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 -1لقددد احدداس ارسددتلرار الدددور ال ددامل لسددنفارورة ررصددة مديدددة لتقيدديم مسددتوت حقدددمها
وإلشراك مواطنيها واجملتمع املدين.
 -2إن هددد سددنفارورة منددذ امددد طويددل هددو ةندداش دولددة يلددي ريهددا مواطنوه دا حيدداة هادرددة
وسليدة يف إطار جمتمع منصف وشدامل لجمميدع .وقدد م نتهدا سياسداها الواقليدة مدن الرقدل عجد
نطاق واسع مبستوت مجيع اجملتملات احملجية يف غضون جيل واحد وان أت دولة اساسها التندو..
وم ددن اجد ددل التصد ددد عج د د اد ددو ارض ددل لتحد ددديات اللوملد ددة والت نولوجيد ددات ا ديد دددة والتف د د ات
ارجتماعية املتنوعةَّ ،نددذت سياسدات جديددة لتلزيدز شدب ات األمدان ارجتمداعل وحوطيدد الوئدا
ارجتماعل .وستداب عج إعمال مبدا سيادة القانون ،الذ ي ل شرطا اساسيا رزما ملراعاة
حقوق اإلنسان وحرياحه األساسية امل رسة يف دستورها ،وعج حلزيز مبادئها األساسية املتمثجة يف
اللجمانية وا دارة والتلددية اللِرقيدة .وانطققدا مدن هدذه املبدادت ،استلرلدن الجمندة امللنيدة ققدوق
درتنية ةددا الددوزارات ةلنايددة التوصدديات البددالع عددددها  236حوصددية الددو وجههددا الدريد
اإلنسددان امل د ب
اللامل امللين ةارستلرار الدور ال امل إىل سنفارورة يف دورحه الراةلة والل رين.
 -3إن سددنفارورة حؤيددد اللديددد مددن التوصدديات الددو حنسددمم مددع جهودهدا ا اريددة لبندداش جمتمددع
منصددف وش ددامل لجمميددع او حق ددو ةالدلددل ةتندي ددذها .وهندداك ايض ددا ةل دض التوص دديات الددو حتد د
سنفارورة مع اهدارها ،ول ن رايها خمتجف ريما يتلج ةاإلجراشات احملددة الو يتلا احباعها.
 -4والتوصيات الو ر حؤيدها سنفارورة هل حجك الو حسدتند إىل ادعداشات ر اسداا هلدا او
إىل اررتالات غ دقيقة او ملجومات خاطئدة .ور ك نهدا ايضدا حنديدذ التوصديات الدو ر حناسد
س ددياقها ال ددوطين .ويف الواق ددع ،ل ددديها ،يف ةل ددض ات ددارت ،سياس ددات حل ددالِا األه دددا األساس ددية
احمل ددددة املقرتح ددة يف التوص ددية ،ول نه ددا حح َّند ددذ ةط ددرق انيث ددر مقشم ددة لس ددياق س ددنفارورة ارجتم دداعل
والثقايف الدريد.
 -5ويتلجد ادو حرةددع التوصديات الددو احاطدن ادا سددنفارورة عجمدا ةالتصدددي عجد ملاهدددات
دولية تقوق اإلنسان .إن سنفارورة حأخذ التزاماها التلاهدية عج حممل ا د وحلمل ةن دا مدع
هيئددات امللاهدددات اات الصددجة .نيمددا حقددو يف إطددار الجمنددة امللنيددة ققددوق اإلنسددان امل درتنية ةددا
الوزارات ةلمجية استلرار حاز لقدرها عجد التصددي عجد ملاهددات إلدارية تقدوق اإلنسدان.
