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 املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة 
 الدورة التاسعة والثالثون

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣
التعليقـــــات اخلتاميـــــة للجنـــــة املعنيـــــة بالقـــــضاء علـــــى التمييـــــز ضـــــد   

 سنغافورة :املرأة
 ،)CEDAW/C/SGP/3(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث املقـدم مـن سـنغافورة             - ١

انظــــــــــــر  (٢٠٠٧أغــــــــــــسطس / آب١ املعقــــــــــــودتني يف ٨٠٤  و٨٠٣يف جلــــــــــــستيها 
CEDAW/C/SR.803 (A)و  (A) 804.(  وترد يف الوثيقةCEDAW/C/SGP/Q/3 القـضايا  ب قائمة

الـردود الـيت     CEDAW/C/SGP/Q/3/Add.1الوثيقـة   تـضمن   واألسئلة الـيت أعـدهتا اللجنـة، فيمـا ت         
 .قدمتها سنغافورة

 
 مقدمـة  

اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف لتقــدميها تقريرهــا الــدوري الثالــث الــذي  تعــرب  - ٢
 ،هبـا يف إعـداد التقـارير الدوريـة    لالسترشـاد  اتبعت فيه املبـادئ التوجيهيـة الـيت وضـعتها اللجنـة            

لكـن اللجنـة تالحـظ أن التقريـر ال يتـضمن      . للجنـة وراعت بعـض التعليقـات اخلتاميـة الـسابقة          
الـيت  وتتعلـق جبميـع احلـاالت    ات اإلحـصائية املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس         قدرا كافيا من البيانـ    

 .تغطيها االتفاقية
وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لردودهــا اخلطيــة املستفيــضة علــى قائمــة القــضايا      - ٣

واألســئلة الــيت أثارهــا الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة، وعلــى العــرض الــشفوي والتوضــيحات   
كمـا تعـرب   . ردا على االستفسارات الـيت طرحهـا أعـضاء اللجنـة شـفاهة          اإلضافية اليت قُدمت    

ألقى مزيــدا مــن فــاء الــذي دار بــني الوفــد وأعــضاء اللجنــة عــن تقــديرها للحــوار الــصريح والبنَّــ
 .الضوء على وضع املرأة يف سنغافورة
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وتعــرب اللجنــة كــذلك عــن تقــديرها للدولــة الطــرف إلرســاهلا وفــدا رفيــع املــستوى     - ٤
اللجنـة املـشتركة بـني      وزير الدولـة للتنميـة اجملتمعيـة والـشباب والرياضـة، ويـضم رئـيس                يرأسه  

عــدد مــن  ل املعنيــة باتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، وممــثلني   الــوزارات
الوزارات واملكاتب احلكومية وحمكمـة الـشريعة واملـؤمتر الـوطين للنقابـات العماليـة واملنظمـات                 

 .مية املشاركة يف تنفيذ االتفاقيةغري احلكو
الـذي أبدتـه عنـد      ،  ٩فيما يتعلق باملادة    وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لسحبها حتفظها        - ٥

ا علـى  اهتـ بتحفظتتمـسك    الدولـة الطـرف ال تـزال         وتالحظ اللجنـة أن   . تصديقها على االتفاقية  
 . من االتفاقية١٦، واملادة ١١ من املادة ١، والفقرة ٢املادة 

 
 اجلوانب اإلجيابية  

تشيد اللجنة بالدولة الطرف جلهودها املبذولة من أجل كفالـة تنفيـذ االتفاقيـة، وذلـك                - ٦
ــرأة     ــشاء مكتــب شــؤون امل ــق إن ــة اجملضــمن عــن طري ــشباب والرياضــة وزارة التنمي ــة وال ، تمعي

ضـد املـرأة،     املعنية باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز               اللجنة املشتركة بني الوزارات   و
ــة يف        ــادئ التوجيهي ــسائية، ووضــع عــدد مــن املب ــة واملنظمــات الن والتعــاون مــع اللجــان الثالثي

واملمارسـات العادلـة يف   من قبيل القوالب النمطية عن نـوع اجلـنس يف وسـائل اإلعـالم      جماالت  
 .توظيفميدان ال

