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، تولـت الـسيدة جـرب، نائبـة         نظرا لغياب الـسيدة سـيمونوفيتش     
 .الرئيسة، رئاسة اجللسة

 .٠٠/١٠وافتتحت اجللسة يف الساعة 
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

 )تابع(من االتفاقية  ١٨
التقريـــــــــــر الـــــــــــدوري الثالـــــــــــث لـــــــــــسنغافورة  
 )CEDAW/C/SGP/3                  ؛CEDAW/C/SGP/Q/3    
 )Add.1  و 

ــد        - ١ ــضاء وف ــس أع ــسة، جل ــن الرئي ــوة م ــى دع ــاء عل بن
 .سنغافورة إىل طاولة اللجنة

وُعرض فيلم قصري عن النـساء يف سـنغافورة واجلهـود            - ٢
 .اليت تبذهلا احلكومة لتحسني وضعهن

ــو  - ٣ ــسيدة ي ــي شــون -ال ــو ي قالــت إن ): ســنغافورة (ف
املبــدأين املــوجهني للــسياسة العامــة يف ســنغافورة منــذ نيلــها       

وأشـارت  . االستقالل مها مبـدأ اجلـدارة ومبـدأ تكـافؤ الفـرص           
ــإن       ــشر؛ ومــن مث ف ــدها هــو الب ــدى بل ــد ل ــورد الوحي إىل أن امل

ه إحدى أولوياته هي االستثمار يف تنمية طاقـات مجيـع مواطنيـ           
وبفـــضل احلكـــم الرشـــيد والتنميـــة  . إىل أقـــصى مـــدى ممكـــن

االقتصادية، متكنت املـرأة مـن أن تتقـدم تقـدما سـريعا وأمكـن           
للبلد أن حيتل مرتبة عالية يف إطار مؤشر األمم املتحدة للتنميـة            

 .ومقياس األمم املتحدة للتمكني اجلنساين
واستطردت قائلة إن بلدها سحب حتفظـه علـى املـادة            - ٤
ن االتفاقية مث عـّدل املـادة ذات الـصلة مـن الدسـتور وفقـا                 م ٩

ــذلك ــود ألي مــواطن    . ل ونتيجــة هلــذا، أصــبح ألي طفــل مول
ويف عـــام . ســـنغافوري احلـــق يف اجلنـــسية عـــن طـــرق النَّـــسب

، ألغيت حصص االلتحاق الـيت كانـت حتـد مـن قبـول              ٢٠٠٣
ــب    ــة الطـ ــاق بكليـ ــات يف االلتحـ ــات الراغبـ ــام . الطالبـ ويف عـ

ــة   ، ُعــد٢٠٠٥ِّ لت قواعــد اســتحقاقات مــوظفي اخلدمــة املدني

لتحقيق املساواة يف االستحقاقات الطبية بني املوظفني الـذكور         
 .واإلناث

 ٢واســـتدركت قائلـــة إن التحفظـــات علـــى املـــادتني   - ٥
وأشــارت إىل أن الدســتور .  مــن االتفاقيــة ســتظل قائمــة١٦ و

. يكفـــل حريـــة الديانـــة ويـــصون حقـــوق الـــسكان األصـــليني  
 ١٥٣ض أحكــام التــشريعات الــيت ُســنَّت طبقــا للمــادة      وبعــ

وســــتظل .  مــــن االتفاقيــــة١٦ و ٢متعارضــــة مــــع املــــادتني  
 قائمـة هـي األخـرى لتعـارض هـذه           ١١التحفظات على املـادة     

املادة مع سياسة التجنيـد الـيت تنتـهجها القـوات املـسلحة ومـع               
وتوجد تشريعات وتدابري إدارية أخرى حلمايـة       . قانون العمالة 

 .لعمال املستثنني من قانون العمالةا
وأردفـــت قائلـــة إن ســـيادة القـــانون تعـــم بلـــدها وإن   - ٦

ومل ُتــسّن قــوانني  . اجلمهــور قــوي الثقــة باملنظومــة القانونيــة    
ملكافحــة التمييــز اجلنــساين ألن مبــدأي املــساواة أمــام القــانون   
ــانون مكرســان يف      ــة مبوجــب الق ــوق يف احلماي ــساوي احلق وت

ــتور ــ. الدس ــضا مبوجــب تــشريعات     وحق ــرأة مــصونة أي وق امل
. أخــرى، منــها قــانون العمالــة والقــانون اجلنــائي وميثــاق املــرأة

وهذا امليثـاق حيمـي حقـوق املـرأة ويقـرر مـساواهتا بالرجـل يف                
ومحاية املرأة املسلمة تتم طبقا لقانون تطبيـق       . الزواج والطالق 

ة ويـــضاف إىل ذلـــك أن قـــوانني الدعايـــ. الـــشريعة اإلســـالمية
واإلعالن وقوانني الرقابة حتمـي املـرأة مـن االسـتغالل اجلنـسي             
ومـن تــصويرها تــصويرا مقولبـا علــى أهنــا مـن املتــاع، كمــا أن    

 .املواد اإلباحية حمظورة بوصفها مهينة للمرأة والرجل
 سـتظل قائمـة     ٢٩وذكرت أن التحفظات على املـادة        - ٧

ئية وقـدرهتا   أيضا، نظرا إىل سـالمة املنظومـة التـشريعية والقـضا          
 .على أن توفر للمرأة سبل االنتصاف القانوين

واسترسلت قائلة إن مستويات الرعاية الصحية رفيعـة         - ٨
يف بلــدها، وإن منظومــة الرعايــة الــصحية تلــيب االحتياجــات      

 .اخلاصة للنساء وتستهدفهن بربامج متنوعة للتثقيف الصحي
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ود إىل  ووصفت التعليم بأنه املـسار املـستدام الـذي يقـ           - ٩
وذكـرت أن التعلـيم االبتـدائي أصـبح إلزاميـا يف عـام              . املساواة
. ، تنفيذا للهدف الثـاين مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة            ٢٠٠٣

ــة     ــالقراءة والكتاب  يف ٩٣ويبلــغ املعــدل احلــايل إلملــام اإلنــاث ب
ــارب نــصف جممــوع الطــالب يف       ــا يق ــساء م ــل الن ــة، ومتث املائ

ن ممثَّالت متثيال جيدا يف جمـاالت       مرحلة التعليم العايل، كما أهن    
 .الدراسة اليت كانت تقليديا وقفا على الذكور

واستطردت قائلة إن معدل مشاركة اإلنـاث يف القـوة       - ١٠
ــغ   ــة يبل ــسني    ٥٤العامل ــني اجلن ــة وإن فجــوة األجــور ب  يف املائ

ــسا     ــان أو فرن ــة للفجــوة املوجــودة يف اليون وذكــرت أن . مماثل
 على اتفاقية منظمة العمل الدولية      ٢٠٠٢بلدها صّدق يف عام     

املتعلقة بتساوي أجر العمال والعـامالت عـن العمـل املتـساوي        
يف القيمة، وأن وزارة القوى العاملة تعمـل علـى كفالـة إدراج             

وفجـوة  . شرط يقضي بتساوي األجـر يف االتفاقـات اجلماعيـة         
األجــور بــني اجلنــسني آخــذة يف التنــاقص حاليــا بالنــسبة إىل       

وقــد غــزت املــرأة بــشكل ملمــوس بعــض . ألصــغر ســنااجليــل ا
ــديا فأصــبحن ميــثلن      اجملــاالت الــيت يهــيمن عليهــا الرجــال تقلي

ــا  ــيني    ٣٨حالي ــار املــسؤولني والفن ــديرين وكب ــة مــن امل  يف املائ
ــات    ٣٣ و ــا املعلوم ــيني يف جمــال تكنولوجي ــن الفن ــة م .  يف املائ

لتحـاق  وتشجع احلكومة النساء األكرب سنا على العـودة إىل اال     
بــالقوة العاملــة، بــالنظر إىل ظــاهريت شــيوخة الــسكان وازديــاد  

 .متوسط عمر املرأة
 يف املائـة    ٢٤وأردفت قائلـة إن النـساء يـشكلن حاليـا            - ١١

ــل   ــانيني، مقابــ ــن الربملــ ــام  ٦مــ ــة يف عــ ، وإن ١٩٩٧ يف املائــ
ــة        ــا الفني ــرأة ومهاراهت ــيم امل ــى تعل ــيت طــرأت عل التحــسينات ال

ويتزايـد متثيـل املـرأة أيـضا يف         . ه سيـستمر  توحي بأن هذا االجتا   
مــستويات صـــنع القـــرار يف ميــادين اخلدمـــة العامـــة والقـــضاء   

ــسلك الدبلوماســي  ــل مــصدر مــن مــصادر الفخــار    . وال ويتمث
ــصادية    ــة االقتـ الـــوطين يف أن منـــصب األمـــني التنفيـــذي للجنـ
واالجتماعيـــة آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ تـــشغله حاليـــا امـــرأة       

تطور إجيايب آخـر يف هـذا اجملـال هـو تعـيني            وهناك  . سنغافورية
وتساند احلكومـة   . امرأة يف اجمللس الديين اإلسالمي لسنغافورة     

