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اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى 
  التمييز ضد املرأة
      

 مــن ١٨املــادة  النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب     
  التمييز ضد املرأة اتفاقيــــة القضـــاء على مجيـــع أشكـــال

  
  فالتقرير الدوري الرابع للدول األطرا    

  
  سنغافورة    

 
  

 .هذا التقرير صادر دون حترير رمسي :مالحظة
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  تصدير    
يــسرين أن أقــدِّم، نيابــة عــن حكومــة ســنغافورة، تقريــر ســنغافورة الــدوري الرابــع عــن   

  .اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
مـــا زالـــت املـــرأة الـــسنغافورية تتمتـــع، جنبـــاً إىل جنـــب مـــع الرجـــل، جبميـــع املزايـــا      

وعلى سبيل املثـال، تتـاح للبنـات، مثـل البـنني،            .  املتأتية من تنمية الدولة ومنوها     واالستحقاقات
إمكانيات متساوية للحصول على التعليم اجليد وعلى اِملـَنح الدراسـية واإلعانـات املاليـة للطلبـة                 

وتستفيد املرأة من اخلـدمات الـصحية الرائعـة وإن كانـت بأسـعار مقبولـة،                . واملساعدات املالية 
واملـرأة أهـل    .  باالهتمـام والـدعم مـن احلكومـة فيمـا يتعلـق بقـضايا صـحية ختـص املـرأة                    وحتظى

وكمـا هـو منـصوص عليـه يف         . أيضاً لشراء وحيازة املمتلكات بنفس الشروط متاماً مثل الرجل        
ــادة  ــساوية     ١٢املـ ــوق متـ ــسنغافوريات حبقـ ــساء الـ ــع النـ ــع مجيـ ــنغافورة، يتمتـ ــتور سـ ــن دسـ  مـ
  .الرجال مثل

، أُحـرِز تقـدُّم   ٢٠٠٨ إىل سـنة    ٢٠٠٤بالفترة املشمولة بـالتقرير مـن سـنة         وفيما يتعلق     
  .كبري يف معاجلة التزامات سنغافورة باالتفاقية

 أطفــــال النــــساء ٢٠٠٤مــــايو /وقــــد َمــــَنح التعــــديل الدســــتوري الــــصادر يف أيــــار    
 وبـصدور هـذا   . السنغافوريات نفـس حقـوق املواطَنـة املمنوحـة ألطفـال الرجـال الـسنغافوريني              

  .٩التعديل، سحبت سنغافورة حتفّظها على املادة 
ــة حتــسني وضــع        ــصلة بغي ــسياسات ذات ال وجــرى اســتعراض وتنقــيح التــشريعات وال

ــرأة يف ســنغافورة  ــار اجلمــاع     . وحقــوق امل ــات العتب ــانون العقوب ــديل ق ــى تع واشــتَمل هــذا عل
. بأحكـــام القـــانوناجلنـــسي بغـــري التراضـــي بـــني العـــشريين املتـــزوجني املتجـــافيني فعـــالّ خمـــالً  

فالزوجــات املتجافيــات يتمــتعن اآلن باحلمايــة القانونيــة مــن مغــازالت أزواجهــن اجلنــسية غــري   
وحلماية الشباب من االستغالل اجلنسي التجاري، تعترب ممارسة اجلـنس التجـاري مـع              . املرغوبة

  ســنة، داخــل ســنغافورة وخارجهــا علــى الــسواء، فعــالً خمــال١٨ًأشـخاص تقــل أعمــارهم عــن  
  . حياتية أمشل لدعم املرأة-بأحكام القانون، وقد ُنفِّذت أيضاً تدابري عملية 

فمـن األمهيـة مبكـان أن       . وُتِقّر سنغافورة بـأن تعزيـز حالـة املـرأة يعَتَبـر عمليـة متواصـلة                 
ــتمكني املــرأة مــن مواءمــة التزاماهتــا الشخــصية واألســرية       ــشأن معــاً ل يعمــل مجيــع أصــحاب ال

وحنن بـاقون علـى التزامنـا       . ة، ليتسىن للمرأة والرجل حتقيق كامل إمكانياهتما      واجملتمعية والعملي 
  .بالنهوض مبصلحة املرأة وبدعمها وإسهامها يف سنغافورة
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ويواصل مكتب شؤون املرأة الذي أنشأته وزارة التنمية اجملتمعيـة والـشباب واأللعـاب                
 الرعايـة اخلرييـة واملنظمـات    الرياضية، العمل بـشكل وثيـق مـع الـوزارات احلكوميـة ومنظمـات             

غري احلكومية وقطاعات األعمال وأصحاب العمل لتعزيـز حالـة املـرأة وإسـهاماهتا ورفاههـا يف                 
  .سنغافورة
ويــشتمل هــذا التقريــر علــى اســتجابة ســنغافورة للمالحظــات اخلتاميــة الــيت أُبــديت يف   

ــز ضــد        ــى التميي ــضاء عل ــة بالق ــة املعني ــثالثني للجن ــعة وال ــدورة التاس ــرأةال وأوّد أن أشــكر .  امل
اجلماعات النسائية والوكاالت احلكومية ومنظمات الرعايـة اخلرييـة واملنظمـات غـري احلكوميـة               

  .واألفراد تقديراً إلسهاماهتم، وأشكر كذلك أولئك الذين أسهموا يف إعداد هذا التقرير
  شونفو يي  -  السيدة يو

  وزيرة الدولة
  األلعاب الرياضيةوزارة التنمية اجملتمعية والشباب و
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  احملتويات
الصفحة  

٦  ملخص تنفيذي
١٠  اجلزء األول

١٠  معلومات أساسية عامة  
١٢   االقتصادية والثقافية-املؤشرات االجتماعية   
١٤  النظام السياسي يف سنغافورة  
١٦  موقف سنغافورة إزاء محاية حقوق املرأة  
١٦  ميثاق املرأة يف سنغافورة  
١٧  نغافورة يف اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةأنشطة س  
١٨  املؤسسات املعنية بالنهوض حبالة املرأة يف سنغافورة  

٢٠  اجلزء الثاين
٢٠  التمييز: ١املادة   
٢٠  تدابري السياسة العامة: ٢املادة   
٢٣   األساسيةضمان حقوق اإلنسان واحلريات: ٣املادة   
٢٤  تدابري خاصة: ٤املادة   
٢٥  القولبة النمطية والتحيز يف حتديد أدوار اجلنسني: ٥املادة   
٣٢  قمع استغالل املرأة: ٦املادة   

٣٥  اجلزء الثالث
٣٥  احلياة السياسية والعامة: ٧املادة   
٤٢  التمثيل واملشاركة على املستوى الدويل: ٨املادة   
٤٦  اجلنسية: ٩املادة   
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٤٧  اجلزء الرابع
٤٧  التعليم : ١٠املادة   
٥٩  العمالة: ١١املادة   
٨٢  الصحة: ١٢املادة   
٩١  االستحقاقات االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة   
٩٧  املرأة الريفية: ١٤املادة   
٩٨  اجلزء اخلامس

٩٨  القانون : ١٥املادة   
١٠٢  يةالزواج واحلياة األسر: ١٦املادة   
١١١  اجلزء السادس

١١١   التزام الدول األطراف- ٢٤املادة   
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  ملخص تنفيذي    
يتناول هذا التقريـر الرابـع املقـدَّم إىل جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز                         

ري ، التـدابري األساسـية التـشريعية والقـضائية أو اإلداريـة أو غريهـا مـن التـداب             )اللجنـة (ضد املرأة   
ــزمين مــن ســنة     ــاء اإلطــار ال وميكــن ترتيــل . ٢٠٠٨ إىل ســنة ٢٠٠٤املتخــذة يف ســنغافورة أثن
  .www.mcys.gov.sg: التقارير السابقة بشأن االتفاقية من العنوان الشبكي

علــى مجيــع وانــضمت مجهوريــة ســنغافورة إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة املعنيــة بالقــضاء     
ودخلـت االتفاقيـة    . ١٩٩٥أكتـوبر   / تـشرين األول   ٥يف  ) االتفاقيـة (أشكال التمييـز ضـد املـرأة        

  .١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٤حيِّز النفاذ فيما يتعلق بسنغافورة يف 
  

  ٢٠٠٤التطّورات اهلامة يف الفترة اليت انقضت منذ عام     
مـا يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني          ما زال اهلدف الذي تسعى إليه حكومة سنغافورة في          

 أي تكافؤ الفرص أمـام الرجـال والنـساء علـى أسـاس اجلـدارة ويـستند                  -على حاله دون تغيري     
إىل ذلــك تــوافر املــوارد األساســية مثــل التعلــيم والرعايــة الــصحية جلميــع املــواطنني لكــي يتمتــع 

خـصية واحلـصول علـى      الرجال والنـساء بتكـافؤ الفـرص ملواصـلة الـسعي لتحقيـق أهـدافهم الش               
  .ُسبل النفاذ إىل مجيع اجملاالت يف اجملتمع

، أحـرزت احلكومـة خطـوات هامـة يف النـهوض            ٢٠٠٤ومنذ التقريـر املاضـي يف سـنة           
  :وهذه اخلطوات اهلامة تتمثّل فيما يلي. بقضايا املرأة وحقوقها يف سنغافورة

    ٩فُّظ على املادة التغيُّر يف قانون املواطَنة وما تلى ذلك من إلغاء التح.  
    التعديالت املُدَخلة على قانون العقوبات لتوفري محاية أكرب للفتيات وللنساء  

  .املتزوجات 
    الزيادة يف عدد النساء املشتغالت بالشؤون السياسية.  
    اخنفاض يف فجوة الدخول ما بني الذكور واإلناث.  
    كـــذلك لتـــشجيع املـــشاركة يف وضـــع تـــدابري معـــّززة لـــدعم املـــرأة يف دورهـــا كـــأم و

  .األطفال تنشئة
    رفع السن األدىن للزواج فيما يتعلق بالفتيات املسلمات.  

  

http://www.mcys.gov.sg/�
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  التغيري يف قانون املواطَنة    
 مــشروع قــانون لتعــديل دســتور    ٢٠٠٤أبريــل /أصــدر برملــان ســنغافورة يف نيــسان     

مواطَنـة سـنغافورة    مجهورية سنغافورة للـسماح لألطفـال املولـودين يف اخلـارج باحلـصول علـى                
وأودعـت سـنغافورة اإلشـعار برفـع الـتحفُّظ          . عن طريـق الَنـَسب مـن األمهـات الـسنغافوريات          

  .٢٠٠٧يوليه / يف متوز٩على املادة 
  

  تعديالت على قانون العقوبات    
  .٢٠٠٨فرباير / شباط١دخلت التعديالت التالية على قانون العقوبات حيِّز النفاذ يف   

  
   االستغالل اجلنسي فيما يتعلق باالشتغال باجلنس على أساس جتاريمحاية الشباب من    

لتعزيز محايـة الـشباب يف مواجهـة االسـتغالل اجلنـسي فيمـا يتعلـق باالشـتغال بـاجلنس                      
على أساس جتاري يف سنغافورة ويف بلدان أخرى، يعَترب اآلن فعالً خمـالً بأحكـام القـانون فيمـا                   

ذكراً كـان   (لشراء اخلدمات اجلنسية من شخص آخر       ) ذكراً كان أم أنثى   (يتعلق بأي شخص    
  . سنة١٨يقل عمره عن ) أم أنثى

ــرب فعــالً خمــالً بأحكــام         ــدافع ممارســة اجلــنس علــى األطفــال، تعَت ــسياحة ب وملكافحــة ال
القانون فيما يتعلق بأي مواطن سنغافوري أو مقيمـاً بـشكل دائـم لـشراء خـدمات جنـسية مـن              

وهـي فعـل خمـل بأحكـام القـانون أيـضاً بالنـسبة              . رج الـبالد   سـنة خـا    ١٨قاصر يقل عمره عـن      
ألي شخص يقوم بتنظيم جوالت سياحية أو مطبوعات خاصـة مبمارسـة اجلـنس مـع األطفـال                  
ــل         ــذين تق ــصَّر ال ــسي للقُ ــرويج االســتغالل اجلن ــا ت ــَصد هب ــة معلومــات ُيق ــع أي ــع أو توزي أو طب

  . سنة١٨أعمارهم عن 
  

  روف معيَّنةسحب احلصانة الزوجية يف ظل ظ    
تعَتــرب مــن األفعــال املخلّــة بأحكــام القــانون أن ميــارس أي زوج اجلمــاع اجلنــسي دون    

التراضي مع سحب احلصانة الزوجيـة يف ظـل ظـروف معينـة تـؤذن حبـدوث تفـسُّخ يف الـزواج                      
ويوجــد املزيــد مــن التفاصــيل حــول هــذه التعــديالت يف قــانون        . والرضــا بعالقــات زوجيــة  

ــرعني  ــات يف الفــ ــادة  العقوبــ ــشأن املــ ــرأة   (٦ بــ ــتغالل املــ ــع اســ ــادة ) قمــ ــزواج  (١٦واملــ الــ
  ).األسرية واحلياة
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  زيادة عدد النساء يف احلياة السياسية    
، يوجـد اآلن أربـع سـيدات        ٢٠٠٦مـايو   /عقب االنتخابات العامة اليت جـرت يف أيـار          

 التقريـر   يشغلن مناصب سياسية، حيث ازداد العدد عـن ثـالث سـيدات يف الفتـرة املـشمولة يف                 
  .الثالث

ــاراً مــن متــوز    ــه /واعتب ــرأة مــن بــني  ١٧، يوجــد ٢٠٠٨يولي ــاً يف  ٨٤ ام  عــضواً منتَخب
ويشغل أربعة من هؤالء منصباً سياسياً، إضافة إىل ذلك توجد عـضوة يف الربملـان عـن                 . الربملان

يـل  أبر/ويف نيـسان . وتوجد مخسة من بني تسع أعضاء برملان معيـنني مـن النـساء    . طريق التعيني 
واسـتناداً  . ، جرت ترقية امرأتني تشغالن منصبني سياسيني يف منصيب وزيرة دولـة أقـدم             ٢٠٠٨

ــدويل، شــغلت ســنغافورة يف      ــام جبمعهــا االحتــاد الربملــاين ال ــار٣١إىل البيانــات الــيت ق مــايو / أي
  بلداً من حيث النسبة املئوية للمرأة يف جملسي الربملـان األدىن           ١٨٨ من بني    ٣٦ املكانة   ٢٠٠٨

 يف املائـة املتوسـط العـاملي        ٢٤,٥وتتجاوز نسبة املرأة يف سنغافورة اليت تبلغ        . أو اجمللس الواحد  
  ).يف اجمللسني معاً( يف املائة ١٨,٢الذي وضعه االحتاد الربملاين الدويل وقدره 

  
  األجر املتساوي عن العمل املتساوي القيمة    

ــار   ــايو /يف أي ــي  ٢٠٠٦م ــشكيل التحــالف الثالث ــصفة   ، جــرى ت  ملمارســات العمــل املن
وقـد  . لتشجيع أصـحاب العمـل علـى انتـهاج ممارسـات منـصفة ومـسؤولة فيمـا يتعلـق بالعمـل                    

، وأنــشئ ٢٠٠٧ينــاير /صــدرت املبــادئ التوجيهيــة الثالثيــة للعمالــة املنــصفة يف كــانون الثــاين   
ــة املنـــصفة يف تـــشرين الثـــاين   ــوفمرب /املركـــز الثالثـــي املعـــين بالعمالـ لـــوعي  لتـــرويج ا٢٠٠٧نـ

  .مبمارسات العمالة املنصفة فيما بني أصحاب األعمال وعامة اجلمهور
ــذكور واإلنــاث       ــا بــني ال ــدخول م ــدخل   . وقــد ضــاقت فجــوة ال ــغ متوســط ال فقــد بل

ــاث املــشتغالت املتفّرغــات     ــق باإلن ــشهري فيمــا يتعل ــذكور يف ســنة   ٨٦ال ــسبة لل ــة بالن  يف املائ
ومـع ذلـك، فـإن املوظفـات يف الفئـة           . ى يف املائـة منـذ عقـد مـض         ٨٣ حيث ارتفـع مـن       ٢٠٠٦

 سـنة حققـن دخـالً أكـرب مـن الـذكور يف بعـض املهـن مثـل املـديرات،                 ٢٩ إىل   ٢٥العمرية من   
  .واألخصائيات التقنيات، والفّنيات املعاونات

  
  اجملموعة املعزَّزة من التدابري لدعم الوالدية    

وتـشمل  . دعم الوالديـة   جمموعة معزَّزة من التدابري لـ      ٢٠٠٨أغسطس  /اّتخذت يف آب    
التــدابري َمــنح إجــازة أمومــة أطــول، والتوّســع يف رعايــة الطفــل وإجــازة رعايــة الرضــيع ومتديــد  
إجازة رعاية الطفل ورعاية الرضيع بالنـسبة لآلبـاء واألمهـات، وتقـدمي إعانـات بـشأن الرضـيع              

 تـوازن أفـضل بـني    ومتكِّن هذه التـدابري الوالـدين مـن إقامـة    . ورعاية الطفل، ودعم مايل لألسرة  
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العمــل واحليــاة األســرية، ومتابعــة طائفــة مــن خيــارات رعايــة الطفــل وتيــسري التكــاليف املاليــة    
  .الشاملة بشأن األسرة

وتــرد تفاصــيل بــشأن الــزواج وجمموعــة التــدابري اخلاصــة بــالزواج والوالديــة يف الفــرع     
  .“الزواج واحلياة األسرية”، ١٦بشأن املادة 

  
  األدىن للزواجتعديل على السن     

 علـى تطبيـق الـشريعة اإلسـالمية وذلـك لرفـع الـسن               ٢٠٠٨أُدِخلت تعديالت يف سنة       
فيتعّين على أي مـسلم مثـل   .  سنة فيما يتعلق باإلناث املسلمات١٨ إىل  ١٦األدىن للزواج من    

 سـنة ويرغـب يف الـزواج أن يتقـّدم بطلـب             ١٨أقرانه غـري املـسلمني الـذين تقـل أعمـارهم عـن              
  .على ترخيص خاص بالزواجللحصول 

  
  االستشارات العامة    

لــدى إعــداد هــذا التقريــر، الُتمــست ُمــدخالت مــن الــوزارات احلكوميــة والوكــاالت     
  .املختصة وذلك لتقدمي حتديث شامل بشأن التطّورات فيما يتعلق باملرأة

ن  تـشري  ٦ويف  . والُتمست إسهامات أيضاً من خمَتلف اجلماعات النسائية يف سنغافورة          
، استشار مكتـب شـؤون املـرأة التـابع لـوزارة التنميـة اجملتمعيـة والـشباب                  ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

واأللعــاب الرياضــية، وجملــس املنظمــات النــسائية يف ســنغافورة، اجلماعــات النــسائية بــشأن         
وُعقدت جلسة مشاورات أخرى مـع أعـضاء اللجنـة الربملانيـة احلكوميـة              . حمتويات هذا التقرير  

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٥وزارة ومع العضوات يف الربملان يف التابعة لل
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  اجلزء األول    
  معلومات أساسية عامة    
  البيئة املادية    

 جزيــرة صــغرية، ٦٠تتــألف مجهوريــة ســنغافورة مــن جزيــرة رئيــسية واحــدة وحــوايل   ١-ألف
ع بـني   وهـي تقـ   .  كيلـومتراً مرّبعـاً    ٦٨٢,٧حبيث تغطي مساحة أرضـية إمجاليـة قـدرها          

شبه جزيرة ماليزيا وإندونيسيا، ويفصل بينها مضيقا جوهور ومضايق سـنغافورة علـى             
ــوايل ــل     . التـ ــد األمثـ ــول إىل احلـ ــرب الوصـ ــصغرية، يعَتـ ــية الـ ــساحتها األرضـ ــسبب مـ وبـ

وتتمتـع سـنغافورة مبنـاخ مـداري        . الستخدام األراضـي علـى جانـب كـبري مـن األمهيـة            
  .رطوبة طوال السنةيتسم بغزارة سقوط األمطار وارتفاع ال

  
  اخلصائص الدميغرافية    
  اجتاهات سكانية    

تستثمر احلكومة بشكل مكثّف، دون وجود موارد طبيعية، يف مناء مواطنيهـا وتـشّجع      ٢-ألف
وتعَتـرب  .سكاهنا على العمل بشكل جاد والتواؤم مع التغيُّرات احلاصلة يف البيئـة العامليـة             

  . هنج سنغافورة إزاء التنمية الوطنيةهذه الفلسفة سائدة وهي تكمن يف أساس
 نـسمة،   ٣ ٥٨٣ ١٠٠، بلغ عـدد الـسكان املقـيمني         ٢٠٠٧يونيه  /وحىت هناية حزيران   ٣-ألف

وميكـن عـزو    . ٢٠٠٣ يف املائة عن تعداد السكان يف سنة         ٦,٤وهذا ميثّل زيادة بنسبة     
ــم    ــادة يف عــدد املقــيمني بــشكل دائ ــرة مــن . منــو الــسكان إىل الزي  إىل ٢٠٠٠ويف الفت

  . يف املائة سنويا٨,٧ً، ازداد عدد املقيمني الدائمني بنسبة ٢٠٠٥
ــيمني يف ســنة      ٤-ألف ــسكان املق ــني إمجــايل ال ــن ب ــسبة  ٢٠٠٧وم ــت ن ــة ١٨,٩، كان  يف املائ

) ٢ ٥٩٩ ١٠٠( يف املائـة     ٧٢,٥ سـنة، ونـسبة      ١٥تقل أعمارهم عـن     ) ٦٧٨ ٤٠٠(
تتـراوح  ) ٣٠٥ ٥٠٠(املائـة   يف  ٨,٥ سنة، ونسبة    ٦٤ و   ١٥تتراوح أعمارهم ما بني     

 سـنة   ٣٦,٤وبلغ العمر املتوسـط للـسكان املقـيمني         .  سنة وما فوقها   ٦٥أعمارهم من   
ــة إىل  ــنة  ٣٥باملقارنـ ــنة يف سـ ــسبة   . ٢٠٠٣ سـ ــذكور نـ ــشكّل الـ ــة ٤٩,٦ويـ  يف املائـ

 يف املائـة    ٥٠,٤من السكان املقيمني واإلناث يشكّلن ما يزيـد علـى           ) ١ ٧٧٥ ٥٠٠(
)١ ٨٠٧ ٦٠٠.(  

وال يزال التكوين العرقي إىل حٍد كبري هو نفسه كما كان يف تعـداد الـسكان املاضـي                   ٥-ألف
 يف املائـــة مـــن ١٣,٦ يف املائـــة مـــن الـــصينيني، و ٧٥,٢، مـــع نـــسبة ٢٠٠٠يف ســـنة 
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ــة مـــــن اهلنـــــود، و  ٨,٨املـــــااليويني، و   يف املائـــــة تـــــشمل مجاعـــــات  ٢,٤ يف املائـــ
  .أخرى عرقية

 ٢٠٠٣ أشخاص لكل كيلومتر مربـع يف سـنة       ٥ ٩٠٣ من   وازدادت الكثافة السكانية   ٦-ألف
  .٢٠٠٧ شخصاً لكل كيلومتر مربع يف سنة ٦ ٤٨٩إىل 

  
  معدالت الزواج والطالق    

ــة لكــل ٤٧,٦اخنفــض معــدل الــزواج فيمــا يتعلــق باإلنــاث مــن     ٧-ألف  مــن ١ ٠٠٠ يف املائ
تـار  وخي. ٢٠٠٧ يف سـنة  ٤٣,٨ إىل  ٢٠٠٢اإلناث املقيمات غـري املتزوجـات يف سـنة          

، ازداد متوسـط    ٢٠٠٦ إىل   ١٩٩٠وخالل الفترة من    . كثري من النساء تأجيل الزواج    
  . سنة٢٧,٣ سنة إىل ٢٥,٨العمر يف الزواج املدين األول من 

 حالــة زواج مــن اإلنــاث املقيمــات    ١ ٠٠٠ لكــل ٧,١وازداد معــدل الطــالق مــن    ٨-ألف
ت الطـــالق وشـــكّلت حـــاال. ٢٠٠٧ يف ســـنة ٨,١ إىل ٢٠٠٢املتزوجـــات يف ســـنة 

 أكـرب نـسبة بـني    ٢٠٠٧ سـنة يف سـنة   ٢٩ و ٢٥للمتزوجات يف فئـة األعمـار مـا بـني          
ــراوح بــني      . املطلّقــات ــيت تت ــة ال ــة العمري ــثالث املاضــية، شــكّلت الفئ ــسنوات ال ويف ال

  . سنة أكرب نسبة بني مجيع املطلّقات٣٤ و ٣٠
  

  معدالت اخلصوبة والوفيات    
وبلغ إمجـايل معـدل اخلـصوبة بالنـسبة        . املواليد يف العامل  تشهد سنغافورة أدىن معدالت      ٩-ألف

ــة   ــي املقيمـ ــنة ١,٢٩لألنثـ ــل ٢٠٠٧ يف سـ ــنة  ١,٢٧، مقابـ ــة يف سـ . ٢٠٠٣ يف املائـ
، مـن بينـهم نـسبة       ٢٠٠٧ حالة مواليد لُرضَّـع أحيـاء يف سـنة           ٣٩ ٤٩٠وكانت هناك   

  . يف املائة من اإلناث٢٨,٢ يف املائة من الذكور، و ٥١,٨
 لكل ألف من املواليد األحيـاء يف سـنة          ٢,١ معدل وفيات الُرضَّع يف سنغافورة       وبلغ ١٠-ألف

ــل ٢٠٠٧ ــاء يف ســنة    ١ ٠٠٠ لكــل ٢,٥ مقاب ــد األحي ــن املوالي ــنة . ٢٠٠٣ م ويف س
، وصفت منظمة األمم املتحـدة للطفولـة معـدل وفيـات األطفـال الُرضَّـع لـدى           ٢٠٠٨

وال يــزال . أدىن معــدل يف العــاملباعتبــاره “ يف تقريــر حالــة أطفــال العــامل”ســنغافورة 
ــسبة      ــد ن ــدنياً عن ــاء النفــاس مت ــات األمهــات أثن  مــن ١ ٠٠٠ لكــل ٠,٠٨معــدل وفي

  .٢٠٠٧املواليد األحياء يف سنة 
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  العمر املتوقَّع    
 إىل ٢٠٠٣ ســنة يف عــام  ٧٩,١مــا زال العمــر املتوقّــع عنــد املــيالد يتزايــد مــن         ١١-ألــف

ث مبعـــدل عمـــر متوقـــع حيـــث يبلـــغ     ويتمتـــع اإلنـــا . ٢٠٠٧ســـنة يف عـــام   ٨٠,٣
  . سنة بالنسبة للذكور٧٨,٢سنة مقابل  ٨٢,٩

 بـأهنم أولئـك الـذين تتـراوح أعمـارهم مـا بـني               “املـسّنني ”وُتعرِّف سنغافورة صـفة       ١٢-ألف
 يف املائـة يف سـنة       ١٣,٥وهـذه الفئـة تقـّدر بأهنـا تـزاد مـن نـسبة               .  سنة ومـا فوقهـا     ٦٥

وازدادت أيـــضاً نـــسبة النـــساء  )١(٢٠٢٥ســـنة  يف املائـــة يف ٢٢,٨ إىل نـــسبة ٢٠١٥
 ١٩٩٠ يف املائـة يف سـنة   ٣,٣ سـنة ومـا فوقهـا مـن     ٦٥املّسنات الاليت تبلغ أعمارهن     

  .٢٠٠٧ يف املائة يف سنة ٤,٧إىل 
  

  االقتصادية والثقافية - املؤشرات االجتماعية
  مستوى املعيشة    

امج األمم املتحدة اإلمنائي فيما يتعلق وصف الدليل القياسي للتنمية البشرية التابع لربن  ١-باء
 بلداً مصّنفة بأن لديها ٧٠ من بني ٢٥ سنغافورة بأهنا البلد ٢٠٠٨- ٢٠٠٧بالفترة 

ويف الدليل القياسي لنوعية املعيشة على نطاق العامل الذي أجرته . تنمية بشرية عالية
فورة األوىل ، ُصنِّفت سنغا٢٠٠٧شركة مريسر االستشارية للموارد البشرية يف سنة 

  .فيما يتعلق بنوعية احلياة يف آسيا
االقتــصادي لــسنغافورة إىل اســتمرار االســتقرار الــسياسي، -وُيعــزى األداء االجتمــاعي  ٢-باء

، َصـنَّفت املؤسـسة   ٢٠٠٧ويف سنة . واألداء القضائي اجليد، والرتاهة العالية للحكومة    
نغافورة باعتبارهـا أكثـر البلـدان       االستشارية املعنيـة باملخـاطر الـسياسية واالقتـصادية سـ          

 اختـصاصاً   ١٤استقراراً من الناحية السياسية يف آسيا، واحتلت املرتبة الثانيـة مـن بـني               
وحقّقت سنغافورة أعلى درجة مـن      . قضائيا يف آسيا فيما يتعلق جبودة النظام القضائي       

، وهــو أدىن مــستوى يف   ١,٣حيــث نزاهــة احلكومــة، حيــث بلــغ مــستوى الفــساد       
  .طقةاملن

 بليـون دوالر سـنغافوري، يف حـني    ٢٤٣، بلغ الناتج احمللـي اإلمجـايل       ٢٠٠٧ويف سنة     ٣-باء
ويواصــل .  دوالراً ســنغافوريا٥٢ً ٩٩٤بلــغ نــصيب الفــرد مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل 

__________ 
  ).٢٠٠٦تنقيح (مقتبسة من تقديرات السكان يف العامل اليت وضعتها األمم املتحدة   )١(  
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ــدره       ــي قـ ــو حقيقـ ــق منـ ــع حتقيـ ــد، مـ ــنغافورة أداءه اجليـ ــصاد سـ ــة يف ٧,٧اقتـ  يف املائـ
  .٢٠٠٧ سنة

فمتوسط اإليرادات الشهرية للمقـيمني     . افورة بتوزيع عادل نسبياً للدخول    وتتمتع سنغ   ٤-باء
ــغ     ــنغافورة بل ــرغني يف س ــوظفني املتف ــران ٢ ٣٠٠امل ــنغافوري يف حزي ــه / دوالر س يوني

وهــذا ميثّــل زيــادة . ٢٠٠٣ دوالر ســنغافوري يف ســنة ٢ ١٠٠، مقابــل مبلــغ ٢٠٠٧
  . يف السنة٢,٧بنسبة 

  
  معدل التضّخم    

  .٢٠٠٧ يف املائة يف سنة ٢,١ل التضّخم السنوي بلغ معد  ٥-باء
  

  الَدين اخلارجي    
  .ليس على سنغافورة َدين خارجي يف القطاع العام  ٦-باء
  

  معدل البطالة    
. ٢٠٠٧يونيــه / شــخصٍ يف حزيــران٢ ٧٥١ ٠٠٠تــضم القــوة العاملــة يف ســنغافورة    ٧-باء

، كانـت   ٢٠٠٦ ويف سـنة     . يف املائـة   ٦٥,١وبلغ معدل مشاركة القوة العاملـة املقيمـة         
 سـنة ومـا فوقهـا يف القـوة     ١٥ يف املائـة مـن عـدد املقيمـات البـالغ أعمـارهن            ٥٤نسبة  

وبلـغ متوسـط    . ١٩٩٦ يف املائـة يف سـنة        ٥٠وهذه زيادة بنـسبة     .  يف املائة  ٥٤العاملة  
، وهـذا املعـدل اخنفـض مـن نـسبة           ٢٠٠٧ يف املائة فيما يتعلق بسنة       ٢,١معدل البطالة   

  .٢٠٠٣ة يف سنة  يف املائ٤
  

  معدل معرفة القراءة والكتابة    
 ســنة فمــا ١٥يبلــغ معــدل معرفــة القــراءة والكتابــة بالنــسبة للــسكان البالغــة أعمــارهم    ٥-باء

.  سـنة ٩,٤، مع متوسط سـنوات الدراسـة   ٢٠٠٧ يف املائة يف سنة ٩٥,٧فوقها نسبة   
، حـصلت نـسبة     ٢٠٠٧ سـنة يف سـنة       ٣٤ إىل   ٢٥وبني املقيمني البالغة أعمـارهم مـن        

  . يف املائة على مؤهالت من الفنون التطبيقية أو املؤهالت اجلامعية٥٩
  

  الديانة    
. الديانة الرئيـسية يف سـنغافورة هـي البوذيـة والتاويـة واإلسـالم واملـسيحية واهلندوسـية                   ٩-باء

 يف املائـة مـن املقـيمني يف سـنغافورة     ٨٥ أن نـسبة  ٢٠٠٠وبيَّن تعداد السكان يف سـنة       
 يف املائـة    ٤٣وكانـت نـسبة     . فوا بأهنم يعتنقون اعتقادات دينية أو اعتقاداً روحانيا       اعتر



CEDAW/C/SGP/4
 

14 09-29020 
 

ــوذيني، و    ــن البـ ــسكان مـ ــن الـ ــسلمني، و  ١٥مـ ــن املـ ــة مـ ــن  ١٥ يف املائـ ــة مـ  يف املائـ
  . يف املائة من اهلندوس٤ يف املائة من الطاويني و ٩املسيحيني، و 

  
  النظام السياسي يف سنغافورة    
  سنغافورةتاريخ استقالل     

 سـنة تقريبـاً قبـل أن ُتمـَنح االسـتقالل      ١٤٠كانت سنغافورة مستعمرة بريطانية طوال       ١-جيم
وبعدها انضمت مع احتـاد ماليزيـا لفتـرة قـصرية قبـل أن تـصبح دولـة                  . ١٩٥٩يف سنة   

ــيادة يف   ــاً وذات سـ ــستقلة متامـ ــول٢١ويف . ١٩٦٥أغـــسطس / آب٩مـ ــبتمرب / أيلـ سـ
 كـــــانون ٢٢ويف . ة إىل األمـــــم املتحـــــدة ، انـــــضمت ســـــنغافورة املـــــستقل  ١٩٦٥
، أصــبحت ســنغافورة مجهوريــة، ورأســها يوســف بــن اســحق   ١٩٦٥ديــسمرب /األول

  .كأول رئيس جلمهورية سنغافورة انتخبه الربملان
  

  إطار حكومة سنغافورة    
وقد دّونت دستوراً ينص على األجهـزة       . سنغافورة مجهورية ذات نظام برملاين للحكم      ٢-جيم

  .لثالثة للدولة وهي اجلهاز التنفيذي واجلهاز التشريعي واجلهاز القضائياألساسية ا
  

  )٢(الربملان    
ُيعتَبر الربملان مكّوناً من جملس واحد وهو يتـألف مـن األعـضاء مـن الـدوائر االنتخابيـة          ٣-جيم

وميكـن انتخـاب أعـضاء      . ذات العضو الواحد ودوائـر انتخابيـة ذات التمثيـل اجلمـاعي           
ــان أو مــ  ــالتعيني  الربمل ــة أو ب ــدوائر االنتخابي ــر   ١٤ويوجــد . ن غــري ال ــن دوائ  عــضواً م

ــة ذات متثيــل مجــاعي يف االنتخــاب العــام الــذي جــرى يف     ــر ٩ و ٢٠٠٦انتخابي  دوائ
ونظراً ألن سـنغافورة هـي بلـد متعـدد العناصـر، فتقتـرح           . انتخابية ذات العضو الواحد   

 ستة مرّشحني لـضمان أن يـتم متثيـل          الدوائر االنتخابية ذات التمثيل اجلماعي ثالثة إىل      
ــات  ــة      . عناصــر األقلي ــيس مجهوري ــدوائر رئ ــان مــن غــري ال ويقــوم بتعــيني أعــضاء الربمل

سنغافورة لفترة سنتني ونصف السنة بناًء على توصية جلنة خمتارة خاصة تابعـة للربملـان               
  .واألعضاء املعينون ليست هلم صلة بأية أحزاب سياسية. يرأسها رئيس الربملان

إضــافة إىل ذلــك، يــنّص الدســتور علــى تعــيني حــىت ثالثــة أعــضاء معيــنني بغــري دوائــر     ٤-جيم
ــة يف الربملــان  ــراد مــن     . انتخابي ــة هــم أف ــر انتخابي ــون بغــري دوائ وهــؤالء األعــضاء املعين

__________ 
  .http://www.parliament.gov.sg :املصدر  )٢(  
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وهــذا . األحــزاب الــسياسية املعارضــة الــذين مل ُيقَتــرع بــشأهنم خــالل االنتخــاب العــام
  .ن آراء أخرى غري آراء احلكومةيكفل أن متثّل يف الربملا

  
  )٣(ديوان احلكومة    

وتقـع علـى عـاتق ديـوان احلكومـة مـسؤولية إدارة           . رئيس الدولة هو رئيس اجلمهورية     ٥-جيم
شؤون احلكم وهذا الديوان هو مسؤول عـن مجيـع الـسياسات احلكوميـة وعـن تـسيري                  

ــوم    ــاً بي ــة يوم ــان    . شــؤون الدول ــام الربمل ــساءل أم ــديوان م ــذا ال ــديوان  . وه ــزّعم ال ويت
ــة     ــيس اجلمهوري ــه رئ ــذي يعين ــوزراء ال ــيس ال ــديوان   . احلكــومي رئ ــشمل أعــضاء ال وي

ــاب     ــة اجملتمعيـــة والـــشباب واأللعـ ــوزراء املـــسؤولني عـــن وزارات التنميـ ــومي الـ احلكـ
الرياضــية، والــدفاع، والتعلــيم، والبيئــة واملــوارد املائيــة، واملاليــة، والــشؤون اخلارجيــة،   

 واإلعــالم، واالتــصاالت والفنــون، والقــانون، والقــوى العاملــة، والــصحة، والداخليــة،
  .والتنمية الوطنية، والتجارة والصناعة، والنقل

  
  السلطة التنفيذية    

لــدى رئــيس اجلمهوريــة ســلطة اســتجواب كيــف متــارس احلكومــة ســلطاهتا يف إطــار     ٦-جيم
ــساد        ــة، وكــذلك حــاالت الف ــاق الديني ــوانني الوف ــداخلي وق ــن ال ــانون األم ــذه . ق وهب

الطريقة، يقوم الفرع التنفيذي من احلكومة بدور املراقبـة والعـزل يف مواجهـة الـديوان                
الـذين جيـب    . ويساعد رئيس اجلمهوريـة جملـس مـن املستـشارين الرئاسـيني           . احلكومي

  .أن يتشاور معهم قبل اختاذ قرارات يف جمال اختصاصه
  

  اهليئة التشريعية    
  . لسنغافورة من رئيس اجلمهورية والربملانتتكّون اهليئة التشريعية ٧-جيم

  
  السلطة القضائية    

وتتألف احملكمـة   . تعتَبر احملكمة العليا احملاكم األقل درجة هي اهليئات القضائية الوطنية          ٨-جيم
. العليا من رئيس القـضاة وقـضاة االسـتئناف والقـضاة الـذين يعّينـون مـن وقـت آلخـر                    

  .نزاهة واستقالل القضاة يف احملكمة العلياوهناك أحكام خاصة يف الدستور حتمي 
  

__________ 
  .http://www.cabinet.go.sg :املصدر  )٣(  
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  موقف سنغافورة إزاء محاية حقوق املرأة    
تــؤمن ســنغافورة بفلــسفة أن األســرة تــشكّل أســاس اجملتمــع وأن األســر املتماســكة           ١-دال

وهلـذا، فـإن كـثرياً مـن الـسياسات يف سـنغافورة            . والداعمة تؤدي إىل قيام جمتمع مـتني      
  .لُألسرترمي إىل النماء الصحي 

وتــنعم املــرأة بتكــافؤ الفــرص مثــل . ســكان ســنغافورة )٤(وتـشكّل املــرأة حــوايل نــصف   ٢-دال
وهذا أمكن حتقيقه بتأييد مبدأ اجلدارة الذي يشكّل األساس الذي يقـوم عليـه              . الرجل

  .التخطيط وتنفيذ السياسات والربامج يف أرجاء الوزارات احلكومية
ــد    وإىل جانــب جملــس املنظمــات ا  ٣-دال  ــرأة علــى تقلُّ ــسنغافوري الــذي يــشجِّع امل ــسائية ال لن

مناصب رائدة يف اجملتمع احمللي، يعتَبر اجمللس الوطين لألسـرة منـرباً آخـر حيـث ُتطـَرح                  
وقد تأسست هذه اهليئة االستشارية التـشاورية الـيت يـدور    . فوقه القضايا اليت هتم املرأة    

بـني اهتمامــات اهليئـة تعزيــز   ومــن . ٢٠٠٦مـايو  / أيــار١حمورهـا حــول األشـخاص يف   
خـــدمات وبـــرامج الـــدعم لـــتمكني املـــرأة مـــن التوفيـــق بـــني مـــسؤوليات عملـــها          

  .وأسرهتا وشخصها
  

  ميثاق املرأة يف سنغافورة    
مجيـع  ” مـن دسـتور سـنغافورة مبـدأ املـساواة، حيـث تـنّص علـى أن                   ١٢ُتكرِّس املادة    ١-هاء 

. “ع على قَدم املـساواة حبمايـة القـانون   األشخاص سواسية أمام القانون وحيق هلم التمتُّ    
وعلـــى ســـبيل املثـــال، َمـــَنح احلـــق يف التـــصويت للرجـــل واملـــرأة يف الوقـــت نفـــسه يف 

  .١٩٤٨ سنة
فهـذا امليثـاق الـذي صـدر يف         . )٥(ُينظِّم ميثاق املـرأة املـسائل املتـصلة بـالزواج والطـالق            ٢-هاء 

ضع األســـاس القـــانوين  يعَتـــرب عالمـــة بـــارزة مـــن عالمـــات التـــشريع الـــذي يـــ١٩٦١
  :وتتضّمن التغطية الشاملة من مواد امليثاق ما يلي. للمساواة بني الزوج والزوجة

ــدُّد األزواج  )أ(   ــأكثر    : تعـ ــران بـ ــسنغافوري االقتـ ــل الـ ــى الرجـ ــاق علـ ــر امليثـ حيظـ
  زوجة؛ من

يؤكّــد امليثــاق علــى احلقــوق واملــسؤوليات علــى قــدم  : إدارة األســرة املعيــشية  )ب(  
  لكل من الزوج والزوجة يف رعاية أطفاهلما وبيتهما؛املساواة 

__________ 
  . يف املائة من جممل السكان٥٠,٤، كانت املرأة تشكِّل نسبة ٢٠٠٧يونيه /يف حزيران  )٤(  
  .القانون اآلخر الذي ينظم الزواج والطالق هو القانون اإلسالمي أو الشريعة  )٥(  
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َيمـَنح الزوجـة احلـق يف نـصيب مـن املمتلكـات الزوجيـة               : املمتلكات الزوجيـة    )ج(  
  حىت لو مل تكن قد سامهت الزوجة مباشرة فيها من الناحية املالية؛

الـه  ُيلـزِم امليثـاق الـزوج بالنفقـة إلعالـة زوجتـه وأطف            : نفقة اإلعالة مـن الـزوج       )د(  
  أثناء الزواج وعند الطالق؛

حيمي امليثاق الزوجة واألطفـال مـن أيـة أفعـال عنيفـة يرتكبـها              : العنف العائلي   )هـ(  
  .الزوج لدرجة إمكان إبعاده من بيت الزوجية

ــسطس /ويف آب ٣-هاء  ، جـــرى تعـــديل ميثـــاق املـــرأة ليـــشمل أربعـــة جمـــاالت       ١٩٩٦أغـ
  :أي أساسية،

  لعائلي؛محاية األسرة من العنف ا  )أ(  
  تقسيم األصول الزوجية؛  )ب(  
  إنفاذ أوامر النفقة؛  )ج(  
  .شرعية حاالت الزواج  )د(  

ــة للــزواج     ٤-هاء   ســنة مبوافقــة ١٨ويف إطــار ميثــاق املــرأة، يعتــرب احلــّد األدىن للــسن القانوني
 ســنة ويرغــب يف الــزواج أن ١٨ويتعــيَّن علــى أي شــخص يقــل عمــره عــن . الوالــدين

ــّدم بطلــب للحــصو  ــة     يتق ــة اجملتمعي ــالزواج مــن وزارة التنمي ــرخيص خــاص ب ل علــى ت
  .والشباب واأللعاب الرياضية قبل أن يستطيع الشخص الزواج

  
أنشطة سـنغافورة يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة املتعلقـة بالقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                          

  املرأة  ضد
املـشار إليهـا بعـد اآلن       (ة  دخلت اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأ                 ١-واو 

. ١٩٩٥نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٤حيز النفاذ فيما يتعلق بسنغافورة يف       ) باسم االتفاقية 
ومع ذلك، كانت مبادئ املساواة بني اجلنسني موضع التنفيـذ قبـل انـضمام سـنغافورة                

وميكــن االطــالع علــى هــذه األحكــام يف دســتور ســنغافورة وغــريه مــن   . إىل االتفاقيــة
  .عات املختصة مثل ميثاق املرأة املذكور عاليهالتشري

ــدوري الثالــث مــن       ٢-واو  ــر ال ــاين والتقري ــدوري الث ــر ال ــارير األّويل والتقري ــدَِّمت التق ــد قُ وق
ســنغافورة إىل جلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة باتفاقيــة القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف   

نـــوفمرب /ويف تـــشرين الثـــاين ٢٠٠١أبريـــل / ويف نيـــسان٢٠٠٠ينـــاير /كـــانون الثـــاين
  .، على التوايل٢٠٠٤
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وكـان  . ، عرضت سنغافورة التقرير الثالـث علـى اللجنـة         ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١ويف   ٣-واو 
فــو يــي شــون، وزيــرة الدولــة للتنميــة اجملتمعيــة والــشباب    - الوفــد ترأســه الــسيدة يــو 

  .واأللعاب الرياضية
ــار ســنغافورة عــضواً مــسؤوالً يف اجمل   ٤-واو  ــة إىل    وباعتب ــدويل، فإهنــا تنظــر نظــرة جّدي تمــع ال

التزاماهتا الدولية إزاء املعاهـدات مثـل اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                     
وفــضالً عــن هــذه االتفاقيــة، تعتــرب ســنغافورة أيــضاً عــضواً موقِّعــاً علــى خمتلَــف  . املــرأة

انظــر القائمــة يف (الــصكوك الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان، وبعــضها خيــتص بــاملرأة  
وسنغافورة هي أيضاً عضو يف رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا حيـث تنـال                  ). ١املرفق  

  .)٦(قضايا املرأة اهتماماً رئيسياً وتدور حوهلا مناقشات
واملعاهدات واالتفاقيـات ال تـصبح تلقائيـاً قـوانني لـدى سـنغافورة مـا مل يـتم إدراجهـا                      ٥-واو 

ــانوين   ــد يف النظــام الق ــذرع     و. بالتحدي ــضّرر أن يت ــستطيع أي طــرف مت ــا هــي، ال ي مب
  .بأحكام االتفاقية يف احملاكم القانونية يف سنغافورة

  
  املؤسسات املعنية بالنهوض حبالة املرأة يف سنغافورة    

مــا زالــت توجــد لــدى ســنغافورة هيئتــان وطنيتــان أساســيتان تــشرفان علــى املــسائل    ١-زاي 
 مها اللجنة الوزاريـة املـشتركة املعنيـة باتفاقيـة األمـم             وهاتان اهليئتان . ذات الصلة باملرأة  

