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

 الدورة التاسعة والثالثون
   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣

 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة للنظر يف التقارير الدورية  
 سنغافورة  

لــــدوري الثالــــث لــــسنغافورة نظــــر الفريــــق العامــــل ملــــا قبــــل الــــدورة يف التقريــــر ا  - ١
)CEDAW/C/SGP/3.( 

 قضايا وأسئلة عامة  

يشري مـوجز التقريـر إىل التمـاس إسـهامات الـوزارات والوكـاالت احلكوميـة املختـصة                   - ٢
يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن الوزارات واهليئـات احلكوميـة       . واهليئات النسائية إلعداده  

عن الدور الذي قامت بـه اللجنـة املـشتركة بـني الـوزارات              األخرى اليت شاركت يف العملية؛ و     
بــشأن اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة ومكتــب املــرأة بــوزارة التنميــة اجملتمعيــة  
والشباب واأللعاب الرياضية؛ وعن نتائج املشاورات مع املنظمات غري احلكوميـة؛ مـع توضـيح          

 .وزراء وإحالته إىل الربملانما إذا مت اعتماد التقرير يف جملس ال

وطلبت اللجنة أن تنشر على نطاق واسع يف سنغافورة التعليقات اخلتاميـة علـى النظـر                 - ٣
إىل تقاسـم التعليقـات اخلتاميـة مـع       ) ١٥-٧الفقرة  (ويشري التقرير   . )١(يف التقرير الدوري الثاين   

دمي معلومــات عمــا مت يرجــى تقــ. ٢٠٠٣مــايو /اهليئــات النــسائية خــالل اجتمــاع عقــد يف أيــار

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

 .٩٦الرابع، الفرع باء، الفقرة الفصل 
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القيام به إلطالع املسؤولني اإلداريني احلكوميني والربملانيني على اخلطوات اليت اختـذت لكفالـة            
 .زال ينبغي القيام هبا املساواة القانونية والفعلية للمرأة وعن اخلطوات اليت ما

طــرف تعــوق واعتــربت اللجنــة، يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة، أن حتفظــات الدولــة ال   - ٤
هــل تعتــزم حكومــة ســنغافورة ســحب حتفظاهتــا، اســتجابة لتوصــية   . )٢(التنفيــذ التــام لالتفاقيــة
قـانوين مـن أجـل      الصـالح   اإل وهل واصلت حكومة سنغافورة عملية       )٣(اللجنة، يف أجل حمدد؟   

 من االتفاقية؟ وإذا فعلت ذلـك، فهـل اشـتملت العمليـة             ١٦ و   ٢سحب حتفظاهتا على املادتني     
راء مشاورات مع أعضاء خمتلف اجلماعات العرقية والدينيـة، ومـع اهليئـات واملنظمـات               على إج 
 النسائية؟

 اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي  

منــذ إحالــة التقريــر األويل، مل يــتم تقــدمي أي معلومــات تــدل علــى إدمــاج االتفاقيــة يف  - ٥
 مـن  ١رأة موضـوع علـى منـوال املـادة       النظام القانوين أو على إدراج أي تعريف للتمييز ضد امل         

يرجـى تبيـان مـا إذا كانـت حكومـة سـنغافورة تعتـزم               . االتفاقية يف الدستور أو يف تشريع آخـر       
أو إدراج تعريف للتمييـز ضـد املـرأة يف التـشريع     /إدماج االتفاقية يف نظامها القانوين الداخلي و      

 .اختذهتا يف هذا الصددوإذا كانت تعتزم ذلك، يرجى ذكر اخلطوات اليت . ذي الصلة

وما التدابري املتخذة لتحسني اإلجراءات اخلاصة بالشكاوى املتعلقـة باالنتـهاكات الـيت              - ٦
ــساء         ــسىن للن ــة الطــرف حــىت يت ــتوريا يف الدول ــول دس ــساواة املكف ــصديمتــس احلــق يف امل  الت