العنـف العـائلي   بـذهلا الدولـة الطـرف ملكافحـة      تدة الـيت    يـ وترحب اللجنـة بـاجلهود العد      - ٧
مـن   األسـرة الـذي جيمـع بـني ممـثلني             نطـاق  فريـق احلـوار املعـين بـالعنف يف        إنـشاء   بوسائل منها   

وتـثين   .خمتلف الوزارات واحملاكم والسجون ودوائر اخلدمات االجتماعيـة واملنظمـات النـسائية           
مبقتـضاها  الـيت ُيلـزم     املـشورة   جلـسات   أوامر  أسلوب  أيضا على الدولة الطرف إلدخاهلا      اللجنة  

 .اجلناة واجملين عليهم بتلقي هذه املشورة إجباريا
الطالبـات  ذي كـان يـنظم قبـول    التمييزي الـ  نظام احلصص   وترحب اللجنة أيضا بإلغاء      - ٨

حبيـث أصـبح   العـالج الطـيب للمـوظفني املـدنيني     ُنظم  علىالتنقيحات دخال يف كلية الطب، وبإ 
ــى   اآلن بإمكــان ا ــساء عل ــلرجــال والن ــا العــالج الطــيب ألزواجهــم    سواء احلــال ــى مزاي صول عل

 .دون الثامنة عشرةوألبنائهم غري املتزوجني 
زيـادة  منـها   يف جمـاالت أخـرى،      ذي أحرزتـه    وتشيد اللجنة بالدولـة الطـرف للتقـدم الـ          - ٩

نسبة متثيل املرأة يف الربملـان؛ والتـدابري املتخـذة لتعزيـز احلمايـة املقدمـة خلـدم املنـازل األجانـب؛             
 . االقتصادينات وأمنهاملسنَّاستخدام اءات املعتمدة لدعم واإلجر
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  الرئيسية والتوصياتالشواغل  
فيما تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بتنفيذ مجيع أحكـام االتفاقيـة علـى حنـو                  - ١٠

منهجي ومستمر، فإهنـا تـرى أن الـشواغل والتوصـيات املبينـة يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة                    
 من اآلن وحىت تقدمي التقرير ،اهتمام الدولة الطرف على سبيل األولويةعاء استرتستدعي 
وبناء على ذلك، تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل تركيـز اهتمامهـا علـى                  .قادمالدوري ال 

يتحقق ما   عما يتخذ من إجراءات و     فادةتلك اجملاالت يف أنشطتها املتعلقة بالتنفيذ وإىل اإل       
ــد   ــا ال ــائج يف تقريره ــايلمــن نت ــدعو   .وري الت ــة وت ــة الطــرف إىل عــرض هــذه   اللجن الدول

 .بالكامل التعليقات اخلتامية على مجيع الوزارات املعنية وعلى الربملان لكفالة تنفيذها  
لدولــة الطــرف علــى  العامــة لتحفظــات الإزاء وتعــرب اللجنــة جمــددا عــن بــالغ قلقهــا    - ١١

وتلفــت اللجنــة نظــر . مــن االتفاقيــة ١١دة  مــن املــا١وحتفظهــا علــى الفقــرة  ١٦و  ٢ املــادتني
 .مقصدهاالدولة الطرف إىل أهنا تعترب التحفظات على هذه املواد منافية ألهداف االتفاقية و

غـضون فتـرة    ، يف   عمـل د مـن أجـل ال     ووحتث اللجنة الدولة الطرف على بذل اجله       - ١٢
 ،١١ة  مـــن املـــاد ١، والفقـــرة ٢ســـحب حتفظاهتـــا علـــى املـــادة    علـــى  زمنيـــة حمـــددة، 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تشترك مع خمتلف فئـات         . من االتفاقية  ١٦واملادة  
 للمــرأة يف كــل مــن هــذه الفئــات، يفكامــل مراعــاة التمثيــل اليف ظــل أصــحاب املــصلحة، 

بالنـسبة  بشأن هـذه التحفظـات مـن حيـث مـداها ونطاقهـا واألثـر املترتـب عليهـا                    التشاور  
 علـى إجـراء التنقيحـات       كـف يف االتفاقيـة، وأن تع    يت أرستها   قوق ال تمتع مجيع النساء باحل   ل

