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 قضايا عامة  
يشري التقرير إىل التماس إسهامات مـن الـوزارات والوكـاالت احلكوميـة املختـصة                ‐ ١

يرجــى تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات عــن الــوزارات واهليئــات  . واهليئــات النــسائية إلعــداده
 احلكومية األخرى اليت شاركت يف العملية؛ وعن الدور الذي قامـت بـه اللجنـة املـشتركة                

 رأة ومكتـب املـرأة بـوزارة التنميـة        بني الوزارات املعنية باتفاقية القضاء على التمييز ضد امل        
ــة؛ مــع     احملليــة  ــائج املــشاورات مــع املنظمــات غــري احلكومي والــشباب والرياضــة؛ وعــن نت

 .توضيح ما إذا كان قد مت اعتماد التقرير يف جملس الوزراء وإحالته إىل الربملان
زارية املشتركة املعنية باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد           ُشكلت اللجنة الو   

 . لضمان تنفيذ سنغافورة لالتفاقية١٩٩٦املرأة يف عام 
 :واختصاصات اللجنة الوزارية املشتركة هي 
اســتعراض وصــياغة الــسياسات املتــصلة باتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع اشــكال     ‘١’ 

 لة االتفاقية، التمييز ضد املرأة وتنسيق ورصد حا
رصد وجهات النظر والقـضايا الـيت تثريهـا الـوزارات ذات الـصلة فيمـا يتعلـق                 ‘٢’ 

 .بتوصيات جلنة األمم املتحدة اليت هلا آثار بالنسبة للدول األطراف
إعداد تقارير دورية عـن موقـف سـنغافورة بالنـسبة لالتفاقيـة وتنظـيم حـضور                  ‘٣’ 

 .ة باالتفاقيةاحملافل اإلقليمية والدولية املتعلق
وتضم اللجنة الوزارية املشتركة املعنية باالتفاقيـة مـسؤولني علـى مجيـع املـستويات مـن            

 : وهذه الوزارات هي. الوزارات املختلفة
 وزارة التنمية احمللية والشباب والرياضة - 
 وزارة الدفاع - 
 وزارة التعليم - 
 وزارة اخلارجية - 
 وزارة الصحة - 
 ةوزارة الداخلي - 
 وزارة اإلعالم واالتصاالت والفنون - 
 وزارة العدل - 
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 وزارة القوى العاملة - 
 وزارة التنمية الوطنية - 
 ) العامةةشعبة اخلدم(مكتب رئيس الوزراء  - 
 مكتب املدعي العام - 
 اجمللس الديين اإلسالمي بسنغافورة - 
 احملكمة الشرعية - 
 اجلمعية الشعبية - 

ؤولون عـــن تنفيـــذ وتنـــسيق املبـــادرات يف حـــدود اختـــصاص  وهـــؤالء األعـــضاء مـــس 
 .مؤسساهتم من أجل تلبية احتياجات املرأة على حنو أفضل

ــة       ــة احمللي ــة باالتفاقيــة نائــب أمــني وزارة التنمي ــة املــشتركة املعني ــة الوزاري ويــرأس اللجن
والشباب والرياضـة   وتقدم اللجنة الوزارية تقاريرها إىل وزير التنمية احمللية         . والشباب والرياضة 

وُتعـَرض  . النـهوض هبـا  والذي ُيطلع جملس الوزراء علـى التطـورات الـيت تـؤثر علـى رفـاه املـرأة              
التقــارير الدوريــة لــسنغافورة علــى جملــس الــوزراء وهــو أعلــى هيئــة سياســية فيمــا يتعلــق باختــاذ 

 .القرارات يف سنغافورة
رأة يف سـنغافورة، بـدور األمانـة        ويقوم مكتب املرأة، وهـو اآلليـة الوطنيـة املختـصة بـامل             

 .بالنسبة للجنة الوزارية املعنية باالتفاقية
ولدى إعداد التقرير الدوري الثالث لسنغافورة، طُلبـت مـسامهات مـن أعـضاء اللجنـة             

 : وكان من الوكاالت األخرى اليت مت التشاور معها. الوزارية املشتركة
 وزارة التجارة والصناعة - 
 الدخار املركزيجملس صندوق ا - 
 جملس النهوض بالصحة - 
 إدارة اهلجرة ومراكز التفتيش - 
 إدارة تنمية وسائل اإلعالم - 
  يف سنغافورة البدنيةمدرسة الرياضة - 
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ــة يف         ــسائية غــري احلكومي ــن اجلماعــات الن ــسامهات م ــت م ــك، طُلب وباإلضــافة إىل ذل
 .سنغافورة بالنسبة للمسائل املتصلة باالتفاقية

شترك مكتب املـرأة وجملـس املنظمـات النـسائية يف سـنغافورة، وهـو منظمـة غـري                   وقد ا  
ــوم    ــسة حــوار ي ــة، يف جل ــشرين األول٢٠حكومي ــوبر / ت ــع   ٢٠٠٤أكت ــشاور م ــث مت الت ، حي

 .مجاعات نسائية خمتلفة حول حمتويات التقرير الثالث قبل تقدميه إىل األمم املتحدة
وتعـاون مكتـب املـرأة      . ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٢١ آخر جلسة حوار يـوم       توقد ُعِقد  

ــه        ــسائية مــرة أخــرى يف جلــسة حــوار جلمــع التعليقــات علــى مــا أحرزت وجملــس املنظمــات الن
وكانت هذه اجللسة أيـضا فرصـة مفيـدة للجماعـات           . سنغافورة من تقدم فيما يتعلق باالتفاقية     

ــسائية لطلــب   ــة   الن ــة باالتفاقي ــة املــشتركة املعني ــة الوزاري ــضاحات مــن اللجن ــشأن سياســاهتا  إي  ب
وقـد أثـارت هـذه اجللـسات مناقـشات          . والتدابري الـيت اختـذهتا يف مؤسـساهتا فيمـا يتعلـق بـاملرأة             

وأهم من ذلك فـإن     . كثرية حول تقدم املرأة يف سنغافورة والقضايا اليت مازالت املرأة تواجهها          
ية املشتركة تـساعدهم    التعليقات اليت مت تلقيها كانت نتيجة طيبة بالنسبة ألعضاء اللجنة الوزار          

وقـد  . املتصلة باملرأة واليت أبرزهتا اجلماعـات النـسائية       “ الواقعية”على فهم الشواغل واملشاكل     
وأهــم مــن ذلــك أن هــذه  . أُخــذت هــذه التعليقــات يف االعتبــار عنــد إعــداد تقريــر ســنغافورة   

 .فورةالتعليقات تفيد يف استعراض وتعزيز السياسات اليت تؤثر على املرأة يف سنغا
ــس           ــى جمل ــرض عل ــسنغافورة ُتع ــة ل ــارير الدوري ــإن التق ــه ف ــا ســبقت اإلشــارة إلي وكم

الوزراء، وهو أعلى هيئة سياسية بالنسبة الختاذ القرارات السياسية يف سنغافورة، إلقرارها قبـل              
إذا كانـت قوانيننـا ال      و. تقدميها إىل اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة            

تتطلـب عــرض القـرارات املتعلقــة باتفاقيـة القــضاء علـى مجيــع أشـكال التمييــز ضـد املــرأة علــى       
الربملان، فإن هذه التقارير قد نشرت وقدم بعض أعضاء الربملان أسـئلة تتعلـق باالتفاقيـة خـالل                  

 ســؤالني عــن ٢٠٠٧مــايو /فقــد قــدم أحــد أعــضاء الربملــان يف دورة أيــار . املــداوالت الربملانيــة
 الذي أحرزته سنغافورة يف إطـار االتفاقيـة، وقـدم وزيـر الدولـة للتنميـة احملليـة والـشباب                     التقدم

وباإلضافة إىل ذلك تعطـى ألعـضاء جملـس    . والرياضة إىل الربملان تقريرا مرحليا يف تلك الدورة    
الوزراء نسخ من التقارير املتعلقة باالتفاقية كما تعقد للربملـانيني اجلـدد جلـسات إحاطـة كلمـا                  

ــة        ــات ســنغافورة يف إطــار االتفاقي ــى وعــي بالتزام ــوا عل ــضمان أن يظل ــك ل ــر ذل ــضى األم . اقت
ولــضمان بقــاء أفــراد اجلمهــور أيــضا علــى علــم، ُتنــَشر التقــارير املتعلقــة باالتفاقيــة والتعليقــات   

 .اخلتامية للجنة على موقع وزارة التنمية احمللية والشباب والرياضة على اإلنترنت
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 أن تنـشر علـى نطـاق واسـع يف سـنغافورة التعليقـات اخلتاميـة علـى                   طلبت اللجنـة   - ٢
إىل تقاسـم التعليقـات اخلتاميـة    ) ١٥‐٧الفقـرة  (ويـشري التقريـر   . )١(التقرير الدوري الثاين 

يرجى تقدمي معلومات عمـا   . ٢٠٠٣مايو  /مع اهليئات النسائية خالل اجتماع عقد يف أيار       
ني احلكوميني والربملانيني على اخلطوات الـيت اختـذت        مت القيام به إلطالع املسؤولني اإلداري     

 .لكفالة املساواة القانونية والفعلية للمرأة وعن اخلطوات اليت ما زال ينبغي القيام هبا
ــنغافورة، قُــــدمت مــــذكرة إىل جملــــس الــــوزراء يف      ١٧لــــدى عــــودة الوفــــد إىل ســ
وقـد  . اخلامـسة والعـشرين    إلحاطته علمـا باشـتراك سـنغافورة يف الـدورة            ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

تضمنت املـذكرة الـشواغل املعينـة الـيت أعربـت عنـها اللجنـة فيمـا يتعلـق بتحفظـات سـنغافورة                       
كـذلك عرضـت املـذكرة بالتفـصيل        . كما تضمنت التعليقات العامة واملالحظـات والتوصـيات       

 .التقدم الذي أحرزته سنغافورة يف القضاء على التمييز بني اجلنسني
 جملس الوزراء ُيحاط علما بالتقدم الذي أحرزته سنغافورة فيما يتعلـق            وفيما بعد، ظل   
وُتعطى نـسخ مـن التقـارير املتعلقـة باالتفاقيـة إىل أعـضاء جملـس الـوزراء كمـا ُتـنظَّم                      . باالتفاقية

ــى وعــي         ــوا عل ــضمان أن يظل ــر ذلــك ل ــانيني اجلــدد كلمــا اقتــضى األم ــسات إحاطــة للربمل جل
 . االتفاقيةبالتزامات سنغافورة يف إطار 

كذلك أحاط الوفد اللجنة الوزارية املشتركة علما باملناقشات اليت أجريت مـع اللجنـة       
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وأبـرز التعليقـات اخلتاميـة للجنـة الوزاريـة املـشتركة حـىت             

.  وزاراهتـم  بنـشرها واختـاذ اإلجـراءات الالزمـة يف    واحييط أعضاؤها علما هبذه التعليقات ويقوم  
ونظمــت جلــسة إعالميــة لوســائل اإلعــالم كمــا أجريــت مقابلــة تليفزيونيــة إلحاطــة اجلمهــور   

 .واجلماعات النسائية علما بالتعليقات اخلتامية للجنة وبشواغلها
ولــضمان أن يظــل أفــراد اجلمهــور أيــضا علــى علــم، فــإن التقــارير املتعلقــة باالتفاقيــة      

ض علــى موقــع وزارة التنميــة احملليــة والــشباب والرياضــة علــى  والتعليقــات اخلتاميــة للجنــة ُتعــر
وسوف يواصل مكتب املـرأة واللجنـة الوزاريـة املـشتركة استكـشاف طـرق إضـافية                 . اإلنترنت

 .لنشر التقارير والتعليقات اخلتامية
اعتربت اللجنة، يف تعليقاهتا اخلتاميـة الـسابقة، أن حتفظـات الدولـة الطـرف تعـوق                  - ٣

هل تعتزم حكومة سـنغافورة سـحب حتفظاهتـا، اسـتجابة لتوصـية             . )٢(ام لالتفاقية التنفيذ الت 

__________ 
، اجلـزء الثـاين،   )A/56/38 (٣٨عية العامة، الـدورة الـسادسة واخلمـسون، امللحـق رقـم      الوثائق الرمسية للجم انظر   )١( 

 .٩٦الفصل الرابع، الفرع باء، الفقرة 
 .٧٢املرجع نفسه، الفقرة  )٢( 
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 وهل واصلت حكومـة سـنغافورة عمليـة اإلصـالح القـانوين مـن             )٣(اللجنة، يف أجل حمدد؟   
 مـن االتفاقيـة؟ وإذا كانـت قـد فعلـت ذلـك،              ١٦ و   ٢أجل سحب حتفظاهتا علـى املـادتني        

مع أعضاء خمتلف اجلماعات العرقية والدينية      فهل اشتملت العملية على إجراء مشاورات       
 ومع اهليئات واملنظمات النسائية؟

حبثت حكومة سنغافورة بعناية كبرية إمكانية سحب هذه التحفظات يف إطار قوانيننـا              
وقيمنــا وممارســاتنا القائمــة، ولكنــها وجــدت أن مــن الــضروري واهلــام اإلبقــاء علــى هــذه           

 :التحفظات من أجل
 الشخــصية  فيمــا يتعلــق بــاألحوالق األقليــات يف ممارســة قوانينــهامحايــة حقــو )أ( 

وهذا أمر ضروري للحفاظ على التوازن الـدقيق يف جمتمـع سـنغافورة املتعـدد               . الدينيةباألمور  و
 .الثقافات
احملافظة على املرأة وأطفاهلا الـذين مل يولـدوا بعـد مـن التعـرض للمخـاطر الـيت                  )ب( 

وهذا ضروري أيضا نظـرا لقلـة عـدد سـكان سـنغافورة             . ف معينة وظائيتعرض هلا العاملون يف     
وهلذا السبب ُتستبَعد املرأة، مثال، من بعض الوظائف اخلطـرة يف           . واخنفاض معدل اخلصوبة هبا   

 .القوات املسلحة لتجنب اشتراكها يف أعمال القتال
  تــنصاحملافظــة علــى حقــوق ســنغافورة بالنــسبة لــسياساهتا الداخليــة، وهــو مــا  )ج( 

 ).٢ (٢٩صراحة املادة عليه 
، أجريــت مــشاورات مــع اجمللــس الــديين ١٦ و٢وفيمــا يتعلــق بتحفظنــا علــى املــادتني  

كمــا أجريــت  . اإلســالمي يف ســنغافورة ومــع احملكمــة الــشرعية وســجل الــزواج اإلســالمي      
مشاورات مع اجلماعات النسائية ومجاعات املرأة املسلمة للوقوف علـى وجهـات نظرهـا فيمـا                

ق بتحفظات سنغافورة والتعرف علـى مـصاحل وشـواغل املـرأة املـسلمة يف سـنغافورة بوجـه              يتعل
 .عام

على أنه بعد نظر واستعراض دقيقني مازالت سنغافورة تـرى أن مـن الـضروري واهلـام             
وتؤكــد ســنغافورة للجنــة القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة أننــا . اإلبقــاء علــى هــذه التحفظــات

 .هذه التحفظات دوريا لتلبية االحتياجات املتغرية للسكانسنواصل رصد واستعراض 
ومن أمثلة اجلهود اليت تبـذهلا سـنغافورة لالسـتعراض املـستمر لـسياساتنا إصـدار فتـوى           
ويعـني  .  تسمح بإشـراك املـرأة كعـضو يف اجمللـس االسـتئنايف الـشرعي              ٢٠٠٦أغسطس  /يف آب 

ي استئناف جيـوز جمللـس االسـتئناف أن     وبالنسبة أل ،رئيس اجلمهورية أعضاء جملس االستئناف    
__________ 

 .٧٦-٧٤املرجع نفسه، الفقرات  )٣( 
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ــة ســلطات أخــرى كــان ميكــن       يؤيــد أو يلغــي أو يغــري قــرار احملكمــة الــشرعية، وأن ميــارس أي
، أو يـأمر بإعـادة   تتخـذه  أي إجراء كان ينبغي للمحكمـة أن         يتخذللمحكمة أن متارسها، وأن     

 . احملاكمة، أو يقرر دفع التكاليف إذا رأى ذلك
رأة يف جملس االستئناف هـو الوقـوف علـى وجهـات نظـر املـرأة              والغرض من إشراك امل    

وهذا تقدم هـام يف النظـام القـانوين اإلسـالمي بـسنغافورة ألن هـذا            . يف قضايا الزواج والطالق   
وإشـراك  . هو اجملال األول الذي ميكن فيه أن تكون املرأة جزءا من النظـام القـضائي اإلسـالمي                

ائي الشرعي ميهد الطريق أيضا أمام احملـاكم األدىن إلشـراك           املرأة يف أعلى درجات النظام القض     
 . املرأة يف اإلجراءات القانونية

أبريـل  /، مت تعـديل دسـتور سـنغافورة يف نيـسان          )٢(٩وفيما يتعلق بتحفظنا على املـادة        
ــا      جيــوز حبيــث ٢٠٠٤ ــامليالد إىل أطفاهل ــسبتها ب ــيت اكت ــسيتها ال ــل جن  للمــرأة يف ســنغافورة نق

 .وتقوم سنغافورة حاليا باستعراض هذا التحفظ. اخلارجاملولودين ب
 

 اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي  
منذ إحالة التقرير األويل، مل يتم تقدمي أي معلومات تدل علـى إدمـاج االتفاقيـة يف                  - ٤

 ١النظام القانوين أو على إدراج أي تعريف للتمييز ضد املرأة موضوع على منـوال املـادة         
يرجـى بيـان مـا إذا كانـت حكومـة سـنغافورة          . تفاقية يف الدستور أو يف تشريع آخر      من اال 

أو إدراج تعريف للتمييز ضد املرأة يف /تعتزم إدماج االتفاقية يف نظامها القانوين الداخلي و
وإذا كانت تعتزم ذلـك، يرجـى ذكـر اخلطـوات الـيت اختـذهتا يف هـذا                  . التشريع ذي الصلة  

 .الصدد
أنـه ال يوجـد نـص حمـدد يف قوانيننـا بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني فـإن           على الرغم مـن      

من دستورنا تكفل املساواة جلميع أبنـاء سـنغافورة، وهـذا يـشمل الرجـل واملـرأة                ) ١(١٢املادة  
 .على السواء

وحقوق املـرأة يف سـنغافورة ال حيميهـا الدسـتور فحـسب بـل حتميهـا أيـضا تـشريعات                      
 .ون العمل وقانون العقوباتأخرى مثل ميثاق املرأة وقان

وتؤكد حكومة سنغافورة للجنة أهنا على استعداد للنظر يف أيـة اقتراحـات بنـاءة حتقـق        
علــى أنــه يــتعني قبــل . وتــساعد علــى الوفــاء بالتزامــات ســنغافورة يف إطارهــاأغــراض االتفاقيــة 