وألن سددنفارورة ر ك ددن ان حسددتب نتددائا عمجيددة ارسددتلرار ،رهددل ر حسددتطيع ان حجتددز يف هددذا
الوقددن ةالتصدددي عجد ا مددن هددذه امللاهدددات احملددددة ،ةاسددتثناش ارحداقيددة الدوليددة لجقضدداش عجد
مجي ددع اش د د ال التميي ددز اللنص ددر وال وحوني ددول ارختي ددار رحداقي ددة حق ددوق الطد ددل املتلج د د ةبي ددع
األطدال واستفقل األطدال يف البفاش ويف املدواد اإلةاحيدة ،وقدد انتهدن ةالدلدل عمجيدة ارسدتلرار
املتلجقة اذين الص ا .ور يلين عد انضما سنفارورة إىل ملاهدة مليندة تقدوق اإلنسدان حد
اآلن ان سياسدداها ليسددن ةالدلددل متوارقددة مددع اهدددا حجددك امللاهدددة عج د اددو حددا او إىل حددد
نيب .
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بنت تتاء مجتمت تتش من ت تتي ومت تتامل للجميت تتش مت تتن ت تتال ت ست تتين ال مايت تتة
االاتما ية
 -6تؤيد سنغافورة التوييا  5-166و 99-166و 121-166و122-166
و 124-166و .125-166وحجتددز قمايددة وحلزيددز حق ددوق اإلنسددان ملواطنيهددا .وستواص ددل
سنفارورة اللمل ة ل ةنّاش مع آليات األمم املتحدة تقوق اإلنسان.

تقديم الد م للسنغافوريين ذوي الد ل المنخفض
 -7تؤيد سنغافورة التوييا  112-166و 115-166و 116-166و214-166
و 215-166و 216-166و 220-166و .221-166وحب ددذل جه ددودا م ددن اجد ددل
اتددداع عج د الوئددا ارجتمدداعل ةتلزيددز شددب ات األمددان ارجتمدداعل ةفيددة ُتسددا دعددم الدئددات
الضليدة.
 -8وت تتيس ستتنغافورة لم تاو بالتويتتية  .212-166رهددل حؤيددد مسددألة حقدددع املسدداعدة
لجلمدال او األجدور املنضدضددة ،ول دن لددديها نةدم ةديجددة انيثدر رلاليددة يف سدياقها مددن نةدا اتددد
األد ى لجأجددور .رنة ددا ساألج ددر حس د اللم ددلس نة ددا وط ددين لت مي ددل ال دددخل ي م ددل م دددخرات
الدددخل والتقاعددد ةالنسددبة لجلمددال او األجددور املنضدضددة .و واجهددا لجأجددور املتدرجددة يتمثددل يف
حسجَّم لجأجور واملهارات يرةط األجور مبستوت التدري وُتسا اإلنتاجية .ويلين الدك ان اللمدال
يف ةلد ددض ا لقطاعد ددات صد ددجون عج د د اجد ددور اعج د د نيجمد ددا ُتسد ددنن مهد دداراهم وزادت إنتد دداجيتهم
ومسؤولياهم.

التعليم
 -9تؤي ت ت ت ت تتد س ت ت ت ت تتنغافورة التوي ت ت ت ت تتيا  211-166و 222-166و223-166
و .224-166وحجتز ةتور التلجيم ا يد وررص التلجم مدت اتياة ل ل سنفارور .
 -10وت تتيس ستتنغافورة لمتاو بالتويتتية  .47-166إن سياسدداها اتاليددة يف جمددال التلجدديم
متوارقددة ةالدلددل مددع األح ددا اات الصددجة املتلجقددة ةلددد التمييددز وةددات يف التلجدديم الددو حددرد يف
احداقية حقوق الطدل واحداقية حقوق األشضاص او اإلعاقة واحداقية القضاش عج مجيع اش ال
التمييددز لددد امل دراة ،الددو انضددمن إليهددا سددنفارورة ،ونيددذلك ارحداقيددة الدوليددة لجقضدداش عج د مجيددع
اش ال التمييز اللنصر  ،الو حلتز سنفارورة التصدي عجيها يف عا .2017
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 -11تؤيت تتد ست تتنغافورة التويت تتية  .218-166وحجتد ددز  ،يف إطد ددار ايطد ددة الرئيسد ددية لجرعايد ددة
الصحية للا  ،2020ةتور خدمات طبية جيدة النوعية وميسورة الت جددة ميدع السدنفاروريا.