وتطلـب اللجنـة مـن      . تيـسري سـحب هـذه التحفظـات       بغرض  الالزمة للقوانني ذات الصلة     
هلـذه التحفظـات وآثارهـا      كامـل   ن تقريرها املقبـل حتلـيال للنطـاق ال        الدولة الطرف أن ُتضمِّ   

 .نسائيةالفئات خمتلف العلى 
ــساور اللجو - ١٣ ــق إذ أن الدســتور، وإن كــان يكفــل    ي ــة القل ــن ــع لساواة امل ــضىلجمي  مبقت
ــادة ــساواة  فهــو ، )١( ١٢ امل ــر صــراحة بامل ــسني ال يق ــشريعات  بــني اجلن ، كمــا ال يوجــد يف ت
ــة ــوارد يف          الدول ــى النحــو ال ــرأة عل ــز ضــد امل ــف للتميي ــرأة، تعري ــاق امل ــا ميث ــا فيه  الطــرف، مب
 .االتفاقية  من١الفقرة 
ــشجع الل - ١٤ ــن     وتـ ــريه مـ ــتورها أو غـ ــدرج يف دسـ ــى أن تـ ــرف علـ ــة الطـ ــة الدولـ جنـ

التشريعات الوطنية املناسبة تعريفا للتمييز ضد املرأة، يشمل كال من التمييز املباشـر وغـري             
أحكامـا حتظـر التمييـز    درج يف هـذا الـسياق    من االتفاقية؛ وأن تُ   ١املباشر، متشيا مع املادة     

 والــسن واإلعاقــة واألصــل زواجيــةاحلالــة ال بالــذاتضــد املــرأة علــى أســس أخــرى منــها  
ق العملي ملبـدأ املـساواة   يلتحقإىل اكما تشجع اللجنة الدولة الطرف على السعي       .القومي
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االقتـصار علـى    دون   مـن االتفاقيـة، ال       ٢بني الرجل واملرأة، على النحو املطلوب يف املادة         
ــة كمــا . حتقيــق تكــافؤ الفــرص بــني اجلنــسني   ــة الدول ــدعو اللجن ــُبل   الطــرف إىل هتت ــة ُس يئ

املـساواة الفعليـة أو املـساواة    عـن   هـا  بـشأن االتفاقيـة ومفهوم    واصـل التدريب املنـهجي واملت   
 ، الرابطـة الـشعبية    قـادة  و ،ني واملـربّ  ، وموظفي إنفاذ القـانون    ، والقضاة ،احلقيقية إىل احملامني  

حقـوق اإلنـسان،   عم تـد ثقافـة  من أجـل بنـاء    والنقابات العمالية ،واملنظمات غري احلكومية 
 .يف سنغافورة واملساواة بني اجلنسني، وعدم التمييز

ــة بالقــانون املقتــرح املتعلــق برفــع احلــد األدىن لــسن زواج      - ١٥ ــاوفيمــا ترحــب اللجن رأة مل
الـذي جيمـع    ،زدوجاملـ قانوين  النظام  الوجود  القلق بسبب    عاما، يساور اللجنة     ١٨ إىل   ةسلمامل

يـؤدي إىل اسـتمرار      ممـا    فيمـا يتعلـق بـاألحوال الشخـصية       ، وُيطبَّـق    يعةالقانون املدين والـشر   بني  
 .املسلمات يف مسائل الزواج والطالق واإلرثالنساء التمييز ضد 

أوجه إلزالة وحتث اللجنة الدولة الطرف على الشروع يف عملية إصالح للقوانني   - ١٦
 يتعلـق   ة حل أي نزاع قانوين    عدم االتساق بني القانون املدين والشريعة، بوسائل منها كفال        

ميتثـل بالكامـل ألحكـام االتفاقيـة        بأسـلوب   ،   ضـدها  حبقوق املرأة يف املساواة وعدم التمييـز      
ــة     لو ــة، ال ســيما التوصــية العام ــة للجن ــزواج   ٢١لتوصــيات العام ــساواة يف ال ــة بامل  املتعلق

 الفقـه  ويف هـذا الـصدد، تـشجع الدولـةَ الطـرف علـى دراسـة أحكـام          . والعالقات اُألسرية 
الــيت تتبعهــا فيمــا يتعلــق بتفــسري القــانون اإلســالمي وتدوينــه شاهبة والتــشريعات املــاملقــارن 