عـديل ويف اآلثـار الـيت    اقتراح أي تعديل على القانون أن ُينظَر بعناية يف مدى احلاجة إىل هذا الت  
 .ميكن أن تترتب عليه
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ما التدابري املتخذة لتحـسني اإلجـراءات اخلاصـة بالـشكاوى املتعلقـة باالنتـهاكات                - ٥
اليت متس احلق يف املساواة املكفول دستوريا يف الدولة الطرف حىت يتسىن للنساء التصدي 

 ومـا أثـر أي   )٤(تاميـة الـسابقة  لألعمال التمييزية، كما أوصت بذلك اللجنة يف تعليقاهتا اخل 
 تدابري اختذت يف هذا الصدد؟

ــه ال يوجــد يف ســنغافورة تــشريع معــني يــنص علــى املــساواة بــني         ــرغم مــن أن علــى ال
ــعاجلنــسني و ــدأ       من ــام القــانون مب ــع األشــخاص أم ــدأ املــساواة بــني مجي ــإن مب ــهما ف ــز بين  التميي

 .التمييز ضد املرأةوهذا النص يشمل عدم . منصوص عليه يف دستور سنغافورة
ويف ســنغافورة توجــد نــصوص تــسمح للمــرأة الــيت يلحــق هبــا ضــرر أن تــسعى إىل          

وحقــوق املــرأة يف ســنغافورة . احلــصول علــى التعــويض طبقــا للقــوانني الــسارية يف هــذا اجملــال  
حيميها الدستور كما حتميها بعض التشريعات األخرى مثل قانون العمل وميثاق املـرأة وقـانون            

وتستطيع املرأة اإلبالغ عن أية انتهاكات إىل الـسلطات املختـصة الـيت يـتعني عليهـا                 . اتالعقوب
. أن تنظــر يف الــشكوى وأن تتخــذ اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ القــانون حــسبما يكــون مناســبا  

ــها        ــة عن ــضرر أو أي شــخص بالنياب ــا ال ــيت حلــق هب ــضحية ال ــستطيع ال ــامكــذلك ت ــإبالغ القي  ب
 .الشرطة

طريــق القــانون توجــد طــرق أخــرى كــثرية تــستطيع املــرأة واجلماعــات   وإىل جانــب ال 
النسائية من خالهلا أن تعرب عن وجهات نظرها وشـكاياهتا، مبـا يف ذلـك وجهـات نظرهـا فيمـا               

ويف مجيع الوزارات والوكاالت احلكومية قنوات رمسية يستطيع اجلمهـور مـن      . يتعلق باالتفاقية 
ويـتم تـسجيل مجيـع شـكاوى      .  السياسات اليت تؤثر عليه    خالهلا التقدم بشكاوى والتعليق على    

 .اجلمهور كما يتم رصد رد الوكاالت عليها
ويستطيع املواطنون الكتابة إىل وسائل اإلعالم معربني عن وجهات نظـرهم ومناقـشني     

ــسياسات يف   ــسائل ال ــرأي ”مل ــة “ صــفحة ال ــصحف احمللي ــام    . بال ــان بانتظ ــضاء الربمل ــد أع ويعق
كـذلك جتـري يف الربملـان    . ماعات النسائية حول املـسائل الـيت هتـم املـرأة    جلسات حوار مع اجل   

ويف جمـال اخلدمـة العامـة، تـستطيع املوظفـات التقـدم             . مناقشات علنية لقضايا املـرأة وشـواغلها      
بشكاوى بشأن أية معاملة غري منصفة إىل جلنة اخلدمـة العامـة وهـي جلنـة مـستقلة وإىل خمتلـف                     

 .عة هلاآليات االستئناف التاب
، اليت كانت تعـرف سـابقا باسـم وحـدة التعليقـات والـيت متثـل                 REACHوتقوم وحدة    

 مـن أجـل مواطنـة     بسط اليد للجميع  وهو  باالنكليزية  حروف امسها اختصارات المسها الكامل      
__________ 

 .٨٩املرجع نفسه، الفقرة  )٤( 
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، بتنظيم جلسات حوار منتظمة، وجلسات لتناول الـشاي، وحمافـل ملناقـشة الـسياسات،               نشطة
ــشاط علــ    ــل بن ــك للعم ــالتغيريات     وذل ــسياسات وب ــق بال ــا يتعل ــور فيم ــتطالع رأي اجلمه ى اس

وقد تناولت إحـدى عمليـات التـشاور الـيت متـت مـؤخرا مـشروع قـانون العقوبـات            . التشريعية
حيث ُدعي أفراد اجلمهور إىل إبداء آرائهم وتعليقاهتم على الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا أن              ) املعدل(

وقـد نـشرت   .  احلفـاظ علـى بيئـة مأمونـة وآمنـة للجميـع      يكون قانون العقوبات أكثر فعاليـة يف      
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٩ورقة التشاور اإللكترونية على اإلنترنت ملدة شهر بدأ يف 

وقد تبني من املشاورات ومن جلسات احلوار أنه ال يوجد ما يدل علـى وجـود نقـص      
ومــع ذلــك فــسوف تواصــل . يف إجــراءات الــشكوى املتاحــة للمــرأة للطعــن يف أعمــال التمييــز 

 .سنغافورة استعراض هذا املوضوع
 والشباب والرياضة سيعمل    احملليةيشري التقرير إىل أن مكتب املرأة بوزارة التنمية          - ٦

يرجـى تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات عـن            . بوصفه اجلهاز الـوطين املعـين بـاملرأة يف سـنغافورة          
ــا     ــشرية، وتوضــيح م ــة والب ــوارده املالي ــه وم ــا يكفــي مــن القــدرات    واليت ــه م إذا كــان لدي

 .والصالحيات للتأثري يف السياسات يف شىت جماالت العمل احلكومي من منظور جنساين
إدراكا للحاجة إىل آلية وطنية للمرأة تتصدى لقضايا املـرأة علـى وجـه أفـضل، قامـت                    
، وذلــك ٢٠٠٢مــايو /يــة احملليــة والــشباب والرياضــة بإنــشاء مكتــب املــرأة يف أيــار  نموزارة الت

ويقــوم مكتــب املــرأة بــدور مركــز االتــصال الــوطين بالنــسبة   .  هــذه الــوزارةبــدعم كامــل مــن
 .للسياسات املتعلقة باجلنسني وللتعاون الدويل فيما يتعلق باملرأة

ويعمل مكتب املرأة يف تعاون وثيق مـع مؤسـسات نظـام أَبـيكس يف التـصدي لقـضايا                    
 :املرأة

ة يف ســـنغافورة، وهـــو املظلـــة الـــيت تنـــضوي حتتـــها جملـــس املنظمـــات النـــسائي )أ( 
 املنظمات النسائية، 

جملس شبكات إدماج املرأة يف إطار اجلمعية الشعبية، اليت تقـوم بتنفيـذ بـرامج             )ب( 
 قواعد الشعبية،للمرأة على صعيد اجملتمع احمللي وتوفر فرص القيادة على مستوى ال

 العمـال، الـيت متثـل احلركـة العماليـة وتـدافع             جلنة املرأة باملؤمتر الوطين لنقابات     )ج( 
 .عن مصاحل املرأة فيما يتعلق باملسائل العمالية

 يف املائـة مـن اجلماعـات النـسائية يف           ٩٠ومتثل هذه الوكـاالت الـثالث معـا أكثـر مـن              
 .سنغافورة
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على أنـه ملـا كانـت املـسائل الـيت تـؤثر علـى املـرأة مـسائل متعـددة التخصـصات، فقـد                          
لجنة الوزارية املشتركة املعنية باتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                   ُشكلت ال 

ــوزارات املختلفــة      ــستويات مــن ال ــع امل ــى مجي ــضم مــسؤولني عل ــة  . الــيت ت وأعــضاء هــذه اللجن
هتم من أجل تلبيـة احتياجـات املـرأة علـى           امسؤولون عن تنفيذ وتنسيق املبادرات داخل مؤسس      

ويقـوم مكتـب املـرأة، باعتبـاره اآلليـة الوطنيـة            . ذ سـنغافورة لالتفاقيـة    وجه أفضل وضـمان تنفيـ     
فيما يتعلق باملرأة، بدفع السياسات احلكومية املتعلقة باملرأة والتوصية مبثل هـذه الـسياسات مـن     

كــذلك يقــوم مكتــب املــرأة برصــد ومجــع البيانــات املوزعــة  . خــالل اللجنــة الوزاريــة املــشتركة
وقـد مت نـشر هـذه اإلحـصاءات علـى           . ارات والوكـاالت األخـرى     من الوز  نوع اجلنس حسب  

موقع وزارة التنمية احمللية والشباب والرياضة على اإلنترنت لنشر املعلومـات املتـصلة باجلنـسني               
ومــن أجــل حتقيــق هــذا الغــرض مت ختــصيص . يــستفيد منــها البــاحثون وليطلــع عليهــا اجلمهــورل

تصدي للمسائل املتعلقة بـاملرأة وإلجـراء البحـوث، وال          املوارد من األفراد ومن الوقت واملال لل      
يقتصر استعراض السياسات على وزارة التنمية احمللية والشباب والرياضة ولكن تقـوم بـه أيـضا                

 .الوزارات والوكاالت األخرى
وتقوم حكومة سنغافورة بدعم وتيـسري تعزيـز القـدرات املؤسـسية ملختلـف الـوزارات                 

ونعتقـد أن التـدريب يف مـسائل اجلنـسني ضـروري لبنـاء القـدرة                . أةمن أجـل تعزيـز مركـز املـر        
 كمـا أنـه ضـروري لزيـادة الـوعي مبـسائل اجلنـسني               ،على حتليل هـذه املـسائل وعلـى التخطـيط         

وإىل جانــب تعزيــز التعــاون فيمــا بــني الــوزارات مــن خــالل التبــادل املــستمر    . واحلــساسية هلــا
شتركة أيضا إىل املؤمترات واحللقـات الدراسـية املتعلقـة          لآلراء، ُيدعى أعضاء اللجنة الوزارية امل     

ــادل         ــن تب ــهم م ــداخل أو يف اخلــارج لتمكين ــة ســواء يف ال ــساين وباالتفاقي ــيم املنظــور اجلن بتعم
وقـد نظَّـم مكتـب املـرأة جلـسات          . خرباهتم والتعلم من أفضل املمارسـات يف البلـدان األخـرى          

 ُنظـم تـدريب علـى الـوعي مبـسائل      كمـا . فاقيـة إعالمية حـول التزامـات سـنغافورة مبقتـضى االت         
ــادة الــوعي      اجلنــسني يف إدارة املــوارد البــشرية للعــاملني يف جمــال املــوارد البــشرية مــن أجــل زي
بالعناصر املتعلقة باجلنسني اليت ميكن إدراجها يف عمليـات إدارة املـوارد البـشرية لـتمكني املـرأة                  

 .عملوالرجل من اإلسهام إسهاما كامال يف مكان ال
يف ضوء القلق الذي يساور اللجنة ألن احلكومة ال تدرك إدراكـا واضـحا مـدلول        - ٧

ــساين   ــة مــن     )٥(تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلن ، يرجــى تقــدمي معلومــات عمــا تتخــذه احلكوم
خطوات لكفالة مراعاة التشريعات والسياسات والربامج اليت تبادر هبـا خمتلـف الـوزارات              

__________ 
 .٨٣املرجع نفسه، الفقرة  )٥( 
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ملنظور اجلنــساين وضــمان املــساواة الفعليــة بــني  فيمــا يتعلــق بــا وتقــوم بــصياغتها وتنفيــذها  
 .اجلنسني
يــتعني علــى كــل وزارة عنــد تقــدمي أيــة مــذكرات إىل جملــس الــوزراء أن تتــشاور مــع     

الوزارات املختصة لـضمان أن تعكـس هـذه املـذكرات وجهـات النظـر والـشواغل ذات الـصلة                
 . عند وضع السياسات يف االعتباروضمان أن تؤخذ هذه اآلراء والشواغل

ــشتركة           ــة امل ــة الوزاري ــع أعــضاء اللجن ــرأة يعمــل م ــب امل ــإن مكت ــه ف ــا ســبق بيان وكم
املسؤولني عن تنفيذ وتنسيق املبادرات داخل مؤسـساهتم للتـصدي الحتياجـات املـرأة وضـمان                

ومن أمثلـة هنـج احلـساسية ملـسائل اجلنـسني الـذي نأخـذ بـه الطريقـة                   . تنفيذ سنغافورة لالتفاقية  
ليت تتبعها سنغافورة بالنسبة للتدابري اليت تتخـذ للتـصدي ملـسألة الـشيخوخة الـسريعة للـسكان                  ا

وشـيخوخة النـساء وشـيخوخة الرجـال      . اليت تعترب شـاغال مـن الـشواغل االجتماعيـة األساسـية           
 نمــن النــساء تكــون حيــاهتوعلــى ســبيل املثــال فــإن األكــرب ســنا  . تبعثــان علــى شــواغل خمتلفــة

ستوى تعلـيمهن ولفـرص     ملـ ن هلن حياة وظيفيـة علـى اإلطـالق نتيجـة            و أو ال تك   أقصرالوظيفية  
 ونتيجــة للقــرارات املتعلقــة بتــوفري الرعايــة يف األســرة عنــدما كــنَّ يف ســن     هلــنالعمــل املتاحــة

وهكـذا فـإن صـياغة الـسياسات       . الشباب وهو ما يؤدي إىل مستويات خمتلفة من املوارد املاليـة          
وهناك أمثلـة لـذلك يف التـدابري      .  ملسائل اجلنسني  يتسم باحلساسية بنهج  والربامج تتطلب األخذ    

ــا علــى       الــيت نتخــذها للتــصدي ملــسألة األمــن االقتــصادي للمــسنني وهــو مــا يتجلــى يف إجابتن
 .٢٤السؤال رقم 

 
 العنف ضد املرأة  

دة  باختاذ عـ    مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجه      ة املعني ة اخلاص ةاملقررسلمت   - ٨
مبادرات للحد من العنف العائلي، لكنها اعتربته مشكال ال يزال يواجه العديد من النساء           

)E/CN.4/2003/75/Add.1   ويشري التقرير إىل أن احملكمـة بإمكاهنـا، لـدى          ). ١١٨٠، الفقرة
أو /مرتكـب أعمـال العنـف والـضحية و    ، أن تـأمر  أمرا لتوفري احلمايـة الشخـصية     إصدارها  

الضحية حبضور برنامج إلسداء املـشورة أو أي برنـامج آخـر ذي عالقـة،               أفرادا من أسرة    
من قبيل برنامج تأهيل أو إنعاش ملرتكيب أعمال العنف أو لضحايا الصدمة النفـسية، وهـو                

يرجى تقدمي معلومات عن عدد األوامر الـصادرة عـن احملـاكم لتـوفري بـرامج                . أمر إجباري 
هتا عرب السنوات، وتقييم آثارها من حيث احلد إسداء املشورة ومضمون هذه الربامج ومد

من السلوك العنيف ملرتكيب أعمال العنف من جهـة، والتخفيـف مـن صـدمة الـضحايا مـن                   
 .جهة أخرى
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 أمــرا ٤٧٣ مــا متوســطه  ســنوياصــدر، ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٤ابتــداء مــن الــسنوات مــن   
ــسات   ــشورة حبــضور جل ــت ( إســداء امل ــضحايا يف  )  شــخص٨٠٠تناول ــدين ولل ــف للمعت العن

وميكــن أن يــشترك . اإلجبــاري إســداء املــشورة مــن خــالل اإلشــراك يف برنــامج ، وذلــكاملــرتيل
 ،امجاعيــإســداء املــشورة فرديــا وجلــسات  جلــسة مــن ١٨املعتــدون والــضحايا فيمــا يــصل إىل 

 ومـن املوضـوعات الرئيـسية       .القائمون بإسـداء املـشورة    وذلك حسب احتياجاهتم كما يقدرها      
ا يف اللجنــة الوزاريــة املــشتركة تقــدير املخــاطر واالحتياجــات؛ ووضــع خطــط   الــيت يــتم تناوهلــ

ــالعنف؛ ومنــع      ــه؛ وحتــدي املعتقــدات املتعلقــة ب الــسالمة؛ وديناميــات العنــف والتثقيــف يف جمال
العودة إىل العنف؛ واملهارات املتعلقة بالتواصل وتسوية املنازعـات؛ واملعلومـات املتعلقـة مبـوارد            

 .اجملتمعات احمللية
 وزارة التنميـة احملليـة والـشباب        ٢٠٠٥وقد تبيَّن من دراسة وصفية قامـت هبـا يف عـام              

والرياضة حول مدى فعالية اللجنة الوزارية املشتركة أن معظم الـضحايا واملعتـدين قـد حـدثت       
وبعــد إمتــام هــذا .  اإلجبــاريإســداء املــشورةهلــم تغــيريات إجيابيــة بعــد البــدء يف تنفيــذ برنــامج  

 يف املائـة مـن الـضحايا بعـدم حـدوث أي سـلوك            ٦٠ يف املائـة مـن املعتـدين و        ٩٠ أفاد   الربنامج
كذلك أبدى معظم املعتدين سلوكا مرغوبا فيه واستفادوا من املعلومـات الـيت حـصلوا               . عنيف

 حيـاهتن حتـسنت      أن وذكر سبع من كل عشر من الـضحايا       . عليها خالل االشتراك يف الربنامج    
 للسالمة يـستطعن اسـتخدامها حلمايـة أنفـسهن          أساليبمج وأهنن تعلمن    بعد االشتراك يف الربنا   

 مــن نــصف الــضحايا ذكــرن أهنــن مــازلن يتعرضــن لإلهانــات  يقــربعلــى أن مــا . مــن العنــف
 .الشفوية
 ١٩٦٧وكــان معــدل العــود بالنــسبة للمعتــدين الــذين اشــتركوا يف الربنــامج منــذ عــام   
لـوا بـأوامر احلمايـة الشخـصية خـالل عـام مـن              خأود بأنه عـدد مـن       وُيعرَّف معدل الع  . مشجعا

 .إمتام الربنامج
يرجى تقدمي معلومات تتيح للجنة تكوين فكرة عـن نطـاق ومـدى انتـشار خمتلـف                  - ٩

أشكال العنف ضد املرأة يف سنغافورة، مبا فيها االغتصاب، واالغتصاب يف إطار الـزواج،              
 النتائج اليت مت التوصل إليها ويرجى تضمني ردكم. واالعتداء اجلنسي، والتحرش اجلنسي

ــات         ــات أو معلوم ــرأة أو أي بيان ــف ضــد امل ــشأن العن ــصائية ب ــق دراســات استق عــن طري
 .إحصائية متاحة أخرى

-٢٠٠٣إحصاءات أوامـر احلمايـة الشخـصية وأوامـر املنـع مـن دخـول مـرتل الزوجيـة،                    
٢٠٠٦ 
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 )٢٠٠٦حمكمة الدرجة األوىل، سنغافورة :  ملصدرا(

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ السنة
ــة    ــر احلمايـ ــات أوامـ طلبـ
الشخــــــصية وطلبــــــات   
ــن دخــول     ــع م ــر املن أوام