 ١٩٩٦املتحــدة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة الــيت أنــشئت يف ســنة   
 ٢٠٠٢ملراقبة تنفيذ سـنغافورة لالتفاقيـة ومكتـب شـؤون املـرأة، الـذي أنـشئ يف سـنة           

وُيعَتـرب مكتـب   . املـرأة باعتباره جهـة التنـسيق الوطنيـة فيمـا يتعلـق باملـسائل الـيت ختـص               
شؤون املرأة أيضاً مبثابة األمانـة للجنـة الوزاريـة املـشتركة املعنيـة باتفاقيـة القـضاء علـى                    

  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ويضطلع مكتب شؤون املرأة بتحليالت عن اجلنسني واجتاهات التحلـيالت لـضمان              ٢-زاي  

والــسياسات الــيت تراعــي الفــوارق بــني   التنفيــذ املناســب يف الوقــت املطلــوب للتــدابري   
وتقــاَرن البيانــات الــيت ُتــَصنَّف حــسب نــوعي اجلــنس بغريهــا مــن الــوزارات . اجلنــسني

وهـــذه . والوكـــاالت وهـــي ُتنـــَشر علـــى موقـــع مكتـــب شـــؤون املـــرأة علـــى الـــشبكة

__________ 
؛ إعـالن   ١٩٨٨يوليه  / متوز ٥إعالن بشأن النهوض باملرأة يف منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا، بانكوك،               )٦(  

 فيمـا   ١٩٩٤يونيـه   / حزيـران  ١٤جاكارتا املتعلق بالنهوض باملرأة يف آسيا ومنطقة احمليط اهلـادئ؛ جاكارتـا،             
  .يتعلق باملؤمتر الوزاري الثاين لدول آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة يف جمال التنمية
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اإلحصاءات اليت مـن اليـسري االطـالع عليهـا ُتعتَبـر مـورداً قيِّمـاً فيمـا يتعلـق بـالبحوث                      
  .صة باجلنسني وهي ُتطِلع اجلمهور عن حالة املرأة على املستوى احمللياخلا

ــسائية،         ٣-زاي  ــسنغافوري للمنظمــات الن ــة، يوجــد اجمللــس ال ــزة الوطني ــضالً عــن األجه وف
وجملس شبكة التكامل النسائية حتت لواء رابطة الشعب وأمانة النـهوض بـاملرأة التابعـة          

مـل مكتـب شـؤون املـرأة بـشكل وثيـق مـع هـذه                ويع. للمؤمتر الوطين لنقابات العمـال    
وُيرجــى االطــالع علــى  . األطــراف االســتراتيجية مــع هــؤالء الــشركاء االســتراتيجيني  

 مـن أجـل االطـالع علـى مزيـد مـن             “احليـاة الـسياسية واحليـاة العامـة       ” بـشأن    ٧املادة  
  .التحديثات بالتفصيل
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  اجلزء الثاين    
  التمييز: ١املادة     

ــة يعــين مــصطلح  ألغــراض هــذه االتف    ــز ضــد املــرأة ”اقي ــة أو اســتبعاد  “التميي  أي تفرق
تقييــد يــتّم علــى أســاس اجلــنس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه النيــل مــن االعتــراف  أو

للمرأة، على أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة، حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف                   
دنيـة أو يف أي ميـدان آخـر،         امليادين الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة وامل         

إبطال االعتراف للمرأة هبذه احلقـوق أو متتعهـا هبـا وممارسـتها هلـا بغـض النظـر عـن                    أو
  .الزوجية حالتها

ــد     ١-١ ــانون األمســى يف البل ــرب دســتور ســنغافورة الق ــادة  . يعَت ــن دســتور  ١٢وتكــّرس امل  م
بالتحديـد علـى   سنغافورة مبدأ أن مجيع األشخاص سواسية أمام القـانون، وهـي تـنص       

مجيع األشخاص سواسية أمام القانون وحيق هلم التمّتـع علـى قـد املـساواة حبمايـة                 ”أن  
  .وال يزال يؤَخذ هبذا املبدأ. “القانون

  
  تدابري السياسة العامة: ٢املادة     

تــشجب الــدول األطــراف مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، وتوافــق علــى أن تنتــهج،   
دون إبطـاء، سياسـة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، وحتقيقـا                 بكل الوسائل املناسبة و   

  :لذلك، تتعهد بالقيام مبا يلي
جتــسيد مبــدأ املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف دســاتريها الوطنيــة أو تــشريعاهتا      )أ(  

املناســبة األخــرى، إذا مل يكــن هــذا املبــدأ قــد أُدِمــج فيهــا حــىت اآلن، وكفالــة  
  أ من خالل القانون والوسائل املناسبة األخرى؛التحقيق العملي هلذا املبد

اختاذ املناسب من التدابري التشريعية وغريها، مبا يف ذلك ما يقتـضيه األمـر مـن            )ب(  
  جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة؛

إقــرار احلمايــة القانويــة حلقــوق املــرأة علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل وضــمان    )ج(  
طريـــق احملـــاكم الوطنيـــة ذات االختـــصاص    احلمايـــة الفعالـــة للمـــرأة، عـــن    

  واملؤسسات العامة األخرى، من أي عمل متييزي؛
ــرأة،        )د(   ــة ضــد امل ــأي عمــل متييــزي أو ممارســة متييزي ــاع عــن االضــطالع ب االمتن

  وكفالة تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛
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تمييــز ضــد املــرأة مــن جانــب أي اختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة للقــضاء علــى ال  )هـ(  
  شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلـك التـشريع، لتعـديل أو إلغـاء امـا يوجـد                     )و(  
حاليا من القـوانني واألنظمـة واألعـراف واملمارسـات الـيت تـشكل متييـزا ضـد                  

  املرأة؛
  .كل متييزا ضد املرأةإلغاء مجيع أحكام قانون العقوبات الوطين اليت تش  )ز(  

  
  أحداث فاصلة    

تعرض الفقرات التالية معلومـات مـستكملة بـشأن التغيُِّـرات اهلامـة يف الـسياسات الـيت           ١-٢
 .أدخلتها سنغافورة أثناء الفترة املشمولة بالتقرير

  
  القانون الوطين    

 مــشروع قــانون لتعــديل دســتور    ٢٠٠٤أبريــل /أصــدر برملــان ســنغافورة يف نيــسان     ٢-٢
ــة       مج ــساب املواطَن ــبالد باكت ــودين خــارج ال ــال املول ــسماح لألطف ــة ســنغافورة لل هوري

  .اخلاصة بسنغافورة وذلك عن طريق الَنَسب من أمهاهتم السنغافوريات
  .٢٠٠٧يوليه / يف متوز٩وسحبت سنغافورة حتفظنا على املادة   ٣-٢
  

  ستورياً يف املساواةاإلجراء املتعلق بالشكاوى فيما خيص انتهاكات احلقوق املكفولة د    
رغــم أنــه ال توجــد تــشريعات حمــّددة بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني والتمييــز املنــاهض     ٤-٢

للجنسني يف سنغافورة، فإن مبدأ املـساواة جلميـع األشـخاص أمـام القـانون مكـّرس يف                
  .وهذا احلكم يشمل عدم التمييز ضد املرأة. دستور سنغافورة

ــصوص    ٥-٢ ــسعى إىل     ويف ســنغافورة، توجــد ن ــا ضــرر أن ت ــيت يلحــق هب ــسمح للمــرأة ال ت
ــذا اجملــال      ــسارية يف ه ــوانني ال ــاً للق ــويض طبق ــى التع ــرأة يف  . احلــصول عل ــوق امل وحق

سنغافورة حيميها الدستور كما حتميهـا بعـض التـشريعات األخـرى مثـل قـانون العمـل               
ــات    ــانون العقوب ــرأة وق ــاق امل ــهاكات    . وميث ــة انت ــن أي ــالغ ع ــرأة اإلب ــستطيع امل  إىل وت

ــشكوى وأن تتخــذ اإلجــراءات       ــا أن تنظــر يف ال ــّين عليه ــيت يتع ــصة ال ــسلطات املخت ال
كـذلك تـستطيع الـضحية الـيت حلـق هبـا          . الالزمة لتنفيذ القانون حـسبما يكـون مناسـباً        

  .الضرر أو أي شخص بالنيابة عنها القيام بإبالغ الشرطة
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طيع املــرأة واجلماعــات وإىل جانــب الطريــق القــانوين توجــد طــرق أخــرى كــثرية تــست   ٦-٢
النــسائية مــن خالهلــا أن تعبِّــر عــن وجهــات نظرهــا وشــكاياهتا، مبــا يف ذلــك وجهــات  

ويف مجيع الوزارات والوكـاالت احلكوميـة قنـوات رمسيـة           . نظرها فيما يتعلق باالتفاقية   
يــستطيع اجلمهــور مــن خالهلــا التقــدُّم بــشكاوى والتعليــق علــى الــسياسات الــيت تــؤثّر   

  .تسجيل مجيع شكاوى اجلمهور كما يتم رصد رّد الوكاالت عليهاويتم . عليه
ويستطيع املواطنون الكتابة إىل وسائل اإلعالم معربني عن وجهات نظـرهم ومناقـشني      ٧-٢

ويعقـد أعـضاء الربملـان بانتظـام        . ملسائل السياسات يف صفحة الـرأي بالـصحف احملليـة         
كـذلك جتـري يف   . لـيت هتـم املـرأة   جلسات حوار مع اجلماعات النسائية حول املسائل ا  

ويف جمــال اخلدمــة العامــة، تــستطيع . الربملــان مناقــشات علنيــة لقــضايا املــرأة وشــواغلها
املوظفات التقّدم بشكاوى بشأن أية معاملة غري منـصفة إىل جلنـة اخلدمـة العامـة وهـي                  

  .جلنة مستقلة وإىل خمَتلَف آليات االستئناف التابعة هلا
اليت متثِّل حروف امسها اختصارات المسهـا الكامـل         (“ REACHتش  ري”وتقوم وحدة     ٨-٢

بتنظـيم جلـسات حـوار      “ وهو بسط اليد للجميع من أجل مواطََنة نـشطة        (باإلنكليزية  
ــى        ــشاط عل ــسياسات للعمــل بن ــشة ال ــل ملناق ــشاي وحماف ــاول ال ــسات لتن منتظمــة وجل

وقـد تناولـت   . عيةاستطالع رأي اجلمهور فيما يتعلـق بالـسياسات وبـالتغيريات التـشري       
حيـث  ) املعـّدل (إحدى عمليات التشاور الـيت متـت مـؤخراً مـشروع قـانون العقوبـات                

ُدعي أفراد اجلمهور إىل إبداء آرائهم وتعليقاهتم على الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا أن يكـون            
ــع        ــة للجمي ــة وآمن ــة مأمون ــى بيئ ــاظ عل ــة يف احلف ــر فعالي ــات أكث ــانون العقوب ــد  .ق وق

 تـــشرين ٩ر اإللكترونيـــة علـــى اإلنترنـــت ملـــدة شـــهر بـــدأ يف  ورقـــة التـــشاو ُنـــشرت
  .٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

وحــىت اآلن مل يتقــّدم أحــد بــشكوى مــن عــدم كفايــة اإلجــراءات املتــوافرة أمــام املــرأة    ٩-٢
وسـوف تواصـل سـنغافورة مراقبـة ذلـك عـن كثـب          . للطعن يف أيـة إجـراءات بـالتمييز       

  .وإعادة النظر ف فيها إذا دعت الضرورة
  

  التحليل اجلنساين
تعتمد سنغافورة يف صياغة الـسياسات ومراجعتـها هنجـاً خاصـاً يـسمى هنـج أصـحاب                    ١٠-٢

ونظـراً ألن  . املصلحة وهو حيلّل أثر السياسات على الفئات املتضررة أو املتـأثرة بـذلك         
كـــثرياً مـــن املـــسائل اخلاصـــة بالـــسياسات تعتـــرب شـــاملة لعـــدة جمـــاالت، ُيعَتَمـــد هنـــج  

 ومبقتضاه جتري املـشاورة مـع وزارات خمتـصة أخـرى قبـل أن تقـدِّم                 “حكومي كلي ”
  .الوكاالت احلكومية ورقات خاصة بالسياسات إىل جملس الوزراء من أجل دراستها
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ويــشمل هنــج أصــحاب املــصلحة اّتبــاع منظــور يراعــي الفــوارق بــني اجلنــسني بــشأن       ١١-٢
ثـال ذلـك يف املعاملـة واالسـتجابة         وم. املسائل اليت هلا آثار خمتلفة على النساء والرجال       

ــق        ــصحة فيمــا يتعل ــصلة بال ــسائل املت ــسّنني يف ســنغافورة حيــث ختتلــف امل ــسكان امل لل
ومثال آخر هو أن النـساء املـسّنات ِميلـن إىل أن يتمـَتعن              . بالرجال وفيما يتعلق بالنساء   

مواصـلة  مبوارد مالية أقـل نتيجـة لتـدّني مـستويات تعلـيمهن واالجتـاه إىل االنقطـاع يف                    
  .حياهتن الوظيفية أو االنقطاع من القوة العاملة ألسباب أسرية

وقــد كانــت املــشكلة املزمنــة اخلاصــة بتــدّني اخلــصوبة مــسألة تــشغل مكانــة عاليــة يف      ١٢-٢
، اّتخذَت احلكومة إجـراءات خاصـة مبجموعـة مـن     ٢٠٠٨ويف سنة   . برنامج احلكومة 

لتــشجيع الــزواج وحلفــز اجلهــود لرفــع     التــدابري املتعلقــة بــالزواج وبالوالديــة وذلــك     
والُتمـست آراء مـن خمتلـف أصـحاب املـصاحل مـن خـالل               . معدالت املواليد املنخفـضة   

. احلوارات العامة والتعليقات املرَتجعة ومـن مناقـشات أفرقـة خـرباء خمتـصة باملوضـوع               
ء ، نظّم اجمللس الوطين املعين باألسـرة مناقـشة مـن أفرقـة خـربا              ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦ويف  

ــة       ــشواغل املعني ــشأن ال خمتــصة باملوضــوع مــع اجلماعــات النــسائية اللتمــاس آرائهــن ب
وتناولـت جمـاالت املناقـشة      . بالزواج وبالوالديـة يف سـنغافورة والتـدابري اخلاصـة بـذلك           
  .الزواج، والعمل واحلياة العملية والدعم لرعاية الطفولة

  
  ضمان حقوق اإلنسان واحلريات األساسية: ٣املادة     

تتخذ الدول األطراف يف مجيع امليادين، والسيما منها امليـادين الـسياسية واالجتماعيـة                
واالقتصادية والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلـك التـشريع، لكفالـة تطـور املـرأة                 
وتقــدمها الكــاملني، وذلــك لتــضمن هلــا ممارســة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية 

  .املساواة مع الرجلوالتمتع هبا على أساس 
. ضــمان حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية منــصوص عليهــا يف دســتور ســنغافورة   ١-٣

  :وهذه احلقوق واحلريات هي
    ال جيوز أن ُيحرم أي شخص من حياته أو حريته إالّ وفقاً للقانون؛  
    حظر العبودية والسخرة؛  
    نون؛توفري احلماية للجميع على قدم املساواة يف ظل القا  
    حظر نفي املواطن واحلق يف حرية التنقُّل؛  
    حرية التعبري والتجمُّع وتكوين اجلمعيات؛  
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    حرية الدين؛  
    املساواة يف احلقوق يف التعليم.  
وقد أظهرت الدراسات اإلحـصائية وجـود عالمـات إجيابيـة تـشري إىل أن املـرأة حتظـى                     ٢-٣

ل املثال، بلغ معـّدل معرفـة القـراءة والكتابـة           وعلى سبي . بالتمّتع هبذه احلقوق األساسية   
ــة يف ســنة  ٩٣,٨فيمــا يتعلــق بالنــساء   ــسبة   ٢٠٠٧ يف املائ ــادة كــبرية مــن ن ، وهــي زي

 يف املائة من النـساء      ٤٧إضافة إىل ذلك، تشغل نسبة      . ٢٠٠١ يف املائة يف سنة      ٨٩,٧
سبة املئويـة   وتبلـغ النـ   . ٢٠٠٧السنغافوريات مناصـب فّنيـة أو إداريـة أو تقنيـة يف سـنة               

  . يف املائة٥٠املقابلة فيما يتعلق بالرجال 
ولالطـالع  . وقد نالت املرأة مكانة مرموقة يف جمال األلعاب الرياضية والفنون والثقافة            ٣-٣

االســـتحقاقات ” بـــشأن ١٣علـــى مزيـــد مـــن التفاصـــيل، يرجـــى الرجـــوع إىل املـــادة 
  .“االقتصادية واالجتماعية

فنـسبة أعـضاء    . م املرأة يف متثيلها املتزايد يف اجملـال الـسياسي         ومثة جمال آخر يعكس تقدُّ      ٤-٣
 إىل نـسبة    ١٩٩٩ يف املائـة يف سـنة        ٤,٨الربملان من النساء ارتفعت بـشكل هائـل مـن           

  .٢٠٠٨ يف املائة يف سنة ٢٥
، يوجد اآلن أربع سيدات يـشغلن       ٢٠٠٦وعقب االنتخاب العام الذي جرى يف سنة          ٥-٣

فاصـيل بـشأن معلومـات مـستكَملة عـن مـشاركة املـرأة يف               وتوجد ت . مناصب سياسية 
  .“احلياة السياسية والعامة” بشأن ٧الشؤون السياسية واجملتمع املدين يف املادة 

  
  تدابري خاصة: ٤املادة     

ال يعتـــرب اختـــاذ الـــدول األطـــراف تـــدابري خاصـــة مؤقتـــة تـــستهدف التعجيـــل   ‐ ١  
يزا كمـا حتـدده هـذه االتفاقيـة، ولكنـه جيـب أال              باملساواة الواقعية بني الرجل واملرأة متي     

يستتبع بأي حـال، كنتيجـة لـه، اإلبقـاء علـى معـايري غـري متكافئـة أو منفـصلة؛ وجيـب                  
  .وقف العمل هبذه التدابري لدى حتقق أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة

فيهـا  ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة تستهدف محاية األمومة، مبـا           ‐ ٢  
  .التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراء متييزيا

  .ال توجد معلومات حديثة  ١-٤
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  القولبة النمطية والتحيز يف حتديد أدوار اجلنسني: ٥املادة     
  :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي  
ــسلوك الرجــل واملــر     )أ(   ــة ل ــة والثقافي ــق  تعــديل األمنــاط االجتماعي أة، هبــدف حتقي

القضاء على التحيزات واملمارسات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمـة          
علــى فكــرة دونيــة أو تفــوق أي مــن اجلنــسني أو علــى حتديــد أدوار منطيــة         

  واملرأة؛ للرجل
التكفل بأن تتضمن التربية األسرية تفهمـا سـليما لألمومـة كوظيفـة اجتماعيـة               )ب(  

جــال والنــساء املــشتركة يف تنــشئة وتطــوير أطفــاهلم، واالعتــراف مبــسؤولية الر
علـــى أن يكـــون مفهومـــا أن مـــصلحة األطفـــال هـــي االعتبـــار األساســـي يف  

  .احلاالت مجيع
  

  التقدُّم يف القضاء على األمناط املقولبة اخلاصة باجلنسني
 تواصل حكومة سنغافورة معاجلة األمناط املقولبة اخلاصة باجلنسني والقضاء علـى هـذه              ١-٥

  .األمناط يف جمال التعليم والوسائط اجلماهريية ووسائل االتصال اجلماهريية
  :وفيما يلي أهم النقاط البارزة بشأن اجلهود املتخذة حىت اآلن  ٢-٥
  

  التعليم    
أويل اهتمام خاص للمواد التعليمية واملناهج التعليمية لضمان أالّ تدوم األمناط املقولبـة               ٣-٥

تــاح للبنــات والبــنني فــرص متــساوية للحــصول علــى خمَتلَــف    اخلاصــة باجلنــسني وأن ت
وعلى سبيل املثـال، تـصوِّر الرسـوم املدرسـية صـورة متوازنـة للرجـل                . املوارد والفرص 

واملرأة حيـث تنـشغل املـرأة بأنـشطة واجلماعـات املهنيـة كانـت تـرتبط عـادة بالـذكور                     
  ).دمعلى سبيل املثال العلوم واهلندسة والطب واأللعاب وكرة الق(

ومن حيـث املنـاهج، تتمتـع البنـات والبـنني علـى الـسواء حبريـة اختيـار أيٍ مـن العلـوم                          ٤-٥
الفنـــون يف املدرســـة الثانويـــة؛ يف حـــني أن مجيـــع الطـــالب يف املدرســـة االبتدائيـــة    أو

  .يتعلمون نفس املوضوعات
ــر م     ٥-٥ وضــوعات ويــتم تعلــيم التــدبري املــرتيل يف مرحلــة الدراســة اإلعداديــة يف حــني تعتَب

األغذية والتغذية والتصميم والتكنولوجيا مواضـيع خمتـارة يف املـستويات العليـا الثانويـة           
  .فيما يتعلق بالبنني والبنات
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  وسائط اإلعالم    
تضع هيئة تطـوير وسـائط اإلعـالم مبـادئ توجيهيـة واضـحة خاصـة بوسـائط اإلعـالم                      ٦-٥

 والِقـَيم الـيت تنطـوي علـى متييـز      حلظر استدامة القوالب النمطية اخلاصة بأدوار اجلنسني    
ــة أن ال    . بــسبب اجلــنس ــادئ التوجيهي ــة وســائط اإلعــالم املذاعــة، تــذكر املب ويف حال

ينبغي للربامج أن تلـصق إشـارات متييزيـة مـستهترة بأيـة طبقـة أو فئـة مـن النـاس سـواء            
نظّم إضـافة إىل ذلـك، تـ      . استناداً إىل العنصر أو نوع اجلنس أو العجز أو الوضع املهـين           

املبــادئ التوجيهيــة ســلوك املــذيعني وذلــك بعــدم الــسماح باســتخدام نكــات ختلــو مــن 
  .الفطنة قد تسبب الضرر ألي أشخاص

وتشترط مدّونة الربامج التليفزيونية للبث احلـّر أن ترسـل الـربامج إشـارة قويـة تعـارض          ٧-٥
ثــال علــى ســبيل امل(أي شــكل مــن العالقــات اجلنــسية الــيت ال تنطــوي علــى التراضــي   

كمـا ال تـسمح هـذه املبـادئ بأيـة قولبـة منطيـة جنـسية                 ). االغتصاب أو هتـك العـرض     
ــة    ــة للغاي ــة اخلاصــة   . حتــط مــن القــدر أو تكــون مؤذي ــادئ التوجيهي وباإلضــافة إىل املب

باملــضامني الــيت حتفــظ مــصاحل املــرأة، فــإن هيئــة تطــوير وســائط اإلعــالم تــدعم أيــضاً     
  : يلي بعض األمثلةوفيما. الربامج اليت تعىن باملرأة

  
  )Feminine Aura(اهلالة األنثوية   •  

 حلقة إعالمية تعليمية بشأن القضايا احمللية للمـرأة         ١٢أذيعت السلسلة اليت تتكّون من        
  .٢٠٠٦ حياهتا يف سنة وأساليب

  )DEWI(اإلهلة   •  
 حلقــات إعالميــة تعليميــة أســلوب حيــاة النــساء وأبــرزت  ١٠عرضــت سلــسلة تــضم   

لنــشيطات يف جنــوب شــرق آســيا، مثــل كاميليــا يف ماليزيــا، وإيبــو مارتــا تــيالر يف   الــسيدات ا
  .٢٠٠٦وقد ُعرض هذا املسلسل يف سنة . إندونيسيا، والدكتورة فاطمة لطيف يف سنغافورة

  )Penmani(برنامج السيدة   •  
 وعرضــــت آراء املــــرأة بــــشأن ٢٠٠٧أذيعــــت هــــذه السلــــسلة اإلعالميــــة يف ســــنة   

لدية ومسائل الصحة واملسائل الطّبيـة، وعرضـت أيـضاً مقـابالت شخـصية مـع                املسؤوليات الوا 
  .نساء يف خمتلف الصناعات
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  )Rouge(برنامج روج   •  
يركِّز برنامج احملـاورة األسـبوعي املعـين بـاملرأة علـى القـضايا واالجتاهـات بـشأن املـرأة                      

 تستـضيفها عــضو  وقــد جـرى بـث هـذه احللقــات الـيت    ). والرجـال الـسنغافوريني  (الـسنغافورية  
  .٢٠٠٨ حلقة يف سنة ١٣الربملان املرّشحة السيدة إيونيس أولسن يف سلسلة مكوَّنة من 

  برنامج نساء يف القمة  •  
 الـشهريات مـن النـساء والـسياسيات     ٢٠٠٨يدعو برنامج احملاورة، الذي أذيع يف سنة       

ــسياسية وال       ــشؤون ال ــة وال ــشؤون اجلاري ــشأن ال ــارهن ب ــن وأفك ــادل آرائه ــضايا  لتب ــسلية والق ت
  .االجتماعية

ــة تطــوير وســائط           ٨-٥ ــل هيئ ــة مث ــايري مماثل ــنغافورة مع ــايري اإلعــالن يف س ــة مع ــضع هيئ وت
وتوجد مبادئ توجيهية حتظر القولبـة النمطيـة الـسلبية الـيت حيتمـل أن تـسبب                 . اإلعالم

  .الضرر ألي قطاع يف اجملتمع
 قيـوداً مـشّددة     ٢٠٠٨مـارس   /ذاروقد وضعت هيئة معايري اإلعـالن يف سـنغافورة يف آ            ٩-٥

وجـرى بالفعـل يف     . يف املبادئ التوجيهية اخلاصة باإلعالنات املتعلقـة بـالتوفيق للـزواج          
ــنة  ــستخدمة       ٢٠٠٧س ــة امل ــصور املوحي ــة وال ــشعارات اخلليع ــى ال ــاق عل ــضييق النط  ت

وأدخلــت هيئــة . للتــرويج خلــدمات التوفيــق للــزواج مــن صــحف وجمــالت ســنغافورة  
ــايري اإلعــالن  ــشّدداً يف آذار   مع ــر ت ــة أكث ــادئ توجيهي ــارس / يف ســنغافورة مب  ٢٠٠٨م

؛ وجيـب   )دون صـور  (بالنص على أن تكون إعالنـات التوفيـق للـزواج يف نـص كتـايب                
أن تــذكر اإلعالنــات أن حــاالت الــزواج ليــست مــضمونة؛ وهــذه اإلعالنــات تقتــصر 

وكانـت  ). جملـاالت القسم املبّوب املتعلق باإلعالنات يف الصحف وا      (على قطاع معيَّن    
الوكاالت املعنية بترتيب مواعيد اللقاءات لغرض الزواج واليت اعتمـدهتا وزارة التنميـة             

  .اجملتمعية والشباب واأللعاب الرياضية هي فحسب املستثىن من املبادئ التوجيهية
  

   إشراك الرجال والفتيان يف تعزيز املساواة بني اجلنسني‐ برامج التعليم العام     
سلِّم سنغافورة بأن الرجال ال ميكن إبعادهم يف عملية تعزيز التعليم يف جمـال املـساواة                ُت  ١٠-٥

وُتشرِك برامج التعلـيم العـام الرجـال والفتيـان وُتـربز دورهـم يف القـضاء                 . بني اجلنسني 
  .على النماذج املقولبة اخلاصة باجلنسني والعنف املرَتكَب ضد املرأة

ليني املخلصني والناشطني ومركز األبّوة، يف سنغافورة علـى         وتعمل رابطة الرجال العائ     ١١-٥
وتلَتـزِم رابطـة الرجـال العـائليني املخلـصني          . تعزيز هذه الطبائع والسلوكيات املنـشودة     

 بالتوعيـــة مبـــسؤوليات الرجـــال وأدوارهـــم يف ٢٠٠٤والناشـــطني، املـــسّجلة يف ســـنة 
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يتمـسك هبـا أيـضاً مركـز األبـّوة      وهذه الرؤية  . اجملتمع كآباء وأزواج وأفراد يف األسرة     
ــنة    ــذي ُشــكِّل يف س ــادرات مثــل مــسابقات    ٢٠٠٧ويف ســنة . ١٩٩٩ال ، أصــدر مب

آبـــاء ”  و“والعـــودة إىل املدرســـة مـــع األب”، “ أب يقـــرأون ألطفـــاهلم١٠ ٠٠٠”
  .“ يف السنةعظام

ــة الــشريط األبــيض الــيت أُطلقــت يف ســنغافورة يف ســنة    ٢٠٠٧ويف ســنة   ١٢-٥ ، دعــت محل
بكـسر جـدار الـصمت      ” القضاء على العنف ضد املرأة، وطالبـت الرجـال            إىل ٢٠٠٣

  .“ووقف العنف
، شاركت رابطـة النـساء املعنيـات بالعمـل والبحـث يف             ٢٠٠٨يناير  /ويف كانون الثاين    ١٣-٥

ــة الرجــال بالبعــد اجلنــساين وذلــك لتــشجيع الرجــال علــى أن      رعايــة أول فريــق لتوعي
  .ا املساواة والتفاهم بني اجلنسنييصبحوا طرفاً يف احلوار بشأن قضاي

  
  استغالل تأثري الصور يف وسائط اإلعالم    

. ُيعــرض اآلن بــشكل متزايــد يف وســائط اإلعــالم عــدد متزايــد مــن النــساء الناجحــات   ١٤-٥
  .وجناح هؤالء باعتبارهن من األفراد إمنا يتحّدى القوالب النمطية ألدوار اجلنسني

  
  املنجزات الشخصية    

سنوات األخرية شاهدنا صعود كثري من النساء البارزات لـشغل مناصـب عليـا يف               يف ال   ١٥-٥
  .القطاعات العامة واخلاصة والشعبية

ــان، رئيــسة شــركة       ١٦-٥ ــانغ آي لي ــدينا الــسيدة ف ــال، ل  (Great Easternوعلــى ســبيل املث

Holdings .( تولّت السيدة شوا سوك كونغ مقاليـد شـركة          ٢٠٠٧أبريل  /ويف نيسان ،
يف سنغافورة، وهي أكرب شـركة للـهاتف يف         ) Singtel(الت الالسلكية احملدودة    االتصا

  .آسيا، باعتبارها املسؤولة التنفيذية األوىل
ــا         ١٧-٥ ــسيطر عليه ــد يف جمــاالت مــن املعهــود أن ي ــشكل متزاي ــا ب ــضاً أثره ــرأة أي ــرك امل وتت

ــل صــناعة الطــريان   ــذكور مث ــى مؤهَّ   . ال ــستاسيا غــان أول أنث ــسيدة أن ــة وأصــبحت ال ل
وهــي بوصـفها تــشغل رتبــة  . كمرشـدة للطــريان قبـل التوّجــه لتـدريب طّيــارين آخـرين    

يف سـالح الطـريان يف مجهوريـة سـنغافورة وأُّمـاً لثالثـة أطفـال حـصلت علــى         “ رائـد ”
رتبتــها باعتبارهــا أول أنثــى حتــصل علــى الفئــة ألــف كطّيــار عمليــات وهــي اآلن أول   

وانـضمت  ). Jetstar Asia( النقـل التجـاري   قائدة طـريان أنثـى يف سـنغافورة يف شـركة    
 الــسيدة ٢٠٠٦إىل الــشركة املــذكورة باعتبارهــا املــسؤولة التنفيذيــة األوىل يف ســنة      
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شونغ فيت ليان اليت كانت الرئيسة واملـسؤولة التنفيذيـة األوىل للـصناعات الدقيقـة يف                
  .سنغافورة وصك النقود يف سنغافورة

) SMRT(ة وكبرية املـوظفني التنفيـذيني لـشركة مسـرت      والسيدة ساو فايك هي الرئيس      ١٨-٥
وقبـل  . احملدودة وهي أكرب مقدِّمة خدمات للنقل العـام املتعـدد الوسـائط يف سـنغافورة              

التحاقها هبذه الشركة شغلت منصب الرئيسة اإلقليميـة ملـشروع الـسوق احلـرة املعفـاة                
ات جتاريــة يف احملــدودة وكانــت مــسؤولة عــن مــشروع) DFS(مــن الرســوم اجلمركيــة 

 عـن كوهنـا كـبرية    ٢٠٠٥وقد ُمنحـت جـائزة يف سـنة         . سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا  
ــشرية يف          ــوارد الب ــد امل ــا معه ــيت ينظمه ــائزة ال ــي اجل ــدة، وه ــذيني الرائ ــوظفني التنفي امل

  .سنغافورة
ويف حفــل جــائزة أفــضل مــنظِّم مــشاريع يف العــام، والــيت ينظمهــا نــادي الروتــاري يف     ١٩-٥

، فــازت ٢٠٠٧ورة والرابطــة العامليــة للمؤســسات الــصغرية واملتوســطة يف عــام  ســنغاف
ــائزة املؤســسات عــن عــام      الــسيدة آين يــاب، كــبرية املــوظفني التنفيــذيني     ٢٠٠٦جب

  ).GMP(جملموعة شركات التوظيف 
جـائزة   )٧(وتعترب اجلوائز الدولية تقديراً للمهارات يف اختاذ اإلجـراءات يف جمـال اإلدارة              ٢٠-٥

نوية لإلعـراب عـن التقـدير لكبـار املـديرين التنفيـذيني الـذين حققـوا اجنـازات بـارزة              س
ونتائج باقية األثـر فيمـا يتعلـق مبنظمتـهم أو جمـتمعهم أو الدولـة، مـن خـالل املهـارات                      

وكانت الـسيدة هـيلني خـو مـن شـركة وينـغ تـاي للتجزئـة، احملـدودة              . اإلدارية الرائعة 
فتحت قيادهتا، ازدادت أرقـام     . ٢٠٠٦جوائز يف سنة    واحدة من ثالثة أشخاص تلقوا      

ــات مــن   ــون دوالر ســنغافوري يف ســنة   ٢٧املبيع ــون دوالر ١٤٠ إىل ١٩٩٦ ملي  ملي
  .٢٠٠٦سنغافوري يف سنة 

وعلى املستوى الـدويل، أُعيـد انتخـاب الـسيدة حليمـة يعقـوب، وهـي نقابيـة خمـضرمة               ٢١-٥
ارة منظمــة العمــل الدوليــة للفتــرة    وحماميــة قــديرة وعــضوة يف الربملــان، يف جملــس إد    

وانُتخبت السيدة حليمة نائبة لألمني العـام للمـؤمتر الـوطين لنقابـات             . ٢٠١١-٢٠٠٨
وهي أمينة لسبع نقابات تتبع املؤمتر الـوطين لنقابـات العمـال،           . ٢٠٠٧العمال يف سنة    

ــف،        ــدان التوظي ــة يف مي ــشأن املمارســات العادل ــي ب ــشاركة للتحــالف الثالث ــسة م رئي
  . ئيسة الفريق العامل الثالثي املعين بتعزيز خيارات التوظيف للمرأةور

__________ 
يف سنغافورة وجملس املعايري اإلنتاجيـة واالبتكـار يف      شارك يف إدارة تنظيم هذه اجلائزة معهد اإلدارة القانونية            )٧(  

  .٢٠٠٠سنغافورة منذ سنة 
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ومثة سنغافورية بارزة أخرى وهي السيدة نويلني هـايزر، وُعينـت وكيلـة لألمـني العـام             ٢٢-٥
ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ     ــة األمــم املتحــدة االقتــصادية واالجتماعي وهــذه . لرئاســة جلن

لجنــة املــذكورة، وهــي اللجنــة الــيت تعتــرب أكــرب الــسيدة هــايزر هــي أول امــرأة تــرأس ال
اللجان اإلقليمية اخلمس التابعة لألمم املتحـدة، مـن حيـث عـدد الـسكان الـذين تقـدَّم                   

وكانــت الــسيدة هــايزر . هلــم اخلــدمات ومــن حيــث املنطقــة املــشمولة يف إطــار اللجنــة
  .سابقاً هي املدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

للقياديـات الالئـي    ”وتلقت الدكتورة آلني وونغ جائزة املنتدى الـدويل للمـرأة تقـديراً               ٢٣-٥
وقُـــدمت اجلـــائزة للرئيـــسة . ٢٠٠٦أكتـــوبر / يف تـــشرين األول“يغـــرين واقـــع احلـــال

تقــديراً جلهودهــا يف إثــارة القــضايا  )٨(الــسابقة جمللــس اإلســكان والتنميــة يف ســنغافورة
  .فئات األقل حظاًوالاليت متس املرأة واملسنني 

، قام صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة بتكـرمي            ٢٠٠٦أكتوبر  /ويف تشرين األول    ٢٤-٥
وقُـدمت للـدكتورة كانواجليـت      . ثالث نساء تقديراً إلجنازاهتن وإسـهاماهتن يف اجملتمـع        

ــاة عــن      ســوين املستــشارة يف جراحــة تقــومي العظــام واليــد، جــائزة اإلجنــاز طــوال احلي
وُمنحـت الـدكتورة    . هلا يف املـساعدة يف تغـيري واقـع احلـال يف حيـاة الـسنغافوريني               أعما

املـرأة الناجحـة الـيت سـامهت يف     ”جيه مني طبيبة العيون ورئيسة مجعية الطبيعة، جائزة      
وتلقــت الرئيــسة .  القــضايا والفنــون البيئيــة الــدفاع عــنتقــديراً اللتزامهــا يف “ اجملتمــع

 لــيم جــائزة املــرأة احملققــة -نغافورة، الــسيدة آيفــي ســينغ الــسابقة لكــرة الــشبكة يف ســ
  .لإلجنازات بأسلوب أنيق

وقامــت كليــة هويلــوك، بوســطن، ماساشوســتس، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، مبــنح   ٢٥-٥
 فو يي شون، وزيرة الدولة للتنمية اجملتمعية والشباب واأللعاب الرياضـية            -السيدة يو   

ــة يف  ــدكتوراه الفخري ــار درجــة ال ــيم يف أي ــايو / جمــال التعل ــا  . ٢٠٠٨م وجــرى تكرميه
ــر يف      ــساء واُألسـ ــال والنـ ــاه األطفـ ــدائم إزاء رفـ ــا الـ ــوي والتزامهـ ــا القـ ــسبب دفاعهـ بـ

ويعترب األشخاص الـذين يتلقـون الدرجـة الفخريـة مـن كليـة هويلـوك قـادة                  . سنغافورة
التمتـع بـسمعات    بارزين ومناذج ألدوار رائعة، مع التزام طوال احليـاة بتقـدمي اخلدمـة و             

  .رائعة يف جماالت السياسة والتعليم واخلدمة املدنية
، أصبحت الـسيدة يل يب واه عـضو الربملـان، أول آسـيوية تكـرَّم                ٢٠٠٨مايو  /ويف أيار   ٢٦-٥

كزميلة فخريـة ملؤسـسة صـفوة املهندسـني الـيت تعتـرب أكـرب هيئـة يف العـامل للمهندسـني                      
__________ 

وتـوىل الـسيد   . ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٣الدكتورة آلني وونغ كانت رئيسة جملس اإلسكان والتنمية يف الفتـرة مـن         )٨(  
  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١جيمس كوه شري سيانغ منذ ذلك الوقت هذا املنصب ابتداًء من 
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 زمـيالً آخـرين فحـسب منـذ بـدء           ٣٣قـة لعـدد     وقـد ُمنحـت اجلـائزة املرمو      . املعماريني
وهي تعتـرب تكرميـاً ملنـارات العلـوم الـذين سـامهوا             . ١٩٥٨النشاط يف بريطانيا يف سنة      

وقد كسرت السيدة يل احلواجز األخرى يف مهنة مـن املعهـود أن             . يف املؤسسة واملهنة  
  .ورةيسيطر عليها الذكور وبأن أصبحت أول رئيسة ملؤسسة املهندسني يف سنغاف

“ امـرأة  ١٠٠أقـوى  ”وأُطلق على السيدة هو شينغ أهنـا أقـوى امـرأة يف جملـة فـوربس               ٢٧-٥
، وهــي املــدير التنفيــذي وكــبرية املــوظفني التنفيــذيني لــشركة األوراق  ٢٠٠٧يف ســنة 

فتحــت قيــادة . املاليــة القابــضة تيماســك، وهــي شــركة اســتثمارات متلكهــا ســنغافورة 
 ٢٧ة الـصافية حلافظـة أوراق شـركة تيماسـك بنـسبة             السيدة هو شينغ، ازدادت القيمـ     

 ١٠٨ إىل ٢٠٠٦ بليــون دوالر ســنغافوري يف ســنة ٨٠يف املائــة حيــث ارتفعــت مــن 
  . باليني دوالر حالياً، حمققة ارتفاعات غري مسبوقة

ولالطالع علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن النـساء يف احليـاة الـسياسية والعامـة، ومتثيـل                        ٢٨-٥
  . على التوايل٨  و٧ستوى الدويل، يرجى الرجوع إىل املادتني املرأة على امل

  
  املناقشة العامة    

، عنـدما جـرى انتخـاب رقـم     ٢٠٠١منذ إجراء االنتخابات احلكومية األخرية يف عـام          ٢٩-٥
ــن   ــد      ١٠قياســي م ــرياث عن ــات امل ــضوات الربملاني ــان، أظهــرت الع  عــضوات يف الربمل

وعلـى سـبيل املثـال، اسـتجابة     . تلـف الـوزارات  مناقشة السياسات احلكومية الشاملة خم  
لتصاعد اإلرهاب يف السنوات األخرية، طرحت السيدة هو جيـوك شـو مـسألة فـرض                

ومثــة مثــال آخــر هــو الــدكتورة فاطمــة  . قــدر أكــرب مــن األمــن يف معــسكرات اجلــيش 
 لطيف الـيت كانـت الفـائزة جبـائزة الـشابة املرموقـة احلاصـلة علـى اجلـائزة العامليـة لـسنة                      

ــصغرية    (٢٠٠٦ ــة ال ــة للغــرف التجاري ــرأة ســنة   )الرابطــة الدولي ــسالم للم ، وجــائزة ال
وتواصـل الـدكتورة    ). منظمة سوكا غاكـاي الدوليـة اليابانيـة املعنيـة بالـسالم            (٢٠٠٦

 سنة مـن اخلـربة يف أعمـال اجملتمـع الـدويل وأعمـال               ٢٠فاطمة لطيف بعدما يزيد على      
راء يف سنغافورة مسلطة األضواء علـى حمنتـهم أثنـاء           األنشطة اإلنسانية، التعبري عن الفق    

  .املناقشات الربملانية
ويعتـرب وجـود هـؤالء النــساء يف حكومـة سـنغافورة شـيئاً يكفــل أن تـوىل قـضايا املــرأة           ٣٠-٥

ومنظور املرأة االعتبار الواجـب واملناقـشة الدقيقـة يف صـياغة الـسياسات والتوجيهـات                
  . الوطنية
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  غالل املرأةقمع است: ٦املادة     
تتخذ الـدول ألطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة، مبـا فيهـا التـشريع، لقمـع مجيـع أشـكال                         

  .االجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة
وقــد . ال تــزال ســنغافورة ملتزمــة بقمــع االجتــار بــاملرأة واســتغالل النــساء يف ســنغافورة  ١-٦

  .هذا الشأنصدرت تشريعات وكُرسَّت موارد إلنفاذ القوانني يف 
 كانـت هنـاك     ٢٠٠٧ففي سـنة    . وتعترب احلاالت الثابتة لالجتار باألشخاص نادرة جداً        ٢-٦

حالة أُبلغ عنها بشأن ممارسة الـدعارة قـسراً واسـترياد نـساء مـن خـالل مـزاعم                    )٩(٢٨
ســنغافورة ملعاقبــة  )١٠(وتــشمل قــوانني. زائفــة بيــد أن أيــاً مــن هــذه احلــاالت مل يثبــت  

لضالعني يف خمتلف جوانب االجتـار تـشمل قـوانني العقوبـات الـذي       أولئك األشخاص ا  
يتــضمن طائفــة عريــضة مــن األفعــال اجلنائيــة، وقــانون وميثــاق املــرأة وقــانون الطفولــة   
والشباب الذي يـنص ضـمن مـا يـنص عليـه علـى معاقبـة األفعـال املقترفـة ضـد النـساء                        

لقاصـر علـى النحـو املعـرَّف        جيـرِّم بيـع وشـراء ا       )١١(كما أن قانون العقوبات   . والفتيات
والعقوبـة هـي احلـبس      .  سـنة، ألغـراض ممارسـة البغـاء        ٢١بأنه شخص يقل عمره عـن       

وجيــرِّم قــانون العقوبــات أيــضاً أي فعــل   .  ســنوات وفــرض غرامــة ١٠ملــدة تــصل إىل 

__________ 
  . ال تزال رهن التحقيق٢٠٠٧ديسمرب / حالة املبلغ عنها يف كانون األول٢٨واحدة من   )٩(  
  :أمثلة من تشريعاتنا تشمل ما يلي  )١٠(  

وبـصفة خاصـة، جتـرِّم      .  من قـانون العقوبـات الـيت جتـرِّم اخلطـف واالختطـاف             ٣٦٩-٣٦٣البنود    ‘١’
 االســـتبعاد، اختطـــاف أي شـــخص إلخـــضاعه لـــضرر فـــادح أو نـــوع مـــن/ خطـــف٣٦٧املـــادة 

  آخره؛ إىل
   من قانون العقوبات جيرِّم شراء أي شخص أو التنازل عنه باعتباره عبداً؛ ٣٧٠والبند   ‘٢’
   من قانون العقوبات جيرِّم املعامالت املعتادة يف العبيد؛٣٧١والبند   ‘٣’
  غاء؛ من قانون العقوبات جيرمان بيع وشراء األحداث بغرض ممارسة الب٣٧٣ و٣٧٢والبندان   ‘٤’
 ألف جيرِّم استقدام أي امرأة عن طريق الغش بغرض اسـتخدام املـرأة ألغـراض البغـاء                  ٣٧٣والبند    ‘٥’

   اخلاص بالعمل القسري غري املشروع؛٣٧٤والباب 
 من ميثاق املرأة حيظر جمموعة واسعة من أنواع الـسلوك بينـها بيـع أو اسـتئجار امـرأة            ١٤٠والبند    ‘٦’

حـضار أو تـسلُّم أو إيـواء املقـودات واسـتبقاء املـرأة علـى غـري إيرادهتـا                    بغرض البغـاء أو القـوادة وإ      
  ؛)]و) (١ (١٤٠و) ج) (١ (١٤٠بنود حمدَّدة توجد يف البند [

   من ميثاق املرأة حيظر االجتار باملرأة؛ ١٤١والبند   ‘٧’
  . من ميثاق املرأة حيظر االجتار باملرأة بادعاء كاذب١٤٢البند   ‘٨’

  . من قانون العقوبات٣٧٣و ٣٧٢البندان   )١١(  
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وهــذا . للمــساعدة يف اســتقدام أي امــرأة إىل ســنغافورة بقــصد بيعهــا ملمارســة البغــاء   
ويتــضمن ميثــاق املــرأة  .  ســنوات وغرامــة١٠لفتــرة تــصل إىل يعاقــب عليــه بالــسجن  

  .أحكاماً مماثلة بشأن االجتار باملرأة ألغراض الدعارة وجرائم أخرى ذات صلة
وميكننا قانون سنغافورة من استهداف املتجرين باألشخاص الذين يعملون من خـارج              ٣-٦