املة تها ك، وعلى كفالة حصول املرأة املسلمة على فرصاثلةبلدان أخرى هلا نظم قانونية مم 
للجـــوء إىل القـــانون املـــدين يف مجيـــع املـــسائل الـــيت ختـــصها علـــى حنـــو يتـــسم باليـــسر   يف ا
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمـة           . كاهلهايثقل   ال اومب

إقامـة الـشراكات    ا يف ذلـك مـا يـتم مـن خـالل             لزيادة الدعم املقـدم إلصـالح القـوانني، مبـ         
والتعاون مع منظمات حبوث الفقه اإلسالمي ومنظمات اجملتمع املدين، وال سيما املنظمات            

 . اجملتمعاتديانيني وغريهم من قي الدقادةوالالنسائية غري احلكومية، 
تعرب اللجنة عن تقديرها إلجنازات مكتـب شـؤون املـرأة، وهـو اآلليـة الوطنيـة        بينما  و - ١٧

تنميـة  جمموعـة  ، فإن القلق يساورها إزاء وجـود هـذا املكتـب يف نطـاق            املرأةلنهوض ب املكلفة با 
حمدوديـة سـلطاته وافتقـاره إىل       مـع    والرياضـة، و    لوزارة التنمية اجملتمعية والشباب    ةاألسرة التابع 

ــة، و  ــشرية واملالي ــوارد الب ــسياسات امل  إزاء امل ــه علــى ضــمان وضــع ال ملــساواة بــني  تعلقــة باقدرت
 الـوزارات   ألعمال الـيت تـضطلع هبـا      امن خالل    وتنفيذها تنفيذا تاما      على النحو املالئم   اجلنسني

 .واملكاتب احلكومية كافة
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اآللية الوطنية للنهوض باملرأة،    كز  لدولة الطرف على االرتقاء مبر    وتشجع اللجنة ا   - ١٨
وضع السياسات  تتمكن من   وتعزيز واليتها وتوفري املوارد البشرية واملالية الالزمة هلا حىت          

ــة بامل ــسني ورصــد تنفيــذها،     تعلق ــساواة بــني اجلن ــع امل ــل كم ــز الســتخدام  طــرف العم حمف
 وذلـك بالتعـاون مـع    ،يف مجيع الوزاراتى حنو فعال   عل استراتيجية تعميم املنظور اجلنساين   

.  املعنية باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         اللجنة املشتركة بني الوزارات   
لدولــة الطــرف أن تــويل االهتمــام الــالزم إىل عمليــة تعزيــز مجــع    إىل اتطلــب اللجنــة  كمــا

ة القطاعـات، مبـا يف ذلـك إطـالع          يف كافـ   البيانات املصنفة حسب نـوع اجلـنس      واستخدام  
 . املوارد الكافيةذه العمليةاجلمهور عليها، وأن ختصص هل

واللجنة، إذ حتيط علما بالتقدم احملرز يف جمال متثيل املرأة يف الربملان، تعرب عـن القلـق                  - ١٩
مــن املــرأة الــسنغافورية وخاصــة يف ضــوء مــا حققتــه ن نــسبة الربملانيــات ال تــزال منخفــضة، أل
 ويف حـني تالحـظ اللجنـة اعتمـاد الدولـة            .ةكفـاء عليم وما ُعرف عنها مـن       يف جمال الت  ازات  إجن

يف إجراءاهتـا املتعلقـة بالترشـيح واالختيـار والترقيـة،           “ مبـدأ اجلـدارة احملايـدة جنـسانيا       ”الطرف  
قـصور  حـىت اآلن، واسـتمرار   جملس الـوزراء  عدم وجود وزيرات يف إزاء  فإهنا تعرب عن قلقها  

 الدبلوماسي واملؤسـسات القـضائية   سلك، مبا يف ذلك ال    العليامستويات اإلدارة   عند   املرأة   متثيل
مـشاركة املـرأة علـى قـدم املـساواة مـع       ّد مـن  والتعليمية فضال عن القطاع اخلاص، وهـو مـا حيـ         

 .االت صنع القرار يف مجيع اجملاتالرجل يف عملي
 تعزيز متثيل املرأة إىل الراميةها  جهودمضاعفةوتشجع اللجنة الدولة الطرف على  - ٢٠
 والربملـان،  ، جملـس الـوزراء  املناصـب املنتخبـة واملعينـة، يف     يف ذلـك  مبـا القيادية، األدواريف  