 ٢ ٦٦٧ ٢ ٦٩٢ ٢ ٥٢٢ ٢ ٧٨٣ مرتل الزوجية
 

لشخـصية وطلبـات املنـع مـن دخـول          اوكان االجتاه فيما يتعلق بطلبـات أوامـر احلمايـة            
رب العنـف بـني     ويعتـ . مرتل الزوجية اجتاها ثابتا إىل حد معقول خالل السنوات الـثالث األخـرية            

 يف ٥٨,٥ كـان  ٢٠٠٦ففـي عـام   . لزوجني يف سنغافورة أكثر أشكال العنف العـائلي انتـشارا   ا
املائة من مقدمات الطلبات زوجات للمعتدين بينما بلغت نسبة مقـدمي الطلبـات مـن األزواج              

 ٧ أو الزوجـات الـسابقات ميثلـون         ني الـسابق   األزواج مقدمو الطلبات مـن   وكان  .  يف املائة  ١١
 يف املائـة  ٢٣,٥ الطلبـات، بينمـا كانـت النـسبة املتبقيـة مـن الطلبـات وهـي          جمموع املائة من  يف

. خـوات أو آبـاء أو أمهـات املعتـدين     أوأخـوة   إ طلبات قُدمت من أفـراد األسـرة اآلخـرين مثـل          
وميكــن االطــالع علــى مزيــد مــن البيانــات  ). ٢٠٠٧حمكمــة األســرة يف ســنغافورة، : املــصدر(

 :علقة بالعنف العائلي على املوقعني التاليني باإلنترنتاإلحصائية املت
 http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File/Research/RB38.pdf )أ( 

 http://app.mcys.gov.sg/beb/serv_reports_faml.asp )ب( 
 

عدد حاالت االغتصاب وخدش احلياء والضرر اجلسيم املبلغ عنـها واملتعلقـة بـضحايا مـن                
 ٢٠٠٦-٢٠٠٤يف السنوات   سنة أو أكثر١٦اث تبلغ أعمارهن اإلن
 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة اجلرمية
 ٦٣ ٥١ ٧٣  االغتصاب
 ٩١٣ ٩١١ ٨٠١  خدش احلياء
 ٦٠ ٧٨ ٧٠  ضرر جسيم

  
الل ألغـراض   غسـت الومتشيا مع موقف سنغافورة املتمثل يف تعزيـز محايـة الـشباب مـن ا               

 :ها من البلدان، سيتم إدخال التعديالت التشريعية التاليةاالجتار باجلنس يف سنغافورة وغري
بـشراء خـدمات جنـسية مـن شـخص          ) ذكـرا أو أنثـى    (جترمي قيام أي شـخص       )أ( 

 دون سن الثامنة عشرة؛ ) ذكر أو أنثى(آخر 



CEDAW/C/SGP/Q/3/Add.1
 

14 07-36063 
 

ــال، ســتجرم         )ب(  ــا األطف ــستغل فيه ــيت ُي ــسية ال ــسياحة اجلن ــن أجــل مكافحــة ال م
 :سنغافورة
ــام  ‘١’   شــخص مقــيم إقامــة دائمــة يف ســنغافورة بــشراء أنــشطة    مــواطن أوأي قي

  سنة؛١٨جنسية من مقيم باخلارج يقل عمره أو عمرها عن 
قيام أي شخص بتنظيم رحالت جنسية ُيستغل فيها األطفال ونشر أو توزيـع              ‘٢’ 

أيــة معلومــات يــراد هبــا تــشجيع االســتغالل التجــاري لألحــداث الــذين تقــل    
 . سنة١٨أعمارهم عن 

اختــاذ هــذه التــدابري كجــزء مــن التغــيريات التــشريعية الــيت ســيتم إدخاهلــا عنــد    ســيتم و 
 .٢٠٠٧االنتهاء من استعراض قانون العقوبات يف عام 

 
  يف البغاءواستغالهلنبالنساء االجتار   

فيما يتعلـق باالجتـار بـاملرأة، حثـت اللجنـة حكومـة سـنغافورة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة                     - ١٠
الدولــة ، ودعــت بــق قوانينــها اجلنائيــة بكــل صــرامة علــى مــن ميارســه تطالــسابقة علــى أن 

واملعلومات املدرجة . )٦(الطرف إىل إدراج معلومات عن االجتار يف تقريرها الدوري املقبل       
ولذلك، يرجى تقدمي معلومات عن جـرائم       . يف التقرير استجابة لطلب اللجنة كانت قليلة      
 األحكـام الـيت صـدرت ضـدهم، وعـن مـدى             االجتار اليت حوكم مرتكبوهـا بنجـاح، وعـن        

 .توفري ما يكفي من املساعدة وسبل االنتصاف لضحايا هذه اجلرائم من النساء
 حالتـان ثابتتـان     ٢٠٠٤ذكرت سنغافورة يف تقريرها الثالث فقـد وقعـت يف عـام             كما   

 :وتفاصيل ذلك كما يلي. من حاالت البغاء باإلكراه
مجـــة ثـــالث ضـــحايا مـــن ســـري النكـــا  متـــت مها٢٠٠٤يونيـــه /يف حزيـــران )أ( 

 وكانت إحـدى الـضحايا قـد اشـتريت وجـيء هبـا إىل سـنغافورة                 وإكراههن على ممارسة البغاء   
هـذه اجلرميـة حيـث     بارتكـاب    متت إدانة شخـصني   وقد  . دعوى العثور هلا على عمل كخادمة     ب

 ١٢دة  شـهور وُحكـم علـى املتـهم الثـاين بالـسجن ملـ        ٨ُحكم على املتهم األول بالـسجن ملـدة         
 .يف السجنال يقضى  دوالر عن كل أسبوع ٨٠٠شهرا باإلضافة إىل غرامة قدرها 

.  وقعـت حالـة مـن حـاالت ممارسـة البغـاء بـاإلكراه              ٢٠٠٤أبريل  /ويف نيسان  )ب( 
امرأة من تايلند علـى وعـد بـالعثور هلـا علـى وظيفـة يف سـنغافورة ولكنـها أُكرهـت            بفقد جيء   

وقد ُوجهـت التهمـة إىل مرتكـب هـذه اجلرميـة مبقتـضى              .  البلد على البغاء عند وصوهلا إىل هذا     
__________ 

 .٩١ املرجع نفسه، الفقرة )٦( 
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وقد حكـم عليـه بالـسجن ملـدة سـنتني           . ميثاق املرأة كما ُوجهت إليه هتم تتعلق بقوانني اهلجرة        
 .اوشهرين باإلضافة إىل أربع ضربات بالعص

ــذ عــام    ــاإلكراه علــى ممارســة     ٢٠٠٥ومن ــة تتعلــق باالجتــار أو ب  مل تــسجل قــضايا ثابت
 .ءالبغا

. وحتمي قوانني سنغافورة املرأة من االستغالل واإليذاء كما حتميها من االجتار والبغـاء             
 :ومن أمثلة تشريعاتنا املشددة ضد االجتار باملرأة واستغالهلا

 من ميثاق املرأة اليت حتظر جمموعة واسعة من أنواع السلوك بينـها             ١٤٠املادة   ‘١’ 
ض البغاء، أو القوادة، وإحـضار أو تـسلم         بيع أو استئجار أو امتالك امرأة بغر      

 املرأة على غري إرادهتا؛واستبقاء أو إيواء املقودات 
  من ميثاق املرأة اليت حتظر على وجه التحديد االجتار يف املرأة؛١٤١املادة  ‘٢’ 
 . من ميثاق املرأة اليت حتظر االجتار باملرأة بادعاء كاذب١٤٢املادة  ‘٣’ 
ــثالث املــ    ــصل إىل مخــس      واجلــرائم ال ــدة ت ــسجن مل ــها بال ــاله يعاقــب مرتكب ذكورة أع
 . دوالر سنغافوري١٠ ٠٠٠أو غرامة تصل إىل /سنوات و
ــان  ‘٤’  ــراء     ٣٧٣ و٣٧٢املادتـ ــع وشـ ــان بيـ ــان جترمـ ــات اللتـ ــانون العقوبـ ــن قـ  مـ

 األحداث بغرض ممارسة البغاء؛
خدامهن اليت جترم استرياد النساء عن طريـق الغـش بغـرض اسـت            ) أ(٣٧٣املادة   ‘٥’ 

 .ألغراض البغاء
 سـنوات   ١٠واجلرميتان املـذكورتان أعـاله يعاقـب مرتكبـهما بالـسجن ملـدة تـصل إىل                  

 مــن ميثــاق املــرأة ١٤٦وفيمــا يتعلــق بالبغــاء وإدارة بيــوت الــدعارة، حتظــر املــادة . أو غرامــة/و
أو /العيش من إيرادات بغي ويعاقب من يقوم بـذلك بالـسجن ملـدة تـصل إىل مخـس سـنوات و                    

 . دوالر سنغافوري١٠ ٠٠٠غرامة تصل إىل 
ويــستطيع الــضحايا االتــصال بــأي مركــز مــن مراكــز خدمــة األســرة، وهــي وكــاالت   

للخدمة االجتماعية موجودة باملناطق احمللية، إذا احتجن إىل إيواء مؤقت يف بيوت اإليواء أثنـاء               
ء األزمــات للــضحايا وتــوفر بيــوت اإليــواء أثنــا . األزمــات أو إىل أي نــوع آخــر مــن املــساعدة 

ــاطفيوالـــسكن املؤقـــت واحلمايـــة واملـــساعدة العمليـــة والـــربامج    واألخـــصائيون . الـــدعم العـ
ــضحايا       ــون مبراكــز خدمــة األســرة مــدربون علــى االســتجابة لألزمــات ول االجتمــاعيون املهني

ذلك تــستطيع الــضحايا اســتخدام اخلــط اهلــاتفي الــوطين ملراكــز خدمــة األســرة، أو  كــ. العنــف
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ل بالـــشرطة، إذا احـــتجن إىل املـــساعدة أو رغـــنب يف دخـــول بيـــوت اإليـــواء يف حالـــة  االتـــصا
وتوجــد روابــط بــني الــشرطة ومراكــز خدمــة األســرة مــن ناحيــة وخــدمات تقــدمي    . األزمــات

املــساعدة األخــرى مثــل اخلــدمات الطبيــة والــسيكلوجية، عــن طريــق شــبكات العنــف العــائلي   
تلبيــة لقيــام باإلحالــة املناســبة يف الوقــت املناســب  وتــضمن هــذه الــشبكات ال،ومحايــة األطفــال

 .االحتياجات املختلفة للضحايا
 املقــرر اخلــاص املعــين ببيــع األطفــال واســتغالهلم يف البغــاء ويف إنتــاج املــواد  يــشري  - ١١

 مبــسألة العنــف ة املعنيــة اخلاصــةاملقــررو) ١١٧، الفقــرة E/CN.4/2005/78/Add.3 (اإلباحيــة
إىل قــضايا اجتــار  ) ١٩٢، الفقــرة E/CN.4/2005/72/Add.1 (ونتائجــهضــد املــرأة وأســبابه   

بالنساء احلوامل هبدف بيع أطفاهلن بعد والدهتم، ويقدمان تفاصيل عن الكيفية اليت تعمـل              
 ٣ ٠٠٠ويفيد املقرران بأن الـشبكة تتلقـى علـى مـا يقـال مبلغـا يتـراوح بـني                    . هبا الشبكة 

فهـــل حاكمـــت حكومـــة .  لبيـــع أطفـــال دوالر عـــن كـــل رحلـــة إىل ســـنغافورة٣ ٥٠٠و
وإذا كـان الـرد باإلجيـاب، فريجـى         . سنغافورة أي أشـخاص تورطـوا يف مثـل هـذه القـضايا            

توفري معلومات عن تلك القضايا، وكذلك عن أيـة اسـتراتيجيات أخـرى ملنـع هـذا النـوع                   
 .من االجتار

ذا احلـادث    وليس لدى سنغافورة علم هب     ،٢٠٠٥مل توجد حاالت اجتار ثابتة منذ عام         
ترجو سنغافورة من اللجنة تزويدها مبزيد من املعلومـات لتمكينـها مـن    و. الذي ذكره املقررون 
 نتردد يف اختاذ اإلجراءات الشديدة ضد أية شـبكات اجتـار يتـبني أهنـا                لنو. حبث هذا املوضوع  
 .تعمل على شواطئنا

ة التـبين يف    ولدى حكومة سنغافورة شبكة متعددة الوكـاالت لـضمان أن تكـون عمليـ              
وتـضم هـذه    . سنغافورة عملية قانونية كما أننا حنمي مصاحل األطفال املتبـنني يف نطـاق قوانيننـا              

الشبكة وكاالت مثل وزارة التنمية احمللية والشباب والرياضة، وحمكمة األسرة، وإدارة اهلجـرة             
احملليـة والـشباب   يـة  نموتـشترط وزارة الت . ومراكز التفتيش، والوكاالت غري احلكومية املعتمـدة     

والرياضة، اليت تشرف على عملية التبين، أن يقوم مجيع اآلباء واألمهات املتبنون بـالتوقيع علـى           
إقرار رمسي ينص على أن الطفـل مل يـتم احلـصول عليـه عـن طريـق االجتـار يف األطفـال أو بأيـة           

النـسبة جلميـع   كـذلك يـتعني تقـدمي تقـارير عـن الدراسـة يف الـوطن ب          . وسيلة غري قانونية أخرى   
ويبحـث التقريـر مـا إذا كـان مـن سـيتبنون الطفـل قـادرين                 . عمليات التبين اليت تـتم يف اخلـارج       

وعنـدما  . على توفري االحتياجات األساسية اليت يتطلبها منوه اجلسماين والعـاطفي واالجتمـاعي            
لـسلطات  تكون هناك أية تقـارير عـن االجتـار باألطفـال أو أيـة أنـشطة غـري قابليـة أخـرى فـإن ا               

 .املختصة تتوىل التحقيق يف األمر
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إىل أن احلاالت املثبتة من حاالت اإلكراه على البغاء ) ٢٠الصفحة (يشري التقرير    - ١٢
 حالـة يف    ٢٦حالتـان مثبتتـان مـن أصـل احلـاالت املبلـغ عنـها البـالغ عـددها                   (نادرة للغايـة    

ــني عــامي    ــدة ب ــرة املمت ــدل  ايرجــى توضــيح أســباب  ). ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢الفت خنفــاض مع
 يف حماكمــة مــرتكيب هــذه اجلــرائم وبيــان مــا إذا كــان االجتــاه قــد اســتمر يف عــامي  النجــاح
 .٢٠٠٦ و ٢٠٠٥
اإلكـراه علـى البغـاء    املثبتـة مـن حـاالت     االت  احلـ ”تود سـنغافورة أن توضـح أن عبـارة         
 وعلى العكـس مـن  . “حماكمة مرتكيب هذه اجلرائم  اخنفاض معدل النجاح يف     ”ال تعين    “نادرة

ذلك فقـد أظهـرت حتقيقـات الـشرطة أن جرميـة اإلكـراه علـى البغـاء أو القيـام بـه حتـت ادعـاء                           
يف مل تثبـت     من ميثاق املرأة على التوايل،       ١٤٢واملادة  ) ج)(١(١٤٠، يف إطار املادة     )٧(كاذب

وعلـى سـبيل املثـال فقـد أظهـرت التحقيقـات أنـه              . معظم احلاالت القليلة اليت مت اإلبـالغ عنـها        
 بعض احلاالت أن الشكاوى كانت مقدمة نيابـة عـن أشـخاص آخـرين بـدون تقـدمي                  حدث يف 

بيانــات عــن كيفيــة االتــصال باألشــخاص املــدعى بــأهنم ضــحايا أو أن هــذه الــشكاوى كانــت  
وبالنـسبة لـبعض    . ونتيجة لذلك مل تـستطع الـشرطة متابعـة هـذه احلـاالت            . مقدمة من جمهولني  

نـه عنـدما هومجـت األمـاكن املـدعى وقـوع اجلرميـة هبـا مل             الشكاوى األخرى تبني أهنا كاذبة أل     
إننا نأخذ مأخذ اجلـد البالغـات املقدمـة عـن مثـل هـذه       . تكن هناك ضحية أكرهت على البغاء 

وعلى سبيل املثال، فإنه بالنـسبة حلـاليت البغـاء     . احلاالت ومجيع احلاالت املبلغ عنها تتم متابعتها      
، وجهت التهمة إىل املعتدين وصدر احلكم بالسجن ملـدد          ٢٠٠٤باإلكراه املبلغ عنهما يف عام      

وبالنسبة للحاالت املبلغ عنها اليت يوجد فيها مـا يـشري   .  شهور وسنتني وشهرين٨تتراوح بني   
إىل ارتكاب جرمية فإن الشرطة حتقق يف األمر حىت لو مل تكن هناك وسيلة لالتـصال بالـشاكية           

 .ألمر إىل أبعد من ذلكأو قررت الشاكية أهنا ال تريد متابعة ا
 : مبوبة كما يلي٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٢وإحصاءات احلاالت املبلغ عنها يف الفترة من  

 
__________ 

كـل شـخص يقـوم،    ”:  من ميثاق املرأة استرياد امـرأة أو فتـاة بادعـاءات كاذبـة كمـا يلـي             ١٤٢تعرِّف املادة    )٧( 
حتت ادعاء كاذب، أو على أسـاس بيانـات كاذبـة، أو بوسـائل تنطـوي علـى الغـش أو اخلـداع سـواء داخـل                 

عدة يف إخـراج أيـة امـرأة أو فتـاة        سنغافورة أو خارجها، بإحضار أو إخراج أو املساعدة يف إحـضار أو املـسا             
  -إىل سنغافورة أو منها 

 بنية استخدامها أو استعماهلا ألغراض البغاء داخل سنغافورة أو خارجها؛ )أ( 
 إذا علم أو كان هناك ما حيمله على االعتقاد بأهنا ستستخدم أو تستعمل على هذا النحو؛ )ب( 
 بل، سواء ألغراض البغاء يف احلاضر أو املستق )ج( 

 سـنوات أو بغرامـة ال تزيـد عـن     ٥يكون مرتكبا جلرمية ويعاقب يف حالـة ثبـوت اجلرميـة بالـسجن لفتـرة ال تزيـد عـن          
 “. دوالر١٠ ٠٠٠
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 السنة
ــغ   ــاالت املبلـ عـــدد احلـ

 عنها

حاالت اإلكراه على   
 البغاء الثابتة

 ،)ج)(١(١٤٠املادة  
 ٣٥٣ الفرع

ــاء   ــاالت االدعـــــــ حـــــــ
 الكاذب الثابتة

 الفــــــرع، ١٤٢املــــــادة 
٣٥٣ 

 ١ صفر ١١ ٢٠٠٢
 ١ صفر ٧ ٢٠٠٣
٩(١ )٨(٢ ١٥ ٢٠٠٤( 
 صفر صفر ٣٥ ٢٠٠٥
 صفر صفر ٣٣ ٢٠٠٦

 
ترجــع زيــادة عــدد احلــاالت املبلــغ عنــها خــالل الــسنتني األخريتــني إىل زيــادة الــوعي     
وكانـت هنـاك أيـضا      .  بالنسبة لتطبيق القـانون فيمـا يتعلـق بـاإلكراه علـى البغـاء              املتشددمبوقفنا  

