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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة التاسعة واألربعني

        ٢٠١١ يوليه/ متوز٢٩-١١
 املتعلقــة بــالنظر يف التقريــر الــدوري ســئلةالــردود علــى قائمــة القــضايا واأل

  الرابع
  

  *سنغافورة
  
  
  
  
  

 
  

 تقاريرها، هذه الوثيقة صـادرة دون حتريـر رمسـي           إعدادف بشأن    إىل الدول األطرا   مةاملقدَّوفقاً للمعلومات      *  
 .قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة يف األمم املتحدة
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  حملة عامة    
  )CEDAW/C/SGP/Q/4( من قائمة القضايا ١ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة

ــع املقــدم مــن ســنغافورة مــش    مشلــت  - ١ ــر الــدوري الراب ــة إعــداد التقري ــة  عملي اركة اللجن
 وهيئـة التنـسيق   املعنية باتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة               املشتركة  الوزارية  
لمنظمات النسائية احمللية واجمللس السنغافوري للمنظمـات النـسائية ومنظمـات نـسائية             لالوطنية  

لــشباب والرياضــة،  أخــرى، وأعــضاء اللجنــة الربملانيــة احلكوميــة املعنيــة بالتنميــة اجملتمعيــة وا       
  . الربملانسيدات أعضاء يفو
املشتركة املعنية باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز              وتشكلت اللجنة الوزارية      - ٢

إزاء تنفيـذ االتفاقيـة علـى       اتباع هنـج حكـومي شـامل منـّسق           لضمان   ١٩٩٦ يف سنة    ضد املرأة 
ة اجملتمعيــة والــشباب والرياضــة وهــي ويــرأس اللجنــة نائــب أمــني وزارة التنميــ. املــستوى احمللــي

وزارة التنميـة   وهـذه اهليئـات تـشمل       . تضم مسؤولني مـن الـوزارات املختـصة وهيئـات قانونيـة           
ووزارة الـدفاع ووزارة التعلـيم ووزارة الـشؤون اخلارجيـة ووزارة             والشباب والرياضة    اجملتمعية

ــانون  واتالـــصحة ووزارة الـــشؤون الداخليـــة ووزارة اإلعـــالم واالتـــصاال  لفنـــون ووزارة القـ
، )شـعبة اخلدمـة العامـة     ( ومكتـب رئـيس الـوزراء        ووزارة القوى العاملة ووزارة التنمية الوطنيـة      

وحمكمـة الـشريعة وسـجل حـاالت        ودوائر املّدعي العام واجمللس الـديين اإلسـالمي بـسنغافورة،           
 ة التنميـة اجملتمعيـة  وزاراملـرأة التـابع لـ   شـؤون   ويعترب مكتب   .  ورابطة الشعب  ،الزواج اإلسالمية 

ــشباب والرياضــة  ــة     ، وهــووال ــة الوزاري ــة للجن ــاملرأة يف ســنغافورة، األمان  جهــاز وطــين معــين ب
ويعتـرب أعـضاء اللجنـة     .  ضـد املـرأة    املشتركة املعنية باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز             

 لـضمان  كـاالهتم ملبادرات يف نطاق اختصاص و     عن تنفيذ وتنسيق ا    مسؤولنيالوزارية املشتركة   
ــضل      ــشكل أف ــرأة ب ــة وملعاجلــة احتياجــات امل ــال لالتفاقي ــة   . االمتث ــصاصات اللجن ــشمل اخت وت

  .الوزارية املعنية باالتفاقية أيضاً إعداد التقارير الدورية لسنغافورة بشأن االتفاقية
 مـــن تقريرنـــا الرابـــع، ُعقـــدت جلـــسات ١٧-٧ و ١٦-٧وكمـــا ذُكـــر يف الفقـــرتني   - ٣

 اجملتمعيـة مات غري حكومية، وأعضاء اللجنة الربملانية احلكومية املعنيـة بالتنميـة            مشاورة مع منظ  
وأحـــدثت هـــذه . الربملـــان بـــشأن مـــشروع التقريـــرالـــسيدات أعـــضاء والـــشباب والرياضـــة و

الكثري مـن املناقـشة بـشأن تقـّدم املـرأة يف سـنغافورة والقـضايا الـيت ال تـزال تواجههـا                 اجللسات
الـة  منـشغلة بـشكل ناشـط حب      مفيدة للجنة الوزاريـة املـشتركة لكـي تظـل           املرأة، وكانت طريقة    
وجـرى إدراج إسـهامات مـن هـذه اجللـسات يف النـسخة النهائيـة مـن                . املرأة على أرض الواقع   

  .الرابع تقريرنا



CEDAW/C/SGP/Q/4/Add.1  
 

11-33426 3 
 

 األمـم   وال يشترط قانون سنغافورة أن ُتعرض على الربملان التقارير املقدمـة إىل هيئـات               - ٤
 والــشباب والرياضــة اجملتمعيــة بالتنميـة  ة الدولــة املعنيــةوزيــرتقـوم  و. عاهــداتمب املنــشأة املتحـدة 
  .جملس الوزراء على التطورات اليت متس رفاه املرأة وتقدمهابإطالع 

  
   من قائمة القضايا٢ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة    

 التمييـز ضـد   توصـيات جلنـة القـضاء علـى    جبديـة وإمعـان يف       حكومة سـنغافورة     نظرت  - ٥
، أنشئ فريق عامل يـضم ممـثلني مـن اجمللـس            ١٦ و   ٢ وفيما يتعلق بالتحفُّظ على املادتني       .املرأة

ــة   ــنغافورة وحمكمـ الـــشريعة وســـجل حـــاالت الـــزواج اإلســـالمية يف  الـــديين اإلســـالمي يف سـ
لـي  الدينية والثقافيـة للمجتمـع احمل     املمارسات   للنظر يف املسألة، مع مراعاة       ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

  . واجملتمع املسلماملاليويف 
وعقب عدة جوالت من املشاورات مع اجلماعـات النـسائية وبعـد دراسـة دقيقـة ألثـر                    - ٦

التحفُّظات على املرأة املسلمة، أعربت حكومـة سـنغافورة عـن سـرورها أن تـذكر أن الـتحفّظ        
، ا الوقـت  ويف هـذ  . لتـضييق نطـاق تطبيقـه     يف جـزء منـه      ُيـسحب   سـوف    ١٦ و   ٢على املادتني   

تــرى حكومــة ســنغافورة أنــه مــن الــضروري اإلبقــاء علــى العناصــر األخــرى مــن هــذا الــتحفظ 
وهـذا يعتـرب ضـرورياً للحفـاظ        . حلماية حقـوق األقليـات يف ممارسـة قانوهنـا الشخـصي والـديين             

ومع ذلك، تعتـرب حكومـة سـنغافورة        . املتعدد الثقافات سنغافورة  على التوازن الدقيق يف جمتمع      
  .هيكل متغيِّر للسكاناحتياجات  بعملية مراجعة مستمرة لتلبية ملتزمة

، تــرى حكومــة ســنغافورة أنــه مــن  ١، الفقــرة ١١وفيمــا يتعلــق بــالتحفُّظ علــى املــادة   - ٧
جّنتـها  أمحايـة  الضروري ومن األمهية اإلبقاء على هذا الـتحفّظ بغيـة احلفـاظ علـى رفـاه املـرأة و        

لعـدد  ضـرورياً أيـضاً يف ضـوء اخنفـاض معـدل اخلـصوبة       ويعتـرب هـذا     . من بعـض املهـن اخلطـرية      
وهلــذا الــسبب، تعتــرب املــرأة علــى . صــغري مــن الــسكان وللمعــدل اإلمجــايل املــنخفض للخــصوبة

 من بعض املهن اخلطـرية يف القطاعـات العـسكرية لتجنُّـب جتنيـد املـرأة يف                  مستبعدةسبيل املثال   
  .األعمال العدائيةيف وقت مهام قتالية 
   من قائمة القضايا٣ يف الفقرة  األسئلة املطروحةالرد على

ــاً      - ٨ ــصائية نظامـ ــة اإلحـ ــة الوطنيـ ــة للهيئـ ــنغافورة، التابعـ ــرة اإلحـــصاءات يف سـ ــع دائـ تتبـ
ــاً  ال ــوزارات      لإلحــصاءات مركزي ــف ال ــن خــالل وحــدات البحــوث واإلحــصاءات يف خمتل م

وهـذا النـهج    .  القطـاع العـام    من أجل جتميع البيانـات وحتليلـها يف       اجملالس التشريعية   احلكومية و 
عيــة احتياجــات املــستعملني فيمــا يتعلــق باإلحــصاءات االقتــصادية واالجتمابــشكل فّعــال يلّبــي 

 اخلاص باللجنـة الوزاريـة املـشتركة املعنيـة باتفاقيـة القـضاء علـى                الشاملة وهو يتوافق مع إطارنا    
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اريـة املـشتركة مـسؤوالً عـن     ويعتـرب كـل عـضو يف اللجنـة الوز     . مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة     
الوكالـة التابعـة    حتـت مـسؤولية     جتميع وإعـداد وحتليـل البيانـات الـيت تتـصل مبجـاالت االتفاقيـة                

 والـشباب والرياضـة بانتظـام    وزارة التنميـة اجملتمعيـة   املـرأة التـابع لـ     شؤون   ويقوم مكتب    .هلؤالء
قّدم املـرأة واملـساواة بـني       بإعداد بيانات مصّنفة حسب اجلنس من الوكاالت احلكومية لرصد ت         

  .)١(اجلنسني يف سنغافورة ويقوم بتحديث اإلحصاءات اخلاصة باجلنسني على موقعه الشبكي
ا وألغـراض   اجلنس من األمـور األساسـية لـسياستن       وُتعَترب البيانات املصّنفة حسب نوع        - ٩

قانون جبمع وحتليـل    وعلى سبيل املثال، تقوم وكاالت إنفاذ ال      . صياغة الربامج والتنمية والرصد   
البيانات املصّنفة حسب نوع اجلنس لكي تستطيع احلكومة حتديد الفئات املستضعفة والتركيـز             

 اليت جتريها وزارة القـوى      لقوة العمل وتعَترب الدراسة االستقصائية    . عليها وعلى حاالهتا اخلاصة   
ــة هــي االستقــصاء الرئيــسي الــذي    ــشط  العامل ــتج معلومــات إحــصائية عــن األن ــصادية ُين ة االقت

االستقـصاء توليـد بيانـات      ب يتـسىن و. للسكان، مبا يف ذلك اخلصائص التفـصيلية للقـوى العاملـة          
، مبـا يف ذلـك      مصّنفة حـسب نـوع اجلـنس بـشأن نطـاق عـريض مـن مؤشـرات الطاقـة البـشرية                    

 اقتــصادياً، الالنــشاطمعــدل مــشاركة قــوة العمــل، ومعــدل العمالــة ومعــدل البطالــة، ومعــدل    
  .عمل املعتادة والدخلوساعات ال

  
  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
   من قائمة القضايا٤ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة    

.  يف دسـتور مجهوريـة سـنغافورة   مجيـع األشـخاص أمـام القـانون مكفـول     مبدأ مـساواة     - ١٠
ــف       ــة يف خمتل ــرأة باحلماي ــوق امل ــع حق ــب الدســتور، تتمت ــودوإىل جان ــشبن ــر  ()٢(ريعات الت انظ

  .ستعرضت وجرى حتديثها مبرور الوقتاليت ا) ١ املرفق
ثالثني للجنــة القــضاء علــى التمييــز التاســعة والــوعقــب مــشاركة ســنغافورة يف الــدورة   - ١١

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٢، أُبلغ جملس الوزراء بالتعليقات اخلتامية للجنة يف         ٢٠٠٧ضد املرأة يف سنة     
 إلبـالغ عامـة اجلمهـور       ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢ يف   يـة وُنظِّمت إحاطة إعالم  . ٢٠٠٧

ــة للجنــة وشــواغلها   وُوضــعت معلومــات ذات صــلة  . واجلماعــات النــسائية بالتعليقــات اخلتامي
. )٣( والـشباب والرياضـة  وزارة التنميـة اجملتمعيـة  لـ وروابط بـشأن االتفاقيـة علـى املوقـع الـشبكي        

__________ 
: ميكــن االطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات بــشأن اإلحــصاءات املعنيــة باجلنــسني علــى املوقــع الــشبكي              )١(  

http://app1.mcys.gov.sg/IssuesTopics/WomenCelebratingWomen/GenderStatistics.aspx.  
: ميكــن االطــالع علــى الــنص الكامــل لإلجــراءات علــى املوقــع الــشبكي املباشــر للــنظم األساســية لــسنغافورة    )٢(  

http://statutes.agc.gov.sg/.  
  )٣(  http://app1.mcys.gov.sg/IssuesTopics/WomenCelebratingWomen/CEDAWReports.aspx.  
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 جتتمـع اللجنـة الوزاريـة املـشتركة املعنيـة باتفاقيـة             وملعاجلة الـشواغل الـيت أعربـت عنـها اللجنـة،          
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بانتظام من أجل إدخال حتديثات علـى اإلجـراءات                

ويقــوم .  اخلتاميــةالتعليقــاتاملتخــذة الســتعراض وتنفيــذ الــسياسات واإلجــراءات املطروحــة يف 
 التعليقــات أُدرج رّد ســنغافورة علــى وقــد. املــرأة برصــد معلومــات التحــديث شــؤون مكتــب 

اخلتامية وبعض النتائج واملبادرات اخلاصة بالسياسة العامـة يف تقريرنـا الرابـع ويف ردودنـا علـى                  
  .قائمة القضايا

 من تقريرنـا الرابـع، يعتـرب نظـام سـنغافورة            ٥-اوووفيما يتعلق بالبيان الوارد يف الفقرة         - ١٢
الختـصاصات القـضائية الثنائيـة األخـرى الـيت جـرت صـياغتها              القانوين ممـاثالً يف هـذا الـصدد ل        

 ففـــي االختـــصاصات القـــضائية الثنائيـــة، ال تـــصبح  .علـــى منـــوذج النظـــام القـــانوين الربيطـــاين 
املعاهدات واالتفاقيات تلقائياً جزءاً من القانون الوطين ما مل يتم إدراجهـا بالتحديـد يف النظـام                  

من املعلومات بشأن اإلطـار القـانوين لـسنغافورة يف اجلـزء            وميكن االطالع على مزيد     . القانوين
  ).CEDAW/C/SGP/1( من التقرير األّويل لسنغافورة ١١-٤ إىل ١-٤األول، الفقرة 

 ملعاملة غري عادلـة مـن تـدبري         ت تعّرض ا أهن اويستطيع أي طرف متضرر يكون من رأيه        - ١٣
ــواردة يف تتــشريعي أو إداري أن  ــة املــساواة ال  الدســتور وذلــك برفــع قــضية أمــام   تــذّرع بكفال

 وباإلضافة إىل الدسـتور، يـتم تنفيـذ أهـداف هـذه االتفاقيـة يف قـانون سـنغافورة                    .احملكمة العليا 
. ميثـاق املـرأة، وقـانون العمـل والقـانون اجلنـائي            مـن بينـها   ام تـشريعية أخـرى،      كمن خالل أح  

 م هــذه ات، وتقــووجيــوز ألي طــرف متــضرر أن يبلّــغ الــسلطات املختــصة حبــدوث انتــهاك       
وميكن االطالع على مزيد مـن      . تنفّذ القوانني لبالتحقيق يف الشكوى مث تتخذ إجراًء       السلطات  

  مــن تقريرنــا ٧-٢لرابــع، ويف الفقــرة   مــن تقريرنــا ا ٩-٢ إىل ٤-٢املعلومــات يف الفقــرات  
  . من تقريرنا األّويل٢-٣و  ١-٣واجلزء الثاين، الفقرتان ) CEDAW/C/SGP/3(الثالث 
وتؤكّد حكومة سنغافورة للجنة أن باهبـا مفتـوح أمـام االقتراحـات البّنـاءة فيمـا يتعلـق                  - ١٤

وســوف تـدرس احلكومـة أيـة مقترحــات بدقـة، آخـذة يف االعتبـار آثــار       . بتنفيـذ هـذه االتفاقيـة   
  .التعديالت التشريعية املقترحة يف سياق اإلطار الوطين القائم من أجل تنفيذ هذه االتفاقية

  
  يا من قائمة القضا٥ املطروحة يف الفقرة األسئلة على الرّد    

 تعتمـد   فإهنـا ليست لديها مـوارد طبيعيـة،       و دولة قوامها مدينة صغرية      لكوهناسنغافورة    - ١٥
بشدة على رأمساهلا البشري وذلك لتطوير وتعظيم إمكانات كل فـرد لـديها، بغـض النظـر عـن                  

ني اجلنــسني علــى أســاس اجلــدارة وتكــافؤ  ويعتــرب مفهــوم املــساواة املوضــوعية بــ  .نــوع جنــسه
 كـل سـنغافوري منـذ الـشباب مـن           لـدى  األساسية متأصـل  الفرص وُسبل احلصول على املوارد      

  .اليت ال تأخذ نوع اجلنس يف االعتبارواملناهج الدراسية خالل املواد التعليمية 
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ــرب نظــام    - ١٦ ــاة  ويعَت ــع شــ   عــدم احملاب ــسبة للجمي يئاً أساســياً واجلــدارة وتكــافؤ الفــرص بالن
 يـشغل مكانـاً   وهـذا  .)٤( جـزء مـن بيـان مهمـة الـدائرة         هبا اخلدمة املدنية وهو   تعمل  اليت   يةكيفلل

بالنسبة جلميـع املـوظفني،    بارزاً يف الدورات التدريبية اإللزامية اليت تقوم هبا دائرة اخلدمة املدنية            
علـى  يع موظفي إنفاذ القـوانني      وجيري تدريب مج  . واملعلِّمون موظفو إنفاذ القوانني     مبا يف ذلك  
املبـادئ التوجيهيـة     ومثة تقيُّـد شـديد بـالقوانني و        ، املشتبه هبن أو الضحايا من اإلناث      التعامل مع 

 مبدونـة قواعـد   ويـسترشد القـضاة     . ذات الصلة حيثما ُيعىن األمـر مبراعـاة االعتبـارات اجلنـسانية           
الـدليل املرجعـي عـن املـساواة يف         بلك  كـذ يسترشدون  املوظفني القضائيني و  ب املتعلقة )٥(السلوك

املعاملــة والــذي يــنص علــى أن مجيــع األطــراف الــذين ميثلــون أمــامهم يعــاملون علــى قــدم            
ويــتم تـدريب مجيــع مــوظفي النيابــة العامـة لكــي يتحلــى هــؤالء   . وبإنــصاف وبــاحترام املـساواة 

ــايري الرتاهــة   ــأعلى مع ــيهم  ب ــتم إصــدار تعليمــات إل  ممارســة  علــى وجــه اخلــصوص بــضرورة  وي
  . برتاهة وموضوعيةاحلصافة

وبغية إقامة ثقافة تدعم التمتع الكامل حبقوق اإلنسان علـى قـدم املـساواة علـى أسـاس               - ١٧
 والـشباب والرياضـة، باالشـتراك مـع         وزارة التنميـة اجملتمعيـة    من املـساواة مـع الرجـال، نظّمـت          

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨الـسنوات  ورات للتـشاور يف  اجمللس السنغافوري للمنظمات النـسائية عـدة د       
 لنشر املعلومات عن االتفاقية ومناقـشة تقـّدم املـرأة     مع مجيع املنظمات النسائية احمللية    ٢٠٠٤ و

 وكـان مـن بـني املـشاركني جملـس شـبكة التكامـل النـسائية املنـضوي حتـت لـواء                       .يف سنغافورة 
وزارة وحتـتفظ   . عمـال رابطة الشعب وأمانة النـهوض بـاملرأة التابعـة للمـؤمتر الـوطين لنقابـات ال               

 ويتـضمن هـذا     . بـشأن االتفاقيـة    )٦(بكي متخـصص   والشباب والرياضة مبوقع شـ     التنمية اجملتمعية 
املوقع التقارير الدورية املقدمة من سنغافورة، واملالحظات اخلتامية من اللجنـة بـشأن التقـارير،                

والرياضـة بتحـديث اللجـان       والـشباب    وزارة التنمية اجملتمعيـة   وتقوم  . ووثائق للتوعية باالتفاقية  
وجملس شـبكة التكامـل النـسائية املنـضوي         التنفيذية للمجلس السنغافوري للمنظمات النسائية،      

حتت لواء رابطة الشعب وأمانة النهوض بـاملرأة التابعـة للمـؤمتر الـوطين لنقابـات العمـال بـشأن                    
  .تادةاالتفاقية من خالل االجتماعات املع

  
  

__________ 
  )٤(  http://www.careers.gov.sg/The+Singapore+Public+Service/Our+Mission+Our+Goals+Our+Beliefs+Core+Values/.  
: ميكـــن االطـــالع علـــى مزيـــد مــــن املعلومـــات بـــشأن مدّونـــة قواعــــد الـــسلوك علـــى املوقـــع الــــشبكي            )٥(  

www.agc.gov.sg/aboutus/values.htm#Code.  
  )٦(  http://app1.mcys.gov.sg/IssuesTopics/WomenCelebratingWomen/CEDAWReports.aspx.  
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   من قائمة القضايا٦ يف الفقرة روحةالرد على األسئلة املط    
حمـدداً كمـا تـود اللجنـة،        بينما قد ال يكـون األسـاس القـانوين للمـساواة بـني اجلنـسني                  - ١٨

مــن دســتورنا ضــماناً كافيــاً للمــساواة جلميــع مــواطين ســنغافورة، رجــاالً ) ١ (١٢تقــدم املــادة 
وتــستند . و األصــل القــوميأو العمــر أو اإلعاقــة أوضــعهم العــائلي ونــساًء، وبغــض النظــر عــن 

إضــافة إىل . أمــام القــانونسواســية  مجيــع األشــخاص بــأنمجيــع القــوانني احملليــة إىل هــذا املبــدأ  
وأي ). ١انظــر املرفــق ( توجــد قــوانني حمــددة حتمــي حقــوق املــرأة يف جمــاالت خاصــة    ،ذلــك

دعـوى  يرفـع    ميكـن أن     جرى التعّدي عليها  مبقتضى القانون   ) حقوقها (شخص يرى أن حقوقه   
وتعـالَج املـرأة علـى قـدم املـساواة يف مجيـع مراحـل اإلجـراءات أمـام احملـاكم                     . احملاكم احملليـة  يف  

 الدولة املعونة القانونية بالنسبة ألولئك الـذين ال يـستطيعون االسـتعانة      توفِّرو. واحملاكم اإلدارية 
يف سـنغافورة، ورابطـة    القـانون  مجعيـة فاملـشورة القانونيـة اجملانيـة متـوافرة مـن          . خبدمات حمـامي  

اإلنفـاق  حتمُّـل  لـضمان القـدرة علـى    أخـرى  ة احملاميات السنغافوريات ومنظمـات رعايـة طوعيـ       
  .االنتصاف القانويناللجوء إىل يعترب عقبة أمام  حبيث ال

ويف كـــل وزارة توجـــد قنـــوات رمسيـــة للتعقـــب ورصـــد الـــشكاوى واحلـــصول علـــى   - ١٩
مـا يـشري إىل عـدم كفايـة القنـوات مـن أجـل املـرأة                 وحـىت اآلن، لـيس هنـاك        . معلومات مرتـدة  

  .للطعن يف أية أفعال خاصة بالتمييز
  

   من قائمة القضايا٧ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة    
بشكل تدرجيي وتأخذ يف االعتبار الـسياقات       تسري ممارسة قانون الشريعة يف سنغافورة         - ٢٠

التابعة للمجلس الـديين اإلسـالمي يف       ) الفتوىجلنة  (القانونية  فاللجنة  . املتغريةاجملتمعية  واملعايري  
ابري مواجهـة هـذه التغيُّـرات،       سنغافورة تنـاِقش بانتظـام نقـاط القـانون اإلسـالمي، وتوصـي بتـد              

أن تشري إىل وجـود     حكومة سنغافورة   يسر  و. سالمية والفلسفة القانونية  يتفق مع املبادئ اإل    مبا
 املــستمر لقــانون الــشريعة حيــث ُيطّبــق يف ســنغافورة يف جمــال   التطــّورمعــاملمعلــم رئيــسي مــن 

وأصدرت إدارة الفتوى التابعة للمجلس الديين اإلسالمي يف سـنغافورة فتـاوى            . حقوق امللكية 
 ٢٠٠٨ االدخـار املركـزي يف سـنيت         يـازة املـشتركة والترشـيحات يف صـندوق        جديدة بشأن احل  

 وتعتــرف الفتــوى .الــشريعة والقــانون املــدين علـى التــوايل وذلــك للتوافــق مــع قــانون  ٢٠٠٩ و
اجلديــدة بــشأن احليــازة املــشتركة بــشخص أحــد الــزوجني البــاقي علــى قيــد احليــاة بأنــه املالــك  

وقبـل ذلــك كـان أحـد الــزوجني    . الـشرعي للملكيـة الــيت كـان الزوجـان يــشتركان يف حيازهتـا     
يف ترتيـب خـاص باحليـازة    تـويف  الباقي علـى قيـد احليـاة ال ينـال إالّ صـفة القـيِّم علـى نـصيب امل               

ــستفيدين    ــى امل ــوّزع عل ــشتركة، لكــي ي ــشأن ترشــيحات    . امل ــدة ب ــوى اجلدي ــا الفت صــندوق أم
االّدخار املركزي فتعترف اآلن أنه عنـدما يقـوم صـاحب حـساب مـسلم يف صـندوق االدخـار                    
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. اءيــحاملركــزي بتــسمية اســم لــصاحل زوجتــه أو أطفالــه، تعتــرب التــسمية هبــة صــحيحة بــني األ  
 املعـالني مبقتـضى قـانون الـشريعة حـسبما           هاالفتاوى اجلديدة حتسِّن رفاه املـرأة وأشخاصـ        وهذه

  .ُيطّبق يف سنغافورة
ورمبــا يتبــاين تطبيــق قــانون الــشريعة بــني البلــدان ويقــوم اجمللــس الــديين اإلســالمي يف      - ٢١

ء وأجريـــت دراســـات بـــشأن أحكـــام القـــضا. ســـنغافورة برصـــد هـــذه التباينـــات والتطـــورات
والتشريعات املقارنة لدى بلدان أخرى، وال سيما بـشأن املنظـور اجلنـساين وقـانون األسـرة يف                  

أثرهـا علـى اجملتمـع احمللـي     ولفهم أدوار اجلنسني املتطـورة واالجتاهـات يف سـنغافورة و        . اإلسالم
ر  نظّم اجمللس الديين اإلسالمي يف سنغافورة مـشاورات مـع اجلماعـات النـسائية يف إطـا           ،املسلم

اجمللــس الــسنغافوري للمنظمــات النــسائية مثــل اجلمعيــة اإلســالمية للــشابات ورابطــة املــرأة مــن 
ــشاورات عــن      . أجــل العمــل والبحــوث   ــذه امل ــد ه ــيت جتمعــت بع ــة ال وأســفرت اآلراء املتعّمق

ــضايا          ــشات حــول الق ــق املناق ــسانية وتعمي ــضايا اجلن ــام بالق ــارة االهتم ــادرات هتــدف إىل إث مب
  .من املسلمنيغالبية ئفة املسلمني يف سنغافورة وسائر البلدان اليت توجد هبا اجلنسانية بني طا

األوساط األكادميية لتبـادل نتـائج حبوثهـا بـشأن األحكـام القـضائية              االستعانة ب  وجرت  - ٢٢
ــة( ــات البحــوث      . ةاإلســالمية املقاَرنــ ) الفقهي ــة مــن ورق ــسلة الثامن ــشر السل ــضمنت ن وهــذه ت

، اليت أبـرزت ورقـة   ٢٠٠٩لس الديين اإلسالمي يف سنغافورة يف سنة ية اليت يصدرها اجمل   ضالعر
اجلنسني يف الفكـر القـانوين اإلسـالمي واسـتراتيجيات مـن أجـل             وضع  تفسري  ”أكادميية بعنوان   

وُنظّمـت عقـب هـذا حلقـة دراسـية يف تـشرين       .  حـسيين  -األستاذة زيبا مري    أعدته  “ اإلصالح
لقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة واملـرأة يف                 اتفاقيـة ا  ” بشأن   ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

 الــيت ينــشرها اجمللــس الــديين )٧(“اإلســالم والقــضايا املعاصــرة”كجــزء مــن سلــسلة “ اإلســالم
واسـتطاع اجمللـس مـن خـالل هـذه املبـادرة أن يكتـسب تفّهمـاً أعمـق                   . اإلسالمي يف سنغافورة  

 اإلسـالمي وتطبيقاتـه يف بلـدان مثـل     ملختلـف االسـتراتيجيات مـن أجـل إصـالح قـانون األسـرة       
إلجـراء دراسـات    ولزيادة تعزيز الوعي لدى طائفـة املـسلمني واملـوارد           . ماليزيا وإيران واملغرب  

مقارنة بشأن اإلصالح وتطبيق قانون األسرة اإلسـالمي يف بلـدان أخـرى، صـّمم املركـز أيـضاً                   
 أجـل املـشاركني يف برنـامج إمنـائي          جمموعة منوذجية حمددة بشأن الُبعد اجلنساين واالتفاقيـة مـن         

تنفيذي ألساتذة الدين، وتعاون مع رابطة املرأة مـن أجـل العمـل والبحـوث لعقـد حلقـة عمـل                     
  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٣٠بشأن االتفاقية من أجل القيادات الدينية يف 

  
__________ 

د إبـراهيم للقـوانني، اجلامعـة    كانت املتكلّمة يف احللقة الدراسـية األسـتاذة املـساعدة جنيبـة زيـن مـن كليـة أمحـ             )٧(  
  .اإلسالمية الدولية يف ماليزيا
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  اآلليات الوطنية للنهوض باملرأة    
  من قائمة القضايا ٨ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة    

املــرأة، باعتبــاره اآلليــة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة، بتوجيــه مــسألة  شــؤون يقــوم مكتــب   - ٢٣
املساواة بني اجلنسني يف املقام األول من خالل اللجنة الوزارية املشتركة املعنية باتفاقيـة القـضاء             

 أربعـة ضم حاليـاً    املـرأة، الـذي يـ     شـؤون    ويقـوم مكتـب      .على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة         
ــارير إىل   ــّدون التق ــوظفني يع ــسيق م ــدير التن ــسيقي   يامل ــدور تن ــضطلع ب . ، برصــد التطــّورات وي

ولكفالة تطوير وتنفيذ السياسات اخلاصة باملساواة بني اجلنسني، جيري انتداب اهليئـة الـسياسية              
كمال اسـت بل أيـضاً    ليس هذا فحسب    املرأة،  شؤون  وموارد بشرية ومالية وقدرات من مكتب       

املعنيـة باتفاقيـة القـضاء علـى        املـشتركة    من الوكاالت احلكومية ممثلـة يف اللجنـة الوزاريـة            العدد
“ شـامل كلـي   ”اتبـاع هنـج     بوهذا يتماشى مع التزام احلكومـة       . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

 مـن  ٢قـرة  وتـرد يف الف . إزاء سياسة املساواة بني اجلنسني وتنفيذ االتفاقية على املـستوى احمللـي    
مثلــة يف اللجنــة الوزاريــة املست عــشرة الوكــاالت الــلقــضايا  مــن قائمــة ا١رّدنــا علــى الفقــرة 

  .املشتركة املعنية باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
هنجــاً متعــدد التخصــصات، وهنجــاً وُيعَتــرب إطــار اللجنــة الوزاريــة املــشتركة املــذكورة    - ٢٤

مثلة للتمييز ضد املرأة ميكن التصّدي هلا يف إطار القوانني واللـوائح املختـصة يف                وأية أ  .متكامالً
 احلكومــة يف اختــاذ لــن تتــرّددفــإذا ُوجــدت ممارســة للتمييــز، . نطــاق اختــصاص الوكالــة املعنيــة

قـد أّدى خدمـة جيـدة       “ احلكـومي الـشامل   ”وهـذا النـهج     . التدابري الضرورية للتصدي للحالـة    
 الرابع إمنـا ُنفِّـذت مـن خـالل عمـل           طورات اهلامة املذكورة يف تقريرنا    من الت فكثري  . لسنغافورة

  .الوكاالت املمثَّلة يف اللجنة الوزارية املشتركة املذكورة
  

  )٤ من املادة ١الفقرة (التدابري اخلاصة املؤقتة     
   من قائمة القضايا٩ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة    

 تـستلزم يعَتَبـرن مجاعـة حمرومـة أو مهّمـشة،          أن النـساء يف سـنغافورة       ليس من املتـصّور       - ٢٥
فالنهج الـذي نتبعـه إزاء املـساواة بـني اجلنـسني قـائم علـى مبـدأ تكـافؤ الفـرص                   . اهتماماً خاصاً 

ــى أســاس    ــساء عل ــرأة يف    . اجلــدارةللرجــال والن ــدابري خاصــة، أحــرزت امل وحــىت دون اختــاذ ت
لى مدى العقود القليلة املاضـية ومتكنـت مـن املـشاركة بـشكل              سنغافورة تقدماً سريعاً وهاماً ع    

ــستويات        ــع امل ــى مجي ــاة وعل ــع جمــاالت احلي ــساواة يف مجي ــدم امل ــى ق ــل وعل ــك،  . كام ــع ذل وم
تيـسري  فيهـا  نعترف بأن هناك بعض اجملاالت، مثل العمالة، اليت ميكن للحكومة أن تواصل   فإننا

  .النهوض باملرأة عن طريق مبادرات شىت
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ولتشجيع املرأة على دخول قوة العمـل والبقـاء فيهـا، ترمـي اسـتراتيجية سـنغافورة إىل                    - ٢٦
، وتوفري فرص العمـل واملـساعدة يف جمـال           لدى املرأة  حتسني الصورة التعليمية وصورة املهارات    

التدريب وكذلك معاونة املرأة على أن توازن بشكل أفـضل بـني مـستقبلها الـوظيفي وأسـرهتا،            
وقـد أسـفرت    . ابري الرامية لتعزيز التوافق بني العمل واحلياة وترتيبات العمـل املرنـة           مع اختاذ التد  

احلكومــة ومنظمــات أصــحاب األعمــال     (اجلهــود املتــضافرة الــيت بذلتــها األطــراف الثالثيــة       
ــة ــيت تعتمــد اســتراتيجيات    ) والنقاب ــشركات ال ــادة يف عــدد ال ــاة والعمــل خاصــة بعــن الزي احلي

ومـن مث،  .  فـإهنن سـوف يتـركن قـوة العمـل     وخالفاً لـذلك فاظ هبن  الجتذاب موظفات واالحت  
 إىل ٢٥مـن  العمليـة  للمرأة يف مقتبـل األعمـار   املقيمة فقد شاهدنا زيادة هامة يف معدل العمالة  

  .٢٠١٠ يف املائة يف سنة ٧١,٧ إىل ١٩٩٩ يف املائة يف سنة ٦١,١ ومن نسبة ٥٤
 يف سـنغافورة   كـذلك الفتيـان    والفتيـات و   وتعمل احلكومـة علـى تزويـد مجيـع األطفـال            - ٢٧

يف  )٨(لزامـي وقـد أصـدرت قـانون التعلـيم اإل        . بفرص متـساوية يف احلـصول علـى التعلـيم اجليـد           
وقـد  .  خالل السنوات الست من التعليم االبتـدائي       لزامياإل بالتعليم   الذي يقضي ،  ٢٠٠٣سنة  

 يف املائــــة يف ٩٣,٨(ابــــة القــــراءة والكتاملــــرأة حققــــت ســــنغافورة معــــدالً عاليــــاً يف معرفــــة 
أي ثالثــة أربــاع مجيــع : ومتثَّــل املــرأة بالفعــل يف مجيــع مــستويات قطــاع التعلــيم ) ٢٠١٠ ســنة

املعلّمني تقريباً مـن اإلنـاث يف حـني يوجـد ثلثـا نـواب مـديري املـدارس ومـديري املـدارس مـن               
ائم لــوزارة  عــن التعلــيم، واألمــني الــد مــسؤولنيللدولــة كــبريين اإلنــاث؛ ووزيــر مــن وزيــرين  

  .النساء من  الدائم الثاين واملدير العام همالتعليم، واألمني
 يف املائـة  ٥٦لن نـسبة  فالنـساء يـشكِّ  . يف القطـاع العـام  متثـيالً جيـداً    املـرأة    متثَّل ،وباملثل  - ٢٨

ــسبة    ــة ون ــة املدني ــة مــن  ٥٩مــن اخلدم ــشعبة يف املائ ــا، ومهــا  ال ــة العلي ــتني  األوىل والفئ  أعلــى فئ
 مـن األمنـاء الـدائمني       ٢٢واآلن توجد ست أمينـات دائمـات مـن بـني مـا جمموعـه                . لموظفنيل

  .اب األمناء الدائمنيمن نّو ٢٩ألمينات من بني ما جمموعه لومثاين نائبات 
هـي  وقـد أصـبحت امـرأة سـنغافورية      . ملرأة أيضاً تقدماً وتـشغل مناصـب هامـة        وحترز ا   - ٢٩

جنـة األمـم املتحـدة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا            للة  هيزر أول أنثى تعّين أمينـة تنفيذيـ       نولني  
ويف الـسلطة القـضائية، يـشكل القـضاة مـن النـساء             . ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٣٠واحمليط اهلادئ يف    

 )١٠( واحملكمــة العليــا)٩(احملــاكم األقــل درجــة يف املائــة يف ١٦,٧ يف املائــة و نــسبة ٥١,٣نــسبة 

__________ 
-http://statutes.agc.gov.sg/non_version/cgi: ميكن االطالع على الـرابط بـشأن القـانون علـى املوقـع الـشبكي            )٨(  

bin/cgi_retrieve.pl?actno=REVED-51&doctitle=COMPULSORY%20EDUCATION%20ACT.  
 قاضـياً يف هنايـة      ٧٦ امـرأة مـن بـني        ٣٩، و   ٢٠٠٠ قاضـياً حـىت هنايـة سـنة          ٦٨ امرأة من بني     ٣٠كان هناك     )٩(  