املبادرات الراميـة إىل تـشجيع مـشاركة املـرأة يف صـنع القـرار،               
وقــد مولــت مــؤخرا عمليــة إنــشاء ســجل املــرأة، وهــو قاعــدة   
ــدمات       ــدمي اخلـ ــساء لتقـ ــوع النـ ــسر تطـ ــة تيـ ــات الكترونيـ بيانـ

 .تمع احمللي وانتقاءهن ملختلف املناصب القياديةللمج
وذكرت أن عدد احلاالت الـيت ميـارس فيهـا الزوجـان             - ١٢

. عمــال وظيفيــا يف بلــدها أقــل ممــا هــو عليــه يف البلــدان الغربيــة 
ــساواة يف       ــدم املـ ــى قـ ــشارك علـ ــى التـ ــة علـ ــشجع احلكومـ وتـ
 االضطالع باملسؤوليات املرتلية وعلى اشـتراك اآلبـاء يف تنـشئة       

ــاء ــت     . األبن ــيت أجري ــصائية ال ــبني بعــض الدراســات االستق وت
مــؤخرا أن النــساء يــرغنب يف العمــل ويف إجنــاب األبنــاء أيــضا،  
وإن كان عدد أكرب منهن يبقني عزباوات، مث يتـزوجن الحقـا            

وقــد أنــشأت احلكومــة جلنــة  . ويــنجنب عــددا أقــل مــن األبنــاء 
 اجلمـع   مشتركة بني الوزارات لتـشجيع النـساء والرجـال علـى          

وتكفـل احلكومـة أيـضا أن تكـون رعايـة          . بني العمل والوالدية  
الطفـــل ميـــسورة التكلفـــة ومتاحـــة وعلـــى درجـــة عاليـــة مـــن  

 .اجلودة
واسترســلت قائلــة إن احلكومــة تــداوم بــصفة منتظمــة   - ١٣

علـــى االتـــصال بالتنظيمـــات النـــسائية عـــن طريـــق املنظمـــات  
ري للمنظمـات   النسائية غـري احلكوميـة، مثـل اجمللـس الـسنغافو          

 سلـــسلة مـــن ٢٠٠٠النـــسائية، الـــذي تـــنظم معـــه منـــذ عـــام  
وُتنــاقش املــسائل املتــصلة  . اللقــاءات احلواريــة بــشأن االتفاقيــة 

وقبــل تقــدمي التقــارير الدوريــة إىل اللجنــة،  . بــاملرأة يف الربملــان
ُتعرض على  جملس الوزراء العتمادها وتعّمم على التنظيمـات          

 .ترنتالنسائية وُتنشر على االن
واســتطردت قائلــة إن الفــوارق بــني الرجــل واملــرأة ال   - ١٤

ــزال موجــودة يف بعــض اجملــاالت   ــدها  . ت ــد أن اجملتمــع يف بل بي
ــسياسات       ــوانني والـ ــيجعل القـ ــو سـ ــى حنـ ــامي علـ ــع دينـ جمتمـ
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وأهم اجملاالت اليت حتتـاج إىل      . واملمارسات تتطور وفقا لذلك   
ــسياسي     ــاة الـ ــرأة يف احليـ ــشاركة املـ ــي مـ ــسني هـ ــى التحـ ة، علـ

املستويات العليا، وتضييق فجوة األجور بني اجلنسني، وزيـادة         
ــشارك يف     ــادة الت ــة، وزي ــالقوة العامل ــساء امللتحقــات ب عــدد الن

وســتظل التحفظــات املتبقيــة . االضــطالع باملــسؤوليات املرتليــة
 .قيد النظر، هبدف سحبها سحبا كامال أو جزئيا فيما بعد

بكفالـــة تقـــدم املـــرأة وأكـــدت أن ســـنغافورة ملتزمـــة  - ١٥
وأشـارت إىل أن الـتمكني      . وبإجناز واجباهتـا مبقتـضى االتفاقيـة      

احلقيقي للمرأة يستلزم حـدوث تغـيري علـى مـستوى األعـراف             
ــافة إىل اإلصـــــالح   ــة الفكريـــــة، باإلضـــ االجتماعيـــــة واألبنيـــ

ووعــدت بــأن بلــدها ســيعمل علــى حتقيــق هــذا       . التــشريعي
 .التغيري
نغافورة علــــى البيــــان شــــكرت وفــــد ســــ: الرئيــــسة - ١٦

 .االستهاليل الذي أدىل به
ــبارد  - ١٧ ــسيدة غاس ــة    : ال ــسة اللجن ــت إن وجــود رئي قال

املشتركة بني الوزارات علـى املنـصة يعطـي مثـاال جيـدا ينبغـي               
ــدان األخــرى  ــه البل واعتــربت أن ســحب ســنغافورة  . أن حتتذي

 بشأن اجلنـسية ميثـل خطـوة إىل األمـام،           ٩لتحفظها على املادة    
 ليس واضحا ما إن كان هذا التحفظ فـد أُلغـي كلّيـا أم               ولكن
وطلبــت تقــدمي إيــضاح هبــذا الــصدد، وحثــت علــى       . جزئيــا

، حيـث   ١٦ و   ١١ و   ٢سحب بقيـة التحفظـات، علـى املـواد          
وطلبت تقدمي مزيد من املعلومـات   . أهنا حتد من تنفيذ االتفاقية    

ــة املــسلمة يف      ــيت جــرت مــع األقلي عــن مــضمون املناقــشات ال
فورة، وسـألت عمـا إن كانـت هـذه املناقـشات ستـستمر              سنغا

ــستقبال ــل   . مـ ــالمية، مثـ ــدان اإلسـ ونوهـــت إىل أن بعـــض البلـ
اجلزائر واملغرب، أدخلت تغـيريات علـى قـوانني األسـرة لـديها             
عمال بتوصيات اللجنة، وشـجعت سـنغافورة علـى أن حتتـذي            
هذين املثالني، واقترحت سحب التحفظات، وخـصوصا علـى         

 .سحبا تدرجييا، ٢املادة 

ــة إهنــا تالحــظ بدهــشة أن الدســتور     - ١٨ واســتطردت قائل
ــني     ــساواة بـ ــشريان إىل املـ ــز وال يـ ــان التمييـ ــانون ال يعرِّفـ والقـ

ــسني ــيح الدســتور     . اجلن ــها يف أن جيــري تنق وأعربــت عــن أمل
ــز   ــن التميي ــرأة م ــة امل ــد    . حلماي ــتم بع ــه مل ي ــضا أن والحظــت أي

وسـألت عمـا إن كـان       التصديق على الربوتوكول االختياري،     
 مـن الدسـتور يف املـستقبل        ٢٠هناك موعد مقرر ملناقشة املادة      

 .القريب
قالت إن التعليل الذي يـستند إليـه قـرار          : السيدة ِشنْ  - ١٩

اإلبقــاء علــى بعــض التحفظــات يبــدو باعثــا علــى األمــل يف        
ويــنص الدســتور الــسنغافوري فـــي املــادة     . احتمــال ســحبها 

بيــد أن .  متــساوون أمــام القــانون منــه علــى أن اجلميــع١-١٢
 من االتفاقية حتجب حقـوق      ١٦ و   ٢التحفظات على املادتني    

 متعارضــة مــع املــادة ٢والتحفظــات علــى املــادة . مجيـع النــساء 
ــا     ١ ــن أي حتفظــات عليه ــرب ع ــز ومل ُيع ــر التميي ــيت حتظ . ، ال

وطلبـت أن ُيـسحب     . وميثاق املرأة ال حيمي النساء من التمييز      
فقــط هــي ) و (٢، نظــرا إىل أن املــادة ٢ادة الــتحفظ علــى املــ 

ــالمية     ــدانا إسـ ــة وإىل أن بلـ ــات الدينيـ ــشري إىل املمارسـ ــيت تـ الـ
. عديـــدة مل تعـــرب عـــن أي حتفظـــات علـــى املـــادة املـــذكورة 

 .وقالت إن إلغاء هذا التحفظ أمر الزم لتدعيم الدستور
 مـن   ٣الحظت أن االمتثـال للمـادة       : السيدة نويباور  - ٢٠

قتضي مـن الـدول األطـراف أن تتخـذ مجيـع التـدابري              االتفاقية ي 
ــة     ــتراتيجيات املتعلقـ ــادرات واالسـ ــك املبـ ــا يف ذلـ ــبة، مبـ املناسـ
بالــسياسات والتــشريعات، لكفالــة تنميــة املــرأة والنــهوض هبــا   
على الوجه التـام، وضـمان ممارسـتها حلقـوق اإلنـسان ومتتعهـا              

 تنفيـذ   وهـذا االلتـزام يـشمل     . هبا على قدم املساواة مـع الرجـل       
تدابري استباقية على صعيد السياسات وكـذلك إنـشاء اآلليـات         

وقــد . املؤســسية الفعالــة الــيت تكفــل تنفيــذها تنفيــذا ناجحــا      
اختـــذت حكومـــة ســـنغافورة اخلطـــوات األوىل يف هـــذا اجملـــال 