ومــا أثــر أي  )٤(ألعمــال التمييزيــة، كمــا أوصــت بــذلك اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة  ل
 تدابري اختذت يف هذا الصدد؟

ويـــشري التقريـــر إىل أن مكتـــب املـــرأة بـــوزارة التنميـــة اجملتمعيـــة والـــشباب واأللعـــاب  - ٧
يرجــى تقــدمي املزيــد مــن . الرياضــية ســيعمل بوصــفه اجلهــاز الــوطين املعــين بــاملرأة يف ســنغافورة

ا إذا كــان لديــه مــا يكفــي مــن  املاليــة والبــشرية، وتوضــيح مــهاملعلومــات عــن واليتــه، ومــوارد
القــدرات والــصالحيات للتــأثري يف الــسياسات يف شــىت جمــاالت العمــل احلكــومي مــن منظــور    

 .جنساين

__________ 
 .٧٢املرجع نفسه، الفقرة  )٢( 
 .٧٦-٧٤املرجع نفسه، الفقرات  )٣( 
 .٨٩املرجع نفسه، الفقرة  )٤( 
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ويف ضوء القلـق الـذي يـساور اللجنـة ألن احلكومـة ال تـدرك إدراكـا واضـحا مـدلول                 - ٨
مـن خطـوات    ، يرجى تقدمي معلومـات عمـا تتخـذه احلكومـة            )٥(تعميم مراعاة املنظور اجلنساين   

ــوم           ــوزارات وتق ــف ال ــا خمتل ــادر هب ــيت تب ــربامج ال ــسياسات وال ــشريعات وال ــاة الت ــة مراع لكفال
 .بصياغتها وتنفيذها للمنظور اجلنساين وضماهنا للمساواة الفعلية بني اجلنسني

 العنف ضد املرأة  

 عـدة   باختـاذ   مبـسألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه ونتائجـه            ة املعنيـ  ة اخلاصـ  ةاملقررسلمت   - ٩
مبادرات للحد من العنـف العـائلي، لكنـها اعتربتـه مـشكال ال يـزال يواجـه العديـد مـن النـساء                        

)E/CN.4/2003/75/Add.1 ــرة ويــشري التقريــر إىل أن احملكمــة بإمكاهنــا، لــدى     ). ١١٨٠، الفق
أو أفـرادا   /مرتكب أعمـال العنـف والـضحية و       ، أن تأمر    أمرا لتوفري احلماية الشخصية   إصدارها  

ضور برنـامج إلسـداء املـشورة أو أي برنـامج آخـر ذي عالقـة، مـن قبيـل                    حبـ ة الضحية   من أسر 
، )١٦-٢الفقـرة  (برنامج تأهيل أو إنعاش ملرتكيب أعمـال العنـف أو لـضحايا الـصدمة النفـسية       

يرجى تقدمي معلومات عن عدد األوامر الصادرة عـن احملـاكم لتـوفري بـرامج               . وهو أمر إجباري  
 هذه الربامج ومدهتا عرب السنوات، وتقييم آثارها من حيث احلـد مـن           إسداء املشورة ومضمون  

السلوك العنيف ملرتكيب أعمال العنف، من جهـة، والتخفيـف مـن صـدمة الـضحايا، مـن جهـة                    
 .أخرى

يرجى تقدمي معلومـات تتـيح للجنـة تكـوين فكـرة عـن نطـاق ومـدى انتـشار خمتلـف                      و - ١٠
فيهـا االغتـصاب، واالغتـصاب يف إطـار الــزواج،     أشـكال العنـف ضـد املـرأة يف سـنغافورة، مبــا      

ويرجى تضمني ردكم النتائج اليت مت التوصل إليهـا عـن           . واالعتداء اجلنسي، والتحرش اجلنسي   
طريق دراسات استقصائية بشأن العنف ضد املرأة أو أي بيانات أو معلومات إحـصائية متاحـة                