ومؤشرات سنفارورة يف جمال الصحة من ةا األرضل يف اللامل.
 -12وتؤي تتد س تتنغافورة التوي تتية  .155-166إن الوقاي ددة والتوعي ددة اللام ددة ت ددا ال دددعامتان
الرئيسيتان ل ناجمها الوطين لجحد من ر وا نقص املناعة الب رية/اإليدز.
 -13وتؤيد سنغافورة التويية  .219-166إنه ك دن مقحقدة املمارسدا غد الطبيدا يف
سنفارورة قضائيا إاا حبا اهنم اجروا عمجيات جراحية او استضدموا منتمات طبية ملينة خاللة
لجمراقبة (من قبيل املضادات اتيوية واملن طات).

مجتمش مائخ
 -14تؤي ت ت ت ت تتد س ت ت ت ت تتنغافورة التوي ت ت ت ت تتيا  105-166و 128-166و129-166
و 217-166واعتمدت سياسات وةراما من اجل ُتقي رؤيتها لبناش سدولدة ل دل األعمدارس،
مب ددا يف ال ددك خط ددة عم ددل إلجن دداس حي دداة املس ددنا حبج ددع امليزاني د دة املضصص ددة هل ددا  3ةقي ددا دورر
سنفارور وحتوىل حنديذها الجمنة الوزارية امللنية ةال يضوخة.
 -15وتؤيتتد ستتنغافورة التويتتية  .97-166وحلتددز بسد َّدن القددانون املتلجد ةالبددالفا الضددلداش
يف عا  2016من اجل التدخل املب ر وحور محاية ارضل لجبالفا الضلداش ،من قبيل املسنا،
من األات والضرر ةسب اإلتال واإلتال الذايت.

حقوق المروة
 -16تؤيتتد ستتنغافورة التويتتيا  65-166و 66-166و 67-166و81-166
و 106-166و 114-166و 141-166و 142-166و 143-166و144-166
و 145-166و 146-166و 147-166و 148-166و 149-166و208-166
و 209-166و 210-166املتلجق ددة ةتلزي ددز املس دداواة ة ددا ا نس ددا وةالقض دداش عج د التميي ددز
عج اساا نو .ا نس وةتم ا النساش والدتيدات .وحؤيدد سدنفارورة التوصدية  151-166وحؤيدد
جزئيا التوصية  .150-166إن األسدر الضدليدة ،مبدا يف الدك األمهدات اللازةدات ،حتجقد الددعم
ارجتم دداعل مد ددن ات ومد ددة .وستواصد ددل ات ومد ددة اسد ددتلرار جهودهد ددا لتقد دددع الد دددعم لجأمهد ددات
اللازة ددات .ويض ددا ه ددذا إىل التد دزا ات وم ددة ةت ددور التلج دديم والرعاي ددة الص ددحية مي ددع األطد ددال
السنفاروريا.
 -17وتؤيت ت ت تتد ست ت ت تتنغافورة امئي ت ت ت تاو التويت ت ت تتيا  82-166و 83-166و84-166
و .85-166رهنداك إطددار ح دريلل متددا لتمدرع ارلددال اللنددف املندزن وارلددال اللندف لددد املدراة
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مبوج د ميثدداق امل دراة وقددانون محايددة األطدددال وال ددباب وقددانون اللقوةددات .نيمددا حلمددل سددنفارورة
ةن ا من اجل إلفاش اتصانة ريما يتلج ةارغتصاب الزوجل.
 -18وت يس سنغافورة لماو بالتويية  .25-166وحتلهد ةتنديذ التزاماها مبوج احداقيدة
القضاش عج مجيع اش ال التمييز لد املراة مع اإلةقاش عج ُتدةاها اتالية عج هذه ارحداقية.