الف بينهن وبني جتار الرذيلة بتقدمي بالغات ادعـني فيهـا           مشتغالت باجلنس قمن بعد وقوع خ     
وقـد ثبـت بعـد ذلـك أن هـذه البالغـات ال أسـاس هلـا،                  . منـهم ‘ االنتقام’االجتار وذلك بغرض    

وتوجـد بقـوة الـشرطة يف سـنغافورة وحـدة      . مبعىن أن املشتغالت باجلنس مل ُيكَرهن على البغاء  
ــا االجتــار     ــا فيه ــة، مب ــسائل الرذيل ــسي التجــاري   خمصــصة مل ــساء ألغــراض االســتغالل اجلن . بالن

وهـم مـدربون علـى      . وموظفو هذه الوحدة لـديهم اخلـربة والقـدرة علـى تنـاول هـذه احلـاالت                
أســاليب إجــراء املقــابالت املتخصــصة ويــتم تــوفري املتــرمجني أثنــاء إجــراء هــذه املقــابالت مــع      

 .األجنبيات من املشتغالت باجلنس لتيسري املقابلة
ت الــيت جتــرى مــع املــشتغالت بــاجلنس األجنبيــات وعمليــات الفــرز الــيت تــتم  واملقــابال 

بالنــسبة هلــن تتــيح للــضباط احلــصول علــى معلومــات عــن احتمــاالت وجــود أنــشطة لالجتــار     
 .باجلنس أو عن اهليئات اليت متارس نشاطها يف هذا اجملال

 مـدربون علـى     وضباط إدارة اهلجرة ومراكز التفتيش الذين يشرفون على أمن احلـدود           
املواصفات اليت يـراد هبـا تـسليحهم باملهـارات الـيت متكنـهم مـن توصـيف                  حتديد  حتديد  أساليب  

وهكـذا حيـال األشـخاص الـذين يـثريون االهتمـام،           . األشخاص والسلع وعمليـات نقـل امللكيـة       
مثــل األشــخاص الــذين حيتمــل أن يكونــوا مــن املــشتغلني بــاجلنس أو مــن ضــحايا االجتــار، إىل   

وحـىت هـذا التـاريخ مل يكتـشف        .  فحص ثانية يقوم هبا ضباط مدربون ومن ذوي اخلـربة          عملية
__________ 

وكانـت األوىل تتعلـق     . ٢٠٠٤يونيـه   /أبريـل  وحزيـران    /وقعت حادثتا البغاء باإلكراه املشار إليهما يف نيسان        )٨( 
 .ة تتعلق بثالث ضحايا من سري النكابضحية من تايلند، بينما كانت الثاني

، حيـث وجهـت إىل املتـهمني هتمتـا اإلكـراه علـى       ٢٠٠٤يونيـه  /هذه هي نفس احلالة اليت وقعت يف حزيـران        )٩( 
 .البغاء واالدعاء الكاذب
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ضباط إدارة اهلجرة ومراكز التفتـيش العـاملني يف مراكـز التفتـيش الربيـة واجلويـة والبحريـة أيـة                     
 .حاالت ملسافرات جئن إىل سنغافورة بطريق االجتار ألغراض الرذيلة

 
 حلياة العامةاملشاركة يف احلياة السياسية وا  

تعزيز جهودها الراميـة    ، ب )١٠(أوصت اللجنة احلكومة، يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة       - ١٣
تطبيـق مبـدأ اجلـدارة      بإىل توسيع نطاق متثيل املرأة يف دوائر رسم السياسات وصنع القرار            

شاركة تضمن للمرأة تكافؤ الفرص يف املاليت تدابري الواختاذ الذي يراعي املنظور اجلنساين 
وعلى الرغم من تعيني رئيس الوزراء ثالث نـساء يف مناصـب سياسـية يف        . يادينيف هذه امل  

 وزيــادة متثيــل النــساء إىل حــد مــا يف الربملــان، فقــد ظلــت النــساء    ٢٠٠٤أغــسطس /آب
ممثالت متثيال ناقصا يف احلياة السياسية وتدىن عدد النساء الالئي يشغلن وظائف يف الرتب  

يرجى ذكر ما إذا كانت قد جرت أي مناقـشة بـشأن اعتمـاد              . لدبلوماسيالعليا بالسلك ا  
تـدابري خاصـة مؤقتـة للـسماح مبـنح املـرأة معاملـة تفـضيلية، بوسـائل منـها احلـصص، وفقـا             

 .٢٥ و ٢٣ من االتفاقية وتوصييت اللجنة العامتني رقمي ٤  من املادة١للفقرة 
ابات العامة اليت أجريت يف عـام       شهدت سنغافورة زيادة يف عدد املرشحات يف االنتخ        
 كان عدد املرشحات الـاليت تقـدمن        ٢٠٠١ففي عام   . ٢٠٠١ مقارنا بعددهن يف عام      ٢٠٠٦

قـد  و.  مرشحات ومن أحزاب املعارضة مرشـحة واحـدة        ١٠بطلبات من حزب العمل الشعيب      
 .٢٠٠٦ على التوايل يف عام ٥ و١٧ارتفع هذان الرقمان إىل 

ملان من النساء قـد أخـذ يتزايـد خـالل االنتخابـات القليلـة               كذلك فإن عدد أعضاء الرب     
 ١٠ يف املائـة أو      ١٢، وهو العام الذي قُدم فيه التقرير الثالـث، كـان            ٢٠٠٤ففي عام   . املاضية

 مـن األعـضاء املعيـنني بالربملـان مـن      ٩ مـن  ٣ عضوا منتخبا يف الربملان من النساء و       ٨٤من كل   
 عـضوا   ٨٥ مـن    ١٧، كـان    ٢٠٠٦مـايو   /يت أجريـت يف أيـار     وبعد االنتخابات العامة ال   . النساء

ومــن بــني .  نقــاط مئويــة٨ يف املائــة منــهم، مــن النــساء، وهــذه زيــادة بنــسبة   ٢٠بالربملــان أو 
.  سياسـية مناصـب  نـساء يـشغلن   ٤ عضوا كانـت هنـاك   ١٧األعضاء من النساء البالغ عددهن     

وتوجـد  . مـن النـساء     كـن  نني التـسعة   من بني أعضاء الربملان غري املعي      ٥وعالوة على ذلك فإن     
حبزب العمل الـشعيب احلـاكم وحـدة للمـرأة تقـوم باستكـشاف مواهـب املرشـحات الواعـدات               

ويقوم حـزب العمـل الـشعيب بـدعوة املرشـحات احملـتمالت مـن خمتلـف                 . وتطوير هذه املواهب  
باالشـتراك،  األعمال إىل االنضمام إىل أعضاء الربملـان فيمـا يقومـون بـه مـن عمـل يف دوائـرهم                     

مثال، يف اللقاءات الشعبية اليت تعقد بانتظام، وفهم شـواغل القواعـد الـشعبية وإدراك مـا ميكـن                   
__________ 

 .٨٨املرجع نفسه، الفقرة  )١٠( 
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ولدى حزب العمـل الـشعيب   . أن يكون هلذه الشواغل من أثر يف تغيري حياة الناس يف سنغافورة    
ويــسعى احلــزب بــوعي وباســتمرار إىل . مــشروع لإلشــراف يــتم فيــه توجيــه املرشــحات اجلــدد
 .اكتشاف النساء الاليت ميكن أن يكن أعضاء بالربملان

وبالنسبة حلزب العمال، وهـو مـن أحـزاب املعارضـة الرئيـسية يف سـنغافورة، فـإن مـن                     
وكانـت رئيـسة حـزب    .  عضوا مخس من النـساء ١٣بني أعضاء جملسه التنفيذي البالغ عددهم  

ــان بعــد االنتخابــ     ــيَّن عــضوا بالربمل ــرأة ُتع ــيت أجريــت يف عــام   العمــال هــي أول ام ــة ال ات العام
٢٠٠٦. 

وعلى الرغم من هـذه التـدابري الـيت اختـذهتا األحـزاب الـسياسية فـإن هـذه األحـزاب مل                      
ويرجـع ذلـك جزئيـا إىل أنـه      . تستطع بعد إقناع مزيـد مـن النـساء بالتقـدم لالشـتغال بالـسياسة              

مـدن علـى أنفـسهن    على الرغم من زيادة عدد احلاصالت على تعليم عال وزيادة عـدد مـن يعت   
 .يف اجملال االقتصادي فإن كثريا من النساء مازلن خيترن عدم دخول احلياة العامة

وكمــا هــي احلــال بالنــسبة للوظــائف يف القطاعــات األخــرى، فــإن نــوع اجلــنس لــيس   
ــسلك الدبلوماســي     ــائف يف ال ــع الوظ ــدِّدا لتوزي ــامال حم ــات    . ع ــع الفئ ــات يف مجي ــدد املوظف فع

دارة العليــا واإلدارة الوســطى والوظـــائف األخــرى، قــد زاد يف الـــسنوات     الــثالث، أي يف اإل 
يف  (٩إىل  ) ٢٠٠٤يوليـه   /يف متـوز   (٨فقد ارتفع عدد املوظفات يف اإلدارة العليا مـن          . األخرية
كــذلك تــدرَّج مزيــد مــن النــساء يف ســلك الوظــائف وأصــبحن يــشغلن   ). ٢٠٠٦يوليــه /متــوز

 إىل ٢٠٠٤يوليـه  / موظفـة يف متـوز  ١٩عـددهن مـن   مناصب يف اإلدارة الوسـطى حيـث ارتفـع         
ويف الوقت نفسه زاد عدد املوظفات يف الوظـائف األخـرى           . ٢٠٠٦يوليه  / موظفة يف متوز   ٢٥
 . موظفات١٠٤ موظفة إىل ٨٨من 

ويقتضي األمر بذل مزيد من اجلهد لتحليل أسباب اخنفاض مستوى التمثيل الـسياسي              
ويف الوقـت   .  تترتـب علـى هـذا االجتـاه بالنـسبة للمجتمـع            للمرأة ومناقشة اآلثـار الـيت ميكـن أن        

احلاضر فإن األخذ بنظام احلصص يف عضوية الربملان ليس خيارا مفضال لزيادة متثيل املـرأة ألن                
 .سنغافورة تأخذ بنظام يعتمد على اجلدارة

 يف أنـه مـع زيـادة عـدد املتعلمـات تعليمـا عاليـا وعـدد املهنيـات سـيزيد                      األمل حيدون وا 
وسوف نواصل استعراض مـا نتخـذه      . د من يدخلن إىل ميدان السياسة يف السنوات القادمة        عد

 البلدان األخرى بالنسبة لكيفية تشجيع املزيد من النـساء علـى            منمن التدابري والربامج والتعلم     
 .املشاركة يف السياسة
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 النمطيةالتعليم والقوالب   
ية لكفالة خلّو مجيع الكتب املدرسية وغريها يشري التقرير إىل القيام مبحاوالت واع - ١٤

مــن املــواد التعليميــة الــيت ُتقرهــا وزارة التعلــيم مــن القولبــة النمطيــة لوضــع املــرأة بــشكل   
ينبغـي جتنـب القولبـة النمطيـة اجلنـسية الـيت ميكـن أن             ”وجاء يف التقرير أيضا أنـه       . ازدرائي

اجلهود اليت بذلت حتديـدا لعكـس       يرجى اإلشارة إىل    . “أو حاطة من القدر   /تكون مؤذية و  
صــورة إجيابيــة عــن املــرأة يف الكتــب املدرســية، وغريهــا مــن املــواد التعليميــة، ويف وســائل   

 .اإلعالم، وإىل تأثري تلك التدابري
ُبــذلت جهــود واعيــة لــضمان تقــدمي صــورة متوازنــة للمــرأة والرجــل يف مجيــع الكتــب   

وعلـى  . أو توافـق عليهـا وزارة التعلـيم       / تنتجهـا و   الدراسية ومجيع املواد التعليميـة األخـرى الـيت        
أعـضاء الربملـان مـن النـساء        أن  سبيل املثال فإن الطالبات يصورن وهن يلعـنب كـرة القـدم كمـا               

كـذلك يـتم تقـدمي      . ُيعرضن وهن يناقشن مشاريع القوانني يف الربملـان مـع أقـراهنم مـن الرجـال               
وتوجـد مبـادئ توجيهيـة واضـحة لوسـائل          . نيـة ة للمراكز اإلدارية وللوظـائف امله     غلاملرأة كشا 

وعلـى سـبيل املثـال      . هماعن اجلنسني كمـا متنـع التمييـز بينـ          النمطيةاإلعالم متنع تقدمي القوالب     
ال ينبغـي أن تـشري   ” هفإنه بالنسبة لوسائل اإلعالم اإلذاعية توجد مبادئ توجيهية تنص على أنـ        

 مـن األشـخاص علـى اعتبـار أهنـا دون غريهـا          إشارات مستهترة إىل أيـة فئـة أو جمموعـة         الربامج  
ال ينبغي أن متيز الربامج أو تشجع على التمييـز          ”وتنص املبادئ التوجيهية على أنه      . “بطبيعتها

“ ضد أي فئة من فئات اجملتمع على أساس نوع اجلنس أو السن أو العجـز أو املركـز الـوظيفي                   
يتجنبوا أي مزاح ميكن أن خيدش الـذوق        يتعني على املذيعني أن يتمتعوا باحلساسية وأن        ”كما  

 تشمل األمثلة النكات اليت تقـوم علـى أسـاس العنـصر أو نـوع اجلـنس                 ]حيث[السليم واحلياء،   
 .“ميكن بسهولة أن يتسبب يف اإليذاء أو اإلهانة... ن مثل هذا املزاح ألأو العجز 
صاحل املـرأة، تقـدم     وباإلضافة إىل املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة باملـضمون والـيت حتمـي مـ                

  Penmaniومـن األمثلـة احلديثـة لـذلك برنـامج      . سنغافورة أيضا الدعم للربامج اليت تعىن باملرأة
ــاألبوة     )٢٠٠٧) (الــسيدة( ، وهــو سلــسلة إعالميــة تعــرض وجهــات نظــر املــرأة فيمــا يتعلــق ب

 واألمومــة، والــصحة، واملــسائل الطبيــة، كمــا تعــرض مقــابالت أجريــت مــع نــساء يف خمتلــف    
 إىل  ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ٥، الذي عرض من     )ةهلاإل (Dewiوكان برنامج   . قطاعات الصناعة 

 حلقات إعالمية تعليمية تعرض أسـلوب حيـاة النـساء           ١٠، مؤلفا من    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٧
ليا يف ماليزيا وإيبـو مارتـا تـيالر يف          يات يف جنوب شرق آسيا، مثل كام      وتربز السيدات النشيط  

 .كتورة فاطمة لطيف يف سنغافورةإندونيسيا والد
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جامعـة سـنغافورة    ما تأثري إلغاء نظام احلصص يف قبول الطالبات لدراسة الطب يف             - ١٥
 ؟٢٠٠٣منذ عام الوطنية 
 طالبـة يدرسـن الطـب يف جامعـة سـنغافورة الوطنيـة              ٨٣ كانـت هنـاك      ٢٠٠٢يف عام    

ــثلن   ــتحقني  ٣٥,٩حيــث كــن مي ــة مــن جممــوع املل ــاء نظــام احلــصص  وبعــد أن مت.  يف املائ  إلغ
بالنسبة لقبول الطالبات الاليت يدرسن الطب جبامعة سـنغافورة الوطنيـة، أصـبحت للمـرأة اآلن                

وقـد  .  به من جدارة شخـصية     تتمتعفرصة متساوية لدراسة الطب بتلك اجلامعة على أساس ما          
 كانـت   ٢٠٠٦ففـي عـام     . زاد عدد الطالبات املقبوالت بكلية الطب جبامعة سنغافورة الوطنيـة         

 . يف املائة من جمموع عدد امللتحقني٤٦,٤ طالبة يدرسن الطب وميثلن ١١٦هناك 
يرجى تقدمي معلومات عن أي دراسة أو مناقشة أجريت بشأن العالقة احملتملة بني              - ١٦

الوضع القانوين للرجل باعتباره رب األسرة والقوالب النمطيـة املتعلقـة بـدور اجلنـسني يف                
 .األسرة واجملتمع

ينص على أن يكون الزوج هو رب األسرة أو يؤكـد           ما  ال يوجد يف قوانني سنغافورة       
 منطيـة وصحيح أنه ال تزال هناك قوالب       . أي نوع من أنواع القوالب النمطية بالنسبة للجنسني       

فيما يتعلق بدور كل من اجلنسني يف بعـض قطاعـات اجملتمـع، وهـي قوالـب ناشـئة عـن الثقافـة          
ومـع  . علـى أن اجملتمـع آخـذ يف الـتغري        . وروثة وليس عـن أي نـص قـانوين        وممارسات املاضي امل  

 .انتشار التعليم العايل تقل القوالب النمطية فيما يتعلق باجلنسني
 عـن املواقـف حنـو الـزواج والطـالق يف سـنغافورة،           ٢٠٠٤ويف دراسة أجريت يف عام       

سؤولية بالنــسبة للواجبــات وجــدنا أن الــزواج املتكــافئ، أو الــزواج الــذي يــتم فيــه تقاســم املــ   
هــذه يف املرتليــة، يــرجَّح أن يــستمر علــى عكــس الــزواج الــذي تتحمــل فيــه الزوجــة عبئــا أكــرب 

وهــذا يعكــس حالــة اجليــل اجلديــد مــن املتــزوجني يف ســنغافورة ويــدل علــى مــدى  . الواجبــات
 .التغيريات اليت حدثت يف أسر هذا اجليل

ل والنـساء، األزواج والزوجـات، علـى    لقد حثت حكومـة سـنغافورة باسـتمرار الرجـا       
تقاسم مسؤوليات البيت على قدم املساواة، ال من حيث النـهوض بالواجبـات املرتليـة وإشـباع        

 .االحتياجات اليومية فحسب بل أيضا من حيث رعاية األطفال
كــذلك اشــتركت حكومــة ســنغافورة مــع منظمــات غــري حكوميــة مثــل مركــز األبــوة   

ويعمل مركـز األبـوة،     . ة الوعي بأمهية اشتراك اآلباء يف تربية الصغار       من أجل زياد  ) سنغافورة(
وهو مؤسسة ال تسعى إىل الربح، مع األفراد والشركات وهيئات اجملتمـع احمللـي لتـشجيع دور                 
 .األبوة املسؤولة وتزويد اآلباء مبهارات األبوة من خالل حلقات دراسية تتناول هذا املوضوع
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شاركون بقــدر أكــرب ممــا شــارك بــه آبــاؤهم يف يــ الــشباب ويف الوقــت الــذي أخــذ فيــه 
أعمال البيت، تسلم سـنغافورة بـأن احلالـة ميكـن حتـسينها حيـث ال تـزال هنـاك نـساء كـثريات                   