مر اجلنـائي مجيـع األفعـال       وتشمل القوانني بشأن التحريض واإلغراء والتـأ      . البالد أيضاً 
املؤدية إىل ارتكاب اجلُرم األصلي يف سنغافورة، حىت لو كانـت هـذه األفعـال اقترفـت               
خارج البالد، أي تنطبق نفـس العقوبـات سـواء كانـت األفعـال اقترفـت يف سـنغافورة            

  . أو خارج البالد
  

  تعديالت على قانون العقوبات    
 ألغراض االجتار باجلنس يف سنغافورة وغريها مـن         لتعزيز محاية الشباب من االستغالل      ٤-٦

ــاراً مـــن    ــة اعتبـ ــباط١البلـــدان، مت إدخـــال التعـــديالت التاليـ  علـــى ٢٠٠٨فربايـــر / شـ
  :العقوبات قانون

بـشراء خـدمات جنـسية مـن شـخص          ) ذكـر أو أنثـى    (جترمي قيـام أي شـخص         )أ(  
ىل يعاقـب بالـسجن ملـدة تـصل إ        (دون سن الثامنة عـشرة      ) ذكر أو أنثى  (آخر  

  ؛ )أو بالغرامة/سبع سنوات و
  مكافحة السياحة اجلنسية اليت يستغل فيها األطفال ألغراض   )ب(  
قيــام أي مــواطن أو شــخص مقــيم إقامــة دائمــة يف ســنغافورة بــشراء     )١(    

ــا       ــيم باخلــارج يقــل عمــره أو عمره ــسية مــن قاصــر مق خــدمات جن
ــن ــنة ١٨ عـ ــنوات     ( سـ ــبع سـ ــصل إىل سـ ــدة تـ ــسجن مـ ــب بالـ يعاقـ
  ؛ )لغرامةبا أو/و

قيام أي شخص بتنظيم رحالت جنسية يـستغل فيهـا األطفـال ونـشر           )٢(    
أو توزيع أية معلومات يراد هبـا تـشجيع االسـتغالل التجـاري للقـصر               

 سـنوات   ١٠يعاقب بالسجن ملدة    ( سنة   ١٨الذين تقل أعمارهم عن     
  ).أو بالغرامة/و

  
  إجراءات اإلنفاذ والضوابط    

 سنغافورة وحدة مكرَّسة للمسائل املتعلقـة بالرزيلـة، مبـا يف    توجد لدى قوة الشرطة يف   ٥-٦
ويتمتــع الــضباط يف هــذه . ذلــك االجتــار بــاملرأة لغــرض االســتغالل اجلنــسي التجــاري  
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ويــشمل تــدريب هــؤالء . الوحــدة بــاخلربة والتــدريب والكفــاءة ملعاجلــة هــذه احلــاالت 
قـابالت الشخـصية مـع      ويوجد مترمجون أثناء إجـراء امل     . تقنيات متخصصة للمقابالت  

وتـسمح املقـابالت الشخـصية      . العاملني األجانب يف جمال اجلنس لتيسري عملية املقابلة       
والفحوصات للضباط باستبانة املعلومـات بـشأن األنـشطة احملتملـة لالجتـار بـاجلنس أو                

  .للنقابات الضالعة يف هذه األنشطة
ــاط التفتــيش ا      ٦-٦ ــة اهلجــرة ونق ــون يف هيئ ــضباط املوظف ــن احلــدود    وال ــى أم ــشرفون عل مل

ــد املالمــح واألوصــاف    ــشاف  . مــدربون علــى تقنيــات حتدي ــهم يف اكت ويــشكِّل تدريب
وثائق السفر املزيفة، وإجراء املقـابالت الشخـصية وتقنيـات التفتـيش رادعـاً قويـاً عنـد                  

  . نقاط التفتيش على احلدود ضد اهلجرة غري الشرعية
ب يــشتمل علــى إجــراءات اإلنفــاذ والــضوابط  وتعتمــد ســنغافورة هنجــاً متعــدد اجلوانــ   ٧-٦

األمنيــة عنــد خمتلــف نقــاط التفتــيش وذلــك الكتــشاف وردع هتريــب املهــاجرين غــري    
وإضــافة إىل ذلــك، فــإن شــرطة خفــر الــسواحل، مبــا  . القــانونيني إىل ســنغافورة ومنــها

تقــوم بــه مــن دوريــات مكثَّفــة حــول امليــاه اإلقليميــة لــسنغافورة، هلــا حــضور حمــسوس 
وإجراءات اإلنفاذ هـذه تكملـها القـوانني الـصارمة ضـد مـرتكيب جـرائم اهلجـرة                  . بقوة

وجيري التعريف على نطـاق     . والذين يقومون باالجتار هبم أو بإيوائهم أو باستخدامهم       
واسع مبختلف التدابري لوسائط اإلعالم أثنـاء املناقـشات الربملانيـة ويف خمتلـف مـا ُيبـذل          

وقد أمثرت هذه اجلهود كما يشاهد مـن حتـسُّن          . عيتهمن جهود لتثقيف اجلمهور ولتو    
  . احلالة فيما يتعلق مبرتكيب جرائم اهلجرة يف سنغافورة يف السنوات األخرية

  
  املساعدة املقدَّمة لضحايا االجتار والعنف    

يستطيع ضحايا االجتار والعنف االتصال بأي مركز مـن مراكـز خدمـة األسـرة، وهـي                  ٨-٦
. جتماعيــة موجــودة باملنــاطق احملليــة مــن أجــل تقــدمي املــساعدةوكــاالت للخــدمات اال

وتوفِّر ثالثة مراكز خمتارة خلدمـة األسـرة بيـوت الـسكن املؤقـت يف حـاالت األزمـات                   
واألخــصائيون االجتمــاعيون املهنيــون . واحلمايــة واملــساعدة العمليــة والــدعم العــاطفي

ويـستطيع  . ضحايا العنـف  مبراكز خدمة األسرة مدربون علـى االسـتجابة لألزمـات ولـ           
الــضحايا اســتخدام اخلــط اهلــاتفي الــوطين للمــساعدة التــابع ملراكــز خدمــة األســرة، أو 
ــواء يف      ــوت اإلي ــساعدة أو رغــنب يف دخــول بي ــشرطة، إذا احــتجن إىل امل ــصال بال االت

وتوجد روابط بني الشرطة ومراكز خدمة األسرة وخـدمات تقـدمي           . حاالت األزمات 
ــساعدة األخــرى، م  ــق شــبكات العنــف     امل ــة والنفــسانية، عــن طري ــل اخلــدمات الطبي ث
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ــال   ــة األطف ــائلي ومحاي ــام باإلحــاالت املناســبة يف     . الع ــشبكات القي ــذه ال ــضمن ه إذ ت
  .الوقت املناسب

  
  تصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية    

ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة       صدَّقت سنغافورة يف الفترة األخرية على اتفاق        ٩-٦
وأودعــت وثيقــة التــصديق فيمــا يتعلــق باتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  . عــرب الوطنيــة

ــة يف آب   ــرب الوطنيـ ــة عـ ــة املنظمـ ــسطس /اجلرميـ ــاذ يف   ٢٠٠٧أغـ ــز النفـ ــت حيـ  ودخلـ
  . ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ٢٧

  
  اجلزء الثالث    
  احلياة السياسية والعامة: ٧املادة     

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف احليـاة                     
السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفـل للمـرأة، علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل،                   

  :احلق يف
التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، وأهلية االنتخاب جلميـع            )أ(  

  ْنَتَخب أعضاؤها باالقتراع العام؛اهليئات اليت ُي
ــة       )ب(   ــذها ويف شــغل الوظــائف العام ــة وتنفي ــشاركة يف صــوغ سياســة احلكوم امل

  وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع مستويات احلكومة؛
ــاة العامــة       )ج(   ــة الــيت ُتعــىن باحلي املــشاركة يف املنظمــات واجلمعيــات غــري احلكومي

  .والسياسية للبلد
  

  لنساء يف الشؤون السياسيةمزيد من ا    
ــة ١٢ كانــت نــسبة ٢٠٠٤ففــي ســنة . أخــذ متثيــل اإلنــاث يف الربملــان يتزايــد    ١-٧  يف املائ

 أعـضاء معيَّـنني يف الربملـان        ٩ من بني    ٥ عضواً منتخباً يف الربملان و     ٨٤ من بني    ١٠ أو
ــار  . مــن النــساء ، كــان ٢٠٠٦مــايو /ويف أعقــاب االنتخــاب العــام الــذي جــرى يف أي

وهـؤالء مـن بينـهن      .  يف املائـة مـن النـساء       ٢٥ عضواً برملانيـاً أو نـسبة        ٩٣ بني   من ٢٣
 عـضواً   ١٧ عضواً برملانياً منتخباً، وعضو برملاين غري منتخـب وهـذا الـرقم يـشمل                ١٧

ــة ومخــس نــساء معيَّنــات أعــضاء       ــرة انتخابي ــاً بــدون دائ ــاً وعــضواً برملاني ــاً منتخب برملاني
  .الربملان يف
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   املنتخبات وأعضاء الربملان بغري دائرة انتخابيةأعضاء الربملان
 )١٢(٢٠٠٨يوليه /متوز  ٢٠٠٦مايو /أيار  ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول  ١٩٩٩يونيه /حزيران  

  ١٨  ١٧  ١٠  ٤  إناث
  ٨٥  ٨٤  ٨٤  ٨٣  اجملموع  

نـــسبة أعـــضاء الربملـــان
  ٢١,٢  ٢٠,٢  ١١,٩  ٤,٨  اإلناث

      
  املعّينونأعضاء الربملان 

 )١٣(٢٠٠٨يوليه /متوز  ٢٠٠٦مايو /أيار  ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول  ١٩٩٩نيه يو/حزيران  

  ٥  ٢  ٥  ٢  إناث
  ٩  ٩  ٩  ٩  اجملموع  

نـــسبة أعـــضاء الربملـــان
  ٥٥,٦  ٢٢,٢  ٥٥,٦  ٢٢,٢  اإلناث

    
  :ويوجد أربع نساء شاغالت ملناصب سياسية  ٢-٧

  ؛ )حقيبتان (السيدة ليم هوي هوا وزيرة أقدم للدولة لشؤون املالية والنقل  •  
  ؛)حقيبتان(السيدة غريس فو وزيرة أقدم للدولة للتنمية الوطنية والتعليم   •  
  السيدة يو فو يي شون وزيرة الدولة للتنمية اجملتمعية والشباب واأللعاب الرياضية؛  •  
وهـي عمـدة    . الدكتورة إميي خور، سكرترية برملانية أقدم لشؤون البيئة واملوارد املائيـة            •  

رب منطقــة جملــس تنميــة اجملتمــع احمللــي ورئيــسة الفريــق اإلشــرايف علــى         جنــوب غــ 
)REACH) (حقيبتان إضافيتان.(  

وكانت عضوات الربملان ناشطات يف الربملـان وقـد نقـشن طائفـة عريـضة مـن املـسائل                  ٣-٧
وقــد اكتــسنب االحتــرام مــن زمالئهــن الربملــانيني ومــن اجلمهــور ووســائط  . واملواضــيع

  . هتناإلعالم بسبب كفاء
وقد استضافت سنغافورة اجتماع اجلمعية العامة التاسـع والعـشرين للجمعيـة الربملانيـة                ٤-٧

أغـسطس  / آب٢٤ إىل ١٩الدولية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا املنعقد يف الفترة من          
ومن بني اللجان التابعة للجمعية الربملانيـة الدوليـة لرابطـة أمـم جنـوب شـرق                 . ٢٠٠٨

__________ 
  .http://www.parliament.gov.sg:  من املوقع الشبكي:املصدر  )١٢(  
  .http://www.parliament.gov.sg:  من املوقع الشبكي:املصدر  )١٣(  
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 عقـب تزايـد عـدد النـساء املنتخبـات      ١٩٩٨ات اليت ُشكلت يف سنة    آسيا جلنة الربملاني  
وهتــدف رابطــة الربملانيــات إىل زيــادة متثيــل املــرأة يف الربملــان يف   . كأعــضاء يف الربملــان

مجيع أحناء رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ولضمان وضع املسائل الـيت هتـم املـرأة علـى                  
ية الدولية لرابطة أمم جنوب شرق آسـيا،      جدول أعمال اجلمعية العامة للجمعية الربملان     

وإلنــشاء شــبكات مــع رابطــات نــسائية أخــرى واجتماعــات نــسائية داخــل املنظمــات  
وكانــت عــضوة . الدوليــة مثــل الرابطــة الربملانيــة للكمنولــث واالحتــاد الربملــاين الــدويل  

 شـرق   الربملان الدكتورة لينو هي رئيـسة اجلمعيـة الربملانيـة الدوليـة لرابطـة أمـم جنـوب                 
  .٢٠٠٨آسيا يف سنة 

  
  املرأة واحلياة العامة    

ــيات        ٥-٧ ــدرات كقاضـ ــة يف خمتلـــف القـ ــة هامـ ــدة مناصـــب قياديـ ــساء اآلن عـ ــشغل النـ تـ
 بــشأن ٨انظــر الفــصل (وموظفــات مــن كبــار مــوظفي اخلدمــة املدنيــة ودبلوماســيات  

  .، وقائدات يف وحدات اجليش ووحدات السالح اجلوي وزعيمات نقابيات)التمثيل
  

  السلطة القضائية    
 يف املائـة يف احملـاكم األقـل         ٢٠ يف املائـة و      ٥٢يف السلطة القضائية تشكّل املـرأة نـسبة           ٦-٧

  .٢٠٠٨درجة ويف احملاكم العليا، على التوايل يف سنة 
  

  حمكمة االستئناف العسكرية    
ن الناحيـة   أعيد يف الفترة األخرية تعيني حماميتني بارزتني يف فريق األشخاص األكفاء مـ              ٧-٧

ــة يف حمكمــة االســتئناف العــسكرية    وهاتــان احملاميتــان مهــا الــسيدة ديبــوراه     . القانوني
باركر، وهي مستشارة أقدم من الـشركة القانونيـة خّتـار وونـغ وشـركاه والـسيدة فـو            

مـع  ) للـشؤون القانونيـة واإلنفـاذ   (توات يني وهي كبرية املوظفني التنفيـذيني املـساعدة     
وجرى تعيني هاتني احملاميتني لفترة سنتني أخـريني، اعتبـاراً          . نغافورةجلنة املنافسة يف س   

  .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليه / متوز١من 
  

  املرأة يف القطاع العام
يتسم التعيني يف القطاع العام بالعلنية والشفافية، ويستند تطـوير قـدرات كـل موظـف                  ٨-٧

واعتبـاراً  . لنـساء يف وظـائف اخلدمـة املدنيـة        وهناك نسبة أعلى من ا    . وتقدمه إىل اخلربة  
 يف املائــة مــن مــوظفي ٥٦، شــكّلت النــساء نــسبة ٢٠٠٧ديــسمرب /مــن كــانون األول

 يف املائة من جمموع عـدد املـوظفني يف فـئيت الـشعبة األوىل             ٦٣اخلدمة املدنية وشكّلت    
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ويف الفئـة   . دنيـة وقطاع الفئة األعلى، اللتني تعتربان أعلى فئتني للموظفني يف اخلدمة امل          
وهـذه زيـادة هامـة مـن        .  يف املائة من جمموع عدد املوظفني      ٤٠العليا، متثل املرأة نسبة     

  .٢٠٠٠ يف املائة سنة ٢٨,٥نسبة 
  

  يف اخلدمة املدنية )١٤(قوائم املوظفني حبسب الشعبة    
  )٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يف (

  اجملموع  ذكور  إناث  الشعبة

  ٧١٢  )٦٠ (٤٢٦  )٤٠ (٢٨٦  صفر
٦٣ (٢٠ ٨٦٢  ٠١(  ١٢ ٢٠٣) ٣٧(  ٣٣ ٠٦٥  
٥٧ (٩ ٦١٠  ٠٢(  ٧ ١٩٨) ٤٣(  ١٦ ٨٠٨  
٤١ (٤ ٧٠٤  ٠٣(  ٦ ٦٥٤) ٥٩(  ١١ ٣٥٨  
٤٣ (١ ٦٨٤  ٠٤(  ٢ ٢٠٥) ٥١(  ٣ ٨٨٩  

  ٦٥ ٨٣٢  )٤٤ (٢٨ ٦٨٦  )٥٦ (٣٧ ١٤٦  اجملموع الكلي
    
 النائبـــة الـــسابقة لألمـــني ، ُرقِّيـــت الـــسيدة ييـــوه شـــي يـــان٢٠٠٨أبريـــل /ويف نيـــسان  ٩-٧

. ، لوزارة الـدفاع، إىل الدرجـة الثانيـة كأمينـة دائمـة ثانيـة معنيـة بـالتعليم                  )للسياسات(
، كان يوجد مخـس أمينـات دائمـات مـن           ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١واعتباراً من   

إضـافة إىل ذلـك، يوجـد سـبع نائبـات لألمنـاء، وهـذا              .  أميناً دائمـاً   ١٩بني ما جمموعه    
  . نائباً لألمناء يف اخلدمة املدنية٣٠موع من جم

  
  املنظمات غري احلكومية والرابطات املعنية باحلياة العامة واحلياة السياسية يف سنغافورة    

 يف املائــة مــن ٩٠متثِّــل اهليئــات النــسائية الرئيــسية الــثالث التاليــة مــا يزيــد علــى نــسبة     ١٠-٧
  :اجلماعات النسائية يف سنغافورة

املنظمات النسائية يف سنغافورة وهو اهليئة اجلامعـة للمنظمـات النـسائية            جملس    ‘١’  
  يف سنغافورة؛

__________ 
  .تشري عادة إىل اخلرجيني: ١والشعبة ) الفئة العليا(الشعبة صفر   )١٤(  

  تشري عادة إىل حاملي الدبلوم: ٢الشعبة     
  تشري عادة إىل وظائف الدعم املؤسسي، على سبيل املثال مهام األمانة: ٣شعبة ال    
تــــشري عــــادة إىل أولئــــك املعنــــيني بالــــدعم التــــشغيلي، مثــــل املــــشتغلني بإصــــالح احملّركــــات   :٤الــــشعبة     

  التنظيف وعمال
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جملس شبكة التكامل النسائية املنضوي حتت لواء الرابطة الـشعبية، وهـو يـدير              ‘٢’  
الربامج املعنية باملرأة على مستوى اجملتمـع احمللـي ويـوفِّر الفـرص القياديـة علـى                 

  مستوى القاعدة الشعبية؛
األمانة املعنية بنماء املرأة التابعة للمـؤمتر الـوطين لنقابـات العمـال، وهـذه متثـل                   ‘٣’  

  .احلركة العمالية وتدافع عن مصاحل املرأة فيما يتعلق بقضايا العمل
جملــس شــبكة التكامــل النــسائية التــابع للرابطــة الــشعبية وأمانــة النــهوض بــاملرأة التابعــة    ١١-٧

وهـذه  . مال، ومها جهتان تابعتان جمللس املنظمـات النـسائية        للمؤمتر الوطين لنقابات الع   
املنظمات الرئيسية الثالثة هي مورد قوي وتعترب كذلك عامالً هاماً للتغيري فيمـا يتعلـق             

  .باملرأة يف سنغافورة
مكتب شؤون املرأة التابع لوزارة التنمية اجملتمعية احمللية والشباب واأللعـاب الرياضـية،               ١٢-٧

ل مـــع هـــذه اهليئـــات الرئاســـية ملعاجلـــة املـــسائل الـــيت تواجـــه املـــرأة يف  يـــشارك ويعمـــ
  .سنغافورة

  
  جملس املنظمات النسائية يف سنغافورة    

ــران  ١٣-٧ ــه /يف حزي ــسائية ومؤســسة تــساو، وهــي    ٢٠٠٦يوني ــتح جملــس املنظمــات الن ، افت
مــسّنات منظمــة ال تــدر الــربح، مركــزاً جامعــاً معنيــاً بــالتعليم واإلحالــة واالستــشارة لل

ويسمى املبادرة النـسائية لـدخول مرحلـة الـشيوخة بنجـاح، وهـذه املنظمـة هتـدف إىل              
ــسؤولية الشخــصية عــن صــحتهن        ــل امل ــى حتّم ــهن عل ــسّنات ومعاونت ــساء امل متكــني الن

وبتمويـل مـن حكومـة      . ومواردهن املالية وعلى املرور مبرحلة الـشيوخة بـشكل نـاجح          
امج بـشأن الرعايـة الـصحية الوقائيـة، والتخطـيط           سنغافورة، تنظّم املنظمة املذكورة بـر     

  .املايل وكذلك تنظيم دورات عن املهارات الوظيفية اجلديدة
، أطلق اجمللـس الـسنغافوري للمنظمـات النـسائية سـجل املـرأة              ٢٠٠٧مارس  /ويف آذار   ١٤-٧

ــشبكي   ــع ال ــى املوق ــات    www.womensregister.org: عل ــدة بيان ــة لقاع ــة آمن  وهــو بواب
مباشرة حيث تستطيع املرأة تسجيل مالحمها الشخصية واالسـتفادة مـن تـويل مناصـب          
ــستويني       ــى امل ــربح، عل ــستهدف ال ــة وخاصــة ومنظمــات ال ت ــة يف منظمــات عام قيادي

ــاً  ــدويل مع ــوطين وال ــضم   /وحــىت آب. ال ــسجلّ ي ــرداً و ٣٧٢أغــسطس كــان ال  ٣٠ ف
  .عضواً يف منظمات

ــسنغافوري           ١٥-٧ ــس ال ــة للمجل ــربح التابع ــة إىل ال ــري اهلادف ــة غ ــات الفرعي ــني املنظم ــن ب وم
 وتتمثــل جمــاالت  “رابطــة النــساء املعنيــات بالعمــل والبحــث    ”للمنظمــات النــسائية  

http://www.womensregister.org/�
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وهــي تتواصــل مــع عــدة . الــدعم والبحــوث والتوعيــة: التركيــز الثالثــة الرئيــسية هبــا يف
اتفي للمـساعدة إلسـداء املـشورة وبرنـامج إسـداء       آالف من النساء من خالل اخلط اهل      

وتــدير تلــك الرابطــة أيــضاً بــرامج  . املــشورة وجهــاً لوجــه والعيــادات القانونيــة اجملانيــة 
وتشمل الـربامج واملبـادرات الـيت طرحتـها         . تثقيفية عامة للتوعية باملساواة بني اجلنسني     

محلـة  ” املعلومـات املاليـة، و     الرابطة مؤخراً التثقيف اجلنسي الشامل والتدريب يف جمال       
ودراسـة حبثيـة عـن التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل، إىل جانـب                  “ الشريط األبـيض  

ــة   ــة يف املؤســسات التربوي ــة   . حماضــرات جاري ــة األخــرى التابع ومــن املنظمــات الفرعي
للمجلــس الــسنغافوري للمنظمــات النــسائية مجعيــة مكافحــة العنــف العــائلي والرابطــة  

  .رأة اآلسيوية والرابطة السنغافورية للمحامياتاملعنية برفاه امل
  

  جلسات مناقشة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
ــسنغافوري          ١٦-٧ قامــت وزارة التنميــة اجملتمعيــة والــشباب واأللعــاب الرياضــية واجمللــس ال

 القـضاء   اتفاقيـة ” جلسات بـشأن     ٤للمنظمات النسائية حىت اآلن باملشاركة يف تنظيم        
وُعقـَدت آخـر   .  فيما يتعلق باجلماعـات النـسائية      “على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     

ــسة يف  ــشرين األول٦جل ــوبر / ت ــشأن   ٢٠٠٨أكت ــسائية ب ــشاور مــع اجلماعــات الن  للت
تنفيـذ ســنغافورة لالتفاقيــة املــذكورة وللحــصول علـى تعليقــات علــى مــشروع التقريــر   

ركة بـني الـوزارات املعنيـة باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع           وقام أعضاء اللجنة املشت   . الرابع
أشكال التمييز ضد املرأة بإطالع املشاركني على أحدث املعلومـات وقـّدموا توضـيحاً              

  .للسياسات والتدابري املتصلة باملرأة واليت تقع يف حدود اختصاصاهتم
ميـة ومـع عـضوات    وُعقَدت أيضاً جلستا مشاورات مع أعـضاء اللجنـة الربملانيـة احلكو      ١٧-٧

الربملان لالطالع على ما فعلته سنغافورة لضمان مـساواة املـرأة حبكـم القـانون وحبكـم                
 ويـــوم  ٢٠٠٧يونيـــه  / حزيـــران ١٩وشـــهدت اجللـــستان املعقودتـــان يـــوم    . الواقـــع
، تبــادالت صــرحية يف اآلراء بــني الربملانيــات بــشأن  ٢٠٠٨أكتــوبر /تــشرين األول ١٥

  .وما تبقى لالضطالع بهالتحديات اليت تواجه املرأة 
  

  جملس شبكة التكامل النسائية التابع لرابطة الشعب    
تشكّل جملس شبكة التكامل النسائية حتت لواء رابطة الشعب باعتبـاره اهليئـة الرئيـسية                 ١٨-٧

ــة   ــسائية التنفيذي ــوادي   (للجــان الن ــة والن ــة احمللي ــا املراكــز اجملتمعي ــيت مقاره ــنظّم ). ال وت
رامج مــن أجــل املــرأة وأســرهتا وتقــّدم فرصــاً قياديــة علــى مــستوى  اللجــان التنفيذيــة بــ

  .القواعد الشعبية واجملتمع احمللي
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  .وتقّدم األنشطة الشعبية للمرأة منرباً مشتركاً لاللتقاء وتبادل األفكار واآلراء  ١٩-٧
  

  أمانة النهوض باملرأة التابعة للمؤمتر الوطين لنقابات العمال    
وض باملرأة التابعة للمؤمتر الوطين لنقابات العمـال، والـيت كانـت ُتعـرف              متثّل أمانة النه    ٢٠-٧

من قبل باسـم اللجنـة النـسائية التابعـة للمـؤمتر املـذكور، احلركـة العماليـة وتـدافع عـن                      
  .مصاحل املرأة املتصلة بقضايا العمل

 لنقابـات    عامل ممثَّلني يف نقابات العمال اليت تتبـع املـؤمتر الـوطين            ٥٠٠ ٠٠٠ومن بني     ٢١-٧
وكـان  .  يف املائـة مـن النـساء       ٤٨ نـسبة    ٢٠٠٧سـبتمرب   /العمال كانت توجد يف أيلول    

 عـضواً معينـاً يف اللجنـة املركزيـة للمـؤمتر الـوطين لنقابـات                ٢١أربع عضوات مـن بـني       
وهي أعلى هيئة لتقرير الـسياسات يف احلركـة       ) ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٧للفترة من   (العمال  
ن الـسيدة حليمـة يعقـوب نائبـة األمـني العـام وأمينـة أمانـة         وهـؤالء النـسوة هـ    . العمالية

النهوض باملرأة التابعة للمؤمتر الوطين لنقابات العمال؛ والسيدة جـوزفني تيـو مـساعدة              
األمني العام؛ والسيدة ديانا شيا عـضو اللجنـة املركزيـة ورئيـسة أمانـة النـهوض بـاملرأة                   

ا كــانغ، نائبــة رئــيس اللجنــة املركزيــة  التابعــة للمــؤمتر الــوطين املــذكور؛ والــسيدة نــور 
  .ونائبة رئيسة أمانة النهوض باملرأة التابعة للمؤمتر الوطين

وأصدرت أمانة النهوض باملرأة التابعة للمؤمتر الـوطين لنقابـات العمـال مـؤخراً تكليفـاً                  ٢٢-٧
ــشأن    ــصائية ب ــإجراء دراســة استق ــسلوك ”ب ــة وال ــني العمــل   املعامل ــسجام ب ــشأن االن  ب

ــاة ــني العمــل      .“واحلي ــسجام ب ــاس ممارســات االن ــصائية قي ــضّمنت الدراســة االستق  وت
  .واحلياة مثل استحقاقات اإلجازة، وترتيبات العمل املرنة، وخطط دعم املوظفني

ومــا انفكــت أمانــة النــهوض بــاملرأة تعمــل بــشأن شــىت املبــادرات ومــن بينــها سلــسلة       ٢٣-٧
ــساء   ــع الن ــسلة التحــاور هــذه  -التحــاور م ــاجل سل ــة    وتع ــا أمان ــشارك يف إدارهت ــيت ت  ال

النهوض باملرأة التابعة للمؤمتر الوطين لنقابات العمال وإدارة اخلدمات القانونية التابعـة            
للمؤمتر الوطين املذكور، االهتمامات اليت تشغل بال املرأة يف مكان العمـل ويف البيـت               

دة احلـد األدىن    وتـشمل املوضـوعات زيـا     . واجملتمع من خالل تعزيز االلتـزام والتواصـل       
للمـــدخرات يف صـــندوق االدخـــار املركـــزي ملـــساعدة الـــزوجني، واســـتمرار التعلـــيم 
والتــدريب، والرعايــة الــصحية والــشيوخة فــضالً عــن إســداء املــشورة القانونيــة بــشأن   

ــة   ــانون العمال ــات وق ــانون العقوب ــؤمتر    . ق ــشأن جهــود امل ــى معلومــات ب ولالطــالع عل
 ١١املــرأة للعــودة إىل مكــان العمــل، انظــر املــادة   الــوطين لنقابــات العمــال الجتــذاب  

  . بشأن العمالة
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  بريساتوان بيمودي إسالم سنغافورة/اجلمعية اإلسالمية للشابات    
توجد منظمات شىت تساعد على متكني املرأة املسلمة ومنظمة واحدة مـن هـذا القبيـل                  ٢٤-٧

  .نسائية يف سنغافورةهي اجلمعية اإلسالمية للشابات، اليت تتبع جملس املنظمات ال
وتعمــل اجلمعيــة اإلســالمية للــشابات، مــن خــالل مــشاريعها الراســخة االجتماعيــة          ٢٥-٧

والتثقيفيــة واملــستندة إىل اجملتمعــات احملليــة، علــى متكــني املــرأة املــسلمة بــشأن حقوقهــا  
 جلنـــة ٢٠٠٤مــارس  /وأنــشأت هــذه اجلمعيـــة يف آذار  . مبوجــب الــشريعة اإلســـالمية  

، أنـشئ املركـز النـسائي املعـين بـاملرأة لـتمكني             ٢٠٠٦ويف سنة   . املسلمةلتمكني املرأة   
املرأة املسلمة وإثرائها باملعرفة واملهارات للتعامل مع القضايا املتصلة بأدوارهـا املتعـددة         

ــع ــل       . يف اجملتم ــات عم ــزة وحلق ــة مركَّ ــشات مجاعي ــك احلــني، ُنظِّمــت مناق ــذ ذل ومن
  . قوق املرأة املسلمةتدريبية وحلقات دراسية عامة بشأن ح

بريساتوان بيمودي إسالم سنغافورة أنـشطة شـىت   /ونظَّمت اجلمعية اإلسالمية للشابات    ٢٦-٧
تتعلق بـاملرأة، مـن بينـها حمادثـات عـن تـرك الوصـية، والـصحة واحلفـاظ علـى الـصحة                       

  . ومنع إساءة معاملة كبار السن ورعاية اجلدود
  

  ستوى الدويلالتمثيل واملشاركة على امل: ٨املادة     
تتخـذ الــدول األطـراف مجيــع التـدابري املناســبة لتكفــل للمـرأة، علــى قـدم املــساواة مــع        

الرجل، ودون أي متييـز، فرصـة متثيـل حكومتـها علـى املـستوى الـدويل واملـشاركة يف                    
  .أعمال املنظمات الدولية

  
  زيادة املشاركة يف االجتماعات النسائية الدولية    

نغافورية تـشارك بنـشاط يف االجتماعـات اإلقليميـة والدوليـة، مبـا يف              مازالت املرأة الـس     ١-٨
  :وتشمل األمثلة ما يلي. ذلك مؤمترات األمم املتحدة

   املسؤولني عن شؤون املرأة؛ثاجتماع وزراء الكمنول  ‘١’  
ــان      ‘٢’   شــبكة مراكــز تنــسيق شــؤون اجلنــسني وشــبكة النــساء القياديــات، التابعت

  . ي يف آسيا واحمليط اهلادئلرابطة التعاون االقتصاد
  اللجنة النسائية التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا؛  ‘٣’  
ــة      ‘٤’   ــة الربملانيـ ــة للجمعيـ ــة العامـ ــة اجلمعيـ ــاع الربملانيـــات األعـــضاء يف جلنـ اجتمـ

  املشتركة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا؛
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 املتحـدة   االجتماع احلكومي الدويل الرفيع املـستوى الـذي عقدتـه جلنـة األمـم               ‘٥’  
االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ الســتعراض التنفيــذ اإلقليمــي  

  ملنهاج عمل بيجني ونتائجه اإلقليمية والعاملية؛
  اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛  ‘٦’  
  مؤمتر القمة العاملي لألسرة؛  ‘٧’  
  .املساواة بني اجلنسني يف شرق آسيااالجتماع الوزاري املعين ب  ‘٨’  

وحيثما اقتضى األمر، أضيفت ممثالت من املنظمات غري احلكومية النـسائية يف الوفـود                ٢-٨
احلكوميـــة، نظـــراً ألن احلكومـــة ُتـــدرك مـــدى الـــشراكة الوثيقـــة مـــع املنظمـــات غـــري 

  .احلكومية وخرباهتا الفنية وإسهاماهتا
ــومي   ٣-٨ ــاين ٣ و٢ويف يـ ــشرين الثـ ــوف/ تـ ــضافت  ٢٠٠٦مرب نـ ــنغافورة واستـ ، نظَّمـــت سـ

 بلدان يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومن احتاد املنظمات النـسائية             ١٠مندوبني من   
“ االنـسجام بـني العمـل واحليـاة       ”ونظَّمت حلقـة عمـل عـن        . ألمم جنوب شرق آسيا   

 إلظهار مزيد من الوعي والفهـم ملفـاهيم االنـسجام           ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١يف  
  .  العمل واحلياة وأفضل املمارساتبني

واستضافت سنغافورة االجتماع التاسـع والعـشرين للجمعيـة العامـة للجمعيـة الربملانيـة            ٤-٨
ــن        ــرة م ــيا يف الفت ــوب شــرق آس ــم جن ــة أم ــة لرابط أغــسطس / آب٢٤ إىل ١٩الدولي

عيــة جلنـة الربملانيــات التابعـة للجم  ”ومـن بـني جلــان اجلمعيـة الربملانيــة الدوليـة     . ٢٠٠٨
وهتــدف هــذه اللجنــة إىل مواصــلة زيــادة تعزيــز متثيــل املــرأة يف        . “الربملانيــة الدوليــة 

الربملانات يف مجيع أحناء رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا، وكفالـة إدراج املـسائل ذات                   
األمهية حتديداً للمرأة يف جـدول أعمـال اجلمعيـة الربملانيـة الدوليـة لرابطـة أمـم جنـوب                    

كات مــع رابطــات نــسائية أخــرى واجتماعــات نــسائية يف   شــرق آســيا، وإلنــشاء شــب 
  . منظمات دولية

وينظِّم مكتب شؤون املـرأة حاليـاً اجتماعـات شـبكة النـساء القياديـات التابعـة لرابطـة                     ٥-٨
التعـاون االقتــصادي آلســيا واحملــيط اهلــادئ واجتماعــات شــبكة مراكــز تنــسيق شــؤون  

 التعـاون االقتـصادي املـذكورة يف        اجلنسني عندما تستضيف سـنغافورة اجتمـاع رابطـة        
وســوف يــشارك يف اجتمــاع شــبكة النــساء القياديــات قيــادات نــسائية   . ٢٠٠٩ســنة 

ــة وغــري        ــة والوكــاالت احلكومي ــال واملؤســسات األكادميي ــن قطاعــات األعم ــارزة م ب
  . من اقتصادات الرابطة٢١احلكومية من 
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  املشاركة يف أعمال املنظمات الدولية    
ويــستند دعــم .  الــسنغافورية املــشاركة يف عــدد مــن املنظمــات الدوليــة واصــلت املــرأة  ٦-٨

  . احلكومة للمرشحات للهيئات الدولية على أهلية األفراد وجدارهتم
  

  جلنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    
 جمـال   انتخبت الدكتورة أنامه تان، حمامية شهرية لشؤون األسرة ومناضـلة خمـضرمة يف              ٧-٨

حقوق املرأة يف جلنة األمم املتحـدة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة ملـدة أربـع                   
، ٢٠٠٨ديــسمرب / إىل كــانون األول٢٠٠٥ينــاير /ســنوات اعتبــاراً مــن كــانون الثــاين 

وتقضي الـدكتورة تـان فترهتـا الثانيـة يف     . حيث كانت أول سنغافورية تعمل يف اللجنة      
وقــد ألقــت عــدة خطــب وشــاركت يف . لــس الــدويل للمــرأةَشــغل منــصب رئيــسة اجمل

خمتلف املنتديات واملؤمترات اليت عقدهتا جلنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء على التمييـز             
  .ضد املرأة ويف املنتديات واملؤمترات ذات الصلة حبقوق اإلنسان

  
  منظمة العمل الدولية    

امية قـديرة وعـضو مـن أعـضاء الربملـان،           أُعيد انتخاب السيدة حليمة يعقوب، وهي حم        ٨-٨
لتعمل نائبة عضو يف جمموعة العمال يف جملس إدارة منظمة العمـل الدوليـة لفتـرة ثالثـة                  

 عملت نائبـة الـرئيس الـذي ميثِّـل     ٢٠٠٦ويف سنة . ٢٠٠٥ملدة ثالث سنوات يف سنة  
ويف “ دور منظمـة العمـل الدوليـة يف التعـاون الفـين           ”جمموعة العمال يف اللجنة بـشأن       

ــل         ــة العم ــشر ملنظم ــع ع ــاع اإلقليمــي اآلســيوي الراب ــا اخــتريت يف االجتم ــسنة ذاهت ال
  . الدولية، املعقود يف بوزان، رئيسة جملموعة العمال

  
  السلك الدبلوماسي    

ويـبني  . ال يعترب نوع اجلنس من احملـددات يف إسـناد الوظـائف يف الـسلك الدبلوماسـي                  ٩-٨
 حسب نوع اجلنس يف السلك الدبلوماسي الـسنغافوري       اجلدول التايل توزيع املوظفني   

  .٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٥يف الفترة من 
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يوليـه  /متوز‐٢٠٠٤يوليه  /متوز

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  ٢٠٠٧أبريل / نيسان١  ٢٠٠٦أبريل / نيسان١  ٢٠٠٥
  النسبة  جمموع املوظفني  النسبة  جمموع املوظفني  النسبة  جمموع املوظفني  النسبة  جمموع املوظفني    

  إناث  ذكور  مناصب دبلوماسية  الفئة
ــور  /ذكـــ
  إناث  ذكور  إناث

 /ذكــــــور
  إناث  ذكور  إناث

ــور / ذكــــ
  إناث/ذكور  إناث  ذكور  إناث

  ٠,١٤  ٩  ٦٣  ٠,١٣  ٨  ٦٠  ٠,١٥  ٩  ٦٠  ٠,١٣  ٧  ٥٥  اإلدارة العليا  ١

٢  
ــة  املالكـــــات اإلداريـــ

  ٠,٥٢  ٢٦  ٥٠  ٠,٥٣  ٢٨  ٥٣  ٠,٤١  ٢٣  ٥٦  ٠,٣٨  ٢١  ٥٥  الوسطى
  ٠,٨٥  ١١٧  ١٣٨  ٠,٧٥  ١١٣  ١٥٠  ٠,٧٠  ١٠٠  ١٤٣  ٠,٦٦  ٨٨  ١٣٤  ظفونمو  ٣

  
  السفراء، واملفوضون السامون، واملديرون: اإلدارة العليا

  نواب املديرين وكبار املديرين املساعدين: اإلدارة الوسطى
  مساعدو املديرين وموظفو السلك الدبلوماسي: املوظفون

    
ومـن بـني هـؤالء األسـتاذة        . ملن رئيسات للبعثات  وسنغافورة لديها عدد من النساء يع       ١٠-٨

شان هنغ شـي وهـي سـفرية سـنغافورة لـدى الواليـات املتحـدة األمريكيـة ومقرهـا يف                     
وكانت األستاذة شان ممثالً دائماً لـسنغافورة سـابقاً لـدى األمـم املتحـدة يف                (واشنطن  

وضـة الـسامية    ؛ والسيدة سيتوه هوي شـنغ، املف      )نيويورك واملفوضة السامية لدى كندا    
إىل نيوزيلنـــدا، والـــيت كانـــت مـــن قبـــل تعمـــل ســـفرية لـــدى مجهوريـــة الو الـــشعبية    
الدميقراطية؛ والسيدة كارين تان، املمثلة الدائمة لدى األمم املتحدة يف جينيف، والـيت             
كانت تعمل من قبل سفرية لدى مجهورية الو الشعبية الدميقراطية؛ والسيدة لـيم خنـغ    

حمي الدين، السفرية غري املقيمـة لـدى فنلنـدا؛          . لفلبني؛ والسيدة ج  هوا، السفرية لدى ا   
ــاري ســيت       ــسيدة م ــا؛ وال ــدى كمبودي ــسفرية ل ــي ووان، ال ــان ي ــسيدة ت  شــنغ، -وال

 شـنغ كانـت مـن قبـل سـفرية      - الـسيدة سـت   (السفرية غري املقيمـة لـدى بنمـا وكوبـا           
ــسمرب   ــا ولكـ ــدى بلجيكـ ــسنغافورة لـ ــة  غلـ ــية األوروبيـ ــدا واملفوضـ ــي  وهولنـ والكرسـ

  . ة؛ والسيدة جيين شوا، السفرية غري املقيمة لدى اجلمهورية السلوفاكي)الرسويل
  

  متثيل املرأة يف األمم املتحدة     
توجد أعداد متساوية تقريبـاً مـن اإلنـاث والـذكور مـن الـسنغافوريات والـسنغافوريني                ١١-٨

ــة لألمــم املتحــدة   ــة العام ــه /وحــىت متــوز . العــاملني يف األمان ، كــان يوجــد  ٢٠٠٧يولي
ويف .  شخـــصاً ســـنغافورياً موظفـــاً مـــن النـــساء٢٧مـــن جممـــوع )  يف املائـــة٤٨( ١٣
، ُعينـت الـسيدة نـويلني هـايزر وهـي سـنغافورية، أمينـة تنفيذيـة                 ٢٠٠٧أغسطس  /آب

، عيَّنـت األمـم   ٢٠٠٤ويف سـنة  . للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ   
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وهـو  .  عضواً يف فريـق الـدعم التحليلـي ورصـد اجلـزاءات            يل املتحدة السيدة كريستني  
فريــق مــن اخلــرباء يــدعو النعقــاده األمــني العــام لألمــم املتحــدة حيــث يتنــاول تطبيــق     

  . اجلزاءات على حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وعلى من يرتبط هبما
  

  اجلنسية: ٩املادة     
جـل يف اكتـساب جنـسيتها       متنح الدول األطـراف املـرأة حقـا مـساويا حلـق الر              ‐ ١  

وتكفل بوجه خاص أال يؤدي الزواج مـن أجـنيب       . تغيريها أو االحتفاظ هبا    أو
ــسية الزوجــة،       ــيري جن ــا، إىل تغ ــزواج، تلقائي ــاء ال ــسيته أثن ــزوج جلن ــيري ال أو تغ

  .جعلها عدمية اجلنسية، أو فرض جنسية الزوج عليها أو
لرجــل فيمــا يتعلــق جبنــسية  متــنح الــدول األطــراف املــرأة حقــا مــساويا حلــق ا     ‐ ٢  

  .أطفاهلما
  

  قانون اجلنسية اجلديد    
طفلـــة تولـــد يف اخلـــارج اكتـــساب املواطنـــة /مل يكـــن باإلمكـــان مـــن قبـــل ألي طفـــل  ١-٩

أمــا الطفــل  . أبوهــا ســنغافورياً /الــسنغافورية علــى أســاس األصــل إالّ إذا كــان أبــوه     
ميكنـها اكتـساب املواطنـة      /نـه الطفلة املولودة يف اخلارج ألم سـنغافورية فلـم ميك         /املولود

  .السنغافورية إالّ بالتسجيل بناًء على طلب من األم
، أصــدر برملــان ســنغافورة مــشروع قــانون لتعــديل دســتور   ٢٠٠٤أبريــل /ويف نيــسان  ٢-٩

ــاً       ــودين يف اخلــارج ذكــوراً وإناث ــة ســنغافورة علــى حنــو يــسمح لألطفــال املول مجهوري
ومـن  . أمهـاهتن /س األصـل مـن خـالل أمهـاهتم       باكتساب املواطنة السنغافورية على أسا    

ــادة   ــإن امل ــا، ف ــوع     ١٢٢هن ــدة جتــاه ن ــة ســنغافورة هــي اآلن حماي  مــن دســتور مجهوري
 أو بعـده يـصري مواطنـاً لـسنغافورة          ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ١٥فأي طفل يولد يوم     . اجلنس

والدهتــا /أمهــا وقــت والدتــه/أبوهــا أو كانــت أمــه/علــى أســاس األصــل إذا كــان أبــوه 
  .مواطنة لسنغافورة بالوالدة أو بالتسجيل أو باألصل/مواطناً

  .٩، أودعت سنغافورة اإلشعار برفع التحفظ على املادة ٢٠٠٧يوليه /ويف متوز  ٣-٩
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  اجلزء الرابع
  التعليم: ١٠املادة     

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة لكي تكفـل            
ية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم، وبوجـه خـاص لكـي تكفـل، علـى                هلا حقوقا مساو  

  :أساس تساوي الرجل واملرأة
نفس الظروف للتوجيه الوظيفي واملهين، وللوصول إىل الدراسـات واحلـصول           )أ(  

على الدرجات العلمية يف املؤسسات التعليميـة مـن مجيـع الفئـات، يف املنـاطق                
ن هــذه املــساواة مكفولــة يف املرحلــة الريفيــة واحلــضرية علــى الــسواء،؛ وتكــو 

السابقة لاللتحاق باملدرسة، ويف التعليم العـام والـتقين واملهـين والتعلـيم الـتقين               
  العايل، وكذلك يف مجيع أنواع التدريب املهين؛

ــسية ذات       )ب(   ــات تدري ــات، وهيئ ــاهج الدراســية ونفــس االمتحان ــَوفُّر نفــس املن َت
  عدات مدرسية من نفس النوعية؛مؤهالت من نفس املستوى، ومبان وم

القـــضاء علـــى أي مفهـــوم منطـــي عـــن دور الرجـــل ودور املـــرأة علـــى مجيـــع    )ج(  
مستويات التعليم وجبميع أشـكاله عـن طريـق تـشجيع التعلـيم املخـتلط وغـريه                 
من أنواع التعليم الـيت تـساعد علـى حتقيـق هـذا اهلـدف، والسـيما عـن طريـق                     

  ييف طرق التدريس؛تنقيح الكتب والربامج املدرسية وتك
  نفس الفرص لالستفادة من املنح التعليمية وغريها من املنح الدراسية؛  )د(  
نفــس الفــرص للوصــول إىل بــرامج التعلــيم املتواصــل، مبــا فيهــا بــرامج تعلــيم       )هـ(  

ــة الوظيفيــة، والســيما مــا يهــدف منــها إىل أن ُتقَلِّــص ،يف     الكبــار وحمــو األمي
  لتعليم قائمة بني الرجل واملرأة؛أقرب وقت ممكن، أي فجوة يف ا