 الدولــة الطــرف تعــززتوصــي اللجنــة بــأن و. والقطــاع اخلــاصوالقــضاء،  العامــة،واإلدارة 
 ١ خاصـة مؤقتـة وفقـا للفقـرة     اختـاذ تـدابري  ب والترقيـة الترشيح واالختيار  إجراءاهتا املتعلقة ب  

 التعجيـل بتحقيـق   بغيـة  ٢٣ و ٢٥ للجنـة  والتوصـيتني العـامتني  ، مـن االتفاقيـة   ٤من املادة   
يف يف احليـاة الـسياسية واحليـاة العامـة و         بـشكل كامـل وعلـى قـدم املـساواة           مشاركة املـرأة    

 .صنع القرار على مجيع املستويات ويف مجيع اجملاالت
.  الدولـة الطـرف   الـذي تـستخدمه    التعريـف الـضيق لالجتـار        إزاءوتشعر اللجنـة بـالقلق       - ٢١

ــن     ــالقلق م ــشعر ب ــا ت ــي   أنكم ــات الالئ ــساء والفتي ــار هبــن  تعرضــن ل الن ــاقنب ميكــنالجت  أن يع
 .ضحايابل يعاملن بوصفهن من اجلناة ال ك اهلجرة قوانني نملخالفته

ى بروتوكــول منــع وقمــع االجتــار  وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بالتــصديق علــ   - ٢٢
ــة عليــه  النــساء وخباصــة باألشــخاص، ــه واألطفــال، واملعاقب  املتحــدة األمــم املكمــل التفاقي

اسـتعراض  وتشجع الدولـة الطـرف علـى        . العابرة للحدود الوطنية   املنظمةملكافحة اجلرمية   
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بغيـة  ربوتوكـول  اليف ضـوء تعريـف االجتـار الـوارد يف        احلاليـة    القانونية والـسياسية     تدابريها
وحتث اللجنة الدولة الطرف على .  لضحايا االجتار ومقاضاة املتاجرينأفضل وضع تعريف

مــع  اهلجــرة قــوانني بانتــهاكضــحايا االجتــار  مــن لنــساء والفتيــاتعــدم معاقبــة ا تكفــل أن
 بشهادهتن ضد املتاجرين واحلـصول علـى        الكايف مبا يتيح هلن اإلدالء    دعم  حصوهلن على ال  

 .واالنتصافاملساعدة سبل من قدر كاف 
 نظـام   مبـا يف ذلـك    ،  األجانـب املنـازل   خـدم    املعـززة حلمايـة   تـدابري   بال وفيما تقـر اللجنـة     - ٢٣

ــسلبية  ــالقلق   املخــدومني ضــد تعــسف النقــاط ال ــة ب ــشعر اللجن ــة إزاء، ت ــازل خادمــات حال  املن
 وعـدم   ،يني سـنغافور   مـن  ، وحظـر الـزواج    بـشكل منـتظم    اختبـار احلمـل      األجنبيات، وال سـيما   

 األجانـب،  املنـازل    يغطـي خـدم    قـانون العمـل ال       ألنتـشعر بـالقلق     و. منح العطالت اإلجباريـة   
 يـوفر  وال العمـل    تـصاريح  مـسألة  بـشكل رئيـسي    يتنـاول    األجانب العمال   استخدامقانون  أن  و

الكفالـة   سـندات    ألنكما تـشعر اللجنـة بـالقلق        . األجانب املنازل   خدم الالزمة حلقوق    احلماية
 .األجانب املنازل خدمؤدي إىل تقييد حرية ت العمل غالبا ما أصحاب يت يودعهاال

 املنازل  املكفولة خلدم  القانونية   استعراض احلماية  إىلوتدعو اللجنة الدولة الطرف      - ٢٤
 أن كفالـة  إىلوتـدعو الدولـة الطـرف       . األجانـب العمال  قانون استخدام    إطار يف   األجانب
 مبوجـب   أو قـانون العمـل      كـان ذلـك يف إطـار       سواء   أوسع محايةهؤالء العمال من    يستفيد  