  .٢٠١٠سنة 
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 يف املائـة علـى   ١١,٨ يف املائـة و     ٤٤,١من نـسبة    بعد أن ارتفعت     ٢٠١٠على التوايل يف سنة     
  .٢٠٠٠ يف سنة التوايل
ــشكل ناشــط يف أعمــال اجملتمــع احمللــي       - ٣٠ ــسنغافوريات ب ــساء ال ــد مــن الن ــشارك مزي . وي

 يف سـنة    ٧ ٠٧٩ يف املائـة مـن       ٨١وازداد عدد القياديات على مستوى القواعد الشعبية بنـسبة          
د عدد النـساء الالئـي يـشغلن مناصـب يف رئاسـة             وازدا. ٢٠٠٩ يف سنة    ١٢ ١١٢ إىل   ٢٠٠٠

. ٢٠١٠ يف ســنة ٤١٢ إىل ٢٠٠٠ يف ســنة ١٠٤نظمــات الــشعبية مــن املجمــالس اإلدارات يف 
 ١٩٩٥ يف سـنة     ١ ٢٩٦وازدادت عضوية اإلناث فيمـا يتعلـق باللجـان التنفيذيـة النـسائية مـن                

 الـشابات    عدداً من  شملي ل النساء األعضاء  نطاق تشكيل    تسعوا. ٢٠١٠ يف سنة    ٢ ٣٢٤إىل  
ويهـاب بالنـساء مـن مجيـع        .  والنساء يف قطاعـات األعمـال      ورّبات البيوت واملهنيات العامالت   

وهنــاك دورات تدريبيــة . منــاحي احليــاة االنــضمام إىل القواعــد الــشعبية وتــويل مناصــب قياديــة
  .القيادات الشعبية من الذكور واإلناث الشعبية مفتوحة أمام القيادةعلى 
ــصبحن عــضوات       و  - ٣١ ــساء ميكــن أن ي ــشكل مــستمر عــن ن ــوعي وب تبحــث ســنغافورة ب

بيـد أننـا حنـرز     . يف اخلـصوصية   بـسبب الرغبـة      إقنـاعهن حمتمالت يف الربملـان، رغـم الـصعوبة يف          
مــارس / آذار٣اســتناداً إىل البيانــات الــيت يقــوم جبمعهــا االحتــاد الربملــاين املــشترك حــىت   : تقــدماً
 بلــداً مــن حيــث النــسبة املئويــة للنــساء يف ١٨٦ مــن بــني ٤٣، كــان ترتيــب ســنغافورة ٢٠١١

وتتجـاوز النـسبة املئويـة للمـرأة الـسنغافورية      . جملسي الربملـان األدىن أو اجمللـس الربملـاين الواحـد         
ــاً يف الربملــان املتوســط العــاملي لالحتــاد الربملــاين املــشترك وقــدره     بالنــسبة ( يف املائــة ١٩,٢حالي

  ).للمجلسني معاً
اجلهــات املــؤثرة املختــصة واستكــشاف شــراكات  وســوف تواصــل ســنغافورة إشــراك    - ٣٢

  .لزيادة عدد النساء يف مناصب ُصنع القرار على مجيع املستويات ويف مجيع املناصب
  

  القوالب النمطية التمييزية    
   من قائمة القضايا١٠ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة    

 القضاء تدرجيياً علـى القوالـب     علىامة والربامج واألنشطة    ساعدت محالت التوعية الع     - ٣٣
وقد تغيَّر القالـب النمطـي لـدور املـرأة حيـث            . النمطية التقليدية بشأن أدوار ومسؤوليات املرأة     

 يف املائـة مـن النـساء     ٦٨,٤، كانـت نـسبة      ٢٠١٠ويف سنة   . كان يقتصر على أهنا مدّبرة مرتل     

__________ 

 قاضــياً يف هنايــة ســنة ١٨ نــساء مــن بــني ٣ و ٢٠٠٠اً يف هنايــة ســنة  قاضــي١٧كــان هنــاك امرأتــان مــن بــني   )١٠(  
٢٠١٠.  
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. ١٩٩٩ يف املائـة يف سـنة        ٥٨,٦ا بزيـادة مـن نـسبة         قـوة العمـل، وهـذ      ضـمن  )١١(يف سنغافورة 
 مسحـت لـدافعات الـضرائب       ،٢٠١٠والشيء اهلام، هو أن احلكومة، ابتداًء من سنة التقييم يف           

 دوالر سـنغافوري إذا كـان أزواجهـن    ٢ ٠٠٠ مبقـدار بأن يطلـنب إعفـاء مـن الـضريبة الزوجيـة        
، وهـو إعفـاء ُيمـَنح لـدافعي الـضرائب      فـاء احلـايل للزوجـة     يستوفون نفس الشروط املؤهِّلـة لإلع     

نطـاق  توسـيع   ويعَترب  . الذكور الذين يرعون زوجاهتم، مع مراعاة عتبة الدخل بالنسبة للمعالني         
 بزيـادة عـدد املعـيالت يف األسـر املعيـشية يف      اعترافـاً “إعفـاء الـزوج  ”ليـشمل   “ إعفاء الزوجة ”

ت املـرأة خطـوات كـبرية يف جمـال     وأحرز. هؤالء النساء العامالت  سنغافورة، ويقصد منه دعم     
يـسيطر عليهـا الـذكور      حسب ما جرت عليـه التقاليـد        التعليم وهي ممثلة جيداً يف املواضيع اليت        

 ويف الـسنة املاضـية ُمنحـت امـرأة          . مـن تقريرنـا الرابـع      ١٩-١٠على النحو املـذكور يف الفقـرة        
قـاً لتقريـر األمـم املتحـدة        ووف. ألول مرة منحة دراسية من القـوات املـسلحة للدراسـة باخلـارج            

ــسنة    ــشرية ل ــة الب ــغ، ٢٠٠٩للتنمي ــني     بل ــن ب ــشرة م ــسادسة ع ــدير ســنغافورة ال ــداً ١٨٢ تق  بل
  .املرأةيتعلق بتمكني  فيما
وُتـــدرك احلكومـــة أن األدوار التقليديـــة للجنـــسني مـــن أجـــل تـــولّي مهـــارات األبـــّوة    - ٣٤

 متــضافرة للنــهوض باملــسؤولية وجيـري بــذل جهــود . واألمومـة تنــشأ مــع التحــوالت يف اجملتمــع 
، “آبـاء مـن أجـل احليـاة    ”املشتركة عن االضطالع مبهارات األبوة واألمومة من خالل حركـة         

وتـشري الدراسـة    . وهي حركة وطنية تضم اآلباء من أجل إشراك هؤالء اآلباء يف حياة أطفـاهلم             
 ورغبــة ضــرورة  إىل٢٠٠٩االستقــصائية عــن التــصّورات العامــة لألبــوة يف ســنغافورة يف ســنة  

ضـمن نتـائج أخـرى،     ؛ األبوة الناشطةاتبشكل أكرب يف مهاريف املشاركة اآلباء السنغافوريني  
 بـأهنم ملتزمـون   ا يف املائة من الرجال الذين مشلتـهم الدراسـة االستقـصائية شـعرو           ٩٦وأن نسبة   

باء مـن أجـل     آ”مبادرات  ويف الدراسة االستقصائية للتوعية العامة بشأن       . داً بدورهم كآباء  يج
 يف املائــة مــن اآلبــاء ٩٠قالــت نــسبة ، ٢٠١٠أكتــوبر /الــيت أُجريــت يف تــشرين األول“ احليــاة

الـتفكري يف كيـف     هنـا شـّجعتهم علـى       إالذين مشلتهم الدراسة االستقصائية ومسعـوا عـن احلركـة           
 يف املائـة إن احلركـة جعلتـهم يتخـذون           ٨٧وقالت نـسبة    . يكون هؤالء آباء أفضل يف املستقبل     

وأدركت نسبة تتـراوح مـا بـني مثانيـة وتـسعة يف املائـة مـن مجيـع         .  آباء أفضلليصريواخطوات  
  .يدركون بشكل أقوى أمهية وجود أب يف حياة الطفلالذين عرفوا احلركة أهنم اجمليبني 

 العمـل املنـصفة   التحالف الثالثـي ملمارسـات      ، يواصل   االقتصاديوفيما يتعلق بالقطاع      - ٣٥
، حبيــث يــشمل عــدم التمييــز علــى أســاس نــوعي  ة مبمارســات العمــل املنــصفةالنــهوض بالتوعيــ

ويقـدم  . وعامة اجلمهـور  ) القطاعان العام واخلاص على السواء    ( العمل   رباباجلنس، فيما بني أ   
__________ 

  . سنة٦٤ إىل ٢٥السكان اإلناث املقيمات تتراوح أعمارهن من   )١١(  
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نــة والتحــالف الثالثــي ملمارســات العمــل املنــصفة طائفــة مــن اخلــدمات واألدوات واملــوارد ملعا  
وحــىت اآلن، . لعمـل املنـصفة وعلـى التقيُّـد بتـشريعات العمـل      املنظمـات علـى تنفيـذ ممارسـات ا    

وقـد أطلـق التحـالف    .  اإلعالميـة  اتاالجتماع شخص التدريب و   ١٠ ٠٠٠تلقى ما يزيد على     
الثالثـي ملمارســات العمـل املنــصفة ثالثــة أدوات للمـوارد اإللكترونيــة وهـي الــتعلُّم اإللكتــروين     

عملية التعيني واالختيـار    ” و“ ارسات العمل املنصفة  املبادئ التوجيهية الثالثية بشأن مم    ”بشأن  
ويرّحـب التحـالف الثالثـي ملمارسـات     .  وأداة مباشرة للتقييم الذايت للعمـل املنـصف    “بإنصاف

العمل املنصفة بأية معلومات مرتدة من اجلمهور بشأن خرباهتم يف جمال التمييز ويقدم املـشورة               
  .يز يف مكان العملواملساعدة إىل أولئك الذين تعرضوا للتمي

  العنف ضد املرأة
   من قائمة القضايا١١ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة

 العنـف ضـد     حـدوث جرى جتميع طائفة عريضة من البيانـات النوعيـة والكميـة بـشأن                - ٣٦
 ٢وتـرد يف املرفـق   . وهذه تـشمل أمثلـة مـن خـدش احليـاء واالغتـصاب والعنـف العـائلي            . املرأة

  .خدش احلياء االغتصاب وجرائمإحصاءات عن 
. ضحاياالـ  يغتـصبون يعرف عنـهم أهنـم      إىل جناة   الزيادة يف حاالت االغتصاب     عزى  ُتو  - ٣٧

وحـــاالت ) أي اجلـــنس بالتراضـــي مـــع القُـــصَّر(وهـــذه تـــشمل حـــاالت اغتـــصاب األحـــداث 
 االغتصاب أثناء اللقاءات العاطفية وحاالت االغتـصاب الـيت حتـدث عنـدما يكـون الـضحية يف                 

جنـاة غـري معـروفني،      مـن   بوجـه عـام     احليـاء   ارتكبت حاالت خدش    عموماً  و. السكرحالة من   
وعادة جرى تعذيب الضحايا يف منـاطق داخليـة عامـة مثـل املـصاعد أو أمـاكن صـعود ونـزول             

.  وأمــاكن اخلــالء أو يف الــدهاليز العامــةالــسالملأمــاكن نــزول وصــعود  وأالــسالمل  وأاملــصاعد 
رغـم أنـه     ،)١٢(٢٠٠٨تصاب زوجي منذ تعديل القانون اجلنـائي يف سـنة           حتدث حاالت اغ   ومل

 وشــارك يف كــل مــن ٢٠٠٩ وســنة ٢٠٠٨حــدثت حالــة اغتــصاب واحــدة يف كــل مــن ســنة  
  . احلالتني زوج سابقهاتني

   من قائمة القضايا١٢ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة
ه عـام مـن خمتلـف أنـواع الرتاعـات           نشأت حوادث العنف ضد املـرأة املُبلّـغ عنـها بوجـ             - ٣٨

إن فـ  مـن قائمـة القـضايا،        ١١وعلى النحو املوّضح يف رّدنا على الفقرة        . مثل الرتاعات األسرية  
 معـروفني للـضحايا، يف      اًاألشخاص الذين أدينوا بسبب االغتصاب كانوا يف املقـام األول أفـراد           

ويف . ري معـروفني لـضحاياهم    حني أن أولئك الـذين ارتكبـوا خـدش احليـاء مـن املعهـود أهنـم غـ                  
__________ 

  . من تقريرنا الرابع١٤-١٦ إىل ١١-١٦ميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف الفقرات   )١٢(  
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 كانــت هنــاك حالتــان مــن حــاالت قتــل امــرأتني مــن        ٢٠١٠ و ٢٠٠٧ مــابني ســنة  الفتــرة
  .زوجها السابق/زوجها
 صـالحيات إىل احملكمـة      ٢٠١٠ من قانون اإلجراءات اجلنائيـة لـسنة         ٣٥٩ البند   ميَنحو  - ٣٩

ومثـل هـذا األمـر بـدفع         .جرمية أن يدفع تعويضاً للشخص املتضرر     يف   املدانبأن تأمر الشخص    
ــؤثر علــى حــق الــضحية يف أن يتخــذ إجــراًء مــدنياً ضــد اجلــاين      ــن ي ــذ كــانون  . تعــويض ل ومن

أمـرت احملكمـة يف   ، ٢٠١٠ون اإلجـراءات اجلنائيـة لـسنة     قـان سـرى  بعد أن  ٢٠١١يناير  /الثاين
ن حالة تتضّمن انتهاكاً لنظام احلمايـة الشخـصية، أمـرت الـزوج اجلـاين بـأن يعـّوض زوجتـه عـ                     

  .األضرار اليت حلقت هبا
وُيَجــرِّم التــشريع احلــايل يف ســنغافورة أعمــال العنــف ضــد املــرأة، ويــسمح للــسلطات     - ٤٠

وميكن االطالع يف املرفـق     . املختصة بأن تتخذ اإلجراء الضروري حلماية مجيع الفئات الضعيفة        
ثـاق  خـصوصاً مي   على مزيد من املعلومات بشأن التشريعات الـيت حتمـي املـرأة مـن العنـف، و                 ١

إضــافة إىل ذلــك، هنــاك أحكــام . املــرأة، والقــانون اجلنــائي، والقــانون اخلــاص بالقــدرة العقليــة 
وسـوف تأخـذ    . عوَّقني ذهنياً املاالستغالل اجلنسي للقُّصر واألشخاص     تتعلّق ب حمّددة ُتقّر جرائم    

ــال عنــ      ــد إصــدار األحكــام، علــى ســبيل املث ــار عمــر الــضحايا عن دما يكــون احملكمــة يف االعتب
  .املستهدفون نساء من املسّنات
   من قائمة القضايا١٣ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة

تلقت الشرطة عدداً قليالً من بالغات االغتصاب الزوجـي منـذ صـدر تعـديل القـانون                   - ٤١
 الــشرطة يــتم تـدريب ضـابط  و. اجلنـائي، وقـد قامــت بـإجراء حتريـات دقيقــة يف مجيـع احلـاالت      

 بتقنيـات متخصـصة بـشأن إجـراء املقـابالت بغيـة تـوفري             احلاالت احلـّساسة   هذه   يتناولونالذين  
ات مناسبة ضـد اجلنـاة، مثـل    واعتماداً على حقائق احلالة، اختذت إجراء  . رعاية أفضل للضحايا  

 أسـباب   هلـا وحىت اآلن، مل تكن هنـاك أيـة حـاالت           .  بأمر احلماية الشخصية   اإلخاللما يتعلق ب  
  .ة يف إطار جرمية االغتصاب الزوجيتدعو للمالحق

وفيما يتعلق بالقـانون اجلنـائي املعـّدل لتحقيـق األثـر املنـشود علـى أرض الواقـع، جيـب                       - ٤٢
بالتـايل  و. املعـّززة ماية   احل من تدابري  االستفادة كيف ميكن    بشكل كامل على   الزوجات   إطالع

ميثاق املـرأة حاليـاً حقـوق أفـراد         يشمل  و. املشورة إسداءوالعامة  يكمن احللّ من خالل التربية      
ية من العنف العائلي، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي من أحد الـزوجني وكـذلك               احلمااألسرة يف   

بـرامج  تدعمـه    و العائليبشأن العنف    يدعمه نطاق من شبكات الدعم        وهذا ،جماالت املساعدة 
.  مـن تقريرنـا الرابـع      ١٦-٢٤ إىل   ١٢-٢٤  مـن  التربية العامة على النحو املوّضـح يف الفقـرات        
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ــرد يف الفقــرات مــن   ــا الرابــع  ١٥-١٥ إىل ٧-١٥وت ــاملرأة القنــوات شــىت  مــن تقريرن ــة ب املعني
  .اللتماس املشورة القانونية

   من قائمة القضايا١٤ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة
  شخـصاً مـن    ٧ ٤٤٧ اسـتفاد مـا جمموعـه        ،٢٠١٠ إىل سنة    ٢٠٠٤يف الفترة من سنة       - ٤٣

 والـشباب والرياضـة بتعقُّـب معـدل         وزارة التنميـة اجملتمعيـة    وتقـوم   . االستشارة اإللزامية برنامج  
مـا إذا كـان      بتعقُّـب املعاودة بالنسبة للجناة الذين حضروا برنـامج االستـشارة اإللزاميـة وذلـك              

 وأثنــاء الفتــرة مــن.  الربنــامجاختتــاماجلــاين قــد أخــل بــأمر احلمايــة الشخــصية خــالل ســنة مــن  
  . يف املائة٢، كان معدل املعاودة أقل من ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٦

 ضـحية   ٣٠وفضالً عن تعقُّب معدل املعـاودة الـسنوي، أُجريـت دراسـة نوعيـة بـشأن                   - ٤٤
وكـشفت  .  بـشأن مـدى فعاليـة برنـامج االستـشارة اإللزاميـة            ٢٠٠٥ من اجلنـاة يف سـنة        ٣١ و

 يف املائـة    ٩٠ حيـث    ،إجيابيـة بعـد الربنـامج     الدراسة أن غالبية الضحايا واجلنـاة شـهدوا تغيُّـرات           
.  يف املائــة مــن الــضحايا أبلغــوا عــن عــدم حــدوث ســلوك عنيــف بعــد ذلــك   ٦٠مــن اجلنــاة و 

 سـلوكاً مستحـسناً واسـتخدمت املعرفـة واملهـارات املكتـسبة أثنـاء             أيضاً  وعرضت غالبية اجلناة    
أهنـم قـد تعلّمـوا خطـط      ضـحاياً أن حيـاهتم قـد حتـّسنت و        وقـال سـبعة مـن بـني عـشر         . الربنامج

ــف       ــن العن ــسهم م ــة أنف ــتخدامها حلماي ــستطيعون اس ــيت ي ــسالمة ال ــة  وتواصــل .ال وزارة التنمي
ــة ــامج وهــي تتعــاون عــن قــرب مــع وكــاالت      اجملتمعي  والــشباب والرياضــة رصــد وتقيــيم الربن

  .اخلدمات االجتماعية اليت تدير الربنامج يف اجملتمع احمللي
  

  ن يف البغاءاالجتار بالنساء واستغالهل    
   من قائمة القضايا١٥ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة    

وقمــع االجتــار باألشــخاص، تــدرس ســنغافورة حاليــاً التــصديق علــى بروتوكــول منــع     - ٤٥
وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة              

، علـى النحـو   “االجتـار باألشـخاص  ”وتعتمد سنغافورة حالياً تعريـف    . لوطنيةالعابرة للحدود ا  
مجيـع مــوظفي  يكــون ولـضمان أن  . احملـّدد يف الربوتوكـول، باعتبــاره هـو التعريـف املعمــول بـه     

إنفاذ القوانني يف اجلبهة األمامية على علـم بعالمـات وتعريـف االجتـار، اسـتحدثت قـوة شـرطة              
تتضّمن العناصر األساسية لالجتار، مبا يف ذلـك         “جتار باألشخاص باال”بطاقة خاصة   سنغافورة  

  .اإلجراء والوسائل والغرض واملوافقة على النحو الذي حيدده الربوتوكول
وكــاالت إلنفــاذ قوانيننــا ملكافحــة عــدة وتعتمــد ســنغافورة هنجــاً منــّسقاً مــشتركاً بــني   - ٤٦

ــصفة مــستمرة إعــادة النظــر   جتــو. االجتــار باألشــخاص  ــسياساتية  ري ب ــة وال ــدابرينا القانوني يف ت
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ملكافحة االجتار باألشخاص وذلك لكي تؤخذ يف االعتبار املناظر الطبيعية والديناميات املتغيِّـرة             
، أنـشئت فرقــة عمـل مـشتركة بـني الوكــاالت     ٢٠١١مـارس  /ويف آذار. للجرميـة يف سـنغافورة  

ديد املناطق الـيت ميكـن فيهـا إجـراء          معنية باالجتار باألشخاص، للقيام يف مجلة أمور مبراجعة وحت        
وفــضالً عــن التركيــز علــى الوقايــة مــن خــالل إجــراءات التحديــد    . حتــسني يف النظــام اجلــاري 

 ومحاية الـضحايا املتـاجر هبـم، قامـت حكومـة            )١٣(االستباقي لالجتار احملتمل بالضحايا والدعارة    
حبيـث يـشمل العمـل      يـزه،   سنغافورة بشكل استباقي بتحديد تدابري متهيديـة كمجـال ميكـن تعز           

واعترافـاً  . اجلهـات املـؤثرة املختـصة ملكافحـة عـصابات االجتـار الـيت تعمـل يف بلـدان املنـشأ                    مع  
حبالة سنغافورة باعتبارها دولة قائمة على مدينة جذّابة ومفتوحة، مـع تـدفق للـداخل واخلـارج                 

 اخلـارج   من األشخاص، عملـت احلكومـة علـى إشـراك خمتلـف الـسفارات وقـوات الـشرطة يف                  
  .واملنظمات غري احلكومية لغرض مكافحة االجتار باألشخاص وكذلك هتريب األشخاص

االجتـار  وذلـك التقـاء      نامـن تـشريعات   رئيـسيني   جـزأين   على  تعديالت  مؤخراً  وأُدخلت    - ٤٧
وميكـن االطـالع علـى      . باألشخاص، أي قانون اإلجراءات اجلنائية وقـانون األطفـال والـشباب          

  .١ات بشأن التعديالت يف املرفق مزيد من املعلوم
ــاد وال خيــضع ضــحايا االجتــار إىل     - ٤٨ ــادات أو إجــراءات اإلبع ــسريةاإلع ــم  الق ــا أهن  ؛ كم
وكمــا ذُِكــر يف رّد  . توّجــه إلــيهم اهتامــات جبــرائم مرتكبــة كنتيجــة مباشــرة لالجتــار هبــم        ال

 ٢٠٠٧ر اللجنـة سـنة       من قائمة القضايا واملسائل املطروحـة يف تقريـ         ١٠سنغافورة على الفقرة    
 والشباب والرياضـة عالقـات عمليـة وثيقـة          وزارة التنمية اجملتمعية  بشأن تقريرنا الثالث، توجد ل    

 وتقّدم اخلدمات يف إطـار املنظومـة الوطنيـة          أماكن املأوى مع املنظمات غري احلكومية اليت تدير       
وزارة التنميـة   ت  وباسـتخدام هـذه الـشبكة، وضـع       . لالتصاالت الشبكية بـشأن العنـف العـائلي       

 والــشباب والرياضــة بروتوكــوالت عــن كيفيــة إدارة احلــاالت وكيفيــة إحالــة ضــحايا  اجملتمعيــة
وتتـوافر  . االجتار إىل خمتلف جهات العون، على سبيل املثال العـون القـانوين والطـيب والنفـساين               

نــاث  لــضحايا االجتــار مــن الــشباب، حيــث ميكــن إيــواء الــضحايا الــذكور واإل  أمــاكن املــأوى
وفيما يتعلق بالضحايا الذين يعربون عن رغبتهم يف العودة إىل ديـارهم، تيـسِّر              . بشكل منفصل 

  .سنغافورة عودهتم وتتعاون بشكل وثيق مع بلداهنم األصلية

__________ 
دة ومـوارد مكّرسـة إلنفـاذ القـوانني وهتـدف إىل محايـة القُـّصر                يوجد يف سنغافورة نظام شـامل لقـوانني شـدي           )١٣(  

وتوجــد قوانيننــا األساســية ملكافحــة االجتــار مكرّســة يف القــانون اجلنــائي   . والنــساء مــن االجتــار باألشــخاص 
وميكـن االطـالع علـى أمثلـة مـن قوانيننـا الـيت حتمـي                . والقانون اخلاص باألطفـال والـشباب ويف ميثـاق املـرأة          

  . يف تقريرنا الرابع٦املادة : األطفال من خمتلف أشكال االجتار والدعارة يف اجلزء الثاينالنساء و
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ــال يف     - ٤٩ ــة األطفــ ــرة محايــ ــدى دائــ ــة ولــ ــة اجملتمعيــ ــة  وزارة التنميــ ــشباب والرياضــ  والــ
ويف حـاالت حيـث يكـون       . الجتار من األطفـال   بروتوكوالت لضمان تلبية احتياجات ضحايا ا     

يف ) هـو أو هـي  (الطفل أجنبياً ويشتبه يف أنه ضحية اجتار باألشخاص، قد تضع هـذا الـشخص    
.  من قانون األطفـال والـشباب وتبـدأ الـشرطة يف إجـراء التحقيـق              ١٦مكان آمن مبقتضى البند     

مـــة للـــضحايا أثنـــاء إجـــراء وســـوف ُتَبلّـــغ ســـفارة البلـــد األصـــلي للطفـــل وُتقـــّدم رعايـــة اإلقا 
 وســوف تتعــاون إدارة محايــة   .إذا احتــاج ذلــك للطفــل الرعايــة الطبيــة  م قــدَُّتو. التحقيقــات

األطفال مع الوكاالت املختصة بالتشاور مع السفارة بشأن الترتيبات املتعلقة بعودة الطفـل إىل              
رة محايـة األطفـال     وإذا مل تكن هناك وكالة حكوميـة متـوافرة، سـوف تتعـاون دائـ              . بلدها/بلده

مع منظمة غري حكومية مناسبة أو مع الدائرة االجتماعية الدولية لضمان إعادة الطفـل إىل بيئـة                 
  .أسرهتا/رعاية آمنة وتوافر خدمات الدعم إىل الطفل وأسرته

   من قائمة القضايا١٦ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة
 بارتكاب جرائم متعددة وُحكم علـيهم بأحكـام         ُوجِّهت اهتامات إىل املتاجرين بالبشر      - ٥٠

وتـرد  . احلالـة بالسجن والغرامات متباينة من حيث طوهلا وشـدهتا، متوقفـاً ذلـك علـى ظـروف            
 مــن ١٢ وذُكــرت يف رّدنــا علــى الفقــرة ٢٠٠٤ يف ســنة مثبتــةعــن حــاالت مفــصَّلة معلومــات 

. بــشأن تقريرنــا الثالــث ٢٠٠٧قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة مــن جانــب اللجنــة يف ســنة 
ويف الفتــرة بــني ســنة . ٢٠٠٧ وســنة ٢٠٠٥ لالجتــار بــني ســنة مثبتــةتكــن هنــاك حــاالت  ومل

العناصــر األساســية لالجتــار ُوجــدت  كانــت هنــاك تــسع حــاالت حيــث ٢٠١٠ وســنة ٢٠٠٨
 بعقوبـات   ٢٠٠٨وُحكم على اجلنـاة يف احلـالتني يف سـنة           . باألشخاص وأدت إىل معاقبة اجلناة    

)  دوالر ١٧ ٠٠٠(وغرامـات   )  شـهراً  ١٢ شـهور إىل     ٣يتـراوح مـن     ( من بينها السجن     متباينة
تـسع أسـابيع    مـا بـني   بالـسجن التني بأحكـام  احل، ُعوِقب اجلناة يف    ٢٠٠٩ويف سنة   . أو كالمها 

.  دوالر ســنغافوري٢٠ ٠٠٠قــدرها وحكــم أيــضاً علــى أحــد اجلنــاة بغرامــة  . شــهراً ١٩إىل 
 غرامـات مببلـغ   بـني تتـراوح   بعقوبـات    ٢٠١٠ اخلمـس يف سـنة       على اجلنـاة يف احلـاالت      وحكم
  . شهور أو كالمها١٠ إىل ٤ من بالسجن دوالر سنغافوري و٢٠ ٠٠٠  و١ ٠٠٠
 حيـث   أمـاكن اإليـواء   وُمنح ضحايا االجتار محاية مناسبة ووافيـة، مثـل خيـار البقـاء يف                 - ٥١

لراحـة الـضرورية مبـا يف ذلـك         يتمتع هؤالء باحلماية من أي ضرر آخر وتقّدم هلم كل أسـباب ا            
وعند انتهاء كل حالة، اختذت ترتيبـات مـع الـسفارات           . والعناية واالستشارة الطبية  الوجبات،  

  .املختصة من جانب الشرطة فيما يتعلق بالعودة اآلمنة للضحية إىل بلدها األصلي
 البيانــات فظ شــرطة ســنغافورة ببيانــات عــن مجيــع احلــاالت املُبلَّغــة، مبــا يف ذلــك  وحتــت  - ٥٢

اليت جرى فيها اجتـار بالـضحايا   وحىت اآلن، كانت مجيع احلاالت . املصّنفة حسب نوع اجلنس   
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وهذه املعلومات تتيح للحكومة بأن تتفهم بـشكل        . اإلناثب تتعلقمن أجل االستغالل اجلنسي     
لالطـالع  املعلومـات أيـضاً واسـتخدامها       هـذه   وجيـري حتليـل     .  حالة االجتار يف سـنغافورة     شامل

وسوف تركّـز فرقـة العمـل املـشتركة         . االستعراضات الدورية اخلاصة بالسياسة العامة    عليها يف   
 علــى إعــادة ٢٠١١مــارس /بــني الوكــاالت املعنيــة باالجتــار باألشــخاص والــيت أنــشئت يف آذار

  .النظر يف احلالة يف سنغافورة، مبا يف ذلك كيف يتم جتميع ورصد البيانات
   من قائمة القضايا١٧ يف الفقرة ةالرد على األسئلة املطروح

جـرى التحقيـق بدقـة يف مجيـع احلـاالت وعـددها             املوّحـد،   عمالً بأصـول الربوتوكـول        - ٥٣
وبالنـسبة لغالبيـة احلـاالت    .  مزاعم زائفـة حتت حالة ملمارسة الدعارة قسراً واسترياد النساء       ٢٨

ترتيبـات العمليـة املتفـق عليهـا،        ال أن الرتاعات الشخصية أو الرتاعـات بـشأن          اتضحاملُبلّغ عنها،   
وكـشف التحقيـق    . االت أُبلغـت إىل الـسلطات     احلـ  إىل   أّدتمبا يف ذلـك العمـوالت واألجـرة،         

يف هناية األمر أن الضحايا املفترضني كانوا على علم وكانوا أطرافاً راغبة يف الترتيبـات العمليـة                 
  .ومل تثبت أية حالة من هذه احلاالت. اخلاصة هبم

إنفــاذ صــارمة ضــد مــرتكيب جــرائم اهلجــرة وجيــري ذ حكومــة ســنغافورة تــدابري وتتخــ  - ٥٤
اإلعالن عن هذه التـدابري علـى نطـاق واسـع يف املناقـشات الربملانيـة، ويف وسـائط اإلعـالم ويف                  
ــشر        ــاجرين بالب ــع املهــربني واملت ــة باالجتــار باألشــخاص ومن ــام للتوعي شــىت جهــود التثقيــف الع

االت املختـصة، وتـشمل لـيس علـى سـبيل احلـصر وزارة الـشؤون                تتعـاون الوكـ   كما  . مستقبالً
 والشباب والرياضـة تعاونـاً وثيقـاً بـشأن     وزارة التنمية اجملتمعية  الداخلية ووزارة القوى العاملة و    

مبــادرات مثــل دورات التــدريب وحلقــات العمــل والــربامج وحمادثــات التوعيــة باجلرميــة يف         
ي، الــيت عــززت محايــة الــشباب مــن االســتغالل اجلنــسي  التعــديالت األخــرية يف القــانون اجلنــائ

ــوين   . التجــاري ــامج التليفزي ــرب الربن ــة ويعت ــيلة أخــرى     رصــد اجلرمي ــشرطة وس ــه ال ــذي تقدم  ال
ــة     ــة مــن اجلرمي ــشر رســائل للوقاي ــشرطة لن ــستخدمها ال ــا . ت ــاول تكم ــذا تن ــرامج املوضــوع ه ب

ــل    ــة مث ــة حملي ــع  ”تليفزيوني ــذي يــ “ !Get realمــن الواق ــة يف ســنغافورة  ّور األصال ــور اجلاري  .م
ذُكـرت  (فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت واملنـشأة حـديثاً واملعنيـة باالجتـار باألشـخاص                 أما

تقـوم كجـزء مـن عملـها،        سـوف   ، فإهنـا    ) من قائمة القضايا   ١٥ألول مرة يف رّدنا على الفقرة       
وميـة ووسـائط اإلعـالم     سنغافورة مع السفارات األجنبية واملنظمات غـري احلك     مشاركةبتنسيق  

وســوف تقــوم فرقــة العمــل بتطــوير وتنــسيق احلمــالت  . إلذكــاء التوعيــة باالجتــار باألشــخاص 
  . يف األذهاناهلدفهذا مع مثول اإلعالمية 

وتعترب سنغافورة أيضاً جزءاً من احلملـة التثقيفيـة اإلقليميـة ملكافحـة اسـتغالل األطفـال                 - ٥٥
 الـدول   فيمـا بـني   ) ChildWise(ن برنامج خـاص باألطفـال       يف السياحة اجلنسية، وهي مبادرة م     
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ويف اآلونـة األخـرية، كـان تركيـز احلملـة      . األعضاء يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا وأسـتراليا        
 خاصـة باسـتغالل األطفـال    هبـا لتشجيع السياح املسؤولني على اإلبالغ عن أيـة حـاالت يـشتبه        

وقـد ُوّزعـت املعلومـات الـيت قامـت هيئـة            . جيف السياحة اجلنسية من جانب رعاياهم يف اخلـار        
قـوة شـرطة سـنغافورة، لكـي تـشّجع          لجبمعها واليت مشلت اخلط املباشر      ) ChildWise(الربنامج  

ونظـراً ألن االجتـار باألطفـال       . على اإلبالغ عن حاالت استغالل األطفال يف السياحة اجلنـسية         
 هــذه ســاعدتتــصلني اتــصاالً وثيقــاً، واالجتــار بالنــساء ألغــراض االســتغالل اجلنــسي يعتــربان م

  .احلمالت على إذكاء الوعي باالجتار لألغراض اجلنسية بني مجهور أوسع نطاقاً
  

   من قائمة القضايا١٨ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة    
منـذ تعـديل القـانون اجلنـائي يف         الشرطة  مل تتلق    ،بالرغم من اليقظة املستمرة حىت اآلن       - ٥٦

 وحىت اآلن، أية معلومـات أو مل تـصادف أيـة أدلـة مقدمـة مـن مـواطين سـنغافورة                      ٢٠١٠سنة  
ــسية   املقــيمني إقامــة  مــن  أو ــسياحة اجلن وتنظــر  .دائمــة باشــتراكهم يف اســتغالل األطفــال يف ال

هذه اجلرائم وهـي تقـف علـى أهبـة االسـتعداد أليـة إشـارات عـن مثـل                    الشرطة جبدية بالغة إىل     
 مثـل   َشف عنـها  أدلّـة أو قـرائن تكـ      التحقيق بـشكل كامـل يف أيـة         سوف تقـوم بـ    و. هذا النشاط 

 يقوم أو يـنظم أيـة جـوالت    ،أموريف مجلة ،  بأنهفأي شخص ُيتَهم يف سنغافورة    . هذه األنشطة 
 ســنة ١٨ذين تقــل أعمــارهم عــن خــارج ســنغافورة ألغــراض اجلــنس التجــاري مــع القُــّصر الــ  

عرضة للسجن لفترة تـصل إىل      يصبح   ،سريها بتنظيم هذه اجلوالت أو تي     والذي يثبت أنه مدان   
  .غرامة أو كليهمالل سنوات أو ١٠
 حمتملــة تيــّسر أدلّــةوتتعــاون الــشرطة مــع نظرياهتــا األجنبيــة ومــع الــسفارات بــشأن أيــة   - ٥٧

ويتوقف النجاح إىل حٍد كبري على مستوى التعاون والتنسيق، الذي رمبـا يتجـاوز              . التحقيقات
أمــا فرقــة العمــل املــشتركة بــني الوكــاالت املنــشأة حــديثاً فإهنــا  . تــهقــدرة ســنغافورة علــى مراقب

 مــسألة اســتغالل األطفــال يف الــسياحة اجلنــسية كجــزء مــن جهــود ســنغافورة  فّحصســوف تــت
  .ملكافحة االجتار بالبشر بشكل جامع

  
  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    
   من قائمة القضايا١٩ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة    

 من قائمة القضايا فيما يتعلق بنهج سـنغافورة         ٩يرجى االطالع على رّدنا على الفقرة         - ٥٨
إزاء املساواة بني اجلنـسني ومبادراتنـا لتعزيـز مـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية واحليـاة العامـة                      

 العمالــة والتعلــيم واحليــاة واختــاذ القــرار علــى مجيــع املــستويات ويف مجيــع اجملــاالت مبــا يف ذلــك
ــساء علــى    . الــسياسية والعامــة والــسلطة القــضائية  وتــشجع حكومــة ســنغافورة بقــوة مجيــع الن
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املــشاركة بــشكل ناشــط يف احليــاة الــسياسية والعامــة، مبــا يف ذلــك أولئــك الــذين ينتمــون إىل     
 مـن قائمـة   ٢٤ويرجى االطالع على رّدنا على الفقـرة  . مجاعات األقلية والنساء ذوات اإلعاقة 