بيــد . بإنـشائها مكتبــا لــشؤون املــرأة يف وزارة التنميــة اجملتمعيــة 
ــه الوفــاء  أن موقــع هــذا املكتــب ومــوارده وســلطا   ته ال تتــيح ل
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بالتزام احلكومة بالنهوض باملرأة وحتقيق املساواة بـني اجلنـسني           
وسـألت عمـا إن كانـت تتـوافر لـدى           . والتنفيذ التـام لالتفاقيـة    

حكومة سنغافورة اإلرادة السياسية الالزمة لدعم عملية تعزيـز        
األجهزة املعنية باملرأة على حنو يكفل فعاليتها، وحثـت رئيـسة           

 على أن تعمد، لدى إيصاهلا للـشواغل الـيت أعربـت عـن              الوفد
 .اللجنة، إىل ممارسة نفوذها يف هذا الصدد

تكلمت بصفتها عضوا يف اللجنة، فأشارت      : الرئيسة - ٢١
إىل أهنا كانت عضوا يف اللجنة إبان نظرهـا يف التقريـر الـسابق              

وقالـت  . لسنغافورة وأهنا تالحظ التقـدم امللمـوس الـذي حتقـق          
ع اعترافهــا بــاجلهود الــيت تبــذهلا رئيــسة الوفــد شخــصيا، إهنــا مــ

فإهنا ترى أن اإلطار املؤسسي هو يف هناية املطـاف أكثـر أمهيـة              
وشددت من مث على ضـرورة أن يكـون         . من املسامهني األفراد  

هناك إطار مؤسسي عالوة على مكتب شـؤون املـرأة واللجنـة            
لــد متقــدم املــشتركة بــني الــوزارات، ال ســيما وأن ســنغافورة ب

وإجنـاز  . ميلك املوارد البشرية واملالية الالزمة لبنـاء هـذا اإلطـار          
هــذا األمــر سيــساعد علــى متابعــة إعمــال توصــيات اللجنــة        
ــاملرأة،      ــة ب ــسياسات املتعلق ــك صــوغ ال ــا يف ذل ــا، مب واقتراحاهت
وإنــشاء بــرامج تدريبيــة للمــرأة يف خمتلــف القطاعــات وجلميــع   

العــاملون يف قطــاع القــضاء،  املــسؤولني احلكــوميني، وخباصــة  
 .والنظر يف سحب التحفظات

قالـت إن لـديها بعـض الـشواغل بـشأن           : السيدة باتن  - ٢٢
العنــف ضـــد املــرأة، وخباصـــة ضـــد عــامالت اخلدمـــة املرتليـــة    

ومع إقرارها بأنـه قـد مت سـّن مزيـد مـن العقوبـات               . األجنبيات
ــؤالء        ــة ه ــسيئون معامل ــذين ي ــاب العمــل ال ــة بعــض أرب وإحال

مالت إىل القــضاء علــى حنــو حظــي باهتمــام كــبري فعــال،    العــا
أعربــت عــن رغبتــها يف معرفــة مــا إن كانــت احلكومــة تعتــزم    
اعتماد أي تدابري شاملة أخرى ملعاجلـة العوامـل األساسـية الـيت         
تساعد على حدوث هذا اإليذاء، مثل العـزل يف مكـان العمـل       

ــون التوظيــف الف    ــصادية النامجــة عــن دي ــة االقت . ادحــةأو التبعي
وســألت أيــضا عمــا إن كانـــت توجــد يف قــوانني ســـنغافورة      

أحكام ملقاضاة أرباب العمل الذين حيتجزون عامالت اخلدمـة         
املرتلية يف مكان العمل، وما إن كان ُينظر حاليا يف إلغاء سـند             
الضمان، وما إن كانت احلكومة تبذل الدعم إلنشاء رابطـات          

 .لعامالت اخلدمة املرتلية
 عـن قلـها مـن أنـه ال يوجـد قـانون للتـصدي                وأعربت - ٢٣

وقالـت إنـه مـع إقرارهـا بالتـدابري املتعـددة الـيت              . للعنف املـرتيل  
اختذهتا احلكومـة ملكافحـة العنـف، وبالتعـديالت املختلفـة الـيت             
ــة،     ــراءات اجلنائيــ ــانون اإلجــ ــائي وقــ ــانون اجلنــ أُجريــــت للقــ

ن وباإلجراء اجلدير بالثنـاء الـذي عـني مبوجبـه يف كـل قـسم مـ                
أقــسام الــشرطة منــسقون معنيــون بــالعنف املــرتيل، فإهنــا توجــه  

، وتتــساءل عــن العقبــات الــيت  ١٩االنتبــاه إىل التوصــية العامــة 
حتــول دون أن يكــون هنــاك قــانون حمــدد وشــامل للتــصدي       

 .للعنف املرتيل
واستفسرت عن مدى توافر املساعدة القانونية للنساء        - ٢٤

ة لألمـاكن الثالثـة الـيت متوهلـا         األجنبيات وعن السعة االستيعابي   
احلكومة إليواء النساء، وعمـا إن كـان اسـتعماهلا ممنوعـا علـى              

 .النساء األجنبيات املتزوجات من رجال سنغافوريني
وسألت عما إن كانت احلكومة تفكر يف سّن تـشريع           - ٢٥

ــزواج  ــار الــ ــديها . لتجــــرمي االغتــــصاب يف إطــ وقالــــت إن لــ
ؤخرا مبادرة لسحب احلصانة    معلومات تفيد أنه قد طُرحت م     

الزوجية، وإن كان ذلك يف حاالت حمددة ثالث فقـط تكـون            
وحثـت احلكومـة علـى رفـع       . الزوجة فيها منفصلة عن زوجها    

واستفــسرت عمــا إن كانــت توجــد أي  . هــذه احلــصانة متامــا 
ــالعنف الــيت      معلومــات إضــافية عــن قاعــدة البيانــات املتعلقــة ب

جملتمعيــة، والــيت ستــشكل أداة تتــوخى إنــشاءها وزارة التنميــة ا
 .بالغة القيمة لعملية رسم السياسات

قالـــت إن املفهـــوم لـــديها هـــو أن : الـــسيدة بيمينتـــل - ٢٦
احلكومة تعتزم إبطال القـانون الـذي جيـرِّم اللـواط بـني الرجـل                
واملرأة، ولكن ال يوجد أي اقتراح إلبطـال القـانون املماثـل لـه       
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ويف الواقــع أن هنــاك ضــغطا . املتعلــق بالرجــال املثلــّيني جنــسيا
دينيـا متــصاعدا لتوسـيع نطــاق القــانون ليـشمل حظــر الــسلوك    

ــا بـــني النـــساء  ــة  . اجلنـــسي فيمـ ــة الدميقراطيـ وحيـــث أن الدولـ
العلمانية ينبغي أن حتجـم عـن املعاقبـة علـى العالقـات اجلنـسية               
اخلصوصية فيما بني الراشـدين املتراضـني عليهـا، فإهنـا تتـساءل        

تطرحــه احلكومــة الــسنغافورية ملعاجلــة هــذه عــن الطــرح الــذي 
وبــالنظر إىل أن الدســتور . املــسألة ومحايــة النــساء الــسحاقيات

ــاء واملتزوجــة       ــز للمــرأة العزب ــا التحــرر مــن التميي ــضمن حالي ي
واملطلقة، فإهنا تسأل عن الكيفيـة الـيت تعتـزم احلكومـة أن متنـع         

ــل، و      ــاكن العم ــسحاقيات يف أم ــساء ال ــز ضــد الن ــا التميي يف هب
 .احلصول على اخلدمات الصحية، ويف اجملتمع بوجه عام

ــوم  - ٢٧ ــسيدة بيغــ ــة   : الــ ــاء يف الوثيقــ ــا جــ ــت ممــ الحظــ
CEDAW/C/SGP/Q/3/Add.1 أن عــدد طلبــات أوامــر احلمايــة 

أو طلبات أوامر املنـع مـن دخـول مـرتل الزوجيـة             /الشخصية و 
املتــصلة حبــاالت العنــف املــرتيل ظــل ثابتــا تقريبــا يف الفتــرة مــن 

، ومل يبـد عليـه أي تنـاقص بـرغم           ٢٠٠٦ إىل عام    ٢٠٠٣ام  ع
ــادرات الــيت اختــذهتا احلكومــة   وطلبــت تفــسريا هلــذا  . شــىت املب

األمر وإيضاحا للخطط اإلضافية اليت تعتـزم احلكومـة تطبيقهـا            
 .ملعاجلة هذه املسألة

ــاقش مــسألة مــا يــسمى      - ٢٨ ــضا أن تن ــود أي وقالــت إهنــا ت
 أي النــساء الــاليت ُيجلــنب مــن ،“ اجمللوبــات بالربيــدالعــرائس”

بلــدان آســيوية أخــرى خمتلفــة لتــزوجيهن لرجــال ســنغافوريني،   
ومـا  . لدائمة يف سنغافورة  وال ُيسمح هلن بالعمل وال باإلقامة ا      

ُهــن بــذلك ســوى رقيــق جنــسي، حيــث يتعرضــن لالغتــصاب 
ــى      ــرغمن عل ــسخرة، وُي ــة ال ــاملن معامل ــزواج، ويع يف إطــار ال