أغـــسطس /ويف آب. يـــشعرن بـــضغوط اجلمـــع بـــني مـــسؤوليات البيـــت ومـــسؤوليات العمـــل 
ولتـشجيع  . بـوة ، اختذت حكومة سـنغافورة جمموعـة جديـدة مـن اإلجـراءات لـدعم األ               ٢٠٠٤

ــاملون نفــس         ــاء الع ــة األطفــال، ُيمــَنح اآلب ــدور إجيــايب يف رعاي ــام ب ــاء علــى القي ــد مــن اآلب مزي
ومن حـق أي أب عامـل أو أم         . استحقاقات إجازة رعاية الطفل اليت ُتمَنح لألمهات العامالت       

عاملــة يرعــى أو ترعــى طفــال دون ســن الــسابعة احلــصول علــى إجــازة لرعايــة األطفــال مــدهتا   
 .ومان يدفع صاحب العمل أجرمها كل سنةي

ــيت نتخــذها        ــدابري ال ــة ســنغافورة باســتمرار باســتعراض سياســاتنا والت وســتقوم حكوم
 . فيما يتعلق بدور كل من اجلنسنيالنمطيةللقضاء على القوالب 

 
 العمل والتوفيق بني العمل واحلياة العائلية  

ت اســتجابة للتعليقــات اخلتاميــة يرجــى تقــدمي معلومــات عــن أي أعمــال متابعــة متــ - ١٧
وهــل وضــعت حكومــة ســنغافورة أي آليــات  . )١١( املنــازلبعمــالالــسابقة للجنــة املتــصلة 

  املنازل، وما اخلربة اليت اكتسبتها من تنفيذ هذه التدابري؟عماللرصد وضع 
مل تدرج سنغافورة عمال املنازل يف قانون العمل ألنه ليس من العملي تنظـيم جوانـب                 

 من العمل املرتيل، مثل سـاعات العمـل أو العمـل يف يـوم الراحـة أو يف العطـالت الرمسيـة                       معينة
وهـذا  . نظرا ألن عمال املنازل يعملون يف بيئـة مرتليـة ختتلـف فيهـا الترتيبـات بـاختالف األسـر                   

. االستبعاد ال عالقة له مبسألة نوع اجلـنس ألنـه ال يفـرق بـني عمـال املنـازل وعـامالت املنـازل                    
ن هــذا ال يعــين أن عمــال املنــازل يف ســنغافورة ال يتمتعــون باحلمايــة التــشريعية أو أهنــم   علــى أ

 .يعملون يف ظروف عمل أسوأ إذا ما قورنوا بنظرائهم العاملني يف البلدان األخرى
ومبقتـــضى قـــانون تـــشغيل العمـــال األجانـــب، تفـــرض وزارة القـــوى العاملـــة شـــروط  

يــع أصــحاب العمــل باحملافظــة علــى مــصاحل عمــال  احلــصول علــى تــصريح العمــل الــيت تلــزم مج 
وجيـوز أن تفـرض علـى أصـحاب العمـل الـذين خيلـون               . املنازل األجانب الذين يعملون لـديهم     

.  دوالر سنغافوري والسجن ملدة تـصل إىل سـتة شـهور   ٥ ٠٠٠هبذه الشروط غرامة تصل إىل    
ديـدا علـى أن يقـوم        للـنص حت   ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١وقد مت تنقيح شروط تصاريح العمـل يف         

ويف . أصحاب العمل بدفع املرتبات بانتظام خالل األيـام الـسبعة األوىل مـن كـل شـهر تقـوميي                  
، جنحـت وزارة القـوى العاملـة يف إقامـة الـدعوى علـى             ٢٠٠٦ إىل عـام     ٢٠٠٤الفترة من عام    

__________ 
 .٧٨ و ٧٧املرجع نفسه، الفقرتان  )١١( 
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بعـة  مت يف النهايـة احلكـم علـى أر   وعدم قيامهم بدفع األجور ل من أصحاب العمل املخالفني      ١١
 قامـت سـنغافورة بتغـيري قـانون العقوبـات هبـا إلدخـال زيـادة                 ١٩٩٨ويف عـام    . منهم بالسجن 

قــدرها مــرة ونــصف مــرة علــى العقوبــات الــيت تفــرض علــى أصــحاب العمــل أو أفــراد أســرهم 
وهكـذا  . بسبب أية أعمال إساءة موجهة إىل مـن يعملـون لـديهم مـن عمـال املنـازل األجانـب                   

 إىل  ١٩٩٦ حالـة يف عـام       ١٥٧ة الثابتـة الـيت حبثتـها الـشرطة مـن            اخنفض عـدد حـاالت اإلسـاء      
 علـى الـرغم ممـا حـدث مـن زيـادة يف عـدد        ٢٠٠٦األرباع الثالثة األوىل من عام   حالة يف    ٢٣

 مــن ٢٧، حكــم بالــسجن علــى ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠١ويف الفتــرة مــن . عمــال املنــازل األجانــب
. هتم إىل عمــال املنــازل األجانــب أصــحاب العمــل أو زوجــاهتم أو أفــراد أســرهم بــسبب إســاء  

وأصحاب العمـل الـذين يـدانون باإلسـاءة حيرمـون حرمانـا دائمـا مـن اسـتخدام أي عامـل مـن                      
كمــا أن العمــال الــذين ال يتخــذون التــدابري الالزمــة لــضمان ســالمة  . عمــال املنــازل األجانــب

ويف إحـدى   . اكمعمال املنازل األجانب ميكـن أن توجـه إلـيهم هتمـة اإلمهـال اجلنـائي أمـام احملـ                   
ــباط     ــيت ُنظــرت يف ش ــة ال ــضايا اهلام ــر /الق ــل     ٢٠٠٦فرباي ــى صــاحبة عم ــسجن عل ، حكــم بال

وعالوة على ذلـك فـإن مجيـع العمـال          . لتعريضها حياة العاملة األجنبية اليت تعمل لديها للخطر       
 .األجانب يف سنغافورة حتكمهم قوانيننا وتوفر هلم احلماية بدون أي تعصب

ذلك فإن سنغافورة تأخـذ بنـهج متعـدد اجلوانـب حلمايـة رفـاه ومـصاحل                وباإلضافة إىل    
 :والتدابري واملبادرات اليت تنفذها وزارة القوى العاملة هي كما يلي. عمال املنازل األجانب

 
 زيادة شروط االلتحاق بالعمل )أ(  

 ســنة اعتبــارا مــن ٢٣ إىل ١٨مت رفــع احلــد األدىن لــسن عمــال املنــازل األجانــب مــن   
ويتعني أن يكون هؤالء العمال قـد أمتـوا مثـاين سـنوات علـى األقـل              . ٢٠٠٥يناير  /نون الثاين كا

 إجـراء اختبـار قبـول    ٢٠٠٥أبريـل  /وباإلضـافة إىل ذلـك بـدأ منـذ نيـسان      . من التعلـيم النظـامي    
ارتفـاع  وباإلضـافة إىل    . للتأكد من القدرات اللغوية والعددية والعملية لعمال املنازل األجانـب         

 هـم  يف سـنغافورة فـإن هـؤالء العمـال    ونـضجهم بـشكل عـام    عمـال املنـازل األجانـب      مستوى
 . أكثر قدرة على فهم وممارسة حقوقهماآلن

 
 التعليم )ب(  

بـــدأ تنظـــيم دورات التـــدريب اإلجباريـــة لتثقيـــف أصـــحاب العمـــل وعمـــال املنـــازل   
يـستخدمون   أصـبح يـتعني علـى أصـحاب العمـل الـذين              ٢٠٠٤أبريـل   /ومنذ نيـسان  . األجانب

ــه       ــاري ألصــحاب العمــل الغــرض من ــوجيهي إجب ــامج ت هــؤالء العمــال ألول مــرة حــضور برن
 .بالتزاماهتم حنو عمال املنازل األجانبهم تعريف
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، أصـبح يـتعني علـى أصـحاب العمـل الـذين             ٢٠٠٤أكتوبر  /واعتبارا من تشرين األول    
الل عـام واحـد أن حيـضروا         مرات أو أكثر خ    ٥يغريون عمال املنازل األجانب العاملني لديهم       

أما أصحاب العمل الذين يواصلون تغيري عمال املنـازل         . برنامج التوجيه املعد ألصحاب العمل    
األجانب بشكل متكرر فتجري معهم الـوزارة مقـابالت وقـد مينعـون مـن القيـام بأيـة تغـيريات                   

 .أخرى
ــى عمــا       ــة عل ــشرات توجيهي ــع ن ــة بانتظــام بتوزي ــازل وتقــوم وزارة القــوى العامل ل املن

 مفيــدة يــةوتــوفر الــوزارة أرقــام هاتف. األجانـب بلغــاهتم الوطنيــة لتعــريفهم حبقــوقهم والتزامــاهتم 
، تلــزم الــوزارة مجيــع مــن ٢٠٠٤أبريــل /ومنــذ نيــسان. ميكنــهم اســتخدامها يف حالــة الطــوارئ

ــوعي مبــ        ــة عــن ال ــرة حبــضور دورة إجباري ــب ألول م ــازل األجان ــال املن ــستخدمون عم سائل ي
 . تنظَّم بلغاهتمسالمةال

، بدأت الـوزارة تـصدر نـشرة إخباريـة جمانيـة مـرتني           ٢٠٠٦أكتوبر  /ويف تشرين األول   
ــازل األجانــب     ــع عمــال املن ــع مــن   . كــل ســنة توزعهــا علــى مجي ــل إىل مجي كــذلك أُرســل دلي
ــازل األجانــب يف كــانون األول   ــستخدمون عمــال املن ــسمرب /ي ــهم مــن فهــم  ٢٠٠٦دي  لتمكين

، جتــري وزارة ٢٠٠٦أكتــوبر /ومنــذ تــشرين األول.  علــى وجــه أفــضلأدوارهــم ومــسؤولياهتم
القوى العاملة مقابالت الختيار عمال املنازل األجانب الذين يعملـون ألول مـرة يف سـنغافورة                

ــهم للتأكــد     ــن عمل ــشهور األوىل م ــن أهنــم خــالل ال ــق    م ــا يتعل ــة مــشاكل فيم  ال يواجهــون أي
 .بالتكيف

 
 تنظيم وكاالت التشغيل )ج(  

وتــنظم وزارة القــوى العاملــة . وم وكــاالت التــشغيل خبــدمات االختيــار والتوظيــفتقــ 
ــاد       ــراخيص واالعتم ــشريعات وإصــدار الت ــق الت ــسبة لوكــاالت  (هــذه الوكــاالت عــن طري بالن

 ).التشغيل اليت تقوم بتشغيل عمال املنازل األجانب
ــانون العمـــل، والقواعـــد امل     ــار التـــشريعي لوكـــاالت التـــشغيل قـ ــة ويـــشمل اإلطـ نظمـ

ومبقتــضى قــانون العمــل . لوكــاالت التــشغيل، وشــروط إصــدار التــصاريح وفقــا لقــانون العمــل
 ي دوالر سـنغافور   ٥ ٠٠٠ميكن أن تفرض علـى وكـاالت التـشغيل املخالفـة غرامـة تـصل إىل                 

ــنتني    /و ــصل إىل س ــدة ت ــسجن مل ــيهم بال ــانون     . أو حيكــم عل ــة ق ــى خمالف ــب عل وميكــن أن يترت
عـــد أو شـــروط إصـــدار التـــراخيص ســـحب التـــراخيص أو عـــدم   وكـــاالت التـــشغيل أو القوا

وعلـى سـبيل املثـال، فـإن كـل مـن يثبـت احتفاظـه جبـواز سـفر أو تـصريح عمـل أي                          . جتديدها
 دوالر سـنغافوري، كمـا ميكـن أن         ١ ٠٠٠عامل أجنيب ميكن أن تفرض عليه غرامة تـصل إىل           
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أو الـسجن   /ر سـنغافوري و    دوال ٢ ٠٠٠تصل هذه العقوبـة بالنـسبة أليـة خمالفـات الحقـة إىل              
 .ملدة تصل إىل ستة شهور

ويتم فرز الطلبات اليت تقدم من وكاالت التـشغيل للحـصول علـى التـراخيص للتأكـد                  
من عدم وجود أية أحكام سابقة صـادرة مـن احملـاكم كمـا يـتعني علـى مقـدمي هـذه الطلبـات               

 الــضمان عنــد ويــصادر هــذا.  دوالر ســنغافوري لــدى الــوزارة٢٠ ٠٠٠إيــداع ضــمان قــدره 
ولزيادة الروح املهنية لدى وكـاالت التـشغيل احملليـة، جعلـت وزارة القـوى               . سحب الترخيص 

ــذ          ــا من ــب إلزامي ــازل األجان ــال املن ــشغيل عم ــوم بت ــيت تق ــشغيل ال ــاد وكــاالت الت ــة اعتم العامل
 .٢٠٠٤يونيه /حزيران

ام الـنقط  ، بـدأت وزارة القـوى العاملـة تأخـذ بنظـ           ٢٠٠٦فربايـر   / شـباط  ١وابتداء من    
ووفقا هلذا النظام فـإن وكـاالت التـشغيل الـيت ختـل بقواعـد              . بالنسبة لوكاالت التشغيل  السلبية  

وكاالت التـشغيل أو بـشروط احلـصول علـى التـراخيص يـتم إخطارهـا وتـسجل هلـا ثـالث أو                       
وتفقــد وكــاالت .  وذلــك حــسب مــدى خطـورة املخالفــات سـلبية سـت أو اثنتــا عــشرة نقطــة  

ــصها  ــشغيل تراخي ــا  الت ــع هل ــرة     ســلبية نقطــة ١٢ إذا جتمَّ ــن ســنوات فت ــر خــالل ســنة م  أو أكث
ــانون الثـــاين  . التـــرخيص ــرة الـــسنوات الـــثالث مـــن كـ ــاير /وخـــالل فتـ ــانون ٢٠٠٤ينـ  إىل كـ

، ألغت وزارة القوى العاملة تصرحيات ست من وكاالت التشغيل ومل تقـم             ٢٠٠٧يناير  /الثاين
 . وكالة أخرى١٥بتجديد التراخيص بالنسبة إىل 

 
 التوفيق )د(  

تقــدم وزارة القــوى العاملــة املــساعدة ألصــحاب العمــل والعمــال يف تــسوية منازعــات  
وقد أنشئت بشعبة إدارة القوى العاملة األجنبيـة بـوزارة القـوى            . العمل وديا عن طريق التوفيق    

  ساخن خاص بعمـال املنـازل األجانـب ملـساعدة هـؤالء            الرعاية وخط  باسم إدارة     إدارة العاملة
 يف املائـة مـن منازعـات العمـل تـتم            ٩٠وعالوة على ذلـك فـإن أكثـر مـن           . العمال عند احلاجة  

 .تسويتها وديا عن طريق التوفيق
 

 الشراكات )هـ(  
تعمل وزارة القـوى العاملـة يف تعـاون وثيـق مـع االحتـادات واملنظمـات غـري احلكوميـة                 

عمـال املنـازل األجانـب والنـهوض     ووسائل اإلعالم والسفارات األجنبية لالعتراف بإسهامات     
وعلى سبيل املثال، قامـت وزارة القـوى العاملـة، بالتعـاون مـع          . بأحواهلم االجتماعية وتثقيفهم  

لـس  اجملاملنظمة اإلنـسانية القتـصاديات اهلجـرة وجلنـة مـن املتطـوعني مـن منظمـات خمتلفـة مثـل                
جانب للتـدريب علـى املهـارات    ، بدور إجيايب يف تكوين مجعية عمال املنازل األ  للسالمة الوطين
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وتنظم هذه اجلمعية دورات لعمـال املنـازل األجانـب لتعزيـز القـدرات            . ٢٠٠٥مارس  /يف آذار 
 باالنتمـاء  اليت تساعدهم يف احلصول على عمل وزيـادة انـدماجهم االجتمـاعي وتنميـة الـشعور           

 .إىل مجاعة بني عمال املنازل األجانب
 

 التدابري اإلدارية )و(  
ــزم و  ــأمني ضــد       تل ــصة شخــصية للت ــشراء بولي ــة أصــحاب العمــل ب ــوى العامل زارة الق

احلوادث لكــــل عامل مـن عمـال املنـازل األجانـب يكـون فيهـا احلـد األدىن للمبلـغ املـؤمن بـه                        
 .  دوالر سنغافوري١٠ ٠٠٠

ولــضمان قيــام أصــحاب العمــل بإعــادة العمــال األجانــب إىل أوطــاهنم عنــد انتــهاء          
 حمــصورين يف ســنغافورة، تلــزم وزارة القــوى العاملــة أصــحاب العمــل عقــودهم وعــدم تــركهم

 . دوالر سنغافوري عن كل عامل أجنيب٥ ٠٠٠بإيداع ضمان قدره 
 

 تغيري العمل  
يف احلاالت اليت يتقدم فيها عمال املنـازل األجانـب بـشكاوى مـن االسـتغالل أو عـدم         

لعاملـة بتيـسري حـصوهلم علـى عمـل          أيـة خمالفـات أخـرى، تقـوم وزارة القـوى ا           أو  دفع األجور   
وميكـن القيـام هبـذا      . آخر مؤقت خالل الفترة اليت جترى فيها التحقيقـات واإلجـراءات اجلنائيـة            

وللعامـل مـن عمـال املنـازل األجانـب أن خيتـار             . التغيري يف العمل بدون موافقة أصحاب العمل      
 .حتويل العمل املؤقت إىل عمل دائم عند انتهاء التحقيق

 
 ت رصد أوضاع عمال املنازل األجانبآليا  

قامــت وزارة القــوى العاملـــة باختــاذ عـــدة تــدابري لــضمان أن يكـــون عمــال املنـــازل        
 .األجانب على وعي بالطرق املختلفة لإلبالغ عن شكاواهم وتبصريهم بسهولة ذلك

 القـوى العاملـة الـيت مت      ومن خالل جهود التعليم واإلعالم الواسع اليت تقـوم هبـا وزارة              
خـط  ‘١’إبرازها فيما سبق، يتم تعريف عمـال املنـازل األجانـب بـالطرق املتاحـة، مبـا يف ذلـك                

 يتلقى املكاملات عليه موظفـون مـن وزارة القـوى العاملـة؛             هاتفي جماين لعمال املنازل األجانب    
 توزع على عمال املنازل األجانب خالل تـدريب         مناذج للتعليق يف ظروف مدفوعة الثمن     ‘ ٢’

 جتريهــا وزارة القــوى العاملـة مــع عمــال  مقــابالت عـشوائية ‘٣’؛ الــسالمةعي مبـسائل  علـى الــو 
. املنازل األجانب الذين يعملون للمـرة األوىل يف سـنغافورة خـالل الـشهور األوىل مـن عملـهم          

/ امــل منــذ بــدأ تنفيــذ هــذه املبــادرة يف تــشرين األولع ٩٠٠وقــد مت إجــراء مقــابالت مــع حنــو 
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وم وزارة القــوى العاملــة أيــضا بــالتحقيق يف الــشكاوى مبــا فيهــا   وســوف تقــ. ٢٠٠٦أكتــوبر 
 .الشكاوى اليت حتيلها املنظمات غري احلكومية والسفارات