 احلقـوق يف التوظيـف للنـساء الالئـي ينـتمني إىل مجاعـات               حلمايةالقضايا بشأن التدابري املتخذة     
 بــشأن التــدابري املتخــذة حلمايــة وتعزيــز حقــوق النــساء  ٢٩األقليــة العرقيــة ورّدنــا علــى الفقــرة  

  .ذوات اإلعاقة والقضاء على التمييز ضدهن
 يف )١٤( يف املائــة٢٥,٣ بنــسبة -عمــال يف الزيـادة  وأخـذت نــسبة النـساء صــاحبات األ    - ٥٩

وأطلــق . ١٩٩٩ يف املائــة يف ســنة ١٦,٨، وهــي زيــادة عّمــا كانــت عليــه بنــسبة  ٢٠١٠ســنة 
مـــارس / آذار٩ يف BoardAgenderاجمللـــس الـــسنغافوري للمنظمـــات النـــسائية رمسيـــاً برنـــامج  

لربنامج منتدى مباشراً ويهـدف      ويعترب هذا ا   . صنع القرار  مناصب لتعزيز متثيل املرأة يف      ٢٠١١
وتـشجيع املزيـد    مـن اإلدارة    إىل تعزيز التوعية بفوائد تنّوع البعد اجلنـساين يف املـستويات العليـا              

ــا يف جمــالس اإلدارات واللجــان    وســوف يتعــاون . مــن النــساء علــى تــولّي مناصــب قياديــة علي
ــامج  ــة إدارة األعمــال يف   BoardAgenderبرن ــة يف كلي ــع مركــز احلوكم ــة يف   م ــة الوطني  اجلامع

سنغافورة، واملؤسسات واملنظمات إلطالق مؤّشر التنوع يف اجملـالس يف سـنغافورة وهـو الـذي                
ــامج  .)١٥(الــشركات بــشكل منــتظم إدارة ســوف يتتبــع مــشاركة املــرأة يف جمــالس    ونظّــم الربن

BoardAgender لتعميــق الرؤيــة بــشأن املواضــيع ذات الــصلة٢٠١٠ حمادثــات منتظمــة يف ســنة  
‘  املائـة  املتفّوقـون ’وقد أطلق الربنامج املـذكور أيـضاً محلـة          . باملرأة يف جمالس إدارات الشركات    

وذلك للتعّرف على القيادات يف قطاعات األعمـال الـذين تـدعم مبـادراهتم الفرديـة والتنظيميـة                  
  .ليا األدوار القيادية العلتقلُّدقطاع األعمال املتوازن من حيث اجلنسني والنهوض باملرأة 

  
  العمالة    
   يف قائمة القضايا٢٠ املطروحة يف الفقرة األسئلةالرّد على     

ــزم ســنغافورة ســّن تــشريعات بــشأن املــساواة يف األجــور نظــراً ألن هــذا       - ٦٠ بينمــا ال تعت
ــدأ املــساواة يف األجــر لقــاء العمــل       ــا ملتزمــون مبب ســوف حيــدث مجــوداً يف ســوق العمــل، فإنن

 مـــن تقريرنـــا الثالـــث ٣-١١ إىل ١-١١الرجـــوع إىل الفقـــرات ويرجـــى . املتـــساوي القيمـــة
__________ 

ــران   )١٤(   ــه / حــىت حزي ــساء يــشكلن  ٢٠١٠يوني  أصــحاب أعمــال يف  ١٠٤ ٤٠٠ مــن بــني  ٢٦ ٤٠٠، كــان الن
ة وهـذا ميثـل زيـادة مـن نـسب         .  يف املائـة مـن جممـوع أصـحاب األعمـال           ٢٥,٣سنغافورة، وهو ما يعـين نـسبة        

 ٩٤ ٩٥١ صـاحبة عمـل مـن بـني مـا جمموعـه              ١٩ ٠٤٣ عنـدما كـان هنـاك        ٢٠٠٣ يف املائة يف سنة      ٢٠,١
  .صاحب عمل

-http://www.boardagender.org/singapore-nus: ميكن االطالع على مزيد من املعلومات علـى املوقـع الـشبكي             )١٥(  

business-school-and-boardagender-track-gender-diversity-in-the-boardroom/.  
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 ١٠٠تصديق سنغافورة على اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم            بشأن  تفاصيل  اللالطالع على   
مـايو  /بشأن مساواة العمال والعامالت يف األجر لدى تـساوي قيمـة العمـل، يف أيـار              ) ١٩٥١(

قامـت  ،  ٢٠١٠نـوفمرب   /اً مـن تـشرين الثـاين      واعتبار.  واإلجراءات اليت اختذت إلنفاذها    ٢٠٠٢
النقابيـة يف إطـار الـشركاء        يف املائـة مـن االتفاقـات اجلماعيـة الـيت أبرمتـها الـشركات                 ٢٥نسبة  
االحتاد الـوطين   /أي املؤمتر الوطين لنقابات العمال واحتاد األعمال التجارية يف سنغافورة          (الثالثة

ــد  ) ةللمــوظفني يف ســنغافورة ووزارة القــوى العاملــ   ــإدراج بن ــساواة يف األجــور يف   ب ــشأن امل ب
  .اتفاقاهتا اجلماعية

ــدخل  . وأحــرزت ســنغافورة تقــدماً يف معاجلــة الثغــرة يف أجــور اجلنــسني     - ٦١ فمتوســط ال
) بالنــسبة جلميــع القطاعــات  (الــشهري اإلمجــايل بالنــسبة لإلنــاث املوظفــات لكامــل الوقــت       

 يف املائـة يف سـنة   ٨٦ مـن حيـث ارتفـع    ،  ٢٠٠٩ يف املائة من أجور الذكور يف سنة         ٩١,٩ بلغ
ــاين الفــ . ٢٠٠٦ ــسن  اويتب ــل رق يف األجــور حــسب ال ــسبة ويكــون أق جلماعــات العمــال   بالن

 إىل ٢٥، حـــصلت اإلنـــاث الالئـــي تتـــراوح أعمـــارهن مـــن  ٢٠٠٩ويف ســـنة . األصـــغر ســـّناً
تـصل إىل   الـذكور بنـسبة   على يف األجر اإلمجايل من نظرائهنعلى متوسط أ يف الواقع   سنة   ٢٩
إىل واخنفــضت  يف املائــة بالنــسبة ألولئــك الالئــي يــشتغلن يف وظــائف املبيعــات واخلــدمات  ٢٤
ــة بالنــسبة للموظفــات الفنيــات ٥ة و يف املائــة بالنــسبة للوظــائف اإلداريــ  ٧ وملواصــلة .  يف املائ

لـى أن   تضييق الفجوة يف األجور بني اجلنسني، متثّلت اسـتراتيجية سـنغافورة يف معاونـة املـرأة ع                
وميكـن االطـالع علـى مزيـد مـن      . دة إىل العمل بعد أن يكرب أطفاهلا     تبقى يف قوة العمل أو العو     

 مـوجز   ٣ويـرد يف املرفـق      . )١٦(٢٠١٠املعلومات يف التقرير عن قـوة العمـل يف سـنغافورة سـنة              
ث ملتوسط األجور األساسية واإلمجالية الشهرية ملهن خمتـارة يف مجيـع الـصناعات بالنـسبة لإلنـا                

  . مقتبسة من الدراسة االستقصائية ألجور الوظائف املهنية٢٠٠٩يونيه /والذكور يف حزيران
  

   من قائمة القضايا٢١ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة    
املراعية لألسرة لتمكني كـل مـن النـساء والرجـال           تشّجع حكومة سنغافورة املبادرات       - ٦٢
. لوقــت نفــسه اإلســهام بــشكل كامــل يف مكــان العمــل تقاســم املــسؤوليات األســرية ويف امــن

الـيت تـساعد   “ ترتيبات األعمـال املرنـة  ” و   “صندوق التوفيق بني العمل واحلياة    ”وهذه تشمل   
أصــحاب األعمــال علــى تنفيــذ فــوري لترتيبــات األعمــال املرنــة وذلــك بتقــدمي مــنح تــصل إىل   

مــارس /عتبــاراً مــن آذاروا.  علــى التــوايل،لكــل شــركةدوالر  ١٠٠ ٠٠٠ دوالر و ٢٠ ٠٠٠
صــندوق التوفيــق بــني   ”مليــون دوالر ســنغافوري يف إطــار    ١١,٨٨، جــرى إنفــاق  ٢٠١١

__________ 
  )١٦(  http://www.mom.gov.sg/Documents/statistics-publications/manpower-supply/report-labour-

2010/mrsd_2010LabourForce.pdf.  
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 مـع   “ترتيبات األعمـال املرنـة    ” شركة على قائمة نظام      ١٨٠ توقد أُدرج . “العمل واحلياة ”
حـسب ترتيبـات األعمـال      ) ٢٠١٠فربايـر   /شـباط  حـىت  ( املعيَّـنني   من العمال  ١ ٩٠٠استخدام  

ديـسمرب  / إىل كـانون األول    “ترتيبـات األعمـال املرنـة     ”منذ إنشائها، وجرى متديد نطاق      املرنة  
٢٠١٢.  

وُتشرِك اللجنة الثالثية املعنية باستراتيجية التوفيق بني العمل واحليـاة احلكومـة وأربـاب                - ٦٣
ــز اعتمــاد      األعمــال يف القطــاعني العــام واخلــاص، والنقابــات وصــناعة املــوارد البــشرية يف تعزي

وكما ترى اللجنة أن التوفيق بـني العمـل    . ترتيبات األعمال املرنة من جانب أصحاب األعمال      
يــوىل اهتمــام خـاص إلبــراز قــصص الرجــال  إذ  ،انــشغال للمـرأة فحــسب واحليـاة لــيس مــصدر  

وعلــى ســبيل . الــذين ينجــزون أو يــسامهون يف التوفيــق بــني العمــل واحليــاة حيثمــا أمكــن ذلــك
 يف  بـدأت واحلياة اليت ُتعقَـد كـل سـنتني         ائزة الريادة يف التوفيق بني العمل و      املثال، فيما يتعلق جب   

 اهلامـة يف التوفيـق      امبـسامهاهت يتعلـق   حتتفل بقيادات قطاعـات األعمـال فيمـا         اليت  ، و ٢٠٠٨سنة  
ــاة بــني املــوظفني   ــان مــن ا  ،بــني العمــل واحلي ــاك اثن ــازا باجلــائزتني مــن بــني    كــان هن ــذكور ف ل

وشـكّلت اللجنـة   . ٢٠١٠ وآخـر يف سـنة   ٢٠٠٨ائزين، واحـد يف سـنة    مـن الفـ  ٤جمموعـه   مـا 
. أيــضاً فريــق عمــل يبحــث يف إعــادة تــصميم الوظــائف للــسماح للمــوظفني بالعمــل مــن املــرتل

االتـصاالت اإلعالميـة    وهذا ميكن أن حيدث من خالل املرافق األساسـية املتطـّورة والـشاملة يف               
”infocomm“ .       وتبـدأ نـشاطها يف     الـسرعة علـى نطـاق الدولـة         ومع وجود شبكة وطنية عاليـة

وتـستطيع  . ، فإهنا سوف تكون مفيدة بشكل متزايـد للمـوظفني للعمـل مـن املـرتل               ٢٠١٢سنة  
قطاعات األعمال ليس فقط يف إدارة مواردها اخلاصة بالقوى العاملة بشكل أفضل واحلـد مـن                

وضــع بــأن يكونــوا يف اً  مثــل تــأجري املكاتــب والنقــل، يــستطيع العمــال أيــض  التكــاليف العامــة
  .زيد من التوفيق بني العمل واحلياةعلى امل يقدرون فيه

ولتشجيع مزيد من شركات القطاع اخلـاص علـى مشـول التـوازن بـني العمـل واحليـاة،           - ٦٤
تتعاون احلكومة بشكل وثيق مع حتالف أصحاب األعمال، وهو شبكة تضم شـركات ملتزمـة               

ويشّجع التحالف مزيداً من أصحاب األعمال علـى اعتمـاد          . بتعزيز التكامل بني العمل واحلياة    
 بـالتوفيق ويعرض االحتاد أيضاً مـوارد معنيـة        . شىت التدابري املتعلقة باالنسجام بني العمل واحلياة      

  . يف خمتلف الصناعاتاملتفوقنيويقدم أفضل ممارسات بني العمل واحلياة والتشاور لألعضاء 
احليـاة يف   ”ابـات العمـال برنـامج حمادثـة ملـدة سـاعة يـسمى               ويعرض املؤمتر الـوطين لنق      - ٦٥

ــاً    ”Live@Work““ العمــل  وهــو يعطــي نــصائح عــن كيــف ميكــن للمــوظفني أن يقيمــوا توازن
ويـنظم املـؤمتر الـوطين لنقابـات العمـال      . أفضل ألدوارهـم املتعـددة وإدارة وقتـهم بـشكل فّعـال           

ــامج  االنــضمام ع أطفــال املــوظفني علــى  وهــو يــشجّ “ األطفــال الــصغار يف العمــل ”أيــضاً برن
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ويـشّجع املـؤمتر املـذكور      . آلبائهم وأمهاهتم يف أماكن العمـل الـيت يـشاركون فيهـا ليـوم واحـد               
 يف املائـة  ٥٠ عمـل يف الربنـامج ومتويـل نـسبة     بإدماج حلقاتلى تولّي هذه املهمة   الشركات ع 

  .شركة دوالر لكل ٥٠٠ من التكلفة الفعلية املتكّبدة، حبيث ال يتجاوز
ومن خالل هذه اجلهود التروجيية، يصبح اآلباء واألمهات العاملون أكثر وعياً بدرجـة               - ٦٦

وتـشّجع احلكومـة أيـضاً تقاسـم        .  بـني العمـل واحليـاة يف مكـان العمـل           الوفاقمتزايدة خبيارات   
علـى النحـو    (“ اآلباء مـن أجـل احليـاة      ”حركة   من خالل    يف مهام األبوة واألمومة   املسؤوليات  

اآلبـاء  ”ومـن بـني بـرامج احلكومـة     ).  من قائمة القضايا  ١٠ذكور أعاله يف رّدنا على الفقرة       امل
ــدارس .  ألطفــاهلمالدراســيةاآلبــاء علــى أن يكونــوا أكثــر نــشاطاً يف احليــاة      ويــشّجع “ يف امل

الـيت  يف اجملتمـع احمللـي إلدارة بـرامج الوالديـة           الـشركاء   وتتعاون احلكومة أيضاً بشكل وثيق مع       
  . أدوار اجلنسني والتوقّعات يف إطار الزواجمتس
 بــرامج تــستهدفوقــد اختــذت اخلدمــة املدنيــة يف ســنغافورة أيــضاً تــدابري لــضمان أن      - ٦٧

ومن قبل، كانـت املوظفـات املتزوجـات فحـسب هـن الالئـي         . احلياة الرجال والنساء   -العمل  
د أن هـذا احلكـم جـرى    حيصلن على إجازة غري مسّجلة بأجر كامـل للعنايـة بطفـل مـريض، بيـ       

وباملثـل، يف حـني كانـت املوظفـات الـدائمات           . ليشمل املوظفون  ٢٠٠٢يف سنة   توسيع نطاقه   
، ٢٠٠٣، منـذ سـنة      خبطة العمـل يف وظـائف بـدوام جزئـي         املتزوجات فحسب حيق هلن التمتع      

 الـسياسات الـيت اسـُتخِدمت       أّمـا  . الذكور جرى توسيع نطاق هذا النظام لكي يشمل املوظفني       
 ســاعات العمــل غــري الثابتــة ووقــت املواصــالت وإجــازة رعايــة ، علــى ســبيل املثــال،عــد ذلــكب

مجيعهــا بعــدم التمييــز بــني  اتــسمت فقــد  ،الطفــل بــدون أجــر بالنــسبة ملــوظفي اخلدمــة العامــة  
  .اجلنسني

  
   من قائمة القضايا٢٢ املطروحة يف الفقرة األسئلةالرّد على     

قـانون  (لواردة يف قانون العقوبات وقانون اجلرائم املتنوعة        جيوز أن ُتستخَدم األحكام ا      - ٦٨
 تتناسـب  ملالحقـة األشـخاص الـذين يرتكبـون التحـرش اجلنـسي، حيثمـا        )النظام العـام والـضرر   

 من قائمة القضايا عدد حاالت خدش احليـاء         ١١ويرد يف رّدنا على الفقرة      . الوقائع مع اجلرمية  
مــارس /ينــاير وآذار/يف الفتــرة مــا بــني كــانون الثــاينو. وهــي جرميــة يف إطــار قــانون العقوبــات

يف سـاءة األدب مـع امـرأة        إبـشأن    حالة خدش للحياء وُسـّجلت حالتـان         ٣١، ُسجِّلت   ٢٠١١
  .مكان العمل

أو الـشكاوى اخلاصـة بـالتحرش اجلنـسي         /وسوف حتقق الـشرطة يف مجيـع البالغـات و           - ٦٩
 ملراعـاة مـا يتعـرض لـه         وعـي ا علـى    ليكونـو وجيـري تـدريب ضـباط الـشرطة         .  العمـل  أماكنيف  

وسـوف  . الضحية من صدمة ومراعاة املبـادئ التوجيهيـة املعّينـة ملعاونـة الـضحايا وقـت الـشدة                 
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مــن أجــل تقــدمي مزيــد    إســداء املــشورة  حيــال الــضحايا إىل دوائــر   وتالَحــق احلــاالت املثبتــة   
  .املساعدة من

  ايا من قائمة القض٢٣ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة
 اخلطـة األساسـية     ٢٠٠٨فربايـر   /يل فسني لونغ يف شـباط     أطلق رئيس وزراء سنغافورة       - ٧٠
، سـوف تنـشئ احلكومـة مراكـز         األساسـية ويف إطار اخلطة    .  املستمرين التعليم والتدريب نظام  ل

وتوسـيع نطـاق املراكـز القائمـة يف منــاطق      واصـلة نظـام التعلـيم والتـدريب املــستمرين    جديـدة مل 
وأنـشئ أيـضاً    .  ووسـائط اإلعـالم الرقميـة      املؤتلفـة ل اجملـال اجلـوي، والرعايـة الـصحية          النمو مثـ  

.  ولتطوير قـدرة املـدرِّبني وإجـراء حبـوث تطبيقيـه يف تـدريب الكبـار         البالغنيمعهد جديد لتعلّم    
 يف املائـة مـن النـاتج احمللـي     ٠,١ مليون دوالر سنغافوري أو نسبة ٢٠٠وتنفق احلكومة حوايل    

وحـدها،   النفقات املتكـررة  بشأن ، على تدريب العمال البالغني سنوياً وتتوقع أن تنفق       اإلمجايل
  .نظام التعليم والتدريب املستمرين مليون دوالر سنغافوري يف السنة على ٤٠٠مبلغ 
 نظـام التعلـيم والتـدريب املـستمرين       ل مركـزاً    ٥٠ العاملـة اآلن     وكالة تنمية القوة  ولدى    - ٧١

نظـــام التعلــيم والتـــدريب  مبــا يف ذلـــك مراكــز    (دة لتــوفري التـــدريب  جهــة معتمـــ ٥٠٠وحنــو  
ومع منو النظام، ترتفع أيـضاً      . حبيث تقّدم تدريباً على التأهيل ملهارات القوة العاملة       ) املستمرين
ــودة ــل   جـ ــدريب لتأهيـ ــوفري التـ ــات تـ ــارات جهـ ــربامج  مهـ ــة والـ ــوة العاملـ ــن  .  القـ ــداًء مـ وابتـ

بـــات تأهيـــل إلزاميـــة للمـــدربني وللقـــائمني بـــالتقييم  أُدخلـــت متطل، ٢٠١١أبريـــل /نيـــسان ١
ــوة        ــل مهــارات الق ــدريب يف إطــار تأهي ــوفري الت ــشركهم جهــات ت ــذين ت ــاهج ال ولواضــعي املن

وجيري اعتمـاد هنـج قطـاعي ملعاونـة الـصناعات علـى معاجلـة حتـدياهتا الفريـدة اخلاصـة                     . العاملة
 التعلـيم والتـدريب املـستمرين     ام  وسوف تعمل هذه اجلهود علـى زيـادة تعزيـز نظـ           . بقوة العمل 

  .وتدّعم ثقافة التعلُّم مدى احلياة بني العمال الرجال والنساء على السواء
 إطـاراً   ٢٦ تنميـة قـوة العمـل        وكالة، أعّدت   ٢٠١٠ديسمرب  /وحىت هناية كانون األول     - ٧٢
االختـصاص  مهارات قوة العمل وهي تقّدم الدورات التدريبية العملية القائمـة علـى             يف  لتأهيل  ل

 عامـل يف إطـار نظـام التأهيـل          ٢٧٠ ٠٠٠وجرى تدريب ما يزيـد علـى        . يف خمتلف القطاعات  
  .، وحوايل نصف هؤالء من النساء٢٠١٠يف مهارات قوة العمل يف سنة 

هـة  وهـذه موجّ   مفتوحـة أمـام اجلميـع،        نظام التعليم والتدريب املستمرين   وتعترب مراكز     - ٧٣
 التطـّور يف املهـارات،      وجديـدة، والتحـّول إىل حيـاة وظيفيـة أ         وظيفـة   شغل  حنو إعداد العمال لـ    

اجلميـع، بغـض النظـر عـن      أمـام  اً ميـسور املنـال ومتاحـ     نظام التعليم والتدريب املستمرين   ويظل  
 دعمـاً قويـاً للعمـال مـن     حبسب ما جـرت عليـه التقاليـد   ورغم أن هذا النظام قّدم      . نوع اجلنس 
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مل املـوظفني الفنـيني واملـديرين واملـوظفني التنفيـذيني           مجيع صفوفهم، جيري توسـيع نطاقـه ليـش        
  .والتقنيني

   من قائمة القضايا٢٤ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة
وهـذا  . يتضّمن دسـتور سـنغافورة أحكامـاً حمـّددة حلمايـة األقليـات العنـصرية والدينيـة                  - ٧٤

 وتكفـل  . العنصرية والدينيـة الدستور يفرض مسؤولية على احلكومة بأن ترعى مصاحل األقليات        
املبادئ األساسية للجـدارة واإلدارة الرشـيدة العلمانيـة والتعدديـة العنـصرية أن تعتمـد احلكومـة            

  .هنجاً نزيهاً بالنسبة جلميع الطوائف
ضــد النــساء مــن التمييــز وال تتــهاون ســنغافورة إزاء التمييــز بــأي شــكل، مبــا يف ذلــك   - ٧٥

يـشمل  (وقـد اعتمـدنا هنجـاً ثالثيـاً تروجييـاً وتعليميـاً             . العمـل مـاكن   أمجاعات األقلية العرقية يف     
يف توجيــه أصــحاب األعمــال بــشأن املمارســات  )  األعمــال والنقابــات واحلكومــات أصــحاب

وقد وجدنا أن هذا يكون فّعاالً، بدالً من وجـود نظـام تـشريعي قـد ُيـدِخل               . الرتيهة واملسؤولة 
ه ال يعاِلج القضايا األساسية يف إذكـاء الـوعي وتيـسري            جوانب من عدم املرونة ويف الوقت نفس      
  .اعتماد ممارسات للعمالة العادلة واملسؤولة

، يعمــل التحــالف الثالثــي ملمارســات العمــل املنــصفة علــى اعتمــاد  ٢٠٠٦ومنــذ ســنة   - ٧٦
ومــسؤولة للعمــل فيمــا بــني أصــحاب األعمــال واملــوظفني ) أي غــري متييزيــة(ممارســات منــصفة 

ولالطالع على تفاصيل أعمال التحـالف الثالثـي ملمارسـات العمـل املنـصفة،              . هوروعامة اجلم 
ويتمثـل مبـدأ أساسـي مـن        .  مـن تقريرنـا الرابـع      ٣-١١ و   ٢-١١يرجى الرجوع إىل الفقـرتني      

املبادئ التوجيهية للتحالف الثالثي ملمارسات العمل املنصفة يف أنـه ينبغـي ألصـحاب األعمـال                
مثـل املهـارات واخلـربة أو القـدرة علـى           (وظفني على أساس اجلدارة     أن يستخدموا وخيتاروا م   ”

ــة  احلالــة األســرية وبغــض النظــر عــن العمــر والعنــصر ونــوع اجلــنس والديانــة و       ) أداء الوظيف
وحتظر املبادئ التوجيهية أيضاً اإلعالنات عـن الوظـائف الـيت جتعـل العنـصر معيـاراً                 . “واإلعاقة

ال تتــضّمن اســتمارة طلــب الوظيفــة يف  املبــادئ التوجيهيــة، ومتاشــياً مــع هــذه. للتقــّدم للوظيفــة
الوضـع  إطار اخلدمة املدنيـة أيـة جمـاالت للبيانـات تتعلـق بـاجلنس أو الديانـة أو نـوع اجلـنس أو                        

ملرشحني استناداً إىل اجلدارة الفرديـة ذات       بأمساء ا وجيري وضع قوائم خمتصرة     .  واللقب العائلي
  .اخلربة واملهارات اخلاصة بالعملالصلة بالوظيفة مثل املؤهالت و

وتشمل شىت أنشطة الترويج اليت يـضعها التحـالف الثالثـي ملمارسـات العمـل املنـصفة                    - ٧٧
وُنظِّــم . دورات تدريبيـة وحلقــات دراســية ومــؤمترات، وزيـارات موقعيــة وخــدمات استــشارية  

وحملــيني  وشــهد مــتكلمني دولــيني   ٢٠١٠أبريــل /مــؤمتر خــاص بالعمالــة املنــصفة يف نيــسان    
وقــد حقــق التحــالف  .  لتــسخري اإلمكانــات االقتــصادية للمــرأة بــشكل أفــضل  اًيناقــشون طرقــ
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فمعظــم أصــحاب األعمــال الــذين اتــصل هبــم . الثالثــي ملمارســات العمــل املنــصفة نتــائج هامــة
املسؤولون عن التحالف الثالثـي ملمارسـات العمـل املنـصفة مـن أجـل شـكاوى التمييـز كانـت                     

ــي  ــشورته باهتراع ــامم ــسان . تم ــل /وحــىت ني ــان٢٠١١أبري ــى  ، ك ــد عل ــا يزي ــن ١ ٦٥٠  م  م
ــصفة          ــة املن ــال مبمارســات العمال ــد أصــحاب األعم ــى تعّه ــوا عل ــد وقّع ــال ق . أصــحاب األعم

غـري الناشـطات اقتـصادياً مـن مجيـع          مـن النـساء     فحـسب    ٠,٢وتكشف اإلحصاءات أن نـسبة      
ــة ــز  الفئــات العرقي  علــى ســبيل املثــال تفــضيل  ،زمجيــع أشــكال التمييــ ( أشــارت إىل وجــود متيي

  .)١٧(باعتبار هذا السبب الرئيسي لعدم العمل)  العمالأصحاب األعمال شباب
وتنص تشريعات العمل يف سنغافورة على االنتـصاف للمـوظفني الـذين يـشعرون أهنـم                  - ٧٨

ضــعهم اخلــاص مبــا يف ذلــك تــرك اخلدمــة علــى أســاس و  قــد فُــصلوا مــن أعمــاهلم بغــري حــق،   
 هـؤالء أمـام وزيـر القـوى العاملـة مـن أجـل إعـادة املوظـف إىل سـابق              يستأنف وقد. باألقليات
ــرد خــاص أن    . وضــعه ــادة حيــتكم إىلويف حــاالت مناســبة، جيــوز ألي ف ــتور  ١٢ امل ــن دس  م

  .أجل املراجعة القضائية أمام احملكمة العليارفع قضية من سنغافورة كقضية دستورية يف 
  

   من قائمة القضايا٢٥قرة  يف الفالرد على األسئلة املطروحة    
تفاصـيل  بال فيمـا يتعلـق   مـن قائمـة القـضايا    ٣٠يرجى االطالع على رّدنـا علـى الفقـرة       - ٧٩

ومجيــع هــؤالء العمــال يتمتعــون . بــشأن التــدابري التــشريعية الــيت حتمــي خــدم املنــازل األجانــب 
لحـصول علـى   األجنبيـة الـيت تفـرض شـروطاً ل       باحلماية يف إطـار قـانون توظيـف القـوى العاملـة             

األعمال للسعي على رفاه العاملني لديهم مـن خـدم           العمل املُلزم قانوناً بشأن أصحاب       تصريح
وهــذه تــشمل أحكامــاً بــشأن الــسالمة الشخــصية، واإليــواء املناســب ودفــع . األجانــباملنــازل 

 خلـدم املنـازل  وجـرى العمـل بعقـد توظيـف موّحـد        . املرتب الفوري، والطعـام الكـايف والراحـة       
خــدم املنــازل تــشغيل هيئــات اعتمــاد وكــاالت  وذلــك مــن جانــب  ٢٠٠٦جانــب يف ســنة األ

ختيـار  باوينص العقد علـى أيـام مـن الراحـة بيـد أنـه يـسمح خلـدم املنـازل األجانـب                       . األجانب
وتتــضّمن هــذه العقــود مزيــداً مــن املرونــة لتلبيــة . تعــويض بــدالً مــن احلــصول علــى يــوم إجــازة

 أصحاب األعمال علـى مـنح       ،زارة القوى العاملة، من جانبها    وشّجعت و . احتياجات الطرفني 
ــازل األجانــب   ــام راحــة خلــدم املن ــازل    . أي ــوفّرون خلــدم املن ــذين ال ي ــا أصــحاب األعمــال ال أم

 ، العمـل  يتـضمنها تـصريح   األجانب لـديهم قـسطاً كافيـاً مـن الراحـة أو اإلخـالل بـأي شـروط                   
أو فتـرة حـبس   / دوالر سـنغافوري و ٥ ٠٠٠فإهنم يتعرضون لعقوبة بدفع غرامـة قـد تـصل إىل       

 هـذا  بتـسديد وهؤالء الذين يقّصرون يف دفع املرتبات قد تأمرهم احملاكم . ىل ستة شهورإتصل  
__________ 

الدراســة االستقــصائية الــيت أجرهتــا وزارة القــوى العاملــة فيمــا يتعلــق بــالتقرير عــن قــوة العمــل يف ســنغافورة،   )١٧(  
  ).٩٢اجلدول  (٢٠١٠
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بنجـاح  ، جـرت    ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩ويف سـنيت    . أو احلكم بالسجن  /املبلغ باإلضافة إىل الغرامة و    
جــور م يف دفــع أمالحقــة مثانيــة وســبعة مــن أصــحاب األعمــال علــى التــوايل بــسبب تقــصريه    

  .األجانبخدم املنازل العاملني 
 ودفــع )١٨( إىل الــوطنإعــادة الئقــة أصــحاب األعمــال يــوفّر أن ســند الكفالــة يــضمنو  - ٨٠

وجرى تعديل الـشروط    . املرتب يف الوقت املناسب خلدم املنازل األجانب يف هناية فترة عملهم          
ــواردة يف  ــة ال ــاراً مــن  ســند الكفال ــاين ١ اعتب ــ/ كــانون الث ــزام أصــحاب  ٢٠١٠اير ين ــة الت  إلزال

ــة  املــرتل ة خادمــتاألعمــال إذا مــا انتــهك  ــهاتــصريح شــروط مبقتــضىالتزاماهتــا األجنبي .  عمل
تـشمل  (فقـط   سـند الكفالـة   نـصف قيمـة   يـضيع  ة، املرتل األجنبيةخادمتفّر احلاالت حيث   ويف

لعمـل بـذل   يضيع على سبيل الغرامـة طاملـا صـاحب ا    )  دوالر ٥ ٠٠٠ دوالر من مبلغ     ٢ ٥٠٠
ل ومــن مث لــيس هنــاك مــن ســبب يــدعو إىل أن يعرقـِـ . اخلادمــةجهــوداً معقولــة لتحديــد مكــان 

ــة  ســـند ــدم  ،ليعرقـــلم مـــن جانـــب صـــاحب العمـــل  ستخَدُيـــأن أو الكفالـ ــة خـ ــة حركـ  حريـ
  .األجانب املنازل
ويتمتع خدم املنـازل األجانـب حبمايـة مبقتـضى القـوانني اجلنائيـة العامـة يف سـنغافورة،                     - ٨١
 شخــصاً مــن ٣٢، تعــرض ٢٠٠٩ إىل ســنة ٢٠٠١واعتبــاراً مــن ســنة  . ثــل القــانون اجلنــائي م

أصحاب العمل أو األزواج أو أفراد األسرة املعيشية للسجن بسبب إساءة معاملة خدم املنـازل               
 تـشغيل أما أصحاب األعمال الذين يدانون باإليذاء، فإهنم مينعـون بـشكل دائـم مـن                . األجانب

 األجانــب أمــا أصــحاب األعمــال الــذين ال يتخــذون التــدابري الــضرورية آخــر مــنمــرتيل خــادم 
ويف سـنيت  . لضمان سالمة خدم املنازل األجانب فـيمكن اهتـامهم يف احملكمـة باإلمهـال اجلنـائي          

، جرت مالحقة جمموعة مـن مخـسة أصـحاب أعمـال بـسبب تعـريض خـدم                  ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩
  .منازهلم األجانب للخطر

 أو اجلنــسي مــن البــدينبــسبب اإليــذاء خــدم املنــازل األجانــب وحتــال الــشكاوى مــن   - ٨٢
ــالأصـــحاب  ــائي  األعمـ ــانون اجلنـ ــار القـ ــائي يف إطـ ــاء ســـري .  إىل الـــشرطة للتحقيـــق اجلنـ وأثنـ

تــديرها املنظمــات أمــاكن إيــواء يف مهــاجع أو األجانــب املنــازل يــتم إيــواء خــدم التحقيقــات، 
  .إىل الضحايا حسب االقتضاءسدى املشورة ُت وسوف .التطّوعية للرعاية أو سفاراهتا املعنية

ــق    - ٨٣ ــا يتعل ــديهم    فيم ــذين ل ــازل األجانــب ال ــع   بشــكاوى خبــدم املن ــذاء، أو عــدم دف اإلي
القــوى العاملــة بتيــسري إجــراء تغــيري  املرتبــات وغــري ذلــك مــن املخالفــات، ســوف تقــوم وزارة  

 ميكـن تنفيـذها دون      صاحب العمـل طـوال فتـرة التحقيقـات واإلجـراءات اجلنائيـة الـيت              لمؤقت  
__________ 

 مـــن ٤٣-١١ميكـــن االطـــالع علـــى مزيـــد مـــن املعلومـــات بـــشأن اإلعـــادة الالئقـــة إىل الـــوطن يف الفقـــرة     )١٨(  
  .الرابع تقريرنا
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لـدى صـاحب   خـدم املنـازل األجانـب     يعمـل وجيـوز أن  . األعمـال حاجة إىل موافقـة أصـحاب      
وسوف ُيبذَل كل جهد ممكن لتيسري اسـتمرار وجـود          . عمل آخر أثناء سري اإلجراءات اجلنائية     

 ملـهم خلدم املنازل األجانب لتحويـل ع     ويعطي اخليار   . شاهداً إذا كانت    اخلادم األجنيب باملرتل  
وقد اخنفـض عـدد احلـاالت املثبتـة إليـذاء        . املؤقت إىل عمل دائم عندما يتم االنتهاء من القضية        

 حالـة يف    ٦٠ إىل   ١٩٩٧ حالـة يف سـنة       ١٥٧ها الشرطة من    تاليت تناول خدم املنازل األجانب و   
يف  ٢٢,٥خدم املنازل األجانب بنـسبة      زيادة يف تعداد    حدوث  وهذا بالرغم من    . ٢٠٠٩سنة  
  .٢٠٠٥ئة منذ سنة املا
تـشغيل   يف   العـاملني و األعمـال  مبثابـة الوسـيط بـني أصـحاب          التـشغيل وتعمل وكاالت     - ٨٤

سـنغافورة سـلوكيات الوكـاالت عـن طريـق اإلطـار التنظيمـي              وتـنظّم   . خدم املنـازل األجانـب    
 والـشروط اإلداريـة مثـل شـروط         التـشغيل ، وقواعد وكـاالت     التشغيلاملبّين يف قانون وكاالت     

ــ ــة  احلـ ــستطيع األجنبيـــات اخلادمـــات يف  .)١٩(التـــشغيلصول علـــى تـــصريح لوكالـ ــازل وتـ  املنـ
رابطـة املـستهلكني يف     وأصحاب العمل الذين تطرأ بينهم اختالفـات بـشأن العقـود التوّجـه إىل               

ــّدل اإلطــار  . مــن أجــل الوســاطة ) ســنغافورة (التــشغيل أو رابطــة وكــاالت  ســنغافورة وقــد ُع
ــشغيلالتنظيمــي لوكــاالت   ــاراً مــن   الت ــسان١اعتب ــل / ني ــع مــستوى ممارســات  ٢٠١١أبري  لرف

  .وتقليل املمارسات السيئة يف هذه الصناعةاستقدام العاملني 
 حمدودة، يلزم وجود ضـوابط للـسكان لـضمان    هونظراً ألن سنغافورة بلد صغري وأرض      - ٨٥

ــتدامة    ــسكاين باالس ــو ال ــصف النم ــارات . أن يت ــذه االعتب ــاء إجــراءات إلز  وهب ــة  جــرى إرس امي
 بالنسبة حلـاملي تـصاريح      سياسات إلزامية خاصة باختبارات احلمل وسياسات تقييد الزواج        أو

 العمل، مبا يف ذلك العـامالت غـري األجنبيـات اخلادمـات             تصاريح وخيضع مجيع حاملي     .العمل
ويـوفّر اختبـار احلمـل    . انطبق ذلكباملنازل وبغض النظر عن نوع اجلنس هلذه التقييدات حيثما   