خفض معدالت ترك املدرسة بني الطالبات ، وتنظيم برامج للفتيـات والنـساء             )و(  
  الالئي تركن املدرسة قبل األوان؛

  نفس الفرص للمشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية؛  )ز(  
عدة علـى ضـمان صـحة       إمكانية الوصول إىل معلومـات تثقيفيـة حمـددة للمـسا            )ح(  

  .اُألَسر ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات والنصح بشأن تنظيم األسرة
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  التزام احلكومة املستمر بالتعليم    
ــسنغافوريني مــن البنــات       ١-١٠ ــع ال ــة جلمي مازالــت احلكومــة ملتزمــة بتقــدمي الفــرص املتكافئ

  . والبنني على السواء للحصول على التعليم اجليد
وعلــى . ا األمــل، تــستثمر احلكومــة مبلغــاً كـبرياً مــن أجــل التعلــيم ســنوياً ولتحقيـق هــذ   ٢-١٠

 يف املائــة مــن ٣,٤، نــسبة ٢٠٠٧ســبيل املثــال، خصــصت ســنغافورة للتعلــيم يف ســنة  
 باليـــــــني ٥,٥ باليـــــــني دوالر ســـــــنغافوري أو ٧,٥(النـــــــاتج احمللـــــــي اإلمجـــــــايل 

  ). أمريكي دوالر
  

  املنجزات    
الفتـرة احلاليـة املـشمولة بـالتقرير عـدداً مـن االسـتراتيجيات              وقد أعدت احلكومة أثنـاء        ٣-١٠

  . الرامية إىل حتسني فرص احلصول واملشاركة على مجيع املستويات يف ميدان التعليم
  

  إلغاء حصة املقبوالت من طالبات الطب     
، حـــدَّدت جامعـــة ســـنغافورة الوطنيـــة حـــصة مبقـــدار الثلـــث بـــشأن   ١٩٧٩يف ســـنة   ٤-١٠

والت يف الطــب ألن مزيــداً مــن الطبيبــات يتــركن املهنــة قبــل األوان أو  الطالبــات املقبــ
وأُلغيـت هـذه احلـصة يف بدايـة الـسنة الدراسـية يف              . يتحولن إىل عمل جلزء من الوقـت      

واآلن يتمتــع الرجــال والنــساء بتكــافؤ الفــرص لــتعلُّم الطــب يف جامعــة   . ٢٠٠٣ســنة 
  .سنغافورة الوطنية استناداً إىل اجلدارة الفردية

وقد أسفر التغيري يف السياسة عن ارتفاع كـبري يف عـدد الفتيـات املقيـدات يف املـدارس                     ٥-١٠
 امرأة للدراسـة يف مدرسـة يونـغ لـو لـني للطـب               ١١٥، قُبلت   ٢٠٠٧ويف سنة   . الطبية

إضــافة إىل . يف جامعــة ســنغافورة الوطنيــة، وهــو مــا ميثِّــل تقريبــاً نــصف عــدد املقبــولني
 مـن   ٢٦أربعـة مـن أول دفعـة مـن اخلـرجيني اجلـدد وعـددهم                ذلك، فإن ثالثة من بـني       

  . طُالب املدارس الطبية من ديوك التابعة جلامعة سنغافورة الوطنية كّن من النساء
  

  إقامة املدارس املستقلة املتخصصة    
أقامت احلكومة مدارس مستقلة متخصـصة للعنايـة بـالطالب الـذين يتمتعـون مبواهـب                  ٦-١٠

وقـد بـدأت مدرسـة      . اب الرياضية والرياضـيات والعلـوم والفنـون       يف جماالت مثل األلع   
األلعاب الرياضية واملدارس العليا للرياضيات والعلوم التابعة جلامعة سـنغافورة الوطنيـة            

، على التوايل، يف حني افتتحت مدرسـة الفنـون          ٢٠٠٥ وسنة   ٢٠٠٤عملياهتا يف سنة    
. ة للعلـوم والتكنولوجيـا   مدرسة جديد ٢٠١٠وسوف تفتتح يف سنة     . ٢٠٠٨يف سنة   
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وهــذه املــدارس هــي الــيت حتــدِّد منــهاجها وبرناجمهــا املتخصــصني بغيــة تنميــة القــدرات  
  .ومعايري القبول هبا شفافة وتستند إىل اجلدارة. اخلاصة لألطفال

وتتيح مدرسة األلعاب الرياضية يف سنغافورة للرياضيني املوهوبني مـن الطـالب فرصـة                ٧-١٠
وتولت السيدة ديبـورا تـان      . األلعاب الرياضية للنخبة وبني الدراسات    إقامة توازن بني    

مقاليد األمور كرئيـسة ملدرسـة األلعـاب الرياضـية يف سـنغافورة بعـد الـسيد مـو سـون                     
  .٢٠٠٨شونغ يف عام 

ــرد فيمــا يلــي جــدول يــصف وضــع الطــالب مــن حيــث نــوع اجلــنس يف مدرســة        ٨-١٠ وي
درسـة العليـا للرياضـيات والعلـوم التابعـة جلامعـة            األلعاب الرياضية يف سنغافورة ويف امل     

  . ٢٠٠٧سنغافورة الوطنية، اعتباراً من سنة 
    عدد ونسبة الطالب املقّيدين يف  
  مدرسة األلعاب الرياضية يف سنغافورة  املدرسة الثانوية التابعة جلامعة سنغافورة الوطنية  

  )٤٠ (١٤٧  )٤١ (٢٧٥  اإلناث
  )٦٠ (٢١٧  )٥٩ (٣٩١  الذكور
  )١٠٠ (٣٦٤  )١٠٠ (٦٦٦  اجملموع

    
إجنـــازات الفتيــــات يف مدرســـة األلعــــاب الرياضـــية يف ســــنغافورة واملدرســـة العليــــا       

  .للرياضيات والعلوم التابعة جلامعة سنغافورة الوطنية
أحققــت الفتيــات يف مدرســة األلعــاب الرياضــية يف ســنغافورة نتــائج طيبــة يف خمتلــف      ٩-١٠

، نالـت الفتيـات     ٢٠٠٧ففي سـنة    . ة، على الصعيدين الوطين والدويل    األلعاب الرياضي 
  :جوائز يف عدة فئات من األلعاب على النحو املوجز أدناه

  اإلجنازات يف املباراة  األلعاب  اإلسم  الرياضة

البطولـــة العامليـــة للـــدورة الثانيـــة   تاو يل  السباحة
ــة يف الــــسباحة،    ــشرة النهائيــ عــ

  ملبورن، استراليا

سباحة سنغافورية تـدخل هنـائي البطـوالت        أول  
   ةالعاملية وتتأهل لأللعاب األوملبي

  حاصلة على أربع ميداليات ذهبية
الــــــدورة الرابعــــــة والعــــــشرون     

أللعــاب جنــوب شــرق آســيا يف  
، ناخون راتـشازميا،    ٢٠٠٧سنة  
  تايلند

  

التطفف على سطح   
  املاء

ــة يف ســنة    ساشا كريستيان ــة العاملي  ٢٠٠٧البطول
ياضــة التطفــف علــى ســطح  يف ر

  املاء، الدوحة،
  قطر

  الترتيب الثالث
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  اإلجنازات يف املباراة  األلعاب  اإلسم  الرياضة

اإلحبــــار بــــالقوارب 
  الشراعية

الــــــدورة الرابعــــــة والعــــــشرون   راشيل يل
أللعــاب جنــوب شــرق آســيا يف  

 نــاخون راتــشازميا، ٢٠٠٧ســنة 
  تايلند

  بطولة الفتيات يف هذه الدورة

ــسباق       ــيوية للــــ ــة اآلســــ البطولــــ
 ٢٠٠٧بالقوارب الشراعية سـنة     

  افورةسنغ

بطولــــة آســــيوية لفتيــــات الــــسباق بــــالقوارب 
  الشراعية

ــده بنــــــت   الفنون القتالية نورنــــ
  مورساين

ــشباب    ــة لل ــة الثاني ــة العاملي البطول
، ٢٠٠٧يف الفنـــــــون القتاليـــــــة 

  سنغافورة

   ذهبية-إناث الرتبة ألف 

    
وطنيـة  وحققت الفتيات يف املدرسة العليا للرياضيات والعلـوم يف جامعـة سـنغافورة ال            ١٠-١٠

وكانـت  (فقد حازت طالباهتا أعلى الدرجات يف مسابقة ريو تنتو العامليـة            . نتائج طيبة 
ــاً ١٨ومــن بــني  ). تعــرف مــن قبــل باســم التحــدي االســترايل يف اجملــال العلمــي      طالب

  .حصلوا على أعلى الدرجات يف املسابقة، كان تسع فتيات من بينهم
  

  لى املستوى الدويلاالجتاهات يف دراسة الرياضيات والعلوم ع    
 بلـــداً شـــاركت يف االجتاهـــات يف دراســـات ٤٦كـــان ترتيـــب ســـنغافورة مـــن بـــني  ١١-١٠

، األوىل يف الرياضـــيات ٢٠٠٣الرياضـــيات والعلـــوم علـــى املـــستوى الـــدويل يف ســـنة 
ــوم ــان مــن ســنغافورة وأداء       . والعل ــة الفتي ــني أداء الطلب ــذكر ب ــرق ُي ــاك ف ومل يكــن هن

  .العلوم يف املسابقة املذكورةالفتيات يف الرياضيات أو 
  

  اإلحصاءات    
وقــد . حــصلت ســنغافورة علــى نــسبة عاليــة يف جمــال معرفــة املــرأة للقــراءة والكتابــة   ١٢-١٠

 سـنة فمـا     ١٥حتسن معدل معرفة القراءة والكتابة لإلناث املقيمات ممن تبلغ أعمارهن           
ملائــــة يف  يف ا٩٣,٨ إىل نــــسبة ٢٠٠١ يف املائــــة يف ســــنة ٨٩,٧فوقهــــا مــــن نــــسبة 

  .٢٠٠٧ سنة
ــة يف       ١٣-١٠ ــة والثانوي ــدارس االبتدائي ــذ يف امل ــرب معــدل االنقطــاع عــن الدراســة للتالمي ويعت

، بلغ معـدل تـسرب التالميـذ مـن          ٢٠٠٧ففي سنة   . سنغافورة بشكل عام متدنياً جداً    
 يف املائـة، علـى      ١ يف املائـة ونـسبة       ٠,٢اجملموعة يف املدارس االبتدائيـة والثانويـة نـسبة          

وكانــت النــسب فيمــا يتعلــق باإلنــاث والــذكور متماثلــة للمــدارس االبتدائيــة  . التــوايل
  : وإللقاء نظرة عامة، يرجى االطالع على اجلدول التايل. والثانوية
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  ٢٠٠٧نسبة االنقطاع عن الدراسة، 
  اجملموع  اإلناث  الذكور  

  ٠,٢  ٠,٢  ٠,٢  الدراسة االبتدائية
  ١,٠  ١,٠  ١,٠  الدراسة الثانوية

  
  :ملحوظة

 أساساً جمموع عـدد الطلبـة مـن         ٢٠٠٧تتضمن معدالت التوقف عن الدراسة يف سنة          -١
 الـذين توقفـوا عـن الدراسـة علـى مـدى          ١٩٨٩فرقة الصف األول االبتدائي منذ سـنة        

 ســنوات كــدليل ألهنــا أدىن عــدد مــن   ١٠وتــستخدم فتــرة . الــسنوات العــشر املاضــية 
يف ســــــنغافورة الســــــتكمال التعلــــــيم باملــــــدارس الــــــسنوات حيتاجــــــه أي طالــــــب 

  .والثانوية االبتدائية
وُتحــسب معــدالت جممــوع املتــوقفني عــن الدراســة يف املــستوى االبتــدائي والثــانوي،    - ٢

ــستوى         ــة أو م ــة االبتدائي ــستوى الدراس ــى م ــوقفني، عل ــداد املت ــوع أع ــساب جمم باحت
لـصف الدراسـي االبتـدائي األول       الدراسة الثانوية، على التوايل كنسبة مئوية من فرقة ا        

  .١٩٩٨سنة 
وُتحسب معدالت التوقف عن الدراسة فيما يتعلق بالذكور واإلناث باحتـساب عـدد               - ٣

علــى أيٍ مــن املــستوى االبتــدائي أو    (اإلنــاث /املتــوقفني عــن الدراســة مــن الــذكور    
  .ااإلناث من الفرقة بأكمله/املستوى الثانوي، كنسبة مئوية من جمموع عدد الذكور

  
  ٢٠٠٦التعليم االبتدائي والثانوي وما قبل اجلامعي، يف سنة     

 مدرســـة تقـــدِّم التعلـــيم االبتـــدائي والثـــانوي  ٣٥٤، كانـــت هنـــاك ٢٠٠٦يف ســـنة  ١٤-١٠
  :ويرجى االطالع على اجلدول التايل. التعليم قبل اجلامعي أو/و

  املدارس حسب النوع واملستوى    

  ستوى خمتلطم  الثانوية  االبتدائية  نوع الدراسة
ــة  ــة متهيدي ــد /كلي معه

  اجملموع  مركزي

  ٣٥٤  ١٤  ١٣  ١٥٥  ١٧٢  اجملموع
  ٢٥٢  ٩  ٣  ١٠٩  ١٣١  حكومية

  ٦٥  ٤  -  ٢٠  ٤١  معالة حكومياً
  ٢٦  -  ٥  ٢١  -  ذاتية اإلدارة

  ١١  ١  ٥  ٥  -  مستقلة
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  :مالحظة
 ٤/٥لـصف   الـصف األول ابتـدائي إىل ا      (تشمل فئة املستوى املختلط املدارس املكتملة         - ١

ــانوي ــة   ) ثـ ــة التمهيديـ ــسادس إىل الكليـ ــصف الـ ــدارس الـ ــات ) S1-JC2 (٢ومـ والكليـ
وتــصنَّف املــدارس ). ٢ الكليــة التمهيديــة -٣الفــصل الثــانوي (التمهيديــة ومــا فوقهــا 

  . املكتملة حسب النوع وفقاً ألقسامها الثانوية
  .تشمل املدارس املستقلة املتخصصة  - ٢

  .)١٥( ٢٠٠٧يم لسنة  موجز إحصاءات التعل:املصدر
 طالبـاً، وكـان     ٥٣٠ ٤٢٣، بلغ جمموع املسجلني يف هـذه املـدارس          ٢٠٠٦ويف سنة    ١٥-١٠

ويوجد حـوايل ثالثـة أربـاع املعلمـني مـن اإلنـاث             . حوايل نصف هذا العدد من النساء     
ويرجـــى االطـــالع علـــى . يف حـــني يوجـــد ثلثـــا نـــواب رؤســـاء املـــدارس مـــن النـــساء

  :التايل اجلدول
  

  ن بالدراسة وموظفو التعليم واملوظفون التنفيذيون واإلداريون حبسب املستوىامللتحقو

  املستوى املختلط  الثانوية  االبتدائية  
معهــــــد /كليــــــة متهيديــــــة

  اجملموع  مركزي

  اجملموع  

ــاث  اإلنـــــــــ
ــسبة ( نـــــــــــ

مئويــــة مــــن 
  اجملموع  )اجملموع

ــاث اإلنـــــــــ
ــسبة ( نـــــــــــ

مئويــــة مــــن
  اجملموع  )اجملموع

ــاث  اإلنـــــــــ
ــسبة ( نـــــــــــ

مئويــــة مــــن 
  اجملموع  )عاجملمو

ــاث  اإلنـــــــــ
ــسبة ( نـــــــــــ

مئويــــة مــــن 
  اجملموع  )اجملموع

ــاث  اإلنـــــــــ
ــسبة ( نـــــــــــ

مئويــــة مــــن 
  )اجملموع

ــون امللتحقــــــــ
  ٢٥٧ ٤٦٢  ٥٣٠ ٤٢٣  ١٢ ٧٥٢  ٢٣ ٦٦٥  ١٤ ٠٤١   ٢٩ ١٧٦  ٩٧ ٦٤٣  ٢٠٠ ٢٩١  ١٣٣ ٠٢٦  ٢٧٧ ٢٩١  بالدراسة

    )٤٨,٥(    )٥٣,٩(    )٤٨,١(    )٤٨,٨(    )٤٨,٠(  
  ١٩ ٧٠٧  ٢٦ ٨٠٤  ١ ٠٨٠  ١ ٨٣٥  ١ ٤٠٥  ٢ ١٣١  ٧ ٠٦٠  ١٠ ٥٧٠  ١٠ ١٦٢  ١٢ ٢٦٨  املعلّمون

    )٧٣,٥(    )٥٨,٩(    )٦٥,٩(    )٦٦,٨(    )٨٢,٨(  
ــدير ــب مــ نائــ
املدرســــــــة أو

  ٢٧٩  ٤٣٥  ١١  ١٨  ١٦  ٢٨  ١١٣  ٢٠١  ١٣٩  ١٨٨  الكلية
    )٦٤,١(    )٦١,١(    )٥٧,١(    )٥٦,٢(    )٧٣,٩(  

مــدير املدرســة
  ٢٢٠  ٣٥٤  ١٠  ١٤  ٧  ١٥  ٨٩  ١٥٣  ١١٤  ١٧٢  أو الكلية

    )٦٢,١(    )٧١,٤(    )٤٦,٧(    )٥٨,٢(    )٦٦,٣(  

__________ 
  .هذا املوجز يتضمن آخر اإلحصاءات املتاحة بشأن التعليم من وزارة التعليم  )١٥(  
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  املستوى املختلط  الثانوية  االبتدائية  
معهــــــد /كليــــــة متهيديــــــة

  اجملموع  مركزي

  اجملموع  

ــاث  اإلنـــــــــ
ــسبة ( نـــــــــــ

مئويــــة مــــن 
  اجملموع  )اجملموع

ــاث اإلنـــــــــ
ــسبة ( نـــــــــــ

مئويــــة مــــن
  اجملموع  )اجملموع

ــاث  اإلنـــــــــ
ــسبة ( نـــــــــــ

مئويــــة مــــن 
  اجملموع  )عاجملمو

ــاث  اإلنـــــــــ
ــسبة ( نـــــــــــ

مئويــــة مــــن 
  اجملموع  )اجملموع

ــاث  اإلنـــــــــ
ــسبة ( نـــــــــــ

مئويــــة مــــن 
  )اجملموع

ــون موظفــــــــــ
ــذيون تنفيــــــــــ

  ٣ ١٧٩  ٤ ٨٥٩  ٢١٤  ٣٣١  ٢٦٧  ٤٢٠  ١ ٤٨٨  ٢ ٤١٣  ١ ٢١٠  ١ ٦٩٥  وإداريون
    )٦٥,٤(    )٦٤,٧(    )٦٣,٦(    )٦١,٧(    )٧١,٤(  

  
واملـدير اإلداري، واملوظـف التنفيـذي اإلداري،        ) وظـائف إداريـة   (املوظفون التنفيذيون واإلداريون يشملون نائب مدير املدرسـة أو الكليـة              :مالحظة 

واملستشار الدراسي املتفرغ، وموظف االحتياجات اخلاصة، وموظف الدعم التقين، ومدير العمليات، وموظف دعم العمليـات، وموظـف                 
  .الدعم املؤسسي ولكن عدد هؤالء يستبعد عمال التنظيف بعقود وُحّراس األمن

  .٢٠٠٧ يف سنة موجز إحصاءات التعليم  :املصدر  
  

كـــان حجـــم متوســـط الفـــصل الدراســـي يف املـــدارس االبتدائيـــة . ٢٠٠٦ويف ســـنة  ١٦-١٠
ــة  ــصل الدراســي       ٣٦ و٣٥والثانوي ــان متوســط حجــم الف ــوايل، يف حــني ك ــى الت  عل

  :ويرجى االطالع على اجلدول التايل. ٢٣املعاهد املركزية /للكليات التمهيدية
  جم الفصلااللتحاق بالدراسة وعدد الفصول وح    

  حجم الفصل يف املتوسط  عدد الفصول  امللتحقون بالدراسة  املستوى

  ٣٤,٣  ١٥ ٤٧٥  ٥٣٠ ٤٢٣  اإلمجايل
  ٣٤,٦  ٨ ٢٣٥  ٢٨٤ ٦٠٠  االبتدائية
  ٣٦,٤  ٥ ٩٠٤  ٢١٥ ٠٩٧  الثانوية

  ٢٣,٠  ١ ٣٣٦  ٣٠ ٧٢٦ معهد مركزي/كلية متهيدية
  

  .٢٠٠٧ موجز إحصاءات التعليم يف سنة :املصدر
  

  ٢٠٠٦د التعليم التقين ومدارس الفنون التطبيقية والتعليم اجلامعي، سنة معه    
 يف املائــة مــن الطــالب املتفــرغني يف اجلامعــات ونــسبة      ٥٠,٧تــشكِّل املــرأة نــسبة    ١٧-١٠

 يف املائــة يف معهــد التعلــيم ٣٦,٩يف املائــة يف مــدارس الفنــون التطبيقيــة ونــسبة  ٤٦,٧
هنية تقنية للتالميذ احلاصـلني علـى شـهادة التعلـيم           وهو مؤسسة تقدِّم دورات م    (التقين  

  .٢٠٠٦يف سنغافورة يف سنة ‘ N’أو ‘ O’العام الفئة 



CEDAW/C/SGP/4
 

54 09-29020 
 

وقـــد زادت بـــصورة مـــضطردة مـــستويات اإلنـــاث املقبـــوالت يف مـــدارس الفنـــون    ١٨-١٠
 يف املائـة، علـى التـوايل، يف العـام     ٤٥ يف املائـة و   ٤٢التطبيقية واجلامعـات، وذلـك مـن        

  . ٢٠٠٦ يف املائة، على التوايل، يف سنة ٥٠,٧ يف املائة و٤٦,٧  إىل١٩٩٠/١٩٩١
. والنــساء ممــثالت متثــيالً جيــداً علــى املوضــوعات الــيت هتــيمن عليهــا تقليــدياً الــذكور  ١٩-١٠

  :٢٠٠٦ويعكس هذا التمثيل اإلناث املقبوالت يف الدورات الدراسية التالية يف سنة 
ــسبة     •   ــرأة ن ــشكِّل امل ــة   ٦٧,٦يف اجلامعــات، ت ــة مــن الدراســات الطبيعي  يف املائ

   يف املائة من دورات احملاسبة؛٥٩,٦والفيزيائية والرياضية ونسبة 
 يف املائة مـن دورات اهلندسـة        ٥٧,٤ويف املعاهد التطبيقية، تشكِّل املرأة نسبة         •  

 يف املائــة يف دورات العلــوم والتكنولوجيــات ٥٧,٨املعماريــة والبنــاء، ونــسبة 
   يف املائة من دورات تكنولوجيا املعلومات؛ ٤٣,٥ذات الصلة و

ــرأة نــسبة        •   ــد التعلــيم الفــين، تــشكِّل امل  يف املائــة مــن دورات  ٣٦,١ويف معه
  . االتصاالت-تكنولوجيا املعلومات 

وتــبني اجلــداول التاليــة توزيــع الطالبــات يف الــدورات الدراســية املعروضــة يف معهــدنا  ٢٠-١٠
  .سنا اخلاصة بالفنون التطبيقية وجامعاتنااخلاص بالتعليم التقين ومدار

  )املتفرغون (٢٠٠٦املقبولون، وامللتحقون بالدراسة واخلرجيون من معهد التعليم التقين يف سنة 
  اخلرجيون  امللتحقون  املقبولون  

  اجملموع  الدورات
  اإلناث

  اجملموع  )نسبة مئوية من اجملموع(
  اإلناث

  اجملموع  )نسبة مئوية من اجملموع(
  ناثاإل
  )نسبة مئوية من اجملموع(

  ٣ ٧٢٤  ١٠ ٠٥٦  ٨ ٠٥٢  ٢٣ ٦٣٦  ٥ ٠٣٥  ١٣ ٦٤٥  اجملموع
    )٣٧,٠(    )٣٤,١(    )٣٦,٩(  

ــة ــوم التطبيقيــــــ العلــــــ
  ٤٣٣  ٦٢٥  ١ ١٧٣  ١ ٨١٥  ٥٨٣  ٩٤١  واملتصلة بالصحة

    )٦٩,٣(    )٦٤,٦(    )٦٢,٠(  
  ١ ٩٧٣  ٢ ٦٤٦  ٣ ٦٩٧  ٥ ٠٤١  ٢ ٧٠٠  ٣ ٦٣٦  األعمال واخلدمات

    )٧٤,٦(    )٧٣,٣(    )٧٤,٣(  
  ٥٨٥  ٥ ٠١٥  ١ ٥٤٥  ١٢ ٣١٥  ٩٠٦  ٦ ٥٨١  اهلندسة

    )١١,٧(    )١٢,٥(    )١٣,٨(  
ــا املعلومــات تكنولوجي

  ٦٨٤  ١ ٥٦٥  ١ ٤٥٤  ٣ ٧٨٣  ٧١٢  ١ ٩٧٣  واالتصاالت
    )٤٣,٧(    )٣٨,٤(    )٣٦,١(  
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  اخلرجيون  امللتحقون  املقبولون  

  اجملموع  الدورات
  اإلناث

  اجملموع  )نسبة مئوية من اجملموع(
  اإلناث

  اجملموع  )نسبة مئوية من اجملموع(
  ناثاإل
  )نسبة مئوية من اجملموع(

  ٤٩  ٢٠٥  ١٨٣  ٦٨٢  ١٣٤  ٥١٤  مهارات تقنية
    )٢٣,٩(    )٢٦,٨(    )٢٦,١(  

  
  .٢٠٠٧ز إحصاءات التعليم يف سنة  موج:املصدر

    
  )املتفرغون (٢٠٠٦املقبولون وامللتحقون واخلرجيون من املدارس الفنية التطبيقية يف سنة 

  اخلرجيون  امللتحقون  املقبولون  

  اجملموع  الدورات
  اإلناث

  اجملموع  )نسبة مئوية من اجملموع(
  اإلناث

  اجملموع  )نسبة مئوية من اجملموع(
  اإلناث

  )وية من اجملموعنسبة مئ(

  ٨ ١٠٠  ١٦ ٦٣٨  ٢٩ ٧٤٢  ٦٢ ٩٦٢  ١٠ ٣٩٤  ٢٢ ٢٧٦  اجملموع
    )٤٨,٧(    )٤٧,٢(    )٤٦,٧(  

  ٣١٩  ٥٤٢  ١ ٨٩٤  ٣ ٢٥٥  ٧٤٢  ١ ٣٠٠  الفنون التطبيقية
    )٥٨,٩(    )٥٨,٢(    )٥٧,١(  

اهلندســـــــة املعماريـــــــة
  والبناء

٢٣٣  ٣٩٤  ٩٥٥  ١ ٦٢٢  ٣٤٢  ٥٩٦  

    )٥٩,١    )٥٨,٩(    )٥٧,٤(  
  ٢ ٢٠٨  ٣ ٠٤٦  ٧ ٢٢٥  ١٠ ٨٦٩  ٢ ٤٨٧  ٣ ٩٤٤  عمال واإلدارةاأل
    )٧٢,٥(    )٦٦,٥(    )٦٣,١(  

  ١٢٨  ١٣١  ٥٤٥  ٦١٤  ٢٠٩  ٢٦٦  التعليم
    )٩٧,٧(    )٨٨,٨(    )٧٨,٦(  

  ١ ٧٨٦  ٦ ٤١٥  ٦ ١٩٧  ٢٣ ٧١٣  ٢ ١٠٨  ٨ ٢٠٩  العلوم اهلندسية
    )٢٧,٨(    )٢٦,١(    )٢٥,٧(  

  ١ ٠٨٠  ١ ٣٢٨  ٤ ٤٢٨  ٥ ٦٠٧  ١ ٥٥٤  ١ ٩٥٥  العلوم الصحية
    )٨١,٣(    )٧٩,٠(    )٧٩,٥(  

ــسانية العلــــــــوم اإلنــــــ
  صفر  صفر  ١٣٦  ١٥٣  ٦٦  ٧٥  والعلوم االجتماعية

    )٨٨,٩(    )٨٨,٠(      
  ١ ٤٧٧  ٣ ٣٥١  ٥ ١٣٤  ١١ ٧٥٣  ١ ٧٢٨  ٣ ٩٧٢ تكنولوجيا املعلومات

    )٤٤,١(    )٤٣,٧(    )٤٣,٥(  
  ٦٣  ٨٨  ٢٢١  ٣٥٣  ٧٠  ١١٦  الدراسات القانونية

    )٧١,٦(    )٦٢,٦(    )٦٠,٣(  
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  اخلرجيون  امللتحقون  املقبولون  

  اجملموع  الدورات
  اإلناث

  اجملموع  )نسبة مئوية من اجملموع(
  اإلناث

  اجملموع  )نسبة مئوية من اجملموع(
  اإلناث

  )وية من اجملموعنسبة مئ(

االتــــصال اجلمــــاهريي
  ٢٩٦  ٤١٦  ١ ٠١٩  ١ ٤٢٨  ٣١٠  ٤٥٠  وعلم املعلومات

    )٧١,٢(    )٧١,٤(    )٦٨,٩(  
العلــم والتكنولوجيــات

   ٤٦٠  ٧٦١  ١ ٧٧٧  ٣ ٠٦٣   ٦٨٤  ١ ١٨٤  ذات الصلة
    )٦٠,٤(    )٥٨,٠(    )٥٧,٨(  

  ٥٠  ١٦٦  ٢١١  ٥٣٢  ٩٤  ٢٠٩  اخلدمات
    )٣٠,١(    )٣٩,٧(    )٤٥,٠(  

  
  .دد املقبولني الداخلني مباشرة إىل السنة الثانيةيشمل ع  *  

  .٢٠٠٧موجز إحصاءات التعليم يف سنة   :املصدر  
    

  )املتفرغون (٢٠٠٦املقبولون وامللتحقون بالدراسة واخلرجيون من اجلامعات يف سنة 
  اخلرجيون  امللتحقون  املقبولون  

  اجملموع  الدورات
  اإلناث

  اجملموع  )نسبة مئوية من اجملموع(
  إلناثا
  اجملموع  )نسبة مئوية من اجملموع(

  اإلناث
  )نسبة مئوية من اجملموع(

  ٥ ٤٢٨  ١٠ ٤٢٧  ٢٢ ٩٩٢  ٤٦ ٤٧٩  ٦ ٩٦٣  ١٣ ٧٣٣  اجملموع
    )٥٢,١(    )٤٩,٥(    )٥٠,٧(  

  ٤٦٨  ٦٤٤  ١ ٨١٩  ٢ ٨٤٤  ٥٥٧  ٩٣٤  احملاسبة
    )٧٢,٧(    )٦٤,٠(    )٥٩,٦(  

اهلندســـــــة املعماريـــــــة
  والبناء

١٩٣  ٣٢٩  ٨١٠  ١ ٣٣٦  ٢٢٦  ٣٧٩  

    )٥٨,٧(    )٦٠,٦(    )٥٩,٦(  
  ٨١٨  ١ ٢٥٠  ٣ ٢٩٧  ٥ ٤٩٠  ١ ٠٣٥  ١ ٧٧٢  األعمال واإلدارة

    )٦٥,٤(    )٦٠,١(    )٥٨,٤(  
  ١٤  ٣٢  ٧٨  ١٤٨  ٢٦  ٤٢  طب األسنان

    )٤٣,٨(    )٥٢,٧(    )٦١,٩(  
  ١ ١٣٧  ٣ ٨١١  ٤ ٦٩٤  ١٦ ٦٦٣  ١ ٠٢٥  ٤ ١٠١  العلوم اهلندسية

    )٢٩,٨(    )٢٨,٢(    )٢٥,٠(  
ــةا ــون اجلميلـــــــ لفنـــــــ

  والتطبيقية
١٣  ٢٤  ٣٣٤  ٥٥٧  ١٣٧  ٢٣٣  
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  اخلرجيون  امللتحقون  املقبولون  

  اجملموع  الدورات
  اإلناث

  اجملموع  )نسبة مئوية من اجملموع(
  إلناثا
  اجملموع  )نسبة مئوية من اجملموع(

  اإلناث
  )نسبة مئوية من اجملموع(

    )٥٤,٢(    )٦٠,٠(    )٥٨,٨(  
  ٥٧  ٨١  ٤٨٩  ٥٨٣  ٢٠١  ٢٤٠  العلوم الصحية

    )٧٠,٤    )٨٣,٩(    )٨٣,٨(  
العلــــــــوم اإلنــــــــسانية

  ١ ٢٩٨  ١ ٧٥٨  ٥ ٢٨٢  ٧ ٥٣٢  ١ ٨١٣  ٢ ٥٧٣  والعلوم االجتماعية
    )٧٣,٨(    )٧٠,١(    )٧٠,٥(  

  ١٣٩  ٥٤٠  ٧٩٦  ٢ ٥٠٥  ١٨٥  ٧٢٨ تكنولوجيا املعلومات
    )٢٥,٧(    )٣١,٨(    )٢٥,٤(  

  ١٣٤  ٢٠٤  ٤٦٣  ٨٧٢  ١٠٢  ٢٣٨  القانون
    )٦٥,٧(    )٥٣,١(    )٤٢,٩(  

  ١٠٨  ١٤١  ٥٥٥  ٦٨٥  ١٥٣  ١٨٠  االتصال اجلماهريي
    )٧٦,٦(    )٨١,٠(    )٨٥,٠(  

  ٩٤  ٢٢٩  ٥٠٣  ١ ١٨٨  ١١٩  ٢٥١  الطب
    )٤١,٠(    )٤٢,٣(   )٤٧,٤(  

ــة ــوم الطبيعيـــــــ العلـــــــ
ــةوال فيزيائيــــــــــــــــــــــــ

  ٩٥٥  ١ ٣٨٤  ٣ ٧٥٥  ٥ ٨٩٩  ١ ٣٤٨  ١ ٩٤٤  والرياضيات
    )٦٩,٠(    )٦٣,٧(    )٦٧,٦(  

  صفر  صفر  ١١٧  ١٧٧  ٣٦  ٦٨  اخلدمات
    )٦٦,١(    )٥٢,٩(      
  .٢٠٠٧موجز إحصاءات التعليم لسنة   :املصدر  

  
  اخلطة الرئيسية لسنغافورة إلدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم    

ــا املعلومــــات     ٢١-١٠ ــال تكنولوجيــ ــسية لــــسنغافورة إلدخــ ــة الرئيــ ُشــــرع يف تنفيــــذ اخلطــ
 من أجـل تـوفري اسـتراتيجية شـاملة إلجيـاد بيئـة              ١٩٩٧واالتصاالت يف التعليم يف سنة      

ويف إطـار أول خطـة   . للتعليم والتعلُّم تستند إىل تكنولوجيا املعلومات يف كـل مدرسـة       
 بليـــون دوالر ٢ت، خصـــصت احلكومــة  رئيــسية لتكنولوجيــا املعلومـــات واالتــصاال   

ــن   ــرة مـ ــنغافوري يف الفتـ ــدارس   ٢٠٠٢ إىل ١٩٩٧سـ ــط املـ ــيب وربـ ــوفري احلواسـ  لتـ
ــية      ــة والدراسـ ــوبية املاديـ ــات احلاسـ ــادي والرباجميـ ــد املـ ــشبكات والتجديـ ــل بالـ بالكامـ

  .وتدريب املعلمني
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علمـني يف مجيـع     وبنهاية اخلطة الرئيسية األوىل، اسُتكمل التدريب األساسي جلميـع امل          ٢٢-١٠
 يف  ١: ٦,٦وحقَّقت مجيـع املـدارس االبتدائيـة نـسبة التالميـذ إىل احلاسـوب               . املدارس

  . ١: ٥حني حققت مجيع املدارس الثانوية والكليات التمهيدية نسبة 
ــا املعلومــات      ٢٣-١٠ ــة لتكنولوجي ــسية الثاني واســتناداً إىل هــذا األســاس، تــشجِّع اخلطــة الرئي

ــصاالت  ــنة  (واالتـ ــن سـ ــنة ٢٠٠٣مـ ــال   )٢٠٠٧ إىل سـ ــشر والفعـ ــتخدام املنتـ ، االسـ
  .لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التعليم والتعلُّم

  :وتتمثَّل األولويات فيما يلي ٢٤-١٠
وضــع معــايري لــضمان أن حتقــق مجيــع املــدارس مــستوى أساســياً يف اســتخدام    •  

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
تــارة مــستعدة لتحقيــق مــستويات أعلــى يف اســتخدام   دعــم كامــل ملــدارس خم   •  

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم؛
تنمية قدرات املدارس على تويل مقاليد األمور يف تنفيذ تكنولوجيا املعلومـات     •  

  واالتصاالت يف مدارسها؛
تــــدعيم إدراج تكنولوجيــــا املعلومــــات واالتــــصاالت يف املنــــهاج الدراســــي   •  

  .يموالتقي
ــذ      ٢٥-١٠ ــاح للتالمي ــزة باحلواســيب ويت ــع مــدارس ســنغافورة جمهَّ ويف الوقــت احلاضــر، مجي

وقـد وفَّـرت وزارة التعلـيم أيـضاً       . الوصول بكل يسر إىل التكنولوجيا واملوارد املباشرة      
مــا بــني التالميــذ واحلواســيب يف ١: ٦,٥أمــواالً لــدعم املــدارس لتحقيــق نــسبة قــدرها 

 ما بني التالميذ واحلواسيب يف املـدارس الثانويـة    ١: ٤نسبة قدرها   املدارس االبتدائية و  
  . والكليات التمهيدية

ومن خالل الدعم املقدَّم من اهليئة الـسنغافورية لتنميـة املعلومـات واالتـصاالت ومـن                 ٢٦-١٠
شركاء يف جمال الصناعة، يوجد خمطـط لـتمكني اُألسـر املعـوزة مـن امـتالك حواسـيب                   

وقـد أفـاد مـن هـذا املخطـط مـا            . ترنت بأسعار معانة بدرجـة عاليـة      جاهزة متصلة باإلن  
  .  أسرة١٤ ٦٠٠يزيد على 

والقــى مجيــع املعلمـــني تــشجيعاً علـــى االشــتراك يف حبــوث نـــشطة بــشأن اســـتخدام        ٢٧-١٠
ولدعم املـدارس يف جهودهـا، أطلـق     . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التعليم والتعلُّم     

 Lead ICT@Schools(طـط التكنولوجيـا واملعلومـات واالتـصاالت للمـدارس      خمططـان أهـدمها خم  
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 ٢٠٠٦، يف سـنيت  Future Schools@Singaporeواآلخر خمطط املدارس يف املستقبل يف سنغافورة 
  .، على التوايل٢٠٠٧ و

، من املنتظر أن تنفِّذ مجيـع املـدارس االبتدائيـة           ٢٠٠٨يناير  /واعتباراً من كانون الثاين    ٢٨-١٠
ــا       ــية لتكنولوجيـ ــايري األساسـ ــة املعـ ــد املركزيـ ــة واملعاهـ ــات التمهيديـ ــة والكليـ والثانويـ

وهذا يكفل أن يتزوَّد مجيع التالميذ مبجموعـة        . املعلومات واالتصاالت خلدمة التالميذ   
  .من مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هناية تعليمهم االبتدائي والثانوي

  
  لتعليمحتول نوعي يف نظام ا    

تكلم رئيس الوزراء، السيد يل هسيني لونغ يف خطابه أمام حشد جتمَّـع مبناسـبة يـوم                   ٢٩-١٠
 فــأعلن عــن األهــداف الــيت تتوخاهــا وزارة التعلــيم لتحقيــق       ٢٠٠٦املعلــم يف ســنة  

ــة      ــة الذهنيــ ــول الطبيعيــ ــدرات وامليــ ــال ذوي القــ ــز األطفــ ــن متيــ ــة مــ معــــدالت فائقــ
ولبلــوغ هــذه الغايــة، أنــشأت . نظــام التعلــيم بأكملــهواالهتمامــات، واالرتقــاء مبعــايري 

  . وزارة التعليم مسارات كثرية أمام األطفال ذوي املواهب واالهتمامات املختلفة
وتتواصل وزارة التعليم مـع األطفـال مـن خمتلـف األوضـاع االجتماعيـة واالقتـصادية                  ٣٠-١٠

نــاقص إىل النــصف مــن ويتمثَّــل اهلــدف يف تقليــل معــدل الت. أيــضاً باســطة يــدها إلــيهم
ــة إىل  ٣ ــون       ١,٥يف املائ ــذين ال يكمل ــة ال ــني الطلب ــنوات ب ــة خــالل مخــس س  يف املائ

وتتعاون وزارة التعليم مع الطلبة واآلباء واألمهات واُألسـر         . تعليمهم باملدارس الثانوية  
ــذا اهلــــدف  ــاراً مــــن  ١,٦فقــــد بلــــغ معــــدل التنــــاقص  . لتحقيــــق هــ ــة اعتبــ  يف املائــ

  . ٢٠٠٨ مارس/آذار
  

  العمالة: ١١املادة     
تتخذ الدول األطراف مجيع ما يقتضي احلـال اختـاذه مـن تـدابري للقـضاء علـى                    ‐ ١  

التمييز ضد املرأة يف ميدان العمل لكي تكفل هلا، على أساس تساوي الرجـل واملـرأة،                
  :نفس احلقوق وال سيما

  احلق يف العمل بوصفه حقاً غري قابل للتصرف لكل البشر؛  )أ(    
احلــق يف التمتــع بــنفس فــرص التوظيــف، مبــا يف ذلــك تطبيــق معــايري      )ب(    

  االختيار نفسها يف شؤون التوظيف؛
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احلـــق يف حريـــة اختيـــار املهنـــة والعمـــل، واحلـــق يف الترقـــي واألمـــن    )ج(    
الوظيفي، ويف مجيع مزايا وشروط اخلدمة، واحلق يف تلقي التـدريب وإعـادة التـدريب               

  لصناعية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر؛املهين، مبا يف ذلك التلمذة ا
احلــق يف املــساواة يف األجــر، مبــا يف ذلــك االســتحقاقات، واحلــق يف      )د(    

املساواة يف املعاملة فيما يتعلق بالعمل املتعادل القيمة، وكـذلك املـساواة يف املعاملـة يف          
  تقييم نوعية العمل؛

 سيما التقاعد، والبطالـة، واملـرض،       احلق يف الضمان االجتماعي، وال      )هـ(    
والعجــز، والــشيخوخة، وأي شــكل آخــر مــن أشــكال عــدم القــدرة علــى العمــل،          

  وكذلك احلق يف إجازة مدفوعة األجر؛
احلق يف الوقاية الـصحية وسـالمة ظـروف العمـل، مبـا يف ذلـك محايـة            )و(    

  .وظيفة اإلجناب
ــز ضــد املــرأة بــسبب الــزواج     ‐ ٢   ــاً ملنــع التميي  أو األمومــة، ولــضمان حقهــا  توخي

  :الفعلي يف العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة
حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومـة والتمييـز يف               )أ(    

  الفصل من العمل على أساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني؛
ــا  إلدخــال نظــام إجــازة األمومــة املدفوعــة    )ب(      األجــر أو مــع التمتــع مبزاي

اجتماعيــة مماثلــة دون أن تفقــد املــرأة الوظيفــة الــيت تــشغلها أو أقدميتــها أو العــالوات    
  االجتماعية؛

لتــشجيع تــوفري مــا يلــزم مــن اخلــدمات االجتماعيــة الــساندة لــتمكني    )ج(    
 الوالــَدين مــن اجلمــع بــني التزاماهتمــا األســرية وبــني مــسؤوليات العمــل واملــشاركة يف  

احليــاة العامــة، وال ســيما عــن طريــق تــشجيع إنــشاء وتنميــة شــبكة مــن مرافــق رعايــة    
  األطفال؛

لتوفري محاية خاصـة للمـرأة أثنـاء فتـرة احلمـل يف األعمـال الـيت يثبـت                     )د(    
  .أهنا مؤذية هلا

جيب أن ُتستعرض التـشريعات الوقائيـة املتـصلة باملـسائل املـشمولة هبـذه املـادة               ‐ ٣  
رياً يف ضوء املعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة، وأن يـتم تنقيحهـا أو إلغاؤهـا                 استعراضاً دو 

  .أو توسيع نطاقها حسب االقتضاء
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  اإلجنازات    
  تشجيع ممارسات العمل املنصفة    

وهـي جملـس التـصديق      (، خصصت حمكمة التحكيم الـصناعي       ٢٠٠٦فرباير  /يف شباط   ١-١١
يف موقعهـا   “ املـساواة يف األجـر    ”أن  قـسماً خاصـاً بـش     ) على مجيع االتفاقات اجلماعية   

الشبكي للتعريف على نطاق واسع ولتـشجيع إدراج بنـد بـشأن املـساواة يف األجـر يف            
أي نقابـــات العمـــال ومنظمـــات  (وتـــشجِّع األطـــراف الثالثـــة  . االتفاقـــات اجلماعيـــة

األطراف املتفاوضة علـى إدراج بنـد مـن هـذا القبيـل يف              ) أصحاب األعمال واحلكومة  
  . ا اجلماعيةاتفاقاهت

، تـشكَّل التحـالف الثالثـي ملمارسـات العمـل املنـصفة لتـشجيع               ٢٠٠٦مـايو   /ويف أيار   ٢-١١
ويقـوم  . أصحاب العمل على اتباع ممارسـات توظيـف تتـصف باإلنـصاف واملـسؤولية             

التحالف بصياغة مبادئ توجيهية من أجل ممارسات توظيف منصفة من أجـل العمـال              
ــوعي   ــشأن ن ــع األعمــار وب ــشجيعياً    يف مجي ــدين وتعتمــد هنجــاً ت  اجلــنس والعناصــر وال

وقـد صـدرت    . وتعليمياً متضافراً للتوعية وتبادل املعرفة بشأن ممارسات العمل املنصفة        
املبادئ التوجيهية اليت وضعها األطراف الثالثة واخلاصة مبمارسـات العمـل املنـصفة يف              

ؤولة يف جمال العمالـة الـيت        لتحل حمل مدونة املمارسات املس     ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين 
أصدرها احتـاد قطاعـات األعمـال يف سـنغافورة واالحتـاد الـوطين ألصـحاب العمـل يف                   

  . ٢٠٠٢سنغافورة واملؤمتر الوطين لنقابات العمال يف سنة 
ــاين   ٣-١١ ــشرين الث ــوفمرب /ويف ت ــي املعــين مبمارســات العمــل     ٢٠٠٧ن ــشئ املركــز الثالث ، أن

لتعزيـز التوعيـة مبمارسـات العمـل        ) ركز األطراف الثالثـة   ويشارك يف متويل امل   (املنصفة  
ويقـدِّم املركـز خـدمات استـشارية        . املنصفة فيما بني أصحاب العمل وعامـة اجلمهـور        

ويتلقـى  . إىل أصحاب العمل ملساعدهتم علـى اتبـاع ممارسـات منـصفة يف جمـال العمـل                
رق حتـسني معـايري   املركز أيضاً تعليقات مرجتعة من أصحاب العمل واجلمهور بشأن ط     

  . منصفة يف جمال العمل يف سنغافورة
  

  احلماية من التحرش اجلنسي    
تتخـذ سـنغافورة موقفــاً جـدياً ضـد التحــرش اجلنـسي مـن خــالل جمموعـة متنوعـة مــن           ٤-١١