ــة      ــاملة مـــن التـــدابري التـــشريعية واإلداريـ ــة شـ ــديها جمموعـ ــنغافورة لـ ــة أن سـ واخلالصـ
ــازل األجانــب     ــع عمــال املن ــيت حتمــي مجي ــة ال ــة . والتعليمي ــوم وزارة القــوى العامل  بانتظــام وتق

باستعراض اإلطار التنظيمي للعمال األجانب لتعزيز محاية ورفاه مجيع عمـال املنـازل األجانـب               
أثىن تقرير االجتار باألشخاص الـذي أصـدرته وزارة اخلارجيـة األمريكيـة يف       وقد  . يف سنغافورة 

نـازل   على اجلهود اليت بذلتها سنغافورة مـؤخرا لكـبح اسـتغالل عمـال امل    ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
ويـشهد  . “أفضل املمارسات الدوليـة   ”األجانب وأوردت هذه اجلهود يف جزء التقرير املعنون         

على النهج االستباقي الشامل الذي تأخذ بـه سـنغافورة يف احلفـاظ علـى مـصاحل عمـال املنـازل                 
األجانب أن أعدادا كـبرية مـن عمـال املنـازل األجانـب مـازالوا يبحثـون عـن عمـل أو يـسعون                      

، تبـيَّن   ٢٠٠٦أبريل  /يف دراسة استقصائية أجريت يف نيسان     . رة عملهم يف سنغافورة   لتمديد فت 
 يف املائة مـن عمـال املنـازل األجانـب الـذين تناولتـهم الدراسـة قـد ذكـروا أهنـم سـعداء                         ٩٠أن  

 .بالعمل يف سنغافورة
مـا اإلجـراءات الـيت تتخـذ لـسد الفجـوة يف األجـور بـني املـرأة والرجـل الـيت قيــل             - ١٨

إهنا ظلت ثابتة منذ الفترة املـشمولة بـالتقرير الـسابق؟ ومـا أسـباب عـدم              ) ٤‐١١ لفقرةا(
 إحراز تقدم؟

فقــد كــان متوســط الــدخل الــشهري     . ضــاقت فجــوة األجــور بــني املــرأة والرجــل      
 بعد أن كـان     ٢٠٠٦ يف املائة من متوسط دخل العامل يف عام          ٨٦للعامالت لكل الوقت ميثل     

كمـا أن فجـوة األجـور احلاليـة بـني املـرأة والرجـل ليـست                 . عقـد مـضى    يف املائة منـذ      ٨٣ميثل  
بـل إهنـا ترجـع إىل االجتـاه الـذي ظهـر، وخاصـة يف الـسنوات األخـرية،                    . نتيجة متييز ضد املـرأة    

وهذا يقلل متوسط عـدد سـنوات   . وهو ترك املرأة للعمل باختيارها لتقوم برعاية أطفاهلا وبيتها 
ويـدل  . ة، وهذا بدوره ينعكس يف اخنفـاض متوسـط أجـور املـرأة            اخلدمة وسنوات اخلربة العملي   

على ذلك أن فروق األجـور ختتلـف بـاختالف الـسن حيـث تكـون هـذه الفـروق أقـل بالنـسبة                        
والواقـع أنـه يتـبني مـن الدراسـة االستقـصائية ألجـور املهـن يف         . للفئات األقـل سـنا مـن العمـال       

 سـنة كانـت     ٢٩-٢٥نـه يف الفئـة العمريـة        أ،  ٢٠٠٥يونيـه   /سنغافورة، اليت أجريت يف حزيران    
أجور اإلناث الشاغالت لوظائف كل الوقت أكثر من أجور الـذكور يف ثـالث فئـات رئيـسية                  

 يف  ٢,٥أكثـر بنـسبة     (وأصـحاب املهـن     )  يف املائـة   ٦,٤أكثـر بنـسبة     (من املهن وهـي املـديرون       
 ).ملائة يف ا٢٧أكثر بنسبة (العاملون يف جمال املبيعات واخلدمات و) املائة
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وعلى الرغم ممـا سـبق فـإن وزارة القـوى العاملـة تعمـل يف تعـاون وثيـق مـع شـركائها                         
ارســات العمــل يف التحــالف الثالثــي ملم) أي احتــادات العمــال وأصــحاب العمــل(االجتمــاعيني 

املنصفة من أجل وضع وتشجيع جمموعة مـن املبـادئ التوجيهيـة فيمـا يتعلـق مبمارسـات العمـل             
ه املبادئ التوجيهيـة يؤكـد أصـحاب العمـل التـزامهم باختيـار وتعـيني وحتديـد                  ويف هذ . املنصفة

أجور العاملني على أساس جدارهتم وليس على أساس نوع اجلنس أو العنصر أو أيـة اعتبـارات              
 شـركة قـد وقَّعـت علـى        ٣٤٠  مـن   كانـت أكثـر    ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٥وحىت  . متييزية أخرى 

 .نصفةتعهد أصحاب العمل مبمارسات العمل امل
ومن ناحية أخرى تعمل احلكومة بنشاط يف تـشجيع ترتيبـات العمـل الـيت ال تتعـارض                   

ويــشمل ذلــك إنــشاء صــندوق  ). أو االنــسجام بــني العمــل واحليــاة (مــع املــسؤوليات العائليــة  
 ١٠ رأس مــال مبــدئي قــدره !Fund) Work-Life Works (WoW للتوفيــق بــني العمــل واحليــاة
ــدوالرات الــ   ــن ال ــني م ــا  (سنغافورية مالي ــضاف إليه ــام    ١٠ت ــني ســنغافورية أخــرى يف ع  مالي

. ملساعدة الشركات على حتمل تكاليف االستثمار يف ترتيبات العمل املناسبة لألسـرة           ) ٢٠٠٧
تدريب على تنفيذ استراتيجية التوفيق بني العمـل واحليـاة،   ال بنودا مثل !WoWويشمل صندوق   

ترتيبات العمل املرنة، واالستعانة بـاخلرباء االستـشاريني        التكاليف األساسية ملرة واحدة لتنفيذ      و
يف جمال التوفيق بني العمل واحلياة أو تعيني موظفني خيتصون بتنفيذ برنامج التوفيـق بـني العمـل         

وهنــاك جلنــة ثالثيــة معنيــة باســتراتيجية التوفيــق بــني العمــل واحليــاة يعمــل مــن خالهلــا . واحليــاة
للتـشجيع  املوارد البـشرية بنـشاط       والعاملون يف جمال إدارة      اليةأصحاب العمل واالحتادات العم   

ومـع مـرور الوقـت سـتؤدي هـذه اجلهـود إىل        . على تبنِّي أصحاب العمل لترتيبات العمل املرنة      
 .تيسري بقاء املرأة يف القوى العاملة أو عودهتا إليها

ــنغافورة توصــيات      - ١٩ ــت حكومــة س ــل حلل ــصادي بــشأ   ه ــة االســتعراض االقت ن جلن
االستراتيجية اإلمنائية للبلد والتعديالت املدخلة على نظام صندوق االدخـار املركـزي مـن              
منظــور جنــساين واالنعكاســات املمكنــة بالنــسبة لتنفيــذ االتفاقيــة؟ وإذا كانــت قــد فعلــت   

 تبعا لذلك؟ذلك، فما هي النتائج اليت مت التوصل إليها وما اإلجراءات اليت اختذت 
 أنـــشئت جلنـــة االســـتعراض االقتـــصادي لتقــــوم     ٢٠٠١سمرب ديـــ /يف كـــانون األول  

باستعراض استراتيجية التنمية يف سنغافورة ووضع االستراتيجيات الالزمة إلنعاش االقتـصاد يف            
 .ظروف االنكماش االقتصادي

ــاع          ــة والقط ــة العمالي ــة واحلرك ــثلني للحكوم ــصادي مم ــتعراض االقت ــة االس ــضم جلن وت
لضمان احلصول على وجهات نظـر مجيـع قطاعـات الـسكان،            و. اخلاص، من الذكور واإلناث   

تطلب جلنة االستعراض االقتصادي مـن العـامالت والعمـال ومـن أصـحاب العمـل ومـن ممثلـي                    
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كـذلك أنـشئ موقـع علـى اإلنترنـت لتـوفري            . احتادات العمال واملؤسسات املالية إبداء تعليقاهتم     
. بـداء وجهـات نظـره ومقترحاتـه للجنـة         املعلومات وحتـديثها وإتاحـة الفرصـة أمـام اجلمهـور إل           

وإذا كانت جلنة االستعراض االقتـصادي مل تبحـث يف التغـيريات مـن منظـور جنـساين صـريح،                
ــة، متــشيا مــع هنــج        ــوزارات والوكــاالت املختلفــة، بقبوهلــا للتوصــيات، قــد حبثــت بعناي فــإن ال

ملـرأة قبـل عمليـة      أصحاب املصلحة اليت تأخذ بـه سـنغافورة، يف أثـر التوصـيات علـى الرجـل وا                 
 .التنفيذ
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن حماكمــة أربــاب العمــل الــذين يعــاملون معاملــة ســيئة    - ٢٠

العامالت األجنبيات ويعتدون عليهن، مع اإلشـارة إىل األحكـام الـصادرة يف حقهـم، وإىل           
 .مدى توفري ما يكفي من املساعدة والدعم للضحايا

 يف حـق    يـات  املنـازل األجنب   عـامالت قـدمها   تيت  شكاوى االستغالل البدين واجلنسي الـ      
 املنـازل   امالتقـيم عـ   توخـالل التحقيقـات     . من يعملن لديهم حتال إىل الـشرطة للتحقيـق فيهـا          

، حيـث   ن إيواء تـديرها مجعيـات خرييـة تطوعيـة أو تـديرها سـفاراهت              بيوت هؤالء يف    ياتاألجنب
وعنـد  . ندء فرصـة العمـل إذا أر      املنـازل هـؤال    لعـامالت كـذلك تقـدم     . تقدَّم املشورة للـضحايا   

ن وإذا ما قـرر   .  حرية االختيار بالنسبة ملواصلة العمل يف سنغافورة       نانتهاء التحقيقات تكون هل   
. ن فإن وزارة القوى العاملـة تلـزم أصـحاب العمـل بتحمـل تكـاليف إعـادهت           نالعودة إىل أوطاهن  

ن ميكنـهم إقامـة الـدعوى ضـد     وحرية الوصول إىل العدالة مكفولة متامـا للعمـال األجانـب الـذي       
أصحاب العمل الذين يعملون لديهم أو ضـد أيـة أطـراف أخـرى يف احملكمـة املدنيـة للحـصول                     

). مثـل األوامـر املتعلقـة بالـسالمة الشخـصية         (على التعويضات أو غريها من وسـائل اإلنـصاف          
لون وباإلضافة إىل ذلـك فـإن احلكومـة تقـف موقفـا متـشددا مـن أصـحاب العمـل الـذين يـستغ                

وكمـا ورد شـرحه يف التقريـر فـإن العقوبـة القـصوى ألعمـال االسـتغالل         . خادمـاهتم جـسمانيا  
 تصل إىل مرة ونصف مرة من العقوبات اليت تفـرض علـى مـن               يات املنازل األجنب  عامالتضد  

 مـن أصـحاب العمـل أو    ٢٧وقـد مت احلكـم بالـسجن علـى      .  مـن الـضحايا    نغريهـ يعتدي على   
ــراد أســرهم الســتغالهلم   ــامالت أف ــازل األجنبلع ــات املن ــام   ي ــن ع ــرة م ــام ٢٠٠١ يف الفت  إىل ع

وحيرم أصحاب العمـل املـدانون      .  شهرا ١٥وتراوحت فترات السجن من أسبوع إىل       . ٢٠٠٦
 .يف جرائم االستغالل حرمانا دائما من استخدام أي عامل آخر من عمال املنازل األجانب

. ؤقـت واحلمايـة والـدعم العـاطفي    الـسكن امل  اإليواء يف ظروف األزمـات     بيوتوتوفر   
واألخصائيون االجتماعيون مبراكز خدمة األسرة مدربون علـى االسـتجابة لألزمـات والتعامـل              

ستطيع الـضحايا اسـتخدام خـط املـساعدة اهلـاتفي اخلـاص بـاملركز          تكذلك  . مع ضحايا العنف  
 يف اإلقامــة يف نب إىل املــساعدة أو رغــجنالــوطين خلدمــة األســرة أو االتــصال بالــشرطة إذا احــت
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ــواء يف ظــروف األزمــات بيــت مــن بيــوت   وتــساعد الــشرطة يف مراجعــة املنظمــات غــري   . اإلي
وال بــد مــن احلــصول علــى موافقــة  .  اإليــواءببيــت مــن بيــوتاحلكوميــة إذا مــا متــت التوصــية  

 الــشرطة ومراكــز خدمــة  تقــدمكــذلك .  إىل املنظمــات غــري احلكوميــة نالــضحايا قبــل إحالتــه 
ت مساعدة أخرى مثل اخلدمات الطبية واخلدمات النفسية الـيت تقـدم عـن طريـق         األسرة خدما 

 املناسـبة  األوضـاع وتعمل هذه الـشبكات علـى ضـمان      . شبكات العنف املرتيل ومحاية األطفال    
 .اليت تليب االحتياجات املختلفة للضحايا

دون بأخـذ إجـازة بـ     هل نظرت حكومة سنغافورة يف السماح للموظفني املتزوجني          - ٢١
) ٦٤‐١١الفقرة (أجر عن كل طفل دون الرابعة من العمر، أسوة باملوظفات املتزوجات 

تعزيزا للجهود الرامية إىل النهوض باملساواة بني اجلنسني ومساعدة األزواج على التوفيـق             
 بني احلياة املهنية واحلياة األسرية؟

ملـرأة املتزوجـة إجـازة      ينص الدليل التوجيهي للخدمـة املدنيـة يف سـنغافورة علـى مـنح ا               
 على سياسـة مماثلـة بالنـسبة    التوجيهيوصحيح أنه مل ينص يف الدليل       . لطفلرعاية ا  ل بدون أجر 

للعاملني من الذكور فإنه ال توجد سياسة متنع منح املوظف املتـزوج إجـازة مماثلـة علـى أسـاس                    
 .ظروف كل حالة على حدة إذا تقدم بطلب إىل شعبة اخلدمة العامة

 
 الصحة  

يرجى تقدمي إحصاءات موزعة حسب اجلـنس والعـرق عـن انتـشار فـريوس نقـص                  - ٢٢
، واإلشـارة إىل الـربامج الوطنيـة        )اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /املناعة البـشرية  

 .القائمة ملنع انتشار الفريوس والداء يف أوساط النساء، مبا يف ذلك تدابري التوعية والوقاية
جمموع عـدد حـاالت اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية بـني          بلغ ٢٠٠٦يف عام   

 ٩١ يف املائـة مـن هـذه احلـاالت مـن اإلنـاث و              ٩وكان حنو   .  حالة ٣٥٧املقيمني يف سنغافورة    
 للـذكور  ١٨١,٨ لإلنـاث و ١٧,٦وكـان عـدد اإلصـابات لكـل مليـون         . يف املائة مـن الـذكور     

 ).١انظر اجلدول (
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 ١اجلدول 
اإليدز موزعة حـسب نـوع اجلـنس يف         / بفريوس نقص املناعة البشرية    عدد حاالت اإلصابة  

 ٢٠٠٦عام 

عدد احلاالت حسب 
 اجلنسنوع 

العدد 
 الكلي

عدد اإلصابات يف كل 
مليون من السكان موزعة 

  اجلنس نوعحسب

جمموع عدد 
اإلصابات  يف كل 
 مليون من السكان

  إناث ذكور  إناث ذكور
٩٨,٩ ١٧,٦ ١٨١,٨ ٣٥٧ ٣٢ ٣٢٥ 

 
السنغافوريون الصينيون أكرب نـسبة مـن املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية         وميثل   

وقـد ظـل توزيـع نـسب اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية بـني اجملموعـات              . يف سنغافورة 
 .٢٠٠٦ إىل عام ٢٠٠٤الفترة من عام يف اإلثنية ثابتا إىل حد كبري 

 
 ٢اجلدول 

اإليـدز يف سـنغافورة موزعـة حـسب نـوع      /ناعـة البـشرية  حاالت اإلصابة بفـريوس نقـص امل      
 )٢٠٠٦-٢٠٠٤(اجلنس 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد نوع اجلنس

 ٩١,٠ ٣٢٥ ٩٠,٥ ٢٨٧ ٩٣,٢ ٢٩٠ ذكور
 ٩,٠ ٣٢ ٩,٥ ٣٠ ٦,٨ ٢١ إناث

 ١٠٠,٠ ٣٥٧ ١٠٠,٠ ٣١٧ ١٠٠,٠ ٣١١ اجملموع
 

 ٣اجلدول 
اإليدز يف سنغافورة موزعة حسب اجملموعـة   /ة البشرية حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناع    

 )٢٠٠٦-٢٠٠٤(اإلثنية 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد اجملموعةاإلثنية
 ٨١,٥ ٢٩١ ٧٩,٥ ٢٥٢ ٨٣,٩ ٢٦١ صينيون

 ١٢,٩ ٤٦ ١٥,١ ٤٨ ٩,٣ ٢٩ يماال
 ٢,٢ ١٢ ٣,٨ ١٢ ٥,١ ١٦ هنود

 ٢,٢ ٨ ١,٦ ٥ ١,٦ ٥ آخرون
 ١٠٠,٠ ٣٥٧ ١٠٠,٠ ٣١٧ ١٠٠,٠ ٣١١ اجملموع
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. اإليـدز /وهناك برامج عامة خلدمة السكان فيما يتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                
فهناك الربنامج الوطين للوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية ومراقبتـه الـذي أنـشأته وزارة                     

 التخصـصات   ويف هذا الربنامج يؤخذ بنهج متعدد القطاعات ومتعـدد        . ١٩٨٥الصحة يف عام    
حيث تشارك فيه مشاركة إجيابية مجيع الوكـاالت احلكوميـة ومجيـع فئـات اجملتمـع احمللـي ذات                   

املـرأة مـن أجـل العمـل     ”و“ العمل ملكافحة اإليـدز ”الصلة مبا فيها منظمات غري حكومية مثل  
ايـة  ويشمل الربنامج التعليم والتشريع ومح    . وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    “ والبحوث

إمدادات الدم ومراقبة املرض وتدريب األفراد وتقدمي املشورة وتدبري شؤون املصابني ومن هـم              
 .على صلة هبم وغريهم ممن تعرضوا للعدوى

 ):مبا فيهم النساء(وتشمل الربامج اليت ختدم السكان بوجه عام  
وهــي احلــروف األوىل لالســم الكامــل     (RESPECTجمموعــة تثقيفيــة باســم    ‘١’ 

ــة والتثقيــف      بالل ــدعم الوقاي ــه حــشد أصــحاب العمــل ل ــة وترمجت غــة اإلنكليزي
فـريوس نقـص املناعـة      /والرقابة يف جمال األمراض اليت تنتقل باالتـصال اجلنـسي         