اً لألجنبيــات خادمــات املنــازل معلومــات عــن وضــع احلمــل لــديهن ومــدى مالءمــة ذلــك  أيــض
ــزواج     . بأعمــاهلن يتعلــق فيمــا ــة طلبــات تقــّدم مــن حــاملي تــصريح العمــل لل ــيم أي وجيــري تقي

  .على حدةبسنغافوريني على أساس كل حالة 
قنـوات مثـل    وتستطيع األجنبيات اخلادمات يف املنازل اإلبـالغ عـن املظـامل مـن خـالل                  - ٨٦

ويــديره موظفــون تــابعون يف املنــازل اخلادمــات األجنبيــات خــط هــاتفي مباشــر جمانــاً ملــساعدة 
لوزارة القوى العاملة؛ وتوّزع مناذج اللتماس التعليقات وهي داخل مظاريف مدفوعـة األجـرة            

 مةأثنـاء حـضور دورة للتوعيـة بالـسال        األجنبيات اخلادمـات يف املنـازل       سلفاً وتوّزع على مجيع     
__________ 

 ٥٣-١١ إىل ٤٩-١١ميكن االطالع على مزيد من املعلومات بشأن تنظـيم وكـاالت التـشغيل يف الفقـرات               )١٩(  
  .من تقريرنا الرابع
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 األجانــب العــاملني يف اخلدمــة  مــعلقــاءات عرضــية تــضطلع هبــا وزارة القــوى العاملــة إجــراء و
املرتلية والذين يعملون ألول مرة يف سـنغافورة أثنـاء شـهورهم األوىل؛ وإجـراء زيـارات مرتليـة                   

وهـذه اللقـاءات والزيـارات تـسمح أيـضاً لـوزارة           . يقوم هبا موظفون مـن وزارة القـوى العاملـة         
 العاملة بأن تقرر ما إذا كان األجانـب العـاملون يف اخلدمـة املرتليـة قـد تواءمـوا مـع بيئـة                        القوى

  .العمل يف سنغافورة
  

  الصحة    
   من قائمة القضايا٢٦ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة    

تــرى ســنغافورة أن التعلــيم بــشأن الــصحة اجلنــسية واحلقــوق وكــذلك تنظــيم األســرة     - ٨٧
ويركّــز برنــامج . ترســيخها يف مرحلــة مبكــرة بــشكل وثيــق وينبغــي اصــر متــضافرةعنوالتعلــيم 

التوعية بالتثقيف اجلنـسي املنفَّـذ يف املـدارس علـى النمـاء الـشامل للفـرد ويـشتمل علـى األبعـاد                       
واهلـدف هـو تزويـد      . اإلدراكية واالجتماعيـة والعاطفيـة والبدنيـة واألخالقيـة للتثقيـف اجلنـسي            

 قرارات مـسؤولة قائمـة علـى املبـادئ بـشأن مـسائل التثقيـف            الختاذملهارات  الشباب باملعرفة وا  
، واحتـرام للقـيم واملعتقـدات ملختلـف الطوائـف      وهذا قـائم علـى منطـق أمهيـة األسـرة          . اجلنسي

 ة الدراسـي  موضـوعات املنـاهج   ويـتم أيـضاً تنـاول مـسائل التثقيـف اجلنـسي يف              . العرقية والدينية 
املدنية والتربيـة األخالقيـة فهـي    التربية العلوم وويات االبتدائية العليا    مثل التربية الصحية للمستو   

ويـتم تعلـيم ممارسـات اجلـنس اآلمـن، مثـل اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل           . للمستويات الثانويـة  
ــة عــن طريــق اجلــنس    ــوم للفــصول األوىل مــن   واملعلومــات عــن األمــراض املنقول ، يف مــادة العل

  .صل باملسائل الصحيةتتحيث أهنا املدارس الثانوية 
ــدورات     - ٨٨ ــدريب، مثــل ال ــربامج ت ــضطَلع ب ــاء اخلدمــة للمعلّمــني وكــذلك   املنظمــة وُي أثن

 األمــراضالنــدوات، للمعلّمــني وللعــاملني الــشباب لتحــديث معرفتــهم بــشأن   /حلقــات العمــل
اإليـدز وتزويـدهم باملهـارات لتوعيـة الـشباب بـشأن هـذا              /عن طريـق االتـصال اجلنـسي      املنقولة  

ويزّود أيضاً العاملون يف اإلرشاد الصحي والعاملون يف اجملـال الطـيب أيـضاً بتـدريب                 . وضوعامل
  .خمتص يف هذا اجلانب

املنظمــة الدوليــة مثــل ( مــع منظمــات غــري حكوميــة النــهوض بالــصحة جملــس اونعــتوي  - ٨٩
ذلك وكـ )  اإليـدز، ومراكـز خدمـة األسـرة        ملكافحـة سـنغافورة، والعمـل      فرع   -لرؤية العاملية   ل

 Mediacorp والـشركة اإلعالميـة ميـديا كـورب     LIMEمثل جملة المي (شركاء وسائط اإلعالم 

Pte Ltd ( لنساء والشبابلملد يد املساعدة.  
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الـسلوكي بالتعـاون مـع شـركاء         بإدخال برنامج التـدخل      النهوض بالصحة وقام جملس     - ٩٠
 إىل  ٢١ئـي تتـراوح أعمـارهن مـن         جمتمعيني حمليني لتمكني النساء السنغافوريات العامالت الال      

وهـذا الربنـامج    . علـى صـحتهن اجلنـسية     الرقابـة    سنة باملعرفة واملهارات من أجل مزيد من         ٤٠
 ومـواد   وعـروض متجّولـة   عمل الصحية اإلجنابيـة اجلنـسية،       يستخدم مناهج عمل مثل حلقات ال     

 ٨٠ ٠٠٠علـى  ، تلقى مـا يزيـد     ٢٠٠٧ ومنذ سنة    .تربوية ومحالت تسويقية اجتماعية مباشرة    
امرأة الرسائل اليت تعّزز احترام الذات واالتصال وصنع القرار وحل املشاكل وكـذلك الـصحة               

وأشارت االستقصاءات بعد انعقاد حلقات العمل إىل أن النساء الالئي يعترفن بأمهيـة             . اجلنسية
نقولـة عـن     امل األمـراض /احترام الذات العالية يف محاية نفسها مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية               

 يف ٧هـذه زادت بنـسبة    املنقولة لألمراض والالئي يظهرن تفهماً أفضل    االتصال اجلنسي طريق  
 يف املائـة مـن النـساء يف         ٨٦ نـسبة    تعتـرف إضافة إىل ذلـك،     .  على التوايل  ، يف املائة  ٢٠ املائة و 

مـن  االستقصاءات بعد انعقاد النشاط بأهنن سوف يستخدمن الواقي الذكري حلمايـة أنفـسهن              
 يف املائـــة بـــأهنن ســـوف ٨٣ نـــسبة تعتـــرفاإليـــدز يف حـــني /فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية 

ــوّجهن ــن         يت ــن شــك يف أهن ــشرية إذا راوده ــة الب ــريوس نقــص املناع ــار خــاص بف إلجــراء اختب
  .معّرضات للخطر

  
   من قائمة القضايا٢٧ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة    

جهـات   مع منظمات طوعية مقرهـا اجملتمعـات احملليـة و       النهوض بالصحة يتعاون جملس     - ٩١
عـن طريـق    املنقولـة  األمـراض  اإليدز وكذلك إدارة مكافحة ملكافحةمثل العمل مسّجلة خريية  

 التابعــة للمركــز الــوطين لألمــراض اجللديــة لزيــادة الــوعي بالــصحة اإلجنابيــة االتــصال اجلنــسي،
وقيد اإلعداد اآلن وضع جمموعـة تـدريب بـشأن          . اإليدز/اجلنسية وفريوس نقص املناعة البشرية    

، فيمـا يتعلـق     خدمـة األسـرة   مـع مراكـز      واإليـدز    عن طريق االتـصال اجلنـسي      املنقولة   األمراض
  .بالعامالت الشابات الالئي يتعاملن مع شباب معّرضني للخطر

 بالـشراكة مـع إدارة      ١٩٩٧ويهدف املشروع اخلاص بالعاهرات، الـذي ُنفِّـذ يف سـنة              - ٩٢
 كافحـة األمـراض املنقولــة جنـسياً إىل زيـادة التوعيــة مبمارسـات اجلـنس اآلمنــة بـني العــامالت       م

وأُجريـت أنـشطة التوعيـة يف    .  سـنة ٥٠ إىل ٢٨اإلناث يف اجلنس الالئي تتراوح أعمارهن مـن        
. األحياء ذات اللون األمحر وكذلك منافذ الترفيه اليت يؤمها العمال الراغبني يف ممارسـة اجلـنس   

 ١٨٤ وشـارك    ، رفـال ومـواد تثقيفيـة      ٢٧ ٠٠٠، جرى توزيع مـا يزيـد علـى          ٢٠١٠ سنة   ويف
. االسـتقبال  يف مراكـز    ياجلنـس االتـصال   امرأة يف حمادثات بـشأن األمـراض املنقولـة عـن طريـق              

األمــراض / امــرأة أيــضاً إجــراء اختبــارات خاصــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  ٢٨٧ توقبلــ
  . يف إطار هذا الربنامجنسياالتصال اجلاملنقولة عن طريق 
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، ٢٠١٠برناجماً جتريبياً للتوعيـة احملليـة للنـساء يف سـنة            جملس النهوض بالصحة     وأدخل  - ٩٣
وذلك بالتعاون مع هيئـة العمـل ملكافحـة اإليـدز بالنـسبة للنـساء الالئـي تتـراوح أعمـارهن مـن                  

ذات  واللقـاءات    سـرة خدمـة األ   وباستخدام احملادثات الصحية يف مراكـز        .)٢٠( سنة ٤٥ إىل   ٣٥
  .املنظمة من أجل املرأة يهدف الربنامج إىل زيادة الوعي بفريوس نقص املناعة البشريةالصلة 
حلقـات عمـل للتربيـة الـصحية اإلجنابيـة يف إطـار       /وُتعقَد أيضاً بانتظام أحاديث تثقيـف     - ٩٤

وذلـك ملـد    ) ملـرأة من قبل كانت تسمى عيادة سـالمة ا       (برنامج العيادات املعنية بسالمة اإلناث      
وتــوّزع كوبونــات مدعمــة إلجــراء اختبــار اإلصــابة  . يــد املــساعدة للنــساء املعّرضــات للخطــر 

علــى التــبكري يف إجــراء اختبــار  لتــشجيع لبفــريوس نقــص املناعــة البــشرية أثنــاء هــذه األنــشطة   
 يوليــه/بــدأ العمــل يف متــوزو. إلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البـشرية بــني النــساء الكـشف عــن ا 

ــساء علــى إجــراء      ٢٠١٠ ــة بــسالمة اإلنــاث وذلــك لتــشجيع الن ــادة املعني ــوم للعي  بتخــصيص ي
  .االختبار للكشف عن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بني النساء

، أُدرِج فحص ملا قبـل الـوالدة خـاص          ٢٠٠٤ديسمرب  /واعتباراً من شهر كانون األول      - ٩٥
البــشرية ضــمن جمموعــة الفحــص للرعايــة قبــل  اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة  بالكــشف عــن 

وبلـغ معـدل املمارسـة يف إجـراء الفحـص قبـل الـوالدة لفـريوس                 . احلواملالوالدة جلميع النساء    
 يف املائـــة يف ٩٩نقـــص املناعـــة البـــشرية يف املستـــشفيات العامـــة والعيـــادات الـــشاملة حـــوايل   

س نقـص املناعـة البـشرية يف    فـريو ب مـصابات ن امرأة حـامالً  وان وعشر توُوجد اثن . ٢٠٠٩ سنة
 التـدّخل   مل يولـد مـصاباً بـالفريوس بـسبب         من أطفاهلن ، بيد أن أّياً     ٢٠٠٩ و سنة    ٢٠٠٨سنة  

  .الطيب يف الوقت املناسب
وقـد ظلـت حــاالت اإلصـابة بفــريوس نقـص املناعــة البـشرية بــني اإلنـاث املقيمــات يف         - ٩٦

 يف  ٠,١أقـل مـن     (نخفضة بشكل ثابت     سنة فما فوقها م    ١٥سنغافورة والالئي تبلغ أعمارهن     
 ٢٠٠٧ستوى الـوطين يف سـنة       املـ وكشفت دراسة استقصائية على     .  خالل العقد املاضي   )املائة
 يف املائة من النساء املشموالت بالدراسة االستقـصائية يعـرفن علـى    ٧٨ أن نسبة    راقبة السلوك مل

  .دزاإلي/األقل طريقتني ملنع اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

__________ 
ها جملس النهوض بالصحة بعد تقيـيم البيانـات املـوجزة عـن حـاالت اإلصـابة بفـريوس                   هذه الفئة العمرية قرر     )٢٠(  

  .نقص املناعة البشرية يف سنغافورة
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  الفئات النسائية احملرومة    
   من قائمة القضايا٢٨ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة    

إزاء حالة أجنبيات زوجـات ملـواطنني       بالقلق  اللجنة الشعور    حكومة سنغافورة    طرتشا  - ٩٧
مـن  وهلذا السبب هناك إطار مـتني خيـضع لقـانون سـنغافورة حلمايـة مجيـع النـساء          . سنغافوريني

طـار يـتم التعامـل معهـم     هـذا اإل  يف  ينـدرج    أي قـانون     وهؤالء الذين ينتـهكون   .  واإليذاء نفالع
وأنشأت حكومـة سـنغافورة شـبكة حمكمـة للـدعم واملـساعدة جلميـع ضـحايا العنـف                   . بصرامة
وتكفل هذه الشبكة وجود نقاط اتصال متعددة للضحايا، حيـث ميكـن إحالتـهم إىل               . واإليذاء

وتـشمل  . املـشورة أو املـأوى املؤقـت   إسـداء   اتعـون الطـيب وخـدم   دوائر خدمـة خمتـصة مثـل ال      
  :نقاط االتصال املتعددة هذه ما يلي

  حمكمة األسرة، حيث تستطيع الضحية أن تتقّدم بشكوى بشأن العنف العائلي؛  )أ(  
  الشرطة، عند تلقي بالغ حبدوث عنف عائلي مشتبه به؛  )ب(  
  .إصابات بدنيةمن أجل  الطبية املستشفيات، عندما تلتمس ضحية الرعاية  )ج(  
األزمـات  تعرض بيوت اإليواء أثناء     إقامة مؤقتة،   فيما يتعلق بالضحايا الالئي يلتمسن      و  - ٩٨

العـون  تقـدم بيـوت اإليـواء أثنـاء األزمـات أيـضا         و. احلماية واملساعدة العملية والدعم العـاطفي     
وعلـى  مـأوى بـديل   ى عل من أجل مستقبلهن ومساعدهتن على احلصول    لضحايا لوضع خطط  ل

 املـأوى  وهـي تقـّدم      ة لألزمات معّدبيوت  ثالثة  توجد  و. عمل حيثما كان ذلك ضرورياً    فرصة  
الالئـي يعتـربن ضـحايا العنـف العـائلي، مـع            ) مبا يف ذلك الزوجـات األجنبيـات      ( للنساء   ملؤقتا

زمـات  لألبيـوت اإليـواء املعـّدة       وتتعـاون احلكومـة بـشكل وثيـق مـع           . تقدمي متويل من احلكومة   
ــدر كــافٍ    ــضحايا بق ــوافر اخلــدمات لل ــضمان ت ــدرة  . ل ــرب ق ــة  وتعت ــواء الثالث ــوت اإلي ــدة بي املع

.  يف املائـة ٧٩ بلـغ نـسبة   ٢٠١٠يف سـنة  بيـوت اإليـواء   ؛ فمعدل إشغال   حالياًكافية  لألزمات  
 بـشكل دقيـق وسـوف       بيـوت اإليـواء    والـشباب والرياضـة قـدرة        وزارة التنمية اجملتمعية  وترصد  
  .داً من األماكن حيثما كان ذلك ضرورياًتقدم مزي

قيمـات بـصفة دائمـة      ملاأو  مـن مـواطنني سـنغافوريني       وتستطيع األجنبيـات املتزوجـات        - ٩٩
ويرغنب يف العمل يف سنغافورة التقّدم للحصول على تصريح للعمل وهـو علـى األرجـح ُيمـَنح                  

 ومثل هـذه الطلبـات جيـري    .باملقارنة بأجانب آخرين ليس لديهم أسرة أو أقارب يف سنغافورة   
  . نوع جنس مقّدم الطلبإزاءتقييمها دون أي متييز 

 ة دائمـ  بـصفة وتستطيع األجنبيات املتزوجـات مـن مـواطنني سـنغافوريني أو املقيمـات               - ١٠٠
 العالقــات نظــامقامــة الدائمــة مــن خــالل إلالتقــّدم للحــصول علــى جنــسية ســنغافورة أو علــى ا
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فتـستطيع أيـة زوجـة أجنبيـة     . وحـدة األسـرة   هو احلفاظ علـى   مالنظاوالقصد من هذا    . األسرية
بـشكل  كان هو أو هي قـد أقـام   لسنغافوري أن تتقدم بطلب من أجل اجلنسية السنغافورية إذا       

كـل  يقـيِّم   و.  قبـل تـاريخ تقـدمي الطلـب        مباشـرة مستمر يف سنغافورة لفتـرة ال تقـل عـن سـنتني             
وضـوعية لكـل حالـة ووفقـاً للـسياسات الـسائدة       طلب خاص باجلنـسية اسـتناداً إىل احليثيـات امل       

 الطلـب يف سـنغافورة وزواج هـذا    الـشخص مقـدم  وباإلضافة إىل طـول إقامـة     . اخلاصة باهلجرة 
الشخص إىل مواطن سنغافوري أو مواطنة سنغافورية، فإن االعتبار األساسـي هـو مـا إذا كـان                  

وباملثـل، جيـوز للـزوج      . ية املالية  أن يدعم زوجته األجنبية من الناح      يستطيعالزوج السنغافوري   
ميكـن النظـر    ومع ذلـك،    . إلقامة الدائمة ااألجنيب أن يستويف بعض شروط اإلقامة قبل النظر يف          

زوج أجنيب ال يستحق اإلقامة الدائمة وقت تقدمي الطلب حبيث ُيمـنح تـصريح زيـارة                طلب  يف  
  . األجلةطويل
ــات   - ١٠١ ــد ختــضع األجنبي ــوق ــيهن اســتيفاء بعــض   وشروط زواج املــصلحة ل ــّين عل ــد يتع ق

 الزواج حقيقياً قبـل     متطلبات اإلقامة لتلبية ما تطلبه هيئة اهلجرة ونقاط التفتيش بأن يكون هذا           
وهــذا يعتــرب ضــماناً ضــرورياً ملنــع إســاءة اســتخدام تــسهيالت  .  مــنح اإلقامــة الدائمــةالنظــر يف

ــزواج      ــستخدمن ال ــي ي ــات الالئ ــب األجنبي ــن جان ــة م ــة الدائم ــة ســهلة   اإلقام ــصوري كحيل  ال
ومثل هذا التدبري، الذي ال ُيقَصد بـه إحـداث   . للحصول على إقامة طويلة األجل يف سنغافورة     

ونظــراً ألن ســنغافورة دولــة صــغرية  .  يف بلــدان أخــرىمــن الــشائع أيــضاً اعتمــاده متييــز، يعتــرب 
ري مـنظم مـن     تظة بالسكان، فإننا ال نـستطيع حتّمـل وجـود تـدفق غـ             وقائمة على مدينة مك    جداً

ــد  ــصاريح      . األجانــب إىل البل ــضوابط مــن أجــل مــنح ت ــضروري وجــود بعــض ال وهلــذا مــن ال
  .واجلنسية العمل

  
   من قائمة القضايا٢٩ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة    

تتمثّـــل رؤيـــة ســـنغافورة يف أهنـــا جمتمـــع مغلـــق حيـــث تتـــاح للرجـــال والنـــساء ذوي   - ١٠٢
تعـــوا باملـــساواة، وأن يـــصبحوا أعـــضاء أساســـيني ومـــسامهني يف اإلعاقـــات الفرصـــة يف أن يتم

،  األساسـية  تمكنيالـ خلطـة   توجيهيـة   اللجنـة   الولتحقيق هـذه الرؤيـة، أنـشأت احلكومـة          . اجملتمع
وهي تشمل األعضاء من الشعب ومن القطاعني العام واخلاص، السـتعراض ووضـع اخلـدمات                

يف ويف حـني تواصـل األسـر        . )٢١(٢٠١١ إىل سـنة     ٢٠٠٧والربامج يف قطاع اإلعاقـة مـن سـنة          
أن تكــون علــى اخلــط األول للرعايــة ولــدعم األشــخاص ذوي اإلعاقــات، توجــد خــدمات         

وأنــشأت احلكومــة مركــزاً لتيــسري املعيــشة يف . مــوارد لــدعم األســر يف تــوفري الرعايــةووبــرامج 
__________ 

: ميكــــــن االطــــــالع علــــــى املعلومــــــات عــــــن اخلطــــــة األساســــــية املتــــــوفرة علــــــى املوقــــــع الــــــشبكي     )٢١(  
http://www.mcys.gov.sg/enablingmasterplan/MainReport.html.  
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رعايــة  ليكــون مبثابــة مركــز للمعلومــات واإلحالــة فيمــا يتعلــق خبــدمات العجــز و  ٢٠٠٩ ســنة
  .املسّنني
إىل مـن إمكانيـاهتم     املعاقون  األساس لضمان أن يستفيد األشخاص      العمالة هي   عَترب  تو - ١٠٣

ويـشّجع التحـالف الثالثـي ملمارسـات        .وأن يعيـشوا بـشكل مـستقل قـدر اإلمكـان          أقصى حّد،   
 علـى   متاحاًويوجد   .مسؤولة وغري متييزية يف جمال العمالة     العمل املنصفة على اعتماد ممارسات      

دليل من أجـل أصـحاب األعمـال يوّضـح أفـضل املمارسـات              للتحالف املذكور   املوقع الشبكي   
وإلرسـاء تكـافؤ    . )٢٢(توظيف األشخاص ذوي اإلعاقـات    واملشورة واالقتراحات العملية بشأن     

الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة، أنشأت احلكومة فريق عمل مشتركاً بني الوكـاالت يـشرف              
ت مثـل مـشروع التعلـيم اخلـاص الالحـق والتـدريب قبـل التوظيـف وبرنـامج                 على تنفيذ املبادرا  

  .التلمذة الصناعية يف تكنولوجيا املعلومات الذي تديره اجلمعية املعنية باملعوَّقني بدنياً
 دوالر ســنغافوري لكــل ١٠٠ ٠٠٠ويقــدِّم صــندوق البــاب املفتــوح منحــة تــصل إىل   -١٠٤

قد مع أشخاص من ذوي اإلعاقات وذلك بـدعمهم         ألعمال على التعا  شركة تشّجع أصحاب ا   
، ٢٠٠٩أبريـل   /ومنـذ نيـسان   . كن العمـل  امـ البيئـة املاديـة أل    يف إعادة تصميم الوظائف وتعديل      

جــرت مراجعــة صــندوق البــاب املفتــوح لكــي يــشمل تــدريب التلمــذة الــصناعية وتعزيــز دعــم  
وقــد ). عنــيني بالوظـائف علـى ســبيل املثـال املـوجِّهني امل   (الوظـائف لألشـخاص ذوي اإلعاقــات   

ــة، وشــبك      ــذين يراعــون األشــخاص ذوي اإلعاق ــة بأصــحاب األعمــال ال ة أنــشئت شــبكة معني
 للنـهوض بتوظيـف األشـخاص ذوي اإلعاقـات يف          ٢٠٠٧ يف سـنة     األعمـال صـحاب   التيسري أل 

  .خمتلف القطاعات
 وتعَتــرب أنــشطة التعــّرف والتــدخل مبكــراً حمــور ارتكــاز يف تــشخيص حالــة طفــل ذي     -١٠٥

وتشرف وزارة الـصحة علـى فحـص املواليـد علـى نطـاق الدولـة مـن أجـل                    . احتياجات خاصة 
وهــي تــدير برناجمــاً شــامالً لنمــاء الطفــل مــن خــالل  . العثــور علــى أوجــه شــذوذ بدنيــة ومنائيــة 

ويهـدف الربنـامج   . مستشفيني شاملني للتخصصات الطبية مع وحدات ختصصية يف مناء الطفل        
عـــم وإعـــداد األطفـــال ذوي اإلعاقـــات النمائيـــة لتحقيـــق كامـــل  اخلـــاص بنمـــاء الطفـــل إىل د

ــاهتم يف املــسار التعليمــي املناســب   ــة    . إمكاني ــل الرعاي ــاً خمتلطــاً يف متوي وتعتمــد ســنغافورة نظام
الـصحية مــع عــدة طبقـات للحمايــة لــضمان أالّ حيـَرم أي ســنغافوري مــن ُسـبل احلــصول علــى     

ــة املناســبة  ــيت تــشمل اإلعانــات      ىل طبقــات الرإوباإلضــافة . الرعاي عايــة الــصحية األساســية ال
 ويقـدِّم   ،و درع املسّنني، وهو نظـام تـأمني يـسري للمعـّوقني بـشدة             والتأمني جلميع املواطنني، وه   

__________ 
  )٢٢(  http://www.fairemployment.sg/assets/files/Publications/Open%20Door%20Fund%20Handbook.pdf.  
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احلمايــة املاليــة األساســية ألولئــك الــذين حيتــاجون رعايــة طويلــة األجــل، وخــصوصاً أثنــاء كــرب 
  .يةالسن، وهو متوافر التقاء املخاطر املالية املعن

وحلماية وتعزيز حقـوق املـرأة الـيت تعـاين مـن إعاقـة ذهنيـة، يف إطـار قـانون القـدرات                        - ١٠٦
اختـاذ قـرارات   بال ُيسَمح ملتلقي اِملنح الذين يؤذن هلم باختاذ قرارات بالنيابة عن هؤالء       الذهنية،  

ض بشأن بعض املسائل الصحية مثل التعقيم اجلنسي، وإهناء احلمـل وتـسجيل أو سـحب اعتـرا                 
ن اخلـاص بـزرع عـضو بـشري، أو إصـدار أمـر طّبـي مقـّدماً أو إلغـاؤه يف إطـار                        يف إطار القـانو   

قانون التعليمات الطبية املُسبقة أو تنفيذ أو استمرار املعاجلة اخلاصة بإدامة احلياة أو أي معاجلـة                
ر أخرى يعتقد الشخص الذي يقدم الرعاية الصحية على حنو معقول بأهنـا ضـرورية ملنـع تـدهو                 

  .خطري يف حالة الشخص الذي يفتقد القدرة الذهنية
 أولئـك األطفـال ذوي      مبـن فـيهم   وحيق جلميع األطفال، بغض النظر عن نوع اجلنس و         - ١٠٧

 اخلاصـة، التمتـع بـالتعليم اجليـد يف سـنغافورة، وهـذا يتحقـق مـن             االحتياجـات اإلعاقة أو ذوي    
صـــصت وزارة التعلـــيم مبلـــغ وخ. خـــالل نظـــم إعانـــة بـــدفع الرســـوم وشـــىت جهـــود التوعيـــة 

 التعلـيم   اخلاصـة يف مـدارس    باالحتياجـات  مـوظفني معنـيني      لتعينيمليون دوالر سنغافوري     ١٥
العام لدعم األطفال املصابني باختالالت عديـدة يف عـسر القـراءة والتوّحـد يف الفتـرة مـن سـنة                     

ا التعلــيم  واآلن حيــضر مجيــع األطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة إمــ.٢٠١٠ إىل ســنة ٢٠٠٥
 مثانية يف جمموعـة الـصف       -وهناك بضع أفراد قليلني جداً      . اخلاص أو التعليم يف املدارس العامة     
، هـم الـذين مل يفعلـوا ذلـك بـسبب إعاقـات شـديدة                ٢٠١٠األول باملدارس االبتدائية يف سـنة       

ر يعـاد النظـ  ومثـل هـذه احلـاالت ُترَصـد وإذا دعـت الـضرورة        . للغاية أو أحوال صحية شـديدة     
ــرى    ــدخالت أخـ ــة إىل تـ ــق باحلاجـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ــال   . فيهـ ــسماح لألطفـ ــدف يف الـ ــل اهلـ ويتمثـ

ــيت        ذوي ــة احتياجــاهتم اخلاصــة ال ــأة حلاجــاهتم لتلبي ــر مهاي ــيم أكث ــالتمّتع بنظــام تعل اإلعاقــات ب
هم مـن   ءوهذه املرونـة تتطلـب منـهم إعفـا        . متكّنهم من احلصول على أفضل دعم تعليمي ممكن       

  .امي الذي يفرض منهاجاً تعليمياً موحداً لألطفالام التعليم اإللزظن
وقد أرست سنغافورة تعليماً إلزاميـاً يف البدايـة لتزويـد شـباب سـنغافورة بأسـاس مـن                    - ١٠٨

أجل التعلُّم طوال احلياة، وثانياً، لتعزيز اهلوية القومية والتماسـك االجتمـاعي مـن خـالل جتربـة         
 إطار سـنغافورة، يتحـدد التعلـيم اإللزامـي كتعلـيم يف       ويف.تعليمية مشتركة يف املدارس الوطنية   

وحتترم سنغافورة حقـوق األطفـال غـري املـواطنني حلـضور إمـا مدرسـة وطنيـة                  . املدارس الوطنية 
سـنغافورة خطـط مـن أجـل قـانون التعلـيم          لـيس لـدى     ويف هـذه احلالـة،      . مدرسة غري وطنية   أو

  . املواطننياإللزامي لكي يتم توسيع نطاقه ليشمل األطفال غري
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   من قائمة القضايا٣٠ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة    
ــة ســكاهنا ومواردهــا احملــدودة مــن حيــث     نظــراً  - ١٠٩ ــة، وكثاف ملــساحة ســنغافورة اجلغرافي

ليتـسىن تـدبري األمـور      األرض واملوارد الطبيعية، فإن هلـا سياسـات متـشددة إزاء اهلجـرة وذلـك                
 حـني أن سـنغافورة ليـست يف وضـع تقبـل فيـه األشـخاص الـذين                   ويف .جم الـسكان  بالنسبة حل 

 جيـوز لنـا مـع ذلـك مـساعدهتم بتقـدمي املـساعدة               ،يلتمسون اللجوء السياسي أو وضـع املهـاجر       
وحتتـرم سـنغافورة مبـدأ عـدم اإلعـادة          . اإلنسانية لكي يستطيع هؤالء أن يرحلوا إىل بلـد ثالـث          

  .الالجئنييتصل بالقسرية يف سياق 
لــدى ســنغافورة جمموعــة شــاملة مــن التــدابري التــشريعية واإلداريــة والتعليميــة حلمايــة  و - ١١٠

املبـدأ  . ويعمل إطارنا على أساس ثالثـة مبـادئ أساسـية         . األجنبيات العامالت يف خدمة املنازل    
قـوانني جيـري    وحقـوقهن األساسـية حتميهـا       ألجنبيات العامالت يف املنـازل      ا أن رفاه األول، هو   

واملبـدأ الثـاين، أن األجنبيـات العـامالت يف املنـازل وأصـحاب األعمـال                . ل فّعـال  تنفيذها بـشك  
 واملسؤوليات واحلرية يف التفـاوض بـشأن        بالعمالةينبغي أن يكونوا على وعي حبقوقهم اخلاصة        

واملبــدأ الثالــث، ينبغــي أن تكــون هنــاك جمــاالت مفتوحــة   . عقــد عمــل منــصف وقابــل للتنفيــذ 
. مـسائل لـدى الـسلطات إذا حـدث إخـالل حبقـوقهن       ملناقـشة   املنـازل   لألجنبيات العـامالت يف     

 ٢٨-١١وميكن االطالع علـى معلومـات بـشأن األجنبيـات العـامالت يف املنـازل يف الفقـرات                   
  . من تقريرنا الرابع٥٦-١١إىل 
مايـة  احلالعمـال األجانـب لتعزيـز       اخلاصـة ب  دارة  اإلوتستعرض سنغافورة بانتظـام إطـار        - ١١١

ــاه الو ــازل يف ســنغافورة   جلرف ــاملني يف املن ــب الع ــع األجان ــع، قامــت   . مي ــا الراب ــاً لتقريرن وإحلاق
تغطيـة التـأمني الطـيب جلميـع العمـال األجانـب، مبـا يف ذلـك                 اخلاص ب احلكومة برفع احلد األدىن     

 دوالر ١٥ ٠٠٠ دوالر ســـــنغافوري إىل ٥ ٠٠٠األجنبيـــــات العـــــامالت يف املنـــــازل، مـــــن 
وهـذا املبلــغ سـوف يغطـي نــسبة    . ٢٠١٠ينـاير  /ًء مـن كـانون الثــاين  سـنغافوري يف الـسنة ابتــدا  

القـوى العاملـة    وقامـت وزارة    . يف املائة من فواتري املستشفيات اليت يتكبدها عمال أجانب         ٩٨
 أيـة جهـات فاعلـة       السـتبعاد  وذلـك    التشغيلمؤخراً بإعادة النظر يف اإلطار التنظيمي لوكاالت        

 تقــوم بإحلــاق الــيت التــشغيلملــستويات املهنيــة لوكــاالت غــري مــرخص هلــا مــن الــصناعة ورفــع ا
  .املنازلخدمة  العامالت يف نبياتاألج
ني املـوظف تـدريب  وجيري تدريب املوظفني املسؤولني يف هيئة اهلجرة ونقاط التفتيش و       - ١١٢
ــياآلخــري ــة         نين املعن ــاث أو ضــحايا اجلرمي ــن اإلن ــن م ــشتبه هب ــة امل ــى معامل ــوانني عل ــاذ الق  بإنف
 بقـوانني ومبـادئ توجيهيـة    التقيُّـد حـساسة، جيـري   جنسانية  مسائل  املوضوع  تدخل يف    اموحيث

وجيــري تــدريب املــوظفني أيــضاً علــى تقــدمي املــساعدة الــضرورية للنــساء يف مــسيس    . صــارمة
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احلاجة لضمان رفاههن، وخصوصاً النساء الالئي يكـن مـن بـني القُـّصر أو احلوامـل أو أولئـك                    
وهذه املساعدة تعترب قابلـة للتطبيـق       . رعاية طبية خاصة  الالئي يتطلنب   ذوات اإلعاقات وأولئك    

  .باملثل على الالجئات اإلناث وملتمسي اللجوء والنساء املهاجرات
  

   من قائمة القضايا٣١ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة    
ــانون مكــّرس يف دســتور مج       - ١١٣ ــام الق ــع األشــخاص أم ــساواة جلمي ــدأ امل ــرب مب ــة ُيعَت هوري

فجميـــع . ســـنغافورة، بغـــض النظـــر عـــن نـــوع اجلـــنس، والتوّجـــه اجلنـــسي واهلويـــة اجلنـــسانية
والتمتــع بفــرص املــساواة  علــى قــدم مايــة القــانونالتمتــع حباألشــخاص يف ســنغافورة حيــق هلــم 

ويتمتـع  . يف احلصول على املـوارد األساسـية مثـل التعلـيم واإلسـكان والرعايـة الـصحية       متكافئة  
وقـد  .  حياهتم ويواصلوا أنشطتهم االجتماعية    يعيشواثل الغرييني جنسياً باحلرية يف أن       املثليون م 

علـى اإلنترنـت وهنـاك أفـالم        مواقـع شـبكية     عقدت مجاعـات املثلـيني مناقـشات عامـة ونـشروا            
  . املثليني ونواديهم يف سنغافورةحاناتومتثيليات عن مواضيع املثليني و

 كـبري جمتمعـاً حمافظـاً، وال تـشكل املثليـة اجلنـسية مـساراً              وما زالت سنغافورة إىل حـدٍ      - ١١٤
وتسعى احلكومة إىل احلفـاظ علـى تـوازن والـدفاع عـن جمتمـع               . رئيسياً يف اجملتمع يف سنغافورة    

مكـان  وجـود  جلنس اآلخر، ولكن مـع  ينجذب فيها الشخص إىل ا     بقيم تقليدية وأسرية     مستقر
  .تمعللمثليني ليعيشوا حياهتم ويسهموا يف اجمل

وفيما يتعلـق بالعمالـة، يعمـل املثليـون يف مجيـع القطاعـات، ويف مجيـع أحنـاء االقتـصاد                      - ١١٥
وإىل جانب اعتماد ممارسات عمالـة منـصفة يعّززهـا التحـالف الثالثـي              . ويف القطاع العام أيضاً   

اف للمــوظفني ملمارســات العمــل املنــصفة، وتقــّدم تــشريعات العمالــة يف ســنغافورة ُســبل انتــص 
، مبـا يف ذلـك علـى أسـاس تـوّجههم          بـشكل جـائر    فُـصلوا مـن أعمـاهلم        ذين يشعرون أهنم قـد    ال

مـن أجـل    العاملـة    هلؤالء سبيل لالنتـصاف أمـام وزيـر القـوى            يتاح و ،اجلنسي وهويتهم اجلنسية  
  .ة السابقأعماهلم إىل مإعادهت
مــسألة سنغافوريون وناقــشوا فيهــا الــوقــد كانــت هنــاك منتــديات عامــة حيــث جتــادل  - ١١٦

إضـافة إىل ذلـك، هنـاك قنـوات متعـددة للتعليقـات املرجتعـة،               . التوّجه اجلنـسي واهلويـة اجلنـسية      
 وسائط اإلعالم ومناهج عمل اإلنترنت، من أجل عامـة اجلمهـور إلمسـاع أصـواهتم                يف ذلك  مبا

بتبـادالت علنيـة وتعـاون    منـاهج العمـل هـذه    تـسمح   و. شواغلهموتعريف مقرري السياسات بـ    
ــوعي مبختلــف وجهــات النظــر  علــى خلــق   وســوف تــستعرض حكومــة ســنغافورة بــشكل   . ال