وت يس لماو بالتويتيا  62-166و 63-166و .64-166إن الدسدتور السدنفارور
ي ددرا مبدددا املسدداواة ةددا مجيددع األشددضاص امددا القددانون .وي ددمل هددذا ات ددم عددد التمييددز لددد
انا مددن قبيددل قددانون اللمددل وميثدداق امل دراة
امل دراة .وةاإللددارة إىل الدسددتورُ ،تمددل حقد ب
دوق امل دراة ق دو ح
وقانون محاية األطدال وال باب وقانون اللقوةات وقانون اتماية من التحرش وقانون منع ارجتار
ةاألشضاص .وجيوز أل امراة حتلرر لجضرر التماا ارنتصا مبوج هذه القوانا.
حقوق اليفل
 -19تؤيتتد ستتنغافورة التويتتيا  98-166و 108-166و 174-166و175-166
و 197-166وحدددل نيجيددا ةالتزاماهددا مبوج د احداقيددة حقددوق الطدددل .وسددتلمل مددن اجددل حنديددذ
التوص دديات املتلجق ددة ةسياس ددات حم ددددة يف ح دددود انس ددمامها م ددع س ددياقها ارجتم دداعل والثق ددايف
وخدمتها ملصاحل اطداهلا الدضج .
 -20وتؤي تتد س تتنغافورة امئيت تاو التوي تتية  .96-166رالدرص ددة متاح ددة ةالدل ددل لجأش ددضاص
املولددودين ألمهددات سددنفاروريات قبددل  15ايار/مددايو  2004لجحصددول عج د ا نسددية عددن طري د
التس ددميل مبوج د الق دوانا اتالي ددة .وح ددرت ةالت ددان ان دده ر داع ددل ملراجل ددة قوانينه ددا اتالي ددة املتلجق ددة
ةا نسددية .كمتتا ت تتيس ستتنغافورة لم تاو بالتويتتية  234-166املتلجقددة مبددنن ا نسددية حجقائيددا
لجأطدال املولودين عج اراليها.
 -21وتؤيد ستنغافورة التويتيا  35-166و 36-166و 38-166و39-166
و 40-166و 41-166املتلجق د ددة ةارنض د ددما إىل ال وحوني د ددول ارختي د ددار رحداقي د ددة حق د ددوق
الطد ددل املتلج د د ةبي ددع األطد ددال .وتؤيت تتد امئي ت تاو التويت تتية  .23-166رد ددل ح ددا حوار د د عج د د
ارنضددما إىل هددذا ال وحونيددول ارختيددار  ،ر ك نهددا املوارقددة عج د ارنضددما إىل اللهددد الدددون
اياص ةاتقوق ارقتصادية وارجتماعية والثقاريدة وارحداقيدة الدوليدة تمايدة حقدوق مجيدع اللمدال
املهاجرين وارراد اسرهم ،والك لجأسباب املبيَّنة يف الدقرة .5
 -22وت تتيس س تتنغافورة لمت تاو بالتوي تتية  37-166حيد د ر حد دزال ُتدةاه ددا وإعقناه ددا
املتلجقة ةاحداقية حقوق الطدل قائمة.
 -23وت يس سنغافورة لماو بالتويية  .196-166رأولويتها هل التدخل املب ر وإعدادة
التأهيل ور احتياجات نيل طدل.
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األمخاص ذوو اإل اقة
 -24تؤي ت ت ت ت تتد س ت ت ت ت تتنغافورة التوي ت ت ت ت تتيا  225-166و 226-166و227-166
و 229-166و 230-166و 231-166املتلجق ددة ةت ددور ر ددرص التلج دديم ا ي ددد النوعي ددة
والرعاية الصحية واللمل لجأشضاص او اإلعاقة.