ــشرية ــدز/الب ــة يف   .الســتخدامها يف مكــان العمــل  ) اإلي ــدأت هــذه اجملموع  وب
ثيـة  وقد مت إعداد هذه اجملموعة باالشتراك مع جلنـة ثال         . ٢٠٠٦أغسطس  /آب

تـــضم ممـــثلني للـــشركات احملليـــة والـــشركات املتعـــددة اجلنـــسية وللوكـــاالت 
وُيطلَــق علــى هــذه  .  واحتــادات أصــحاب العمــلالعمــالاحلكوميــة واحتــادات 

ــشاؤها يف        ــد مت إن ــدز وق ــل ملكافحــة اإلي ــة اســم حتــالف أصــحاب العم اللجن
 .٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين

، ويشمل املعارض العامـة     اإليدز/البشريةالتثقيف للوعي بفريوس نقص املناعة       ‘٢’ 
 . واحملافل واألحاديث وتوزيع املواد التعليمية

ــة يف        ‘٣’  ــا مــن إجــراءات الرعاي ــدز إجــراء عادي ــار الكــشف عــن اإلي ــل اختب ُجِع
ويـتم هـذا الكـشف      . سنغافورة لتيسري التـشخيص املبكـر ووقـف نقـل املـرض           

الة بالنسبة لفـريوس نقـص      كلما كان هناك دليل طيب وعندما تؤدي معرفة احل        
كمـا هـي احلـال      (املناعة البشرية إىل نتيجة إكلينيكية أفضل بالنـسبة للمـريض           

إجـراء اختبـار فـريوس نقـص     كذلك فـإن  ). يف أية اختبارات إكلينيكية أخرى   
 متـاح أيـضا ملـن يعتقـدون         املناعة البشرية بدون الكـشف عـن هويـة الـشخص          

 املناعـة البـشرية ولكنـهم يفـضلون         أهنم معرضون خلطر اإلصابة بفريوس نقص     
 .أن تظل هويتهم جمهولة بالنسبة ملوظفي الرعاية الصحية
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 لشريكي العالقة اجلنسية بالنـسبة لألشـخاص املـصابني بفـريوس            املشورةتقدم   ‘٤’ 
ــشرية   ــة الب ــذين تعرضــوا     . نقــص املناع ــسبة لألشــخاص ال ــتم الفحــص بالن وي

 .للعدوى بفريوس نقص املناعة البشرية
 : الربامج اخلاصة باملرأة ما يليومن 
ــشرية    ‘١’  ــدز/التثقيــف املوجــه يف جمــال فــريوس نقــص املناعــة الب  للجماعــات اإلي

املعرضة خلطر اإلصابة مثل املشتغالت باجلنس وحمترفات التـدليك ومـضيفات           
والتركيـز يف الرسـائل املوجهـة إىل هـذه          . الصاالت والبارات والنـوادي الليليـة     

اطر االتصال اجلنسي العـابر، وعلـى حقيقـة أن األشـخاص            الفئات هو على خم   
م مــن جمــرد  علــيهفاملــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية ال ميكــن التعــر  

املظهر، وتشجيع قيم األسرة، وجتنب العالقات اجلنسية قبـل الـزواج وخـارج             
فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واألمــراض الــيت تنتقــل باالتــصال        والــزواج، 

 .ارسة اجلنس املأمون باستخدام الرفاالتاجلنسي، ومم
 عيــادة ســالمة املــرأة الختبــارات مثــل املــساعدةالقيــام بأنــشطة أخــرى لتقــدمي  ‘٢’ 

 .فريوس نقص املناعة البشرية وبرنامج للمساعدة يف بارات العازبات
تشمل جمموعة الفحص الـروتيين قبـل الـوالدة الـيت تقـدَّم جلميـع احلوامـل منـذ                    ‘٣’ 

 الفحــص قبــل الــوالدة للكــشف عــن فــريوس   ٢٠٠٤ديــسمرب /ولكــانون األ
وتـستطيع املـرأة الـيت ترغـب يف الفحـص للكـشف عـن              . نقص املناعة البـشرية   

 ٢٠٠٦ويف عــام . فــريوس نقــص املناعــة البــشرية االمتنــاع عــن هــذا الكــشف
كــان معــدل قبــول إجــراء الفحــص قبــل الــوالدة للكــشف عــن فــريوس نقــص  

وقـد مت  . ائة تقريبـا يف املستـشفيات والعيـادات العامـة         يف امل  ٩٩املناعة البشرية   
توفري العـالج املـضاد للفريوسـات العكوسـة لألمهـات واألطفـال الـذين يتـبني                 

 .أهنم مصابون بفريوس نقص املناعة البشرية
 لتـدريب   برنـامج للتـدخل الـسلوكي      ٢٠٠٧ومن املخطط له أن ينفَّذ يف عام         ‘٤’ 

ــيت   ــارات ال ــارف وامله ــرأة باملع ــى صــحتها     امل ــسيطرة عل ــادة ال ــن زي ــها م  متكن
ويتم تعلـيم املـشتركات مهـارات مثـل طـرق التواصـل اخلاصـة لكـل                 . اجلنسية

 .قدرة على اختاذ القرارات وحل املشاكلوالمن اجلنسني 
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 الوضع فيما يتعلق بفئات معينة من النساء  
فــيهن يرجــى تقــدمي إحــصاءات عــن خمتلــف فئــات النــساء الــسنغافوريات، مبــا          - ٢٣

اليي أو مـن أصـل هنـدي، يف اخلدمـة املدنيـة، وعـن مـشاركتهن يف                 ااملنحدرات من أصل م   
احلياة السياسية، مبا يف ذلك الربملان، واإلشارة إىل اجتاهات مشاركتهن منذ تقـدمي التقريـر               

 .الدوري الثاين
ن  يف املائــة مــ٥٦ كانــت املــرأة يف القطــاع العــام متثــل  ٢٠٠٦ينــاير /يف كــانون الثــاين 

 يف املائـة مـن   ٤٠وكـان   .  يف املائة منـهن يف الفئـة األوىل والفئـة العليـا            ٥٤اخلدمة املدنية وكان    
 ٤دائمـا بينـهم   أمينـا   ١٨ كـان هنـاك   ٢٠٠٧فربايـر  /ويف شباط . موظفي الفئة العليا من النساء    

 . من النساء٨ بينهم أمني نائب ٢٧من النساء كما كان هناك 
ــة بــني عــام    وقــد زادت نــسبة املوظفــات يف   ــة باخلدمــة املدني  مجيــع املــستويات الوظيفي
وكانـت أهـم زيـادة      ]. الجتاهـات أدنـاه   لانظر الرسم البيـاين املوضـح يف         [٢٠٠٦ وعام   ٢٠٠٠

 نقطــة ١١,١ حيــث زادت نــسبة النــساء مبقــدار )١٢(حــدثت هــي الزيــادة يف املــستوى القيــادي 
ولكــن  )١٣( وظــائف اخلــرجينيولقــد كانــت هنــاك دائمــا نــسبة عاليــة مــن املوظفــات يف . مئويــة

. ٢٠٠٦ وعام   ٢٠٠٠ نقطة مئوية بني عام      ٢,٥حدثت زيادة كبرية يف نسبتهن مبقدار       
، أدت الزيـادة يف نـسبة املوظفـات إىل تـساوي نـسبة              )١٤(وبالنسبة لوظائف غري اخلرجيني   
 .٢٠٠٦الذكور ونسبة اإلناث يف عام 

 

__________ 
 .فئة العليايشري املستوى القيادي إىل موظفي ال )١٢( 
 .تشري وظائف اخلرجيني إىل وظائف الفئة األوىل )١٣( 
 .تشري وظائف غري اخلرجيني إىل الوظائف اليت ال تدخل يف الفئة األوىل )١٤( 
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 كـان توزيـع املوظفـات حبـسب اجملموعـة           ٢٠٠٦ عـام     إىل ٢٠٠٠ويف الفترة مـن عـام        
 :اإلثنية كما يلي

 
 ٢٠٠٦ و٢٠٠٠نسبة اإلناث حسب الفئة الوظيفية واجلماعة اإلثنية يف عامي 

 
 التغيري ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ اجلماعة اإلثنية 

 ↑  ٪٣٥,٩  ٪٢٦,٢ صينيون )١٥(الفئة العليا
 ↑  ٪١,٣  ٪٠,٤ يماال 
 ↑  ٪٢,١  ٪١,٦ هنود 
 ↓  ٪٠,٣  ٪٠,٤ آخرون 
 ↑  ٪٣٩,٦  ٪٢٨,٥ اجملموع 

 ↑  ٪٥٠,٩  ٪٥٠,٤ صينيون )١٦(الفئة األوىل
 ↑  ٪٥,٨  ٪٤,٣ يماال 

__________ 
 .موظفو الفئة العليا هم شاغلو الوظائف القيادية )١٥( 
 .موظفو الفئة األوىل هم شاغلو وظائف اخلرجيني )١٦( 

PROPORTION OF FEMALE OFFICERS IN CIVIL SERVICE 2000 and 2006
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 التغيري ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ اجلماعة اإلثنية 
 ↑  ٪٥,٧  ٪٥,١ هنود 
 ↓  ٪٠,٥  ٪٠,٦ آخرون 
 ↑  ٪٦٢,٩  ٪٦٠,٤ اجملموع 

 ↓  ٪٣٥,٣  ٪٤١,٣ صينيون )١٧(الفئة الثانية
 ↑  ٪١٤,٠  ٪١١,٢ يماال 
 ↑  ٪٧,٦  ٪٧,٤ هنود 
 ↓  ٪٠,٥  ٪٠,٦ آخرون 
 ↓  ٪٥٧,٥  ٪٦٠,٥ اجملموع 

 ↓  ٪١٨,٥  ٪١٨,٩ صينيون الفئة الثالثة
 ↑ ١٤,٩  ٪١٢,٣ يماال 
 ↑  ٪٧,٧  ٪٦,٨ هنود 
 -  ٪٠,٢  ٪٠,٢ آخرون 
 ↑  ٪٤١,٤  ٪٣٨,٣ اجملموع 

 -  ٪١٧,٣  ٪١٧,٣ صينيون الفئة الرابعة
 ↓  ٪١١,٠  ٪١١,٥ يماال 
 ↓  ٪١٥,٠  ٪١٥,٣ هنود 
 ↑  ٪٠,٢  ٪٠,١ آخرون 
 ↓  ٪٤٣,٥  ٪٤٤,٢ اجملموع 
  

ففـي عـام    . وقد ارتفعت نـسبة متثيـل املـرأة يف الربملـان منـذ االنتخابـات القليلـة املاضـية                   
ــا مــن  ٨٤ مــن ١٠ يف املائــة أو ١٢، عنــدما قُــدم التقريــر الثالــث، كــان   ٢٠٠٤  عــضوا منتخب

. ضاء الربملـان املعيـنني     مـن أعـ    ٩ مـن بـني      ٥نـساء   أعضاء الربملان مـن النـساء كمـا كـان عـدد ال            
 ٨٥، كــان عــدد أعــضاء الربملــان ٢٠٠٦مــايو /وبعــد االنتخابــات العامــة الــيت أجريــت يف أيــار 

وكـان يـشغل    .  نقـاط مئويـة    ٨هذه زيـادة قـدرها      و.  يف املائة  ٢٠ امرأة بنسبة    ١٧عضوا بينهم   
تـشغل  كمـا  ث وزيـرات دولـة   وهنـاك ثـال  .  من النـساء ٤ شخصا بينهم ١٧ السياسية  املناصب

 ٥وهناك امرأة واحدة بني أعضاء الربملان ممن ال دوائـر هلـم كمـا توجـد                 . منصب العمدة امرأة  
ومن بني عدد النساء األعـضاء بالربملـان        .  أعضاء ٩نساء بني أعضاء الربملان املعينني وجمموعهم       

 .االيمجاعة امل امرأة توجد امرأة من أصل هندي وامرأتان من ١٧وعددهن 
 

__________ 
 .ة والثالثة والرابعة هم شاغلو وظائف غري اخلرجينيموظفو الفئات الثاني )١٧( 
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    أعضاء الربملان
 ٢٠٠٦مايو /أيار ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول ١٩٩٩يونيه /حزيران 

 ١٧ ١٠ ٤ اإلناث
 ٨٤ ٨٤ ٨٣ اجملموع 

نـــــسبة النـــــساء بـــــني   
  ٪٢٠,٢  ٪١١,٩  ٪٤,٨ أعضاء الربملان

 
    أعضاء الربملان املعينون

 ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول ١٩٩٩يونيه /حزيران 
ينـاير  /كانون الثـاين  

٢٠٠٧ 
 ٥ ٥ ٢ اإلناث

 ٩ ٩ ٩ اجملموع 
نـــــسبة النـــــساء بـــــني   
  ٪٥٥,٦  ٪٥٥,٦  ٪٢٢,٢ أعضاء الربملان املعينني

  
إىل أن سـكان سـنغافورة سـائرون بـسرعة يف طريـق             ) ٩‐٢الفقـرة   (يشري التقريـر     - ٢٤

يرجــى وصــف الــسياسات أو . الــشيخوخة، األمــر الــذي يــشكل شــاغال اجتماعيــا رئيــسيا
 .لتوفري األمن االقتصادي للمسنني وتقييم تأثريها يف حياة املسناتالربامج اليت وضعت 

مــسألة شــيخوخة الــسكان موجــودة علــى جــدول األعمــال الــوطين يف ســنغافورة منــذ  
وعلــى مــدى الــسنوات العــشرين املاضــية كُلفــت عــدة جلــان علــى مــستوى عــال   . الثمانينيــات

مــارس /ويف آذار.  يتعلــق بالــسياساتببحــث هــذه املــسألة والتوصــية باالجتاهــات املناســبة فيمــا
 ُشكلت جلنة وزارية معنية بالشيخوخة لتقود استجابة من جانـب احلكومـة كلـها فيمـا           ٢٠٠٧

وكانت الـدعائم األساسـية الثالثـة       . يتعلق بالفرص والتحديات اليت تطرحها شيخوخة السكان      
 ولتحقيــق هــذه .مت حتديــدها كأســس للــشيخوخة املوفقــة هــي املــشاركة والــصحة واألمــنالــيت 

لعمــل واألمــن تتنــاول القــدرة علــى ااألهـداف تأخــذ ســنغافورة باســتراتيجية ذات أربــع شـعب   
ــا    ــدور عليه ــصحية واملق ــة ال ــايل، والرعاي ــارامل ــشيخوخة يف نفــس املكــان  و،  للكب ــوغ ال ، )١٨(بل

 .والشيخوخة النشطة

__________ 
 إىل بلوغ سن الشيخوخة يف نفس املرتل واجملتمـع احمللـي والبيئـة              بلوغ الشيخوخة يف نفس املكان      تشريعبارة )١٨( 

واهلـدف  . اليت اعتادها الشخص مع أقـل مـا ميكـن مـن التغـيري أو االنقطـاع يف حيـاة الـشخص أو يف أنـشطته            
لسنغافورة هو توفري بيئة بال معوقات هبا شبكة مواصالت عامـة تتـوافر هبـا اخلـدمات األساسـية            االستراتيجي  

 .الالزمة للمسنني حىت يبلغوا سن الشيخوخة وهم يف جمتمعهم احمللي
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ا ألن وتدرك حكومة سـنغافورة أن األمـن املـايل للمـرأة هـو شـاغل مـن الـشواغل نظـر                  
كثريا من النساء يتركن القـوى العاملـة لرعايـة أطفـاهلن وألن املـرأة تعـيش، يف املتوسـط، عمـرا           

وتـشجع احلكومـة كمـا تيـسر للمـرأة البقـاء ضـمن القـوى العاملـة أو            . أطول مـن عمـر الرجـل      
، ال ميـثلن    ١٩٩٨العودة إليها، وخاصة بالنسبة للمتزوجـات الـاليت كـن، حـسب بيانـات عـام                 

يف  يف املائـة   ٤٩وقد ارتفعت نسبة املتزوجات العامالت يف سنغافورة مـن          .  املائة  يف ٤٩سوى  
خـرى تبـذل ملـساعدة املـرأة علـى          أوهناك جهود   . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٥٣ إىل   ١٩٩٨عام  

تـوازن بـني العمـل      العـن طريـق التـصدي للـشواغل املتعلقـة بتحقيـق             ضمن القوى العاملة    البقاء  
 الدعم الكايف فيما يتعلـق برعايـة األطفـال ورعايـة املـسنني وتيـسري العمـل                  واحلياة وذلك بتوفري  

وحيتـاج األمـر أيـضا إىل تيـسري العـودة إىل            . العمل لبعض الوقت بالنـسبة ملـن حتـتجن إليـه          /املرن
 .القوى العاملة بالنسبة ملن تركن العمل

ق إجـراءات  وتسعى سنغافورة إىل التصدي ملسألة األمن االقتصادي للمسنني عـن طريـ      
وهـذه  . لعمل مدى احلياة وتوفري ما يكفـي لـسد احتياجـاهتم أثنـاء التقاعـد              قدرهتم على ا  لزيادة  

 :التدابري هي
 

 القدرة على العمل مدى احلياة ‘١’  
مــارس /أنــشئت اللجنــة الثالثيــة لزيــادة قــدرة العمــال كبــار الــسن علــى العمــل يف آذار  
اد األعمــال التجاريــة يف ســنغافورة، واالحتــاد  ، وهــي تتــألف مــن ممــثلني رئيــسيني الحتــ  ٢٠٠٥

ــوطين لنقابــات     ــوطين ألصــحاب العمــل يف ســنغافورة، واملــؤمتر ال وقــد . عمــال، واحلكومــة الال
ومـن الـربامج    .  لزيادة قدرة العمال كبار السن على العمـل        أوصت هذه اللجنة مببادرات خمتلفة    

بــاع ممارســات مالئمــة  الــذي يــشجع الــشركات علــى ات ! ADVANTAGEالرئيــسية مــشروع 
 شـركة قـد انـضمت إىل       ٣٠٠ كانـت أكثـر مـن        ٢٠٠٧ينـاير   /ويف كـانون الثـاين    . لكبار السن 

وتشمل هذه املمارسات إعـادة     .  لتنفيذ ممارسات مالئمة لكبار السن     ADVANTAGEمشروع  
ــسن، وتغــيري هياكــل االســتحقاقات       ــار ال ــر مالءمــة للعمــال كب ــها أكث تــصميم الوظــائف جلعل

يسري تشغيل مزيد مـن العمـال كبـار الـسن، واالسـتمرار يف اسـتخدام العمـال كبـار         واألجور لت 
 ٥٠٠ وقد تعهـدت هـذه الـشركات بتـشغيل أكثـر مـن               . سنة ٦٢السن بعد سن التقاعد وهي      

 عامـل ممـن جتـاوزوا       ٣ ٤٠٠ عامل إضايف من العمال كبار السن وبإعـادة تـشغيل أكثـر مـن                ٢
 .سن التقاعد