انت توجد إحـصاءات وطنيـة بـشأن       وسألت عما إن ك   . البغاء
تلك الزجيات، وما إن كانت تتـوافر هلـؤالء النـساء األجنبيـات          
إمكانيــة احلــصول علــى املــأوى أو اخلــدمات الطبيــة، ومــا هــي  
ــة       ــف حتمــي احلكوم ــا، وكي ــتعن هب ــيت يتم ــة ال ــة القانوني احلماي

وهــل يوجــد أي قــانون لتنظــيم . حقــوق اإلنــسان اخلاصــة هبــن

ــب الزجيــ   ــشطة ترتي ــساء    أن ــع الن ــث ال تق ــنغافورة حبي ات يف س
األجنبيات فريسة للخداع واآلمـال الكاذبـة يف أوضـاع حافلـة        

 باإليذاء؟
والحظــت أن ثلثــي النــساء املــصابات مبتالزمــة نقــص   - ٢٩

يف ســـنغافورة متزوجـــات، األمـــر ) اإليـــدز(املناعــة املكتـــسب  
الــذي يــرتبط يف رأي بعــض اخلــرباء بــأن االغتــصاب يف إطــار   

وتــساءلت .  لــيس معــدودا مــن اجلــرائم يف ذلــك البلــد الــزواج
 كيف تعتزم احلكومة معاجلة هذه املسألة؟

واستطردت قائلة إنه برغم أن التقرير املقدم مـن البلـد       - ٣٠
، فإنـه يبـدو   ٢٠٠٥يفيد بأنه مل ُيسجل حدوث اجتار منذ عام         

هلا أن سنغافورة، مبوقعها اجلغرايف، ال بد أهنا على وجه الـيقني         
د من بلدان املرور العابر لالجتار، مبا يف ذلك االجتار بالنـساء      بل

وتــشكل . احلوامـل الــذي يــتم يف إطــار أنــشطة التــبين التجاريــة 
السياحة اجلنسية بقعة سوداء أخـرى يلـزم معاجلتـها، وكـذلك            
مسألة القّصر الاليت يتم هتريبهن إىل سنغافورة إلرغامهن علـى          

 توجـد لـدى هـذا البلـد قـوانني           ونظرا إىل أنـه ال    . مزاولة البغاء 
بشأن االجتار وأنه مل ُيصدِّق بعـد علـى بروتوكـول منـع وقمـع           
االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه       
املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة العـابرة            

ن للحدود الوطنية، فإهنا تتساءل ما هـي سياسـة احلكومـة بـشأ            
 .هذه املسائل

ــايولو  - ٣١ ــسيدة مـ ــديها   : الـ ــنغافورة لـ ــت إىل أن سـ نوهـ
قـــوانني شـــديدة الـــصرامة للمعاقبـــة علـــى االســـتغالل والبغـــاء  
واالجتار، وهذا أمر إجيايب، ولكن ردود احلكومة ضـنينة بعـض     

ــة إىل قمــع هــذه اجلــرائم      ــدابري الرامي ــق بالت ــا يتعل ــشيء فيم . ال
مجيــع أحنــاء العــامل، فإنــه ممــا  وبــالنظر إىل أهنــا متثــل مــشكلة يف  

ــة القـــضائية     يبعـــث علـــى الدهـــشة أن عـــدد حـــاالت املالحقـ
ملرتكيب جرميـة البغـاء القـسري يف سـنغافورة مل يتجـاوز اثنـتني               

وأشـارت إىل أن  . ٢٠٠٥ وانعدم متاما يف عـام    ٢٠٠٤يف عام   
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ــة  ــشرطة مل  CEDAW/C/SGP/Q/3/Add.1الوثيقــ ــد أن الــ  تفيــ
ى وقوع اجلرائم، ولكنها تعتقـد أن       تتمكن من إقامة الدليل عل    

األرجح هو أن الشرطة ال تبذل ما يكفي من اجلهـد للكـشف             
 .عن هذه اجلرائم

وقالـــت إهنـــا تـــود أن تعـــرف أيـــضا ملـــاذا مل توقـــع        - ٣٢
ــق باالجتــار     ــم املتحــدة املتعل ــى بروتوكــول األم . ســنغافورة عل

ونوهـــت إىل أن تقـــارير املقـــررة اخلاصـــة املعنيـــة مبـــسألة بيـــع   
ــة     األ ــواد اإلباحيـ ــاج املـ ــاء ويف إنتـ ــتغالهلم يف البغـ ــال واسـ طفـ

واملقــررة اخلاصــة املعنيــة مبــسألة العنــف ضــد املــرأة وأســبابه        
ونتائجــه، قــد أشــارت إىل حــاالت حــدث فيهــا اجتــار بالنــساء 

ــوالدة     ــد الـ ــاهلن بعـ ــع أطفـ ــن بيـ ــتمكن مـ ــل هبـــدف الـ . احلوامـ
نـت قـد    وأضافت قائلة إنه حيث أن احلكومة مل ُتفد مبـا إن كا           

الحقت قضائيا أي حاالت من هذا القبيل، فإهنـا تـدعو الوفـد             
 .إىل الرد هبذا اخلصوص بدال منها

قالت إنه ليس واضحا لديها مـا       : السيدة تشوتيكول  - ٣٣
إن كان اإلطار القـانوين لـسنغافورة يـشمل أم ال قانونـا حمـددا               

وإذا كــان هنــاك قــانون مــن هــذا القبيــل، فهــي . بــشأن االجتــار
ُمعــّرف تعريفــا  “ االجتــار” أن تطمــئن إىل أن مــصطلح  تريــد

واضـــحا ولـــيس ُمـــضغما يف مفهـــوم التـــهريب مـــن ناحيـــة أو  
 .مفهوم البغاء من ناحية أخرى

وأردفـت قائلـة إهنـا مسعـت عـن حـاالت كـان اإلبعــاد         - ٣٤
وسـألت عمـا   . فيها وليس احلماية هو مصري النساء املتجر هبـن      

ــا   ــادا، وإن كــ ــرا معتــ ــذا أمــ ــان هــ ــاذاإن كــ . ن كــــذلك فلمــ
واسترســلت قائلــة إهنــا تعــرف أن نــساء وأطفــاال ُيجلبــون إىل   
سنغافورة عن طريق االجتار من منطقة ميكونـغ دون اإلقليميـة           
ألغراض البغاء والعمالـة االسـتغاللية، وإهنـا علـى علـم بتقـارير              
تفيد وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان، منها مثال احلرمان مـن          

.  كانـت احلكومـة تعـاجل هـذا الوضـع          وسـألت عمـا إن    . احلرية
ــايل، أو       ــيش العم ــن حيــث التفت ــة م ــه احلكوم ــذي تفعل ــا ال وم

تشجيع اجملين عليهم علـى التقـدم بـشكاواهم دون خـوف مـن              
اإلبعاد، أو نشر املعلومات على اجلمهور لتشجيع أفـراده علـى        

 اإلبالغ عن تلك احلاالت؟
ى أنـه   واستطردت قائلة إهنـا تفتـرض أن سـنغافورة تـر           - ٣٥

ال حاجــة هبــا إىل التــصديق علــى بروتوكــول األمــم املتحــدة       
املتعلـق باالجتــار ألهنـا تعتــرب أن هـذه املــشكلة غـري موجــودة يف     
البلد، ولكنها تقترح أن ُتجرى احلكومة دراسـة صـغرية  تـبني             

وحثــت احلكومــة علــى أن . مــا إن كــان هــذا هــو الواقــع حقــا
يفه لالجتار والتـدابري    تدرس الربوتوكول وأن تنعم النظر يف تعر      

املقترحـة ملكافحتـه، وكــذلك املبـادئ التوجيهيــة الـصادرة عــن     
مفوضية حقوق اإلنـسان بـشأن اتبـاع هنـج قـائم علـى حقـوق                

 .اإلنسان يف أعمال مكافحة االجتار
ــسة - ٣٦ ــة،   : الرئيــ ــضوا يف اللجنــ ــفها عــ ــت بوصــ تكلمــ

فأشــارت إىل أن بلــدانا عديــدة لــديها مركــز تنــسيق ملعاجلــة       
لة االجتار، وتساءلت عن إمكـان أن تفعـل سـنغافورة مثـل        مسأ
ــك ــا     . ذل ــوىل أمره ــرى أن هــذه املــشكلة ميكــن أن تت أم أهنــا ت

 األجهزة املعنية حبقوق اإلنسان للمرأة؟
ــو  - ٣٧ ــسيدة ي ــي شــون -ال ــو ي قالــت إن ): ســنغافورة (ف

. احلكومة ملتزمة التزاما راسخا بتحقيـق النتـائج يف هـذا اجملـال           
أهداف االتفاقية مرجعا للقيـاس، ولكـن لـديها    وهي تتخذ من    

كمـا أن   . استراتيجية خمتلفة وهنج خمتلف لتحقيق تلـك النتـائج        
احلكومــة تنظــر جبــدِّ بــالغ إىل إجــراء التــصديق، وقــد حــددت    

 يف املائـة، ممـا يعـين ضـرورة     ١٠٠لنفسها هدف اإلنفاذ بنـسبة      
ــة االســتعداد قبــل أن     أن تكــون مجيــع األجهــزة واملــوارد كامل