، بوضــعهم التعاقــدي، وخاصــة فيمــا يتعلــق األجانــب خــدم املنــازل بــشأنتــشريع منفــصل 
 وكـاالت التوظيـف   امتثـال مباشرة علـى    خاصة،   ال هيئات  الدولة الطرف،    وحبيث تشرف 

كافيــة  أجــور  احلــق يفاألجانــبدم املنــازل يكــون خلــتوصــي بــأن و. وأصــحاب األعمــال
التـأمني  واسـتحقاقات تـشمل      ذلك احلصول على يـوم إجـازة،       مبا يف    الئقة،وظروف عمل   

تقـوم   أنوتطلب اللجنـة    . االنتصافالشكاوى و آليات تقدمي    إىل وإمكانية اللجوء  الطيب،
 غرض مـن سـند    بـال  األجانـب فيمـا يتعلـق      املنـازل    خـدم  عمـل    أربابتوعية  بالدولة الطرف   
 . ظروفأي حتت األجانب املنازل حيّدوا من حرية حركة خدم ال الكفالة لكي

ــة القلــق يــساورو - ٢٥ ــة إزاء اللجن  املتزوجــات مــن مــواطنني ســنغافوريني،  األجنبيــات حال
 .البلد يف وإقامتهن يف العمل اإليذاء، وحقهنلعنف وبتعرضهن لوخاصة فيما يتعلق 

 إىل اللجنة الدولـة الطـرف       ، تدعو مؤخرا ٩متشيا مع سحب التحفظ على املادة       و - ٢٦
 اإليـــذاء، يف حـــاالت  ســـنغافورينيمـــواطننياملتزوجـــات مـــن  األجنبيـــات ســـرعة حـــصول

كمـا تطلـب مـن الدولـة        . املطلوبـة  الزمنيـة    للفتـرة والعنف، على املعلومات واملأوى الكايف      
وأن  تصريح زيارات اجتماعيـة،   مع   األجنبيات للزوجات عمل   أن تصدر تصاريح  الطرف  
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 زمــين واضــح ومعقــول بعــد إطــار ضــمن للزوجــات األجنبيــات اجلنــسية ملــنح امــ نظاتــضع
 .حالة على حدةلكل  اجلنسية يف طلبات احلصول على بدال من أن تنظر الزواج،

 الزواجــي،جتــرمي االغتــصاب عــن الدولــة الطــرف تقــاعس  إزاءوتــشعر اللجنــة بــالقلق  - ٢٧
 إال يف ظـروف     جرميـة الغتـصاب الزوجـي     اال تقر بـأن      احلالية   اإلصالح مقترحات   أن وتالحظ

 . للغايةحمددة بشكل ضيق
 الزوجـي م االغتـصاب     تـشريعات جتـرّ    أن تـسنّ  وتطلب اللجنة من الدولة الطـرف        - ٢٨

 .الزوج/الزوجةف بأنه عدم موافقة عّرالذي ي
 اإلعـراب   جنازات الدولة الطرف يف جمال توظيف املـرأة، تكـرر اللجنـة           إ ب ويف حني تقر   - ٢٩
ــدهتا التحفظــات الــيت  إزاءهــا  قلقعــن ــصديقها علــى  أب ــد ت ــادة  مــن )١ (الفقــرة عن  مــن ١١امل

وجـود  اسـتمرار   و؛  واألفقـي  استمرار العـزل املهـين الرأسـي         إزاء بالقلق وال تزال تشعر  االتفاقية  
 .حظرهلتحرش اجلنسي ول تعريف قانوين غياب بني املرأة والرجل؛ ويف األجور ةفجو
 ،١١املـادة  من ) ١( الفقرة الطرف على سحب حتفظها على      وحتث اللجنة الدولة   - ٣٠

تطلـب اللجنـة    وهلـذه الغايـة،     .  أفقيـا ورأسـيا    املهين، العزلواختاذ تدابري فعالة للقضاء على      
 الـصادرة عـن     التوجيهيـة  مثل املبادئ    احملايدة جنسانيا،   بتقييم أحكامها   الطرف قيام الدولة 

أن تـسفر عـن      وإمكانيـة  نظـرا لتأثريهـا احملتمـل        فة،التحالف الثالثي ملمارسات العمل املنص    
 الطـرف للمـرأة يف   وتطلـب اللجنـة كـذلك أن تكفـل الدولـة      .املـرأة متييز غري مباشـر ضـد     