 .أخرى

 االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء  

يمــا يتعلــق باالجتــار بالنــساء، حثــت اللجنــة حكومــة ســنغافورة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة    ف - ١١
الدولـة الطـرف   ، ودعـت  تطبق قوانينها اجلنائية بكـل صـرامة علـى مـن ميارسـه            السابقة على أن    

واملعلومـات املدرجـة يف التقريـر       . )٦(إىل إدراج معلومات عن االجتار يف تقريرها الدوري املقبل        
ولـذلك، يرجـى تقـدمي معلومـات عـن جـرائم االجتـار الـيت                . ب اللجنة كانت قليلة   استجابة لطل 

__________ 
 .٨٣املرجع نفسه، الفقرة  )٥( 
 .٩١املرجع نفسه، الفقرة  )٦( 
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حوكم مرتكبوها بنجاح، وعن األحكام اليت صدرت ضدهم، وعن مدى توفري ما يكفـي مـن               
 .املساعدة وسبل االنتصاف لضحايا هذه اجلرائم من النساء

 اإلباحيـة  بغاء ويف إنتاج املواد   املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال واستغالهلم يف ال       ويشري   - ١٢
)E/CN.4/2005/78/Add.3 ــة اخلاصــةاملقــررو) ١١٧، الفقــرة ــرأة   ة املعني  مبــسألة العنــف ضــد امل

إىل قــضايا اجتــار بالنــساء احلوامــل ) ١٩٢، الفقــرة E/CN.4/2005/72/Add.1 (وأســبابه ونتائجــه
ويفيـد  .  تعمـل هبـا الـشبكة   هبدف بيع أطفاهلن بعد والدهتم، ويقدمان تفاصيل عن الكيفيـة الـيت     

 دوالر عـن كـل   ٣ ٥٠٠ و ٣ ٠٠٠املقرران بأن الشبكة تتلقى على ما يقال مبلغا يتراوح بني    
فهـل حاكمـت حكومـة سـنغافورة أي أشـخاص تورطـوا يف              . رحلة إىل سنغافورة لبيـع أطفـال      

ــوفري معلومــات عــن تلــك القــضايا،     . مثــل هــذه القــضايا  ــرد باإلجيــاب، فريجــى ت وإذا كــان ال
 .وكذلك عن استراتيجيات أخرى ملنع هذا النوع من االجتار

إىل أن احلـاالت املثبتـة مـن حـاالت اإلكـراه علـى البغـاء                ) ٣-٦الفقرة  (ويشري التقرير    - ١٣
 حالـة يف الفتـرة      ٢٦حالتان مثبتتان من أصـل احلـاالت املبلـغ عنـها البـالغ عـددها                (نادرة للغاية   

ــامي    ــني ع ــدة ب ــدل النجــاح  جــى توضــيح أســباب   ير). ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢املمت ــاض مع  يف اخنف
 .٢٠٠٦ و ٢٠٠٥حماكمة هذه اجلرائم وتبيان ما إذا كان االجتاه مستمرا يف عامي 

 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة  

تعزيـز جهودهـا الراميـة إىل       ، ب )٧(أوصت اللجنة احلكومة، يف تعليقاهتا اخلتاميـة الـسابقة         - ١٤
الـذي  تطبيـق مبـدأ اجلـدارة       بتوسيع نطاق متثيل املرأة يف دوائـر رسـم الـسياسات وصـنع القـرار                

تـضمن للمـرأة تكـافؤ الفـرص يف املـشاركة يف هـذه              اليت  تدابري  الواختاذ  يراعي املنظور اجلنساين    
ــادينامل ــساء يف مناصـــب     . يـ ــالث نـ ــوزراء ثـ ــيس الـ ــيني رئـ ــن تعـ ــرغم مـ ــى الـ ــية يف وعلـ  سياسـ

 وزيادة متثيـل النـساء إىل حـد مـا يف الربملـان، فقـد ظلـت النـساء ممـثالت            ٢٠٠٤أغسطس  /آب
متثــيال ناقــصا يف احليــاة الــسياسية وتــدىن عــدد النــساء الالئــي يــشغلن وظــائف يف الرتــب العليــا   