 .ُتقدم احلكومة على التصديق على أي اتفاق دويل
.  قـد ُسـحب متامـا   ٩وذكرت أن التحفظ علـى املـادة      - ٣٨

ــسياسة      ــز بــني الرجــل واملــرأة فيمــا يتعلــق ب وال يوجــد أي متيي
 .اهلجرة وأبناء األزواج األجانب
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واستطردت قائلة إنه مبـا أن سـنغافورة دولـة علمانيـة،             - ٣٩
وال ميتـد   . ي سائر النساء غري املسلمات    فإن القانون املدين يغط   

ــشريعة اإلســالمية إال إىل الطائفــة اإلســالمية وحــدها،     ــأثري ال ت
وينحصر تطبيقها يف ثالثة جماالت فقط، هي الزواج والطـالق          

أمـــا مجيـــع الـــشؤون األخـــرى فهـــي منظمـــة طبقـــا . واملـــرياث
 . للقانون املدين بالنسبة للمسلمني وغري املسلمني على السواء

واسترسلت قائلة إن وزارهتا تتلقى املساعدة من وزير         - ٤٠
والطائفــــة . تــــشمل اختــــصاصاته تنــــسيق شــــؤون املــــسلمني 

اإلسالمية يف سنغافورة منظمة تنظيمـا جيـدا جـدا، رمبـا بقـدر              
بيد أهنا أكدت للجنـة أن    . أفضل من نظريتيها يف الصني واهلند     

خـرى مث تقـرر     سنغافورة ستدرس الُنُهج اليت تتبعهـا البلـدان األ        
ــه يبــدو هلــا أن الطائفــة اإلســالمية   . أيهــا تّتبــع وأشــارت إىل أن

ترغــب يف مــسايرة الــزمن ويف املــشاركة يف مــسرية التقــدم مــع 
وبعض البلدان اإلسالمية، حىت اليت هـي إسـالمية         . بقية اجملتمع 

. بأغلبية كبرية، تسري حاليـا صـوب اختـاذ موقـف أكثـر حداثـة              
 يف املائــة، ٧٦ يف ســنغافورة تبلــغ وذكــرت أن نــسبة الــصينيني

 يف ١ يف املائــة، والقوقــاز ٨ يف املائــة، واهلنــود ١٥واملاليــويني 
واحلكومـة ملزمـة مبقتــضى الدسـتور بـأن حتتـرم ثقافــات      . املائـة 

ــاهتم ولغــاهتم  ــة يف  . األقليــات وديان ويف الواقــع أن اللغــة الوطني
 .سنغافورة هي إحدى لغات األقليات

 إن سـنغافورة، باعتبارهـا دولـة قوامهــا    وأردفـت قائلـة   - ٤١
مدينة، ستفعل كل ما يلزم فعله للحفاظ على الوفاق العرقـي،           
كمـــا أهنـــا مـــصممة علـــى كفالـــة أن يكـــون مجيـــع مواطنيهـــا  
مــشمولني يف مــسريهتا الرئيــسية بــصرف النظــر عــن العــرق أو   

ويلزم أن ُينظر  إىل عدم قـدرة احلكومـة علـى سـحب              . الديانة
 .بعض مواد االتفاقية على ضوء من ذلكحتفظاهتا على 

واســتطردت قائلــة إنــه مــع أنــه ال يوجــد قــانون حمــدد   - ٤٢
يشري إىل التمييز القائم على نوع اجلنس، فإن الدراسـة املدقّقـة            
مليثــاق املــرأة وقــانون العمالــة والقــانون اجلنــائي تــبني أن مجيــع   

 يف تلـك  املسائل قيد املناقشة، مبا فيها مسألة االجتـار، مـشمولة        
وينطبــق ذلـك أيــضا علــى مـسأليت املثليــة اجلنــسية   . التـشريعات 

والقــانون اجلنــائي هــو العمــود  . واالغتــصاب يف إطــار الــزواج
 .الفقري للتشريع السنغافوري، وهو شامل جلميع اجلرائم

وتطرقت إىل ميثـاق املـرأة فقالـت إنـه ال يقتـصر علـى                - ٤٣
 ١٩٦٢ده يف عـام  الزواج والطالق وإنه كان ميثل وقت اعتمـا       

أما اآلن فإن الضغط يتصاعد من أجـل        . تشريعا جريئا وحديثا  
تنقيحــه، وهــو آت بــصورة متزايــدة مــن الرجــال، الــذين ال       
يقبلون بأنه يف حالة الطالق من امـرأة يزيـد إيرادهـا عـن إيـراد       
زوجها، حتتفظ املرأة بكامل إيرادها، بينما يـتعني علـى الرجـل            

.  يودع يف السجن لتقاعسه عن ذلك      أن يعيلها واألسرة أو أن    
وأحكام امليثاق بشأن العنف األسـري، الـيت أدرجـت فيـه قبـل              
بضع سنوات، حباجـة إىل إعـادة النظـر فيهـا هـي األخـرى ألن                

ــيوعا        ــر ش ــو األكث ــرأة ضــد الرجــل ه ــب امل ــن جان ــف م  .العن
وأكدت أن سنغافورة حتترم حقوق اإلنسان، ولكنـها         - ٤٤

ي تتمـــسك متـــسكا شـــديدا فهـــ. معرضـــة لـــضغوط متعاكـــسة
باألخالق وحقوق اإلنسان، ولكن يف سـياق الوضـع األفـضل           

ــة وللمجتمــع  ــسبة لألغلبي ــسية،   . بالن ــة اجلن ــق باملثلي ــا يتعل وفيم
واملثليـون جنـسيا    . تزال األغلبية مطبوعة بطابع حمـافظ متامـا        ال

ال يتعرضون للتمييز؛ فلـهم مثـل غريهـم نفـس احلـق يف العمـل                
 .والتعليم واإلسكان

ــه ينبغــي النظــر إىل مــستوى مــالك مكتــب     - ٤٥ وقالــت إن
شؤون املرأة على ضوء فلسفة احلكومة اليت تركز تركيزا ثابتـا           

وتعمـل احلكومـة علـى مـستويات متعـددة، أوهلـا           . على النتائج 
هو اللجنة املشتركة بني الوزارات، اليت تضم ممثلني ألكثر مـن           

ــامل  .  وزارات١٠ ــصلة بـ ــشريعات املتـ ــع التـ ــال إىل ومجيـ رأة حتـ
. وزارة التنميـــة اجملتمعيـــة والـــشباب والرياضـــة للتعليـــق عليهـــا

وعلى املستوى الثاين، تعمل احلكومـة مـع املنظمـات اجلامعـة،            
مثل اجمللـس الـسنغافوري للمنظمـات النـسائية، وجملـس شـبكة          



CEDAW/C/SR.803  
 

07-44597 9 
 

ــة       ــرأة التابع ــة امل ــشعبية، وجلن ــرأة يف إطــار الرابطــة ال ــاج امل إدم
 .ات العماليةللمؤمتر الوطين للنقاب

وأعربــت عــن موافقتــها علــى أن اإلطــار املؤســسي لــه  - ٤٦
وأشــارت إىل أن ســنغافورة . أمهيــة كــبرية، وكــذلك التــدريب

ليس لديها من املـوارد سـوى مواردهـا البـشرية، ومـن مث فإهنـا                
. تــسعى جاهــدة إىل تنميــة قــدرات كــل فــرد فيهــا إىل منتــهاها

يب، بــل إن ويوجــد يف كــل مؤســسة نظــام قــوي جــدا للتــدر  
بعض الناس يشتكون من وجود إفراط يف التدريب ومن عـدم           

 .كفاية الوقت املتاح للحياة االجتماعية
وطمأنت السيدة باتن إىل أن احلكومة تأخذ جبد بـالغ           - ٤٧

فحىت ارتكاب التحرش للمـرة األوىل جيـر علـى          . مسألة العنف 
صاحبه عقوبـة اجللـد بالعـصا سـت مـرات واحلـبس لفتـرة مـن                 

 .منالز
ــدا صــغريا      - ٤٨ ــا بل ــة إن ســنغافورة باعتباره ــت قائل وأردف

وإذا . حباجة إىل تـشجيع املواهـب األجنبيـة علـى القـدوم إليهـا             
أرادت أن تكون موقعـا يرغـب النـاس يف القـدوم إليـه للعمـل،           
ــدة وممارســات حــسنة     ــشريعات جي ــديها ت ــتعني أن تكــون ل في

ة ويف دراســ. وســلوك طيــب مــن جانــب أربــاب العمــل فيهــا   
 يف املائــة مــن ٩٠استقــصائية أجريــت قبــل بــضعة أشــهر، أفــاد 

عمال اخلدمة املرتلية بأن أرباب عملـهم أنـاس جيـدون، وقـال             
 . يف املائة منهم إهنم يودون العودة إىل سنغافورة مستقبال٧٠
واسترسلت قائلة إنه نظرا إىل أن سنغافورة بلد صـغري           - ٤٩

، فإهنـا تأخـذ جبـد       ومفتوح تزوره أعـداد كـبرية مـن الـسائحني         
وقد شـكلت  . اإليدز/بالغ مشكلة فريوس نقص املناعة البشرية  

 .وزارتا التعليم والصحة جلنة ملعاجلة هذه املسألة
وذكــرت أن االجتــار بالبــشر ال ميثــل مــشكلة خطــرية    - ٥٠