القوانني اليت حتمي من خمتلف أشكال التحرش اجلنسي، مبا يف ذلـك التحـرش اجلنـسي                
ــشرطة   وحيثمــا تتــصف أعمــ . يف مكــان العمــل  ال التحــرش بطــابع إجرامــي، تقــوم ال

وعلــى ســبيل املثــال، يعتــرب  . بــالتحقيق يف البالغــات، وعنــدما تثبــت يــتم اختــاذ إجــراء  
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ــسبب حترشــاً        ــسلوك احملتمــل أن ي ــات، وال ــانون العقوب ــضى ق ــاء هتمــة مبقت خــدش احلي
وفيمــا يتعلــق ). النظــام العــام والــضرر(حياســب عليــه مبوجــب قــانون اجلــرائم املتنوعــة  

ــستطيع العمــال التمــاس اإلنــصاف       ــائي، ي ــهاك جن باحلــاالت الــيت ال تنطــوي علــى انت
ويعتــرب بــاب االحتــاد الــوطين ألصــحاب  . مباشــرة مــن إدارهتــم أو مــن خــالل نقابــاهتم 

العمل يف سنغافورة مفتوحاً ألصحاب األعمال الـذين حيتـاجون إىل مـشورة أو معونـة                
 بالعمـال أيـضاً التمـاس املـشورة مـن           ويهاب. يف التعامل مع شكاوى التحرش اجلنسي     

  .وزارة القوى العاملة
  

  مبدأ اجلدارة يف اخلدمة املدنية    
  . تستند األجور واملكافآت يف اخلدمة املدنية فحسب إىل اجلدارة وأداء العمل  ٥-١١
  

  املساواة يف االستحقاقات الطبية بالنسبة إىل األشخاص املعالني من موظفي اخلدمة املدنية    
 مــساواة يف مــنح اإلنــاث موظفــات اخلدمــة  ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين١حتققــت يف   ٦-١١

برنــامج االدخــار الطــيب املقــرون ” املدنيــة اســتحقاقات طبيــة مبوجــب الربنــامج الطــيب  
ــذكور واإلنــاث موظفــ     ــستطيع ال ــة املرضــى اخلــارجيني حبيــث ي ــة  وبإعان  اخلدمــة املدني

وتــستطيع اإلنــاث املوظفــات يف ظــل  . ونلــواملطالبــة باســتحقاقات طبيــة هلــم وملــن يع  
النظــام الطــيب املــذكور املطالبــة باســتحقاقات طبيــة ألطفــاهلن غــري املتــزوجني والبــالغني  

وهذا يساعد على دعـم تقاسـم مـسؤوليات تـوفري الرعايـة      .  سنة وألزواجهن ١٨دون  
  .بني األزواج والزوجات

  
  فروق األجر يف اخلدمة املدنية    

لتايل مقارنة بني متوسطات املرتبات لـذكور وإنـاث مـوظفي اخلدمـة             يتضمن اجلدول ا    ٧-١١
ــال يف    ــو احلــ ــا هــ ــة كمــ ــاين ١املدنيــ ــانون الثــ ــاير / كــ ــسب  ٢٠٠٨ينــ ــة حــ ، موزَّعــ

  .العمرية الفئات
  

  الفئة العمرية
املرتــب الوســطي للــذكور  

  يف اخلدمة املدنية
املرتــب الوســطي لإلنــاث 

  يف اخلدمة املدنية
املرتب الوسطي جلميع   

   اخلدمة املدنيةموظفي

   دوالرا١ً ٥٠٩   دوالرا١ً ٥٠٩   دوالرا١ً ٤٣٢  ٢١أصغر من 
   دوالرا٢ً ١٤٧   دوالرا٢ً ٤٧٣   دوالرا٢ً ٠٠٨  ٢٥-٢١
   دوالرا٢ً ٩٣٩   دوالرا٣ً ١١٦   دوالرا٢ً ٧٩٦  ٣٠-٢٦
   دوالرا٣ً ٧٤٨   دوالرا٤ً ١٠٠   دوالرا٣ً ٣٨٨  ٣٥-٣١
   دوالرا٤ً ٥٣٤   دوالرا٤ً ٧٣٣   دوالرا٤ً ٣١٤  ٤٠-٣٦
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  الفئة العمرية
املرتــب الوســطي للــذكور  

  يف اخلدمة املدنية
املرتــب الوســطي لإلنــاث 

  يف اخلدمة املدنية
املرتب الوسطي جلميع   

   اخلدمة املدنيةموظفي

   دوالرا٤ً ٢٨٢   دوالرا٤ً ٧٥٠   دوالرا٣ً ٨٢٣  ٤٥-٤١
   دوالرا٤ً ٥٠٣   دوالرا٤ً ٨٩٤   دوالرا٤ً ١٠١  ٥٠-٤٦
   دوالرا٣ً ٤٥٨   دوالرا٣ً ٣٤٨   دوالرا٣ً ٧١٢  ٥٥-٥١
   دوالرا٤ً ١٩١   دوالرا٤ً ٧٣٧   دوالرا٣ً ٨٨٦  ٦٠-٥٦

  
اث موظفـات اخلدمـة املدنيـة مـا هـو أكثـر مـن          كما يتبيَّن من اجلدول أعاله، تنال اإلنـ         ٨-١١

املرتب الوسطي جلميع موظفي اخلدمة املدنية وكـذلك أكثـر مـن أقـراهنن الـذكور، يف                 
ــا بــني         ــراوح أعمــارهم م ــذين تت ــوظفني ال ــة، باســتثناء امل ــات العمري ــة مــن الفئ كــل فئ

  . سنة٥٥ و ٥١
  

  املرأة وفرص العمل    
وة العمالـة مازالـت متـأخرة عـن اللحـاق مبعـدل             رغم أن معدل مشاركة اإلناث يف الق        ٩-١١

ففـي سـنة    . ، صارت الفجوة أضيق خالل فتـرة العقـد        ) يف املائة  ٧٧(مشاركة الذكور   
 يف املائـة ألعـداد اإلنـاث املقيمـات        ٥٠، كان معدل املشاركة يف القوة العاملة        ١٩٩٦

غ الـرقم  ، بلـ  ٢٠٠٧ سنة فما فوقهـا يف سـنغافورة، ويف سـنة            ١٥الالئي تبلغ أعمارهن    
  .  يف املائة لإلناث٥٤ يف املائة للذكور و٧٨املقارن 

 زوج وزوجـــة يعملـــون معـــاً يف نفـــس ٣٥٣ ٠٠٠، كـــان هنـــاك ٢٠٠٥ويف ســـنة  ١٠-١١
. ٢٠٠٠ يف املائـة عمـا كـان عليـه العـدد يف سـنة       ١٨الوقت، وهذا معناه زيادة بنسبة     

 األقـران املتـزوجني،      يف املائـة مـن     ٤٤وختص األزواج والزوجات العـاملون معـاً نـسبة          
وصـار الترتيـب الـشائع يف جمـال العمـل           . ٢٠٠٠ يف املائة يف سنة      ٤١بزيادة عن نسبة    

 يف  ٤٠حيث كان األزواج هم العاملني املعيلني أقل شـيوعاً، مـع اخنفـاض النـسبة مـن                  
كمـا ازدادت نـسبة الزوجـات       . ٢٠٠٥ يف املائة يف سـنة       ٣٦ إىل   ٢٠٠٠املائة يف سنة    
 يف املائـة    ٥,٥ إىل   ٢٠٠٠ يف املائـة يف سـنة        ٤,٧عيالت الوحيدات، مـن     الالئي كن امل  

  . ٢٠٠٥يف سنة 
ونتيجـة لـذلك،    . وما فتئت األوضاع التعليمية للمـرأة تتحـسَّن يف الـسنوات األخـرية             ١١-١١

 إىل ١٩٩٤ يف املائـة يف سـنة      ٢٤أخذت نسبة املديرات يف املؤسسات ترتفع أيضاً من         
ومـا يـزال عـدد الـشكاوى مـن النـساء بـشأن التمييـز يف           . ٢٠٠٧ يف املائة يف سنة      ٣٥

 معــدل مــشاركة املــرأة يف صــناعة تكنولوجيــا     وازداد. جمــال الوظــائف متــدنياً جــداً   
، كانت النـساء يـشكلن   ٢٠٠٥ويف سنة . املعلومات اليت تقليدياً يهيمن عليها الذكور     
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 يف املائـــــــة مـــــــن مجيـــــــع املـــــــوظفني الفنـــــــيني يف جمـــــــال ٣٣نـــــــسبة تـــــــصل إىل 
  . )١٦(املعلومات تكنولوجيا

  :أن املعلومات التالية لالطالع على اإلحصاءات بش١ويرجى الرجوع إىل التذييل  ١٢-١١
  ٢٠٠٧-١٩٩١معدل مشاركة القوة العاملة املقيمة حسب نوع اجلنس، : ١اجلدول   •  
-١٩٩٤معـدالت مـشاركة القـوة العاملـة حبـسب الـسن ونـوع اجلـنس،                 : ٢اجلدول    •  

  )اجملموع، الذكور واإلناث (٢٠٠٧
نس، سـنة   معدالت مشاركة القـوة العاملـة حبـسب الـسن ونـوع اجلـ             : ألف-٢اجلدول    •  

  )اجملموع، الذكور واإلناث (٢٠٠٧ وسنة ٢٠٠٠
معــــدالت مــــشاركة القــــوة العاملــــة حبــــسب الــــسن ونــــوع اجلــــنس،   : ٣اجلــــدول   •  

  ٢٠٠٤يونيه /حزيران
معدالت مشاركة القوة العاملة املقيمة حبسب السن ونـوع اجلـنس،           : ألف-٣اجلدول    •  

  ٢٠٠٧يونيه /حبسب الوضع العائلي، حزيران
 املقيمون املستخَدمون البالغون مـن العمـر مخـس عـشرة سـنة ومـا فوقهـا          :١٨اجلدول    •  

اجملمــــوع،  (٢٠٠٧-١٩٩٤يونيــــه /حبــــسب الــــصناعة ونــــوع اجلــــنس، حزيــــران    
  )واإلناث والذكور

املقيمون املستخَدمون البالغون مـن العمـر مخـس عـشرة سـنة ومـا فوقهـا          : ١٩اجلدول    •  
ــران    ــنس، حزيـــ ــوع اجلـــ ــة ونـــ ــسب املهنـــ ــه /حبـــ ــوع،  (٢٠٠٧-١٩٩٧يونيـــ اجملمـــ

  )واإلناث والذكور
املقيمون املستخَدمون البالغون مـن العمـر مخـس عـشرة سـنة ومـا فوقهـا          : ٢٥اجلدول    •  

  )اجملموع، والذكور واإلناث (٢٠٠٧-١٩٩٧حبسب السن ونوع اجلنس، 
األشخاص املستخَدمون البالغون من العمر مخس عشرة سنة ومـا فوقهـا            : ٣٠اجلدول    •  

  ٢٠٠٤يونيه / اجلنس ونوع العمل، حزيرانحبسب السن ونوع
األشخاص املستخَدمون البالغون من العمر مخس عشرة سـنة ومـا           : ألف-٣٠اجلدول    •  

  ٢٠٠٧يونيه /فوقها حبسب املهنة والصناعة ونوع اجلنس، حزيران

__________ 
  .ذه هي آخر األرقام املتاحةه  )١٦(  
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املقيمون املستخَدمون البالغون مـن العمـر مخـس عـشرة سـنة ومـا فوقهـا          : ٤٠اجلدول    •  
اجملمــوع، والــذكور  (٢٠٠٧يونيــه /الــصناعة ونــوع اجلــنس، حزيــران حبــسب املهنــة و

  )واإلناث
معـدالت البطالـة بـني املقـيمني، حبـسب نـوع اجلـنس والـسن واحلـصول                  : ٥٠اجلدول    •  

  )املتوسط السنوي (٢٠٠٧-١٩٩٧على أعلى مؤهل، 
  

  األجور    
التعليمــي ضــاقت الفجــوة يف الــدخول مــا بــني الــذكور واإلنــاث، نظــراً ألن الوضــع   ١٣-١١

للمــرأة آخــذ يف التحــسُّن، وآخــذت املــرأة تــشغل وظــائف أعلــى مهــارة وأفــضل مــن    
وكــان متوســط الــدخل الــشهري لإلنــاث . حيــث األجــر، وعــادة يف قطــاع اخلــدمات

  .٢٠٠٧ يف املائة من دخول الذكور يف سنة ٨٦,٧املوظفات املتفرغات يبلغ نسبة 
نال اإلناث يف سنغافورة عـادة دخـوالً أقـل          وكما هو احلال يف بلدان أخرى كثرية، ت        ١٤-١١

ــة   ــذكور عــرب الفئــات املهني ــران. مــن ال ــه /ويف حزي ــراوح الفــرق ٢٠٠٦يوني يف  )١٧(، ت
 يف ٤٦ يف املائـة فيمـا يتعلـق بـاملوظفني الفنـيني إىل      ٥,٧األجور اخلاصة باجلنـسني مـن    

 ٣٩-٣٥املائــة فيمــا يتعلــق باألشــخاص مــشغلي املــصانع واملاكينــات يف فئــة األعمــار  
ــل      . ســنة ــوة العم ــسنة يف ق ــرأة امل ــأثر اإلحــصاءات بالوضــع التعليمــي للم ــدى . وتت ول

املــسنات ميــل أكــرب للتوقــف يف أعمــاهلن الوظيفيــة مــن أجــل تربيــة األطفــال أو رعايــة  
ومثة أسباب حمتملة أخرى تسهم يف الفرق يف األجور بـني اجلنـسني           . األطفال واُألسرة 

  . ؤهالت وطبيعة الوظيفة ومستواها واخلربة العمليةتشمل الفروق يف املهارات وامل
وكانت الفروق يف األجور بني اجلنسني أقـل شـيوعاً بـني الفئـة العمريـة األصـغر سـناً          ١٥-١١

ويف احلقيقــة، حــصلت املــرأة، فيمــا يتعلــق هبــذه الفئــة األصــغر  .  ســنة٢٩ إىل ٢٥مــن 
 يف املائــة فيمــا ٣١ ســناً، علــى أجــر إمجــايل وســطي أعلــى مــن الــذكر بنــسبة تــصل إىل
 يف املائــة فيمــا ١١يتعلــق بأولئــك الــذين يعملــون يف وظــائف املبيعــات واخلــدمات إىل  

غـري أنـه، عـادة    .  يف املائة فيما يتعلـق بـاملوظفني الفنـيني   ٦,٧يتعلق باملناصب اإلدارية و 
ما كانت اإلنـاث يكـسنب دخـالً أقـل يف املهـن اليدويـة كالعـاملني احلـرفني يف اإلنتـاج                   

وهــذا ميكــن أن يعكــس االجتــاه فيمــا يتعلــق بالــذكور   . شغلي املــصانع واملاكينــاتومــ
وعلـى سـبيل املثـال، بـني      . واإلناث إىل شغل وظائف خمتلفة داخل نفس الفئات املهنية        

__________ 
األجـر اإلمجـايل الوسـطي    /األجر اإلمجـايل الوسـطي لألنثـى    (-١(الفرق يف األجور بالنسبة للجنسني يساوي     )١٧(  

  . يف املائة١٠٠× )) للذكر
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مشغلي املصانع واملاكينات، متيل اإلناث إىل التركيز يف وظـائف مثـل عـامالت جتميـع                
ة مـا تـدفع أجــوراً أقـل ممـا يتقاضـاه مــشغلو      عناصـر إلكترونيـة وهـي الــيت عـاد    /معـدات 
  .الروافع

  : لالطالع على اإلحصاءات بشأن املعلومات التالية٢ويرجى الرجوع إىل التذييل  ١٦-١١
متوســط األجــر اإلمجــايل الــشهري حبــسب نــوع اجلــنس واملهنــة    : ألــف-١٠اجلــدول   •  

  ٢٠٠٧يونيه / سنة، حزيران٣٩ و ٣٥للعمال الذين تتراوح أعمارهم بني 
فرق األجر حبسب نوع اجلنس وفقاً للمهنـة ولفئـات عمريـة خمتـارة،              : ٣الرسم البياين     •  

  ٢٠٠٧يونيه /حزيران
متوســـط الـــدخل الـــشهري اإلمجـــايل لألشـــخاص املقـــيمني املـــستخدمني : ١اجلـــدول   •  

  )٢٠٠٧يونيه /كما هو احلال يف حزيران (٢٠٠٧-١٩٩٦املتفرغني، 
  : لالطالع على اإلحصاءات بشأن املعلومات التالية٣ويرجى الرجوع إىل تذييل  ١٧-١١

األجور الشهرية األساسية واإلمجالية ملهن خمتارة يف مجيـع الـصناعات،           : ١-٢اجلدول    •  
  )الذكور (٢٠٠٧يونيه /حزيران

األجور الشهرية األساسية واإلمجالية ملهن خمتارة يف مجيـع الـصناعات،           : ٢-٢اجلدول    •  
  )ناثاإل (٢٠٠٧يونيه /حزيران

  
  املناخ االقتصادي يف الفترة األخرية والتدابري املتخذة    
  االقتصاد    

واعتبــاراً مــن . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥حتــسَّن املنــاخ االقتــصادي لــسنغافورة أثنــاء الــسنتني   ١٨-١١
 بدأ ارتفاع أسعار النفط على نطاق عـاملي يـدفع أسـعار األغذيـة           ٢٠٠٧منتصف سنة   

عد االرتفاع يف أسـعار األغذيـة والوقـود إىل تـسارع            وسا. إىل االرتفاع يف أحناء العامل    
ويف مواجهـــة عـــدم . التـــضخم يف الـــرقم القياســـي ألســـعار االســـتهالك يف ســـنغافورة

االستقرار االقتصادي على نطاق العامل، يقدَّر منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف سـنغافورة         
  . يف املائة٢,٥ بنسبة ٢٠٠٨لسنة 

ستعراض، واصل سوق الوظائف يف سنغافورة إظهـار عالمـات          وخالل الفترة قيد اال    ١٩-١١
، هـبط معـدل    ٢٠٠٧ويف سـنة    . التحسُّن بالرغم مـن سـرعة تقلُّـب املنـاخ االقتـصادي           

 ٣ يف املائـة عمومـاً و      ٢,١البطالة إىل أدىن نسبة يف املتوسط خالل عشر سنوات وهي           
يف املائـة علـى التـوايل        ٣,٦ يف املائـة و    ٢,٧يف املائة للسكان املقيمني، أي اخنفض مـن         
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 يف الربــــع الثــــاين مــــن  ٧٠ ٦٠٠وازداد عــــدد املــــوظفني مبقــــدار . ٢٠٠٦يف ســــنة 
  .٢٠٠٨ سنة

  
  التدابري املتخذة يف الفترة األخرية    

يف حني ال تستطيع سنغافورة كمستثمر ال يضارب يف األسعار جتنُّـب أثـار التـضخم                 ٢٠-١١
وتـدبري  . التضخم إىل أدىن حد على السكان     العاملي، اختذت احلكومة تدابري لتقليل أثر       

من هذا القبيل وجود الدوالر الـسنغافوري القـوي الـذي يـساعد علـى تقليـل الـضغط                   
  . التضخمي من زيادة أسعار األغذية والنفط

ــشيوخة،       ٢١-١١ ــة ال ــدخلون مرحل ــدى ســنغافورة وســكان ي ــوي ل ــصاد ق واســتجابة إىل اقت
فربايــر /وق االدخــار املركــزي يف شــباطأعلنــت احلكومــة عــن تغــيريات يف نظــام صــند 

ــة    . ٢٠٠٧ ــامل لرعايـ ــاعي شـ ــمان اجتمـ ــارات ضـ ــة ادخـ ــو خطـ ــذا الـــصندوق هـ وهـ
 ٢٠٠٧يوليــه / متــوز١وفُرضــت اعتبــاراً مــن . احتياجــات التقاعــد والطــيب واإلســكان 

 يف املائة علـى معـدل مـسامهة أصـحاب العمـل يف صـندوق االدخـار                  ١,٥زيادة بنسبة   
ه الزيـادة يف مـسامهة أصـحاب العمـل يف صـندوق االدخـار               وأُعفـي مـن هـذ     . املركزي

 ســـنة ٣٥املركـــزي العمـــال ذوو األجـــور املنخفـــضة والـــذين تزيـــد أعمـــارهم علـــى   
وذلــك .  دوالر ســنغافوري أو أقــل شــهريا١ً ٥٠٠ويتحــصلون علــى أجــور جمموعهــا 

  . لعدم تثبيط أصحاب األعمال عن التعاقد مع أولئك األشخاص
ــن   وازدادت ضــريبة ٢٢-١١ ــسلع واخلــدمات م ــة إىل ٥ ال ــن   ٧ يف املائ ــاراً م ــة اعتب  ١ يف املائ

، ويـتم توجيـه اإليـرادات املتأتيـة مـن ضـريبة الـسلع واخلــدمات إىل        ٢٠٠٧يوليـه  /متـوز 
وهـذا املـشروع    . قطاعات التعليم والرعاية الصحية ومشروع تكملة الدخل من العمل        

ضة علـى العمـل السـتكمال       يهدف إىل تـشجيع العمـال املـسنني ذوي الـدخول املنخفـ            
  .دخلهم والتعويض عن النقص يف املسامهة يف صندوق االدخار املركزي

ويف فترة عدم االستقرار االقتصادي هذه، فإن احلكومة ملتزمة بتعزيز بنـاء القـدرات                ٢٣-١١
نظراً ألن الشركات جيب أن تواصل االرتقاء بقدرات أنشطتها التجاريـة بغيـة احلفـاظ               

وقــد أوصــى اجمللــس الــوطين لألجــور أن متــنح الــشركات . افــسي لــديهاعلــى احلــد التن
  .زيادات مستدامة يف األجور حبيث تتناسب مع األداء واإلنتاجية

، علـى تعزيـز القـدرة    ٢٠٠٣وتعكف وكالة تنمية القوى العاملة اليت أنشئت يف سنة    ٢٤-١١
هتـدف االسـتراتيجية   و. على العمل والقدرة التنافسية لدى القوى العاملة يف سـنغافورة     

األساســية هلــذه الوكالــة إىل إنــشاء نظــام مواصــلة التعلــيم والتــدريب الــذي سيــسمح،   
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ضمن أمور أخرى للعمال، مبن فيهم النساء، باحلصول على مهارات يف مكـان العمـل         
  . ذات أمهية للصناعات ويتطلبها أصحاب العمل

حوظـاً منـذ إنـشائها، مبـا يف ذلـك           وقد أحرزت وكالة تنمية القـوى العاملـة تقـدماً مل           ٢٥-١١
  :يلي ما

تنـشئ إطـاراً وافيـاً لتنميـة املهـارات          : إطار مواصفات مهارات القـوى العاملـة        )أ(  
وإصدار الشهادات باسـتخدام نظـام مـؤهالت املهـارات لـدى القـوى العاملـة                

، اســـتحدثت وكالـــة ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٥وخـــالل الفتـــرة مـــن . يف ســـنغافورة
 إطاراً ملـؤهالت القـوى العاملـة املتعلقـة باملهـارات يف             ١٩تنمية القوى العاملة    

ــاءة يف     ــستند إىل الكفـ ــة تـ ــة ودورات تدريبيـ ــدِّم دورات عمليـ ــنغافورة، تقـ سـ
خمتلــف القطاعــات، مثــل الفــضاء اجلــوي واخلــدمات اجملتمعيــة واالجتماعيــة،   

  . والصناعة التحويلية، والرعاية الصحية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
نفِّــذ هــذا النظــام أوالً يف تــشرين  : نظــام مهــارات زيــادة القــدرة علــى العمــل    )ب(  

، ومنذ ذلك احلني، نال االعتـراف والتقـدير بـني أربـاب             ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين
ويــصدر القطــاع العــام يف ســنغافورة، علــى ســبيل املثــال،  . األعمــال والعمــال

لـى العمـل للتعـيني      املؤهالت املطلوبة يف إطـار نظـام مهـارات تعزيـز القـدرة ع             
ولتعــيني مــوظفي الــُشعبة ) إداريــة/وظــائف كتابيــة(يف وظــائف الــُشعبة الثالثــة 

  ).وظائف تشغيلية(الرابعة 
 ١٩أقامــت وكالــة تنميــة القــوى العاملــة : مراكــز مواصــلة التعلــيم والتــدريب  )ج(  

وقــد . مركــزاً ملواصــلة التعلــيم والتــدريب مــن أجــل تــدريب العمــال الــشباب  
 منظمة تدريب لكي توفِّر للعمال التدريب يف جمـال مـؤهالت            ٢١٥اعتمدت  

  . القوى العاملة املتعلقة باملهارات
 عامـل   ٦٨ ٠٠٠ساعدت وكالة تنميـة القـوى العاملـة         : القوى العاملة املدرَّبة    )د(  

ــنح     ٢٠٠٧يف ســنة  ــا، مــع م ــصديق عليه ــاراهتم والت ــاء مبه ــى االرتق  ٠٠٠ عل
ت القـــوى العاملـــة املتعلقـــة    شـــهادة حتـــصيل علمـــي خاصـــة مبـــؤهال    ١٤٠

 عامل آخر للتدريب، بـدعم      ١٦٨ ٠٠٠وأوفد أصحاب األعمال    . باملهارات
  .من صندوق تنمية املهارات

مت توسيع نطاق صندوق تنمية املهـارات اعتبـاراً مـن           : صندوق تنمية املهارات    )هـ(  
 ليتــسىن لعــدد آخــر مــن أصــحاب األعمــال   ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول١

  . ذا الصندوق لالستثمار فيه ولالرتقاء مبهارات موظفيهماستغالل ه
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أنشئ صندوق اهلبات للتعلم مـدى احليـاة        : صندوق اهلبات للتعلُّم مدى احلياة      )و(  
 مليــون دوالر ســنغافوري ويبلــغ   ٥٠٠ برأمســال أوَّيل قــدره  ٢٠٠١يف ســنة 

 يف  واملبلـغ املـستهدف   .  بليون دوالر سنغافوري   ٢,٢جمموع رأس املال حالياً     
وختــصص الفائــدة املكتــسبة .  باليــني دوالر ســنغافوري٥األجــل الطويــل هــو 

  .من رأمسال صندوق اهلبات ملبادرات التعلُّم طول العمر
مبادرة ترتيبات العمل املرنة اختذهتا وكالة تنميـة القـوى          : ترتيبات العمل املرنة    )ز(  

تعيني عمال ُجـدد    العاملة واملؤمتر الوطين لنقابات العمال من أجل الشركات ل        
وهتدف هذه املبادرة إحـضار أولئـك       . جلزء من الوقت أو بترتيبات عمل مرنة      

الذين مل يكونوا ضمن القوى العاملـة أو الـذين كـانوا غـري ناشـطني اقتـصادياً                  
علـى األقــل طــوال الــستة أشــهر املاضــية للعــودة إىل القــوى العاملــة؛ ويف هنايــة  

ويعـرض هـذا املـشروع      . مال مدركني األمر لزيادة معدالت توظيف نساء وع     
ــة شــركة يف   ١٠٠ ٠٠٠منحــة تــصل إىل   دوالر ســنغافوري لــدعم جهــود أي

وبـدأ الربنـامج   . التعاقد لتعيني عمال جلزء من الوقت أو بترتيبات العمل املرنـة  
 كـان مـا جمموعـه       ٢٠٠٨سـبتمرب   /، ويف أيلـول   ٢٠٠٨ينـاير   /يف كانون الثـاين   

جلــزء مــن الوقــت أو بترتيبــات عمــل مرنــة   امــرأة مت تعينــيهن يف أعمــال ٥٥٠
  .مبقتضى مبادرة ترتيبات العمل املرنة

تعمل وكالة تنميـة القـوى العاملـة حاليـاً مـع املـؤمتر الـوطين         : العمال العاطلون   )ح(  
ــساء والرجــال        ــساعدة الن ــى م ــة عل ــة اجملتمعي ــات العمــال وجمــالس التنمي لنقاب

وتــشمل خــدمات اجملــالس  . الــسنغافوريني العــاطلني علــى إجيــاد وظــائف هلــم  
مساعدة العاطلني على تقييم قابليتهم وأهليتهم للعمـل، وتيـسري التـدريب هلـم              

ــة وبإحلــاقهم بالعمــل     ــوفري إرشــادات خاصــة باألعمــال الوظيفي ويف ســنة . وت
ــشراكة علــى إحلــاق   ٢٠٠٧ ــاحثني عــن  ١٦ ٦٩١، ســاعدت هــذه ال  مــن الب

  .من النساء) جملموع يف املائة من ا٥٢نسبة  (٨ ٧١٥وظائف من بينهم 
  

 املديرون، واملـسؤولون التنفيـذيون واملوظفـون املؤمتنـون وخـدم املنـازل              - قانون العمالة       
  والبحارة

ــؤمتنني       ٢٦-١١ ــوظفني امل ــديرين وامل ــذيني وامل ــى املــسؤولني التنفي ــق عل ــة ال ينطب ــانون العمال ق
 ال يتـسم بـالتحيُّز   واألسـاس الـذي يـستند إليـه اسـتثناء هـؤالء          . وخدم املنازل والبحارة  

فالقانون ينص علـى احلـد األدىن مـن األحكـام والـشروط اخلاصـة بـالتوظيف                 . اجلنسي
يف ســنغافورة، كمــا يــستثىن املوظفــون شــاغلو الوظــائف اإلداريــة واملناصــب التنفيذيــة  



CEDAW/C/SGP/4
 

70 09-29020 
 

أمــا يف حالــة . نظـراً ألهنــم يف وضــع أفـضل للتفــاوض علــى أحكــام وشـروط التوظيــف   
 فإنه يـصعب إنفـاذ األحكـام الـواردة يف القـانون بـسبب طبيعـة              البحارة وخدم املنازل،  

  .أعماهلم
ورغــم أن قــانون العمالــة قــد يــستثين مهنــاً معيَّنــة، ميكــن للمــوظفني مفاحتــة إدارة          ٢٧-١١

عالقات العمل بوزارة القـوى العاملـة الـيت تقـدِّم خـدمات للتوفيـق الطـوعي مـن أجـل                     
أمــا املــسؤولون التنفيــذيون . ب أعمــاهلمتقــدمي املــساعدة يف حــسم الرتاعــات مــع أربــا 

الذين يعجزون عـن حـل قـضاياهم يف وزارة القـوى العاملـة، فيمكنـهم أيـضاً مالحقـة                    
  .قضاياهم يف احملكمة املدنية

  
  خدم املنازل األجانب    

تعَتِمد سنغافورة هنجاً متعـدِّد اجلوانـب يف احلفـاظ علـى ُحـسن أحـوال خـدم املنـازل                     ٢٨-١١
وتـرد فيمـا يلـي التـدابري األساسـية الـيت اختـذهتا              . ن محايـة مـصاحلهم    األجانب فـضالً عـ    

  :وزارة القوى العاملة يف هذا املضمار
  

  تثقيف أرباب العمل    
من أجل تثقيف أرباب العمـل خلـدم املنـازل األجانـب، ُتـصِدر وزارة القـوى العاملـة            ٢٩-١١

خـدم  اسـتخدام   ”، بعنوان   جمموعة أدوات إعالمية تشمل كُتيِّباً إرشادياً ألرباب العمل       
وهو ُيحدِّد مسؤوليات أربـاب العمـل فـضالً         . “ األجانب، دليل ألرباب العمل    املنازل

ويتـضمَّن الكتيِّـب اإلرشـادي مبـادئ        . عن الطرق الكفيلة بإدارة عماهلم بشكل أفضل      
وُتـسلَّط  . توجيهية تتعلق باتفـاق مكتـوب بـني أربـاب العمـل وخـدم املنـازل األجانـب          

واهلـدف هـو مـساعدة أربـاب العمـل          . يضاً على لوائح هامة لتـصريح العمـل       األضواء أ 
على إقامة عالقة عمل وثيقـة ووديـة مـع اخلـادم املـرتيل األجـنيب، اسـتناداً إىل االحتـرام                     

وقد أُرِسل الكتيِّب اإلرشـادي إىل مجيـع أربـاب العمـل ابتـداًء مـن                . والتفاهم املتباَدلني 
  .٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

وللحــّد مــن الرتاعــات الناشــئة مــن الفــوارق الثقافيــة، وملــساعدة أربــاب العمــل علــى   ٣٠-١١
التغلُّب على حاجز اللغـة مـع خـدم املنـازل األجانـب لـديهم، يـشتمل الـدليل ألربـاب                     

بــشأن القواعــد واألعــراف وكــذلك املفــردات “ كتيِّــب إرشــادي ثقــايف”العمــل علــى 
  .إندونيسيا وسري النكا والفلبني: كربى من بلدان املصدر ال٣اليومية للعمال من 

وقد أصـدرت وزارة القـوى العاملـة نـشرة أنبـاء إلكترونيـة هتـدف إىل توعيـة أربـاب                      ٣١-١١
  .العمل بقضايا العمال وأمهية غرس عالقة عملية جيدة مع العاملني لديهم
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 ، تــشترط وزارة القــوى العاملــة علــى أربــاب  ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان١واعتبــاراً مــن  ٣٢-١١
العمل يف حماولتهم األوىل مع خدم املنازل األجانب حـضور برنـامج تـوجيهي لنـصف                

ويقـدِّم الربنـامج   . يوم كمعيـار حتـضريي لطلـب تـصريح عمـل خلـدم املنـازل األجانـب             
املشورة بشأن غرس عالقات عمل جيـدة بـني أربـاب العمـل وخـدم املنـازل األجانـب         

  .تباَدلنيلديهم، استناداً إىل التفاهم واالحترام امل
، تشترط وزارة القـوى العاملـة علـى مجيـع           ٢٠٠٤أكتوبر  /واعتباراً من تشرين األول    ٣٣-١١

 مـرات أو أكثـر      ٥أرباب العمل الذين يقومـون بتغـيري خـدام املنـازل األجانـب لـديهم                
خالل فترة سـنة واحـدة حـضور برنـامج تـوجيهي ألربـاب العمـل الـذين يـستخدمون                    

 أن ُيشَترط على أرباب العمل حـضور مقابلـة شخـصية            وميكن. خدم املنازل األجانب  
مع مـسؤول مـن الـوزارة مـن أجـل تفهُّـم أكـرب للظـروف وراء التغـيريات املـستمرة يف                      

وجيـوز رفـض طلبـات أربـاب العمـل الـذين يـصّرون              . استخدام خدام املنازل األجانب   
  .على تغيري خدم املنازل األجانب مرات كثرية دون أسباب ُمرضية

  
  ف العمالتثقي    

وتوزِّع وزارة القوى العاملة كتيِّباً إرشـادياً علـى مجيـع العمـال األجانـب، مبـن فـيهم                    ٣٤-١١
ويـسلِّط الكتيِّـب    . خدم املنازل األجانب الـذين يـأتون ألول مـرة للعمـل يف سـنغافورة              

ويعرض أيضاً أرقامـاً    . اإلرشادي الضوء على حقوق هؤالء والتزاماهتم أثناء العمل هنا        
. ة مفيــدة يــستطيع العمــال األجانــب أن يتــصلوا هبــا عنــد حــدوث حالــة طارئــة   هاتفيــ

وتوجــد أرقــام لالتــصال التماســاً للمعونــة الطبيــة، وخدمــة اجتماعيــة جامعــة، ويوجــد  
السنغافوريون، وإدارة عالقات العمـل والرعايـة، وإدارة تـصريح    ) أهل اخلري(املؤاسون  

 عــن اخلطــوط اهلاتفيــة املختلفــة اللتمــاس العمــل التابعــة لــوزارة القــوى العاملــة، فــضالً
وهذا الكتيِّب اإلرشـادي صـادر باللغـة اإلنكليزيـة وبتـسع            . املعاونة والتابعة للسفارات  

  .لغات أصلية للعمال األجانب
، أصــدرت الــوزارة نــشرة أنبــاء جمانيــة كــل ســتة   ٢٠٠٦أكتــوبر /ويف تــشرين األول ٣٥-١١

  .األجانبأشهر وهي ُترَسل إىل مجيع خدم املنازل 
أي (وتشترط وزارة القوى العاملـة علـى العمـال املرتلـيني األجانـب الوافـدين حـديثاً                   ٣٦-١١

حـضور دورة إجباريـة     ) أولئك الذين ال تتوفّر لديهم خربة عملية سـابقة يف سـنغافورة           
وتقـدَّم نـصائح    . للتوعية بالسالمة ملدة نصف يوم قبل إصدار بطاقة تصريح العمل هلـم           

 األجانب بشأن احتياطات السالمة الـضرورية عنـد أداء واجبـات مرتليـة،              خلدم املنازل 
وبشأن حقوقهم الوظيفية وجمـاالت التمـاس املعونـة إذا مـا صـادف هـؤالء مـشاكل يف               
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ولـــضمان أن يـــتفهَّم العمـــال الرســـائل اهلامـــة، جيـــري االضـــطالع بالربنـــامج . العمـــل
  .باللغات األصلية هلؤالء العمال األجانب

، بــدأت وزارة القـوى العاملــة ُتجــري مقــابالت  ٢٠٠٦أكتــوبر /ذ تــشرين األولومنـ  ٣٧-١١
شخصية مع خدم املنازل األجانب ختتارهم بشكل اعتباطي ممن يعملون ألول مـرة يف              

والغــرض هــو مراقبــة مــا إذا كــان هــؤالء  . ســنغافورة أثنــاء شــهورهم األوىل يف العمــل
  .يصادفون مشاكل تكيُّف مع الوضع يف سنغافورة

  
  اإلرغام وسوء معاملة الغري    

ــازل       ٣٨-١١ ــة خــدم املن ــسيئون معامل ــذين ي تنظــر احلكومــة بعــني اجلــّد إىل أربــاب العمــل ال
وُتتخـذ إجـراءات مـشّددة بـشأن        . األجانب العاملني لديهم، أو يتعسفون يف معاملتهم      

وتقـوم الـشرطة بـإجراء حتقيقـات فوريـة ووافيـة يف             . من يفعل ذلك من أربـاب العمـل       
وُيالِحق أرباب العمل الذين حييدون عن جادة الـصواب         . ع هذا النوع من القضايا    مجي

يف احملــاكم وتــصدر حبــق مــن ُيــدان منــهم مبمارســة االعتــداء البــدين أو بإســاءة املعاملــة  
  .أو الضرب بالعصا/أحكام شديدة كالسجن والغرامة و

يرتكبـه أربـاب العمـل       ُعدِّل قـانون العقوبـات لتـشديد عقوبـات مـا             ١٩٩٨ويف عام    ٣٩-١١
ــاب        ــشية ألرب ــراد األســر املعي ــه أف ــا يرتكب ــات، أو م ــات األجنبي ضــد اخلادمــات املرتلي
العمل، من أفعال جرمية ضد اخلادمات املرتليات األجنبيات وذلك مبـرة ونـصف املـرة               
من مقدار العقوبة الـيت كـان مرتكـب الفعـل، لـوال هـذا معّرضـاً إلنزاهلـا بـه عـن ذلـك                

َمح للمـستخدمني احملكـوم علـيهم باإلدانـة هـم وأزواجهـم علـى الـدوام                 ولن ُيس .الفعل
وقـد تنـاقص عـدد حـاالت إسـاءة املعاملـة            . باستخدام أي خادمة مرتلية أجنبية أخـرى      

 إىل ١٩٩٧ حالــة يف ســنة ١٥٧الثابتــة والــيت تعاَملــت معهــا الــشرطة وفقــاً لــذلك مــن 
ففـي  . نـازل األجنبيـات   بـالرغم مـن تزايـد عـدد خادمـات امل        ٢٠٠٧ حالة يف سـنة      ٦٨

 شخصاً من أربـاب العمـل أو   ٢٨، ُحكم بالسجن على    ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠١الفترة من   
. األزواج أو أفــراد اُألســر املعيــشية ممــن يــسيئون معاملــة خادمــات املنــازل األجنبيــات   

وُيمنع أرباب العمل الذين يدانون بإساءة املعاملة على الدوام من استخدام أي خادمـة              
  .ية أخرىمرتلية أجنب

وميكــن توجيــه االهتــام ألربــاب العمــل الــذين ال يتخــذون التــدابري الــضرورية لــضمان  ٤٠-١١
  .سالمة اخلادمة املرتلية األجنبية يف احملكمة بتهمة اإلمهال اجلنائي
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وفيمــا يتعلــق خبــدم املنــازل األجانــب الــذين ُيطلَــب إلــيهم املــساعدة يف التحقيقــات،    ٤١-١١
وُيـسَمح خلـدم املنـازل األجانـب        . تيسري إقامتـهم يف سـنغافورة     سوف ُتتخذ الترتيبات ل   

  .بالبحث عن فرص عمل أثناء هذه الفترة
  

  التأمني الطيب والشخص ضد احلوادث    
ُيلــَزم املــستخِدمون باقتنــاء بوليــصة تــأمني شخــصي ضــد احلــوادث لــصاحل مــن يعمــل   ٤٢-١١

ــ. لـــديهم مـــن خـــدم املنـــازل األجانـــب   دوالر ١٠ ٠٠٠أمني واحلـــّد األدىن ملبلـــغ التـ
ســنغافوري، وأي تعــويض يتوّجــب دفعــه ُيــدفَع خلــادم املــرتل األجــنيب أو للمــستحقني  

 ٠٠٠ ازداد هـذا احلــد األدىن إىل  ٢٠٠٨يوليـه  / متـوز ١واعتبـاراً مــن  . احملـسوبني عليـه  
، ُيلـَزم أربـاب العمـل       ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١وابتداًء من   .  دوالر سنغافوري  ٤٠

 دوالر سـنغافوري علـى      ٥ ٠٠٠ طـيب للعـاملني لـديهم، مـع تغطيـة مببلـغ              بشراء تـأمني  
األقـــل للمـــريض مـــن أولئـــك اخلـــدم لرعايتـــه وإلجـــراء جراحـــة اليـــوم الواحـــد أثنـــاء  

  .إقامتها يف سنغافورة/إقامته
  

  اإلعادة إىل الوطن حسب األصول    
م يف هنايــة لكفالــة أن يقــوم أصــحاب األعمــال بإعــادة خــدم املنــازل األجانــب لــديه   ٤٣-١١

عقــودهم وال يتركــون يف عــرض الطريــق يف ســنغافورة، تــشترط وزارة القــوى العاملــة 
 دوالر سـنغافوري عـن كـل        ٥ ٠٠٠على أصحاب األعمال إيـداع سـند كفالـة مببلـغ            

فإذا أخفق صاحب العمل يف أن يعيد إىل الوطن املُستخَدم لديه، يـصاَدر             . عامل أجنيب 
اعدة العامــــــل علــــــى العــــــودة إىل وطنــــــه الــــــسند وُتــــــستخَدم األمــــــوال يف مــــــس

  .األصلي وطنها/األصلي
  

  التوفيق    
تساعد وزارة القوى العاملة أرباب العمل واملستخِدمني لديهم على حسم الرتاعـات             ٤٤-١١

ومت إنـشاء إدارة الرفـاه حتـت إشـراف          . اخلاصة بالعمل بطرق وّدية عـن طريـق التوفيـق         
ــة يف    ــة األجنبي ــة وخــط هــاتفي ســاخن    شــعبة إدارة القــوى العامل وزارة القــوى العامل

ويف حـاالت حيـث ال يـؤدي التوفيـق إىل           . خاص جمانـاً ملتابعـة خـدم املنـازل األجانـب          
ــة يف       ــرّدد وزارة القــوى العامل ــن تت نتيجــة ُمرضــية ويقتــرف أصــحاب العمــل خطــأً، ل

ــسبة  . مقاضــاة أربــاب العمــل املخطــئني   ــسوية ن ــة مــن الرتاعــات  ٨٥وجيــري ت  يف املائ
  .ة بالعمل بطرق وّدية عن طريق التوفيقاخلاص
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  أحكام االستخدام    
مجيع العمـال األجانـب يف سـنغافورة، مبـا يف ذلـك خـدم املنـازل األجانـب، ُملَزمـون                ٤٥-١١

وُيمــَنح هــؤالء . وحمميــون مبقتــضى القواعــد واللــوائح يف ســنغافورة دون مــساس هبــم  
 وُتفــَرض شــروط تــصاريح .محايــة إضــافية مبقتــضى قــانون اســتخدام العمــال األجانــب

العمل على املستخِدمني خلدم املنازل األجانب مبقتضى هذا القانون جلعلـهم مـسؤولني        
ــديهم   ــاه أولئــك العــاملني ل ــشأن    . عــن رف وهــذه الــشروط تــشمل رصــد خمصــصات ب

ــة      ــوفري األغذي الــسالمة الشخــصية، واإلســكان الالئــق ودفــع املرتبــات علــى الفــور وت
حاب األعمال الذين ينتهكون هذه الشروط فيمكن معاقبتـهم      أما أص . الكافية والراحة 

أو احلكم بالسجن لفترة تـصل إىل       / دوالر سنغافوري و   ٥ ٠٠٠بغرامة تصل إىل مبلغ     
 ٢٠٠٥فربايـر  / شـباط ١وجرى تنقيح شروط تصريح العمـل اعتبـاراً مـن          . ستة شهور 

بعة أيـام   لكي ُيلزِم أصحاب العمل بالتحديـد بـدفع مرتبـات بـشكل منـتظم، خـالل سـ                 
أمــا أصــحاب األعمــال الــذين يقــّصرون عــن دفــع املرتبــات يف    . مــن الــشهر التقــوميي 

. أو حكم بالـسجن   /موعدها فسوف تأمرهم احملكمة بدفع املبلغ باإلضافة إىل غرامة و         
، الحقــت وزارة القــوى العاملــة بــشكل ٢٠٠٧ إىل ســنة ٢٠٠٤ويف الفتــرة مــن ســنة 

خطــئني بــسبب تقــصريهم عــن دفــع      شخــصاً مــن أصــحاب األعمــال امل   ١٣نــاجح 
  .األجور، وُحكم على مخسة منهم بالسجن يف هناية األمر

ــة شــروط        ٤٦-١١ ــوزارة القــوى العامل ــة ل ــة التابع ــة األجنبي ــذ شــعبة إدارة القــوى العامل وتنفِّ
. تصريح العمل الذي يشمل خدم املنازل األجانـب ويـشمل كـذلك عقـد االسـتخدام               

علــى صــاحب العمــل أن يــضمن أالّ يــساء  ”أن  يف تــصريح العمــل ٧ويــذكر الــشرط 
وهذا يـشمل   . معاملة العامل وال يستَغل، وال ُيهَمل عمداً أو يتعّرض للخطر عن عمد           

ــة للعامــل وكــذلك فتــرة راحــة يومــاً     ــام(تــوفري الراحــة الكافي وفقــاً ألحكــام عقــد  ) أي
  .“االستخدام

وال يوجد متييز مـبين علـى       . بوقانون االستخدام ال يغطي حالياً خدم املنازل األجان        ٤٧-١١
بغـض النظـر عـن نـوع        (اجلنسية أو على نوع اجلنس ذلك ألن خدم املنـازل األجانـب             

ونظـراً ألن  ) ١٩٦٨اجلس، جـرى اسـتثناءهم مـن قـانون العمـل منـذ إصـداره يف عـام                
األعمال اليت ميارسها خدم املنـازل األجانـب يف بيئـة مرتليـة والترتيبـات املرتليـة ختتلـف            