  .مستمر سياساهتا بغية احلفاظ على توازن بني خمتلف وجهات النظر وحاجات شعبها
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  الربوتوكول االختياري    
   من قائمة القضايا٣٢ يف الفقرة الرد على األسئلة املطروحة    

ن ســنغافورة صــّدقت علــى التعــديل علــى اللجنــة بــأأن ُتبلــغ حكومــة ســنغافورة يــسّر  - ١١٧
  .٢٠١٠أغسطس / آب٢٠  من االتفاقية يف٢٠املادة  من ١الفقرة 
ــداً مــن     -١١٨ ــاري  النظــر يف وقــد أولــت حكومــة ســنغافورة مزي مــسألة الربوتوكــول االختي

وتالحـظ احلكومـة    . ولن يتم التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري يف هـذا الوقـت             . لالتفاقية
ول االختيــاري يعمــل علــى تــدعيم تنفيــذ االتفاقيــة يف إطــار االختــصاص القــضائي  أن الربوتوكــ

لكل دولـة طـرف وذلـك بإعطـاء اللجنـة االختـصاص يف أن تتلقـى وتنظـر يف الرسـائل املقدمـة                        
 ملعاجلـة الـشكاوى الفرديـة       قائمـة  توجد آليات    ،ويف سنغافورة .  من الربوتوكول  ٢وفقاً للمادة   

 يف احملكمـة،    إقامـة الـدعوى   وهذه اآلليات ليـست مقتـصرة علـى         . سنياخلاصة بالتمييز بني اجلن   
وقـد وضـعت    . بل إهنا تـشمل آليـات داخـل الوكـاالت احلكوميـة، والربملـان ووسـائط اإلعـالم                 

ــابقاً         ــة سـ ــسار اللجنـ ــى استفـ ــرّد علـ ــات يف الـ ــذه اآلليـ ــن هـ ــصيلية عـ ــات تفـ ــة معلومـ احلكومـ
)CEDAW/C/SGP/Q/3/Add.1 مــن قائمــة القــضايا٥ علــى الفقــرة الــرّد ٧ و ٦، الــصفحتان  .(

وتؤكّد حكومة سنغافورة للجنة أن هذه اآلليات ستخضع لالستعراض املستمر لـضمان أقـصى         
  .وامتثال لالتفاقية مفعول
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  ١املرفق 
  التشريعات اليت حتمي املرأة يف سنغافورة    
  :الزواج واحلياة األسرية    

. املـسائل املتعلقـة بـالزواج والطـالق    ميثاق املرأة الذي يصون حقوق املـرأة يف           )أ(  
 النفقـة  أوامـر يناير هذا العـام لتعزيـز إنفـاذ         /أصدر الربملان تعديالت على امليثاق يف كانون الثاين       

  .)٢٣( تدابري للتخفيف من أثر حاالت الطالقواستخدام
ــائلي        ــف الع ــن العن ــرأة م ــضاً امل ــرأة أي ــاق امل ــد  . وحيمــي ميث ــرِّف البن ــف ” ٦٤ويع العن
  :بأنه ارتكاب أي فعل من األفعال التالية “العائلي

أو حماولة وضعه، عن قـصد أو معرفـة، يف حالـة خـوف              وضع فرد من األسرة       ‘١’
  من الضرر؛

أو يفترض أنه معروف بأنـه     إحلاق ضرر بفرد من األسرة بسبب فعل معروف           ‘٢’
   عن ضرر؛سوف يسفر

األسرة غصباً عـن    حصر أو حبس فرد من      على   خيالف القانون اإلقدام بشكل     ‘٣’
  إرادته؛

بأنـه مـن احملتمـل إحـداث        إحداث حتّرش مستمر بقصد إحداث أو عن معرفـة            ‘٤’
  .أمل شديد لفرد من األسرة

الشخـصية للمـسلمني يف   والقـوانني  تطبيق قانون الشريعة الذي يـنظّم احلقـوق        )ب(  
  .سنغافورة

اإليـذاء واإلمهـال     الذي حيمي الفتيات والشابات من       قانون األطفال والشباب    )ج(  
 لتعزيــز ٢٠١١ينــاير /وأصــدر الربملــان تعــديالت علــى القــانون يف كــانون الثــاين . واالســتغالل

. رعايــة األطفــال املــودعني يف دور الطفولــة والــشباب واإلشــراف علــى حــاالت محايــة الطفــل 
، وجرى تشديد العديد من العقوبات لالتساق مع عقوبات على جرائم مماثلـة يف ميثـاق املـرأة                

ومن املتوقّع أن ُتنفَّـذ هـذه التعـديالت علـى           .  محاية مماثلة للفتيان والفتيات    توفريومن مث كفالة    
  : وأن تشمل ما يلي٢٠١١قانون األطفال والشباب يف النصف الثاين من سنة 

__________ 
ــشبكي      )٢٣(   ــع الـــــــــــ ــات يف املوقـــــــــــ ــن املعلومـــــــــــ ــد مـــــــــــ ــى مزيـــــــــــ ــالع علـــــــــــ ــن االطـــــــــــ : ميكـــــــــــ

http://app1.mcys.gov.sg/IssuesTopics/WomenCelebratingWomen/TheWomensCharter.aspx.  
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سـوف ُتَغلّـظ    ) ٧البنـد   (أقصى عقوبة عن االستغالل اجلنسي لطفل أو شـاب            ‘١’
ــسجن    ــسجن ســنتني إىل ال ــسجن مــن   ٥مــن ال ــة، وبال  ســنوات عــن أول إدان

 ١٠ ٠٠٠أو أقـصى غرامـة مببلـغ       / سنوات لإلدانة الثانية أو التالية، و      ٧إىل   ٤
عـن أول إدانـة ومبلـغ    )  دوالر سنغافوري  ٥ ٠٠٠من قبل   (دوالر سنغافوري   

)  دوالر سـنغافوري   ١٠ ٠٠٠مـن قبـل كانـت       ( دوالر سنغافوري    ٢٠ ٠٠٠
  عن اإلدانة الثانية أو التالية؛

حيـازة أو حـضانة طفـل أو فـرض رقابـة عليـه              نقـل   القيام بشكل غـري قـانوين ب        ‘٢’
 سـنوات إىل    ٤وُتَغلّظ أقصى العقوبة من احلبس لفتـرة ال تتجـاوز           ) ١٢البند  (

 سـنني   ٥ دوالر أو إىل الـسجن لفتـرة ال تتجـاوز            ١٠ ٠٠٠غرامة ال تتجـاوز     
  أو كليهما؛

العقوبـــة ، ســـوف ُتَغلّـــظ )١٣ البنـــد( طفـــل أو شـــاب  باســـتريادفيمـــا يتعلـــق  ‘٣’
أو أقــصى غرامــة /و مــن الــسجن أربــع ســنوات إىل مخــس ســنوات   القــصوى

  . دوالر سنغافوري١٠ ٠٠٠قدرها 
قانون إعالة الوالدين، وهو ينص على االنتصاف للمسنني الذين يعتـربون غـري               )د(  

وأصـدر  . والدهـم قادرين على إعالة أنفسهم من الناحية املالية للحصول على إعالة مالية مـن أ             
ــاين     ــشرين الث ــانون يف ت ــى الق ــديالت عل ــان تع ــوفمرب /الربمل ــى   ٢٠١٠ن  إلدخــال التحــسني عل

 وتبـسيط   النفقـة الالزمة لتشجيع وتعزيـز فعاليـة املـصاحلة، وحتـسني دفـع وتنفيـذ أوامـر                  التدابري
  .)٢٤(اإلجراءات القضائية

ــة الــذي يــنص علــى الــشروط الــيت جيــوز       )هـ(    ألي شــخصاعتمــاد قــانون الطفول
  .يتبّنى طفالً رضيعاً أن مبقتضاها
ميـنح األم واألب حقوقـاً متـساوية        الوصاية على األطفال الُرّضـع، وهـو        قانون    )و(  

  .لتطبيقها على احملكمة بالنسبة ألي مسألة متس طفالً رضيعاً
 وهــذا يــسمح للمــرأة العاملــة بــأن تطالــب بإعفــاءات   ،قــانون ضــريبة الــدخل   )ز(  

عفاء اخلاص بطفـل األم العاملـة، وإعفـاء مقـّدم الرعايـة مـن األجـداد واإلعفـاء                يف ذلك اإل   مبا(
واعتبــاراً مــن ســنة . وذلــك لتــشجيعها علــى البقــاء يف قــوة العمــل) مــن ضــريبة املربيــة األجنبيــة

، سوف ُيسمح للزوجات الالئي يدفعن الضرائب وهن يعملن لكـسب           ٢٠١٠التقييم يف سنة    
__________ 

ــن اال  )٢٤(   ــشبكي     ميكـــــــــ ــع الـــــــــ ــى املوقـــــــــ ــات علـــــــــ ــن املعلومـــــــــ ــد مـــــــــ ــى مزيـــــــــ ــالع علـــــــــ : طـــــــــ
http://app1.mcys.gov.sg/MCYSNews/AmendmentstoMPAPassed.aspx.  
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 دوالر سنغافوري، بـشكل يـشابه النظـام املتعلـق           ٢ ٠٠٠يب قدره   الرزق، باملطالبة بإعفاء ضري   
  .)٢٥(‘إعفاء للزوج أو الزوجة’بأنهاإلعفاء للزوجة  تسمية أعيدوبناًء على ذلك، . باألزواج
ــّسر التوزيــع بــسالسة وإنــصاف    قــانون   )ح(   صــندوق االّدخــار املركــزي، وهــو يي

صــالحيات احملكمــة، يف ظــل تعزيــز  تقــسيم األصــول الزوجيــة باملتأتيــة مــنألمــوال الــصندوق 
الزوجـة  /ظروف معّينة، إلصدار أمـر بنقـل أمـوال الـصندوق فـوراً إىل حـساب الـزوج الـسابق                   

الزوجــة /نقــل امللكيــة فــوراً إىل الــزوج الــسابق والــنص علــى الــصندوق، املقّيــد لــدى الــسابقة 
ــسابقة ــى  الـ ــنص علـ ــسابق   والـ ــزوج الـ ــصندوق إىل الـ ــدى الـ ــدخرات لـ ــوري للمـ ــل الفـ  / النقـ
  .السابقة الزوجة
 منــاء، وهـذا يــساعد الوالـدين علــى   لنمــو األطفــالقـانون املــدخرات املـشتركة     )ط(  

ويعمـل النظـام    ). “النظام” (لنمو األطفال أطفاهلما من خالل إنشاء نظام املدخرات املشتركة        
 يف  ن يرغبـان  يهذا على تيسري جعل االعتماد املايل من جانـب الوالـدين أو بالنيابـة عنـهما اللـذ                 

، قبــل الدراســة ومــن أجــل االحتياجــات الطبيــة مــن خــالل   االتــوفري مــن أجــل رعايــة أطفاهلمــ 
ــوحــسابات خاصــة   ــوم احلكومــة    بنم ــث تق ــل دوالر   األطفــال، حي ــدفع دوالر مقاب يدفعــه ب

، سـوف  ٢٠١١ واعتبـاراً مـن الربـع الثـاين لـسنة      .يف املدخرات مع مراعاة حّد أقصى الوالدان  
  بينـــهمالـــذين مت الطـــالقلصـــول الزوجيـــة املقـــّسمة بـــني الوالـــدين الألالنظـــام أيـــضاً يـــسمح 

نتقـل إىل احلـسابات اخلاصـة بنمـاء الطفـل، والـتمكني مـن               تانفصال أو ألغيا زواجهما، بـأن        أو
 تقدمها احلكومة من وقت آلخر من أجل مناء األطفال حبيث يـودع هـذا يف     ةاعتماد منح نقدي  

عزيـز املبـادرات املالئمـة لألسـرة، أجريـت تعـديالت       ولزيـادة ت  . حسابات خاصة بنمـاء الطفـل     
 اخلاصـــة لزيـــادة شـــىت الـــنظم ٢٠٠٨أكتـــوبر / تـــشرين األول٣١علـــى القـــانون اعتبـــاراً مـــن 

  . أسبوعا١٦ً إىل ١٢باإلجازة، مبا يف ذلك متديد إجازة األمومة من 
  

  حملة عامة    
ــة يف ســنغاف     )ز(   ــاول اجلــرائم اجلنائي ــذي يتن ــائي، ال ــانون اجلن ــا يف ذلــك  الق ورة، مب

  العنف اجلنسي واالستغالل واالجتار والبغاء؛
جـسم اإلنـسان، أي     متـس   الفصل السادس عشر من القـانون اجلنـائي جيـّرم أيـضاً األفعـال الـيت                 

الوفــاة أو الــضرر البــدين، مبــا يف ذلــك الــضرر اجلــسيم واالعتــداء واجلــرائم  تلــك الــيت ُتحــدث 
ــانو    ــشكل خيــالف الق ــسية واالحتجــاز ب ــانون    . ناجلن ــواردة يف الق ــة اجلــرائم ال ورغــم أن غالبي

__________ 
ــشبكي       )٢٥(   ــع الـــــــــ ــى املوقـــــــــ ــات علـــــــــ ــن املعلومـــــــــ ــد مـــــــــ ــى مزيـــــــــ ــالع علـــــــــ ــن االطـــــــــ : ميكـــــــــ

http://www.guidemesingapore.com/taxation/reports/singapore-tax-amendments.  
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 لتنـاول اجلنائي ليست معنية بالتحديد باجلنسني، فإهنا تكّمل األحكام الـواردة يف ميثـاق املـرأة                
نفــاً ضــد املــرأة، ســواء ارُتكبــت يف إطــار أســري مــن اجلنــاة طائفــة مــن األفعــال الــيت تــشكّل ُع

  .ال أو القصد اجلنائياملعروفني للضحايا أو ارُتكبت بقصد االحتي
، وهو حيظر أي سلوك مـن    )األمن العام ومضايقة الغري   (قانون اجلرائم املتنوعة      )ك(  

  .احملتمل أن يسبب حتّرشاً
، وهو باإلضـافة إىل إذن      ٢٠١٠قانون األدلة وقانون اإلجراءات اجلنائية لسنة         )ل(  

 مــن خــالل مهتابــشهاد ُيــدلوا ســنة بــأن ١٦ عــن أعمــارهمقــل تد ملــن واحملكمــة يــسمح للــشه
إرسال مباشر بالفيديو أو بوصـلة تليفزيـون مباشـرة يف القـضايا املدنيـة واجلنائيـة علـى التـوايل،             

  .بالنسبة للفتيات لإلدالء بشهادهتنبالرهبة  وهبذا خيف الشعور
ــات       ــة واحملاكمـ ــات اجلنائيـ ــي للتحقيقـ ــار التنظيمـ ــة اإلطـ ــراءات اجلنائيـ ــانون اإلجـ ــرض قـ ويعـ

وُعـّدل قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة يف         .  ذلـك مـن املـسائل الفرعيـة املـساعدة          واالستئناف وغري 
قـوات شـرطة سـنغافورة علـى حتديـد األدلـة والتحقيـق           لتعزيز قدرة    ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 

ــز النفــاذ يف      . وضــماهنا ملالحقــة املتجــرين باألشــخاص    ــيت دخلــت حّي ــت التعــديالت ال ومشل
  :يلي ما ٢٠١١يناير /كانون الثاين ٢

ضـــباط الـــشرطة للـــدخول وتفتـــيش األشـــخاص   صـــالحيات توســـيع نطـــاق  ‘١’
ضباط الـشرطة فحـسب ذوي      كان  بل  من قَ (احملتجزين بشكل خيالف القانون     

  ؛)ميكنهم القيام بذلكالذين رتبة املفتش وما فوقها 
املــصادرة وحظــر التــصّرف يف األدلــة الــيت ُيعتقَــد أهنــا ســوف ختتفــي صــالحية   ‘٢’

ــتخيــتم  أو ــها لّصال ــها فحــسب هــي الــيت  الــشرطة كانــت بــل مــن قَ (من ميكن
  ).مصادرة األشياء اليت ُيعتقَد أهنا ُسرقت

حقوق الرجـال والنـساء يف التـصويت        قانون االنتخابات الربملانية، وهو يدعم        )م(  
ــة  ــات الرئاســية والربملاني ــل، . يف االنتخاب ــربوباملث ــة    تعَت ــه قابل ــتم انتخاب ــح ي ــؤهالت أي مرّش  م

  .باق على اجلنسنيلالنط
  

  العمالة    
قــانون العمالــة، وقــانون عمالــة القــوى العاملــة األجنبيــة وقــانون وكــاالت           )ن(  
ــشغيل ــى أحكــام وشــروط    الت ــنص عل ــيت ت ــشغيل، ال ــنظِّم والت ــضي، وت ــة  تقت ــات الالزم  املتطلب

 والـيت تـشمل توعيـة أصـحاب األعمـال بـشأن التزامـاهتم فيمـا يتعلـق برفـاه                 التـشغيل لوكاالت  
جنبيات العامالت يف اخلدمة املرتليـة؛ ورفـع مـستوى ممارسـات التعـيني يف سـنغافورة واحلـد         األ
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 يف إطــار التــشغيلإطــار تنظيمــي جديــد لوكــاالت  أُعــّد مــن اإلســاءات واملمارســات الــسيئة،  
وأي شـخص يريـد أن يـؤّدي    . ٢٠١١أبريـل   / وصـار نافـذاً يف نيـسان       التشغيلقانون وكاالت   

 مـصّرح هلـا سـوف حيتـاج أن يـسجَّل لـدى وزارة               تـشغيل  وكالـة     أي يف تـشغيل  وكالة   أعمال
أمـا الوكـاالت الـيت      . أعلى من املساءلة واإلشراف على إجراءاهتا     لتولّي مستوى   القوى العاملة   

  .ترتكب أية أخطاء فإهنا سوف تواَجه بعقوبات رادعة بسبب اإلساءات واملمارسات السيئة
مـن قبـل كـان يـسمى قـانون تعـويض            (مـل   قانون التعويض عـن الـضرر يف الع         )س(  
أن يطالب بتعويض يف حادثة تتـصل بالعمـل بغـض النظـر             من  وهذا ميكّن أي موظف     ) العمال

 مجيـع العمـال     يـشمل وعلـى خـالف قـانون تعـويض العمـال الـذي             . دخل هـؤالء  عن مستوى   
 دوالر ســنغافوري ومــا دون ذلــك،  ١ ٦٠٠اليــدويني وغــري اليــدويني بعائــدات شــهرية تبلــغ   

 قــانون تعـويض الــضرر بــسبب العمـل مجيــع املـوظفني بوجــه عــام، سـواء كــانوا عمــاالً     يـشمل 
  .يدويني أو غري يدويني وبغض النظر عن مستوى إيراداهتم املكتسبة

ــانون   )ع(   ــديل(ق ــذين      )تع ــذيني ال ــسمح للمــسؤولني التنفي ــصناعية، ي ــات ال العالق
 هـذا القبيـل بـأن ميثّلـوا مـن قبـل نقابـات          منال يؤّدون أدواراً    يشغلون مناصب إدارية عليا و     ال

ــرد  عمــال  ــيص، ت قاســتحقابا حمــددة تتعلــق  قــضاياي بــشأن معتــرف هبــا علــى أســاس ف التقل
احلـد  ، ارتفـع    ٢٠١١فربايـر   / شباط ١واعتباراً من   . وبالفصل من اخلدمة، وخرق عقود العمل     

لني التنفيـذيني لتتـاح   لمرتبات األساسية الشهرية للمـوظفني الفنـيني واملـدراء واملـسؤو     ل األقصى
هلم ُسبل اللجـوء إىل عمليـة الفـصل يف املنازعـات يف وزارة القـوى العاملـة مـن خـالل حمكمـة                 

.  دوالر سـنغافوري ٤ ٥٠٠ دوالر إىل ٢ ٥٠٠العمال لتسوية املنازعات بـشأن املرتبـات مـن        
ــيني واملــدراء ) ٥٠٠ ٠٠٠أو حــوايل (ومــن احملتمــل أن يغطــي هــذا حــوايل النــصف      مــن الفن

  .واملسؤولني التنفيذيني يف القوة العاملة
القانون اخلاص بـسن التقاعـد، وهـو يـشّجع العمـال علـى مواصـلة العمـل إىل                     )ف(  

 كـــانون ١وصـــدر قـــانون التقاعـــد وإعـــادة التوظـــف اعتبـــاراً مـــن .  ســـنة٦٢بعـــد عمـــر  مـــا
ــاين ــاير /الث ــد مــن األشــخاص علــى مواصــلة العمــل بعــد ســن التقاعــد      ٢٠١٢ين ــتمكني مزي  ل

سـوف  و.  سـنة  ٦٧ سـنة يف املقـام األول وفيمـا بعـد حـىت              ٦٥ حـىت  ٦٢  وهي اإللزامية احلالية 
هـذا القـانون فرصـاً للعمـال الـذين هـم مـستعدون وقـادرون علـى مواصـلة العمـل للقيـام                        يتيح  

وســوف يتــيح أيــضاً مرونــة للتيــسري أمــام أصــحاب األعمــال االحتفــاظ   . بــذلك بعــد التقاعــد
  .ما وراء سن التقاعدني إىل بالعمال املسنِّ
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  الصحة    
ــضعفاء مــن العنــف        )ص(   ــار ال ــة، وهــو حيمــي الكب القــانون اخلــاص بالقــدرة الذهني
وميكّـن  . وهو جيّرم سوء املعاملـة واإلمهـال املتعّمـد لألفـراد الـذين هـم معّوقـون ذهنيـاً                  . العائلي

حتقق أفـضل    قرارات   على اختاذ يف املستقبل   أيضاً أولئك الذين جيوز أن يفقدوا القدرة        القانون  
  .املصاحل هلم

  
  التعليم    

كـل طفـل بفرصـة متكافئـة يف         يتمتـع   قانون التعليم اإللزامي، الـذي يكفـل أن           )ق(  
  .إمكانياهتا على أكمل وجه/التعليم بغية تطوير إمكانياته

  
  وسائط اإلعالم    

توزيـــع أو استنـــساخ  وأ، وهـــو حيظـــر اســـترياد املكروهـــةقـــانون املنـــشورات   )ر(  
  .ةنكرستوامل وغري األخالقية املاجنةاملنشورات اخلليعة و مبا يف ذلك مكروهةورات منش
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  ٢املرفق 
  إحصاءات بشأن جرائم االغتصاب وخدش احلياء العام    

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  سنة ارتكاب اجلرمية
  ٢٠٢  ١٦٧  ١٢٩  ١١٨  ١٢٤  ١٠٣  ١١٠  ١٢٨  االغتصاب

الـيت   حاالت االغتـصاب     -
يرتكبها جنـاة معروفـون     

  ١٩٥  ١٥٤  ١٢١  ١١٣  ١٢٣  ٩٦  ١٠٢  ١٢٢  للضحايا
  ١ ٢٧٣  ١ ٢٣٦  ١ ٣٣٩  ١ ٢٨٠  ١ ٣٠٨  ١ ٠٩٦  ١ ٠٨٢  ١ ٠٩٩  خدش احلياء العام
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  ٣املرفق 
متوسط األجور األساسية واإلمجالية الشهرية للموظفني احملليني املتفـرغني             

صناعات، حــــىت حــــسب املهنــــة املختــــارة ونــــوع اجلــــنس يف مجيــــع الــــ
  )٢٦(٢٠٠٩يونيه /حزيران

  إناث  ذكور    
  

  املهنة
ــدد  العـــــــــــ
  املشمول

  األساسي
  املتوسط

  اإلمجايل
  املتوسط

ــدد  العـــــــــــ
  املشمول

  األساسي
  املتوسط

  اإلمجايل
  املتوسط

  ٥ ٨٠٠  ٥ ٦٥٠  ١٥ ١٧٧  ٦ ٧٢٠  ٦ ٣٣٠  ٢٤ ١٢١  املديرون  ١
  ٤ ١٠٥  ٤ ٠٠٠  ١١ ٤٨٥  ٤ ٥٠٩  ٤ ٢٠٧  ٢٢ ٤٥٩  املوظفون الفنيون  ٢
  ٢ ٨٧٠  ٢ ٧٤٩  ٢٨ ٥٨٥  ٣ ٠٠٠  ٢ ٥٥٩  ٢٨ ٤٢٧  املوظفون الفنيون املساعدون والتقنيون  ٣
  ١ ٩٠٠  ١ ٨٠٠  ٢٢ ١٠١  ١ ٩٨٠  ١ ٧٧٠  ٧ ٧٤٥  الكتبة  ٤
  ١ ٧٨٣  ١ ٣٢٠  ١١ ٦٢٨  ١ ٧٩٠  ١ ٣٧١  ١١ ١٨٠  عمال اخلدمات والعاملون يف مبيعات احملال واألسواق  ٥
  ١ ٨٢٥  ١ ٦٠٠  ١١  ١ ٦٦٥  ١ ٥٥٠  ١٠٨  العاملون يف جمال الزراعة وصيد األمساك  ٦
  ١ ٥٠٠  ١ ١٥٠  ٧٦٧  ٢ ٢٠٩  ١ ٨٦٣  ٨ ٤٢٦  العاملون احلرفيون وعمال ذو صلة  ٧
  ١ ٢٦٦  ٩٥٢  ٤ ٢٦٢  ٢ ٠٩٥  ١ ٦٠٠  ٩ ٨٥٢  عمال تشغيل املصانع واآلالت والتجميع  ٨
  ٨٥٠  ٨٠٠  ٧ ١٦٨  ١ ١٥٤  ١ ٠٠٦  ٧ ٨٩٤  عمال النظافة والعاملون يف مهن تتصل بذلك  ٩

  
  

__________ 
  :مالحظات  )٢٦(  

  . موظفاً على األقل٢٥ختص عّينة من مؤسسات القطاع اخلاص ويف كل منها يعمل البيانات   - ١
ألجر األساسي الشهري يشري إىل األجر األساسي قبل إجراء اسـتقطاعات خاصـة مبـسامهات املوظـف                 ا  - ٢

وهذا األجر ال يشمل مـسامهات صـاحب العمـل يف    . يف صندوق االّدخار املركزي وضريبة الدخل الشخصي     
نوبــة، بــشأن ال(صــندوق االدخــار املركــزي، واملكافــآت ودفــع أجــور العمــل اإلضــايف والعمــوالت والبــدالت 

ودفعات ) بالنسبة للموظفني يف أنشطة الفنادق وتوريد األطعمة      (، نقاط اخلدمة    )الطعام، اإلسكان، النقل، اخل   
  .نقدية أخرى ومدفوعات عينية

األجر اإلمجايل الشهري يشري إىل ما حيصل عليه املوظف من أجـر قبـل اسـتقطاعات خاصـة مبـسامهات                      - ٣
وهذا األجر اإلمجـايل الـشهري يـشمل دفـع          . ضريبة الدخل الشخصي  املوظف يف صندوق االدخار املركزي و     

، ونقاط اخلدمـة    )على سبيل املثال النوبة، الطعام، اإلسكان، النقل      (أجر العمل اإلضايف والعموالت والبدالت      
وغريها من املدفوعات النقدية املنتظمة، بيد أنه ال يـشمل مـسامهات أصـحاب األعمـال يف صـندوق االدخـار                     

  . أو املكافآت أو اإلنتاجية أو احلوافز، خبالف مدفوعات املبالغ املقطوعة واملدفوعات العينيةاملركزي
  .متوسط األجر يشري إىل األجر الذي يتقاضاه تصف املوظفني دون ذلك املبلغ  - ٤


	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	الفريق العامل لما قبل الدورة التاسعة والأربعين
	11-29 تموز/يوليه 2011
	الردود على قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري الرابع
	سنغافورة*
	*  وفقاً للمعلومات المقدَّمة إلى الدول الأطراف بشأن إعداد تقاريرها، هذه الوثيقة صادرة دون تحرير رسمي قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة في الأمم المتحدة.
	لمحة عامة
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 1 من قائمة القضايا (CEDAW/C/SGP/Q/4)
	1 - شملت عملية إعداد التقرير الدوري الرابع المقدم من سنغافورة مشاركة اللجنة الوزارية المشتركة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهيئة التنسيق الوطنية للمنظمات النسائية المحلية والمجلس السنغافوري للمنظمات النسائية ومنظمات نسائية أخرى، وأعضاء اللجنة البرلمانية الحكومية المعنية بالتنمية المجتمعية والشباب والرياضة، وسيدات أعضاء في البرلمان.
	2 - وتشكلت اللجنة الوزارية المشتركة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في سنة 1996 لضمان اتباع نهج حكومي شامل منسّق إزاء تنفيذ الاتفاقية على المستوى المحلي. ويرأس اللجنة نائب أمين وزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة وهي تضم مسؤولين من الوزارات المختصة وهيئات قانونية. وهذه الهيئات تشمل وزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة ووزارة الدفاع ووزارة التعليم ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة الإعلام والاتصالات والفنون ووزارة القانون ووزارة القوى العاملة ووزارة التنمية الوطنية ومكتب رئيس الوزراء (شعبة الخدمة العامة)، ودوائر المدّعي العام والمجلس الديني الإسلامي بسنغافورة، ومحكمة الشريعة وسجل حالات الزواج الإسلامية، ورابطة الشعب. ويعتبر مكتب شؤون المرأة التابع لوزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة، وهو جهاز وطني معني بالمرأة في سنغافورة، الأمانة للجنة الوزارية المشتركة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويعتبر أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة مسؤولين عن تنفيذ وتنسيق المبادرات في نطاق اختصاص وكالاتهم لضمان الامتثال للاتفاقية ولمعالجة احتياجات المرأة بشكل أفضل. وتشمل اختصاصات اللجنة الوزارية المعنية بالاتفاقية أيضاً إعداد التقارير الدورية لسنغافورة بشأن الاتفاقية.
	3 - وكما ذُكر في الفقرتين 7-16 و 7-17 من تقريرنا الرابع، عُقدت جلسات مشاورة مع منظمات غير حكومية، وأعضاء اللجنة البرلمانية الحكومية المعنية بالتنمية المجتمعية والشباب والرياضة والسيدات أعضاء البرلمان بشأن مشروع التقرير. وأحدثت هذه الجلسات الكثير من المناقشة بشأن تقدّم المرأة في سنغافورة والقضايا التي لا تزال تواجهها المرأة، وكانت طريقة مفيدة للجنة الوزارية المشتركة لكي تظل منشغلة بشكل ناشط بحالة المرأة على أرض الواقع. وجرى إدراج إسهامات من هذه الجلسات في النسخة النهائية من تقريرنا الرابع.
	4 - ولا يشترط قانون سنغافورة أن تُعرض على البرلمان التقارير المقدمة إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات. وتقوم وزيرة الدولة المعنية بالتنمية المجتمعية والشباب والرياضة بإطلاع مجلس الوزراء على التطورات التي تمس رفاه المرأة وتقدمها.
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 2 من قائمة القضايا

	5 - نظرت حكومة سنغافورة بجدية وإمعان في توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. وفيما يتعلق بالتحفُّظ على المادتين 2 و 16، أنشئ فريق عامل يضم ممثلين من المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة ومحكمة الشريعة وسجل حالات الزواج الإسلامية في نيسان/أبريل 2008 للنظر في المسألة، مع مراعاة الممارسات الدينية والثقافية للمجتمع المحلي في الملايو والمجتمع المسلم.
	6 - وعقب عدة جولات من المشاورات مع الجماعات النسائية وبعد دراسة دقيقة لأثر التحفُّظات على المرأة المسلمة، أعربت حكومة سنغافورة عن سرورها أن تذكر أن التحفّظ على المادتين 2 و 16 سوف يُسحب في جزء منه لتضييق نطاق تطبيقه. وفي هذا الوقت، ترى حكومة سنغافورة أنه من الضروري الإبقاء على العناصر الأخرى من هذا التحفظ لحماية حقوق الأقليات في ممارسة قانونها الشخصي والديني. وهذا يعتبر ضرورياً للحفاظ على التوازن الدقيق في مجتمع سنغافورة المتعدد الثقافات. ومع ذلك، تعتبر حكومة سنغافورة ملتزمة بعملية مراجعة مستمرة لتلبية احتياجات هيكل متغيِّر للسكان.
	7 - وفيما يتعلق بالتحفُّظ على المادة 11، الفقرة 1، ترى حكومة سنغافورة أنه من الضروري ومن الأهمية الإبقاء على هذا التحفّظ بغية الحفاظ على رفاه المرأة وحماية أجنّتها من بعض المهن الخطيرة. ويعتبر هذا ضرورياً أيضاً في ضوء انخفاض معدل الخصوبة لعدد صغير من السكان وللمعدل الإجمالي المنخفض للخصوبة. ولهذا السبب، تعتبر المرأة على سبيل المثال مستبعدة من بعض المهن الخطيرة في القطاعات العسكرية لتجنُّب تجنيد المرأة في مهام قتالية في وقت الأعمال العدائية.
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 3 من قائمة القضايا
	8 - تتبع دائرة الإحصاءات في سنغافورة، التابعة للهيئة الوطنية الإحصائية نظاماً لا مركزياً للإحصاءات من خلال وحدات البحوث والإحصاءات في مختلف الوزارات الحكومية والمجالس التشريعية من أجل تجميع البيانات وتحليلها في القطاع العام. وهذا النهج يلبّي بشكل فعّال احتياجات المستعملين فيما يتعلق بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وهو يتوافق مع إطارنا الخاص باللجنة الوزارية المشتركة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويعتبر كل عضو في اللجنة الوزارية المشتركة مسؤولاً عن تجميع وإعداد وتحليل البيانات التي تتصل بمجالات الاتفاقية تحت مسؤولية الوكالة التابعة لهؤلاء. ويقوم مكتب شؤون المرأة التابع لوزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة بانتظام بإعداد بيانات مصنّفة حسب الجنس من الوكالات الحكومية لرصد تقدّم المرأة والمساواة بين الجنسين في سنغافورة ويقوم بتحديث الإحصاءات الخاصة بالجنسين على موقعه الشبكي().
	9 - وتُعتَبر البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس من الأمور الأساسية لسياستنا ولأغراض صياغة البرامج والتنمية والرصد. وعلى سبيل المثال، تقوم وكالات إنفاذ القانون بجمع وتحليل البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس لكي تستطيع الحكومة تحديد الفئات المستضعفة والتركيز عليها وعلى حالاتها الخاصة. وتعتَبر الدراسة الاستقصائية لقوة العمل التي تجريها وزارة القوى العاملة هي الاستقصاء الرئيسي الذي يُنتج معلومات إحصائية عن الأنشطة الاقتصادية للسكان، بما في ذلك الخصائص التفصيلية للقوى العاملة. ويتسنى بالاستقصاء توليد بيانات مصنّفة حسب نوع الجنس بشأن نطاق عريض من مؤشرات الطاقة البشرية، بما في ذلك معدل مشاركة قوة العمل، ومعدل العمالة ومعدل البطالة، ومعدل اللانشاط اقتصادياً، وساعات العمل المعتادة والدخل.
	الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 4 من قائمة القضايا

	10 - مبدأ مساواة جميع الأشخاص أمام القانون مكفول في دستور جمهورية سنغافورة. وإلى جانب الدستور، تتمتع حقوق المرأة بالحماية في مختلف بنود التشريعات() (انظر المرفق 1) التي استعرضت وجرى تحديثها بمرور الوقت.
	11 - وعقب مشاركة سنغافورة في الدورة التاسعة والثلاثين للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في سنة 2007، أُبلغ مجلس الوزراء بالتعليقات الختامية للجنة في 22 أيلول/سبتمبر 2007. ونُظِّمت إحاطة إعلامية في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 لإبلاغ عامة الجمهور والجماعات النسائية بالتعليقات الختامية للجنة وشواغلها. ووُضعت معلومات ذات صلة وروابط بشأن الاتفاقية على الموقع الشبكي لوزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة(). ولمعالجة الشواغل التي أعربت عنها اللجنة، تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بانتظام من أجل إدخال تحديثات على الإجراءات المتخذة لاستعراض وتنفيذ السياسات والإجراءات المطروحة في التعليقات الختامية. ويقوم مكتب شؤون المرأة برصد معلومات التحديث. وقد أُدرج ردّ سنغافورة على التعليقات الختامية وبعض النتائج والمبادرات الخاصة بالسياسة العامة في تقريرنا الرابع وفي ردودنا على قائمة القضايا.
	12 - وفيما يتعلق بالبيان الوارد في الفقرة واو-5 من تقريرنا الرابع، يعتبر نظام سنغافورة القانوني مماثلاً في هذا الصدد للاختصاصات القضائية الثنائية الأخرى التي جرت صياغتها على نموذج النظام القانوني البريطاني. ففي الاختصاصات القضائية الثنائية، لا تصبح المعاهدات والاتفاقيات تلقائياً جزءاً من القانون الوطني ما لم يتم إدراجها بالتحديد في النظام القانوني. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن الإطار القانوني لسنغافورة في الجزء الأول، الفقرة 4-1 إلى 4-11 من التقرير الأوّلي لسنغافورة (CEDAW/C/SGP/1).
	13 - ويستطيع أي طرف متضرر يكون من رأيها أنها تعرّضت لمعاملة غير عادلة من تدبير تشريعي أو إداري أن تتذرّع بكفالة المساواة الواردة في الدستور وذلك برفع قضية أمام المحكمة العليا. وبالإضافة إلى الدستور، يتم تنفيذ أهداف هذه الاتفاقية في قانون سنغافورة من خلال أحكام تشريعية أخرى، من بينها ميثاق المرأة، وقانون العمل والقانون الجنائي. ويجوز لأي طرف متضرر أن يبلّغ السلطات المختصة بحدوث انتهاكات، وتقوم هذه السلطات بالتحقيق في الشكوى ثم تتخذ إجراءً لتنفّذ القوانين. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في الفقرات 2-4 إلى 2-9 من تقريرنا الرابع، وفي الفقرة 2-7 من تقريرنا الثالث (CEDAW/C/SGP/3) والجزء الثاني، الفقرتان 3-1 و 3-2 من تقريرنا الأوّلي.
	14 - وتؤكّد حكومة سنغافورة للجنة أن بابها مفتوح أمام الاقتراحات البنّاءة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية. وسوف تدرس الحكومة أية مقترحات بدقة، آخذة في الاعتبار آثار التعديلات التشريعية المقترحة في سياق الإطار الوطني القائم من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية.
	الردّ على الأسئلة المطروحة في الفقرة 5 من قائمة القضايا