يف سنغافورة، حيث أن الـضوابط املفروضـة علـى اهلجـرة متنـع              
. لــد وخــروجهم منــه دخــول املهــاجرين غــري الــشرعيني إىل الب 

وقد اُختذت أيضا تـدابري ملنـع املـشتغلني هبـذا االجتـار مـن اختـاذ               

أما عملية التبين فيمـا بـني البلـدان فهـي           . سنغافورة بلدا للعبور  
 .شفافة شفافية تامة وتنفذ بتنسيق وثيق مع بلدان املنشأ

ــا يف     - ٥١ ــيس ُمجّرمـــ ــاء لـــ ــة إن البغـــ ــتطردت قائلـــ واســـ
ــد أن إرغــام . ســنغافورة ــشكل   بي ــاء ي  شــخص آخــر علــى البغ

ــة  ــة جنائي ــايولو،     . جرمي ــسيدة م ــه ال ــت ب ــق أدل ــى تعلي وردا عل
أعطت تأكيدات بأن الشرطة السنغافورية تتمتع بفعالية كـبرية         
يف عملــها، مبــا يف ذلــك التحقيقــات املتعلقــة حبــاالت البغــاء       

وردا على الـسيدة تـشوتيكول، قالـت إن سـنغافورة            . القسري
تعلق مبشكلة االجتار يف سياق شـبكة املـرأة         تشارك يف احلوار امل   

وذكـرت أن حكومتـها    . التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسـيا      
ستسعى إىل التعجيل بالتصديق على بروتوكول األمم املتحـدة         

ورحبت باقتراحْي اللجنة إجراء دراسة بـشأن       . املتعلق باالجتار 
ــار      ــسائل االجتـ ــشأن مـ ــسيق بـ ــز للتنـ ــشاء مركـ ــار، وإنـ . االجتـ

درس حكومتــها أيــضا املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باتبــاع  وســت
 .هنج قائم على حقوق اإلنسان يف أعمال مكافحة االجتار

ردا علـى األسـئلة املوجهـة       ): سـنغافورة  (السيدة دينا  - ٥٢
من السيدة غاسـبارد، أكـدت أن حتفـظ سـنغافورة علـى املـادة               

، ٢وفيمــا يتعلــق بــالتحفظ علــى املــادة  .  قــد ًســحب برمتــه ٩
قالت إن مبدأ املساواة بني اجلميـع أمـام القـانون مبـدأ مكـرس                

. يف الدستور وإن مجيع القوانني احمللية مؤسسة على هـذا املبـدأ        
بيـــد أن القـــانون حيمـــي أيـــضا مـــصاحل الـــسكان املاليـــويني       
األصليني، مبا يف ذلك حقهم يف ممارسة دينهم وتطبيق أحكـام           

يزيـة مبعـايري االتفاقيـة،    وهذه األحكام، وإن كانت متي   . الشريعة
ضرورية لصون الوفاق الذي يتمتع به جمتمع سنغافورة املتعـدد      

ويف هذا السياق، ُيـرى أن مـن        . األعراق والديانات والثقافات  
وهـذا الـتحفظ، وإن     . ٢املستحيل سحب الـتحفظ علـى املـادة       

كــان يبــدو متــسع النطــاق، يقــصد بــه أال يغطــي ســوى تطبيــق 
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن أحكـام       . عةاملسلمني ألحكـام الـشري    

الــشريعة تنطبــق فقــط علــى قــانون األســرة ومــسائل املــرياث،    
وحىت يف هذين اجملالني، مت تعديل القانون حبيث يكفل اللجـوء           
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ــة   ــشريعة ، كمــا هــي  . إىل القــانون املــدين يف ظــروف معين وال
ــا واحترامــا متمــاثلني لكــال     مطبقــة يف ســنغافورة، تــويل اعتراف

وقد ُبذل كل ما يف الوسـع       .  حنو عادل ومنصف   اجلنسني على 
إلدمــاج روح االتفاقيــة، إن مل يكــن نــصها، يف تطبيــق أحكــام 

 .الشريعة
واستطردت قائلـة إن احلكومـة بعـد أن درسـت األمـر          - ٥٣

ــول      ــا يف الربوتوكــ ــصبح طرفــ ــررت أال تــ ــة قــ ــة متأنيــ دراســ
وهي تفضل الفصل يف شـكاوى      . االختياري يف الوقت الراهن   

 على املـستوى احمللـي، عـن طريـق وزارات احلكومـة أو              التمييز
ومل تـستخدم   . احملاكم أو الربملان، وليس على املستوى الـدويل       

ــة املتاحــة يف     ــسبل احمللي يف حــسم أي شــكاوى حــىت تارخيــه ال
 .إطار القانون احمللي

وأردفــت قائلــة إنــه ال توجــد لــدى ســنغافورة قــوانني    - ٥٤
ــرأة،    ــز ضــد امل ــع التميي ــاك، باإلضــافة إىل   حمــددة ملن  ولكــن هن

الضمانات الدستورية للمـساواة، قـوانني معينـة تكفـل احلمايـة            
وهنـاك حاجـة    . اخلاصة للمرأة ومنع التمييز يف جمـاالت بعينـها        

إىل إجراء نقاش على مستوى رفيـع بـشأن مـسألة سـن قـوانني               
وُيــرى . تــشري حتديــدا إىل التمييــز القــائم علــى نــوع اجلــنس      

 القائمــة كافيــة، ولكــن حكومتــها ترحــب  عمومــا أن القــوانني
 .بتلقي أي اقتراحات بشأن حتسني أساليب إنفاذها

ــة  - ٥٥ ــسيدة حليمـ ــنغافورة (الـ ــة  ): سـ ــت إن احلكومـ قالـ
تتشاور مع الطائفة اإلسالمية بشأن املواضيع املماثلـة ملوضـوع          
التحفظات على االتفاقية، عن طريق اجمللس الديين اإلسـالمي،         

ــا   ــل لقيـ ــو حمفـ ــذي هـ ــات  الـ ــالمية واملنظمـ ــة اإلسـ دات الطائفـ
. اإلسالمية غري احلكومية، مبا فيهـا رابطـة للـشابات املـسلمات           

ــام    ــالمية هـــو أن تطبيـــق أحكـ ــة اإلسـ ــراهن للطائفـ ــرأي الـ والـ
الــشريعة يف أمــور الــزواج والطــالق واملــرياث، وهــي اجملــاالت  
ــر       ــق فيهــا هــذه األحكــام، ســيظل هــو األم ــيت ُتطب ــدة ال الوحي

را إىل ضــيق نطــاق تطبيــق هــذه األحكــام، فإنــه ونظــ. املناســب
 . أهنا تؤثر تأثريا معاكسا على حالة املرأةُيرى ال

ــدما      - ٥٦ ــدمت تقـ ــسلمة تقـ ــرأة املـ ــة إن املـ ــت قائلـ وأردفـ
: ملموسا يف عديـد مـن جمـاالت احليـاة، وخباصـة جمـال التعلـيم               

ــدد     ــا عـ ــوق حاليـ ــسلمات يفـ ــات املـ ــات اجلامعيـ ــدد الطالبـ فعـ
. املـــسلمني يف مؤســـسات التعلـــيم العـــايلالطـــالب اجلـــامعيني 

وباإلضافة إىل ذلك، تعمل املـرأة املـسلمة يف عـدد متزايـد مـن                
. القطاعـــــات، مبـــــا يف ذلـــــك قطـــــاع اخلدمـــــة الدبلوماســـــية

ــة       ــا مــسرية احلداث ــدم هب ــيت تتق ــوترية ال ــة إن ال واسترســلت قائل
بيــد أن هنــاك . تطــرح حتــديات كــبرية أمــام الطائفــة اإلســالمية

مية غري حكوميـة عديـدة تـساهم يف الـدعوة إىل          منظمات إسال 
ــشريعة اإلســالمية       ــام ال ــشأن أحك ــا ب ــرأة ويف تثقيفه متكــني امل

 .والنظام القانوين املدين، مبا يف ذلك أحكام االتفاقية
وذكرت أنه بدأ مـؤخرا تنفيـذ برنـامج حلمايـة النـساء              - ٥٧

ومـن املعتـزم أيـضا      . املسلمات واألطفال املـسلمني مـن العنـف       
ــساء    ا ــستهدف تعريــــف النــ ــة تــ ــشطة للتوعيــ ــطالع بأنــ الضــ

املــسلمات بــاحلوار الــدائر مــع اللجنــة وتلقــي تعليقــاهتن بــشأن  
 .ماهية اخلطوات اليت ميكن اختاذها إلحراز مزيد من التقدم

قـال إن وزارة    ): سـنغافورة  (السيد تـشو هـوك يونـغ       - ٥٨
 التنميــة اجملتمعيــة والــشباب والرياضــة هــي الــوزارة الرئيــسية      

بيـد أنـه عمـال علـى رفـع مكانـة            . املسؤولة عن النهوض باملرأة   
املسائل اجلنـسانية يف مجيـع وزارات احلكومـة، أًنـشئت اللجنـة             