ذهلا الشركاء الثالثيون والنمو االقتصادي القوي وتوافر فـرص         وقد أدت اجلهود اليت ب     
العمل يف العام املاضي إىل زيادة معدل استخدام املقيمني كبـار الـسن الـذين تتـراوح أعمـارهم                   

 كان معدل االسـتخدام بالنـسبة للمقـيمني الـذين تتـراوح             ٢٠٠٦ويف عام   .  سنة ٦٤ و ٥٥بني  
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 نقطـة   ٦,٧ املائـة، وهـي زيـادة هامـة مبقـدار             يف ٥٣,٧ سـنة هـو      ٦٤ سـنة و   ٥٥أعمارهم بـني    
وباألرقـام املطلقـة، فـإن عـدد العـاملني مـن كبـار              . ٢٠٠٤مئوية عما كان عليه املعدل يف عـام         

 كـــان معـــدل االســـتخدام ممـــاثال  ٢٠٠٦ويف عـــام .  عامـــل٤٠ ٠٠٠الـــسن قـــد زاد مبقـــدار  
. ٢٠٠٥قتــصادي يف عــام للمعــدالت املوجــودة ببلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان اال 

 ٥٥وباإلضافة إىل ذلك، فإن معدل االستخدام بالنسبة للمقيمني الذين تتـراوح أعمـارهم بـني                
 يف املائـة، علـى      ٦١قد حقق اهلدف الذي حددتـه اللجنـة وهـو           )  يف املائة  ٦١وهو   (٥٩سنة و 

 يف ٤٢ وهـو ( سـنة    ٦٤ سـنة و   ٦٠حني أن معدل االستخدام بالنسبة ملن تتراوح أعمارهم بني          
وعلى الرغم من أن معدل االستخدام بالنـسبة     .  يف املائة  ٤٠قد جتاوز اهلدف احملدد وهو      ) املائة

ــة و٤٢,٩وهــو (للمــرأة يف هــاتني الفئــتني   ــراوح   ٢٥,٢ يف املائ ــساء الــاليت تت ــة مــن الن  يف املائ
 ســنة علــى ٦٤ ســنة و٦٠ ســنة والــاليت تتــراوح أعمــارهن بــني  ٥٩ ســنة و٥٥أعمــارهن بــني 

فإن هذا املعدل قـد     )  يف املائة  ٥٩,٥ يف املائة و   ٧٨(مازال دون املعدل بالنسبة للرجال      ) ايلالتو
 سـنوات عنـدما كـان معـدل االسـتخدام بالنــسبة      ١٠حتـسن حتـسنا كـبريا عمـا كـان عليـه منـذ        

 . يف املائة على التوايل١٤,٣ يف املائة و٢٨,٢هلاتني الفئتني من النساء 
. بقاء على كبار السن من النساء ضـمن القـوى العاملـة           وتبحث سنغافورة يف طرق لإل     

ــة باســم        ــات العمــال جلن ــوطين لنقاب ــؤمتر ال ــشأ امل ــصدد، أن ــرأة إىل   ”ويف هــذا ال ــودة امل ــة ع جلن
، الــيت تــضم أعــضاء مــن وكالــة تنميــة القــوى العاملــة يف ســنغافورة، واالحتــاد الــوطين   “العمــل

تحديــد العقبــات الرئيــسية الــيت للذاتيــة، ألصــحاب العمــل يف ســنغافورة، ومجاعــات املــساعدة ا
. تواجــه املــرأة عنــد العــودة إىل القــوى العاملـــة ومــساعدهتا يف التغلــب علــى هــذه العقبـــات         

وباإلضافة إىل ذلك، فـإن وزارة القـوى العاملـة تـشجع أصـحاب العمـل علـى اتبـاع ممارسـات             
 .مالئمة لألسرة لتشجيع مزيد من النساء على العودة إىل العمل

 
 الدخل بعد التقاعدكفاية  ‘٢’  

يغطي صندوق االدخار املركزي مجيع املواطنني واملقيمني إقامـة دائمـة يف سـنغافورة               
وصــندوق االدخــار املركــزي هــو الدعامــة . مــن العــاملني لــدى غريهــم أو العــاملني حلــساهبم
مان وهـو نظـام ادخـار شـامل لتـوفري الـض           . الرئيسية لنظام الضمان االجتمـاعي يف سـنغافورة       

 عنـد التقاعـد وضـمان ملكيـة البيـوت وتـوفري االحتياجـات         ضواالجتماعي أنـشئ لرعايـة العـ      
وهـو يـوفر احلمايـة املاليـة لألعـضاء وأسـرهم مـن خـالل مـشاريع                  . املتعلقة بالرعايـة الـصحية    

 بتقـدمي مـدفوعات نقديـة أو        ،ومن وقت آلخر تقوم احلكومة، كلما مسحت امليزانية       . التأمني
ندوق االدخــار املركــزي لكبــار الــسن مــن الــسنغافوريني ملــساعدهتم علــى   اشــتراكات يف صــ

 . التقاعدأثناءحتياجاهتم لسد اما يكفي توفري 
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ويستطيع مجيع املواطنني ومجيع املقـيمني إقامـة دائمـة يف سـنغافورة فـتح حـساب يف                   
. صندوق االدخـار املركـزي، وينطبـق ذلـك علـى مـن ال يعملـون مـن األزواج أو الزوجـات                

بدال من حتديـد االشـتراكات عـن طريـق التـشريع، تـشجع حكومـة سـنغافورة األسـر علـى                      و
وهلــذا الــسبب، . حبــث مــدى كفايــة مــدخرات أفــراد األســرة يف صــندوق االدخــار املركــزي 

قامت حكومة سنغافورة بتنفيذ مشروع زيادة احلد األدىن للمـدخرات يف صـندوق االدخـار               
رات كافيـة بالـصندوق علـى تـوفري احلـد األدىن مـن              املركزي ملساعدة من ال توجد هلم مـدخ       

 ويستطيع املواطنون واملقيمون إقامة دائمة يف سنغافورة زيـادة          .االدخاراملدخرات يف صندوق    
مــدخراهتم أو مــدخرات زوجــاهتم أو أزواجهــم أو مــدخرات آبــائهم أو أحفــادهم يف حــساب  

ــة التقاعــد باســتخدام مــدخراهتم يف صــندوق االدخــار أو بتقــدمي     ــتعني أن . مــدفوعات نقدي وي
ولزيـادة تـشجيع أفـراد األسـرة علـى الزيـادة            .  سنة على األقل   ٥٥يكون عمر املستفيد بالزيادة     

 للــسماح بالزيــادات يف ٢٠٠٧االختياريــة ســيتم إدخــال تعــديالت يف اجلــزء األخــري مــن عــام   
ــد مــن احلــاالت  ــسبة لإلخــوة واأل    . مزي ــادات بالن ــسمح لألعــضاء هبــذه الزي خــوات وســوف ُي

.  سـنة ٥٥وكذلك بالنسبة لإلخوة واألخوات واألزواج والزوجات الذين تقـل أعمـارهم عـن        
كذلك سيسمح لألعضاء بزيادة حسابات أجدادهم يف صندوق االدخار باستخدام مـدخراهتم            

كـذلك سـيتم    . وباإلضافة إىل ذلك، سيتم رفع احلـد األقـصى للزيـادات          . هم يف هذا الصندوق   
ــشروع إ   ــذا امل ــد ه ــاين متدي ــاير /ىل كــانون الث ــادة   ٢٠٠٨ين ــألزواج والزوجــات بزي ــسماح ل  لل

وُيتوقــع أن يــستفيد مــن هــذا املــشروع مــن ال يعمــل مــن    . أحــدهم للحــساب اخلــاص لآلخــر 
 ).وأغلبيتهم من النساء(األزواج 
وباإلضافة إىل ذلك، فقد قامت احلكومة مـؤخرا بتطبيـق مـشروع تكملـة الـدخل مـن                   

ويـتم تطبيـق    . ميليا لكبار السن من العمال ذوي األجـور املنخفـضة         العمل الذي يوفر دخال تك    
املركــزي بالنــسبة للعمــال الــذين يبلــغ هــذا املــشروع مــع تعــديالت يف نظــام صــندوق االدخــار 

ــار   .  دوالر ســنغافوري أو أقــل شــهريا ١ ٥٠٠دخلــهم  ومبقتــضى النظــام اجلديــد سيــشهد كب
 إسهامات أصحاب العمل الـذين يعملـون        السن من العمال ذوي األجور املنخفضة اخنفاضا يف       

لــديهم يف صــندوق االدخــار ملــساعدهتم علــى زيــادة قابليتــهم للتــشغيل وختفيــضا يف مــسامهات  
وتكملــة هلــذه التغــيريات فيمــا يتعلــق بــصندوق . العامــل يف الــصندوق لزيــادة أجــورهم الــصافية

 مـن العمـل يعـوض     االدخار املركزي، ستقوم احلكومـة بتنفيـذ مـشروع جديـد لتكملـة الـدخل              
إىل تعزيز فـرص كبـار      ال  وسوف يؤدي ذلك    . لصندوقاملسامهات املدفوعة ل  عن التخفيض يف    

السن مـن العمـال يف احلـصول علـى عمـل فحـسب ولكنـه سـيؤدي أيـضا إىل تـشجيعهم علـى                         
 .العمل ألهنم سيكافأون بزيادة ما حيصلون عليه من أجور صافية
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ت مـن الفتيـات والنـساء وعـن التـدابري املتخـذة       يرجى تقدمي معلومات عـن املعوقـا      - ٢٥
 املتعلقـة بالنـساء     ١٨ملعاجلة حالتهن اخلاصة، كما أوصت بذلك اللجنة يف توصيتها العامة           

وينبغي تضمني هذه املعلومات بيانات عن أي تدابري وقائية اختـذت للتقليـل مـن               . املعوقات
 .البتدائية والثانويةنسبة املعوقات الالئي يتوقفن عن الدراسة يف املدارس ا

نفس الفـرص  بـ تتمتع النساء والفتيات يف سنغافورة، بغض النظـر عـن ظـروف العجـز،            
الــيت يتمتــع هبــا الرجــال والفتيــان يف ممارســة حقــوقهم والتمتــع هبــا وتطــوير أنفــسهن يف خمتلــف  

أي  -ومازالت حكومة سنغافورة على التزامها بتحقيق املـساواة بـني اجلنـسني             . جوانب احلياة 
وتتاح للفتيات والنساء املـصابات بعجـز       . حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة على أساس اجلدارة       

فرص متكافئة يف االنتفاع بالربامج واخلدمات اليت تقدم لألشخاص املصابني بعجـز يف جمـاالت             
 . مثل التعليم والعمل واخلدمات الصحية

يم اخلـاص باحتياجـات الطفـل ولـيس         ويسترشد يف السياسات واألحكام املتعلقة بالتعل      
ــة    . بنــوع جنــسه  ــان املــصابني حبــاالت عجــز خفيفــة أو معتدل ــتعلم الفتيــات والفتي نفــس  يف وي

املدارس اليت يتعلم فيها مجيع الطالب على حني يتعلم املصابون حباالت عجز أشـد يف مـدارس                 
البقـاء باملـدارس علـى      ويتم توفري الدعم اإلضايف وبذل اجلهود لتشجيعهم على         . التعليم اخلاص 

وللطــالب والطالبــات علــى الــسواء فــرص متــساوية يف . أســاس احتياجــات الطالــب أو الطالبــة
وفيما يلـي بعـض األمثلـة للتـدابري الـيت تتخـذها وزارة التعلـيم                . االنتفاع هبذه األحكام اإلضافية   

 :امةالعدارس امليف ) من الفتيان والفتيات(لتقدمي الدعم للطالب املصابني بعجز 
تعــيني مــوظفي احتياجــات خاصــة لتقــدمي الــدعم لألطفــال املــصابني حبــاالت     ‘١’ 

وسـيتم تعـيني   . خفيفة أو معتدلة من خلل القراءة والذاتوية يف املـدارس العامـة   
ــدعم لألطفــال      مزيــد مــن مــوظفي االحتياجــات اخلاصــة وتدريبــهم لتقــدمي ال

 خلل القـراءة والذاتويـة،      املصابني حباالت من العجز املؤثر على التعلم تتجاوز       
 .مبا يف ذلك حاالت عجز مثل اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط

 مدرسـة مـن املـدارس العامـة للتيـسري علـى األطفـال               ٦٠تطوير ما يقـرب مـن        ‘٢’ 
 ٤وهناك حاليا مدرسـتان خمصـصتان لـضعاف الـسمع و          . املصابني بعجز بدين  

لــذين حيتــاجون إىل دعــم مــدارس خمصــصة لــضعاف البــصر، لرعايــة الطــالب ا
ومن منطلق التسليم بـأن الطالبـات املـصابات بعجـز فكـري يكـنَّ               . متخصص

ــتعلمن هبــا     ــة لالســتغالل، قامــت املــدارس الــيت ي ــر قابلي إدخــال التثقيــف  بأكث
ويف هـــذه املـــدارس تـــتعلم الفتيـــات الـــوعي . اجلنـــسي يف مقرراهتـــا الدراســـية

كــذلك قــام . “ال” قــول سلوك اجلنــسي الــسليم، واحلــق يفوالــبأجــسامهن، 
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معهــد التــدريب علــى اخلــدمات اخلاصــة بتعــيني خــرباء أجانــب لتنظــيم دورة    
ــة ودورة متوســطة   ــد املنظمــات غــري  “ بعجــز فكــري ”للمــصابات أولي لتزوي

احلكومية احمللية باملعلومات واملهارات األساسـية الالزمـة للتعامـل مـع املـسائل              
وهـذه اجلهـود    . دمي الرعايـة هلـن    اجلنسية بالنسبة للمصابات بعجز فكـري وتقـ       

ــة الفتيـــات والنـــساء الـــضعيفات     ــة مـــن محايـ متكِّـــن املنظمـــات غـــري احلكوميـ
 . املصابات بعجز

وال تسمح الشرطة عادة لشخص آخر حبـضور اجللـسات الـيت ُتجـرى فيهـا املقـابالت                   
بعجـز  علـى أنـه بالنـسبة لـضحية االسـتغالل املـصابة       . مع ضحايا االسـتغالل البـدين أو اجلنـسي        

 . جيوز للشرطة أن تسمح حبضور شخص آخر تعرفه الضحية أثناء إجراء املقابلة
 

 الزواج والعالقات األسرية  
يرجــى تقــدمي إيــضاحات عــن نطــاق ميثــاق املــرأة، وخباصــة أحكامــه الــيت ميكــن أن  - ٢٦

تطبق أو اليت طبقت على املرأة املسلمة يف جماالت تقـسيم أصـول الزوجيـة، وإنفـاذ أوامـر                   
وهـل تعطـى املـرأة املـسلمة فرصـة          . النفقة، وقانونية الزواج، واحلمايـة مـن العنـف العـائلي          

 لالختيار بني تطبيق الشريعة اإلسالمية وتطبيق ميثاق املرأة يف حالة بعينها أو بوجه عام؟
املتبــع بوجــه عــام هــو أنــه طاملــا مت التعاقــد علــى الــزواج وفقــا للــشريعة اإلســالمية، أو    

. الطرفان مسلمني، تكون احملكمة الشرعية هي احملكمـة املختـصة مبـسائل الطـالق          حيثما يكون   
 من قانون تطبيق الشريعة اإلسـالمية نـصا   ٥٢وفيما يتعلق مبمتلكات الزوجية، مت تضمني املادة  

وقــد مت ذلــك يف تعــديل أُدخــل يف عــام  .  مــن ميثــاق املــرأة ١١٢يكــاد يكــون مطابقــا للمــادة  
ووفقا هلذا التعديل تقوم احملكمـة الـشرعية، عنـد          . الشريعة اإلسالمية  على قانون تطبيق     ١٩٩٩

النظر يف مـسألة تتعلـق بتقـسيم األصـول الزوجيـة أو التـصرف فيهـا بتطبيـق نفـس املبـادئ الـيت                         
وبغــض النظــر عمــا إذا كانــت القــضية قــد بــدأت يف احملكمــة   . تطبقهــا حمكمــة الطــالق املــدين 

يع التقـدم بطلـب إلعالتـها وإعالـة أطفاهلـا مـن الـزوج أو مـن                  الشرعية، فإن املرأة املسلمة تستط    
كمــا .  مــن ميثــاق املــرأة٦٩وهــذا منــصوص عليــه يف املــادة  . أب األطفــال يف حمكمــة األســرة

علـى أوامـر احلمايـة الشخـصية وأوامـر منـع الـزوج              أن حتصل من حمكمة األسـرة       تستطيع املرأة   
 ٦٥زوج املرتكـب للعنـف مبقتـضى املـادتني          من دخول مرتل الزوجية واألوامر العاجلـة ضـد الـ          

 .  من ميثاق املرأة٦٦و
وعنـدما تكـون هنـاك قـضية منظـورة أمــام احملكمـة الـشرعية، جيـوز للمـرأة املــسلمة أن           

مـن قـانون تطبيـق الـشريعة اإلسـالمية بإقامـة الـدعوى              ) أ(٣٥قتضى املادة   مبتطلب السماح هلا    
حبــضانة  وأ املتــصلة بالتــصرف يف املمتلكــات الزوجيــة  املدنيــة أمــام احملكمــة املدنيــة يف املــسائل 
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وتنظـر احملكمـة    . األطفال على الرغم من أن قضية الطالق قـد بـدأ نظرهـا يف احملكمـة الـشرعية                 
 جبـوز و. الشرعية يف القضية وتقرر ما إذا كانت ستسمح بنظر هذه املسائل أمام احملكمة املدنية             

كـذلك تـسمح احملكمـة الـشرعية        . أو برفض السماح  بالسماح  الطعن يف قرار احملكمة الشرعية      
 .بنظر هذه املسائل أمام احملكمة املدنية يف احلاالت اليت يوافق فيها الطرفان على ذلك

 
 الربوتوكول االختياري  

يرجــى اإلشــارة إىل أي تقــدم أحــرز حنــو التــصديق علــى الربوتوكــول االختيــاري     - ٢٧
ضا وصــف التقــدم احملــرز حنـو قبــول التعــديل علــى  ويرجــى أيـ . لالتفاقيـة أو االنــضمام إليــه 

 . من االتفاقية٢٠  من املادة١الفقرة 
ــضمام إىل         ــدم االنـ ــررت عـ ــة وقـ ــسألة بعنايـ ــذه املـ ــنغافورة يف هـ ــة سـ ــرت حكومـ نظـ

ويف ســنغافورة، تــستطيع الــوزارات واحملــاكم،    . الربوتوكــول االختيــاري يف الوقــت احلاضــر   
والعمـل علـى   الشكاوى املتعلقة بالتمييز وإنصاف الـشاكي  يف تحقيق الوالربملان يف هناية األمر،  

 .وجود إطار للتشريع والسياسات يكفـل متتـع املـرأة حبقوقهـا متتعـا كـامال وعلـى قـدم املـساواة          
 .سنقوم به يف اإلطار احلايل للتشريع وللسياساتومازال هناك عمل يتعني القيام به، ولكننا 

 
 