أن  العمــل، قــانون الــيت ال يــشملها أو ذات الطــابع اخلــاص،التنفيذيــة و املناصــب اإلداريــة
.  يف القطـاعني العـام واخلـاص       ومـة أم يف احلصول على إجـازة      التامة  القانونية باحلماية تتمتع

 مجيع العاملني يف القطـاعني العـام واخلـاص          حصول كفالة إىلوتدعو اللجنة الدولة الطرف     
ــوة واألمومــة األســرة علــى إجــازات  تقاســم يفاملــساواة املدفوعــة األجــر مبــا يكفــل   واألب
لدولــة اقيــام يف ضــوء و.  ومــسؤوليات العمــل بــني النــساء والرجــال األســريةاملــسؤوليات 

منظمـة العمـل   اتفاقية (األجور   يف   باملساواة املتعلقة   االتفاقيةالطرف مؤخرا بالتصديق على     
 اعتمـاد تـشريعات تكفـل املـساواة يف          إىلتدعو اللجنة الدولة الطرف     ) ١٠٠ الدولية رقم 

. املرأة والرجل بني األجور وردم فجوة بغية تضييق يف القيمة املتساوية األعمال عن األجر
 بــشأن ةتــشريعيلــّسن أحكــام علــى اختــاذ خطــوات أيــضا جع اللجنــة الدولــة الطــرف تــشو

العقوبـات وسـبل    يف ذلـك     مبـا    التعليميـة، التحرش اجلنسي يف مكـان العمـل يف املؤسـسات           
 .لضحاياا وتعويض املدنيةاالنتصاف 

 والقوالــب الوصــاية األبويــة اســتمرار مواقــف إزاءقلقهــا اإلعــراب عــن وتكــرر اللجنــة  - ٣١
 ، واجملتمـع ككـل    األسـرة  ومسؤوليات املـرأة والرجـل داخـل         بأدوار فيما يتعلق    املتأصلة النمطية
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وهي أحـد األسـباب الرئيـسية        تنفيذ االتفاقية،    أمام عقبة كبرية    النمطيةهذه القوالب   إذ تشكل   
ن يف عـدد مـ  سـليب  يضع املرأة يف وضـع      مما  ضد املرأة يف اجملالني اخلاص والعام، و      املوجه  لعنف  ل

 يف احليــاة القياديــة املراكــز إىلوصــوهلا فــرص  مــن وحيــد ،اجملــاالت، مبــا يف ذلــك ســوق العمــل 
 .السياسية والعامة

 تغــيريات يف املواقــف إلحــداث تتخــذ الدولــة الطــرف تــدابري بــأنوتوصــي اللجنــة  - ٣٢
  تـشمل هـذه التـدابري      أنينبغـي   و.  عـن دور اجلنـسني     النمطيـة  األفكار ويف التقليدية األبوية

علـى  تعلـيم   ال، مـع تركيـز خـاص يف منـاهج           بني اجلمـاهري   التثقيفيةزيادة الوعي واحلمالت    
، بالتعـاون مـع جمموعـة واسـعة مـن           الطفـل  وحقـوق املـرأة وحقـوق        اإلنـسان حقـوق   قضايا  

ــوطين اجلهــاز   يف ذلــك، مبــااملــصلحة أصــحاب ــاملرأة ال ــسائية،، واملنظمــات للنــهوض ب  الن
 التعليميـة واملؤسسات  اإلعالم،   ووسائلوطين ألرباب العمل،    حتاد ال واال  العمال، ونقابات

 التقليديـة  بـاألدوار  املرتبطـة  النمطية، وذلك هبدف القضاء على القوالب       يةرابطة الشعب الو
. مــن االتفاقيــة ) أ (٥و ) و (٢ واجملتمــع، وفقــا للمــادتني   األســرةيف لكــل مــن اجلنــسني   

تـشمل  تدريبيـة ل  ال واألنـشطة  التوعية يف ةاحلاليجهودها   توسع الدولة الطرف     بأنتوصي  و
الدولة الطـرف  ب اللجنة   هتيبو.  السياسية وكبار املديرين يف القطاع اخلاص      األحزابقادة  
 مـن املـرأة والرجـل       لكـل  تعزيز التوازن بني العمل واحلياة       إىلمجيع التدابري   ترمي   أن كفالة