 -25وت تتيس س تتنغافورة لمت تاو بالتوي تتيتين  228-166و .232-166وه ددل مجتزم ددة
ةضمان حصدول األطددال او اإلعاقدة عجد التلجديم ا يدد النوعيدة .إن سياسداها اتاليدة حتدين هلدا
قدددرا انيد مددن املرونددة لدددعم األطدددال او اإلعاقددة ةتددور املندداها الدراسددية واألسددالي التلجيميددة
امل يد ددة رض ددق ع ددن اشد د ال اخ ددرت م ددن ال دددعم غد د التلجيم ددل لجمس دداعدة يف حجبي ددة احتياج دداهم
التلجيمية.

االتجار باألمخاص
 -26تؤيد سنغافورة التوييا  178-166و 179-166و 180-166و-166
 181و 182-166و 183-166و 184-166و 185-166و186-166
و 187-166و 188-166و 189-166و 190-166املتلجق د ددة مب ارح د ددة ارجت د ددار
ةاألشضاص.

حقوق العما
 -27تؤيت تتد ست تتنغافورة التويت تتيا  79-166و 94-166و 130-166و132-166
و 133-166و 135-166و 136-166و 137-166و .140-166وهد د د د د د د د د ددل
مجتزمددة قمايددة حقددوق اللمددال املهدداجرين ولددمان رردداههم .وقددد س دنَّن ق دوانا ،مددن قبيددل قددانون
حوظيف اللمدال األجاند وقدانون ونيدارت التوظيدف وقدانون مهداجع املسدتضدما األجاند  ،مدن
اجل محاية حقوق اللمدال املهداجرين ،وعندد ارقتضداش ،حدور محايدة إلدارية حراعدل اوجده لدلدهم
اياصة.
 -28وتؤيد سنغافورة امئياو التويية  138-166وت يس لماو بالتويية 131-166
ألهندا ر حنطبد عجيهددا .رملةدم اللمددال املهداجرين يف سددنفارورة لديو مؤقتددون يلتد ون سددنفارورة
م انا لجلمل وليس م انا لقستقرار الدائم مع اسرهم.
 -29وتؤيتتد ستتنغافورة امئي تاو التويتتية  134-166وت تتيس لم تاو بالتويتتية .213-166
ررغم ان اللمال املنزليا األجان غ م مولا ةقانون اللمل السنفارور  ،رقدد حو ِلدلن قدوانا
اخرت تمايتهم وسياسات متينة لضمان رراههم.
 -30وت يس سنغافورة لماو بالتوييا  61-166و 95-166و.139-166
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 -31وت يس سنغافورة لماو بالتويية  .60-166وحؤيد ةقوة مبدا عد التمييز يف م ان
اللمددل .وهنمهددا املدضددل هددو ح ددميع ارةدداب اللمددل عج د اعتمدداد ارسددات اللمددل املنصدددة مددن
خقل التحالف الثقثل ملمارسات اللمل املنصددة والتقدميدة ،الدذ ددد ألرةداب اللمدل املبدادت
التوجيهي ددة مللامج ددة مس ددتضدميهم ةرتنص ددا واحد درتا وارمتن ددا .ع ددن املمارس ددات التمييزي ددة ،ع ددور
اعتماد هندا ح دريلل قدد يزيدد التلندن دون ان يلدار املمارسدات التمييزيدة .ويحلاقبد ارةداب اللمدل
املضطئون.

الت ديق لى المعاهدا
 -32تؤي ت ت ت ت تتد س ت ت ت ت تتنغافورة التوي ت ت ت ت تتيا  1-166و 2-166و 10-166و22-166
و 56-166و 58-166و 59-166املتلجقددة ةرتةقدداش امللاهدددات الدوليددة تقددوق اإلنسددان
قيد ارستلرار.