الف اُألسر املعيـشية، فلـيس مـن األمـور العمليـة تنظـيم جوانـب حمـّددة للعمـل                    مع اخت 
املــرتيل علــى النحــو احملــّدد يف قــانون االســتخدام، مبــا يف ذلــك ســاعات العمــل، ويــوم   

وبـدالً مـن ذلـك، فـإن خـدم املنـازل األجانـب              . الراحة، والعمـل يف اإلجـازات العامـة       
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 العمال األجانب فيما يتعلق مبـسائل تتـراوح         تتوفر هلم احلماية مبقتضى قانون استخدام     
  .من دفع املرتبات وظروف اإلسكان إىل تكلفة النفقات الطبية وأيام الراحة

وتوفّر وزارة القوى العاملة املشورة ألربـاب العمـل الـذين يـستخدمون خـدم منـازل                  ٤٨-١١
يل األجـنيب   وينبغي أن توفّر لشخص اخلادم املرت     . أجانب بشأن ما يشكّل سكناً مقبوالً     

غرفة مستقلة حيثما أمكن ذلك وإالّ على صاحب العمل أن حيترم حاجـة هـذا اخلـادم              
ــوم    ــاً خاصــاً للن ــوفري مكان ــوفّر  . فيمــا يتعلــق باخلــصوصية وضــمان ت ــر أن ي ومــن املنتظَ

صاحب العمل احلاجـات األساسـية مثـل سـرير مبرتبـة، وبطانيـة واملناشـف ومتطلبـات                  
رة مــن خــالل قنــوات متعــددة علــى النحــو الــذي وردت  وتــوزَّع هــذه املــشو. احلمــام

  . أعاله بشأن تثقيف صاحب العمل٣٣-١١ إىل ٢٩-١١تفاصيله يف الفقرات 
وتشّجع احلكومة أرباب العمل وخدم املنـازل األجانـب علـى إبـرام عقـود اسـتخدام                  ٤٩-١١

، أصدرت هيئـات االعتمـاد      ٢٠٠٦ويف سنة   . من خالل وكاالت االستخدام املعتمدة    
ــازل األجانــب    ع ــداً قياســياً لالســتخدام مــن أجــل خــدم املن ــزِم العقــد القياســي  . ق وُيل

صاحب العمـل علـى تـوفري يـوم واحـد علـى األقـل للراحـة شـهرياً، وميكـن للعـامالت                     
املرتليات األجنبيات اختيار عدم أخذ يوم الراحة واحلصول على تعويض بدال من يـوم              

العتماد فيما يتعلـق بوكـاالت االسـتخدام أن         ويشترط جزء من معايري ا    . الراحة) أيام(
تقــوم هــذه الوكــاالت بتيــسري توقيــع عقــد االســتخدام القياســي هــذا بــني مجيــع خــدم   

  .املنازل األجانب وأرباب العمل
 ســنة فيمــا ٢٣ إىل ١٨مــن (وقامــت وزارة القــوى العاملــة برفــع احلــد األدىن للــسن   ٥٠-١١

 أدىن مــن متطلبــات التعلــيم فيمــا يتعلــق يتعلــق خبــدم املنــازل األجانــب وأصــدرت حــّداً
  .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١خبدم املنازل األجانب اجلدد اعتباراً من 

  
  تنظيم وكاالت التشغيل    

ومبقتـــضى القـــانون اخلـــاص بوكـــاالت التـــشغيل، ميكـــن تغـــرمي أصـــحاب وكـــاالت  ٥١-١١
ــصل إىل      ــة تـ ــأ بغرامـ ــون أي خطـ ــذين يرتكبـ ــشغيل الـ ــنغاف٥ ٠٠٠التـ وري  دوالر سـ

وميكـن أن يـؤّدي اإلخـالل بالقـانون أو القواعـد            . السجن لفترة تصل إىل سـنتني      أو/و
وعلـى سـبيل املثـال، فـإن أي     . أو شروط الترخيص إىل إلغاء الترخيص أو عدم جتديده     

شــخص يثبــت ارتكابــه خطــأ أو احتجــاز جــواز الــسفر أو تــصريح العمــل ألي عامــل  
ــصل إىل    ــغ ي ــرَّم مببل ــة صــدور  ١ ٠٠٠أجــنيب ميكــن أن ُيَغ  دوالر ســنغافوري ويف حال

أو احلكـم بـاحلبس عليـه       / دوالر سنغافوري و   ٢ ٠٠٠إدانات الحقة، ميكن تغرميه إىل      
  .لفترة تصل إىل ستة شهور
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ويتم فرز طلبات الترخيص الـيت تقـّدمها وكـاالت التـشغيل للتأكـد مـن عـدم وجـود                 ٥٢-١١
 دوالر سـنغافوري لـدى      ٢٠ ٠٠٠أية خمالفات وهي مطالبة بإيداع مبلغ ضمان قدره         

ولزيادة الروح املهنية لـدى     . وهذا املبلغ املوَدع ُيصاَدر عند سحب الترخيص      . الوزارة
وكاالت التشغيل خدم، جعلـت وزارة القـوى العاملـة اعتمـاد وكـاالت التـشغيل الـيت            

ولكـي يـتم    . ٢٠٠٤يونيـه   /تقوم بتـشغيل خـدم املنـازل األجانـب إلزاميـاً منـذ حزيـران              
وكاالت التشغيل جيب عليها أن تفـي بـبعض االشـتراطات، مبـا يف ذلـك تـوفري                  اعتماد  

التوجيه املناسب خلدم املنازل األجانب، وتثقيف أربـاب العمـل بـشأن التزامـاهتم فيمـا                
يتعلق برعاية خدم املنازل األجانب، وتيسري إجراء استخدام مكتوبة بني خـدم املنـازل              

ضــمان أن تتــوىل وكــاالت التــشغيل شــؤون وهــذا خيــدم . األجانــب وأربــاب أعمــاهلم
ــاقهم          ــشغيل بإحل ــاالت الت ــوم وك ــذين تق ــؤالء اخلــدم ال ــدريب واجلــودة اخلاصــة هب الت

  .بالعمل
، بدأت وزارة القـوى العاملـة تأخـذ بنظـام الـنقط        ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١وابتداًء من    ٥٣-١١

را لوكـاالت التـشغيل     وهذا النظام يوفِّر إنذاراً مبكّـ     . السلبية بالنسبة لوكاالت التشغيل   
ويف الوقت نفسه، فـإن هـذا       . اليت ختلّ بقواعد التشغيل وذلك لكي حتّسن من نشاطها        

يساعد املستهلكني على حتديد وكاالت التشغيل اليت ال تراعي القواعـد املفروضـة مـن          
ووفقاً لنظام النقاط السلبية، فإن وكـاالت التـشغيل الـيت تنتـهك             . وزارة القوى العاملة  

ــانون ــتم إخطارهــا     ق ــرخيص فــسوف ي ــشغيل، أو القواعــد أو شــروط الت  وكــاالت الت
وتسّجل هلا ثالث أو ست أو اثنتـا عـشرة نقطـة سـلبية وذلـك حـسب مـدى خطـورة                      

 نقطــة ١٢وســوف توضــع وكــاالت التــشغيل حتــت املراقبــة إذا جتّمــع هلــا  . املخالفــات
ذا مـا ارتكبـت     سلبية أو أكثـر وهـي تفقـد تراخيـصها ومـا أودعتـه مـن مبـالغ ضـمان إ                    

، ألغـت وزارة القـوى العاملـة        ٢٠٠٧ إىل سنة    ٢٠٠٤واعتباراً من سنة    . خمالفة أخرى 
 وكالــة ١٨تــصاريح عــشر وكــاالت تــشغيل ومل تقــم بتجديــد التــراخيص بالنــسبة إىل 

  .تشغيل أخرى
  

  الشراكات    
وميـة  تعمل وزارة القوى العاملة يف تعاون وثيـق مـع االحتـادات واملنظمـات غـري احلك        ٥٤-١١

ووسائط اإلعـالم والـسفارات األجنبيـة لالعتـراف بإسـهامات خـدم املنـازل األجانـب                 
وعلــى ســبيل املثــال، قامــت وزارة القــوى . والنــهوض بــأحواهلم االجتماعيــة وتثقــيفهم

العاملة، بالتعاون مع املنظمـة اإلنـسانية القتـصاديات اهلجـرة وجلنـة مـن املتطـوعني مـن           
وطين للــسالمة، بــدور إجيــايب يف تكــوين رابطــة عمــال منظمــات خمتلفــة مثــل اجمللــس الــ
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وتـنظّم هـذه الرابطـة      . ٢٠٠٥مارس  /املنازل األجانب للتدريب على املهارات يف آذار      
دورات لعمال املنازل األجانب لتعزيز القدرات اليت تساعدهم يف احلصول على عمـل             

ني خـدم املنــازل  وزيـادة انـدماجهم االجتمـاعي وتنميــة الـشعور باالنتمـاء إىل مجاعــة بـ      
  .األجانب

وبإجياز، لـدى سـنغافورة جمموعـة شـاملة مـن التـدابري التـشريعية واإلداريـة والتثقيفيـة                 ٥٥-١١
ــازل األجانــب   ــع خــدم املن ــة مجي ــة إطــار إدارة   . حلماي ــستعرض وزارة القــوى العامل وت

العمال األجانب بانتظام وذلـك ملواصـلة حتـسني وتعزيـز احلمايـة والرفـاه جلميـع خـدم                    
وقــد تــضّمن التقريــر الــذي أصــدرته وزارة اخلارجيــة  . ملنــازل األجانــب يف ســنغافورةا

 عن االجتار باألشخاص اإلشادة باجلهود الـيت        ٢٠٠٥يونيه  /بالواليات املتحدة حزيران  
بذلتــها ســنغافورة مــؤخراً للحــّد مــن أيــة إســاءة معاملــة خلــدم املنــازل األجانــب، وقــد   

  .ت الدولية يف التقريرأبرزت هذا حتت قسم أفضل املمارسا
ومما يشهد على النهج االستباقي الشامل الـذي تأخـذ بـه سـنغافورة يف احلفـاظ علـى                    ٥٦-١١

مصاحل خـدم املنـازل األجانـب أن أعـداداً كـبرية مـن خـدم املنـازل األجانـب مـا زالـوا                 
ــنغافورة     ــهم يف سـ ــرة عملـ ــد فتـ ــسعون لتمديـ ــل أو يـ ــن عمـ ــون عـ ــة . يبحثـ ويف دراسـ

 وهـي متثـل حـروف امسهـا     REACH أجرهتا وحـدة     ٢٠٠٦أبريل  /اناستقصائية يف نيس  
وكانـت ُتعـَرف يف الـسابق    (“ بسط اليد للجميع من أجل مواطََنة نشطة    ”اختصارات  

 يف املائـة مـن خـدم املنـازل األجانـب            ٩٠، وجـدت أن نـسبة       )باسم وحـدة التعليقـات    
أمـا واحلالـة    . رةالذين تناولتـهم الدراسـة قـد ذكـروا أهنـم سـعداء يف العمـل يف سـنغافو                  

هكذا فإن أية تقارير عن حاالت انفرادية خاصة بإساءة معاملة خدم املنازل األجانـب              
ــاَملون       ــازل األجانــب يف ســنغافورة يع ــة خــدم املن ــة أن غالبي ال ينبغــي أن ختفــي حقيق

  .معاملة حسنة ويشعرون بالسعادة
  

  مراكز رعاية الطفل    
 مراكـــز رعايـــة الطفـــل لـــدعم اآلبـــاء  ســـوف تـــستمر احلكومـــة يف تـــشجيع تطـــوير  ٥٧-١١

 ٢٠٠٨يوليـه  /ويف متـوز . واألمهات يف مسؤولياهتم إزاء رعاية األسرة أثناء أداء أعمامل   
 ٥٣٠ مركــزاً لرعايــة الطفــل يف ســنغافورة، مــع طاقــة إمجاليــة تــسع ٧٤٨كــان يوجــد 

  . طفال٥٢ً ٧٥٧ شخصاً وكان مقيَّداً هبا ٦٣
الغفري من التدابري الرامية إىل تشجيع الـزواج واملـسؤولية    وعلى النحو املعلَن يف العدد       ٥٨-١١

  :الوالدية، سوف تعَمد احلكومة إىل
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  توفري متويل متكرِّر للمنظمات الطوعية الراغبة يف إنشاء مراكز؛  )أ(  
  دعم التدريب والتنمية ملعلّمي ما قبل السن الدراسي؛  )ب(  
  زيادة املعونات اخلاصة برعاية الطفل؛  )ج(  
  .خالء مزيد من األرض من أجل بناء املراكزإ  )د(  

ولالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصــيل بــشأن جمموعــة إجــراءات الــزواج واملــسؤولية     ٥٩-١١
  .“ريةالزواج واحلياة األس” بشأن ١٦الوالدية، يرجى االطالع على املادة 

  
  االنسجام بني العمل واحلياة    

 واحليـاة بالنـسبة جلميـع الـسنغافوريني،         تواصل احلكومة تشجيع االنسجام بني العمل      ٦٠-١١
  .بغض النظر عن نوع اجلنس أو الوضع االجتماعي أو العمر

وقد أحرز الفـرع التروجيـي اخلـاص بـإدارة أمـاكن العمـل املتـسمة بـاجلودة يف وزارة                     ٦١-١١
 احليـاة مـع أربـاب العمـل،         -القوى العاملة تقّدماً ملحوظاً يف تعزيز استراتيجية العمل         

  :عاملها ما يليوأهم م
محل كبار املوظفني التنفيذيني على إقنـاع كبـار املـوظفني التنفيـذيني اآلخـرين                 )١(  

ــا يف اســتراتيجية العمــل   ــاة‐باملزاي ــا   . احلي  وأظهــرت دراســة كلَّفــت بإجرائه
وزارة القوى العاملـة أن كبـار املـوظفني التنفيـذيني هـم أكثـر األطـراف تـأثرياً                  

ل الـوزارة حتـالف أصـحاب األعمـال، وهـو عبـارة عـن               ومتوِّ. يف إقناع أقراهنم  
جمموعــة مــن كبــار املــوظفني التنفيــذيني متمــاثلي الــتفكري مــن شــركات تتبــع    

. أفضل املمارسات وهم يـشجِّعون علـى التوفيـق بـني العمـل واحليـاة ألقـراهنم                
واهلدف من وراء هؤالء هو جعل االنسجام بني العمل واحليـاة جـزءاً أساسـياً               

  .الطبيعي املؤسسيمن املشهد 
بناء القـدرات احملليـة بتـدريب ممارسـني يف جمـال املـوارد البـشرية واستـشاريني                    )٢(  

ــيني بالعمــل   ــاة‐معن ــشرين األول.  احلي ــوبر /يف ت ــشأت وزارة ٢٠٠٤أكت ، أن
القوى العاملة صـندوق التوفيـق بـني العمـل واحليـاة ملـساعدة الـشركات علـى                  

ــشأن الع   ــة بـ ــتراتيجيات فّعالـ ــذ اسـ ــاة تنفيـ ــل واحليـ ــذب  . مـ ــىت اآلن، اجتـ وحـ
ــد علــى   ٣٠٠الــصندوق حــوايل  ــدريب مــا يزي  خــبرياً ٤٠ شــركة، وجــرى ت

  .استشارياً بشأن العمل واحلياة
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، ٢٠٠٥يف سـنة  .  احليـاة إىل أربـاب العمـل      ‐إيصال فوائد استراتيجية العمل       )٣(  
سجام  احليـاة أسـبوع االنـ      -نظّمت اللجنة الثالثيـة املعنيـة باسـتراتيجية العمـل           

بني العمل واحلياة، وهو ضّم جمموعة من احللقات الدراسـية وحلقـات العمـل              
وأّدى هـذا إىل مزيـد مـن        .  مـشارك  ١ ٠٠٠وزيارات للشركات سـاهم فيهـا       

، نظّمت اللجنـة الثالثيـة      ٢٠٠٦ويف سنة   .  احلياة -الوعي باستراتيجية العمل    
 -ىل اخلاصــة بالعمــل  احليــاة جــائزة التفــّوق األو-املعنيــة باســتراتيجية العمــل 
 شخصاً ناجحاً من أرباب العمـل ملـا بـذلوه يف     ٧٠واحلياة، وفيها نال التقدير     

 احليـاة، وجيـري بانتظـام إبـراز قـصص           -استراتيجياهتم الفّعالة اخلاصة بالعمـل      
جنــاح الـــشركات وأفــضل املمارســـات يف الــصحف ويف األفـــالم التـــسجيلية    

  .ةوالتليفزيونية وجمالت املوارد البشري
.  احليـاة ووضـع دراسـة جـدوى        ‐الشروع يف حبـوث عـن اسـتراتيجية العمـل             )٤(  

 احليـاة   -وأمرت الوزارة باالضطالع بدراسات إلجياد صلة بني برامج العمـل           
وأداء األعمال وقامت بالتعريف على نطاق واسع بالنتائج لتـشجيع أصـحاب            

  . احلياة-العمل على تنفيذ استراتيجيات العمل 
ــشأن العمــل   ويف  ٦٢-١١ ــؤمتر ب ــد يف  -م ــاة ُعق ــوز٢٤ احلي ــه / مت ــوزير  ٢٠٠٧يولي ــن ال ، أعل

 احليــاة، ومبوجبــه كُلِّــف -املــسؤول عــن اخلدمــة املدنيــة برناجمــاً جديــداً لنــصرة العمــل 
ــأن        ــشريعية ب ــذي األول يف اجملــالس الت ــسؤول التنفي ــالوزارة وامل ــين ب ــب األمــني املع نائ

.  احليـاة يف منظمـاهتم     -االنسجام يف العمـل     يعملوا بشكل ناشط على تشجيع برنامج       
 جهـــة مناصـــرة ٧٧، تألّفـــت الـــشبكة مـــن ٢٠٠٨فربايـــر / شـــباط١٩واعتبـــاراً مـــن 

  . احلياة- سفرياً لالنسجام بني العمل ٨٠ احلياة و -الستراتيجية العمل 
هـي  ومثة مبادرات ملعاونة املوظفني املدنيني على حتقيق االنسجام بني العمل واحلياة و            ٦٣-١١

تشمل دورات دراسية يف كلية اخلدمة املدنية بشأن حتقيق الفعاليـة الشخـصية يف جمـال               
 -العمل واحلياة لألفراد واملهارات اإلدارية األساسـية مـن أجـل إدمـاج مفهـوم العمـل                  

احلياة للمشرفني؛ وإنشاء فرقة للمشروعات لتحديد وتصميم الوظائف املناسبة للعمـل           
لتفاعـل االجتمـاعي بـني الوكـاالت؛ والتعـاون مـع املركـز            جلزء من الوقـت؛ وأنـشطة ل      

الوطين لألنشطة الطوعية واخلريية وذلك للمالءمة بني املستخِدمني املهتمني مع العمـل            
  .اجملتمعي
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ــة،       ٦٤-١١ ــات مرنـ ــل بترتيبـ ــىت للعمـ ــات شـ ــنغافورة سياسـ ــة يف سـ ــة املدنيـ ــد للخدمـ وتوجـ
مني وذلـك ملـساعدة املـوظفني       واستحقاقات اإلجازة وخطـط دعـم املـوظفني املـستخدَ         

  :وهذه اخلطط تشمل ما يلي. على حتقيق توازن بني العمل واحلياة
  

  ترتيبات العمل املرنة    
  :املالمح الرئيسية هي: العمالة لبعض الوقت  ‘١’  
  .الباب مفتوح أمام مجيع املوظفني، لفترات مرنة  )أ(    
بـني   الرغبـة مـا   لدى الوزارات مرونة لتكييف خيارات العمل حبسب          )ب(    

  . ساعة يف األسبوع٢٩ و ١١
املوظفون أهل لتقاضي مرتبات واسـتحقاقات تناسـبية وفقـاً للجـدول        )ج(    

  .الزمين ألعماهلم
ــد    ‘٢’   ــد      : العمــل عــن ُبع ــات للعمــل عــن بع ــذ ترتيب ــة لتنفي ــوزارات مرون ــدى ال ل

  .بالوسائل اإللكترونية بالنسبة ملوظفيهم حيثما تسمح طبيعة وظائفهم بذلك
ميكن للوزارات أن تطبِّق نظام ساعات العمـل املرنـة أو           : ساعات العمل املرنة    ‘٣’  

ساعات العمل املتداخلة، ومبوجب هذا النظام ميكـن للمـوظفني بـدء سـاعات              
  . صباحا٩,٣٠ً و ٧,٣٠العمل يف أي وقت ما بني 

  ).٢٠٠٤بدأ العمل هبذا يف سنة  (أسبوع العمل لفترة مخسة أيام  ‘٤’  
  

  اقات اإلجازةاستحق    
 املوظفون ذكوراً وإناثاً على السواء أهل للتمتع بإجازة زواج          :إجازة الزواج   ‘١’  

  . أيام عند أول زواج هلم٣ملدة 
ــدابري األخــرية    : إجــازة األمومــة  ‘٢’   املوظفــات املتزوجــات حيــق هلــن، مبقتــضى الت

ــذ يف    ــة املنفّـ ــسؤولية الوالديـ ــزواج واملـ ــشأن الـ ، ٢٠٠٨أغـــسطس / آب١٧بـ
  :يلي ما

 أســـبوعاً، جلميـــع املواليـــد ١٦إجـــازة أمومـــة مدفوعـــة األجـــر ملـــدة    )أ(    
املواطنني، مع خيار أخـذ الثمانيـة أسـابيع األخـرية يف إجـازة األمومـة                

  . شهرا١٢ًبشكل مرن على مدى 
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 أيام إجازة غـري مدفوعـة لرعايـة الرضـيع كـل سـنة لكـل والـد مـن                     ٦  )ب(    
  .الوالدين حىت يبلغ الطفل عامني

نقَّحت وزارة التنميـة اجملتمعيـة والـشباب واأللعـاب الرياضـية وشـعبة                )ج(    
ــيت       ــى غــري املتزوجــة ال ــسياسة حبيــث تكــون األنث ــة ال اخلــدمات العام
تتزوج والد طفل سـنغافوري خـالل سـتة شـهور مـن الـوالدة مؤهلـة                 

وهــذا التغيُّــر يف الــسياسة . الســتحقاق إجــازة أمومــة مدفوعــة األجــر 
ومبوجـــب رزمـــة . )١٨(٢٠٠٧مـــارس / آذار١يف دخـــل حيِّـــز النفـــاذ 

 بـشأن األمومـة واملـسؤولية       ٢٠٠٨التدابري اجلديدة الـصادرة يف سـنة        
  . شهرا١٢ًالوالدية، جرى متديد فترة الستة أشهر إىل 

يتمتع املوظفون الذكور املتزوجـون بثالثـة أيـام تقومييـة خاصـة             : إجازة األبوة   ‘٣’  
وهذه إشارة واضـحة إىل أمهيـة   . بعة األولبإجازة أبوة عن والدة أطفاهلم األر    

  .تقاسم املسؤولية يف التنشئة األبوية لألطفال
مجيع املـوظفني املتـزوجني، رجـاالً ونـساًء         : إجازة غري مسّجلة لرعاية الطفل      ‘٤’  

طفلـها  /أهل إلجازة غري مسّجلة لرعاية الطفل طوال اليوم وذلك لرعاية طفله          
ومثــل هــذه اإلجــازة  . ميــرض الطفــل ســنة عنــدما ١٢الــذي يقــل عمــره عــن  

 يومـاً يف الـسنة      ١٥تقتصر على مخسة أيام يف السنة لكل طفـل، وحبـد أقـصى              
 أو أكثـر مـن األطفـال تقـل أعمـارهم      ٣لـديها  /املوظفة لديـه /إذا كان املوظف  

أمــا املوظفــون الــذين لــديهم أطفــال تقــل أعمــارهم عــن ســبع  .  ســنة١٢عــن 
ن إجازة غـري مـشروطة لرعايـة الطفـل،          سنوات فيتمتعون مبرونة أخذ يومني م     

وقـد ازدادت   . وهذه ال تستند إىل أي شرط، على سبيل املثـال مـرض الطفـل             
هذه اإلجازة إىل ستة أيام مبقتضى جمموعة التدابري اخلاصـة باألمومـة والتنـشئة              

  .٢٠٠٨الوالدية الصادرة يف سنة 
يف سياسـة اإلجـازة     أعادت شعبة اخلدمة العامـة النظـر        : اإلجازة من غري أجر     ‘٥’  

ويف الـــسابق، كانـــت املوظفـــات . ٢٠٠٧أغـــسطس /مـــن غـــري أجـــر يف آب
املتزوجات هن فقط أهل ألربعة أيام إجازة من غري أجر عـن كـل طفـل دون                 
الرابعة من العمر أّما، اآلن ميكن منح املوظفني الذكور واملوظفات إجازة مـن             

ة لألطفـال أثنـاء   غري أجر تـصل إىل سـنتني عـن كـل حالـة مـن حـاالت الرعايـ           
__________ 

وينطبق هذا  . من قبل كان يتعيَّن على املوظفات أن يتزوجن بشكل قانوين بغية التمتع بإجازة أمومة مدفوعة                )١٨(  
  .ستحقاق على الوالدة الرابعةاال
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وميكــن متديــد اإلجــازة مــن غــري أجــر إىل مــا بعــد   . ســنوات التكــوين املبكّــرة
ــوزارة   املوظفــة /إضــافة إىل ذلــك ميكــن للموظــف  . ســنتني، شــريطة موافقــة ال

املوجودة يف اخلـارج    /زوجها املوجود /طلب إجازة من غري أجر ملرافقة زوجته      
  .لتأدية مهام أو للدراسة

  
  الصحة: ١٢املادة     

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف               ‐ ١  
ميدان الرعاية الصحية مـن أجـل أن تـضمن هلـا، علـى أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة،                      
ــة بتخطــيط        ــا يف ذلــك اخلــدمات املتعلق ــصحية، مب ــة ال ــى خــدمات الرعاي احلــصول عل

  .األسرة
 مـن هـذه املـادة تكفـل الـدول األطـراف للمـرأة               ١بالرغم مـن أحكـام الفقـرة          ‐ ٢  

ــوفِّر هلــا        ــوالدة، وت ــا بعــد ال ــرة م ــوالدة وفت اخلــدمات املناســبة فيمــا يتعلــق باحلمــل وال
  .اخلدمات اجملانية عند االقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء احلمل والرضاعة

  
  الرعاية الصحية كمسألة ذات أولوية    

 للــسنغافوريني ُســبل احلــصول علــى الرعايــة الــصحية اجليــدة تكفــل احلكومــة أن تتــوفر  ١-١٢
وتتـوفر للمـرأة الفرصـة علـى قـدم      . وامليـسورة وهـي تـشّجع الـسعي إىل الرباعـة الطبيـة      

املساواة للتمتع مبوارد الرعاية الصحية مع إيالء اهتمام خاص إىل احتياجات املرأة مـن              
لرعايــة الــصحية يف ســنغافورة مــن وتتــضح املعــايري العاليــة يف نظــام ا. الرعايــة الــصحية

  :خالل املؤشرات التالية
 ٨١,٨ إىل ٢٠٠١ سـنة يف سـنة     ٨٠زاد العمر املتوقّع عند الوالدة للمرأة من          •  

  ؛٢٠٠٦سنة يف عام 
 حـاالت لكـل مائـة ألـف حالـة والدة            ١٠نقص معّدل الوفيـات النفاسـية مـن           •  

وارتفـع إىل  . ٢٠٠٣ حـاالت يف سـنة   ٥ إىل   ٢٠٠١حّية ووالدة مّيتة يف سنة      
وترجـــع . ٢٠٠٦ لكـــل عـــشرة آالف والدة حّيـــة ووالدة مّيتـــة يف ســـنة ١٠

  ؛)١٩(العيِّنات الزيادة الكبرية ظاهرياً إىل ِصَغر حجم
 لكـل ألـف والدة حّيـة بـني املقيمـات يف عـام               ٢,٦بلغ معّدل وفيـات الُرّضـع         •  

  ؛٢٠٠٦
__________ 

  .ترجع الزيادة الكبرية ظاهرياً إىل ِصَغر حجم العيِّنة نظراً ألن سنغافورة بلد صغري  )١٩(  
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س سـنوات نـسبة   بلغ معـّدل الوفيـات لألطفـال الـذين تقـل أعمـارهم عـن مخـ                 •  
وصـنَّفت منظمـة األمـم املتحـدة        . ٢٠٠٥ لكل ألف والدة حّيـة يف سـنة          ٢,٣

للطفولــة ســنغافورة باعتبارهــا تــشهد أقــل معــدل وفّيــات لألطفــال دون ســن   
  .)٢٠( ٢٠٠٥اخلامسة يف سنة 

ــن         ٢-١٢ ــيم م ــشخص املق ــسبة إىل ال ــصحة بالن ــى ال ــة عل ــات احلكوم  ٤٧٩زاد جممــوع نفق
وبلـغ  . ٢٠٠٦ دوالراً سـنغافورياً يف سـنة   ٥٣٥ إىل ٢٠٠١يف سـنة   دوالراً سنغافورياً   

 بليـون دوالر  ١,٩ مبلـغ  ٢٠٠٧جمموع النفقات احلكومية علـى الـصحة للـسنة املاليـة           
 بليــون دوالر لــوزارة الــصحة يف ٢,٦وُخصِّــصت ميزانيــة إمجاليــة قــدرها . ســنغافوري

ــة  ــسنة املالي فــضاً لوفيــات الُرّضــع  وقــد حــدَّدت وزارة الــصحة معــدالً منخ . ٢٠٠٨ال
  .والوفيات النفاسية باعتبارها واحداً من نتائجها املنشودة يف جمال الصحة

  
  نظام الرعاية الصحية يف سنغافورة    

يف ســنغافورة نظــام مــزدوج لتقــدمي الرعايــة الــصحية، يــشتمل علــى مؤســسات عامــة      ٣-١٢
ن نطـاق النظـام     واملرضى أحـرار يف اختيـار مقـّدمي تلـك الرعايـة إلـيهم ضـم               . وخاصة

  .املزدوج لتقدمي الرعاية الصحية
والرعايـة الـصحية يف املؤســسات العامـة مدعومــة بإعانـات كـبرية وتعتــرب يـسرية املنــال         ٤-١٢

  .جلميع السنغافوريني
ويف مستــشفى النــساء واألطفــال . ويف ســنغافورة مستــشفى مكــّرس للنــساء واألطفــال  ٥-١٢

)KKH ( ويبلــغ عــدد .  ختصُّــصاً طبيــاً لألطفــال١٧و  ختصُّــصاً طبيــاً للنــساء ١٦يــضم
وتوجــد هبــذا املستــشفى رعايــة طبيــة خلدمــة .  ســريرا٨٣٠ًاألســرة يف هــذا املستــشفى 

 ساعة وهبا أكرب وحـدة للرعايـة املكثّفـة للمواليـد            ٢٤الطوارئ خاصة باألطفال طوال     
 ١ ٠٠٠ لكـل    ٤,٩٢وُتصنَّف الوفيات يف فترة ما حول الوالدة مبعـدل          . يف سنغافورة 

 حالـة والدة حّيـة بأهنـا    ١ ٠٠٠ لكـل  ١,٩٩حالة والدة حّية ووفيـات املواليـد مبعـدل          
  .ُسّجلت يف رابطة املراكز الطبية الرائدة يف العامل

__________ 
، ُصنِّفت سنغافورة بأهنـا تقـف إىل        ٢٠٠٧يف تقرير منظمة األمم املتحدة للطفولة عن حالة أطفال العامل سنة              )٢٠(  

، وأيسلندا، وأندورا بأن لديها أقل معّدل وفّيات لألطفـال دون           سان مارينو : جانب ثالثة بلدان أخرى وهي    
  .اخلامسة من العمر
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  الربامج الوقائية    
تقوم احلكومة بدور رئيسي يف تثقيف اجلمهور وتشجيعه علـى احلفـاظ علـى أسـلوب                  ٦-١٢

يد من الربامج ومن أنشطة النهوض بالـصحة، والبـاب          وُيَنظَّم سنوياً العد  . حياة صّحي 
وتوجِّـه احلكومـة اهتمامـاً خاصـاً        . مفتوح فيها على قدم املساواة أمام الرجال والنـساء        
  .إىل أمراض النساء، وهناك برامج خاصة ُتَنظَّم للمرأة

  الربامج    
ويــتم . افورةُيعَتــرب ســرطان الثــدي أكثــر أمــراض الــسرطان شــيوعاً بــني النــساء يف ســنغ  ٧-١٢

ومـن  .  حالة لدى النساء املصابات بسرطان الثدي كل سـنة         ١ ١٠٠تشخيص حوايل   
خالل الفحص املنتظم باألشعة السينية، ميكـن اكتـشاف سـرطان الثـدي حيـث يكـون             

  .العالج عموماً أكثر جناحاً
ــاير /وقــد بــدأ يف كــانون الثــاين   ٨-١٢  برنــامج فحــص الثــدي يف ســنغافورة، وهــو   ٢٠٠٢ين

 وطــين معــان مــن احلكومــة لفحــص ســرطان الثــدي، وذلــك للحــّد مــن معــدل برنــامج
وهــو موّجــه للنــساء . الوفيــات بــسرطان الثــدي مــن خــالل الفحــص باألشــعة الــسينية 

 سنة، واهلدف هو فحص مـا يـصل إىل نـسبة           ٦٩ إىل   ٥٠الالئي تتراوح أعمارهن من     
واهلــدف الطويــل . ٢٠٠٨ يف املائــة مــن أولئــك النــساء يف هــذه الفئــة حبلــول ســنة ٧٠

 يف املائـة حبلـول سـنة        ١٠األجل هو احلـد مـن الوفيـات بـسبب سـرطان الثـدي بنـسبة                 
ــراوح أعمــارهن مــن   . ٢٠١٠ ــتم فحــصهن  ٤٩ إىل ٤٠أمــا النــساء الالئــي تت  ســنة في

 سنة فما فوقهـا مـرة كـل         ٥٠سنوياً يف حني يتم فحص النساء الالئي يبلغن من العمر           
، فــإن ٢٠٠٤حة، جــرى االضــطالع بــه يف ســنة ووفقــاً إلحــصاء وطــين للــص. ســنتني
 ٦٩ إىل ٤٠ يف املائــة مــن الــسنغافوريات الالئــي تتــراوح أعمــارهن مــن   ٥٠,٩نــسبة 

ــل      ــى األق ــرة عل ــسينية م ــن آذار . ســنة جــرى فحــصهن باألشــعة ال ــاراً م ــارس /واعتب م
 ٨٤٠ امــرأة واكُتــِشفت حــاالت الــسرطان لــدى ١٨٦ ٤٧٢، جــرى فحــص ٢٠٠٦
 يف املائـة منـها حـاالت سـرطان مبكـر يبـشِّر              ٣٤ كانـت نـسبة      ومن بـني هـؤالء    . امرأة

  .التنبؤ بتطورات املرض باخلري
أغــسطس /أمــا الربنــامج الــوطين للفحــص عــن ســرطان عنــق الــرحم، فقــد ُنفِّــذ يف آب   ٩-١٢

ــسنغافوريات البالغــة أعمــارهن بــني   ٢٠٠٤ ــسبة إىل ال ــَشجَّع .  ســنة٦٤ و ٢٥ بالن وُت
وأظهــر االستقــصاء الــوطين  . ة كــل ثــالث ســنوات النــساء علــى التوّجــه للفحــص مــر 

 يف املائـة مـن النـساء الالئـي تتـراوح أعمـارهن       ٧٠,١ أن نسبة ٢٠٠٤للصحة يف عام   
وحـىت كـانون   .  سنة قد أجـرين اختبـار الكـشف عـن سـرطان الـرحم              ٦٩ إىل   ٢٥من  
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 حالــة ٩٨ امــرأة وجــرى اكتــشاف ٥٤ ٠٠٠، جــرى فحــص ٢٠٠٦ديــسمرب /األول
  . حالة سرطان متفشية١٦ و سرطان قبل التفّشي

، وهــو برنــامج لفحــص احلالــة  “حتقّــق مــن حالتــك الــصحية ”أمــا الربنــامج املــسمى  ١٠-١٢
 لفحـص   ٢٠٠٠الصحية على صعيد اجملتمعات احمللية يف البلد كله، فقد افُتتح يف عـام              

 سنة وما فوقها للتحقّق من وجود أو عدم وجـود           ٥٠السنغافوريني البالغني من العمر     
ويف هنايـة   . لدم العايل، والبول السكّري، ونسبة مرتفعـة مـن كوليـسترول الـدم            ضغط ا 

 شــخص قــد حــضروا   ١٤٦ ٠٠٠، كــان أكثــر مــن   ٢٠٠٦ديــسمرب /كــانون األول
وشــكّلت . جلــسات فحــص ُعقــدت يف أمــاكن اجملتمعــات احملليــة قريبــة مــن املــساكن  

  . يف املائة من جمموع األشخاص الذين مت فحصهم٥٤النساء 
  

  اإليدز/س نقص املناعة البشريةفريو    
 شخـــصاً مقيمـــاً يف ســـنغافورة مـــصابون ٣٥٧ أن ٢٠٠٦أفـــادت التقـــارير يف ســـنة  ١١-١٢

 يف املائة من هـذه احلـاالت مـن اإلنـاث            ٩وكان حوايل   . بفريوس نقص املناعة البشرية   
وكانـت نـسبة حـدوث ذلـك لكـل مليـون حـسب نـوع                .  يف املائة مـن الـذكور      ٩١و  

  . للذكور١٨١,٨اء و  للنس١٧,٦اجلنس 
وقد أنـشئ الربنـامج الـوطين للوقايـة واملكافحـة لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية حتـت             ١٢-١٢

وهـي تعتمـد هنجـاً متعـّدد القطاعـات ومتعـدد            . ١٩٨٥إشراف وزارة الصحة يف سنة      
التخصــصات، حبيــث يــشمل املــشاركة الفّعالــة جلميــع الوكــاالت احلكوميــة املختــصة    

العمـل ملكافحـة    ”ع احمللي، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية مثل          ومجيع فئات اجملتم  
، واملرأة من أجل العمل والبحـوث وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة،               “اإليدز

ويشمل الربنامج جماالت التعليم والتشريعات ومحاية إمدادات الـدم، واإلشـراف علـى              
إلدارة للمـــصابني، وإجـــراء  املـــرض وتـــدريب املـــوظفني، وإســـداء االستـــشارات وا    

  .اتصاالت مع األشخاص الذين يتصلون هبم وغريهم الذين تعّرضوا للعدوى
  :ويشمل) مبا يف ذلك املرأة(برامج من أجل عموم السكان  ١٣-١٢

ــة تــسمى   )أ(   وهــي احلــروف األوىل لالســم الكامــل    (RESPECT جمموعــة تثقيفي
ــد     ــه حــشد أصــحاب العمــل ل ــة وترمجت ــة اإلنكليزي ــة والتثقيــف  باللغ عم الوقاي
فـريوس نقـص املناعـة      /والرقابة يف جمال األمراض اليت تنتقل باالتـصال اجلنـسي         

ــشرية ــدأت يف آب   /الب ــل، وب ــدز، الســتخدامها يف مكــان العم أغــسطس /اإلي
وقد مت إعداد هذه اجملموعة باالشتراك مع جلنـة ثالثيـة تـشمل ممـثلني               . ٢٠٠٦
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اجلنـسيات، والوكـاالت احلكوميـة،      من الشركات احمللية والشركات املتعـددة       
حتــالف أصــحاب واحتــادات العمــال واحتــادات أصــحاب العمــل وهــي تــسمى 

  .٢٠٠٥نوفمرب /وقد أنشئت يف تشرين الثاينالعمل ملكافحة اإليدز، 
 ويشمل املعارض العامـة،     اإليدز/التثقيف للوعي بفريوس نقص املناعة البشرية       )ب(  

  . التعليميةواحملافل واألحاديث وتوزيع املواد
 وجِعـل هـذا االختبـار إجـراًء         اختبار الكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية        )ج(  

عادياً من إجراءات الرعاية يف سنغافورة لتيسري التشخيص املبكّر ووقـف نقـل          
ويتم هذا االختبار كلما كان هنـاك دليـل طـيب وعنـدما تـؤّدي معرفـة            . املرض

ــة     ــريوس نقــص املناع ــسبة لف ــة بالن ــضل    احلال ــة أف ــشرية إىل نتيجــة إكلينيكي الب
كــذلك فــإن إجــراء اختبــار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  . بالنــسبة للمــريض

بدون الكشف عـن هويـة الـشخص متـاح أيـضاً ملـن يعتقـدون أهنـم معّرضـون             
خلطر اإلصابة هبذا املرض ولكنـهم يفـّضلون أن تظـل هويتـهم جمهولـة بالنـسبة         

  .للعاملني يف الرعاية الصحية
 لشريكي العالقة اجلنسية بالنسبة لألشـخاص املـصابني بفـريوس           تقدمي املشورة   )د(  

ــشرية   ــة الب ــذين تعّرضــوا     . نقــص املناع ــسبة لألشــخاص ال ــتم الفحــص بالن وي
  .للعدوى بفريوس نقص املناعة البشرية

  :ومن الربامج اخلاصة باملرأة ما يلي  ١٤-١٢
ــه يف جمــال فــريوس نقــص املناعــة     )أ(   ــشريةالتثقيــف املوّج ــدز للجماعــات  / الب اإلي

 خلطـــر اإلصـــابة بـــه مثـــل املـــشتغالت بـــاجلنس وحمترفـــات التـــدليك  املعّرضـــة
والتركيز يف الرسائل املوّجهـة  . ومضيفات الصاالت والبارات والنوادي الليلية   

إىل هـذه الفئـات هــو علـى خمــاطر االتـصال اجلنـسي العــابر، وعلـى حقيقــة أن       
ناعة البشرية ال ميكن التعّرف عليهم مـن        األشخاص املصابني بفريوس نقص امل    

جمّرد املظهر، وتشجيع ِقَيم األسرة، وجتنُّـب العالقـات اجلنـسية املـستهترة قبـل                
الزواج وخارج الزواج وفريوس نقـص املناعـة البـشرية واألمـراض الـيت تنتقـل                

  .باالتصال اجلنسي وممارسة اجلنس املأمون باستخدام الرفاالت
 مثل عيادة سالمة املرأة الختبـارات فـريوس نقـص           وعية أخرى القيام بأنشطة ت    )ب(  

  .املناعة البشرية وبرنامج التوعية يف البارات
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 قبــل الــوالدة وتــشمل  الفحــص للكــشف عــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية     )ج(  
جمموعة الفحص الـروتيين قبـل الـوالدة هـذه والـيت تقـّدم جلميـع احلوامـل منـذ                    

ــ. ٢٠٠٤ديــسمرب /كــانون األول ستطيع املــرأة الــيت ال ترغــب يف الفحــص  وت
ويف . للكشف عن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية االمتنـاع عـن هـذا الكـشف                 

 كــان معــّدل قبــول إجــراء الفحــص قبــل الــوالدة للكــشف عــن     ٢٠٠٦عــام 
 يف املائـة تقريبـاً يف املستـشفيات والعيـادات           ٩٩فريوس نقـص املناعـة البـشرية        

ضاد للفريوسات التراجعية لألمهـات واألطفـال      وقد مت توفري العالج امل    . العامة
  .الذين يتبيَّن أهنم مصابون بفريوس نقص املناعة البشرية

ــام     ١٥-١٢ ــسلوكي يف ع ــدخل ال ــامج للت ــذ برن ــارف   ٢٠٠٧ُنفِّ ــرأة باملع ــدرات امل ــتمكني ق  ل
ويـــتم تعلـــيم . واملهـــارات الـــيت متكّنـــها مـــن زيـــادة الـــسيطرة علـــى صـــحتها اجلنـــسية 

ت مثل طرق التواصل اخلاصة لكل من اجلنسني والقـدرة علـى اختـاذ         املشتركات مهارا 
  .القرارات وحلّ املشاكل

  
  التدخني    

بدرجة كبرية مـن    )  سنة ٦٩-١٨(اخنفض انتشار تدخني السجائر يومياً بني البالغني         ١٦-١٢
وقــد كــان تــدخني . )٢١(٢٠٠٤ يف املائــة عــام ١٢,٦ إىل ١٩٩٨ يف املائــة عــام ١٥,٢

أكثـر مـن النـساء      )  يف املائـة   ٢١,٨( منتشراً بنسبة كـبرية بـني الرجـال          السجائر اليومي 
  ). يف املائة٣,٥(

 ١٩٩٨ يف املائـة يف عـام        ٣,٢(وقد ظلّت نسبة النساء املدّخنات عند نفس املستوى          ١٧-١٢
)  ســنة٢٩-١٨فئــة األعمــار (أمــا نــسبة الــشابات ). ٢٠٠٤ يف املائــة يف عــام ٣,٥و 

 يف املائـة  ٦,٦ إىل ١٩٩٨ يف املائـة يف عـام   ٥,٢اً ارتفعـت مـن     الالئي كُّن ُيدخِّن يومي   
  .٢٠٠٤يف عام 

ــار        ١٨-١٢ ــغ يف أي ــة التب ــشأن مكافح ــة اإلطاريــة ب ــى االتفاقي ــنغافورة عل مــايو /وصــّدقت س
واهلدف من االتفاقية هو تـوفري إطـار للتـدابري املتكاملـة ملكافحـة التبـغ للحـد                  . ٢٠٠٤

  .من انتشار استعمال التبغ
للحد من االجتاه املتزايد بني اإلنـاث املـدّخنات يف سـنغافورة، ُنفِّـذ برنـامج يطالـب                  و ١٩-١٢

ــي للمــرأة يف آب   ــاهلواء النق ــامج هنجــاً متكــامالً    . ٢٠٠٤أغــسطس /ب ــد اختــذ الربن وق

__________ 
  .٢٠٠٤ وسنة ١٩٩٨االستقصاء الوطين للصحة، أُجري يف سنة   )٢١(  
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للتسويق واالتصاالت، حبيث يشمل الدعايـة اإلعالنيـة، والعالقـات العامـة، والتـسويق              
  .مع املنظمات التجارية واجملتمعية احملليةاملباشر واملباريات والشراكات 

شـبكة  “ بيئة خالية من الـدخان مـن أجـل املـرأة          ”، استعَمل برنامج    ٢٠٠٥ويف سنة    ٢٠-١٢
. تضم عدداً من السفراء املرموقني ملناصرة قضية بيئة خالية من الدخان من أجـل املـرأة         

دة كلـري شـيانغ، نائبـة       وكان من بني السفراء عضوة الربملان الدكتورة ليلي نيو؛ والسي         
الــرئيس األقــدم، وشــركة بنيــان تــري القابــضة؛ والــسيدة جيمــي ييــو، مقدمــة الــربامج  

ــة    ــشبكة العاملي ــى ال ــونيس    )ESPN(الرياضــية عل ــسيدة اي ــحة ال ــان املرّش ، وعــضو الربمل
واســُتعِملت بــرامج للتــدّخل مــن أجــل اإلقــالع عــن التــدخني وقُــصدت هبــا     . اولــسن

 Shop and Step(“ تسّوق وِسر يف االجتاه الصحيح”يد، مثل اإلناث على وجه التحد

In (                هذا الربنامج وذلـك لتقـدمي املـشورة املباشـرة الشخـصية وجهـاً لوجـه مـع اإلنـاث
  .الالئي يفكرن يف اإلقالع عن التدخني