	15 - سنغافورة لكونها دولة قوامها مدينة صغيرة وليست لديها موارد طبيعية، فإنها تعتمد بشدة على رأسمالها البشري وذلك لتطوير وتعظيم إمكانات كل فرد لديها، بغض النظر عن نوع جنسه. ويعتبر مفهوم المساواة الموضوعية بين الجنسين على أساس الجدارة وتكافؤ الفرص وسُبل الحصول على الموارد الأساسية متأصل لدى كل سنغافوري منذ الشباب من خلال المواد التعليمية والمناهج الدراسية التي لا تأخذ نوع الجنس في الاعتبار.
	16 - ويعتَبر نظام عدم المحاباة والجدارة وتكافؤ الفرص بالنسبة للجميع شيئاً أساسياً للكيفية التي تعمل بها الخدمة المدنية وهو جزء من بيان مهمة الدائرة(). وهذا يشغل مكاناً بارزاً في الدورات التدريبية الإلزامية التي تقوم بها دائرة الخدمة المدنية بالنسبة لجميع الموظفين، بما في ذلك موظفو إنفاذ القوانين والمعلِّمون. ويجري تدريب جميع موظفي إنفاذ القوانين على التعامل مع المشتبه بهن أو الضحايا من الإناث، وثمة تقيُّد شديد بالقوانين والمبادئ التوجيهية ذات الصلة حيثما يُعنى الأمر بمراعاة الاعتبارات الجنسانية. ويسترشد القضاة بمدونة قواعد السلوك() المتعلقة بالموظفين القضائيين ويسترشدون كذلك بالدليل المرجعي عن المساواة في المعاملة والذي ينص على أن جميع الأطراف الذين يمثلون أمامهم يعاملون على قدم المساواة وبإنصاف وباحترام. ويتم تدريب جميع موظفي النيابة العامة لكي يتحلى هؤلاء بأعلى معايير النزاهة ويتم إصدار تعليمات إليهم على وجه الخصوص بضرورة ممارسة الحصافة بنزاهة وموضوعية.
	17 - وبغية إقامة ثقافة تدعم التمتع الكامل بحقوق الإنسان على قدم المساواة على أساس من المساواة مع الرجال، نظّمت وزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة، بالاشتراك مع المجلس السنغافوري للمنظمات النسائية عدة دورات للتشاور في السنوات 2008 و 2007 و 2004 مع جميع المنظمات النسائية المحلية لنشر المعلومات عن الاتفاقية ومناقشة تقدّم المرأة في سنغافورة. وكان من بين المشاركين مجلس شبكة التكامل النسائية المنضوي تحت لواء رابطة الشعب وأمانة النهوض بالمرأة التابعة للمؤتمر الوطني لنقابات العمال. وتحتفظ وزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة بموقع شبكي متخصص() بشأن الاتفاقية. ويتضمن هذا الموقع التقارير الدورية المقدمة من سنغافورة، والملاحظات الختامية من اللجنة بشأن التقارير، ووثائق للتوعية بالاتفاقية. وتقوم وزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة بتحديث اللجان التنفيذية للمجلس السنغافوري للمنظمات النسائية، ومجلس شبكة التكامل النسائية المنضوي تحت لواء رابطة الشعب وأمانة النهوض بالمرأة التابعة للمؤتمر الوطني لنقابات العمال بشأن الاتفاقية من خلال الاجتماعات المعتادة.
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 6 من قائمة القضايا

	18 - بينما قد لا يكون الأساس القانوني للمساواة بين الجنسين محدداً كما تود اللجنة، تقدم المادة 12 (1) من دستورنا ضماناً كافياً للمساواة لجميع مواطني سنغافورة، رجالاً ونساءً، وبغض النظر عن وضعهم العائلي أو العمر أو الإعاقة أو الأصل القومي. وتستند جميع القوانين المحلية إلى هذا المبدأ بأن جميع الأشخاص سواسية أمام القانون. إضافة إلى ذلك، توجد قوانين محددة تحمي حقوق المرأة في مجالات خاصة (انظر المرفق 1). وأي شخص يرى أن حقوقه (حقوقها) بمقتضى القانون جرى التعدّي عليها يمكن أن يرفع دعوى في المحاكم المحلية. وتعالَج المرأة على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات أمام المحاكم والمحاكم الإدارية. وتوفِّر الدولة المعونة القانونية بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الاستعانة بخدمات محامي. فالمشورة القانونية المجانية متوافرة من جمعية القانون في سنغافورة، ورابطة المحاميات السنغافوريات ومنظمات رعاية طوعية أخرى لضمان القدرة على تحمُّل الإنفاق بحيث لا يعتبر عقبة أمام اللجوء إلى الانتصاف القانوني.
	19 - وفي كل وزارة توجد قنوات رسمية للتعقب ورصد الشكاوى والحصول على معلومات مرتدة. وحتى الآن، ليس هناك ما يشير إلى عدم كفاية القنوات من أجل المرأة للطعن في أية أفعال خاصة بالتمييز.
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 7 من قائمة القضايا

	20 - تسير ممارسة قانون الشريعة في سنغافورة بشكل تدريجي وتأخذ في الاعتبار السياقات والمعايير المجتمعية المتغيرة. فاللجنة القانونية (لجنة الفتوى) التابعة للمجلس الديني الإسلامي في سنغافورة تناقِش بانتظام نقاط القانون الإسلامي، وتوصي بتدابير مواجهة هذه التغيُّرات، بما يتفق مع المبادئ الإسلامية والفلسفة القانونية. ويسر حكومة سنغافورة أن تشير إلى وجود معلم رئيسي من معالم التطوّر المستمر لقانون الشريعة حيث يُطبّق في سنغافورة في مجال حقوق الملكية. وأصدرت إدارة الفتوى التابعة للمجلس الديني الإسلامي في سنغافورة فتاوى جديدة بشأن الحيازة المشتركة والترشيحات في صندوق الادخار المركزي في سنتي 2008 و 2009 على التوالي وذلك للتوافق مع قانون الشريعة والقانون المدني. وتعترف الفتوى الجديدة بشأن الحيازة المشتركة بشخص أحد الزوجين الباقي على قيد الحياة بأنه المالك الشرعي للملكية التي كان الزوجان يشتركان في حيازتها. وقبل ذلك كان أحد الزوجين الباقي على قيد الحياة لا ينال إلاّ صفة القيِّم على نصيب المتوفي في ترتيب خاص بالحيازة المشتركة، لكي يوزّع على المستفيدين. أما الفتوى الجديدة بشأن ترشيحات صندوق الادّخار المركزي فتعترف الآن أنه عندما يقوم صاحب حساب مسلم في صندوق الادخار المركزي بتسمية اسم لصالح زوجته أو أطفاله، تعتبر التسمية هبة صحيحة بين الأحياء. وهذه الفتاوى الجديدة تحسِّن رفاه المرأة وأشخاصها المعالين بمقتضى قانون الشريعة حسبما يُطبّق في سنغافورة.
	21 - وربما يتباين تطبيق قانون الشريعة بين البلدان ويقوم المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة برصد هذه التباينات والتطورات. وأجريت دراسات بشأن أحكام القضاء والتشريعات المقارنة لدى بلدان أخرى، ولا سيما بشأن المنظور الجنساني وقانون الأسرة في الإسلام. ولفهم أدوار الجنسين المتطورة والاتجاهات في سنغافورة وأثرها على المجتمع المحلي المسلم، نظّم المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة مشاورات مع الجماعات النسائية في إطار المجلس السنغافوري للمنظمات النسائية مثل الجمعية الإسلامية للشابات ورابطة المرأة من أجل العمل والبحوث. وأسفرت الآراء المتعمّقة التي تجمعت بعد هذه المشاورات عن مبادرات تهدف إلى إثارة الاهتمام بالقضايا الجنسانية وتعميق المناقشات حول القضايا الجنسانية بين طائفة المسلمين في سنغافورة وسائر البلدان التي توجد بها غالبية من المسلمين.
	22 - وجرت الاستعانة بالأوساط الأكاديمية لتبادل نتائج بحوثها بشأن الأحكام القضائية (الفقهية) الإسلامية المقارَنة. وهذه تضمنت نشر السلسلة الثامنة من ورقات البحوث العرضية التي يصدرها المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة في سنة 2009، التي أبرزت ورقة أكاديمية بعنوان ”تفسير وضع الجنسين في الفكر القانوني الإسلامي واستراتيجيات من أجل الإصلاح“ أعدته الأستاذة زيبا مير - حسيني. ونُظّمت عقب هذا حلقة دراسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بشأن ”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمرأة في الإسلام“ كجزء من سلسلة ”الإسلام والقضايا المعاصرة“() التي ينشرها المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة. واستطاع المجلس من خلال هذه المبادرة أن يكتسب تفهّماً أعمق لمختلف الاستراتيجيات من أجل إصلاح قانون الأسرة الإسلامي وتطبيقاته في بلدان مثل ماليزيا وإيران والمغرب. ولزيادة تعزيز الوعي لدى طائفة المسلمين والموارد لإجراء دراسات مقارنة بشأن الإصلاح وتطبيق قانون الأسرة الإسلامي في بلدان أخرى، صمّم المركز أيضاً مجموعة نموذجية محددة بشأن البُعد الجنساني والاتفاقية من أجل المشاركين في برنامج إنمائي تنفيذي لأساتذة الدين، وتعاون مع رابطة المرأة من أجل العمل والبحوث لعقد حلقة عمل بشأن الاتفاقية من أجل القيادات الدينية في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010.
	الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 8 من قائمة القضايا

	23 - يقوم مكتب شؤون المرأة، باعتباره الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، بتوجيه مسألة المساواة بين الجنسين في المقام الأول من خلال اللجنة الوزارية المشتركة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويقوم مكتب شؤون المرأة، الذي يضم حالياً أربعة موظفين يعدّون التقارير إلى المدير التنسيقي، برصد التطوّرات ويضطلع بدور تنسيقي. ولكفالة تطوير وتنفيذ السياسات الخاصة بالمساواة بين الجنسين، يجري انتداب الهيئة السياسية وموارد بشرية ومالية وقدرات من مكتب شؤون المرأة، ليس هذا فحسب بل أيضاً استكمال العدد من الوكالات الحكومية ممثلة في اللجنة الوزارية المشتركة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهذا يتماشى مع التزام الحكومة باتباع نهج ”شامل كلي“ إزاء سياسة المساواة بين الجنسين وتنفيذ الاتفاقية على المستوى المحلي. وترد في الفقرة 2 من ردّنا على الفقرة 1 من قائمة القضايا الوكالات الست عشرة الممثلة في اللجنة الوزارية المشتركة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	24 - ويُعتَبر إطار اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة نهجاً متعدد التخصصات، ونهجاً متكاملاً. وأية أمثلة للتمييز ضد المرأة يمكن التصدّي لها في إطار القوانين واللوائح المختصة في نطاق اختصاص الوكالة المعنية. فإذا وُجدت ممارسة للتمييز، لن تتردّد الحكومة في اتخاذ التدابير الضرورية للتصدي للحالة. وهذا النهج ”الحكومي الشامل“ قد أدّى خدمة جيدة لسنغافورة. فكثير من التطورات الهامة المذكورة في تقريرنا الرابع إنما نُفِّذت من خلال عمل الوكالات الممثَّلة في اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة.
	التدابير الخاصة المؤقتة (الفقرة 1 من المادة 4)
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 9 من قائمة القضايا

	25 - ليس من المتصوّر أن النساء في سنغافورة يعتَبَرن جماعة محرومة أو مهمّشة، تستلزم اهتماماً خاصاً. فالنهج الذي نتبعه إزاء المساواة بين الجنسين قائم على مبدأ تكافؤ الفرص للرجال والنساء على أساس الجدارة. وحتى دون اتخاذ تدابير خاصة، أحرزت المرأة في سنغافورة تقدماً سريعاً وهاماً على مدى العقود القليلة الماضية وتمكنت من المشاركة بشكل كامل وعلى قدم المساواة في جميع مجالات الحياة وعلى جميع المستويات. ومع ذلك، فإننا نعترف بأن هناك بعض المجالات، مثل العمالة، التي يمكن للحكومة أن تواصل فيها تيسير النهوض بالمرأة عن طريق مبادرات شتى.
	26 - ولتشجيع المرأة على دخول قوة العمل والبقاء فيها، ترمي استراتيجية سنغافورة إلى تحسين الصورة التعليمية وصورة المهارات لدى المرأة، وتوفير فرص العمل والمساعدة في مجال التدريب وكذلك معاونة المرأة على أن توازن بشكل أفضل بين مستقبلها الوظيفي وأسرتها، مع اتخاذ التدابير الرامية لتعزيز التوافق بين العمل والحياة وترتيبات العمل المرنة. وقد أسفرت الجهود المتضافرة التي بذلتها الأطراف الثلاثية (الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابة) عن الزيادة في عدد الشركات التي تعتمد استراتيجيات خاصة بالعمل والحياة لاجتذاب موظفات والاحتفاظ بهن وخلافاً لذلك فإنهن سوف يتركن قوة العمل. ومن ثم، فقد شاهدنا زيادة هامة في معدل العمالة المقيمة للمرأة في مقتبل الأعمار العملية من 25 إلى 54 ومن نسبة 61.1 في المائة في سنة 1999 إلى 71.7 في المائة في سنة 2010.
	27 - وتعمل الحكومة على تزويد جميع الأطفال والفتيات وكذلك الفتيان في سنغافورة بفرص متساوية في الحصول على التعليم الجيد. وقد أصدرت قانون التعليم الإلزامي() في سنة 2003، الذي يقضي بالتعليم الإلزامي خلال السنوات الست من التعليم الابتدائي. وقد حققت سنغافورة معدلاً عالياً في معرفة المرأة القراءة والكتابة (93.8 في المائة في سنة 2010) وتمثَّل المرأة بالفعل في جميع مستويات قطاع التعليم: أي ثلاثة أرباع جميع المعلّمين تقريباً من الإناث في حين يوجد ثلثا نواب مديري المدارس ومديري المدارس من الإناث؛ ووزير من وزيرين كبيرين للدولة مسؤولين عن التعليم، والأمين الدائم لوزارة التعليم، والأمين الدائم الثاني والمدير العام هم من النساء.
	28 - وبالمثل، تمثَّل المرأة تمثيلاً جيداً في القطاع العام. فالنساء يشكِّلن نسبة 56 في المائة من الخدمة المدنية ونسبة 59 في المائة من الشعبة الأولى والفئة العليا، وهما أعلى فئتين للموظفين. والآن توجد ست أمينات دائمات من بين ما مجموعه 22 من الأمناء الدائمين وثماني نائبات للأمينات من بين ما مجموعه 29 من نوّاب الأمناء الدائمين.
	29 - وتحرز المرأة أيضاً تقدماً وتشغل مناصب هامة. وقد أصبحت امرأة سنغافورية هي نولين هيزر أول أنثى تعيّن أمينة تنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في 30 تموز/يوليه 2007. وفي السلطة القضائية، يشكل القضاة من النساء نسبة 51.3 في المائة و نسبة 16.7 في المائة في المحاكم الأقل درجة() والمحكمة العليا() على التوالي في سنة 2010 بعد أن ارتفعت من نسبة 44.1 في المائة و 11.8 في المائة على التوالي في سنة 2000.
	30 - ويشارك مزيد من النساء السنغافوريات بشكل ناشط في أعمال المجتمع المحلي. وازداد عدد القياديات على مستوى القواعد الشعبية بنسبة 81 في المائة من 079 7 في سنة 2000 إلى 112 12 في سنة 2009. وازداد عدد النساء اللائي يشغلن مناصب في رئاسة مجالس الإدارات في المنظمات الشعبية من 104 في سنة 2000 إلى 412 في سنة 2010. وازدادت عضوية الإناث فيما يتعلق باللجان التنفيذية النسائية من 296 1 في سنة 1995 إلى 324 2 في سنة 2010. واتسع نطاق تشكيل النساء الأعضاء ليشمل عدداً من الشابات وربّات البيوت والمهنيات العاملات والنساء في قطاعات الأعمال. ويهاب بالنساء من جميع مناحي الحياة الانضمام إلى القواعد الشعبية وتولي مناصب قيادية. وهناك دورات تدريبية على القيادة الشعبية مفتوحة أمام القيادات الشعبية من الذكور والإناث.
	31 - وتبحث سنغافورة بوعي وبشكل مستمر عن نساء يمكن أن يصبحن عضوات محتملات في البرلمان، رغم الصعوبة في إقناعهن بسبب الرغبة في الخصوصية. بيد أننا نحرز تقدماً: استناداً إلى البيانات التي يقوم بجمعها الاتحاد البرلماني المشترك حتى 3 آذار/مارس 2011، كان ترتيب سنغافورة 43 من بين 186 بلداً من حيث النسبة المئوية للنساء في مجلسي البرلمان الأدنى أو المجلس البرلماني الواحد. وتتجاوز النسبة المئوية للمرأة السنغافورية حالياً في البرلمان المتوسط العالمي للاتحاد البرلماني المشترك وقدره 19.2 في المائة (بالنسبة للمجلسين معاً).
	32 - وسوف تواصل سنغافورة إشراك الجهات المؤثرة المختصة واستكشاف شراكات لزيادة عدد النساء في مناصب صُنع القرار على جميع المستويات وفي جميع المناصب.
	القوالب النمطية التمييزية
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 10 من قائمة القضايا

	33 - ساعدت حملات التوعية العامة والبرامج والأنشطة على القضاء تدريجياً على القوالب النمطية التقليدية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة. وقد تغيَّر القالب النمطي لدور المرأة حيث كان يقتصر على أنها مدبّرة منزل. وفي سنة 2010، كانت نسبة 68.4 في المائة من النساء في سنغافورة() ضمن قوة العمل، وهذا بزيادة من نسبة 58.6 في المائة في سنة 1999. والشيء الهام، هو أن الحكومة، ابتداءً من سنة التقييم في 2010، سمحت لدافعات الضرائب بأن يطلبن إعفاء من الضريبة الزوجية بمقدار 000 2 دولار سنغافوري إذا كان أزواجهن يستوفون نفس الشروط المؤهِّلة للإعفاء الحالي للزوجة، وهو إعفاء يُمنَح لدافعي الضرائب الذكور الذين يرعون زوجاتهم، مع مراعاة عتبة الدخل بالنسبة للمعالين. ويعتَبر توسيع نطاق ”إعفاء الزوجة“ ليشمل ”إعفاء الزوج“اعترافاً بزيادة عدد المعيلات في الأسر المعيشية في سنغافورة، ويقصد منه دعم هؤلاء النساء العاملات. وأحرزت المرأة خطوات كبيرة في مجال التعليم وهي ممثلة جيداً في المواضيع التي حسب ما جرت عليه التقاليد يسيطر عليها الذكور على النحو المذكور في الفقرة 10-19 من تقريرنا الرابع. وفي السنة الماضية مُنحت امرأة لأول مرة منحة دراسية من القوات المسلحة للدراسة بالخارج. ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لسنة 2009، بلغ تقدير سنغافورة السادسة عشرة من بين 182 بلداً فيما يتعلق بتمكين المرأة.
	34 - وتُدرك الحكومة أن الأدوار التقليدية للجنسين من أجل تولّي مهارات الأبوّة والأمومة تنشأ مع التحولات في المجتمع. ويجري بذل جهود متضافرة للنهوض بالمسؤولية المشتركة عن الاضطلاع بمهارات الأبوة والأمومة من خلال حركة ”آباء من أجل الحياة“، وهي حركة وطنية تضم الآباء من أجل إشراك هؤلاء الآباء في حياة أطفالهم. وتشير الدراسة الاستقصائية عن التصوّرات العامة للأبوة في سنغافورة في سنة 2009 إلى ضرورة ورغبة الآباء السنغافوريين في المشاركة بشكل أكبر في مهارات الأبوة الناشطة؛ ضمن نتائج أخرى، وأن نسبة 96 في المائة من الرجال الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية شعروا بأنهم ملتزمون جيداً بدورهم كآباء. وفي الدراسة الاستقصائية للتوعية العامة بشأن مبادرات ”آباء من أجل الحياة“ التي أُجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2010، قالت نسبة 90 في المائة من الآباء الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية وسمعوا عن الحركة إنها شجّعتهم على التفكير في كيف يكون هؤلاء آباء أفضل في المستقبل. وقالت نسبة 87 في المائة إن الحركة جعلتهم يتخذون خطوات ليصيروا آباء أفضل. وأدركت نسبة تتراوح ما بين ثمانية وتسعة في المائة من جميع المجيبين الذين عرفوا الحركة أنهم يدركون بشكل أقوى أهمية وجود أب في حياة الطفل.
	35 - وفيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، يواصل التحالف الثلاثي لممارسات العمل المنصفة النهوض بالتوعية بممارسات العمل المنصفة، بحيث يشمل عدم التمييز على أساس نوعي الجنس، فيما بين أرباب العمل (القطاعان العام والخاص على السواء) وعامة الجمهور. ويقدم التحالف الثلاثي لممارسات العمل المنصفة طائفة من الخدمات والأدوات والموارد لمعاونة المنظمات على تنفيذ ممارسات العمل المنصفة وعلى التقيُّد بتشريعات العمل. وحتى الآن، تلقى ما يزيد على 000 10 شخص التدريب والاجتماعات الإعلامية. وقد أطلق التحالف الثلاثي لممارسات العمل المنصفة ثلاثة أدوات للموارد الإلكترونية وهي التعلُّم الإلكتروني بشأن ”المبادئ التوجيهية الثلاثية بشأن ممارسات العمل المنصفة“ و ”عملية التعيين والاختيار بإنصاف“ وأداة مباشرة للتقييم الذاتي للعمل المنصف. ويرحّب التحالف الثلاثي لممارسات العمل المنصفة بأية معلومات مرتدة من الجمهور بشأن خبراتهم في مجال التمييز ويقدم المشورة والمساعدة إلى أولئك الذين تعرضوا للتمييز في مكان العمل.
	العنف ضد المرأة
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 11 من قائمة القضايا
	36 - جرى تجميع طائفة عريضة من البيانات النوعية والكمية بشأن حدوث العنف ضد المرأة. وهذه تشمل أمثلة من خدش الحياء والاغتصاب والعنف العائلي. وترد في المرفق 2 إحصاءات عن جرائم الاغتصاب وخدش الحياء.
	37 - وتُعزى الزيادة في حالات الاغتصاب إلى جناة يعرف عنهم أنهم يغتصبون الضحايا. وهذه تشمل حالات اغتصاب الأحداث (أي الجنس بالتراضي مع القُصَّر) وحالات الاغتصاب أثناء اللقاءات العاطفية وحالات الاغتصاب التي تحدث عندما يكون الضحية في حالة من السكر. وعموماً ارتكبت حالات خدش الحياء بوجه عام من جناة غير معروفين، وعادة جرى تعذيب الضحايا في مناطق داخلية عامة مثل المصاعد أو أماكن صعود ونزول المصاعد أو السلالم أو أماكن نزول وصعود السلالم وأماكن الخلاء أو في الدهاليز العامة. ولم تحدث حالات اغتصاب زوجي منذ تعديل القانون الجنائي في سنة 2008()، رغم أنه حدثت حالة اغتصاب واحدة في كل من سنة 2008 وسنة 2009 وشارك في كل من هاتين الحالتين زوج سابق.
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 12 من قائمة القضايا
	38 - نشأت حوادث العنف ضد المرأة المُبلّغ عنها بوجه عام من مختلف أنواع النزاعات مثل النزاعات الأسرية. وعلى النحو الموضّح في ردّنا على الفقرة 11 من قائمة القضايا، فإن الأشخاص الذين أدينوا بسبب الاغتصاب كانوا في المقام الأول أفراداً معروفين للضحايا، في حين أن أولئك الذين ارتكبوا خدش الحياء من المعهود أنهم غير معروفين لضحاياهم. وفي الفترة مابين سنة 2007 و 2010 كانت هناك حالتان من حالات قتل امرأتين من زوجها/زوجها السابق.
	39 - ويمنَح البند 359 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2010 صلاحيات إلى المحكمة بأن تأمر الشخص المدان في جريمة أن يدفع تعويضاً للشخص المتضرر. ومثل هذا الأمر بدفع تعويض لن يؤثر على حق الضحية في أن يتخذ إجراءً مدنياً ضد الجاني. ومنذ كانون الثاني/يناير 2011 بعد أن سرى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2010، أمرت المحكمة في حالة تتضمّن انتهاكاً لنظام الحماية الشخصية، أمرت الزوج الجاني بأن يعوّض زوجته عن الأضرار التي لحقت بها.
	40 - ويُجَرِّم التشريع الحالي في سنغافورة أعمال العنف ضد المرأة، ويسمح للسلطات المختصة بأن تتخذ الإجراء الضروري لحماية جميع الفئات الضعيفة. ويمكن الاطلاع في المرفق 1 على مزيد من المعلومات بشأن التشريعات التي تحمي المرأة من العنف، وخصوصاً ميثاق المرأة، والقانون الجنائي، والقانون الخاص بالقدرة العقلية. إضافة إلى ذلك، هناك أحكام محدّدة تُقرّ جرائم تتعلّق بالاستغلال الجنسي للقُصّر والأشخاص المعوَّقين ذهنياً. وسوف تأخذ المحكمة في الاعتبار عمر الضحايا عند إصدار الأحكام، على سبيل المثال عندما يكون المستهدفون نساء من المسنّات.
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 13 من قائمة القضايا
	41 - تلقت الشرطة عدداً قليلاً من بلاغات الاغتصاب الزوجي منذ صدر تعديل القانون الجنائي، وقد قامت بإجراء تحريات دقيقة في جميع الحالات. ويتم تدريب ضابط الشرطة الذين يتناولون هذه الحالات الحسّاسة بتقنيات متخصصة بشأن إجراء المقابلات بغية توفير رعاية أفضل للضحايا. واعتماداً على حقائق الحالة، اتخذت إجراءات مناسبة ضد الجناة، مثل ما يتعلق بالإخلال بأمر الحماية الشخصية. وحتى الآن، لم تكن هناك أية حالات لها أسباب تدعو للملاحقة في إطار جريمة الاغتصاب الزوجي.
	42 - وفيما يتعلق بالقانون الجنائي المعدّل لتحقيق الأثر المنشود على أرض الواقع، يجب إطلاع الزوجات بشكل كامل على كيف يمكن الاستفادة من تدابير الحماية المعزّزة. وبالتالي يكمن الحلّ من خلال التربية العامة وإسداء المشورة. ويشمل ميثاق المرأة حالياً حقوق أفراد الأسرة في الحماية من العنف العائلي، بما في ذلك الاعتداء الجنسي من أحد الزوجين وكذلك مجالات المساعدة، وهذا يدعمه نطاق من شبكات الدعم بشأن العنف العائلي وتدعمه برامج التربية العامة على النحو الموضّح في الفقرات من 24-12 إلى 24-16 من تقريرنا الرابع. وترد في الفقرات من 15-7 إلى 15-15 من تقريرنا الرابع شتى القنوات المعنية بالمرأة لالتماس المشورة القانونية.
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 14 من قائمة القضايا
	43 - في الفترة من سنة 2004 إلى سنة 2010، استفاد ما مجموعه 447 7 شخصاً من برنامج الاستشارة الإلزامية. وتقوم وزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة بتعقُّب معدل المعاودة بالنسبة للجناة الذين حضروا برنامج الاستشارة الإلزامية وذلك بتعقُّب ما إذا كان الجاني قد أخل بأمر الحماية الشخصية خلال سنة من اختتام البرنامج. وأثناء الفترة من 2006 إلى 2009، كان معدل المعاودة أقل من 2 في المائة.
	44 - وفضلاً عن تعقُّب معدل المعاودة السنوي، أُجريت دراسة نوعية بشأن 30 ضحية و 31 من الجناة في سنة 2005 بشأن مدى فعالية برنامج الاستشارة الإلزامية. وكشفت الدراسة أن غالبية الضحايا والجناة شهدوا تغيُّرات إيجابية بعد البرنامج، حيث 90 في المائة من الجناة و 60 في المائة من الضحايا أبلغوا عن عدم حدوث سلوك عنيف بعد ذلك. وعرضت غالبية الجناة أيضاً سلوكاً مستحسناً واستخدمت المعرفة والمهارات المكتسبة أثناء البرنامج. وقال سبعة من بين عشر ضحاياً أن حياتهم قد تحسّنت وأنهم قد تعلّموا خطط السلامة التي يستطيعون استخدامها لحماية أنفسهم من العنف. وتواصل وزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة رصد وتقييم البرنامج وهي تتعاون عن قرب مع وكالات الخدمات الاجتماعية التي تدير البرنامج في المجتمع المحلي.
	الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 15 من قائمة القضايا

	45 - تدرس سنغافورة حالياً التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وتعتمد سنغافورة حالياً تعريف ”الاتجار بالأشخاص“، على النحو المحدّد في البروتوكول، باعتباره هو التعريف المعمول به. ولضمان أن يكون جميع موظفي إنفاذ القوانين في الجبهة الأمامية على علم بعلامات وتعريف الاتجار، استحدثت قوة شرطة سنغافورة بطاقة خاصة ”بالاتجار بالأشخاص“ تتضمّن العناصر الأساسية للاتجار، بما في ذلك الإجراء والوسائل والغرض والموافقة على النحو الذي يحدده البروتوكول.
	46 - وتعتمد سنغافورة نهجاً منسّقاً مشتركاً بين عدة وكالات لإنفاذ قوانيننا لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتجري بصفة مستمرة إعادة النظر في تدابيرنا القانونية والسياساتية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك لكي تؤخذ في الاعتبار المناظر الطبيعية والديناميات المتغيِّرة للجريمة في سنغافورة. وفي آذار/مارس 2011، أنشئت فرقة عمل مشتركة بين الوكالات معنية بالاتجار بالأشخاص، للقيام في جملة أمور بمراجعة وتحديد المناطق التي يمكن فيها إجراء تحسين في النظام الجاري. وفضلاً عن التركيز على الوقاية من خلال إجراءات التحديد الاستباقي للاتجار المحتمل بالضحايا والدعارة() وحماية الضحايا المتاجر بهم، قامت حكومة سنغافورة بشكل استباقي بتحديد تدابير تمهيدية كمجال يمكن تعزيزه، بحيث يشمل العمل مع الجهات المؤثرة المختصة لمكافحة عصابات الاتجار التي تعمل في بلدان المنشأ. واعترافاً بحالة سنغافورة باعتبارها دولة قائمة على مدينة جذّابة ومفتوحة، مع تدفق للداخل والخارج من الأشخاص، عملت الحكومة على إشراك مختلف السفارات وقوات الشرطة في الخارج والمنظمات غير الحكومية لغرض مكافحة الاتجار بالأشخاص وكذلك تهريب الأشخاص.
	47 - وأُدخلت مؤخراً تعديلات على جزأين رئيسيين من تشريعاتنا وذلك لاتقاء الاتجار بالأشخاص، أي قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأطفال والشباب. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن التعديلات في المرفق 1.
	48 - ولا يخضع ضحايا الاتجار إلى إجراءات الإبعاد أو الإعادات القسرية؛ كما أنهم لا توجّه إليهم اتهامات بجرائم مرتكبة كنتيجة مباشرة للاتجار بهم. وكما ذُكِر في ردّ سنغافورة على الفقرة 10 من قائمة القضايا والمسائل المطروحة في تقرير اللجنة سنة 2007 بشأن تقريرنا الثالث، توجد لوزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة علاقات عملية وثيقة مع المنظمات غير الحكومية التي تدير أماكن المأوى وتقدّم الخدمات في إطار المنظومة الوطنية للاتصالات الشبكية بشأن العنف العائلي. وباستخدام هذه الشبكة، وضعت وزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة بروتوكولات عن كيفية إدارة الحالات وكيفية إحالة ضحايا الاتجار إلى مختلف جهات العون، على سبيل المثال العون القانوني والطبي والنفساني. وتتوافر أماكن المأوى لضحايا الاتجار من الشباب، حيث يمكن إيواء الضحايا الذكور والإناث بشكل منفصل. وفيما يتعلق بالضحايا الذين يعربون عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم، تيسِّر سنغافورة عودتهم وتتعاون بشكل وثيق مع بلدانهم الأصلية.
	49 - ولدى دائرة حماية الأطفال في وزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة بروتوكولات لضمان تلبية احتياجات ضحايا الاتجار من الأطفال. وفي حالات حيث يكون الطفل أجنبياً ويشتبه في أنه ضحية اتجار بالأشخاص، قد تضع هذا الشخص (هو أو هي) في مكان آمن بمقتضى البند 16 من قانون الأطفال والشباب وتبدأ الشرطة في إجراء التحقيق. وسوف تُبَلّغ سفارة البلد الأصلي للطفل وتُقدّم رعاية الإقامة للضحايا أثناء إجراء التحقيقات. وتُقدَّم الرعاية الطبية للطفل إذا احتاج ذلك. وسوف تتعاون إدارة حماية الأطفال مع الوكالات المختصة بالتشاور مع السفارة بشأن الترتيبات المتعلقة بعودة الطفل إلى بلده/بلدها. وإذا لم تكن هناك وكالة حكومية متوافرة، سوف تتعاون دائرة حماية الأطفال مع منظمة غير حكومية مناسبة أو مع الدائرة الاجتماعية الدولية لضمان إعادة الطفل إلى بيئة رعاية آمنة وتوافر خدمات الدعم إلى الطفل وأسرته/أسرتها.
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 16 من قائمة القضايا
	50 - وُجِّهت اتهامات إلى المتاجرين بالبشر بارتكاب جرائم متعددة وحُكم عليهم بأحكام بالسجن والغرامات متباينة من حيث طولها وشدتها، متوقفاً ذلك على ظروف الحالة. وترد معلومات مفصَّلة عن حالات مثبتة في سنة 2004 وذُكرت في ردّنا على الفقرة 12 من قائمة القضايا والأسئلة المطروحة من جانب اللجنة في سنة 2007 بشأن تقريرنا الثالث. ولم تكن هناك حالات مثبتة للاتجار بين سنة 2005 وسنة 2007. وفي الفترة بين سنة 2008 وسنة 2010 كانت هناك تسع حالات حيث وُجدت العناصر الأساسية للاتجار بالأشخاص وأدت إلى معاقبة الجناة. وحُكم على الجناة في الحالتين في سنة 2008 بعقوبات متباينة من بينها السجن (يتراوح من 3 شهور إلى 12 شهراً) وغرامات (000 17 دولار) أو كلاهما. وفي سنة 2009، عُوقِب الجناة في الحالتين بأحكام بالسجن ما بين تسع أسابيع إلى 19 شهراً. وحكم أيضاً على أحد الجناة بغرامة قدرها 000 20 دولار سنغافوري. وحكم على الجناة في الحالات الخمس في سنة 2010 بعقوبات تتراوح بين غرامات بمبلغ 000 1 و 000 20 دولار سنغافوري وبالسجن من 4 إلى 10 شهور أو كلاهما.
	51 - ومُنح ضحايا الاتجار حماية مناسبة ووافية، مثل خيار البقاء في أماكن الإيواء حيث يتمتع هؤلاء بالحماية من أي ضرر آخر وتقدّم لهم كل أسباب الراحة الضرورية بما في ذلك الوجبات، والعناية والاستشارة الطبية. وعند انتهاء كل حالة، اتخذت ترتيبات مع السفارات المختصة من جانب الشرطة فيما يتعلق بالعودة الآمنة للضحية إلى بلدها الأصلي.
	52 - وتحتفظ شرطة سنغافورة ببيانات عن جميع الحالات المُبلَّغة، بما في ذلك البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس. وحتى الآن، كانت جميع الحالات التي جرى فيها اتجار بالضحايا من أجل الاستغلال الجنسي تتعلق بالإناث. وهذه المعلومات تتيح للحكومة بأن تتفهم بشكل شامل حالة الاتجار في سنغافورة. ويجري تحليل هذه المعلومات أيضاً واستخدامها للاطلاع عليها في الاستعراضات الدورية الخاصة بالسياسة العامة. وسوف تركّز فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالاتجار بالأشخاص والتي أنشئت في آذار/مارس 2011 على إعادة النظر في الحالة في سنغافورة، بما في ذلك كيف يتم تجميع ورصد البيانات.
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 17 من قائمة القضايا
	53 - عملاً بأصول البروتوكول الموحّد، جرى التحقيق بدقة في جميع الحالات وعددها 28 حالة لممارسة الدعارة قسراً واستيراد النساء تحت مزاعم زائفة. وبالنسبة لغالبية الحالات المُبلّغ عنها، اتضح أن النزاعات الشخصية أو النزاعات بشأن الترتيبات العملية المتفق عليها، بما في ذلك العمولات والأجرة، أدّت إلى الحالات أُبلغت إلى السلطات. وكشف التحقيق في نهاية الأمر أن الضحايا المفترضين كانوا على علم وكانوا أطرافاً راغبة في الترتيبات العملية الخاصة بهم. ولم تثبت أية حالة من هذه الحالات.
	54 - وتتخذ حكومة سنغافورة تدابير إنفاذ صارمة ضد مرتكبي جرائم الهجرة ويجري الإعلان عن هذه التدابير على نطاق واسع في المناقشات البرلمانية، وفي وسائط الإعلام وفي شتى جهود التثقيف العام للتوعية بالاتجار بالأشخاص ومنع المهربين والمتاجرين بالبشر مستقبلاً. كما تتعاون الوكالات المختصة، وتشمل ليس على سبيل الحصر وزارة الشؤون الداخلية ووزارة القوى العاملة ووزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة تعاوناً وثيقاً بشأن مبادرات مثل دورات التدريب وحلقات العمل والبرامج ومحادثات التوعية بالجريمة في التعديلات الأخيرة في القانون الجنائي، التي عززت حماية الشباب من الاستغلال الجنسي التجاري. ويعتبر البرنامج التليفزيوني رصد الجريمة الذي تقدمه الشرطة وسيلة أخرى تستخدمها الشرطة لنشر رسائل للوقاية من الجريمة. كما تتناول هذا الموضوع برامج تليفزيونية محلية مثل ”من الواقع Get real!“ الذي يصوّر الأمور الجارية في سنغافورة. أما فرقة العمل المشتركة بين الوكالات والمنشأة حديثاً والمعنية بالاتجار بالأشخاص (ذُكرت لأول مرة في ردّنا على الفقرة 15 من قائمة القضايا)، فإنها سوف تقوم كجزء من عملها، بتنسيق مشاركة سنغافورة مع السفارات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام لإذكاء التوعية بالاتجار بالأشخاص. وسوف تقوم فرقة العمل بتطوير وتنسيق الحملات الإعلامية مع مثول هذا الهدف في الأذهان.
	55 - وتعتبر سنغافورة أيضاً جزءاً من الحملة التثقيفية الإقليمية لمكافحة استغلال الأطفال في السياحة الجنسية، وهي مبادرة من برنامج خاص بالأطفال (ChildWise) فيما بين الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا وأستراليا. وفي الآونة الأخيرة، كان تركيز الحملة لتشجيع السياح المسؤولين على الإبلاغ عن أية حالات يشتبه بها خاصة باستغلال الأطفال في السياحة الجنسية من جانب رعاياهم في الخارج. وقد وُزّعت المعلومات التي قامت هيئة البرنامج (ChildWise) بجمعها والتي شملت الخط المباشر لقوة شرطة سنغافورة، لكي تشجّع على الإبلاغ عن حالات استغلال الأطفال في السياحة الجنسية. ونظراً لأن الاتجار بالأطفال والاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي يعتبران متصلين اتصالاً وثيقاً، ساعدت هذه الحملات على إذكاء الوعي بالاتجار للأغراض الجنسية بين جمهور أوسع نطاقاً.
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 18 من قائمة القضايا