 ومـسؤوليات   األسـرية سؤوليات  تقاسم امل للمساواة يف    ايف القطاعني العام واخلاص، ودعم    
 .العمل بني النساء والرجال

ــاري         - ٣٣ ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــى الت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن وت
 ممكـن، قـرب وقـت   أ يف  تقبـل،  وأن التمييـز ضـد املـرأة        أشـكال التفاقيه القضاء علـى مجيـع       

 .تماع اللجنة من االتفاقية املتعلقة مبوعد اج٢٠ من املادة ١ الفقرةتعديل 
 يف تنفيـذها اللتزاماهتـا مبوجـب        التامـة وحتث اللجنة الدولة الطرف على االستفادة        - ٣٤

 إىل ومنـهاج عمـل بـيجني، اللـذين يعـززان أحكـام االتفاقيـة، وتطلـب                  ، من إعالن  االتفاقية
 . تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبلأنالدولة الطرف 

 ال غـىن عنـه لتحقيـق        أمـر  لالتفاقيـة  التنفيـذ الكامـل والفعـال        نأكما تؤكد اللجنة     - ٣٥
ــة األهــداف ــة اإلمنائي ــدعو و. لأللفي ــنعكس أحكــام  منظــور جنــساين  إدمــاج إىلت  وإىل أن ت
 إىل وتطلـب    لأللفيـة،  اإلمنائية األهداف حتقيق   إىل الراميةيف مجيع اجلهود    بوضوح  االتفاقية  

 . تقريرها الدوري املقبل تدرج معلومات عن ذلك يفأنالدولة الطرف 
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الــسبعة حلقــوق الدوليــة الرئيــسية  صكوك إىل أن التــزام الــدول بالــ اللجنــةوتــشري - ٣٦
.  مجيـع جوانـب احليـاة   يف األساسـية واحلريـات  اإلنـسان  حبقـوق   املرأة  متتع  يعزز   )١(اإلنسان
تــشجع اللجنــة حكومــة ســنغافورة علــى النظــر يف التــصديق علــى املعاهــدات الــيت   ،لــذلك

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة طرفــا فيهــا، وهــي تــصبح بعــد  مل
والثقافية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، واالتفاقيـة الدوليـة للقـضاء                 
ــع العمــال        ــة حقــوق مجي ــة حلماي ــة الدولي ــز العنــصري، واالتفاقي ــع أشــكال التميي علــى مجي

 .هماملهاجرين وأفراد أسر
ــة   - ٣٧ ــشر وتطلــب اللجن ــةهــذه التعليقــات  ن  ســنغافورة علــى نطــاق واســع يف  اخلتامي

املسؤولون احلكوميون والسياسيون والربملانيون واملنظمات     يف ذلك   ، مبن   اجلمهور إلطالع
 ال املـساواة فعـ   لكفالـة خـذت   اخلطـوات الـيت اتُ    علـى   ،  اإلنـسان  ومنظمـات حقـوق      النسائية

وتطلـب  .  الـيت يلـزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد            األخـرى  طـوات وقانونا للمـرأة، وكـذلك اخل     
وبروتوكوهلـا  بنشر االتفاقية   على نطاق واسع،    القيام  تواصل  أن   الدولة الطرف    إىلاللجنة  

ن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني ونتـــائج الـــدورة لتوصـــيات العامـــة للجنـــة وإعـــالااالختيـــاري و
املـساواة بـني    : ٢٠٠٠عـام   املـرأة   ”ة  املعنونـ  الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة،          ةيئاالستثنا

 النـسائية ملنظمـات   وخاصـة علـى ا    “ اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعـشرين       
 .اإلنسانومنظمات حقوق 

 هــذه يفوتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف الــرد علــى الــشواغل املعــرب عنــها     - ٣٨
الـذي حيـني     مـن االتفاقيـة      ١٨املـادة    يف إطـار   يف تقريرها الدوري املقبل      اخلتاميةالتعليقات  
 .٢٠٠٩نوفمرب / يف تشرين الثاينموعد تقدميه

 
 

                                                         
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة  )١( 

 القــضاء علــى مجيــع والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة  
ــية           ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل أشــكال التميي

الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                       أو
 .وأفراد أسرهم