ــنة    ٢١-١٢ ــُتعِمل يف سـ ــة، اسـ ــة التوعيـ ــيع محلـ ــشهرة  ٢٠٠٦ولتوسـ ــع الـ ــبكي ذائـ ــع شـ  موقـ
)www.getfresh.com.sg .(       ويعمــل املوقــع الــشبكي كبوابــة ملعلومــات اإلقــالع عــن

التدخني وهو يتيح مشورة ذات طابع شخصي طوال اليوم والليل وهو موّجه لإلنـاث              
ولكــي تــصل احلملــة إىل املــدّخنات الــشابات اإلنــاث يف مكــان   . الــشابات املــدّخنات

ــ“ دقيقــة٤٠لتجديــد النــشاط يف ”قــة عمــل العمــل، اســُتعملت حل جٍ ، باســتخدام ُنُه
جديدة مثل تقنيات إجيابية للتعزيز والتصّور وذلك لتـشجيع الـشابات املـدّخنات علـى               

  .اإلقالع عن التدخني
 ٢٠٠٧يوليــه /وشــرع يف تنفيــذ محلــة جديــدة خاصــة بــاهلواء النقــي للمــرأة يف متــوز    ٢٢-١٢

تدخني وذلك بتمكينهن مبهارات حياتية وبتـوفري       لتشجيع الشابات على اإلقالع عن ال     
دعم اجتماعي هلن ملساعدهتن على حل القضايا احلياتية اخلاصة هبّن أو التغلّـب عليهـا،         

  .وبناء الثقة الذاتية وتدعيم االنضباط الذايت
  :وتضّمنت املناسبات احلديثة اليت أقيمت ما يلي ٢٣-١٢

الواقـع  ) Stub Out Concept House(ر افتتاح دار للتشجيع على إطفاء السجائ  •  
يونيـه  /يف أورشارد رود، وهو حزام شهري للتـسّوق يف سـنغافورة، يف حزيـران             

وهــذا املكــان هــو عبــارة عــن خزانــة ضــخمة جــداً للمالبــس وهــي    . ٢٠٠٧
خزانة فسيحة للمالبس يف العراء، وهي مملوءة بـصفائف مـن أصـناف األزيـاء              

  .قاً لعدد علب السجائراملطلوبة جداً، ومثنها ُحدِّد وف

http://www.getfresh.com.sg/�
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ــد      •   ــة ويف وســـط البلـ ــد يف املدينـ ــة لكـــشف التجاعيـ ــات اإلبانـ ــاح براجميـ . افتتـ
وأظهرت البحـوث أن خطـر التجاعيـد يف جلـد الوجـه املتوسـطة أو الـشديدة                  
تعتَبــر أعلــى ثــالث مــرات بالنــسبة للنــساء املــدخنات إذا مــا قورنــت بغــري          

 إلقـاء نظـرة خاطفـة خـالل مخـس      ويستطيع الزائرون هلـذه املناسـبة   . املدخنات
  .دقائق على مستقبل جلودهن يف املستقبل

أبريـل  /نيـسان ) (Cheyenne@The Glasshouse(إطالق موقـع شـبكي يـسمى      •  
ــدخن طــوال    ). ٢٠٠٨ ــة ظلّــت ت  ســنة وأعلنــت عــن  ١٢وشــيني هــي مدّخن

عزمهـــا اإلقـــالع عـــن التـــدخني وأمـــضت ثالثـــة أيـــام دون تـــدخني يف بيـــت  
  .ورشاردزجاجي يف طريق أ

أمــا الــشباب يف نظــام قــضاء األحــداث ممــن هلــم مــاضٍ يف التــدخني، فيطلــب إلــيهم     ٢٤-١٢
ــال      ــادة اإلرشــادية لألطف ــا العي ــدخني تنظمه ــرامج لوقــف الت ــضاً  . حــضور ب ــنظّم أي وت

معسكرات ملكافحة التدخني كجزء مـن بـرامج اإلشـراف القائمـة علـى اجملتمـع احمللـي          
  .من أجل هؤالء الشباب

ن أجـل احلفـاظ علـى هوائنـا ليكـون أنظـف ومحايـة اجلمهـور مـن اآلثـار الـصحية               وم ٢٥-١٢
الضارة نتيجة التدخني غري املباشـر، تقـوم الوكالـة الوطنيـة للبيئـة بتوسـيع نطـاق قائمـة                

 لكـي تـشمل    ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ١األماكن اخلاليـة مـن التـدخني اعتبـاراً مـن            
ــة واملــساحات ا  ــاين   األمــاكن العامــة الداخلي ــة إىل املــصاعد ومــداخل وخمــارج املب ملؤدي

  .واملرافق حيث ُيحظَر التدخني فعالً، واملالعب الرياضية وأماكن ممارسة الرياضة
  

  إساءة استعمال املخدرات    
إســاءة اســتعمال املخــدرات بــني اإلنــاث لــيس مــشكلة خطــرية يف ســنغافورة، فعــدد    ٢٦-١٢

 يف ١٧٧ إىل ١٩٩٤ يف ســنة ٥١٣ن اإلنــاث الــاليت يتعــاطني املخــدرات قــد نقــص مــ
ويرجع النقصان يف عدد متعاطيات املخدرات إىل النهج املتكامـل الـذي            . ٢٠٠٦سنة  

  :يشمل ما يلي
  إنفاذ برنامج مكثّف ملكافحة املخدرات؛  )أ(  
  برامج تثقيفية ملفتة لألنظار للوقاية من املخدرات؛  )ب(  
  .١٩٩٤استعمال نظام رعاية دقيق يف عام   )ج(  
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ويعمل املكتب املركزي للمخدرات بشكل وثيق مع املدارس علـى مجيـع املـستويات        ٢٧-١٢
وكذلك مع مجاعات العون الذايت ومنظمات الرعاية الطوعيـة لتثقيـف الـشباب حـول               

  .أخطار تعاطي املخدرات
 ســنوات أو غرامــة ال تتجــاوز ١٠وتبلــغ عقوبــة تعــاطي املخــدِّر عنــد احلــّد األقــصى   ٢٨-١٢

وعنـدما  .  سنغافوري أو كليهما بالنسبة ملن يرتكب اجلرم ألول مـرة           دوالر ٢٠ ٠٠٠
 ٣يعــود األشــخاص إىل تكــرار اجلــرم، ال يقــل احلــد األدىن للحكــم عــن احلــبس ملــدة   

  .سنوات
  

  متويل الرعاية الصحية    
إن نظــام متويــل الرعايــة الــصحية يف ســنغافورة قــائم علــى املــسؤولية الفرديــة مقرونــة   ٢٩-١٢

ية متاحة علـى قـدم املـساواة للرجـال والنـساء وذلـك السـتبقاء تكلفـة                  بإعانات حكوم 
  .الرعاية الصحية األساسية يف متناول اجلميع

والـدرع الطـيب    ) Medisave(وإضافة إىل القواعد الثالث وهي برنامج االدخار الطيب          ٣٠-١٢
)Medishield (  والــصندوق الطـــيب)Medifund(  يوجــد درع املـــسّنني ،)Eldershield (

وهو يعترب برناجمـاً وطنيـاً للتـأمني لتزويـد املـسّنني بتغطيـة ضـد العاهـات الـشديدة وقـد                      
ــل يف ســــنة    يوجــــد ٢٠٠٦ديــــسمرب /واعتبــــاراً مــــن كــــانون األول  . ٢٠٠٢أُدخــ

  . أُنثى يغطيهم الربنامج٣٣٠ ٠٠٠  ذكر و٤٢٠ ٠٠٠
خمَتلَـف  وملعاونة اجلمهور علـى اختيـار خطـط تأمينـهم، تنـشر وزارة الـصحة أقـساط                   ٣١-١٢

خطــط التــأمني اخلاصــة الــيت ميكــن دفعهــا باســتخدام برنــامج االدخــار الطــيب وكــذلك  
معايري اخلدمـة اخلاصـة هبـا، علـى سـبيل املثـال، مـا هـي املـدة الـيت تـستغرقها شـركات                         

  .التأمني لتجهيز املطالبات
  

  خدمات احلمل واستحقاقاته    
 النـساء الالئـي ينتظـرن الـوالدة أو          أدخلت احلكومـة اسـتحقاقات معـزَّزة بالنـسبة إىل          ٣٢-١٢

  .الالئي يرغنب يف أن يكون هلن أوالد
وتسمح السياسات احلالية للزوجني باستخدام نظام االدخار الطيب لدفع املـصروفات            ٣٣-١٢

. والـوالدة ومـصروفات الرعايـة مــا قبـل الـوالدة مبقتـضى شـروط حمــدَّدة       , قبـل الـوالدة  
 يستعمال مبلغـاً مزيـداً مـن رصـيدمها يف برنـامج             وباإلضافة إىل ذلك ميكن للزوجني أن     

  االدخار الطيب لعمليات احلمل املعان ملا أقصاه ثالث دورات 
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 ٥٠، سـوف تـشارك احلكومـة يف متويـل نـسبة             ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ١واعتباراً من    ٣٤-١٢
لكــل دورة مــن دورات برنــامج االدخــار )  دوالر٣ ٠٠٠حبــد أقــصى مببلــغ (يف املائــة 
مليــات احلمــل املعــان الــذي جيــري يف املستــشفيات العامــة ملــا أقــصاه ثــالث     الطــيب لع
ويــستويف الــشروط الزوجــان اللــذان لــيس لــديهما ســوى طفــل واحــد حــّي    . دورات

  . سنة أهل لذلك٤٠والزوجة يقل عمرها عن 
ــات احلمــل املعــان        ٣٥-١٢ ــامج عملي ــيت حتمــل مبقتــضى برن ــرأة ال ــإن امل ــك، ف وإضــافة إىل ذل

 طبيـة معانـة قبـل الـوالدة، وأثنـاء الـوالدة ورعايـة بعـد الـوالدة مبوجـب                    تستحق رعايـة  
   )٢٢(نفس املعايري املؤهِّلة للمرأة اليت حتمل بشكل طبيعي

وهذه األحكام اجلديدة تعتَبر جزءاً من جمموعة القواعد املعلنة حديثاً املنظِّمة للـزواج              ٣٦-١٢
 ١٦ن جمموعة التدابري هذه يف املـادة        ويرد مزيد من التفاصيل بشأ    . واملسؤولية الوالدية 

   “الزواج واحلياة األسرية”بشأن 
  

  االستحقاقات االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة     
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف اجملـاالت                

اس تـساوي الرجـل   األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفـل هلـا، علـى أسـ       
  :واملرأة، نفس احلقوق وال سيما

  احلق يف االستحقاقات اُألسرية؛  )أ(  
احلق يف احلصول على القروض املـصرفية، والرهـون العقاريـة وغـري ذلـك مـن                    )ب(  

  أشكال االئتمان املايل؛
احلق يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية ويف مجيـع جوانـب            )ج(  

  .الثقافيةاحلياة 
  

  الدعم االقتصادي واالستحقاقات للجميع    
تقوم سنغافورة بإعادة تشكيل هيكل اقتـصادها باسـتمرار بغيـة التكيُّـف مـع التغيُّـرات                   ١-١٣

وهــي تواصــل تقــدمي الرعايــة ملواطنيهــا  . وحــاالت عــدم االســتقرار يف البيئــة اخلارجيــة 
ــة     ــسياسات االجتماعيـ ــادرات للـ ــال مبـ ــر وبإدخـ ــادة النظـ ــصادية-بإعـ ــذه .  االقتـ وهـ

__________ 
ــادة        )٢٢(   ــة املعت ــصادر اإلحال ــن م ــي أن يكــون املرضــى م ــستوصفات (ينبغ ــل امل ــة املعانــة  ) مث ــتحقاق الرعاي . الس

سـتخدام عنـابر خاصـة فـسوف ُيـسمح هلـم بتخفـيض رغبـاهتم لإلقامـة يف عنـابر                     املرضى الـذين خيتـارون ا      أما
  . دوالر١٥ ٠٠٠معانة شريطة أن ميروا باختبار لفحص املوارد أو إذا كانت فاتورة املستشفى تتجاوز مبلغ 
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املبادرات والسياسات تعترب حمايدة بالنسبة لنوعي اجلنس وهي متاحة للرجـال والنـساء    
  .على السواء

  
  )٢٠٠٨‐ ٢٠٠٧(املبادرات املتخذة مؤخراً يف امليزانية     

  زيادة الضريبة على السلع واخلدمات والرفاه االجتماعي املشروط: ٢٠٠٧
يوليـه  / متوز١ يف املائة يف ٧ يف املائة إىل    ٥ واخلدمات من    ازدادت الضريبة على السلع     ٢-١٣

خـصوصاً املـواطنني مـن الفئـات        ( ملساعدة املواطنني على التغلُّب علـى الزيـادة          ٢٠٠٧
ــنخفض  ــدخل املـ ــق     ) ذات الـ ــضية تتعلـ ــدابري تعويـ ــة تـ ــة جمموعـ ــتخدمت احلكومـ واسـ

 باليـني دوالر    ٤تتكلّـف   وتقدِّم جمموعة التدابري اليت     . بالضريبية على السلع واخلدمات   
 دوالر بالنـسبة    ١ ٠٠٠ سنوات، إعفاءات ضـريبية تـصل إىل         ٥سنغافوري على مدى    
  .ويتباين املبلغ وفقاً لدخل األسرة املعيشية ونوع املسكن. جلميع السنغافوريني

ولتـــشجيع العمـــال ذوي األجـــور املنخفـــضة علـــى مواصـــلة العمـــل وزيـــادة قابليتـــهم   ٣-١٣
ومبقتـضى هـذا املـشروع      . حلكومة مشروع تكملة الدخل من العمل     للتشغيل، طبَّقت ا  

ــدخل وحــساب       ــذي يتقاضــاه العامــل مــنخفض ال ــة األجــر الــصايف ال تعــوِّض احلكوم
 وهـذا يكّمـل التخفـيض يف مـسامهة العامـل ذي الـدخل           )٢٣(صندوق االّدخار املركزي  

املـــنخفض وإســـهام صـــاحب عملـــه يف حـــساب الـــشخص لـــدى صـــندوق االّدخـــار  
وسوف يعاد النظر يف مشروع تكملة الدخل من العمل باسـتخدام الـضريبة             . ياملركز

على السلع واخلدمات خالل فترة سـنتني لـضمان تـداول املـشروع ومطابقتـه ملقتـضى                 
  .احلال

  تقاسم الفائض ومنحة العمر: ٢٠٠٨    
 هـو توزيـع أربـاح النمـو         ٢٠٠٨كان أهم إعالنـني صـدرا أثنـاء خطـاب امليزانيـة لعـام                 ٤-١٣

  .إصدار منحة العمر اجلديدةو
ــة احلكومــة، وُوزِّعــت علــى قــسطني يف         ٥-١٣ ــائض ميزاني ــاح النمــو مــن ف وقــد جــاءت أرب

ــسان ــشرين األول /ني ــل وت ــوبر /أبري ــرة     . ٢٠٠٨أكت ــدخل األس ــاً ل ــغ وفق ــاين املبل ويتب
املعيشية ونوع املسكن، حيـث يتلقـى األشـخاص األقـل ُيـسراً يف أحـواهلم مبـالغ أكـرب                    

  . مليون دوالر سنغافوري٨٦٥تبلغ تكلفة األرباح و. من غريهم

__________ 
  .صندوق االّدخار املركزي هو خطة وطنية ملّدخرات الضمان االجتماعي  )٢٣(  
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ويف حني تتعلق أرباح النمو باألجل القـصري، تقـدمي منحـة العمـر حـافزاً للـسنغافوريني            ٦-١٣
 وهــي خطــة -لكــي خيتــاروا اخلطــة العمريــة اجلديــدة يف صــندوق االّدخــار املركــزي   

. ل حيـاهتم  مّدخرات لضمان أن حيصل الـسنغافوريون علـى دخـول دون انقطـاع طـوا              
وملعاونة هؤالء الذين يقّدمون مدخرات منخفـضة يف صـندوق االدخـار املركـزي، مبـا                

 دوالر ٤ ٠٠٠يف ذلــك ربــات املنــازل، قــّدمت احلكومــة منحــة ملــرة واحــدة تبلــغ        
ــى احلــد األدىن جملمــوع األرصــدة      ــك عل ــاً ذل ــز   . ســنغافوري، متوقف ــذا لكــي ُيحفِّ وه

األسـرة اآلخـرين علـى دفـع زيـادة ادخاريـة يف             األزواج والزوجات، واألطفال وأفـراد      
  .حسابات أفراد األسرة الذين هم ربات بيوت

  
  حترير احلّد األدىن يف خطة استكمال الدخل يف صندوق االّدخار املركزي    

فهـــي تـــوفّر الـــدعم االجتمـــاعي واملـــايل  . تعتَبـــر األســـرة هـــي لبنـــة البنـــاء يف جمتمعنـــا   ٧-١٣
ــالني  ــشر . لألشــخاص املع ــسمح م ــدخرات يف صــندوق    وي ــادة احلــد األدىن للم وع زي

ــاش         ــي يف حــساب املع ــغ تكميل ــدفع مبل ــصندوق ب ــضاء يف ال ــار املركــزي لألع االدخ
التقاعدي يف الصندوق املذكور ألفراد أسرهم باستخدام مـّدخرات هـذا الـصندوق أو              

فـاء  وسوف تتمتع املبالغ التكميلية الـيت تـستخدم األمـوال النقديـة بإع            . األموال النقدية 
ولـذلك سـوف يتمتـع      .  دوالر سنغافوري يف السنة التقومييـة      ٧ ٠٠٠ضرييب يصل إىل    

  .األزواج الذين يزيدون حسابات زوجاهتم بإعفاء ضرييب بشأن هذه املبالغ التكميلية
وقد ختفَّفـت القواعـد اخلاصـة باملبـالغ التكميليـة مبـرور الوقـت وأُدخلـت حـوافز أكثـر                       ٨-١٣

 تـــشرين ١واعتبـــاراً مـــن . كميليـــة الطوعيـــة ألفـــراد األســـرةلتـــشجيع دفـــع املبـــالغ الت
  :٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

وسـابقاً كانـت املبـالغ التكميليـة        . سوف يزداد حّد املبـالغ التكميليـة لالدخـار          )أ(  
 سـنة، عنـدما تقتـرن هـذه         ٥٥لالدخار النقدية للمستفيدين الـذين تقـل أعمـارهم عـن            

 ٢٦ ٣٩٣زي، ال ميكـــن أن تتجـــاوز مبـــسامهات أخـــرى يف صـــندوق االدخـــار املركـــ
وقد أزيل هذا احلد األقصى السنوي من علـى املبـالغ التكميليـة النقديـة               . دوالراً سنوياً 

  املتلقاة؛
هناك عـدد أكـرب مـن األشـخاص، مبـا يف ذلـك أفـراد األسـرة املمتـدة، سـوف                        )ب(  

ــة يف صــندوق االدخــار املركــ     ــالغ تكميلي ــة أو مب زي يتمكنــون مــن تقــدمي أمــوال نقدي
   سنة؛٥٥لألفراد الذين تزيد أعمارهم أو تقل عن 
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وإذا اختار العضو أن يدفع مبالغ تكميليـة نقديـة ألفـراد أسـرته، فإنـه يـستطيع             )ج(  
  . دوالر سنغافوري سنويا٧ً ٠٠٠أن يتمتع بإعفاء ضرييب إضايف يصل إىل 

  
  التدابري احلالية    

 مــدخراهتم يف الــصندوق لــشراء  جيــوز ألعــضاء صــندوق االّدخــار املركــزي اســتخدام    ٩-١٣
يف (وتـأمني خلفـض الرهينـة      ) يف إطـار خطـة محايـة املعـالني        (تأمني على احليـاة لفتـرات       

وذلـك حلمايـة أفـراد أسـرهم يف حالـة افتقـاد مفـاجئ للـدخل         ) إطار خطة محاية البيت   
  .إذا ما مات املعيل أو أصبح غري قادر على العمل بشكل دائم

زوجــة غــري /وق االدخــار املركــزي تــسمية زوج غــري عامــل ويــستطيع أعــضاء صــند  ١٠-١٣
ــاهتم      ــة وف ــصندوق يف حال ــستفيدين مبــدخراهتم يف ال ــة ليكــون أيهمــا مــن امل ــا . عامل أم

ُيسّمون من يستفيد بعدهم، يقوم الوصي العـام بتوزيـع مـدخراهتم علـى               بالنسبة ملن ال  
  .األقربني هلم مبقتضى القوانني اخلاصة بعدم وجود وصية

  
   سكنمنحة    

تشجِّع احلكومة امتالك مرتل، ولتحقيـق هـذا الغـرض، يعـرض جملـس إدارة صـندوق           ١١-١٣
االّدخار املركزي ِمنحاً سكنية جلميع السنغافوريني الذين يرغبون يف شراء شقق تابعـة             

  .جمللس تنمية اإلسكان
منحـة  وفيما يتعلق بالرجـال والنـساء غـري املتـزوجني، ميكـن للواحـد منـهم أن يتلقـى                     ١٢-١٣

.  دوالر سنغافوري لشراء شقة قابلة إلعادة البيـع        ١١ ٠٠٠سكنية من الصندوق تبلغ     
، ازدادت منحــة الــسكن الــيت يقــّدمها صــندوق  ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١واعتبــاراً مــن 

 دوالر ســنغافوري لألشــخاص غــري املتــزوجني الــذين ٢٠ ٠٠٠االّدخــار املركــزي إىل 
وهـذه  . ع للعـيش فيهـا مـع آبـائهم أو أمهـاهتم           يرغبون يف شـراء شـقة قابلـة إلعـادة البيـ           

  .مبادرة لصاحل األسرة لتشجيع التآزر األسري ودعم األطفال يف رعاية والديهم
  

  تدابري لدعم الوالدية    
ــة   ٢٠٠٨أغــسطس /جــرى يف آب ١٣-١٣ ــم الوالدي ــة إىل دع ــدابري الرامي ــز الت ــدِّم .  تعزي وتق

صوم ضـريبية وإعطـاء صـدقات نقديـة،         التدابري اليت تضمَّنت دعماً مالياً مـن خـالل خـ          
إىل النساء مزيداً من اخليارات من أجل رعاية أطفاهلن وتتـيح املرونـة ملواصـلة أعمـاهلن           

ويـرد مزيـد    . الوظيفية وللبدء يف تكوين أو تنشئة أسرة، إذا مـا رغـنب يف القيـام بـذلك                
  ).ياة األسريةالزواج واحل (١٦من التفاصيل حول جمموعة التدابري هذه يف إطار املادة 
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  األلعاب الرياضية    
يف سنغافورة، تشرف وزارة التنمية اجملتمعية والشباب واأللعاب الرياضية على مجيـع             ١٤-١٣

ويركِّز جملس األلعاب الرياضـية يف سـنغافورة،     . املسائل ذات الصلة باأللعاب الرياضية    
التفـّوق  :  أساسـية  وهو جملس قانوين تشرف عليه الوزارة املذكورة، على ثالثة جماالت         

  .يف األلعاب الرياضية، األلعاب من أجل اجلميع وصناعة األلعاب
 علــى النــهوض بــأحوال )٢٤(ويعمــل جملــس األلعــاب الرياضــية للمعــاقني يف ســنغافورة ١٥-١٣

  )٢٥(ورفاه املعاقني من خالل ألعاب رياضية خاصة باإلعاقة
  

  نساء بارزات يف جمال األلعاب الرياضية    
 الفريــق النــسائي للعبــة تــنس الطاولــة الــذي يــضم يل جيــا ويــي، وفنــغ تيــانوي  حقَّــق ١٦-١٣

وانغ يوييغو انتصاراً تارخيياً عندما حصلن على ميدالية فـضية يف األلعـاب األوليمبيـة                و
وتعتَبر هذه هي أول مرة بالنسبة للعبة تنس الطاولـة، وهـي   . ٢٠٠٨يف بيجني يف سنة   

ــة حتــصل علي   ــة أوليمبي ــة ميدالي  ســنة، حيــث جعلــت املــرأة   ٤٨هــا ســنغافورة بعــد  ثاني
  .سنغافورة تشعر بالفخر

، تـاو يل، فجلبـت لـسنغافورة اجملـد بـأن جـاء ترتيبـها        ٢٠٠٧أما املرأة الرياضية لسنة     ١٧-١٣
 متـر يف املـسابقة الـيت أقيمـت          ١٠٠الثانية يف السباحة كحركة جناحي الفراشة ملسافة        

ــة عــشرة للكــأس    ــات الثاني ــاء املباري ــاملي     أثن ــا االحتــاد الع ــيت نظمه ــسباحة ال ــاملي لل  الع
ــورن   ــسباحة يف ملب ــسنغافورية األوىل  ). أســتراليا(لل ــدة(وكانــت هــي ال ــيت ) والوحي ال

 متــراً يف ٥٠وصــلت إىل هنائيــات املــسابقة بالــسباحة حبركــة جنــاحي الفراشــة ملــسافة   
ــدورة  ــنة    . نفـــس الـ ــيجني يف سـ ــيت أقيمـــت يف بـ ــة الـ ــاب األوليمبيـ ، ٢٠٠٨ويف األلعـ

. أصبحت تـاو يل أول سـنغافورية تـصل إىل النـهائيات يف مـسابقة األلعـاب األوليمبيـة                  
  .وحصلت على املرتبة اخلامسة بني مجيع املتسابقني

ويف دورة األلعاب األوليمبية الثالثة عشرة للمعـّوقني فـازت الـسباحة ييـب بـني سـيو                   ١٨-١٣
ن باجلـائزة الثانيـة الربونزيـة يف    مبيدالية ذهبيـة وأخـرى فـضية يف حـني فـازت لورنتيـا تـا             

  .الفروسية

__________ 
  .www.sdsc.org.sg :املصدر  )٢٤(  
األلعاب الرياضية اخلاصة باإلعاقات هي فرص ُتمَنح لألشخاص املعـاقني بـدنياً أو يف حواسـهم أو يف القـدرة                   )٢٥(  

  .على التعلُّم وذلك ألداء ألعاب رياضية أو إشراكهم يف أنشطة بدنية سواء كانت تنافسية أو تروحيية
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، انُتخبت جيـسي فـوا رئيـسة لالحتـاد الـدويل للعبـة الكـرة                ٢٠٠٧سبتمرب  /ويف أيلول  ١٩-١٣
وإضـافة إىل كوهنـا   . ، وهي اهليئة العاملية اليت تسيطر على هـذه اللعبـة        )البولنج(اخلشبية  

ا أول امرأة رئيسة هلذا االحتـاد       أول سنغافورية ترأس هيئة دولية لأللعاب الرياضية، فإهن       
  .١٩٥٢املذكور الذي تأسس يف سنة 

 يف بـيجني امـرأة،      ٢٠٠٨وكانت حاملة علم سنغافورة لأللعـاب األوليمبيـة يف سـنة             ٢٠-١٣
  .وهي العبة تنس الطاولة يل جيا واي

  
  احلياة الثقافية    

  .افية يف سنغافورةاملرأة يف سنغافورة تشارك وتساهم يف مجيع جوانب احلياة الثق ٢١-١٣
  

  منجزات املرأة يف الفنون    
كانت ستفاين سون هي أكرب فائزة يف اجلوائز العاملية الـسابعة للموسـيقى الـصينية يف             ٢٢-١٣

ونالـت لقـب    . ، حيث نالت ما جمموعه مخـس جـوائز        ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٧
ــى        ــا عل ــة مركزه ــوايل، مَدعِّم ــى الت ــّضلة خلــامس ســنة عل ــة املف ــة  املغني ــساحة الدولي ال

ومثـة فّنانـة استعراضـية شـهرية أخـرى وهـي تانيـا شـوا الـيت فـازت بأفـضل             . للموسيقى
جائزة كعازفة على الكمـان يف املـسابقة الـسابعة عـشر جلـوائز الـنغم الذهبيـة يف سـنيت                     

  .٢٠٠٨ و ٢٠٠٦
وحـصلن  وباإلضافة إىل اجلوائز الدولية، نال كثري من النساء السنغافوريات التقـدير،             ٢٣-١٣

 رتــشموند، -وكانــت بيــاتريس شــيا . علــى دعــم متــويلي مــن اجمللــس الــوطين للفنــون 
وهــي . ٢٠٠٦إحــدى الفــائزات جبــائزة الفنــانني الــشباب املقّدمــة مــن اجمللــس يف ســنة 

وحصلت ناتايل هنيـديغي، املـديرة الفنيـة    . فّنانة شهرية متنوعة املهارات كمديرة وممثلة   
وقـد حققـت ناتـايل      . ٢٠٠٧لـى اجلـائزة يف سـنة        لشركة كيـك لإلخـراج املـسرحي ع       

 ٢٠٠٧ومثّلت سنغافورة يف سـنة      . مسعة تشهد برباعتها يف التمثيل املسرحي يف جيلها       
يف حلقة عمل بشأن املسرح ووسائط اإلعالم يف رابطة أمم جنوب شرق آسـيا حـول               

ية الـيت وضـعتها   اجلذور املتوارثة لطرق التعبري الفنية اليت تعكس األهداف اإلمنائية لأللف   
  .األمم املتحدة

، كان ثالث نساء مـن بـني مخـسة فـائزين جبـوائز،              ٢٠٠٨ويف مسابقات جوائز سنة      ٢٤-١٣
ــة مــسرحية ومــديرة، ونالــت التقــدير علــى       ــة وكاتب وهــن إيــديل موزبيــت، وهــي ممثل

أثرت به ساحة املسرح يف سنغافورة باللغتني اإلنكليزية واملااليويـة، يف حـني نالـت                 ما
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 يب ســيا، وســيا هــايينغ التقــدير ملــا قــدمتاه مــن إســهامات يف املــسرح وســاحات  كــاي
  .الرقص، على التوايل

ويعتَبر النوط الثقايف هو أعلى تكرمي يف سنغافورة ُيمَنح لألفـراد الـذين حقّقـوا براعـة                  ٢٥-١٣
 وظلّت هذه اجلائزة يفوز هبا نـساء منـذ اسـتهالل العمـل هبـا يف سـنة          . يف امليادين الفنية  

وأحــدث فــائزة بــالنوط الثقــايف هــي الــسيدة لينيــت ســيه، الرئيــسة املــشاركة   . ١٩٧٩
وقد لعبت عازفة الكمان الشهرية مع عـدد مـن العـازفني            . للفرقة املوسيقية السيمفونية  

، مثّلـــت ســـنغافورة يف فرقـــة احلفـــل ٢٠٠٦يونيـــه /ويف حزيـــران. املـــشاهري الـــدوليني
يقيني مــن كربيــات الفــرق املوســيقية يف أحنــاء املوســيقي العــاملي، الــيت تألفــت مــن موســ

وتعتَبر السيدة سـيه أول عازفـة كمـان سـنغافورية ُتكَتـب هلـا معزوفـة موسـيقية                   . العامل
  .خاصة هبا

  
  املرأة الريفية: ١٤املادة     

ــا املــرأة          ‐ ١   ــيت تواجهه ــا املــشاكل اخلاصــة ال ــراف يف اعتباره ــدول األط ــضع ال ت
 تؤديهـا يف تـأمني أسـباب البقـاء اقتـصادياً ألسـرهتا، مبـا يف                 الريفية، واألدوار اهلامة الـيت    

ذلك عملها يف قطاعات االقتصاد غري النقديـة، وتتخـذ مجيـع التـدابري املناسـبة لـضمان                  
  .تطبيق أحكام هذه االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية

 ضد املـرأة يف     تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز          ‐ ٢  
املناطق الريفية لكي تكفل هلا، على أساس التـساوي مـع الرجـل، املـشاركة يف التنميـة                  

  :الريفية واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص احلق يف
  املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات؛  )أ(    
مبـــا يف ذلـــك املعلومـــات نيـــل تـــسهيالت العنايـــة الـــصحية املالئمـــة،   )ب(    

  والنصائح واخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة؛
  االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛  )ج(    
احلصول على مجيع أنواع التـدريب والتعلـيم، الرمسـي وغـري الرمسـي،                )د(    

، مبا يف ذلك مـا يتـصل منـه مبحـو األميـة الوظيفيـة، واحلـصول كـذلك، يف مجلـة أمـور                       
  على فوائد كافة اخلدمات اجملتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءهتا التقنية؛

تنظيم مجاعات املساعدة الذاتية والتعاونيات من أجـل احلـصول علـى              )هـ(    
  فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاص؛



CEDAW/C/SGP/4
 

98 09-29020 
 

  ية؛املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمع  )و(    
ــة، وتــسهيالت      )ز(     فرصــة احلــصول علــى االئتمانــات والقــروض الزراعي

التــسويق والتكنولوجيــا املناســبة، واملــساواة يف املعاملــة يف مــشاريع إصــالح األراضــي   
  واإلصالح الزراعي وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛

التمتــع بظــروف معيــشية مالئمــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق باإلســكان      )ح(    
  .صحاح واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واالتصاالتواإل

  
  .هذه املادة ال تنطبق على سنغافورة نظراً ألننا دولة حواضر  ١-١٤
  
  اجلزء اخلامس

  القانون: ١٥املادة     
  .متنح الدول األطراف املرأة املساواة مع الرجل أمام القانون  ‐ ١  
ملدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة ألهليــة  متــنح الــدول األطــراف املــرأة يف الــشؤون ا  ‐ ٢  

وتكفــل للمــرأة، بوجــه خــاص، حقوقــاً  . الرجــل، ونفــس فــرص ممارســة تلــك األهليــة 
مساوية حلقوق الرجل يف إبرام العقود وإدارة املمتلكات، وتعاملها علـى قـدم املـساواة     

  .يف مجيع مراحل اإلجراءات املتبعة يف احملاكم واهليئات القضائية
ــواع الــصكوك     توافــق ا  ‐ ٣   ــع العقــود وســائر أن ــار مجي ــدول األطــراف علــى اعتب ل

  .اخلاصة اليت هلا أثر قانوين يستهدف تقييد األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية
متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالقـانون املتـصل               ‐ ٤  

  .حبركة األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم
  

  املساواة للرجل واملرأة    
مجيــع األشــخاص متــساوون أمــام  ” مــن دســتور ســنغافورة علــى أن  ١٢تــنّص املــادة   ١-١٥

  “القانون وحيق هلم محاية القانون على قدم املساواة
  

  استعراض للتعديالت األخرية    
 فيمــا يلــي مــوجز للتغــيريات الــيت أدِخلــت علــى قــوانني ســنغافورة منــذ تقــدمي التقريــر     ٢-١٥

  :الدوري الثالث
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ــشباب إزاء اســتغالل اجلــنس         •   ــة ال ــز محاي ــات لتعزي ــانون العقوب ــى ق ــديل عل تع
 ٦يرجـى الرجـوع إىل املـادة        (ألغراض جتارية يف سنغافورة ويف بلدان أخـرى         

  ).لالطالع على مزيد من التفاصيل“ قمع استغالل املرأة”بشأن 
سيم األصـول الزوجيـة     تعديل على قانون صندوق االّدخار املركزي بـشأن تقـ           •  

لالطـالع  “ الـزواج واحليـاة األسـرية     ” بـشأن    ١٦يرجى االطالع على املادة     (
  ).على مزيد من التفاصيل

تعديل على قانون العقوبات بشأن وضع استثناءات يف جمال احلصانة الزوجيـة              •  
لالطــالع “ الــزواج واحليــاة األســرية” بــشأن ١٦يرجــى الرجــوع إىل املــادة (

  ).التفاصيلعلى مزيد من 
  

  نظام السلطة القضائية    
تتمتع سنغافورة بالسمعة الدولية مبا لـديها مـن نظـام طـاهر وفعَّـال للـسلطة القـضائية،                     ٣-١٥

. اليت سامهت بدرجة هامة يف النجاح االقتصادي وذلك بتدعيم ثقة املـستثمر يف البلـد              
عة ملعهد تنمية اإلدارة الـذي     وعلى سبيل املثال فإن احلولية العاملية للقدرة التنافسية التاب        

يتخذ مكانـه يف سويـسرا، صـنَّفت سـنغافورة بـصفة مـستمرة يف أعلـى مركـزين حتـت                  
وقـد صـنَّفت الـشركة االستـشارية لتقيـيم املخـاطر            . “سليمالـ قـانوين   الطار  اإل”عنصر  

الــسياسية واالقتــصادية املوجــودة يف هونــغ كونــغ ســنغافورة بأهنــا الكيــان االقتــصادي   
، كانـت سـنغافورة بـني       ١٩٦٦ومنـذ   . ع بـأدىن قـدر مـن املخـاطرة يف آسـيا           الذي يتمت 

  .“جبودة النظم القضائية والقانونية”أعلى مركزين فيما يتعلق 
وتتــاح املزايــا املباشــرة وغــري املباشــرة لوجــود نظــام ســليم وفّعــال وخــالٍ مــن الفــساد      ٤-١٥

  .أو األصل العرقيبالنسبة جلميع السنغافوريني بغض النظر عن اجلنس أو العمر 
  

  اهليئات الرئيسية املشرفة على املسائل املتصلة بالقانون    
ــسيتان تتعــامالن مــع أمــور القــانون      ٥-١٥ ــان رئي وإحــدى هــاتني  . يف ســنغافورة توجــد هيئت

اهليئــتني هــي وزارة القــانون الــيت تــساعد علــى خلــق منــاخ رائــع لقطــاع األعمــال يف     
خــالل تنفيــذ سياســات ســليمة وقانونيــة تتــسم  ســنغافورة وحتــافظ عليــه وتعــزِّزه، مــن  

  .بالشفافية
واهليئة األخرى هي مجعية القانون يف سنغافورة، واليت ختـدم أعـضاءها واجملتمـع احمللـي                  ٦-١٥

باحملافظة علـى رابطـة خمتـصة ومـستقلة للمحـامني للـدفاع عـن سـيادة القـانون وتكفـل                   
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مـؤخراً دلـيالً بأمسـاء احملـامني        وقد أصدرت اجلمعية    . وصول عامة اجلمهور إىل العدالة    
وباملمارســات القانونيــة يف ســنغافورة، ممــا جيعــل مــن املناســب للمــواطنني البحــث عــن 

  .هؤالء احملامني
  

  حمكمة األسرة    
  اخلدمات االجتماعية والقانونية والطبية    

 إلســـداء خـــدمات ٢٠٠٢مـــارس /أنـــشئ مركـــز األســـرة وقـــضاء األحـــداث يف آذار  ٧-١٥
ويـدير املركـز موظفـون مهنيـون        . طالع بربامج تتعلـق بـاألفراد واألسـر       املشورة ولالض 

أخصائيون اجتماعيون وأخـصائيون نفـسانيون ومستـشارون        (من خمتلف التخصصات    
يف جماالت الزواج والطالق والعنف العائلي، وإسـاءة اسـتعمال          )  وسطاء -ومترمجون  

فة إىل ذلــك، يعتــرب هــذا إضــا. املــواد املخــّدرة، والقــضاء علــى العنــف ورعايــة الــشباب
ــة واحــدة     ــة يف بقع ــشكل األســرة    -املركــز خــدمات جممَّع ــة بت ــضم الوحــدة املعني  وي

  . اليت تقدِّم خدمات متخصصة ومساعدات إىل ضحايا العنف العائلي-ومحايتها 
  

  إمكانية احلصول على اخلدمات    
. صول علـى خـدماهتا    جعلت حمكمة األسرة من األمور املرحية جداً ألفراد اجلمهور احل           ٨-١٥

ــدمي          ــة بتق ــك للعناي ــسبت وذل ــام ال ــوح يف أي ــال، ســجلّ األســرة مفت ــى ســبيل املث وعل
ومثة مثال آخر وهو وجود خدمة الوصلة باستخدام الفيـديو          . خدمات للشعب العامل  

يف ثالثــة وكــاالت معيَّنــة تــستند إىل اجملتمــع احمللــي فيمــا يتعلــق باألشــخاص الــذين         
  .ة األسرة لتقدمي شكاواهميستطيعون زيارة حمكم ال

ويقدِّم املوقع الـشبكي حملكمـة األسـرة مـوارد علـى ُبعـد اسـتخدام نقـرة واحـدة بـشأن                      ٩-١٥
. اإلجراءات وقضايا القانون العام، ويقدِّم كذلك حتديثات بـشأن جلـسات االسـتماع            

إضافة إىل ذلك، توجد جمموعة للمتقاضني بـصفتهم الشخـصية وهـي تقـدِّم معلومـات              
 بــشأن قواعــد الــسلوك واإلجــراءات يف احملكمــة وُتعَتــرب ذات فائــدة لألطــراف  أساســية

وهـذه اجملموعـة ومعلومـات املوقـع الـشبكي للمحكمـة تعَتـرب              . الذين ال ميثّلهم حمـامون    
  .متاحة يف نسخة ورقية

  
  الرابطة السنغافورية للمحاميات    

 للمحاميـات دوراً هامـاً يف       باإلضافة إىل حمكمـة األسـرة، تلعـب الرابطـة الـسنغافورية            ١٠-١٥
وهـي تواصـل إزالـة غمـوض القـانون          . تعزيز تثقيف اجلمهـور بـشأن املـسائل القانونيـة         
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ــادات       ــل وعي ــإجراء أحاديــث وحلقــات دراســية وحماف ــاديني ب ــسبة لألشــخاص الع بالن
قانونية جمانية، إىل جانب اإلسهام بتقدمي املشورة والرأي النافذ يف دورات حوار علـى              

  .تمع احملليمستوى اجمل
املراهقـون  ’، نشرت الرابطة الـسنغافورية للمحاميـات كتابـاً بعنـوان        ٢٠٠٥ويف سنة    ١١-١٥

ــانون ــابالت       . ‘والق ــإجراء مق ــذكورة ب ــة امل ــيم، قامــت الرابط ــن وزارة التعل ــدعم م وب
شخصية مع ما يزيد على مائة طالبة يف املـدارس الثانويـة وأدرجـت اهتمامـاهتن بـشأن                  

، ٢٠٠٧يوليـه   / متوز ١٣ويف  . ن عّما حيويه هذا املطبوع من قوانني      القانون ومالحظاهت 
 ال جتعـالين أسـخط علـى حـايل          ،والديت العزيزة ووالدي العزيـز    ”أُصِدر كتاب بعنوان    

وذلك يف حـديث قـانوين بـشأن الطـالق قامـت           “  طفل ضحية الطالق جيهر بالقول     -
ب على احملاكم وعلى منظمـات      وُوزِّع الكتا . بتنظيمه الرابطة السنغافورية للمحاميات   

  .الرعاية الطوعية وعلى املدارس والشركات القانونية
 مركـزاً مـن     ١١وتقدِّم الرابطة السنغافورية للمحاميات االستشارة القانونيـة جمانـاً يف            ١٢-١٥

وُنظّمـت حلقـة دراسـية مجاهرييـة نظمتـها      . املراكز اجملتمعية احملليـة ويف حمكمـة األسـرة    
وشهد احللقة الدراسـية    .  يف احملاكم األقل درجة    ٢٠٠٧يوليه  /ر يف متوز  الرابطة املذكو 

القانونية اجملانية اليت استمرت سـاعتني حمـامون ومستـشارون لـشؤون األسـرة وناقـشوا               
ــة          ــشأن املــسائل اخلاصــة برعاي ــدمي املــشورة القانونيــة ب ــوانني بــشأن الطــالق، وتق الق

  .األطفال والرتاعات
لــسنغافورية للمحاميــات علــى التــساؤالت القانونيــة مــن عامــة       وجتــاوب الرابطــة ا  ١٣-١٥

اجلمهور عن طريق نشر أعمدة قانونية يف وسـائط اإلعـالم ويف املطبوعـات مثـل ليانـه                  
وانباو، وتاميل موراسو، وهري وورلد ويف اجمللـة النـسائية األسـبوعية يف سـنغافورة ويف                

  ).Radio 93.8 LIVE (على إذاعة ميديا كورب“ أنت والقانون”برنامج إذاعي 
  

  افتتاح عيادات قانونية على مستوى اجملتمعات احمللية    
، أصـدرت وزارة القـانون، بالتعـاون مـع اجلمعيـة القانونيـة       ٢٠٠٧سـبتمرب  /يف أيلـول  ١٤-١٥

لسنغافورة، وأكادميية القانون يف سنغافورة، وجمالس التنمية اجملتمعية يف جنـوب شـرق             
جتريبيــاً لتقــدمي املــشورة القانونيــة اجملانيــة للــسنغافوريني  ومشــال غــرب البلــد، مــشروعاً  
  .املعَوزين وللمقيمني الدائمني

والعيادات القانونية اليت تسّمى عيادات قانونية جمتمعية، مـزّودة مبـوظفني مـن حمـامني                ١٥-١٥
وتقــدِّم العيــادات القانونيــة اجملتمعيــة املــشورة القانونيــة  . متطــّوعني مــن مجعيــة القــانون 
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مثــل قــانون األســرة، وقــانون األحــداث، (ساســية اجملانيــة بــشأن املــسائل الشخــصية األ
  ).والقانون اجلنائي واإلفالس

  
  الزواج واحلياة األسرية: ١٦املادة     

  تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف                   ‐ ١  
األسرية، وبوجـه خـاص تكفـل، علـى أسـاس       مجيع املسائل املتصلة بالزواج والعالقات      

  :تساوي الرجل واملرأة، ما يلي
  نفس احلق يف الدخول يف زواج؛  )أ(  
ــدخول يف زواج إال       )ب(   ــدم الــ ــزوج ويف عــ ــار الــ ــة اختيــ ــق يف حريــ نفــــس احلــ

  برضاها احلّر والكامل؛/برضاه
  نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند حلّه؛  )ج(  
ملسؤوليات كوالدين، بغض النظـر عـن حالتـهما الزوجيـة، يف            نفس احلقوق وا    )د(  

  املسائل املتعلقة بأطفاهلما؛ وتكون مصاحل األطفال هي الراجحة يف مجيع احلاالت؛
نفــس احلقــوق يف البــّت حبريــة وعلــى حنــو مــسؤول يف عــدد أطفاهلمــا والفتــرة   )هـ(  

علـى مـا ُيَمكُِّنهمـا مـن        الفاصلة ما بني إجناب طفل وآخر، ويف توفُّر إمكانية احلـصول            
  ممارسة هذه احلقوق من معلومات، وتثقيف، ووسائل؛

ــى        )و(   ــة والوصــاية عل ــة والقوام ــق بالوالي ــسؤوليات فيمــا يتعل نفــس احلقــوق وامل
األطفــال وبتبّنــيهم، أو مــا أشــبه ذلــك مــن املؤســسات حيــث توجــد هــذه املفــاهيم يف   

   يف مجيع احلاالت؛التشريع الوطين؛ وتكون مصاحل األطفال هي الراجحة
نفس احلقوق الشخصية بوصفهما زوجا وزوجة، مبا يف ذلك احلق يف اختيـار              )ز(  

  اسم األسرة، واملهنة، واحلرفة؛
نفـــس احلقـــوق لكـــال الـــزوجني فيمـــا يتعلـــق مبلكيـــة املمتلكـــات، واقتنائهـــا،    )ح(  

 مقابـل   وتصريف شؤوهنا، وإدارهتا، والتمتع هبا، والتصرف فيهـا، سـواء بـال مقابـل أو              
  .عوض ذي قيمة

ال يكون خلطوبة الطفـل أو زواجـه أي أثـر قـانوين، وُتتََّخـذ مجيـع اإلجـراءات            ‐ ٢  
الالزمة، مبا فيها التشريع، لتحديد حّد أدىن لسّن الزواج، وجلعل تـسجيل الزجيـات يف               