يرجى ذكر ما إذا جرت أي مناقشة بـشأن اعتمـاد تـدابري خاصـة مؤقتـة                 . بالسلك الدبلوماسي 
ــس ــها   لل ــساء، بوســائل من ــة تفــضيلية للن ــرة  ماح بتخــصيص معامل ــا للفق  مــن ١ احلــصص، وفق
 .٢٥ و ٢٣ من االتفاقية وتوصييت اللجنة العامتني ٤ املادة

 التعليم والقوالب النمطية  

يشري التقرير إىل القيام مبحـاوالت واعيـة لكفالـة خلـّو مجيـع الكتـب املدرسـية وغريهـا                     - ١٥
هـا وزارة التعلـيم مـن القولبـة النمطيـة لوضـع املـرأة بـشكل ازدرائـي                ليت ُتقر امن املواد التعليمية    

__________ 
 .٨٨املرجع نفسه، الفقرة  )٧( 
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ينبغي جتنب القولبة النمطية اجلنـسية الـيت ميكـن          ”وجاء يف التقرير أيضا أنه      ). ٧-٥الفقرة  ...(
يرجــى اإلشــارة إىل اجلهــود الــيت ). ١٢-٥الفقــرة (“ أو حاطــة مــن القــدر/أن تكــون مؤذيــة و

 إجيابية عن املرأة يف الكتب املدرسية، وغريها مـن املـواد التعليميـة،              بذلت حتديدا لعكس صورة   
 .ويف وسائل اإلعالم، وإىل تأثري تلك التدابري

جامعــة ســنغافورة مــا تــأثري إلغــاء نظــام احلــصص لقبــول الطالبــات لدراســة الطــب يف و - ١٦
 ؟٢٠٠٣منذ عام الوطنية 

أجريـت بـشأن العالقـة احملتملـة بـني          يرجى تقدمي معلومات عن أي دراسة أو مناقشة         و - ١٧
ــدور اجلنــسني يف       ــة املتعلقــة ب ــاره رب األســرة والقوالــب النمطي الوضــع القــانوين للرجــل باعتب

 .األسرة واجملتمع

 العمالة والتوفيق بني احلياة املهنية واحلياة األسرية  

يـة الـسابقة    يرجى تقدمي معلومات عن أي أعمال متابعة متت استجابة للتعليقات اخلتام           - ١٨
وهــل وضــعت حكومــة ســنغافورة أي آليــات لرصــد  . )٨(للجنــة املتــصلة باخلادمــات يف املنــازل

 وضع اخلادمات يف املنازل، وما اخلربة اليت اكتسبتها من تنفيذ هذه التدابري؟

ــسد الفجــوة يف األجــور بــني     - ١٩ ــيت تتخــذ ل ــا اإلجــراءات ال ــل   وم ــيت قي ــرأة والرجــل ال  امل
 ظلت ثابتة منذ الفترة السابقة املشمولة بالتقرير؟ وما أسباب عـدم إحـراز              إهنا) ٤-١١ الفقرة(

 تقدم؟

ــيات    - ٢٠ ــنغافورة توصـ ــة سـ ــتعراض االقتـــصادي بـــشأن  وهـــل حللـــت حكومـ ــة االسـ جلنـ
االســتراتيجية اإلمنائيــة للبلــد والتعــديالت املدخلــة علــى نظــام صــندوق االدخــار املركــزي مــن    

 وإذا فعلـت ذلـك، فمـا النتـائج     ؟بالنسبة لتنفيـذ االتفاقيـة  منظور جنساين واالنعكاسات املمكنة     
 توصل إليها وما اإلجراءات اليت اختذت تبعا لذلك؟مت الاليت 