ــة باالتفاقيــة     ــشتركة بــني الــوزارات واملعني وســتبادر تلــك  . امل
اللجنة إىل مناقشة املـسائل الـيت طرحـت يف هـذا احلـوار، بغيـة                

ــةمتابعــة ورصــد التقــدم احملــرز يف تنفيــ   وقــد قامــت . ذ االتفاقي
اللجنة أيضا بدور مهم يف تـأمني سـحب الـتحفظ الـذي كـان               

 . من االتفاقية٩قائما على املادة 
ــا حمــددا      - ٥٩ ــدم رقم ــستطيع أن يق ــه ال ي ــائال إن وأردف ق

ــة     ــسانية يف وزارة التنمي لكــّم املــوارد املخصــصة للمــسائل اجلن
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لـى تعزيـز    اجملتمعية والشباب والرياضة، ولكـن احلـرص دائـم ع         
املـــوارد املخصـــصة للنــــهوض باملـــسائل اجلنـــسانية يف مجيــــع     

وحيثما ال ينعقد االتفـاق بـني الـوزارات املمثلـة يف            . الوزارات
اللجنة املشتركة، توجد آلية إلحالـة األمـر إىل مـستوى أعلـى،             

 .كمجلس الوزراء مثال، ملتابعة املناقشة
كتب قالت إن م  ): سنغافورة (السيدة تان هوي سيه    - ٦٠

ــى أســاس هنــج       ــه عل ــبين عمل ــرأة ي ــدي  ”شــؤون امل ــرة األي كث
وتتمثل رسالة املكتب يف أن يكـون مركـز تنـسيق           . “املساعدة

لــشؤون املــرأة يف ســنغافورة وأن يعمــل علــى زيــادة مــشاركة   
ــاة   ــاحي احلي ــع من ــرأة يف مجي ــن أن مالكــه   . امل ــرغم م ــى ال وعل

ى العمـل   مؤلف من موظفْين اثنني فقط، فإنه يتمتع بالقدرة عل        
ويوجـــد املكتـــب يف إطـــار وحـــدة . بأســـلوب يتـــسم باملرونـــة

ــسية يف     ــها الرئي الــسياسات املتعلقــة باألســرة الــيت تتمثــل مهمت
. تقيــيم األثــر احملتمــل جلميــع الــسياسات احلكوميــة علــى املــرأة 

وهذه الوحدة هي بدورها جزء من فريق تنمية األسرة، الـذي           
. الر ســنويا علــى األقــل مليــون دو٣٥تبلــغ ميزانيتــه التــشغيلية 

وهناك إدارات أخرى يف إطار هذا الفريق تـضطلع باملـسؤولية           
عن برامج أخرى تتصل برفاه املرأة، منها مـثال اجلهـود الراميـة             
إىل مكافحة التـصورات املقبولبـة، وحتقيـق التـوازن بـني العمـل         
واملعيشة، وتوفري خدمات رعاية الطفل وغريهـا مـن اخلـدمات           

 .لألسر
ردفــــت قائلــــة إن مكتــــب شــــؤون املــــرأة شــــارك وأ - ٦١

مــشاركة وثيقــة يف تنظــيم االجتمــاع اخلــامس للجنــة املعنيــة       
باملرأة والتابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، الذي استـضافته          

ــام   ــنغافورة يف عـ ــساعدة يف   ٢٠٠٦سـ ــا باملـ ــينهض قريبـ ، وسـ
ــيط      ــيا واحملـ ــصادي آلسـ ــاون االقتـ ــات التعـ ــداد الجتماعـ اإلعـ

، ٢٠٠٩ســــــُتعقد يف ســــــنغافورة يف عــــــام اهلــــــادئ، الــــــيت 
ــو   ــضرها حنـ ــدوبات ٥٠٠وسيحـ ــن املنـ ــاون مكتـــب  .  مـ ويتعـ

شؤون املرأة تعاونا وثيقا أيضا مـع املنظمـات النـسائية الوطنيـة             
ــة  واختتمــت كالمهــا باإلشــارة إىل أن املكتــب   . غــري احلكومي

ــاملرأة تركــز علــى عــدد مــن      وضــع خطــة تفــصيلية للنــهوض ب
 . القيادة والعمالة والصحة واألسرةاجملاالت الرئيسية، مثل

قـــال إن ): ســـنغافورة (الـــسيد كيـــوك تونـــغ ســـان   - ٦٢
القــانون احمللــي يتــضمن أحكامــا حمــددة حتظــر االجتــار بالبــشر    

وهذا النوع مـن    . ألغراض البغاء وغريه من أشكال االستغالل     
ــصل إىل      ــدة ت ــسجن مل ــه بال .  ســنوات١٠اجلــرائم يعاقــب علي

شريع حلماية القُّصر املـستخدمني يف      وهناك أيضا خطط لسن ت    
البغاء وملعاقبـة الـذين يـشترون اخلـدمات اجلنـسية مـن شـخص               
قاصـــر أو ينظمـــون أنـــشطة للـــسياحة اجلنـــسية تنطـــوي علـــى  

 .استغالل القُّصر
واســـتطرد قـــائال إن اســـتراتيجية ســـنغافورة ملعاجلـــة      - ٦٣

ــشرطة      ــا ســلطات اهلجــرة وال ــذها أساس ــار تنف ــشكلة االجت . م
دابري قيد التطبيق الكتشاف األشخاص الذين ُيهرَّبـون     وهناك ت 

عرب احلدود وحتديد هويات النساء الالئـي قـد يكـون دخـوهلن             
ويتبني من املقـابالت الشخـصية الـيت        . إىل البلد ألغراض البغاء   

ُتجرى مـع هـؤالء النـساء أن قـدوم معظمهـن إىل البلـد يكـون                 
ت شخـصية   أما ضحايا االجتار، فتجري الشرطة مقابال     . طوعا

 .معهن بغرض مجع املعلومات عن املّتجرين هبن
ــشرطة تلقــت    - ٦٤ ــائال إن ال ــام  ٣٥وأردف ق ــا يف ع  بالغ

 بصدد نساء يعملـن يف أمـاكن الترفيـه ويـشتبه يف أهنـن          ٢٠٠٦
بيـد أنـه مل ُيعثـر علـى أي أدلـة تثبـت حـدوث         . ضحايا لالجتار 

 .االجتار يف أي حالة من تلك احلاالت
قال إن حقـوق    ): سنغافورة (واي شيونغ السيد تاي    - ٦٥

العمـــال األجانـــب حمميـــة مبوجـــب قـــانون تـــشغيل العمـــال       
وباإلضافة إىل ذلك، ينص القانون اجلنـائي علـى أن          . األجانب

أرباب العمـل الـذين حيتجـزون علـى حنـو غـري مـشروع عمـال              
اخلدمة املرتليـة األجانـب يتعرضـون لعقوبـة الغرامـة أو الـسجن         

ــصل إىل ثال  ــدة ت ــوام مل ــة أع ــصاف    . ث ــدة ســبل لالنت ــاك ع وهن
متاحة أمام عمـال اخلدمـة املرتليـة األجانـب، منـها خـط جمـاين                
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لالتصال اهلاتفي املباشر واستمارات اإلفادة بالرأي اليت تـوزع         
كمـا أن وزارة القـوى      . خالل دورة التوعيـة بـشؤون الـسالمة       

ــة العــشوائية     ــة بأســلوب العين ــة ُتجــري مقــابالت هاتفي . العامل
ى الرغم من أن عددا مـن املنظمـات غـري احلكوميـة يعمـل               وعل

ــب، فإنــه ال يوجــد منــها        ــصاحل العمــال األجان ــى محايــة م عل
وال تعتـزم   . منظمة ختتص حتديدا بشؤون عمال اخلدمة املرتليـة       

حيث أن الغرض من هـذا الـسند        . احلكومة إلغاء سند الضمان   
ــام أربــاب العمــل بإعــادة العمــال األجانــب إىل     هــو ضــمان قي

 .أوطاهنم لدى انتهاء عقودهم
واستطرد قائال إن وزارة القوة العاملـة تـستخدم أكثـر       - ٦٦
 مــن مفتــشي العمــل لرصــد أنــشطة االجتــار بالنــساء  ١٠٠مــن 

ــه   . والفتيـــات ــنغافورة بلـــد صـــغري تتـــسم فيـ ــرا إىل أن سـ ونظـ
أوضاع العمل باالنفتاح، وإىل أن أي فرد من أفراد اجملتمـع لـه         

ة مبا يبدو له من شبهات، فإن مـن الـصعب   حرية إبالغ الشرط 
 .للغاية استجالب نساء وفتيات إىل البلد للعمل رغما عنهن

ــة يف عــام     - ٦٧ ــانون العمال ــأن ســنغافورة عــّدلت ق ــاد ب وأف
 هبدف رفع احلد األدىن لسّن العمل، وصدقت مـؤخرا          ٢٠٠٤

ــم      ــة رق ــة العمــل الدولي ــة منظم ــى اتفاقي ــشأن احلــد  ١٣٨عل  ب
 .عملاألدىن لسّن ال

قالـت إنـه يـتعني      ): سنغافورة(السيدة تان هوي سيه      - ٦٨
على األبوين املُقْدمني على التـبين أن يوقعـا إقـرارا رمسيـا يـنص               
على أهنما مل حيصال على الطفـل عـن طريـق االجتـار باألطفـال               