  .سجل رمسي إلزاميا
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  حالة األسرة يف سنغافورة    
ــنغافورة    ١-١٦ فمعظـــم األشـــخاص الـــذين مشلـــهم  . قويـــةمـــا زالـــت وحـــدة األســـرة يف سـ

 يقولــون إن ٢٠٠٥االستقــصاء يف املواقــف االجتماعيــة بــشأن الــسنغافوريات يف ســنة 
أســرهم مــا تــزال مترابطــة جيــداً رغــم أهنــم يتحملــون مطالــب احليــاة اليوميــة املتزايــدة   

  .وبشكل عام، ما زال السنغافوريون لديهم مواقف وِقَيم مناصرة لألسرة. الوطأة
االجتاه األول هـو    . ومع ذلك، هناك بضعة اجتاهات ناشئة أصبحت تدعو لبعض القلق           ٢-١٦

أن مزيداً من السنغافوريني خيتارون البقاء دون زواج، وبالنسبة للذين يتزوجون فـإهنم             
والـشريكان املتزوجـان يعمـالن أيـضاً علـى          . يفعلون ذلك يف مرحلة متأخرة من العمر      

  .تأجيل إجناب األطفال
وهــذه الزيــادة . مثــة اجتــاه آخــر وهــو أن عــدد املطلِّقــني واملطلَّقــات آخــذ يف االزديــاد و  ٣-١٦

ــزواج الــيت تنتــهي قبــل حلــول الــذكرى اخلامــسة أو       ســامهت فيهــا أساســاً حــاالت ال
ــذان كــرب     (“العــش اخلــايل ”زجيــات أصــحاب   ــسّنان الل ــشريكان املتزوجــان امل أي ال

  ).أطفاهلما
  

  ٢٠٠٨زواج والوالدية لسنة جمموعة التدابري اخلاصة بال    
وبغيـة متكـني الـسنغافوريني مـن اختـاذ       . ُيعَترب الزواج واألسرة مـن اخليـارات الشخـصية          ٤-١٦

خيارات مدروسة بشأن احليـاة ودعـم األسـرة يف القيـام بأدوارهـا ووظائفهـا، شـرعت               
. احلكومة يف تنفيذ كثري من الـسياسات والـربامج هبـدف دعـم تكـوين األسـرة ومنائهـا                  

عَتــرب جمموعــة التــدابري اخلاصــة بــالزواج والوالديــة جــزءاً مــن جهــود احلكومــة لــدعم  وت
  .السنغافوريني يف جهودهم لتكوين أسرة

  :والتدابري املتخذة هي كما يلي  ٥-١٦
    تعزيز فرص التفاعل االجتماعي بالنسبة لغري املتزوجني؛  
    تعزيز الدعم املايل لآلباء واألمهات؛  
      مـن أجـل    ‘ بشأن العمالة  ’١١يرجى الرجوع للمادة    (إلجازة  تعزيز خيارات ا

  ؛)االطالع على مزيد من التفاصيل
             يرجـى الرجـوع    (التعليم اجليد والرعاية اجليدة وامليسورة أثناء الطفولة املبكّرة

  ؛)لالطالع على مزيد من التفاصيل‘ العمالة’ بشأن ١١إىل املادة 



CEDAW/C/SGP/4
 

104 09-29020 
 

     بـــشأن ١٢ الرجـــوع إىل املـــادة يرجـــى(الـــدعم مـــن أجـــل عـــالج اخلـــصوبة 
  ).لالطالع على مزيد من التفاصيل‘ الصحة‘

  
  تعزيز فرص التفاعل االجتماعي فيما يتعلق بغري املتزوجني    

يعَترب تيسري إتاحـة مزيـد مـن الفـرص للتفاعـل االجتمـاعي شـيئاً هامـاً ملـساعدة النـساء                        ٦-١٦
دقائهم وإجيـاد شـريك حليـاة    والرجال غري املتزوجني على توسيع شبكة اتصاالهتم وأص      

وقـــد ُنفِّـــذت املبـــادرات التاليـــة مـــن     . إذا مـــا رغـــب هـــؤالء يف ذلـــك    )٢٦(مناســـبة
  : للعمل يف سبيل حتقيق هذه الغاية٢٠٠٨أغسطس /آب

                  اندماج وكالتني حكوميتني قـائمتني تقـّدمان خـدمات التعـارف بـني اجلنـسني
 ومهـا وحـدة التنميـة      -والقيام بدور اخلاطبة بني رجل وامـرأة لغـرض الـزواج            

االجتماعية للخرجيني وخدمة التنميـة االجتماعيـة لغـري اخلـرجيني، بغيـة تـدعيم               
وســوف تقــوم الوحــدة املدجمــة اجلديــدة بتــدعيم   . أوجــه التــآزر بــني اجلهــتني 

صناعة خدمات التعارف اخلاصة بني اجلنسني، وذلك برفـع مـستويات املهنيـة          
  .الوظيفية وإقرار أفضل املمارسات

                  إدخال برامج يف وقت مبكِّر يف املؤسسات التعليمية مثـل الكليـات التمهيديـة
ومعاهد التعليم الفين وذلك لغرس أمناط التفكري اإلجيابية إزاء النفس واحتـرام             

وسوف يتعلّم هـؤالء كيـف يفهمـون        . نوع اجلنس املقابل والعالقات األسرية    
  .ويقّدرون وحيترمون الفوارق اجلنسية والشراكة

           ــسري فــرص التفاعــل ــة لتي ــة االجتماعي ــوظفي التنمي ــة مــن م ــشاء شــبكة قوي إن
ــاالت     ــل الوكـ ــتالمس، مثـ ــاط الـ ــزوجني يف خمتلَـــف نقـ ــري املتـ ــاعي لغـ االجتمـ

  .احلكومية، واملنظمات اجملتمعية احمللية والشركات اخلاصة
  

  تعزيز الدعم املايل لآلباء واألمهات    
  :فيما يلي التدابري احملّسنة  ٧-١٦

          ــغ ــة مببل ــضرييب للوالدي  دوالر ٥ ٠٠٠اســتخدام اإلجــراء اخلــاص باخلــصم ال
 دوالر سـنغافوري كخـصم     ١٠ ٠٠٠سنغافوري للطفل األول، وإبقـاء مبلـغ        

__________ 
لعــاب الرياضــية بــشأن مواقــف غــري املتــزوجني إزاء   يف دراســة أجرهتــا وزارة التنميــة اجملتمعيــة والــشباب واأل   )٢٦(  

للقـاء أصـدقاء جـدد     يف املائة من غري املتزوجني أهنم يريـدون مزيـدا مـن الفـرص           ٧٢اخلطوبة والزواج، أشار    
  .من اجلنس اآلخر
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ــغ      ــاين ومبل ــل الث ــسبة للطف ــة بالن  دوالر ســنغافوري ٢٠ ٠٠٠ضــرييب للوالدي
 دوالر كخـــصم ضـــرييب ٢٠ ٠٠٠للطفـــل الثالـــث والرابـــع؛ وجتـــاوز نطـــاق 

  .لكل طفل بعد املولود الرابعللوالدية 
             دوالر سنغافوري لكـل     ٢ ٠٠٠زيادة يف إغاثة الطفل من املبلغ احلايل وقدره 

 دوالر سنغافوري لكل طفل وإعانة للطفل املعاق مـن          ٤ ٠٠٠طفل إىل مبلغ    
 دوالر ســنغافوري ٥ ٥٠٠ دوالر احلــايل لكــل طفــل إىل مبلــغ ٣ ٠٠٠مبلــغ 

  .ت املواليدلكل طفل فيما يتعلق جبميع طلبا
               يف  ٢٥ يف املائـة و      ٢٠ يف املائـة، و      ١٥زيادة يف إعانـة طفـل األم العاملـة إىل 

 يف املائـة مـن دخـل األم لألطفـال مـن األول إىل الرابـع علـى                   ٢٥املائة وزيادة   
 يف ٢٥ يف املائــة و ٢٠ يف املائــة و ١٥ يف املائــة و ٥أي بزيــادة عــن (التــوايل 

.  يف املائـة ٢٥مل كل طفل بعد املولود الرابـع بنـسبة   ، وتتسع لتش )املائة حالياً 
ــة طفــل األم العاملــة وإعانــة     واحلــّد األقــصى جملمــوع اإلعانــات بالنــسبة إلعان

 دوالر سـنغافوري حاليـاً إىل   ٢٥ ٠٠٠الطفل املعـاق ارتفـع مـن املبلـغ         /الطفل
  .)٢٧( دوالر سنغافوري لكل طفل٥٠ ٠٠٠

      ــود ــادة يف منحــة املول ــن    وهــي منحــة  )٢٨(زي ــاين م ــود األول والث ــة للمول  نقدي
  . دوالر سنغافوري٤ ٠٠٠ دوالر سنغافوري إىل ٣ ٠٠٠

             ليـشمل حـاالت     )٢٩(توسيع نطاق حساب تنشئة الطفل يف إطار منحة املولـود
 دوالر  ٦ ٠٠٠املواليد األوىل، مع مشاركة احلكومـة يف التمويـل حبـد أقـصى              

  .سنغافوري

__________ 
م بالنسبة لألشخاص الذين لديهم أكثر مـن أربعـة أطفـال، تـصل النِـَسب املئويـة التراكميـة إلعانـة الطفـل لـأل             )٢٧(  

ومـع ذلـك بالنـسبة لألشـخاص ذوي الـدخول املرتفعـة الـذين لـديهم أسـر كـبرية                    .  يف املائـة   ١٠٠العاملة إىل   
 يف املائـة مـن دخلـهم، ميكـن أن           ١٠٠ألهنم حمدودون بـسبب احلـد األقـصى بالـدوالر ولـن يـصلوا إىل نـسبة                  

مـع مراعـاة احلـّد األقـصى     (ا بعـده  يستمروا يف املطالبة بإعانة الطفل لألم العاملة بالنسبة لطفلـهم اخلـامس ومـ    
  ).بالدوالر لكل طفل

 وهـي تـساعد األسـر علـى ختفيـف التكـاليف املاليـة               ٢٠٠١أبريـل   / أُدِخلَـت يف نيـسان     -خطة منحـة املولـود        )٢٨(  
  .وهي تشمل منحة نقدية وعنصراً للمشاركة يف املّدخرات. لتنشئة األطفال

ملولـود حـساباً مـشتركاً يف املـدخرات ويـستطيع الوالـدان فتحـه               يعَترب حـساب تنـشئة الطفـل يف إطـار منحـة ا              )٢٩(  
وتقوم احلكومة بدفع مقابل ذلك دوالراً بدوالر يف املبلـغ الـذي يودعـه الوالـدان يف          . ألطفاهلم يف بنوك معيَّنة   

  .احلساب، حىت يبلغ حداً أقصى
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  تعزيز خيارات اإلجازة    
  :٢٠٠٨أغسطس / آب١٧يلي أحدث تدابري الزواج والوالدية اليت ُنفِّذت يف فيما   ٨-١٦

            أسـبوعا جلميـع حـاالت مواليـد املـواطنني، مـع             ١٦إجازة أمومـة بـأجر لفتـرة 
ــة األخــرية مــن إجــازة األمومــة علــى مــدى       ــار أن تؤَخــذ األســابيع الثماني خي

ــداً مــن الوقــت ال    . شــهراً ١٢ ــامالت مزي ــذا يعطــي األمهــات الع ســترداد وه
العافية بعد املخاض، واالرتباط مبواليدهم ووضع ترتيبات مرتليـة جديـدة قبـل             

وهــذا يعَتــرب حتــسُّناً عــن التــدبري الــسابق حيــث كانــت        . العــودة إىل العمــل 
ــا    ــوالدات      ١٢األمهــات حيــق هل ــأجر لل ــة ب ــن إجــازة األموم ــط م  أســبوعاً فق

  .األوىل األربع
              سـتة أيـام لكـل سـنة ولكـل والـد مـن               إجازة لرعايـة الرضـيع بـدون أجـر ملـدة 

وهـذا سـوف يعطـي اآلبـاء واألمهـات علـى            . الوالدين حىت يبلغ الطفل عامني    
ويعَتـرب مـن األمهيـة      . السواء وقتاً إضافياً لقضائه مع أطفاهلم الصغار ورعايتـهم        

ــاء        ــة ودعــم األم أثن ــسؤولية الرعاي ــشاركة م ــألب الفرصــة مل ــاح ل ــضاً أن تت أي
  .الفترة هذه

      األمهـات غـري املتزوجـات والالئـي يتـزوجن أبـاً لطفـل سـنغافوري خـالل                  أما
وهـذا التغيُّـر يف الـسياسة بـدأ       . ستة شهور من الوالدة هلن إجازة أمومـة بـأجر         

ومبوجب جمموعة التـدابري اجلديـدة اخلاصـة        . ٢٠٠٧مارس  / آذار ١سريانه يف   
ة شـهور   ، جـرى متديـد فتـرة الـست        ٢٠٠٨بالزواج والوالدية الـصادرة يف سـنة        

  . شهرا١٢ًإىل 
                   وجرى متديد إجازة رعاية الطفل بأجر من يومني إىل ستة أيام يف السنة لكـل

واحٍد مـن الوالـدين حـىت يبلـغ الطفـل عامـه الـسابع، علـى أن تـدفع احلكومـة                      
وملــا كــان الوالــد والوالــدة يعمــالن ويــستطيعان أخــذ  . األيــام الثالثــة األخــرية

حقاق دعــم زوجهــا لرعايــة طفلــهما عنــدما إجــازة، فــسوف تتمتــع األم باســت
ــل       ــدما ميــرض الطف ــل أو عن ــة الطف ــة لرعاي ــات العادي ويكــون . تتعطــل الترتيب

ــدين أو كالمهــا يأخــذان        ــا إذا كــان أحــد الوال ــرِّر م ــار يف أن تق لألســرة اخلي
  .اإلجازة متوقفاً ذلك على التزاماهتما يف العمل
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  القوانني اليت تنظّم الزواج والطالق    
نظراً ألن سنغافورة جمتمع متعدد األديان، فإن لديها قانونني مستقلني ينظّمـان الـزواج                ٩-١٦

والطــالق، أحــدمها هــو الــشرع اإلســالمي علــى الوجــه الــذي جــرى تــشريعه مبوجــب  
وملزيـد مـن التفاصـيل،    (، واآلخـر هـو ميثـاق املـرأة        “قانون تطبيق الـشرع اإلسـالمي     ”

  .“املرأة يف سنغافورةميثاق ”يرجى قراءة اجلزء األول بشأن 
  تقسيم األصول الزوجية: تعديل قانون صندوق االّدخار املركزي    

سامهت التغيريات املُدخلَـة علـى خطـة صـندوق االدخـار املركـزي يف أن أصـبح مـن                     ١٠-١٦
. األيــسر بالنــسبة للــشريكني املطَلّقــني أن يقتــسما أصــوهلما الزوجيــة بــشكل عــادل        

 لـيس ألي زوج سـابق بعـد ذلـك أن ينتظـر             ٢٠٠٧وبر  أكتـ /فاعتباراً من تشرين األول   
ــه /حــىت يبلــغ زوجهــا  ــه املــّدخرة يف    ٥٥زوجت  ســنة مــن العمــر قبــل أن يــسحب أموال

وميكـن اآلن القيـام بالتحويـل الفـوري للنقـود احملتـسبة يف              . صندوق االّدخـار املركـزي    
  .صندوق االدخار املركزي إىل حساب الزوجة السابقة

  
  استثناءات للحصانة الزوجية: عقوباتتعديل على قانون ال    

نظراً للوضع املتغيِّر للمرأة، والطبيعة املتطـورة للعالقـة الزوجيـة واالجتـاه يف كـثري مـن             ١١-١٦
. البلدان حنـو إلغـاء احلـصانة الزوجيـة، وأُعيـد النظـر يف اإلبقـاء علـى احلـصانة الزوجيـة              

، اعتمــدت ٢٠٠٨ايــر فرب/ شــباط١وبتعــديل قــانون العقوبــات الــذي بــدأ ســريانه يف   
ســنغافورة هنجــاً ُمعــاَيراً بتجــرمي أي زوج يــدخل يف عالقــة زوجيــة بغــري التراضــي، أي 

  :سحب احلصانة الزوجية، إذا حدث ما يلي
أو اإللغـاء  /تعيش الزوجة بعيداً عن زوجهـا حبكـم مؤقـت بـالطالق و            )أ(    

  ليس هنائيا؛
ئي أو باتفـاق  تعيش الزوجة منفصلة عن زوجهـا حبكـم انفـصال قـضا          )ب(    

  كتايب باالنفصال؛
الزوجـــة تعـــيش منفـــصلة عـــن زوجهـــا وُشـــرع يف اختـــاذ إجـــراءات     )ج(    

فيمــا يتعلــق بــالطالق أو الــبطالن أو االنفــصال ) لكنــها مل توقــف ومل تفــض(الــدعوى 
  .القضائي

سريان أمر زجري من احملكمة يفيد تقييد الـزوج عـن ممارسـة اتـصال        )د(    
  جنسي مع زوجته؛
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  سريان أمر محاية أو أمر مستعجل ضد الزوج لصاحل زوجته؛  )هـ(    
الزوجــة تعــيش منفــصلة عــن زوجهــا، وُشــرع يف إجــراءات الــدعوى    )و(    

  .أمر مستعجل لصاحل الزوجة/فيما يتعلق بأمر محاية أو) بيد أهنا مل توقف أو تفض(
ــنح إعفــ       ١٢-١٦ ــراً ألن أي زوج مي ــد، نظ ــسابق يف حاجــة إىل مزي ــانون ال ــري وكــان الق اء غ

مشروط من جرمية اغتـصاب زوجتـه بغـض النظـر عـن الكيفيـة غـري املعقولـة الـيت رمبـا                       
بيد أن التعديل أقر بضرورة إقامـة تـوازن بـني حاجـات املـرأة الـيت تطلـب                   . تصرف هبا 

. احلماية والشواغل العامة بشأن حقوق الزوجية والتعبري عن الـصلة الوثيقـة يف الـزواج    
ومـن مث تتـيح     . متاماً قد يغيِّر معامل الـزواج بأكملـها يف جمتمعنـا          فإلغاء احلصانة الزوجية    

التعـديالت يف قـانون العقوبـات احلمايــة الـضرورية للنـساء الالئــي تقـف زجيـاهتن، مــن        
ومـن الواضـح أن هـذه التعـديالت     . الناحية العمليـة، علـى حافـة اهنيـار أو أهنـا اهنـارت        

  . قد ُسحبتتشري إىل أن موافقتها على العالقات الزوجية 
ويتيح هذا النهج لنا اإلبقاء على احلصانة الزوجية يف الزواج، يف حني أن القـانون يف                 ١٣-١٦

الوقت نفسه جيرِّم إرغام الزوج زوجته على إتيان اتصال جنـسي علـى غـري رغبتـها يف                  
  .ظل االستثناءات املذكورة عاليه

ع، سـواء كـن يف حـاالت زواج    وهذا احلكم اجلديد فيمـا يتعلـق بـاملرأة متـاح للجميـ        ١٤-١٦
إضـافة إىل ذلـك ترجـع اإلشـارة إىل اإلجـراءات الزوجيـة يف               . إسالمي أو غري إسالمي   

  .حاالت االستثناء إىل اإلجراءات الزوجية احمللية واألجنبية على السواء
  

  الشريعة يف سنغافورة    
تقدميـة كجـزء مـن    الطائفة اإلسـالمية يف سـنغافورة ملتزمـة باملمارسـات اإلسـالمية ال             ١٥-١٦

ــة يف ســنغافورة املعاصــرة  ــتفكري تطــور    . هويتــها الديني ويترافــق مــع هــذا الــنمط مــن ال
  . القانون اإلسالمي أو قانون الشريعة باستمرار مع تغيُّر جمتمع سنغافورة

  
  تعديل احلد األدىن لسن الزواج    

احلـد األدىن   ، أدخلت تعديالت على تنفيذ الـشرع اإلسـالمي لزيـادة            ٢٠٠٨يف سنة    ١٦-١٦
وهــذا يتفــق مــع احلــد األدىن .  ســنة لإلنــاث املــسلمات١٨ إىل ١٦لــسن الــزواج مــن 

وأي مـسلم يقـل عمـره       . لسن الزواج بالنسبة للمسلمني مع ذلك احلـد لغـري املـسلمني           
 سـنة ويرغـب يف الـزواج عليـه، مثـل نظرائـه غـري املـسلمني، أن يتقـدَّم بطلـب             ١٨عن  

  .قبل أن يستطيع هذا الشخص الزواجللحصول على تصريح خاص للزواج 



CEDAW/C/SGP/4  
 

09-29020 109 
 

  املرونة يف اإلدارة القانونية    
  أوامر احلماية/اإلعالة    

فيما يتعلق باإلعالة أثناء الزواج إلعالـة الزوجـة وأطفاهلـا، للمـرأة املـسلمة اختيـار أن                   ١٧-١٦
كمـة  وجيوز هلا أيضاً أن تتقـدَّم إىل حم . تتقدَّم إىل احملكمة الشرعية أو إىل حمكمة األسرة   

األسرة للحصول على أمر باحلماية اخلاصة، أو أمر إبعاد الزوج عن مـرتل الزوجيـة أو                
  .أمر مستعجل ضد زوجها الذي ميارس ارتكاب العنف

  
  التصرف يف املمتلكات أو تقسيمها عند الطالق/رعاية األطفال    

 حمكمــة أصــبح نفــس احلكــم اخلــاص باالختيــار بــني اللجــوء إىل احملكمــة الــشرعية أو  ١٨-١٦
فـإذا  . األسرة متاحاً للمرأة املسلمة الـيت حتتـاج إىل أن تـسوي مـسائل متعلقـة بـالطالق          

اختارت أي امـرأة تـسوية املـسائل يف حمكمـة األسـرة، ميكـن هلـا أن تتقـدَّم إىل حمكمـة                      
ومع ذلـك إذا أرادت هـي وعـشريها مسـاع األمـور لـدى           . الشريعة للحصول على إذن   
  .األمر إعطاء إذنحمكمة األسرة، ال يستلزم 

  
  تنفيذ أوامر احملاكم الشرعية    

ُعــدل قــانون الــشريعة اإلســالمية جلعلــه أيــسر بالنــسبة للمــرأة املــسلمة إلنفــاذ أوامــر     ١٩-١٦
فــأوامر احملكمــة الــشرعية مل تعــد حتتــاج إىل تــسجيلها يف   . أصــدرهتا احملكمــة الــشرعية 

الة اإلجـراء اخلـاص بالتـسجيل    وسوف توفر إز. حمكمة حملية قبل أن تصبح قابلة للنفاذ    
فاملرأة املسلمة مثلها مثل املرأة غري املسلمة رمبـا تبـدأ           . على املرأة املسلمة الوقت واملال    

إجــراءات التنفيــذ يف حمكمــة األســرة دون مزيــد مــن إجــراءات التــسجيل ضــد زوجهــا 
مـة  وسـوف تواصـل حكو    . السابق الذي قصَّر عن تسديد املبالغ اليت أمرت هبا احملكمة         

  . سنغافورة إعادة النظر وتعديل القوانني كلما كان ذلك ضرورياً
ويستطيع األفـراد تقـدمي شـكوى لقاضـي الـصلح يف احملكمـة احملليـة بـسبب اإلخـالل                     ٢٠-١٦

فاإلخالل بأوامر احملكمـة الـشرعية يعتـرب فعـالً خمـالً ويتعـرض              . بأوامر احملكمة الشرعية  
  . اوز ستة أشهراملخالف عند اإلدانة للسجن لفترة تتج

  
  تعيني املرأة يف مناصب هامة    

ــة  ) وهــي حكــم ديــين إســالمي (، صــدرت فتــوى  ٢٠٠٦أغــسطس /يف آب ٢١-١٦ مــن جلن
ــشرعي      ــس االســتئناف ال ــرأة كأعــضاء يف جمل ــيني امل ــيح تع ــوى تت ــانون ١ويف . الفت  ك

الـسيدة  : ، ُعينـت ثـالث مـسلمات كأعـضاء يف جملـس االسـتئناف             ٢٠٠٨ينـاير   /الثاين
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نت عبد اللطيف، رئيسة إدارة الشريعة، يف مدرسة اجلنيد اإلسالمية؛ والـسيدة            هرينة ب 
محيدة بنت إبراهيم، قاضية حملية يف احملاكم األقل درجة؛ والسيدة فريـدة عريـاين بنـت             

ومت تعيينـهن  . بريين، كبرية املسؤولني القانونيني التنفيذيني يف جملس اإلسـكان والتنميـة     
ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١ إىل   ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ لفترة سنتني اعتباراً من   

٢٠٠٩.  
 أمينـة  ٢٠٠٧مـايو  / أيـار ٢إضافة إىل ذلك، عُينت الـسيدة أمينـة بنـت عبـد الغـين يف              ٢٢-١٦

  .سجل احملكمة الشرعية
ويتيح إدراج النساء كأعضاء يف جملس االستئناف وتعيني امرأة أمينـة سـجل احملكمـة                ٢٣-١٦

وهـذا ميثِّـل معلمـاً يف مرحلـة         . ملنظور املـرأة يف قـضايا الـزواج والطـالق         الشرعية اجملال   
فـإدراج املـرأة    . هامة يف دخول املرأة إىل نظام السلطة القضائية اإلسالمية يف سنغافورة          

يف نظــام الــسلطة القــضائية الــشرعية العليــا هتيــئ اجملــال إلدراج املــرأة يف احملــاكم األقــل  
  .درجة

ة فارقـــة أيـــضاً يف اآلونـــة األخـــرية يف تقريـــر الـــسياسة اخلاصـــة  وقـــد حـــدثت عالمـــ ٢٤-١٦
فألول مرة، جرى تعيني امـرأة مـسلمة عـضواً يف اجمللـس الـديين اإلسـالمي                 . باملسلمني

والـسيدة زوريـده بنـت      ). وهو أعلى سـلطة لتقريـر الـسياسات لـسنغافورة         (لسنغافورة  
رطة الـسنغافورية، وهـي حاليـاً       عبد اهللا، اآلمرة السابقة  ملقر ُشعبة جورونـغ لقـوة الـش            

وهــي أيــضاً  )٣٠(املــسؤولة التنفيذيــة الرئيــسية جلماعــة العــون الــذايت املالويــة اإلســالمية 
ويعتــرب تعيينــها تطــوراً . عــضو يف اجمللــس الــوطين ملكافحــة إســاءة اســتعمال املخــدرات

سبة هاماً جداً نظراً ألن منظور املرأة سينعكس بشكل أفضل يف تقريـر الـسياسات بالنـ              
  . للطائفة املسلمة يف سنغافورة

  
  جلنة الفتوى: مواكبة التغيُّرات    

تتباين ممارسة الشريعة اإلسالمية فيما بـني البلـدان ويراقـب اجمللـس الـديين اإلسـالمي                  ٢٥-١٦
 التابعة للمجلـس الـديين اإلسـالمي    )٣١(وجتتمع جلنة الفتوى. هذه التباينات والتطورات 

__________ 
 توجـد مجاعـة عـون ذايت مـن هـذا        ويف سـنغافورة  .  إسـالمية  -يياسان منداكي هي مجاعة عون ذايت مااليوية          )٣٠(  

  .النوع لكل مجاعة عرقية
جلنة الفتوى هيئة مستقلة مؤلفة من علماء مسلمني يعينـهم اجمللـس الـديين اإلسـالمي للتـداول بـشأن القـضايا                        )٣١(  

  .اجلديدة اليت متس تطبيق الشريعة



CEDAW/C/SGP/4  
 

09-29020 111 
 

عة ولوضع توصـيات بـشأن التـدابري اجلديـدة الـيت مـن شـأهنا                بانتظام ملناقشة نقط الشري   
  . مواجهة حتديات هذه التغيُّرات وتدافع عن املبادئ اإلسالمية والفلسفة القانونية

  اجلزء السادس
   التزام الدول األطراف- ٢٤املادة     

تتعهد الدول األطراف باختاذ مجيع ما يلزم علـى الـصعيد الـوطين مـن تـدابري ترمـي إىل                      
  .حتقيق اإلعمال الكامل للحقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية

  
  املرأة والعنف العائلي    

وتسعى سنغافورة، من خالل هنـج      . ال تتهاون احلكومة السنغافورية مع العنف العائلي        ١-٢٤
إىل إجيـاد بيئـة خاليـة مـن العنـف لألسـر، بيئـة تكـون آمنـة                  “  املـساعدة  كثرة األيـدي  ”

  . ومستقرة وداعمة
وخالل السنوات العـشر املاضـية، غيَّـرت سـنغافورة الطريقـة الـيت واجهـت هبـا العنـف                      ٢-٢٤

فاليوم توجـد شـبكة شـاملة وجامعـة مـن اخلـدمات الـيت مكنتنـا مـن بنـاء بيئـة              . العائلي
 يف ٢٠٠٦ويف اجلهـود الـيت بذلتـها سـنغافورة يف سـنة      . آمنة تنشأ فيها أسرنا وأطفالنـا     

“ جتربة سـنغافورة  : محاية اُألسر من العنف   ”لت يف املنشور    معاجلة العنف العائلي ُسج   
وهذا يوافق السنة العاشرة النـضمام سـنغافورة إىل اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال          

. التمييز ضد املرأة وإنشاء املنظومة الوطنية لالتصاالت الـشبكية بـشأن العنـف العـائلي              
 الـــــــشبكي  مـــــــن هـــــــذا املنـــــــشور علـــــــى املوقـــــــع٢٠٠٧وتتـــــــاح اآلن طبعـــــــة 

http://app.mcys.gov.sg/web/serv_reports_faml.asp..  
  

  التشريعات بشأن االغتصاب يف إطار الزواج    
 جرى تعـديل قـانون العقوبـات لتجـرمي ممارسـة اجلـنس قـسراًَ                ٢٠٠٧سبتمرب  /يف أيلول   ٣-٢٤

أو الزوج وهو القانون الذي صـدر بـأمر احلمايـة الشخـصية ضـد الـزوج                 على الزوجة   
ونص القانون على محاية إضافية لضحايا العنـف الزوجـي وبـدأ            . مرتكب الفعل املخل  

  . ٢٠٠٨فرباير /نفاذه يف شباط
  

  املنابر املشتركة بني الوكاالت    
يـق احلـوار املعـين بـالعنف        فر”من املنابر الرئيـسية ملعاجلـة العنـف العـائلي يف سـنغافورة                ٤-٢٤

ــائلي ــام   “الع ــشئ يف ع ــذي أن ــة    . ٢٠٠١، ال ــق وزارة التنمي ــة الفري ــشارك يف رئاس وي

http://app.mcys.gov.sg/web/serv_reports_faml.asp�
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ويتـألف فريـق احلـوار    . اجملتمعية للشباب واأللعاب الرياضية وقوة الشرطة الـسنغافورية       
هـــذا مـــن احملـــاكم، والـــسجون، ووزارة الـــصحة، ووزارة التعلـــيم، واجمللـــس الـــوطين  

وكذلك من وكاالت للخدمة االجتماعية مثل مجعية مكافحـة          )٣٢(اعيةللخدمة االجتم 
ويسعى فريق احلوار إىل تيـسري إجـراءات العمـل فيمـا بـني الوكـاالت،         . العنف العائلي 

وتنسيق اجلهود املبذولة لتثقيف اجلمهور وإجياد أفكار جديدة من أجل التعـاون بـشأن         
  .العنف العائلي

أفرقـة عاملـة إقليميـة معنيـة بـالعنف العـائلي، وترأسـها              ، أنـشئت سـتة      ٢٠٠٣ويف سنة     ٥-٢٤
منظمات غري حكومية، وذلـك لتطويـع طاقـة اجملتمـع احمللـي لقيـادة األنـشطة اإلقليميـة                   
وفحــص االجتاهــات اجلديــدة علــى مــستوى القواعــد الــشعبية والتمــاس طــرق جديــدة  

 أعــضاء يف فريــق ويعــيَّن رؤســاء األفرقــة العاملــة . ملعاونــة اُألســر املتــضررة مــن العنــف 
  .احلوار لتقدمي املالحظات إىل فريق احلوار بشأن الثغرات املوجودة يف اخلدمات

ــشاورات منتظمـــة مـــع          ٦-٢٤ ــراء حـــوارات ومـ ــشرطة الـــسنغافورية إجـ ــل قـــوة الـ وتواصـ
ــة     ــة االجتماعيـ ــاالت اخلدمـ ــدى وكـ ــاملني لـ ــاعيني العـ ــصائيني االجتمـ ــي . األخـ وترمـ

لعمل املـشتركة وتـوفري مـساعدة منـسَّقة لـضحايا           احلوارات هذه إىل حتسني إجراءات ا     
ــائلي  ــصاالت      . العنــف الع ــة حنــو احلــوار واالت وكــان مــن نتيجــة هــذه اجلهــود املوجَّه

الشبكية بذل جهود مشتركة يف سبيل تثقيـف اجلمهـور يف اجملتمـع وازديـاد االنـسجام                 
 زيـادة  وميكن مـشاهدة هـذه النتـائج يف       . بني ضباط الشرطة واألخصائيني االجتماعيني    

مـــن (إحـــاالت الـــشرطة لـــضحايا العنـــف العـــائلي إىل وكـــاالت اخلدمـــة االجتماعيـــة 
ــة يف عــــام ٨٦٦ إىل ٢٠٠١إحالــــة يف عــــام  ١٧١ وأســــفرت عــــن ). ٢٠٠٧ إحالــ
ــك ــن        ذل ــم م ــضحايا ومعظمه ــة لل ــدعم والرعاي ــوفري ال ــها لت ــدخالت جــرت يف حين ت
  . واألطفال النساء

ميــة اجملتمعيــة والــشباب واأللعــاب الرياضــية، هــي ، تــنظِّم وزارة التن٢٠٠١ومنــذ عــام   ٧-٢٤
وشركاؤها بشكل سنوي النـدوة الوطنيـة لالتـصاالت الـشبكية بـشأن العنـف العـائلي                  
وذلك لتـدعيم الـشراكات وتبـادل أفـضل املمارسـات يف جمـاالت الـسياسة واملمارسـة                  

ــادل    ٢٠٠٦ويف عــام . والبحــوث ــدان اجملــاورة لتب ــارزون مــن البل ، ُدعــي متكلمــون ب
ويف . قوانينـــهم وبـــراجمهم وخـــدماهتم املتعلقـــة باُألســـر الـــيت تعـــيش يف كنـــف العنـــف 

تعبئـة  : تعبئة الرجال : الرجال والعنف اُألسري  ”، كان عنوان الندوة     ٢٠٠٧مايو  /أيار
وكان من بني املتكلمني الرئيـسيني البـارزين شـخص مـن الواليـات املتحـدة                . “املوارد

__________ 
  .ماعية يف سنغافورةاجمللس الوطين للخدمة االجتماعية هو هيئة شاملة لوكاالت اخلدمة االجت  )٣٢(  
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 وتبــادل بــراجمهم وخــدماهتم هبــدف التفــاهم وُدعــي كــذلك خــرباء حمليــون للمــشاركة
وأعقب هذا محلـة دعائيـة ملـدة أسـبوعني          . وإشراك وتعبئة الرجال إلهناء العنف العائلي     

ــاين  ــشرين الثـ ــة     /يف تـ ــون واإلذاعـ ــة والتليفزيـ ــائل الطباعـ ــت وسـ ــث ُنظِّمـ ــوفمرب حيـ نـ
 توعيـة يف  وامللصقات والربامج اإلذاعية والتليفزيونيـة علـى النواصـي احملليـة، وأحاديـث       

  . أماكن العمل كلها ُنظمت ملد قنوات االتصال مع الرجال للتوعية
  

  دور احملاكم األقل درجة    
يقوم مركز األسرة وقضاء األحـداث باحملـاكم األقـل درجـة يف سـنغافورة أيـضاً بـدور                     ٨-٢٤

وقـد  . ذي شأن يف النهج املنظومي يف التعامل مع حاالت العنف العائلي يف سـنغافورة             
ــشئ ــانوين       أن ــصاف ق ــراد األســرة للبحــث عــن انت ــة األســرة يف ســنغافورة ألف ت حمكم

وباعتبارهـا حمكمـة موحَّـدة لـشؤون األسـرة          . بالنسبة جلميع الرتاعات املتصلة باألسـرة     
وتتنــاول مجيــع اإلجــراءات األســرية يف ســنغافورة، فــإن اختــصاصها يغطــي أو يــشمل   

  . ماية الشخصية، وإنفاذ أوامر النفقةإجراءات التبين، والوصاية، والطالق، وأوامر احل
  

  اخلدمات املتخصصة    
ــت يف آذار  ٩-٢٤ ــارس /أعلن ــة      ٢٠٠٥م ــستمرة معني ــة م ــا جلن ــسنني باعتباره ــة امل ــة محاي  فرق

وهـي تـؤدي دوراً رئيـساً يف تـوفري التقيـيم متعـدد التخصـصات                . حباالت إيذاء املسنني  
  .والتدخل لصاحل اُألسر واجملتمع احمللي

 ١٠٠هنـاك حـوايل     . ترب عدد احلاالت املبلَّغ عنها بـشأن إيـذاء املـسنني غـري كـبريً              ويع ١٠-٢٤
وقــد ضــوعفت جهــود تثقيــف . حالــة ادعــاء بإســاءة معاملــة املــسنني يبلَّــغ عنــها ســنوياً

ــساعدة       ــة بامل ــوقهم وإبالغهــم باجملــاالت املتعلق ــشأن حق ــسنني ب . اجلمهــور لتثقيــف امل
أن حيصل على اخلدمات من خالل نقـاط        ويستطيع أي شخص مسن يطلب املساعدة       

اتصال عن طريق املنظومـة الوطنيـة لالتـصاالت اخلاصـة بـالعنف العـائلي، مبـا يف ذلـك                    
  . مراكز اخلدمة اُألسرية والشرطة واملستشفيات وحمكمة األسرة

ويتعرض مقدمو اخلدمات إىل تدريب منتظم ملعاونتهم على اكتشاف حـاالت إيـذاء              ١١-٢٤
وقــد أُعــد كُتيِّــب بــشأن إيــذاء املــسنني وإمهــاهلم وذلــك   . ل لــصاحلهماملــسنني والتــدخ

  .إلرشاد مقدمي اخلدمات بشأن عالمات ومظاهر حاالت إساءة يف معاملة املسنني
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  تثقيف اجلمهور    
ــالم         ١٢-٢٤ ــع وســائط اإلع ــاب الرياضــية م ــشباب واأللع ــة وال ــة اجملتمعي تعمــل وزارة التنمي

 بــشأن العنــف العــائلي مــن خــالل املقـــاالت      واجملــالت مــن أجــل تثقيــف اجلمهــور     
واتصف جمـال التركيـز إىل حـد كـبري بالطـابع الوقـائي مـع تركيـز عمليـة               . واإلعالنات

وقـد  . التعرف على عالمات العنف العائلي واحلاجة إىل التماس العون يف وقـت مبكـر             
ع وزِّعت مواد لتثقيف اجلمهور مثل النشرات ومواد إضافية وزِّعـت علـى نطـاق واسـ               

ــة والـــشرطة واملكتبـــات     ــاالت اخلـــدمات االجتماعيـ مـــن خـــالل املـــستوصفات ووكـ
وتتــاح معلومــات عــن العــون بــشأن العنــف مــا بــني األشــخاص علــى املوقــع . املــدارس

  ).www.family.gov.sg/stopfamilyviolence(الشبكي اإللكتروين للمواطنني 
 للتعـارف مـع اجلـنس اآلخـر         وُبذلت جهود لتثقيف الناشئة بشأن العالقـات الـصحية         ١٣-٢٤

ــزواج   ــل ال ــة قب ــادرات التمهيدي ــدءاً باملب ــشباب   . ب ــة وال ــة اجملتمعي وتتعــاون وزارة التنمي
) املعاهــد الفنيــة التطبيقيــة واجلامعــات (واأللعــاب الرياضــية مــع معاهــد التعلــيم العاليــة  

ت وذلــك للمــشاركة يف إعــداد منــاذج براجميــة اختياريــة بــشأن أمنــاط الــتفكري واملهــارا  
املتعلقــة بالعالقـــات الـــصحية، وكـــذلك تـــدريب احملاضـــرين والطـــالب واملستـــشارين  
واملــربني علــى مهــارات ميــسَّرة ملعاملــة مــسائل عالقــات الطــالب مــن خــالل دورات   

ــدربني  ــدريب املـ ــة لتـ ــة والـــشباب واأللعـــاب   . منتظمـ ــة اجملتمعيـ وكانـــت وزارة التنميـ
لعائلي وجمـاالت املعاونـة يف املـدارس        الرياضية تعمل مع شركاء لزيادة الوعي بالعنف ا       

  . من خالل جمموعات إعالمية وشرائط فيديو
ــة      ١٤-٢٤ ــاالت اخلدمـ ــية وكـ ــاب الرياضـ ــشباب واأللعـ ــة والـ ــة اجملتمعيـ ــوِّل وزارة التنميـ ومتـ

ــة      ــة فيمــا يتعلــق مبــشاريعها لتثقيــف اجلمهــور، والــيت تــشمل معــارض إذاعي االجتماعي
ــة و  ــة علـــى النواصـــي احملليـ ــدارس  وتلفزيونيـ يف مراكـــز التـــسوق، واملـــستوصفات واملـ

  .االبتدائية
وإلنشاء قاعدة أساسية ولفهم الثغرات يف التراسل اجلماهريي احلـايل، كلَّفـت وزارة              ١٥-٢٤

التنمية اجملتمعية والشباب واأللعاب الرياضية بإجراء دراسة جلمع أفكار مجاهرييـة عـن             
 إىل  ٢٠٠٢ديـسمرب   / كـانون األول   وعي اجلمهور بشأن العنـف العـائلي يف الفتـرة مـن           

وأظهرت الدراسة لتصورات اجلمهور عن العنـف العـائلي         . ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاين 
أن األمر يستلزم مزيداً من الدعاية عـن طريـق وسـائط اإلعـالم لزيـادة الـوعي بـالعنف                    

 إخـراج مزيـد مـن الدعايـة عـن طريـق وسـائط        ٢٠٠٣العائلي وهلذا، جـرى منـذ سـنة      



CEDAW/C/SGP/4  
 

09-29020 115 
 

مــاهريي وذلــك بإصــدار اإلعالنــات وكتابــة مقــاالت تقــريظ يف الــصحف  اإلعــالم اجل
  . واجملالت

 إىل ظهــور حتــوالت إجيابيــة يف ٢٠٠٧وأشــارت دراســة املتابعــة الــيت جــرت يف عــام   ١٦-٢٤
فقــد أصــبح اجلمهــور أقــل هتاونــاً مــع العنــف . تــصورات اجلمهــور عــن العنــف العــائلي

مـن اجمليـبني بـشعورهم القـوي بـأن العنـف       وأفاد مزيـد    . ٢٠٠٣الزوجي باملقارنة بعام    
اجلسدي جزء غري مقبول يف احلياة الزوجيـة ويعتـرب الـصفع والعقـاب والتهديـد بإيـذاء                  

وأجـاب عـدد    . الزوج أو الزوجـة مـن أعمـال اإليـذاء بغـض النظـر عـن تكـرر احلادثـة                   
التوعيـة  أكرب من اجمليبني بأهنم على وعي مبا يشكل عنفاً عاطفياً، واقترح هؤالء زيـادة               

  . باحلماية املقدَّمة مبوجب القانون
  

  برامج االستشارة اإللزامية    
ــد     ١٧-٢٤ ــة، مبوجــب البن ــستطيع احملكم ــب      ) ٥ (٦٥ت ــدُّم بطل ــد التق ــرأة، عن ــاق امل ــن ميث م

أو أفــراد أســرة الــضحية حبــضور /للحمايــة الشخــصية، أن تــأمر الفاعــل، والــضحية، و 
إلزاميــاً وقــد يــشكِّل عــدم االمتثــال ازدراًء  ويعتــرب احلــضور . عمليــة إســداء االستــشارة

  . للمحكمة
ويدعم برنامج االستشارة اإللزامية الـضحايا وأطفـاهلم لـضمان سـالمتهم ومحايتـهم،               ١٨-٢٤

وتقـوم وزارة التنميـة اجملتمعيـة والـشباب واأللعـاب الرياضـية             . مع إعـادة تأهيـل اجلـاين      
ــك       ــها وذل ــة ومتويل ــة االجتماعي ــاالت اخلدم ــيني وك ــة  بتع ــشارة اإللزامي ــوفري االست . لت

وأظهــرت الدراســات بــشأن معــاودة ارتكــاب اجلرميــة ومــدى فعاليــة الربنــامج ظهــور    
، أُعــد دليــل ملمارســات برنــامج االستــشارة اإللزاميــة   ٢٠٠٧ويف عــام . نتــائج إجيابيــة

ــشارون  ــه املستـ ــع بـ ــسفية    . لينتفـ ــة والفلـ ــصيل اجلوانـــب العمليـ ــدليل بالتفـ ويـــصف الـ
  . امية، وكذلك املعايري املهنية املتوقعة من الوكاالتلالستشارة اإللز

ــه ممارســـي برنـــامج     ١٩-٢٤ ــدريب لتوجيـ ــة طريـــق للتـ ــسها، وضـــعت خارطـ ويف الـــسنة نفـ
ــائلي      ــشأن العنــف الع ــدريب ب ــى احتياجــات الت ــة، للتعــرُّف عل ــشارات اإللزامي . االست

 برنـامج للتأهيـل     ولزيادة كفاءة املستشارين يف التعامل مع قضايا العنـف العـائلي، أُعـد            
بشأن االستشارة اإللزامية بشأن العنف العائلي، وهـو يـشمل دورات تدريبيـة أساسـية               

ــى       . ووســيطة ــة احلــصول عل ــشارة اإللزامي ــامج االست ــع ممارســي برن ــن مجي ــب م ويطل
ويف .  قبـــل أن يـــسمح هلـــم بتقـــدمي االستـــشارات٢٠٠٩الـــشهادة قبـــل حلـــول عـــام 

 ممارسـاً حيـث قُـدِّمت       ١٤٨وىل املكوَّنـة مـن      ، ُعرضت الدفعة األ   ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
ويعتـرب  .  سـاعة مـن التـدريب يف إطـار برنـامج التأهيـل             ٨٢هلم الشهادات بعد حضور     
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برنامج التأهيل عالمة بارزة أخرى يف منجزات برنـامج االستـشارة اإللزاميـة والتزامنـا               
 . بتقدمي خدمة أفضل لعمالئنا

  
  إحصاءات عن العنف العائلي    

جل عدد الطلبات املقدَّمة إلصدار أوامر لتـوفري احلمايـة الشخـصية هبوطـاً تـدرجيياً             س ٢٠-٢٤
ويرجــى الرجــوع إىل اجلــدول الــوارد أدنــاه ملعرفــة . ٢٠٠٧ إىل عــام ٢٠٠٣مــن عــام 

  .عدد طلبات احلماية املذكورة املقدَّمة يف السنة الواحدة
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

ــة ــات املقدَّمــــــ الطلبــــــ
صـــدار أوامـــر لتـــوفريإل

  ٢ ٥٥٤  ٢ ٦٦٧  ٢ ٦٩١  ٢ ٥٢٢  ٢ ٧٨٣  احلماية الشخصية
  

  . احملاكم األقل درجة، سنغافورة:املصدر
  