 -33وت تتيس ستتنغافورة لم تاو بالتويتتيا  3-166و 4-166و 9-166و12-166
و 13-166و 14-166و 15-166و 16-166و 19-166و26-166
و 27-166و 28-166و 29-166و 30-166و 31-166و32-166
و 34-166و 42-166و 43-166و 44-166و 45-166و46-166
و 48-166و 49-166و 50-166و 51-166و 52-166و53-166
و 54-166و 55-166نةرا لجأسباب املبيَّنة يف الدقرة .5

إنشاء مؤسسة وطنية ل قوق اإلنسان
 -34ت ت ت تتيس س ت ت تتنغافورة لمت ت ت تاو بالتوي ت ت تتيا  57-166و 100-166و101-166
و 102-166و 103-166و 104-166املتلجق د د ددة ةرتن د د دداش مؤسسد د د ددة وطني د د ددة تقد د د ددوق
اإلنسد ددان .إن سد ددنفارورة حجتد ددز التزامد ددا راسد ددضا ةسد دديادة القد ددانون .وقد ددد ولد ددلن ق د دوانا متداخجد ددة
ومؤسسات وآليات حتين حلزيز ومحاية حقوق اإلنسان ميع السدنفاروريا .ولددت السدنفاروريا،
مبدن ردديهم اوو املدوارد احملدددودة ،سددبل مباشدرة عديدددة لجتلبد عددن مةدداملهم .ويلقدد ال ملددانيون ،مبددن
ريهم رئيس الوزراش ووزراؤه ،ججسدات اسدبوعية سلجقداش ال دل س يف دوائدرهم ارنتضاةيدة ك دن أل
م دواطن ان يث د خقهل ددا م ددانيجه او ش دواغجه .وحوج ددد ن ددة ملني ددة قق ددوق اإلنس ددان م درتنية ة ددا
الوزارات حضم  15ونيالة ح ومية وحح ِرك اجملتمع املدين يف اعماهلا وحنس عمجية حنديذ سياسات
حقوق اإلنسان ال امجة لجقطاعات.
 -35وت تتيس س تتنغافورة لمت تاو بالتوي تتيتين  126-166و .127-166وحنة ددر حال ددة
رحالدة يف الطجبدات الدواردة مدن اإلجدراشات اياصددة التاةلدة لجأمدم املتحددة .نيمدا حوجده دعدوات إىل
من ي اهم صدجة ةتنميتهدا مدن امل جددا ةوريدات يف إطدار اإلجدراشات اياصدة .وقدد قبجدن ايبد ة
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املس ددتقجة امللني ددة ةتمت ددع املس ددنا نمي ددع حق ددوق اإلنس ددان ،الس دديدة روزا نيورنديج ددد  -م ددات ،دع ددوة
سنفارورة لزيارها يف النصف الثاين من عا .2016
 -36وتؤي تتد س تتنغافورة التوي تتيتين  110-166و 235-166املتلجقت ددا عجد د التد دوان
ةتنديذ األهدا اإل ائية لجألدية وةزيادة الوعل ةتف املناخ.
 -37وت تتيس ست تتنغافورة لمت تاو بالتويت تتية  .107-166ره ددل ح ددمع ةالدل ددل املس ددؤولية
ارجتماعية لج رنيات والتنمية املستدامة.

بناء مجتمش من ي ومامل للجميش بال فاظ لى الوئام االاتما ي
سنغافورة سالمة وآمنة
 -38تؤيد سنغافورة التويية  191-166املتلجقة ةصون سيادة القانون.
 -39وتؤيتد ستنغافورة التويتية  .236-166ولدديها ةدراما خمتجددة مل ارحدة ومندع الت دددد
والتطر اللنيف واإلرهاب.
 -40وت يس ستنغافورة لمتاو بالتويتيا  173-166و 193-166و194-166
و 195-166ألن القددانون ا نددائل (قددانون األح ددا املؤقتددة) وقددانون األمددن الددداخجل ر يدزارن
مهمدا لتم ددا ات ومددة مددن اادداا إجدراشات اسددتباقية سدريلة ملواجهددة التهديدددات ايطد ة لجنةددا
اللا او األمن الوطين.