كمـا أن وزارة التنميـة      . أو غري ذلك من الوسائل غري القانونية      
جري حتريـات للتأكـد مـن قـدرة       اجملتمعية والشباب والرياضة تُ   

ــة       ــة والعاطفي ــة االحتياجــات املادي ــى تلبي ــوين احملــتملني عل األب
ومل تستدل الوزارة حىت تارخيـه علـى أي         . واالجتماعية للطفل 

 .أطفال تعرضوا لالجتار هبم
قــــال إن ): ســــنغافورة (الــــسيد تــــشو هــــوك يونــــغ - ٦٩

 وإن القـانون  التشريعات احمللية السنغافورية متسقة مع االتفاقية  

ــرأة      ــاق امل ــشباب وميث ــال وال ــق باألطف ــانون املتعل ــائي والق اجلن
ــة النــساء واألطفــال مــن العنــف     تتــضمن كلــها أحكامــا حلماي

وأضــــاف قــــائال إن املنظومـــة الوطنيــــة لالتــــصاالت  . املـــرتيل 
، ١٩٩٦الشبكية بـشأن العنـف العـائلي، الـيت أنـشئت يف عـام               

 .اعدةتوفر للضحايا سبال متعددة لطلب املس
اإليــدز، /وفيمــا يتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  - ٧٠

قــال إن قــانون األمــراض املعديــة يــضع يف عــداد اجلــرائم أن       
يكون الشخص على علم بأنه مصاب بالفريوس ويقـيم عالقـة           

وهـذه اجلرميـة تعـّرض      . مع شخص آخـر دون أن ُيعّرفـه حبالتـه         
 دوالر أو   ١٠ ٠٠٠مرتكبها لعقوبـة الغرامـة مببلـغ ال يتجـاوز           

 .السجن ملدة ال تزيد عن سنتني
ــان    - ٧١ ــغ سـ ــوك تونـ ــسيد كيـ ــنغافورة(الـ ــال إن ): سـ قـ

سنغافورة تعترب عالقـة املعاشـرة أمـرا خـصوصيا بـني شخـصني              
ــة اجلمـــاع بغـــري  . راشـــدين ومتراضـــيني علـــى ذلـــك  ويف حالـ

التراضــي، ُتتــرك املــسألة لكــي حيلــها الزوجــان فيمــا بينــهما يف  
ى الرغم مـن أن الدسـتور يـنص حاليـا علـى             وعل. إطار الزواج 

ــون       ــري التراضــي يتمتع ــاع بغ ــون اجلم ــذين يزاول أن األزواج ال
باحلـــصانة الزوجيـــة، فـــإن ســـنغافورة تتخـــذ حاليـــا خطـــوات  

واخلطـوة األوىل يف هـذا      . تدرجيية لتعديل األحكام ذات الصلة    
الصدد هي رفع احلصانة الزوجية يف احلاالت الـيت تكـون فيهـا             

. د طلبـت االنفـصال أو احلـصول علـى أمـر باحلمايـة             الزوجة ق 
ومــن املتوقــع أن يبــدأ نفــاذ احلكــم اجلديــد يف غــضون األشــهر  

 .الستة التالية
قالـت إنـه قـد مت       ): سنغافورة (السيدة تان هوي سيه    - ٧٢

تشكيل فريق عامل مشترك بـني الوكـاالت لتقيـيم املمارسـات            
ئ توجيهيـة   التجارية لوكـاالت ترتيـب الزجيـات ولوضـع مبـاد          

وقد درس الفريـق املمارسـات      . جديدة لإلعالنات ذات الصلة   
ــان واســتراليا ووجــد أن وكــاالت       ــل الياب ــدان مث ــة يف بل املتبع

وعلـى  . ترتيب الزجيات يف تلـك البلـدان تقـدم خـدمات مماثلـة            
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ــنظم احلكومــة تلــك الوكــاالت      ــرغم مــن عــدم إمكــان أن ت ال
الفريــق بــسبب مــا يكتنــف ذلــك مــن صــعوبات عمليــة، فــإن    

 .العامل سيواصل رصد احلالة رصدا وثيقا
قال إن احلكـم    ): سنغافورة (السيد كيوك تونغ سان    - ٧٣

الذي ُيجِّرم اللواط بني الرجل واملرأة لن ُيلغـى؛ بيـد أن صـيغة              
االعتـداء اجلنـسي عـن طريـق        ”احلكم سُتعدَّل حبيث تـشري إىل       

مـا يتعلـق    وفي. ، وسُتشدَّد العقوبة على تلـك األفعـال       “اإليالج
مبــسألة جتــرمي الــسَّحاق، قــال إن ســنغافورة ال تريــد للمثليــة       

 .اجلنسية أن تتسرب إىل عموم اجملتمع
الحظــت أن ســنغافورة تواجــه حتــديا : الـسيدة ســيمز  - ٧٤

فمـن  . أيديولوجيا أساسيا يف جمـال االعتـراف حبقـوق اإلنـسان          
أجـــل صـــون الوفـــاق يف جمتمعهـــا املتعـــدد الثقافـــات، ُتـــضطر  

. مة إىل اإلبقـاء علـى سياسـات وممارسـات متييزيـة معينـة         احلكو
 .ومن املؤسف أن هذا التمييز يستهدف املرأة

وأعربت عن سرورها للجهود املبذولة لتوفري املـشورة         - ٧٥
ــى        ــصول علـ ــت احلـ ــا طلبـ ــد أهنـ ــف؛ بيـ ــحايا العنـ ــساء ضـ للنـ
إحصاءات بشأن أعداد الرجال الذين ُسجنوا بسبب ارتكـاهبم         

 .لتلك األفعال
ــو  - ٧٦ ــسيدة ي ــي شــون -ال ــو ي قالــت إن ): ســنغافورة (ف

ــشريعة     ــام الـ ــل أحكـ ــشن يف ظـ ــسلمات الالئـــي يعـ ــساء املـ النـ
ــز   ال ــحايا للتمييـ ــسهن ضـ ــربن أنفـ ــسألة  . يعتـ ــق مبـ ــا يتعلـ وفيمـ

ــة الــشعب    ــزواج، أشــارت إىل أن أغلبي االغتــصاب يف إطــار ال
تــزال تعتــرب املــسائل اجلنــسية أمــرا خــصوصيا وال ترغــب يف  ال

ــزواج يف القــانون    إدراج ا الغتــصاب الــذي حيــدث يف إطــار ال
 .اجلنائي
ــغ    - ٧٧ ــوك يون ــشو ه ــسيد ت ــنغافورة (ال ــه ال  ): س ــال إن ق

ــجنوا        ــذين ُسـ ــال الـ ــدد الرجـ ــن عـ ــة عـ ــات متاحـ ــد بيانـ توجـ
، ٢٠٠٦بيـد أنـه يف عـام        . الرتكاهبم أعمال عنف ضد النـساء     

ــة اغتـــصاب، و ٦٣وقعـــت   مـــن حـــاالت خـــدش  ٩١٣ حالـ
 .ت اإليذاء البدين اجلسيم من حاال٦٠ احلياء، و
 ٩ إىل ٧املواد من 

الحظــت أن لــدى ســنغافورة نظــام : الــسيدة نويبــاور - ٧٨
معقــد النتخـــاب النــواب الربملـــانيني وأن نظــام احلـــصص قـــد    

ــا  ال ــدد     . يكــون مالئم ــة ع ــها إزاء قل ــة أمل ــت عــن خيب وأعرب
النساء يف املناصب الرفيعـة يف كـل مـن قطـاعي اخلدمـة املدنيـة                

الدبلوماسية وطلبـت تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات عـن             واخلدمة  
ــة لنــوع اجلــنس       ــن تطبيــق املعــايري املراعي ــة االنتقــاء وع . عملي

ــامتني    ــيتني العـ ــد إىل التوصـ ــاه الوفـ ، ٢٥ و ٢٣ووجهـــت انتبـ
مشرية إىل أن باإلمكان استخدام تدابري خاصة مؤقتة من قبيـل           

ص لزيـادة   تدابري املعاملة التفضيلية بدال من تطبيق نظام للحـص        
 .متثيل اإلناث

قالت إنه يوجد فيما يبدو خطأ أساسي       : السيدة ِشن  - ٧٩
ــز     ــدأ عــدم التميي ــة فيمــا يتعلــق باملــساواة ومب . يف فهــم االتفاقي

ــد أن مــصطلح    ــساواة”وأكــدت مــن جدي ال يعــين جمــرد  “ امل
يـشمل،  “ التمييـز ”، وأن مـصطلح     “تكافؤ الفرص واملعـايري   ”

ــن ال   ــة، كــال م ــز املباشــر وغــري املباشــر  ألغــراض االتفاقي . تميي
ــة     وحثــت الوفــد علــى النظــر يف اســتخدام تــدابري خاصــة مؤقت
ــع       ــساء يف اجملتمـ ــال والنـ ــني الرجـ ــسلطة بـ ــل الـ ــة  هيكـ ملوازنـ

 .السنغافوري ولتحقيق املساواة احلقيقية للنساء
 .٥٥/١٢رفعت اجللسة الساعة  

 