ــة ســيئة       و - ٢١ ــاملون معامل ــذين يع ــاب العمــل ال يرجــى تقــدمي معلومــات عــن حماكمــة أرب
 وإىل العــامالت األجنبيــات ويعتــدون علــيهن، مــع اإلشــارة إىل األحكــام الــصادرة يف حقهــم،   

 .مدى توفري ما يكفي من املساعدة والدعم للضحايا

بأخذ إجـازة مـن غـري    وهل نظرت حكومة سنغافورة يف السماح للموظفني املتزوجني        - ٢٢
) ٦٤-١١الفقـرة  ( باملوظفـات املتزوجـات    أسـوة أجر عـن كـل طفـل دون الرابعـة مـن العمـر،               

__________ 
 .٧٨ و ٧٧املرجع نفسه، الفقرتان  )٨( 
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ني ومـساعدة األزواج علـى التوفيـق بـني     تعزيزا للجهود الرامية إىل النهوض باملساواة بني اجلنس       
 احلياة املهنية واحلياة األسرية؟

 الصحة  

يرجــى تقــدمي إحــصاءات موزعــة حــسب اجلــنس والعــرق عــن انتــشار فــريوس نقــص     - ٢٣
، واإلشـارة إىل الـربامج الوطنيـة القائمـة          )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /املناعة البشرية 

 .داء يف أوساط النساء، مبا يف ذلك تدابري التوعية والوقايةملنع انتشار الفريوس وال

 حالة فئات معينة من النساء  

يرجى تقدمي إحصاءات عن خمتلف فئات النساء الـسنغافوريات، مبـا فـيهن املنحـدرات                - ٢٤
 من أصل هندي، يف اخلدمة املدنيـة، وعـن مـشاركتهن يف احليـاة الـسياسية،                 أومن أصل ماليي    

 .لربملان، واإلشارة إىل اجتاهات مشاركتهن منذ تقدمي التقرير الدوري الثاينمبا يف ذلك ا

ــر   - ٢٥ ــشري التقري ــرة (وي ــق    ) ٩-٢الفق ــسرعة يف طري إىل أن ســكان ســنغافورة ســائرون ب
يرجـى وصـف الـسياسات أو الـربامج     . الشيخوخة، األمر الذي يشكل شاغال اجتماعيا رئيسيا     

 . للمسنني وتقييم تأثريها يف حياة املسناتاليت وضعت لتوفري األمن االقتصادي

ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن املعوقــات مــن الفتيــات والنــساء وعــن التــدابري املتخــذة     - ٢٦
 املتعلقــة بالنــساء ١٨ملعاجلــة حالتــهن اخلاصــة، كمــا أوصــت بــذلك اللجنــة يف توصــيتها العامــة 

 اسـتباقية اختـذت للتقليـل مـن         وينبغي تضمني هذه املعلومـات بيانـات عـن أي تـدابري           . املعوقات
 .نسبة املعوقات الالئي يتوقفن عن الدراسة يف املدارس االبتدائية والثانوية

 الزواج والعالقات األسرية  

يرجى تقدمي إيضاحات عن نطاق ميثاق املـرأة، وخباصـة أحكامـه الـيت ميكـن أن تطبـق                  - ٢٧
 الزوجيــة، وإنفــاذ أوامــر النفقــة، أو الــيت طبقــت علــى املــرأة املــسلمة يف جمــاالت تقــسيم أصــول

 املـرأة املـسلمة فرصـة لالختيـار بـني           ىوهـل تعطـ   . وقانونية الزواج، واحلماية من العنف العائلي     
 تطبيق الشريعة اإلسالمية وتطبيق ميثاق املرأة يف حالة بعينها أو بوجه عام؟

 الربوتوكول االختياري  

يق على الربوتوكول االختياري لالتفاقيـة      يرجى اإلشارة إىل أي تقدم أحرز حنو التصد        - ٢٨
 مـن   ١ التعـديل علـى الفقـرة        ويرجـى أيـضا وصـف التقـدم احملـرز حنـو قبـول             . أو االنضمام إليـه   

 . من االتفاقية٢٠ املادة

 