	56 - بالرغم من اليقظة المستمرة حتى الآن، لم تتلق الشرطة منذ تعديل القانون الجنائي في سنة 2010 وحتى الآن، أية معلومات أو لم تصادف أية أدلة مقدمة من مواطني سنغافورة أو من المقيمين إقامة دائمة باشتراكهم في استغلال الأطفال في السياحة الجنسية. وتنظر الشرطة بجدية بالغة إلى هذه الجرائم وهي تقف على أهبة الاستعداد لأية إشارات عن مثل هذا النشاط. وسوف تقوم بالتحقيق بشكل كامل في أية أدلّة أو قرائن تكشَف عنها مثل هذه الأنشطة. فأي شخص يُتهَم في سنغافورة بأنه، في جملة أمور، يقوم أو ينظم أية جولات خارج سنغافورة لأغراض الجنس التجاري مع القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والذي يثبت أنه مدان بتنظيم هذه الجولات أو تيسيرها، يصبح عرضة للسجن لفترة تصل إلى 10 سنوات أو للغرامة أو كليهما.
	57 - وتتعاون الشرطة مع نظيراتها الأجنبية ومع السفارات بشأن أية أدلّة محتملة تيسّر التحقيقات. ويتوقف النجاح إلى حدٍ كبير على مستوى التعاون والتنسيق، الذي ربما يتجاوز قدرة سنغافورة على مراقبته. أما فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المنشأة حديثاً فإنها سوف تتفحّص مسألة استغلال الأطفال في السياحة الجنسية كجزء من جهود سنغافورة لمكافحة الاتجار بالبشر بشكل جامع.
	المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 19 من قائمة القضايا

	58 - يرجى الاطلاع على ردّنا على الفقرة 9 من قائمة القضايا فيما يتعلق بنهج سنغافورة إزاء المساواة بين الجنسين ومبادراتنا لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة واتخاذ القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات بما في ذلك العمالة والتعليم والحياة السياسية والعامة والسلطة القضائية. وتشجع حكومة سنغافورة بقوة جميع النساء على المشاركة بشكل ناشط في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى جماعات الأقلية والنساء ذوات الإعاقة. ويرجى الاطلاع على ردّنا على الفقرة 24 من قائمة القضايا بشأن التدابير المتخذة لحماية الحقوق في التوظيف للنساء اللائي ينتمين إلى جماعات الأقلية العرقية وردّنا على الفقرة 29 بشأن التدابير المتخذة لحماية وتعزيز حقوق النساء ذوات الإعاقة والقضاء على التمييز ضدهن.
	59 - وأخذت نسبة النساء صاحبات الأعمال في الزيادة - بنسبة 25.3 في المائة() في سنة 2010، وهي زيادة عمّا كانت عليه بنسبة 16.8 في المائة في سنة 1999. وأطلق المجلس السنغافوري للمنظمات النسائية رسمياً برنامج BoardAgender في 9 آذار/مارس 2011 لتعزيز تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار. ويعتبر هذا البرنامج منتدى مباشراً ويهدف إلى تعزيز التوعية بفوائد تنوّع البعد الجنساني في المستويات العليا من الإدارة وتشجيع المزيد من النساء على تولّي مناصب قيادية عليا في مجالس الإدارات واللجان. وسوف يتعاون برنامج BoardAgender مع مركز الحوكمة في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الوطنية في سنغافورة، والمؤسسات والمنظمات لإطلاق مؤشّر التنوع في المجالس في سنغافورة وهو الذي سوف يتتبع مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات بشكل منتظم(). ونظّم البرنامج BoardAgender محادثات منتظمة في سنة 2010 لتعميق الرؤية بشأن المواضيع ذات الصلة بالمرأة في مجالس إدارات الشركات. وقد أطلق البرنامج المذكور أيضاً حملة ’المتفوّقون المائة‘ وذلك للتعرّف على القيادات في قطاعات الأعمال الذين تدعم مبادراتهم الفردية والتنظيمية قطاع الأعمال المتوازن من حيث الجنسين والنهوض بالمرأة لتقلُّد الأدوار القيادية العليا.
	العمالة
	الردّ على الأسئلة المطروحة في الفقرة 20 في قائمة القضايا

	60 - بينما لا تعتزم سنغافورة سنّ تشريعات بشأن المساواة في الأجور نظراً لأن هذا سوف يحدث جموداً في سوق العمل، فإننا ملتزمون بمبدأ المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة. ويرجى الرجوع إلى الفقرات 11-1 إلى 11-3 من تقريرنا الثالث للاطلاع على التفاصيل بشأن تصديق سنغافورة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 (1951) بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، في أيار/مايو 2002 والإجراءات التي اتخذت لإنفاذها. واعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قامت نسبة 25 في المائة من الاتفاقات الجماعية التي أبرمتها الشركات النقابية في إطار الشركاء الثلاثة (أي المؤتمر الوطني لنقابات العمال واتحاد الأعمال التجارية في سنغافورة/الاتحاد الوطني للموظفين في سنغافورة ووزارة القوى العاملة) بإدراج بند بشأن المساواة في الأجور في اتفاقاتها الجماعية.
	61 - وأحرزت سنغافورة تقدماً في معالجة الثغرة في أجور الجنسين. فمتوسط الدخل الشهري الإجمالي بالنسبة للإناث الموظفات لكامل الوقت (بالنسبة لجميع القطاعات) بلغ 91.9 في المائة من أجور الذكور في سنة 2009، حيث ارتفع من 86 في المائة في سنة 2006. ويتباين الفارق في الأجور حسب السن ويكون أقل بالنسبة لجماعات العمال الأصغر سنّاً. وفي سنة 2009، حصلت الإناث اللائي تتراوح أعمارهن من 25 إلى 29 سنة في الواقع على متوسط أعلى في الأجر الإجمالي من نظرائهن الذكور بنسبة تصل إلى 24 في المائة بالنسبة لأولئك اللائي يشتغلن في وظائف المبيعات والخدمات وانخفضت إلى 7 في المائة بالنسبة للوظائف الإدارية و 5 في المائة بالنسبة للموظفات الفنيات. ولمواصلة تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين، تمثّلت استراتيجية سنغافورة في معاونة المرأة على أن تبقى في قوة العمل أو العودة إلى العمل بعد أن يكبر أطفالها. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في التقرير عن قوة العمل في سنغافورة سنة 2010(). ويرد في المرفق 3 موجز لمتوسط الأجور الأساسية والإجمالية الشهرية لمهن مختارة في جميع الصناعات بالنسبة للإناث والذكور في حزيران/يونيه 2009 مقتبسة من الدراسة الاستقصائية لأجور الوظائف المهنية.
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 21 من قائمة القضايا

	62 - تشجّع حكومة سنغافورة المبادرات المراعية للأسرة لتمكين كل من النساء والرجال من تقاسم المسؤوليات الأسرية وفي الوقت نفسه الإسهام بشكل كامل في مكان العمل. وهذه تشمل ”صندوق التوفيق بين العمل والحياة“ و ”ترتيبات الأعمال المرنة“ التي تساعد أصحاب الأعمال على تنفيذ فوري لترتيبات الأعمال المرنة وذلك بتقديم منح تصل إلى 000 20 دولار و 000 100 دولار لكل شركة، على التوالي. واعتباراً من آذار/مارس 2011، جرى إنفاق 11.88 مليون دولار سنغافوري في إطار ”صندوق التوفيق بين ”العمل والحياة“. وقد أُدرجت 180 شركة على قائمة نظام ”ترتيبات الأعمال المرنة“ مع استخدام 900 1 من العمال المعيَّنين (حتى شباط/فبراير 2010) حسب ترتيبات الأعمال المرنة منذ إنشائها، وجرى تمديد نطاق ”ترتيبات الأعمال المرنة“ إلى كانون الأول/ديسمبر 2012.
	63 - وتُشرِك اللجنة الثلاثية المعنية باستراتيجية التوفيق بين العمل والحياة الحكومة وأرباب الأعمال في القطاعين العام والخاص، والنقابات وصناعة الموارد البشرية في تعزيز اعتماد ترتيبات الأعمال المرنة من جانب أصحاب الأعمال. وكما ترى اللجنة أن التوفيق بين العمل والحياة ليس مصدر انشغال للمرأة فحسب، إذ يولى اهتمام خاص لإبراز قصص الرجال الذين ينجزون أو يساهمون في التوفيق بين العمل والحياة حيثما أمكن ذلك. وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بجائزة الريادة في التوفيق بين العمل والحياة التي تُعقَد كل سنتين وبدأت في سنة 2008، والتي تحتفل بقيادات قطاعات الأعمال فيما يتعلق بمساهماتها الهامة في التوفيق بين العمل والحياة بين الموظفين، كان هناك اثنان من الذكور فازا بالجائزتين من بين ما مجموعه 4 من الفائزين، واحد في سنة 2008 وآخر في سنة 2010. وشكّلت اللجنة أيضاً فريق عمل يبحث في إعادة تصميم الوظائف للسماح للموظفين بالعمل من المنزل. وهذا يمكن أن يحدث من خلال المرافق الأساسية المتطوّرة والشاملة في الاتصالات الإعلامية ”infocomm“. ومع وجود شبكة وطنية عالية السرعة على نطاق الدولة وتبدأ نشاطها في سنة 2012، فإنها سوف تكون مفيدة بشكل متزايد للموظفين للعمل من المنزل. وتستطيع قطاعات الأعمال ليس فقط في إدارة مواردها الخاصة بالقوى العاملة بشكل أفضل والحد من التكاليف العامة مثل تأجير المكاتب والنقل، يستطيع العمال أيضاً بأن يكونوا في وضع يقدرون فيه على المزيد من التوفيق بين العمل والحياة.
	64 - ولتشجيع مزيد من شركات القطاع الخاص على شمول التوازن بين العمل والحياة، تتعاون الحكومة بشكل وثيق مع تحالف أصحاب الأعمال، وهو شبكة تضم شركات ملتزمة بتعزيز التكامل بين العمل والحياة. ويشجّع التحالف مزيداً من أصحاب الأعمال على اعتماد شتى التدابير المتعلقة بالانسجام بين العمل والحياة. ويعرض الاتحاد أيضاً موارد معنية بالتوفيق بين العمل والحياة والتشاور للأعضاء ويقدم أفضل ممارسات المتفوقين في مختلف الصناعات.
	65 - ويعرض المؤتمر الوطني لنقابات العمال برنامج محادثة لمدة ساعة يسمى ”الحياة في العمل“ “Live@Work” وهو يعطي نصائح عن كيف يمكن للموظفين أن يقيموا توازناً أفضل لأدوارهم المتعددة وإدارة وقتهم بشكل فعّال. وينظم المؤتمر الوطني لنقابات العمال أيضاً برنامج ”الأطفال الصغار في العمل“ وهو يشجّع أطفال الموظفين على الانضمام لآبائهم وأمهاتهم في أماكن العمل التي يشاركون فيها ليوم واحد. ويشجّع المؤتمر المذكور الشركات على تولّي هذه المهمة بإدماج حلقات عمل في البرنامج وتمويل نسبة 50 في المائة من التكلفة الفعلية المتكبّدة، بحيث لا يتجاوز 500 دولار لكل شركة.
	66 - ومن خلال هذه الجهود الترويجية، يصبح الآباء والأمهات العاملون أكثر وعياً بدرجة متزايدة بخيارات الوفاق بين العمل والحياة في مكان العمل. وتشجّع الحكومة أيضاً تقاسم المسؤوليات في مهام الأبوة والأمومة من خلال حركة ”الآباء من أجل الحياة“ (على النحو المذكور أعلاه في ردّنا على الفقرة 10 من قائمة القضايا). ومن بين برامج الحكومة ”الآباء في المدارس“ ويشجّع الآباء على أن يكونوا أكثر نشاطاً في الحياة الدراسية لأطفالهم. وتتعاون الحكومة أيضاً بشكل وثيق مع الشركاء في المجتمع المحلي لإدارة برامج الوالدية التي تمس أدوار الجنسين والتوقّعات في إطار الزواج.
	67 - وقد اتخذت الخدمة المدنية في سنغافورة أيضاً تدابير لضمان أن تستهدف برامج العمل - الحياة الرجال والنساء. ومن قبل، كانت الموظفات المتزوجات فحسب هن اللائي يحصلن على إجازة غير مسجّلة بأجر كامل للعناية بطفل مريض، بيد أن هذا الحكم جرى توسيع نطاقه في سنة 2002 ليشمل الموظفون. وبالمثل، في حين كانت الموظفات الدائمات المتزوجات فحسب يحق لهن التمتع بخطة العمل في وظائف بدوام جزئي، منذ سنة 2003، جرى توسيع نطاق هذا النظام لكي يشمل الموظفين الذكور. أمّا السياسات التي استُخدِمت بعد ذلك، على سبيل المثال، ساعات العمل غير الثابتة ووقت المواصلات وإجازة رعاية الطفل بدون أجر بالنسبة لموظفي الخدمة العامة، فقد اتسمت جميعها بعدم التمييز بين الجنسين.
	الردّ على الأسئلة المطروحة في الفقرة 22 من قائمة القضايا

	68 - يجوز أن تُستخدَم الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الجرائم المتنوعة (قانون النظام العام والضرر) لملاحقة الأشخاص الذين يرتكبون التحرش الجنسي، حيثما تتناسب الوقائع مع الجريمة. ويرد في ردّنا على الفقرة 11 من قائمة القضايا عدد حالات خدش الحياء وهي جريمة في إطار قانون العقوبات. وفي الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2011، سُجِّلت 31 حالة خدش للحياء وسُجّلت حالتان بشأن إساءة الأدب مع امرأة في مكان العمل.
	69 - وسوف تحقق الشرطة في جميع البلاغات و/أو الشكاوى الخاصة بالتحرش الجنسي في أماكن العمل. ويجري تدريب ضباط الشرطة ليكونوا على وعي لمراعاة ما يتعرض له الضحية من صدمة ومراعاة المبادئ التوجيهية المعيّنة لمعاونة الضحايا وقت الشدة. وسوف تلاحَق الحالات المثبتة ويحال الضحايا إلى دوائر إسداء المشورة من أجل تقديم مزيد من المساعدة.
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 23 من قائمة القضايا
	70 - أطلق رئيس وزراء سنغافورة لي فسين لونغ في شباط/فبراير 2008 الخطة الأساسية لنظام التعليم والتدريب المستمرين. وفي إطار الخطة الأساسية، سوف تنشئ الحكومة مراكز جديدة لمواصلة نظام التعليم والتدريب المستمرين وتوسيع نطاق المراكز القائمة في مناطق النمو مثل المجال الجوي، والرعاية الصحية المؤتلفة ووسائط الإعلام الرقمية. وأنشئ أيضاً معهد جديد لتعلّم البالغين ولتطوير قدرة المدرِّبين وإجراء بحوث تطبيقيه في تدريب الكبار. وتنفق الحكومة حوالي 200 مليون دولار سنغافوري أو نسبة 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على تدريب العمال البالغين سنوياً وتتوقع أن تنفق، بشأن النفقات المتكررة وحدها، مبلغ 400 مليون دولار سنغافوري في السنة على نظام التعليم والتدريب المستمرين.
	71 - ولدى وكالة تنمية القوة العاملة الآن 50 مركزاً لنظام التعليم والتدريب المستمرين ونحو 500 جهة معتمدة لتوفير التدريب (بما في ذلك مراكز نظام التعليم والتدريب المستمرين) بحيث تقدّم تدريباً على التأهيل لمهارات القوة العاملة. ومع نمو النظام، ترتفع أيضاً جودة جهات توفير التدريب لتأهيل مهارات القوة العاملة والبرامج. وابتداءً من 1 نيسان/أبريل 2011، أُدخلت متطلبات تأهيل إلزامية للمدربين وللقائمين بالتقييم ولواضعي المناهج الذين تشركهم جهات توفير التدريب في إطار تأهيل مهارات القوة العاملة. ويجري اعتماد نهج قطاعي لمعاونة الصناعات على معالجة تحدياتها الفريدة الخاصة بقوة العمل. وسوف تعمل هذه الجهود على زيادة تعزيز نظام التعليم والتدريب المستمرين وتدعّم ثقافة التعلُّم مدى الحياة بين العمال الرجال والنساء على السواء.
	72 - وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2010، أعدّت وكالة تنمية قوة العمل 26 إطاراً للتأهيل في مهارات قوة العمل وهي تقدّم الدورات التدريبية العملية القائمة على الاختصاص في مختلف القطاعات. وجرى تدريب ما يزيد على 000 270 عامل في إطار نظام التأهيل في مهارات قوة العمل في سنة 2010، وحوالي نصف هؤلاء من النساء.
	73 - وتعتبر مراكز نظام التعليم والتدريب المستمرين مفتوحة أمام الجميع، وهذه موجّهة نحو إعداد العمال لشغل وظيفة جديدة، والتحوّل إلى حياة وظيفية أو التطوّر في المهارات، ويظل نظام التعليم والتدريب المستمرين ميسور المنال ومتاحاً أمام الجميع، بغض النظر عن نوع الجنس. ورغم أن هذا النظام قدّم بحسب ما جرت عليه التقاليد دعماً قوياً للعمال من جميع صفوفهم، يجري توسيع نطاقه ليشمل الموظفين الفنيين والمديرين والموظفين التنفيذيين والتقنيين.
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 24 من قائمة القضايا
	74 - يتضمّن دستور سنغافورة أحكاماً محدّدة لحماية الأقليات العنصرية والدينية. وهذا الدستور يفرض مسؤولية على الحكومة بأن ترعى مصالح الأقليات العنصرية والدينية. وتكفل المبادئ الأساسية للجدارة والإدارة الرشيدة العلمانية والتعددية العنصرية أن تعتمد الحكومة نهجاً نزيهاً بالنسبة لجميع الطوائف.
	75 - ولا تتهاون سنغافورة إزاء التمييز بأي شكل، بما في ذلك التمييز ضد النساء من جماعات الأقلية العرقية في أماكن العمل. وقد اعتمدنا نهجاً ثلاثياً ترويجياً وتعليمياً (يشمل أصحاب الأعمال والنقابات والحكومات) في توجيه أصحاب الأعمال بشأن الممارسات النزيهة والمسؤولة. وقد وجدنا أن هذا يكون فعّالاً، بدلاً من وجود نظام تشريعي قد يُدخِل جوانب من عدم المرونة وفي الوقت نفسه لا يعالِج القضايا الأساسية في إذكاء الوعي وتيسير اعتماد ممارسات للعمالة العادلة والمسؤولة.
	76 - ومنذ سنة 2006، يعمل التحالف الثلاثي لممارسات العمل المنصفة على اعتماد ممارسات منصفة (أي غير تمييزية) ومسؤولة للعمل فيما بين أصحاب الأعمال والموظفين وعامة الجمهور. وللاطلاع على تفاصيل أعمال التحالف الثلاثي لممارسات العمل المنصفة، يرجى الرجوع إلى الفقرتين 11-2 و 11-3 من تقريرنا الرابع. ويتمثل مبدأ أساسي من المبادئ التوجيهية للتحالف الثلاثي لممارسات العمل المنصفة في أنه ينبغي لأصحاب الأعمال ”أن يستخدموا ويختاروا موظفين على أساس الجدارة (مثل المهارات والخبرة أو القدرة على أداء الوظيفة) وبغض النظر عن العمر والعنصر ونوع الجنس والديانة والحالة الأسرية والإعاقة“. وتحظر المبادئ التوجيهية أيضاً الإعلانات عن الوظائف التي تجعل العنصر معياراً للتقدّم للوظيفة. وتماشياً مع هذه المبادئ التوجيهية، لا تتضمّن استمارة طلب الوظيفة في إطار الخدمة المدنية أية مجالات للبيانات تتعلق بالجنس أو الديانة أو نوع الجنس أو الوضع العائلي واللقب. ويجري وضع قوائم مختصرة بأسماء المرشحين استناداً إلى الجدارة الفردية ذات الصلة بالوظيفة مثل المؤهلات والخبرة والمهارات الخاصة بالعمل.
	77 - وتشمل شتى أنشطة الترويج التي يضعها التحالف الثلاثي لممارسات العمل المنصفة دورات تدريبية وحلقات دراسية ومؤتمرات، وزيارات موقعية وخدمات استشارية. ونُظِّم مؤتمر خاص بالعمالة المنصفة في نيسان/أبريل 2010 وشهد متكلمين دوليين ومحليين يناقشون طرقاً لتسخير الإمكانات الاقتصادية للمرأة بشكل أفضل. وقد حقق التحالف الثلاثي لممارسات العمل المنصفة نتائج هامة. فمعظم أصحاب الأعمال الذين اتصل بهم المسؤولون عن التحالف الثلاثي لممارسات العمل المنصفة من أجل شكاوى التمييز كانت تراعي مشورته باهتمام. وحتى نيسان/أبريل 2011، كان ما يزيد على 650 1 من أصحاب الأعمال قد وقّعوا على تعهّد أصحاب الأعمال بممارسات العمالة المنصفة. وتكشف الإحصاءات أن نسبة 0.2 فحسب من النساء غير الناشطات اقتصادياً من جميع الفئات العرقية أشارت إلى وجود تمييز (جميع أشكال التمييز، على سبيل المثال تفضيل أصحاب الأعمال شباب العمال) باعتبار هذا السبب الرئيسي لعدم العمل().
	78 - وتنص تشريعات العمل في سنغافورة على الانتصاف للموظفين الذين يشعرون أنهم قد فُصلوا من أعمالهم بغير حق، بما في ذلك ترك الخدمة على أساس وضعهم الخاص بالأقليات. وقد يستأنف هؤلاء أمام وزير القوى العاملة من أجل إعادة الموظف إلى سابق وضعه. وفي حالات مناسبة، يجوز لأي فرد خاص أن يحتكم إلى المادة 12 من دستور سنغافورة كقضية دستورية في رفع قضية من أجل المراجعة القضائية أمام المحكمة العليا.
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 25 من قائمة القضايا

	79 - يرجى الاطلاع على ردّنا على الفقرة 30 من قائمة القضايا فيما يتعلق بالتفاصيل بشأن التدابير التشريعية التي تحمي خدم المنازل الأجانب. وجميع هؤلاء العمال يتمتعون بالحماية في إطار قانون توظيف القوى العاملة الأجنبية التي تفرض شروطاً للحصول على تصريح العمل المُلزم قانوناً بشأن أصحاب الأعمال للسعي على رفاه العاملين لديهم من خدم المنازل الأجانب. وهذه تشمل أحكاماً بشأن السلامة الشخصية، والإيواء المناسب ودفع المرتب الفوري، والطعام الكافي والراحة. وجرى العمل بعقد توظيف موحّد لخدم المنازل الأجانب في سنة 2006 وذلك من جانب هيئات اعتماد وكالات تشغيل خدم المنازل الأجانب. وينص العقد على أيام من الراحة بيد أنه يسمح لخدم المنازل الأجانب باختيار تعويض بدلاً من الحصول على يوم إجازة. وتتضمّن هذه العقود مزيداً من المرونة لتلبية احتياجات الطرفين. وشجّعت وزارة القوى العاملة، من جانبها، أصحاب الأعمال على منح أيام راحة لخدم المنازل الأجانب. أما أصحاب الأعمال الذين لا يوفّرون لخدم المنازل الأجانب لديهم قسطاً كافياً من الراحة أو الإخلال بأي شروط يتضمنها تصريح العمل، فإنهم يتعرضون لعقوبة بدفع غرامة قد تصل إلى 000 5 دولار سنغافوري و/أو فترة حبس تصل إلى ستة شهور. وهؤلاء الذين يقصّرون في دفع المرتبات قد تأمرهم المحاكم بتسديد هذا المبلغ بالإضافة إلى الغرامة و/أو الحكم بالسجن. وفي سنتي 2009 و 2010، جرت بنجاح ملاحقة ثمانية وسبعة من أصحاب الأعمال على التوالي بسبب تقصيرهم في دفع أجور العاملين خدم المنازل الأجانب.
	80 - ويضمن سند الكفالة أن يوفّر أصحاب الأعمال إعادة لائقة إلى الوطن() ودفع المرتب في الوقت المناسب لخدم المنازل الأجانب في نهاية فترة عملهم. وجرى تعديل الشروط الواردة في سند الكفالة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2010 لإزالة التزام أصحاب الأعمال إذا ما انتهكت خادمة المنزل الأجنبية التزاماتها بمقتضى شروط تصريح عملها. وفي الحالات حيث تفرّ خادمة المنزل الأجنبية، يضيع نصف قيمة سند الكفالة فقط (تشمل 500 2 دولار من مبلغ 000 5 دولار) يضيع على سبيل الغرامة طالما صاحب العمل بذل جهوداً معقولة لتحديد مكان الخادمة. ومن ثم ليس هناك من سبب يدعو إلى أن يعرقِل سند الكفالة أو أن يُستخدَم من جانب صاحب العمل ليعرقل، حرية حركة خدم المنازل الأجانب.
	81 - ويتمتع خدم المنازل الأجانب بحماية بمقتضى القوانين الجنائية العامة في سنغافورة، مثل القانون الجنائي. واعتباراً من سنة 2001 إلى سنة 2009، تعرض 32 شخصاً من أصحاب العمل أو الأزواج أو أفراد الأسرة المعيشية للسجن بسبب إساءة معاملة خدم المنازل الأجانب. أما أصحاب الأعمال الذين يدانون بالإيذاء، فإنهم يمنعون بشكل دائم من تشغيل خادم منزلي آخر من الأجانب أما أصحاب الأعمال الذين لا يتخذون التدابير الضرورية لضمان سلامة خدم المنازل الأجانب فيمكن اتهامهم في المحكمة بالإهمال الجنائي. وفي سنتي 2009 و 2010، جرت ملاحقة مجموعة من خمسة أصحاب أعمال بسبب تعريض خدم منازلهم الأجانب للخطر.
	82 - وتحال الشكاوى من خدم المنازل الأجانب بسبب الإيذاء البدني أو الجنسي من أصحاب الأعمال إلى الشرطة للتحقيق الجنائي في إطار القانون الجنائي. وأثناء سير التحقيقات، يتم إيواء خدم المنازل الأجانب في مهاجع أو أماكن إيواء تديرها المنظمات التطوّعية للرعاية أو سفاراتها المعنية. وسوف تُسدى المشورة إلى الضحايا حسب الاقتضاء.
	83 - فيما يتعلق بخدم المنازل الأجانب الذين لديهم شكاوى بالإيذاء، أو عدم دفع المرتبات وغير ذلك من المخالفات، سوف تقوم وزارة القوى العاملة بتيسير إجراء تغيير مؤقت لصاحب العمل طوال فترة التحقيقات والإجراءات الجنائية التي يمكن تنفيذها دون حاجة إلى موافقة أصحاب الأعمال. ويجوز أن يعمل خدم المنازل الأجانب لدى صاحب عمل آخر أثناء سير الإجراءات الجنائية. وسوف يُبذَل كل جهد ممكن لتيسير استمرار وجود الخادم الأجنبي بالمنزل إذا كانت شاهداً. ويعطي الخيار لخدم المنازل الأجانب لتحويل عملهم المؤقت إلى عمل دائم عندما يتم الانتهاء من القضية. وقد انخفض عدد الحالات المثبتة لإيذاء خدم المنازل الأجانب والتي تناولتها الشرطة من 157 حالة في سنة 1997 إلى 60 حالة في سنة 2009. وهذا بالرغم من حدوث زيادة في تعداد خدم المنازل الأجانب بنسبة 22.5 في المائة منذ سنة 2005.
	84 - وتعمل وكالات التشغيل بمثابة الوسيط بين أصحاب الأعمال والعاملين في تشغيل خدم المنازل الأجانب. وتنظّم سنغافورة سلوكيات الوكالات عن طريق الإطار التنظيمي المبيّن في قانون وكالات التشغيل، وقواعد وكالات التشغيل والشروط الإدارية مثل شروط الحصول على تصريح لوكالة التشغيل(). وتستطيع الأجنبيات الخادمات في المنازل وأصحاب العمل الذين تطرأ بينهم اختلافات بشأن العقود التوجّه إلى رابطة المستهلكين في سنغافورة أو رابطة وكالات التشغيل (سنغافورة) من أجل الوساطة. وقد عُدّل الإطار التنظيمي لوكالات التشغيل اعتباراً من 1 نيسان/أبريل 2011 لرفع مستوى ممارسات استقدام العاملين وتقليل الممارسات السيئة في هذه الصناعة.
	85 - ونظراً لأن سنغافورة بلد صغير وأرضه محدودة، يلزم وجود ضوابط للسكان لضمان أن يتصف النمو السكاني بالاستدامة. وبهذه الاعتبارات جرى إرساء إجراءات إلزامية أو سياسات إلزامية خاصة باختبارات الحمل وسياسات تقييد الزواج بالنسبة لحاملي تصاريح العمل. ويخضع جميع حاملي تصاريح العمل، بما في ذلك العاملات غير الأجنبيات الخادمات بالمنازل وبغض النظر عن نوع الجنس لهذه التقييدات حيثما انطبق ذلك. ويوفّر اختبار الحمل أيضاً للأجنبيات خادمات المنازل معلومات عن وضع الحمل لديهن ومدى ملاءمة ذلك فيما يتعلق بأعمالهن. ويجري تقييم أية طلبات تقدّم من حاملي تصريح العمل للزواج بسنغافوريين على أساس كل حالة على حدة.
	86 - وتستطيع الأجنبيات الخادمات في المنازل الإبلاغ عن المظالم من خلال قنوات مثل خط هاتفي مباشر مجاناً لمساعدة الأجنبيات الخادمات في المنازل ويديره موظفون تابعون لوزارة القوى العاملة؛ وتوزّع نماذج لالتماس التعليقات وهي داخل مظاريف مدفوعة الأجرة سلفاً وتوزّع على جميع الأجنبيات الخادمات في المنازل أثناء حضور دورة للتوعية بالسلامة وإجراء لقاءات عرضية تضطلع بها وزارة القوى العاملة مع الأجانب العاملين في الخدمة المنزلية والذين يعملون لأول مرة في سنغافورة أثناء شهورهم الأولى؛ وإجراء زيارات منزلية يقوم بها موظفون من وزارة القوى العاملة. وهذه اللقاءات والزيارات تسمح أيضاً لوزارة القوى العاملة بأن تقرر ما إذا كان الأجانب العاملون في الخدمة المنزلية قد تواءموا مع بيئة العمل في سنغافورة.
	الصحة
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	87 - ترى سنغافورة أن التعليم بشأن الصحة الجنسية والحقوق وكذلك تنظيم الأسرة والتعليم عناصر متضافرة بشكل وثيق وينبغي ترسيخها في مرحلة مبكرة. ويركّز برنامج التوعية بالتثقيف الجنسي المنفَّذ في المدارس على النماء الشامل للفرد ويشتمل على الأبعاد الإدراكية والاجتماعية والعاطفية والبدنية والأخلاقية للتثقيف الجنسي. والهدف هو تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات لاتخاذ قرارات مسؤولة قائمة على المبادئ بشأن مسائل التثقيف الجنسي. وهذا قائم على منطق أهمية الأسرة، واحترام للقيم والمعتقدات لمختلف الطوائف العرقية والدينية. ويتم أيضاً تناول مسائل التثقيف الجنسي في موضوعات المناهج الدراسية مثل التربية الصحية للمستويات الابتدائية العليا والعلوم والتربية المدنية والتربية الأخلاقية فهي للمستويات الثانوية. ويتم تعليم ممارسات الجنس الآمن، مثل استخدام وسائل منع الحمل والمعلومات عن الأمراض المنقولة عن طريق الجنس، في مادة العلوم للفصول الأولى من المدارس الثانوية حيث أنها تتصل بالمسائل الصحية.
	88 - ويُضطَلع ببرامج تدريب، مثل الدورات المنظمة أثناء الخدمة للمعلّمين وكذلك حلقات العمل/الندوات، للمعلّمين وللعاملين الشباب لتحديث معرفتهم بشأن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي/الإيدز وتزويدهم بالمهارات لتوعية الشباب بشأن هذا الموضوع. ويزوّد أيضاً العاملون في الإرشاد الصحي والعاملون في المجال الطبي أيضاً بتدريب مختص في هذا الجانب.
	89 - ويتعاون مجلس النهوض بالصحة مع منظمات غير حكومية (مثل المنظمة الدولية للرؤية العالمية - فرع سنغافورة، والعمل لمكافحة الإيدز، ومراكز خدمة الأسرة) وكذلك شركاء وسائط الإعلام (مثل مجلة لايم LIME والشركة الإعلامية ميديا كورب Mediacorp Pte Ltd) لمد يد المساعدة للنساء والشباب.
	90 - وقام مجلس النهوض بالصحة بإدخال برنامج التدخل السلوكي بالتعاون مع شركاء مجتمعيين محليين لتمكين النساء السنغافوريات العاملات اللائي تتراوح أعمارهن من 21 إلى 40 سنة بالمعرفة والمهارات من أجل مزيد من الرقابة على صحتهن الجنسية. وهذا البرنامج يستخدم مناهج عمل مثل حلقات العمل الصحية الإنجابية الجنسية، وعروض متجوّلة ومواد تربوية وحملات تسويقية اجتماعية مباشرة. ومنذ سنة 2007، تلقى ما يزيد على 000 80 امرأة الرسائل التي تعزّز احترام الذات والاتصال وصنع القرار وحل المشاكل وكذلك الصحة الجنسية. وأشارت الاستقصاءات بعد انعقاد حلقات العمل إلى أن النساء اللائي يعترفن بأهمية احترام الذات العالية في حماية نفسها من فيروس نقص المناعة البشرية/الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي واللائي يظهرن تفهماً أفضل للأمراض المنقولة هذه زادت بنسبة 7 في المائة و 20 في المائة، على التوالي. إضافة إلى ذلك، تعترف نسبة 86 في المائة من النساء في الاستقصاءات بعد انعقاد النشاط بأنهن سوف يستخدمن الواقي الذكري لحماية أنفسهن من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في حين تعترف نسبة 83 في المائة بأنهن سوف يتوجّهن لإجراء اختبار خاص بفيروس نقص المناعة البشرية إذا راودهن شك في أنهن معرّضات للخطر.
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	91 - يتعاون مجلس النهوض بالصحة مع منظمات طوعية مقرها المجتمعات المحلية وجهات خيرية مسجّلة مثل العمل لمكافحة الإيدز وكذلك إدارة مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، التابعة للمركز الوطني للأمراض الجلدية لزيادة الوعي بالصحة الإنجابية الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقيد الإعداد الآن وضع مجموعة تدريب بشأن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والإيدز مع مراكز خدمة الأسرة، فيما يتعلق بالعاملات الشابات اللائي يتعاملن مع شباب معرّضين للخطر.
	92 - ويهدف المشروع الخاص بالعاهرات، الذي نُفِّذ في سنة 1997 بالشراكة مع إدارة مكافحة الأمراض المنقولة جنسياً إلى زيادة التوعية بممارسات الجنس الآمنة بين العاملات الإناث في الجنس اللائي تتراوح أعمارهن من 28 إلى 50 سنة. وأُجريت أنشطة التوعية في الأحياء ذات اللون الأحمر وكذلك منافذ الترفيه التي يؤمها العمال الراغبين في ممارسة الجنس. وفي سنة 2010، جرى توزيع ما يزيد على 000 27 رفال ومواد تثقيفية، وشارك 184 امرأة في محادثات بشأن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في مراكز الاستقبال. وقبلت 287 امرأة أيضاً إجراء اختبارات خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في إطار هذا البرنامج.
	93 - وأدخل مجلس النهوض بالصحة برنامجاً تجريبياً للتوعية المحلية للنساء في سنة 2010، وذلك بالتعاون مع هيئة العمل لمكافحة الإيدز بالنسبة للنساء اللائي تتراوح أعمارهن من 35 إلى 45 سنة(). وباستخدام المحادثات الصحية في مراكز خدمة الأسرة واللقاءات ذات الصلة المنظمة من أجل المرأة يهدف البرنامج إلى زيادة الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية.
	94 - وتُعقَد أيضاً بانتظام أحاديث تثقيف/حلقات عمل للتربية الصحية الإنجابية في إطار برنامج العيادات المعنية بسلامة الإناث (من قبل كانت تسمى عيادة سلامة المرأة) وذلك لمد يد المساعدة للنساء المعرّضات للخطر. وتوزّع كوبونات مدعمة لإجراء اختبار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أثناء هذه الأنشطة للتشجيع على التبكير في إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء. وبدأ العمل في تموز/يوليه 2010 بتخصيص يوم للعيادة المعنية بسلامة الإناث وذلك لتشجيع النساء على إجراء الاختبار للكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء.
	95 - واعتباراً من شهر كانون الأول/ديسمبر 2004، أُدرِج فحص لما قبل الولادة خاص بالكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ضمن مجموعة الفحص للرعاية قبل الولادة لجميع النساء الحوامل. وبلغ معدل الممارسة في إجراء الفحص قبل الولادة لفيروس نقص المناعة البشرية في المستشفيات العامة والعيادات الشاملة حوالي 99 في المائة في سنة 2009. ووُجد اثنتان وعشرون امرأة حاملاً مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في سنة 2008 و سنة 2009، بيد أن أيّاً من أطفالهن لم يولد مصاباً بالفيروس بسبب التدخّل الطبي في الوقت المناسب.
	96 - وقد ظلت حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الإناث المقيمات في سنغافورة واللائي تبلغ أعمارهن 15 سنة فما فوقها منخفضة بشكل ثابت (أقل من 0.1 في المائة) خلال العقد الماضي. وكشفت دراسة استقصائية على المستوى الوطني في سنة 2007 لمراقبة السلوك أن نسبة 78 في المائة من النساء المشمولات بالدراسة الاستقصائية يعرفن على الأقل طريقتين لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	الفئات النسائية المحرومة
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	97 - تشاطر حكومة سنغافورة اللجنة الشعور بالقلق إزاء حالة أجنبيات زوجات لمواطنين سنغافوريين. ولهذا السبب هناك إطار متين يخضع لقانون سنغافورة لحماية جميع النساء من العنف والإيذاء. وهؤلاء الذين ينتهكون أي قانون يندرج في هذا الإطار يتم التعامل معهم بصرامة. وأنشأت حكومة سنغافورة شبكة محكمة للدعم والمساعدة لجميع ضحايا العنف والإيذاء. وتكفل هذه الشبكة وجود نقاط اتصال متعددة للضحايا، حيث يمكن إحالتهم إلى دوائر خدمة مختصة مثل العون الطبي وخدمات إسداء المشورة أو المأوى المؤقت. وتشمل نقاط الاتصال المتعددة هذه ما يلي:
	(أ) محكمة الأسرة، حيث تستطيع الضحية أن تتقدّم بشكوى بشأن العنف العائلي؛
	(ب) الشرطة، عند تلقي بلاغ بحدوث عنف عائلي مشتبه به؛
	(ج) المستشفيات، عندما تلتمس ضحية الرعاية الطبية من أجل إصابات بدنية.
	98 - وفيما يتعلق بالضحايا اللائي يلتمسن إقامة مؤقتة، تعرض بيوت الإيواء أثناء الأزمات الحماية والمساعدة العملية والدعم العاطفي. وتقدم بيوت الإيواء أثناء الأزمات أيضا العون للضحايا لوضع خطط من أجل مستقبلهن ومساعدتهن على الحصول على مأوى بديل وعلى فرصة عمل حيثما كان ذلك ضرورياً. وتوجد ثلاثة بيوت معدّة للأزمات وهي تقدّم المأوى المؤقت للنساء (بما في ذلك الزوجات الأجنبيات) اللائي يعتبرن ضحايا العنف العائلي، مع تقديم تمويل من الحكومة. وتتعاون الحكومة بشكل وثيق مع بيوت الإيواء المعدّة للأزمات لضمان توافر الخدمات للضحايا بقدر كافٍ. وتعتبر قدرة بيوت الإيواء الثلاثة المعدة للأزمات كافية حالياً ؛ فمعدل إشغال بيوت الإيواء في سنة 2010 بلغ نسبة 79 في المائة. وترصد وزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة قدرة بيوت الإيواء بشكل دقيق وسوف تقدم مزيداً من الأماكن حيثما كان ذلك ضرورياً.
	99 - وتستطيع الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سنغافوريين أو المقيمات بصفة دائمة ويرغبن في العمل في سنغافورة التقدّم للحصول على تصريح للعمل وهو على الأرجح يُمنَح بالمقارنة بأجانب آخرين ليس لديهم أسرة أو أقارب في سنغافورة. ومثل هذه الطلبات يجري تقييمها دون أي تمييز إزاء نوع جنس مقدّم الطلب.
	100 - وتستطيع الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سنغافوريين أو المقيمات بصفة دائمة التقدّم للحصول على جنسية سنغافورة أو على الإقامة الدائمة من خلال نظام العلاقات الأسرية. والقصد من هذا النظام هو الحفاظ على وحدة الأسرة. فتستطيع أية زوجة أجنبية لسنغافوري أن تتقدم بطلب من أجل الجنسية السنغافورية إذا كان هو أو هي قد أقام بشكل مستمر في سنغافورة لفترة لا تقل عن سنتين مباشرة قبل تاريخ تقديم الطلب. ويقيِّم كل طلب خاص بالجنسية استناداً إلى الحيثيات الموضوعية لكل حالة ووفقاً للسياسات السائدة الخاصة بالهجرة. وبالإضافة إلى طول إقامة الشخص مقدم الطلب في سنغافورة وزواج هذا الشخص إلى مواطن سنغافوري أو مواطنة سنغافورية، فإن الاعتبار الأساسي هو ما إذا كان الزوج السنغافوري يستطيع أن يدعم زوجته الأجنبية من الناحية المالية. وبالمثل، يجوز للزوج الأجنبي أن يستوفي بعض شروط الإقامة قبل النظر في الإقامة الدائمة. ومع ذلك، يمكن النظر في طلب زوج أجنبي لا يستحق الإقامة الدائمة وقت تقديم الطلب بحيث يُمنح تصريح زيارة طويلة الأجل.
	101 - وقد تخضع الأجنبيات لشروط زواج المصلحة وقد يتعيّن عليهن استيفاء بعض متطلبات الإقامة لتلبية ما تطلبه هيئة الهجرة ونقاط التفتيش بأن يكون هذا الزواج حقيقياً قبل النظر في منح الإقامة الدائمة. وهذا يعتبر ضماناً ضرورياً لمنع إساءة استخدام تسهيلات الإقامة الدائمة من جانب الأجنبيات اللائي يستخدمن الزواج الصوري كحيلة سهلة للحصول على إقامة طويلة الأجل في سنغافورة. ومثل هذا التدبير، الذي لا يُقصَد به إحداث تمييز، يعتبر من الشائع أيضاً اعتماده في بلدان أخرى. ونظراً لأن سنغافورة دولة صغيرة جداً وقائمة على مدينة مكتظة بالسكان، فإننا لا نستطيع تحمّل وجود تدفق غير منظم من الأجانب إلى البلد. ولهذا من الضروري وجود بعض الضوابط من أجل منح تصاريح العمل والجنسية.
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 29 من قائمة القضايا

	102 - تتمثّل رؤية سنغافورة في أنها مجتمع مغلق حيث تتاح للرجال والنساء ذوي الإعاقات الفرصة في أن يتمتعوا بالمساواة، وأن يصبحوا أعضاء أساسيين ومساهمين في المجتمع. ولتحقيق هذه الرؤية، أنشأت الحكومة اللجنة التوجيهية لخطة التمكين الأساسية، وهي تشمل الأعضاء من الشعب ومن القطاعين العام والخاص، لاستعراض ووضع الخدمات والبرامج في قطاع الإعاقة من سنة 2007 إلى سنة 2011(). وفي حين تواصل الأسر في أن تكون على الخط الأول للرعاية ولدعم الأشخاص ذوي الإعاقات، توجد خدمات وبرامج وموارد لدعم الأسر في توفير الرعاية. وأنشأت الحكومة مركزاً لتيسير المعيشة في سنة 2009 ليكون بمثابة مركز للمعلومات والإحالة فيما يتعلق بخدمات العجز ورعاية المسنّين.
	103 - وتعتَبر العمالة هي الأساس لضمان أن يستفيد الأشخاص المعاقون من إمكانياتهم إلى أقصى حدّ، وأن يعيشوا بشكل مستقل قدر الإمكان.ويشجّع التحالف الثلاثي لممارسات العمل المنصفة على اعتماد ممارسات مسؤولة وغير تمييزية في مجال العمالة. ويوجد متاحاً على الموقع الشبكي للتحالف المذكور دليل من أجل أصحاب الأعمال يوضّح أفضل الممارسات والمشورة والاقتراحات العملية بشأن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقات(). ولإرساء تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، أنشأت الحكومة فريق عمل مشتركاً بين الوكالات يشرف على تنفيذ المبادرات مثل مشروع التعليم الخاص اللاحق والتدريب قبل التوظيف وبرنامج التلمذة الصناعية في تكنولوجيا المعلومات الذي تديره الجمعية المعنية بالمعوَّقين بدنياً.
	104- ويقدِّم صندوق الباب المفتوح منحة تصل إلى 000 100 دولار سنغافوري لكل شركة تشجّع أصحاب الأعمال على التعاقد مع أشخاص من ذوي الإعاقات وذلك بدعمهم في إعادة تصميم الوظائف وتعديل البيئة المادية لأماكن العمل. ومنذ نيسان/أبريل 2009، جرت مراجعة صندوق الباب المفتوح لكي يشمل تدريب التلمذة الصناعية وتعزيز دعم الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقات (على سبيل المثال الموجِّهين المعنيين بالوظائف). وقد أنشئت شبكة معنية بأصحاب الأعمال الذين يراعون الأشخاص ذوي الإعاقة، وشبكة التيسير لأصحاب الأعمال في سنة 2007 للنهوض بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقات في مختلف القطاعات.
	105- وتعتَبر أنشطة التعرّف والتدخل مبكراً محور ارتكاز في تشخيص حالة طفل ذي احتياجات خاصة. وتشرف وزارة الصحة على فحص المواليد على نطاق الدولة من أجل العثور على أوجه شذوذ بدنية ونمائية. وهي تدير برنامجاً شاملاً لنماء الطفل من خلال مستشفيين شاملين للتخصصات الطبية مع وحدات تخصصية في نماء الطفل. ويهدف البرنامج الخاص بنماء الطفل إلى دعم وإعداد الأطفال ذوي الإعاقات النمائية لتحقيق كامل إمكانياتهم في المسار التعليمي المناسب. وتعتمد سنغافورة نظاماً مختلطاً في تمويل الرعاية الصحية مع عدة طبقات للحماية لضمان ألاّ يحرَم أي سنغافوري من سُبل الحصول على الرعاية المناسبة. وبالإضافة إلى طبقات الرعاية الصحية الأساسية التي تشمل الإعانات والتأمين لجميع المواطنين، وهو درع المسنّين، وهو نظام تأمين يسير للمعوّقين بشدة، ويقدِّم الحماية المالية الأساسية لأولئك الذين يحتاجون رعاية طويلة الأجل، وخصوصاً أثناء كبر السن، وهو متوافر لاتقاء المخاطر المالية المعنية.
	106 - ولحماية وتعزيز حقوق المرأة التي تعاني من إعاقة ذهنية، في إطار قانون القدرات الذهنية، لا يُسمَح لمتلقي المِنح الذين يؤذن لهم باتخاذ قرارات بالنيابة عن هؤلاء باتخاذ قرارات بشأن بعض المسائل الصحية مثل التعقيم الجنسي، وإنهاء الحمل وتسجيل أو سحب اعتراض في إطار القانون الخاص بزرع عضو بشري، أو إصدار أمر طبّي مقدّماً أو إلغاؤه في إطار قانون التعليمات الطبية المُسبقة أو تنفيذ أو استمرار المعالجة الخاصة بإدامة الحياة أو أي معالجة أخرى يعتقد الشخص الذي يقدم الرعاية الصحية على نحو معقول بأنها ضرورية لمنع تدهور خطير في حالة الشخص الذي يفتقد القدرة الذهنية.
	107 - ويحق لجميع الأطفال، بغض النظر عن نوع الجنس وبمن فيهم أولئك الأطفال ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، التمتع بالتعليم الجيد في سنغافورة، وهذا يتحقق من خلال نظم إعانة بدفع الرسوم وشتى جهود التوعية. وخصصت وزارة التعليم مبلغ 15 مليون دولار سنغافوري لتعيين موظفين معنيين بالاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام لدعم الأطفال المصابين باختلالات عديدة في عسر القراءة والتوحّد في الفترة من سنة 2005 إلى سنة 2010. والآن يحضر جميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إما التعليم الخاص أو التعليم في المدارس العامة. وهناك بضع أفراد قليلين جداً - ثمانية في مجموعة الصف الأول بالمدارس الابتدائية في سنة 2010، هم الذين لم يفعلوا ذلك بسبب إعاقات شديدة للغاية أو أحوال صحية شديدة. ومثل هذه الحالات تُرصَد وإذا دعت الضرورة يعاد النظر فيها فيما يتعلق بالحاجة إلى تدخلات أخرى. ويتمثل الهدف في السماح للأطفال ذوي الإعاقات بالتمتّع بنظام تعليم أكثر مهايأة لحاجاتهم لتلبية احتياجاتهم الخاصة التي تمكّنهم من الحصول على أفضل دعم تعليمي ممكن. وهذه المرونة تتطلب منهم إعفاءهم من نظام التعليم الإلزامي الذي يفرض منهاجاً تعليمياً موحداً للأطفال.
	108 - وقد أرست سنغافورة تعليماً إلزامياً في البداية لتزويد شباب سنغافورة بأساس من أجل التعلُّم طوال الحياة، وثانياً، لتعزيز الهوية القومية والتماسك الاجتماعي من خلال تجربة تعليمية مشتركة في المدارس الوطنية. وفي إطار سنغافورة، يتحدد التعليم الإلزامي كتعليم في المدارس الوطنية. وتحترم سنغافورة حقوق الأطفال غير المواطنين لحضور إما مدرسة وطنية أو مدرسة غير وطنية. وفي هذه الحالة، ليس لدى سنغافورة خطط من أجل قانون التعليم الإلزامي لكي يتم توسيع نطاقه ليشمل الأطفال غير المواطنين.
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 30 من قائمة القضايا

	109 - نظراً لمساحة سنغافورة الجغرافية، وكثافة سكانها ومواردها المحدودة من حيث الأرض والموارد الطبيعية، فإن لها سياسات متشددة إزاء الهجرة وذلك ليتسنى تدبير الأمور بالنسبة لحجم السكان. وفي حين أن سنغافورة ليست في وضع تقبل فيه الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء السياسي أو وضع المهاجر، يجوز لنا مع ذلك مساعدتهم بتقديم المساعدة الإنسانية لكي يستطيع هؤلاء أن يرحلوا إلى بلد ثالث. وتحترم سنغافورة مبدأ عدم الإعادة القسرية في سياق يتصل باللاجئين.
	110 - ولدى سنغافورة مجموعة شاملة من التدابير التشريعية والإدارية والتعليمية لحماية الأجنبيات العاملات في خدمة المنازل. ويعمل إطارنا على أساس ثلاثة مبادئ أساسية. المبدأ الأول، هو أن رفاه الأجنبيات العاملات في المنازل وحقوقهن الأساسية تحميها قوانين يجري تنفيذها بشكل فعّال. والمبدأ الثاني، أن الأجنبيات العاملات في المنازل وأصحاب الأعمال ينبغي أن يكونوا على وعي بحقوقهم الخاصة بالعمالة والمسؤوليات والحرية في التفاوض بشأن عقد عمل منصف وقابل للتنفيذ. والمبدأ الثالث، ينبغي أن تكون هناك مجالات مفتوحة للأجنبيات العاملات في المنازل لمناقشة مسائل لدى السلطات إذا حدث إخلال بحقوقهن. ويمكن الاطلاع على معلومات بشأن الأجنبيات العاملات في المنازل في الفقرات 11-28 إلى 11-56 من تقريرنا الرابع.
	111 - وتستعرض سنغافورة بانتظام إطار الإدارة الخاصة بالعمال الأجانب لتعزيز الحماية والرفاه لجميع الأجانب العاملين في المنازل في سنغافورة. وإلحاقاً لتقريرنا الرابع، قامت الحكومة برفع الحد الأدنى الخاص بتغطية التأمين الطبي لجميع العمال الأجانب، بما في ذلك الأجنبيات العاملات في المنازل، من 000 5 دولار سنغافوري إلى 000 15 دولار سنغافوري في السنة ابتداءً من كانون الثاني/يناير 2010. وهذا المبلغ سوف يغطي نسبة 98 في المائة من فواتير المستشفيات التي يتكبدها عمال أجانب. وقامت وزارة القوى العاملة مؤخراً بإعادة النظر في الإطار التنظيمي لوكالات التشغيل وذلك لاستبعاد أية جهات فاعلة غير مرخص لها من الصناعة ورفع المستويات المهنية لوكالات التشغيل التي تقوم بإلحاق الأجنبيات العاملات في خدمة المنازل.
	112 - ويجري تدريب الموظفين المسؤولين في هيئة الهجرة ونقاط التفتيش وتدريب الموظفين الآخرين المعنيين بإنفاذ القوانين على معاملة المشتبه بهن من الإناث أو ضحايا الجريمة وحيثما تدخل في الموضوع مسائل جنسانية حساسة، يجري التقيُّد بقوانين ومبادئ توجيهية صارمة. ويجري تدريب الموظفين أيضاً على تقديم المساعدة الضرورية للنساء في مسيس الحاجة لضمان رفاههن، وخصوصاً النساء اللائي يكن من بين القُصّر أو الحوامل أو أولئك ذوات الإعاقات وأولئك اللائي يتطلبن رعاية طبية خاصة. وهذه المساعدة تعتبر قابلة للتطبيق بالمثل على اللاجئات الإناث وملتمسي اللجوء والنساء المهاجرات.
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 31 من قائمة القضايا

	113 - يُعتَبر مبدأ المساواة لجميع الأشخاص أمام القانون مكرّس في دستور جمهورية سنغافورة، بغض النظر عن نوع الجنس، والتوجّه الجنسي والهوية الجنسانية. فجميع الأشخاص في سنغافورة يحق لهم التمتع بحماية القانون على قدم المساواة والتمتع بفرص متكافئة في الحصول على الموارد الأساسية مثل التعليم والإسكان والرعاية الصحية. ويتمتع المثليون مثل الغيريين جنسياً بالحرية في أن يعيشوا حياتهم ويواصلوا أنشطتهم الاجتماعية. وقد عقدت جماعات المثليين مناقشات عامة ونشروا مواقع شبكية على الإنترنت وهناك أفلام وتمثيليات عن مواضيع المثليين وحانات المثليين ونواديهم في سنغافورة.
	114 - وما زالت سنغافورة إلى حدٍ كبير مجتمعاً محافظاً، ولا تشكل المثلية الجنسية مساراً رئيسياً في المجتمع في سنغافورة. وتسعى الحكومة إلى الحفاظ على توازن والدفاع عن مجتمع مستقر بقيم تقليدية وأسرية ينجذب فيها الشخص إلى الجنس الآخر، ولكن مع وجود مكان للمثليين ليعيشوا حياتهم ويسهموا في المجتمع.
	115 - وفيما يتعلق بالعمالة، يعمل المثليون في جميع القطاعات، وفي جميع أنحاء الاقتصاد وفي القطاع العام أيضاً. وإلى جانب اعتماد ممارسات عمالة منصفة يعزّزها التحالف الثلاثي لممارسات العمل المنصفة، وتقدّم تشريعات العمالة في سنغافورة سُبل انتصاف للموظفين الذين يشعرون أنهم قد فُصلوا من أعمالهم بشكل جائر، بما في ذلك على أساس توجّههم الجنسي وهويتهم الجنسية، ويتاح لهؤلاء سبيل للانتصاف أمام وزير القوى العاملة من أجل إعادتهم إلى أعمالهم السابقة.
	116 - وقد كانت هناك منتديات عامة حيث تجادل فيها السنغافوريون وناقشوا مسألة التوجّه الجنسي والهوية الجنسية. إضافة إلى ذلك، هناك قنوات متعددة للتعليقات المرتجعة، بما في ذلك وسائط الإعلام ومناهج عمل الإنترنت، من أجل عامة الجمهور لإسماع أصواتهم وتعريف مقرري السياسات بشواغلهم. وتسمح مناهج العمل هذه بتبادلات علنية وتعاون على خلق الوعي بمختلف وجهات النظر. وسوف تستعرض حكومة سنغافورة بشكل مستمر سياساتها بغية الحفاظ على توازن بين مختلف وجهات النظر وحاجات شعبها.
	البروتوكول الاختياري
	الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 32 من قائمة القضايا

	117 - يسرّ حكومة سنغافورة أن تُبلغ اللجنة بأن سنغافورة صدّقت على التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية في 20 آب/أغسطس 2010.
	118- وقد أولت حكومة سنغافورة مزيداً من النظر في مسألة البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ولن يتم التصديق على البروتوكول الاختياري في هذا الوقت. وتلاحظ الحكومة أن البروتوكول الاختياري يعمل على تدعيم تنفيذ الاتفاقية في إطار الاختصاص القضائي لكل دولة طرف وذلك بإعطاء اللجنة الاختصاص في أن تتلقى وتنظر في الرسائل المقدمة وفقاً للمادة 2 من البروتوكول. وفي سنغافورة، توجد آليات قائمة لمعالجة الشكاوى الفردية الخاصة بالتمييز بين الجنسين. وهذه الآليات ليست مقتصرة على إقامة الدعوى في المحكمة، بل إنها تشمل آليات داخل الوكالات الحكومية، والبرلمان ووسائط الإعلام. وقد وضعت الحكومة معلومات تفصيلية عن هذه الآليات في الردّ على استفسار اللجنة سابقاً (CEDAW/C/SGP/Q/3/Add.1، الصفحتان 6 و 7 الردّ على الفقرة 5 من قائمة القضايا). وتؤكّد حكومة سنغافورة للجنة أن هذه الآليات ستخضع للاستعراض المستمر لضمان أقصى مفعول وامتثال للاتفاقية.
	المرفق 1
	التشريعات التي تحمي المرأة في سنغافورة
	الزواج والحياة الأسرية:

	(أ) ميثاق المرأة الذي يصون حقوق المرأة في المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق. أصدر البرلمان تعديلات على الميثاق في كانون الثاني/يناير هذا العام لتعزيز إنفاذ أوامر النفقة واستخدام تدابير للتخفيف من أثر حالات الطلاق().
	ويحمي ميثاق المرأة أيضاً المرأة من العنف العائلي. ويعرِّف البند 64 ”العنف العائلي“ بأنه ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية:
	’1‘ وضع فرد من الأسرة أو محاولة وضعه، عن قصد أو معرفة، في حالة خوف من الضرر؛
	’2‘ إلحاق ضرر بفرد من الأسرة بسبب فعل معروف أو يفترض أنه معروف بأنه سوف يسفر عن ضرر؛
	’3‘ الإقدام بشكل يخالف القانون على حصر أو حبس فرد من الأسرة غصباً عن إرادته؛
	’4‘ إحداث تحرّش مستمر بقصد إحداث أو عن معرفة بأنه من المحتمل إحداث ألم شديد لفرد من الأسرة.
	(ب) تطبيق قانون الشريعة الذي ينظّم الحقوق والقوانين الشخصية للمسلمين في سنغافورة.
	(ج) قانون الأطفال والشباب الذي يحمي الفتيات والشابات من الإيذاء والإهمال والاستغلال. وأصدر البرلمان تعديلات على القانون في كانون الثاني/يناير 2011 لتعزيز رعاية الأطفال المودعين في دور الطفولة والشباب والإشراف على حالات حماية الطفل. وجرى تشديد العديد من العقوبات للاتساق مع عقوبات على جرائم مماثلة في ميثاق المرأة، ومن ثم كفالة توفير حماية مماثلة للفتيان والفتيات. ومن المتوقّع أن تُنفَّذ هذه التعديلات على قانون الأطفال والشباب في النصف الثاني من سنة 2011 وأن تشمل ما يلي:
	’1‘ أقصى عقوبة عن الاستغلال الجنسي لطفل أو شاب (البند 7) سوف تُغَلّظ من السجن سنتين إلى السجن 5 سنوات عن أول إدانة، وبالسجن من 4 إلى 7 سنوات للإدانة الثانية أو التالية، و/أو أقصى غرامة بمبلغ 000 10 دولار سنغافوري (من قبل 000 5 دولار سنغافوري) عن أول إدانة ومبلغ 000 20 دولار سنغافوري (من قبل كانت 000 10 دولار سنغافوري) عن الإدانة الثانية أو التالية؛
	’2‘ القيام بشكل غير قانوني بنقل حيازة أو حضانة طفل أو فرض رقابة عليه (البند 12) وتُغَلّظ أقصى العقوبة من الحبس لفترة لا تتجاوز 4 سنوات إلى غرامة لا تتجاوز 000 10 دولار أو إلى السجن لفترة لا تتجاوز 5 سنين أو كليهما؛
	’3‘ فيما يتعلق باستيراد طفل أو شاب (البند 13)، سوف تُغَلّظ العقوبة القصوى من السجن أربع سنوات إلى خمس سنوات و/أو أقصى غرامة قدرها 000 10 دولار سنغافوري.
	(د) قانون إعالة الوالدين، وهو ينص على الانتصاف للمسنين الذين يعتبرون غير قادرين على إعالة أنفسهم من الناحية المالية للحصول على إعالة مالية من أولادهم. وأصدر البرلمان تعديلات على القانون في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 لإدخال التحسين على التدابير اللازمة لتشجيع وتعزيز فعالية المصالحة، وتحسين دفع وتنفيذ أوامر النفقة وتبسيط الإجراءات القضائية().
	(هـ) اعتماد قانون الطفولة الذي ينص على الشروط التي يجوز لأي شخص بمقتضاها أن يتبنّى طفلاً رضيعاً.
	(و) قانون الوصاية على الأطفال الرُضّع، وهو يمنح الأم والأب حقوقاً متساوية لتطبيقها على المحكمة بالنسبة لأي مسألة تمس طفلاً رضيعاً.
	(ز) قانون ضريبة الدخل، وهذا يسمح للمرأة العاملة بأن تطالب بإعفاءات (بما في ذلك الإعفاء الخاص بطفل الأم العاملة، وإعفاء مقدّم الرعاية من الأجداد والإعفاء من ضريبة المربية الأجنبية) وذلك لتشجيعها على البقاء في قوة العمل. واعتباراً من سنة التقييم في سنة 2010، سوف يُسمح للزوجات اللائي يدفعن الضرائب وهن يعملن لكسب الرزق، بالمطالبة بإعفاء ضريبي قدره 000 2 دولار سنغافوري، بشكل يشابه النظام المتعلق بالأزواج. وبناءً على ذلك، أعيد تسمية الإعفاء للزوجة بأنه’إعفاء للزوج أو الزوجة‘().
	(ح) قانون صندوق الادّخار المركزي، وهو ييسّر التوزيع بسلاسة وإنصاف لأموال الصندوق المتأتية من تقسيم الأصول الزوجية بتعزيز صلاحيات المحكمة، في ظل ظروف معيّنة، لإصدار أمر بنقل أموال الصندوق فوراً إلى حساب الزوج السابق/الزوجة السابقة المقيّد لدى الصندوق، والنص على نقل الملكية فوراً إلى الزوج السابق/الزوجة السابقة والنص على النقل الفوري للمدخرات لدى الصندوق إلى الزوج السابق/ الزوجة السابقة.
	(ط) قانون المدخرات المشتركة لنمو الأطفال، وهذا يساعد الوالدين على نماء أطفالهما من خلال إنشاء نظام المدخرات المشتركة لنمو الأطفال (”النظام“). ويعمل النظام هذا على تيسير جعل الاعتماد المالي من جانب الوالدين أو بالنيابة عنهما اللذين يرغبان في التوفير من أجل رعاية أطفالهما، قبل الدراسة ومن أجل الاحتياجات الطبية من خلال حسابات خاصة بنمو الأطفال، حيث تقوم الحكومة بدفع دولار مقابل دولار يدفعه الوالدان في المدخرات مع مراعاة حدّ أقصى. واعتباراً من الربع الثاني لسنة 2011، سوف يسمح النظام أيضاً للأصول الزوجية المقسّمة بين الوالدين اللذين تم الطلاق بينهما أو انفصلا أو ألغيا زواجهما، بأن تنتقل إلى الحسابات الخاصة بنماء الطفل، والتمكين من اعتماد منح نقدية تقدمها الحكومة من وقت لآخر من أجل نماء الأطفال بحيث يودع هذا في حسابات خاصة بنماء الطفل. ولزيادة تعزيز المبادرات الملائمة للأسرة، أجريت تعديلات على القانون اعتباراً من 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008 لزيادة شتى النظم الخاصة بالإجازة، بما في ذلك تمديد إجازة الأمومة من 12 إلى 16 أسبوعاً.
	لمحة عامة

	(ز) القانون الجنائي، الذي يتناول الجرائم الجنائية في سنغافورة، بما في ذلك العنف الجنسي والاستغلال والاتجار والبغاء؛
	الفصل السادس عشر من القانون الجنائي يجرّم أيضاً الأفعال التي تمس جسم الإنسان، أي تلك التي تُحدث الوفاة أو الضرر البدني، بما في ذلك الضرر الجسيم والاعتداء والجرائم الجنسية والاحتجاز بشكل يخالف القانون. ورغم أن غالبية الجرائم الواردة في القانون الجنائي ليست معنية بالتحديد بالجنسين، فإنها تكمّل الأحكام الواردة في ميثاق المرأة لتناول طائفة من الأفعال التي تشكّل عُنفاً ضد المرأة، سواء ارتُكبت في إطار أسري من الجناة المعروفين للضحايا أو ارتُكبت بقصد الاحتيال أو القصد الجنائي.
	(ك) قانون الجرائم المتنوعة (الأمن العام ومضايقة الغير)، وهو يحظر أي سلوك من المحتمل أن يسبب تحرّشاً.
	(ل) قانون الأدلة وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 2010، وهو بالإضافة إلى إذن المحكمة يسمح للشهود لمن تقل أعمارهم عن 16 سنة بأن يُدلوا بشهاداتهم من خلال إرسال مباشر بالفيديو أو بوصلة تليفزيون مباشرة في القضايا المدنية والجنائية على التوالي، وبهذا يخف الشعور بالرهبة بالنسبة للفتيات للإدلاء بشهادتهن.
	ويعرض قانون الإجراءات الجنائية الإطار التنظيمي للتحقيقات الجنائية والمحاكمات والاستئناف وغير ذلك من المسائل الفرعية المساعدة. وعُدّل قانون الإجراءات الجنائية في كانون الثاني/يناير 2011 لتعزيز قدرة قوات شرطة سنغافورة على تحديد الأدلة والتحقيق وضمانها لملاحقة المتجرين بالأشخاص. وشملت التعديلات التي دخلت حيّز النفاذ في 2 كانون الثاني/يناير 2011 ما يلي:
	’1‘ توسيع نطاق صلاحيات ضباط الشرطة للدخول وتفتيش الأشخاص المحتجزين بشكل يخالف القانون (من قَبل كان ضباط الشرطة فحسب ذوي رتبة المفتش وما فوقها الذين يمكنهم القيام بذلك)؛
	’2‘ صلاحية المصادرة وحظر التصرّف في الأدلة التي يُعتقَد أنها سوف تختفي أو يتم التخلّص منها (من قَبل كانت الشرطة فحسب هي التي يمكنها مصادرة الأشياء التي يُعتقَد أنها سُرقت).
	(م) قانون الانتخابات البرلمانية، وهو يدعم حقوق الرجال والنساء في التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وبالمثل، تعتَبر مؤهلات أي مرشّح يتم انتخابه قابلة للانطباق على الجنسين.
	العمالة

	(ن) قانون العمالة، وقانون عمالة القوى العاملة الأجنبية وقانون وكالات التشغيل، التي تنص على أحكام وشروط التشغيل، وتنظِّم وتقتضي المتطلبات اللازمة لوكالات التشغيل والتي تشمل توعية أصحاب الأعمال بشأن التزاماتهم فيما يتعلق برفاه الأجنبيات العاملات في الخدمة المنزلية؛ ورفع مستوى ممارسات التعيين في سنغافورة والحد من الإساءات والممارسات السيئة، أُعدّ إطار تنظيمي جديد لوكالات التشغيل في إطار قانون وكالات التشغيل وصار نافذاً في نيسان/أبريل 2011. وأي شخص يريد أن يؤدّي أعمال وكالة تشغيل في أي وكالة تشغيل مصرّح لها سوف يحتاج أن يسجَّل لدى وزارة القوى العاملة لتولّي مستوى أعلى من المساءلة والإشراف على إجراءاتها. أما الوكالات التي ترتكب أية أخطاء فإنها سوف تواجَه بعقوبات رادعة بسبب الإساءات والممارسات السيئة.
	(س) قانون التعويض عن الضرر في العمل (من قبل كان يسمى قانون تعويض العمال) وهذا يمكّن أي موظف من أن يطالب بتعويض في حادثة تتصل بالعمل بغض النظر عن مستوى دخل هؤلاء. وعلى خلاف قانون تعويض العمال الذي يشمل جميع العمال اليدويين وغير اليدويين بعائدات شهرية تبلغ 600 1 دولار سنغافوري وما دون ذلك، يشمل قانون تعويض الضرر بسبب العمل جميع الموظفين بوجه عام، سواء كانوا عمالاً يدويين أو غير يدويين وبغض النظر عن مستوى إيراداتهم المكتسبة.
	(ع) قانون (تعديل) العلاقات الصناعية، يسمح للمسؤولين التنفيذيين الذين لا يشغلون مناصب إدارية عليا ولا يؤدّون أدواراً من هذا القبيل بأن يمثّلوا من قبل نقابات عمال معترف بها على أساس فردي بشأن قضايا محددة تتعلق باستحقاقات التقليص، وبالفصل من الخدمة، وخرق عقود العمل. واعتباراً من 1 شباط/فبراير 2011، ارتفع الحد الأقصى للمرتبات الأساسية الشهرية للموظفين الفنيين والمدراء والمسؤولين التنفيذيين لتتاح لهم سُبل اللجوء إلى عملية الفصل في المنازعات في وزارة القوى العاملة من خلال محكمة العمال لتسوية المنازعات بشأن المرتبات من 500 2 دولار إلى 500 4 دولار سنغافوري. ومن المحتمل أن يغطي هذا حوالي النصف (أو حوالي 000 500) من الفنيين والمدراء والمسؤولين التنفيذيين في القوة العاملة.
	(ف) القانون الخاص بسن التقاعد، وهو يشجّع العمال على مواصلة العمل إلى ما بعد عمر 62 سنة. وصدر قانون التقاعد وإعادة التوظف اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2012 لتمكين مزيد من الأشخاص على مواصلة العمل بعد سن التقاعد الإلزامية الحالية وهي 62 حتى 65 سنة في المقام الأول وفيما بعد حتى 67 سنة. وسوف يتيح هذا القانون فرصاً للعمال الذين هم مستعدون وقادرون على مواصلة العمل للقيام بذلك بعد التقاعد. وسوف يتيح أيضاً مرونة للتيسير أمام أصحاب الأعمال الاحتفاظ بالعمال المسنِّين إلى ما وراء سن التقاعد.
	الصحة

	(ص) القانون الخاص بالقدرة الذهنية، وهو يحمي الكبار الضعفاء من العنف العائلي. وهو يجرّم سوء المعاملة والإهمال المتعمّد للأفراد الذين هم معوّقون ذهنياً. ويمكّن القانون أيضاً أولئك الذين يجوز أن يفقدوا القدرة في المستقبل على اتخاذ قرارات تحقق أفضل المصالح لهم.
	التعليم

	(ق) قانون التعليم الإلزامي، الذي يكفل أن يتمتع كل طفل بفرصة متكافئة في التعليم بغية تطوير إمكانياته/إمكانياتها على أكمل وجه.
	وسائط الإعلام

	(ر) قانون المنشورات المكروهة، وهو يحظر استيراد أو توزيع أو استنساخ منشورات مكروهة بما في ذلك المنشورات الخليعة والماجنة وغير الأخلاقية والمستنكرة.
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	720 6
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	650 5
	800 5
	2
	الموظفون الفنيون
	459 22
	207 4
	509 4
	485 11
	000 4
	105 4
	3
	الموظفون الفنيون المساعدون والتقنيون
	427 28
	559 2
	000 3
	585 28
	749 2
	870 2
	4
	الكتبة
	745 7
	770 1
	980 1
	101 22
	800 1
	900 1
	5
	عمال الخدمات والعاملون في مبيعات المحال والأسواق
	180 11
	371 1
	790 1
	628 11
	320 1
	783 1
	6
	العاملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك
	108
	550 1
	665 1
	11
	600 1
	825 1
	7
	العاملون الحرفيون وعمال ذو صلة
	426 8
	863 1
	209 2
	767
	150 1
	500 1
	8
	عمال تشغيل المصانع والآلات والتجميع
	852 9
	600 1
	095 2
	262 4
	952
	266 1
	9
	عمال النظافة والعاملون في مهن تتصل بذلك
	894 7
	006 1
	154 1
	168 7
	800
	850