 -41وت ت ت تتيس ست ت تتنغافورة لم ت ت تاو بالتويت ت تتيا  11-166و 17-166و18-166
و 20-166و 21-166و 24-166و 33-166و 80-166و156-166
و 157-166و 158-166و 159-166و 160-166و 161-166و162-166
و 163-166و 164-166و 165-166و 166-166و 167-166و168-166
و 169-166و 170-166و 171-166و 172-166املتلجق د د د د ددة ةرتلف د د د د دداش عقوة د د د د ددة
اإلعدددا او اللقدداب البدددين لجأسددباب املبيَّنددة ةرتسددهاب لجدري د اللامددل امللددين ةارسددتلرار الدددور
ال امل.
 -42وت يس سنغافورة لماو بالتوييتين  176-166و .177-166ردق حدزال ايدمدة
الوطنيددة اساسددية لجدددرا .عددن سددنفارورة حي د ح د ل دعامددة سددجمها وازدهارهددا ومحايددة اسددتققهلا
وسيادها.
 -43وت تتيس ستتنغافورة لم تاو بالتويتتيتين  93-166و .233-166رهددل ر حسددتطيع
استقبال القجئا ومجتمسل الجموش نةرا لجلوائ الدو حلانيهدا ةاعتبارهدا دولدة صدف ة اتمدم .غد
اهنددا حؤيددد ملامجددة هددؤرش األشددضاص ةطريقددة إنسددانية وحتلدداون مددع مدددور األمددم املتحدددة السددامل
ل ؤون القجئا من اجل لمان رعايتهم وملامجتهم عج النحو القئ .
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الوئام ِ
العرقي والديني
 -44تؤي ت ت ت ت تتد س ت ت ت ت تتنغافورة التوي ت ت ت ت تتيا  6-166و 7-166و 8-166و109-166
و 111-166و 113-166و 117-166و 118-166و 119-166و120-166
و 123-166و 152-166و 198-166و .199-166رق ددد شد د َّ ل اتد دداع عجد د
الوئددا اللِرقددل والددديين إحدددت األولويددات القصددوت لجح ومددة منددذ اسددتققل سددنفارورة .وستصدددق
سنفارورة عج ارحداقية الدولية لجقضاش عج مجيع اش ال التمييز اللنصر يف عا .2017
 -45وتؤيد سنغافورة التوييتين  153-166و .192-166إن دسدتور سدنفارورة يحجد ِز
ات وم ددة ة ددأن حرعد د مص دداحل املقويد دا .ويتس ددم حطبيد د الق ددانون اإلس ددقمل يف س ددنفارورة ةط دداةع
حقدمل ،ويراعل الةرو وامللاي ارجتماعية املتف ة.

اما ة المثليا والمثليين ومموواي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية
 -46ت تتيس ستتنغافورة لم تاو بالتويتتية  .154-166إن حندداول مولددو .مجاعددة املثجيددات
واملثجيدا ومزدوجدل امليدل ا نسدل ومفداير اهلويدة ا نسدانية وحدامجل صددات ا نسدا مسدموس ةده
ة ر التقيد ةاملبادت التوجيهيدة اتاليدة لوسدائط اإلعدق الدو جتدر مراجلتهدا ة د ل دور ورقدا
لقدديم اجملتمددع .وت تتيس ستتنغافورة لم تاو بالتويتتيا  68-166و 69-166و70-166
و 71-166و 72-166و 73-166و 74-166و 75-166و76-166
و 77-166و .78-166وقددد جددرت حولددين سياسددة سددنفارورة ة ددأن ه دذه املسددألة لجدري د
اللامل امللين ةارستلرار الدور ال امل.

حرية التعبير والتجمش السلمي وتكوين الجمعيا
 -47تؤيت تتد ست تتنغافورة التويت تتيا  89-166و 91-166و 201-166و202-166
و .203-166إن الدستور السنفارور ي دل ات يف حرية التلب والتممع السجمل وح دوين
ا مليات .وينبفل ارسة هذا ات ورقا لجقانون ويف إطار مراعاة مصاحل اجملتمع األوسع نطاقا.
 -48وت يس سنغافورة لماو بالتوييا  86-166و 92-166و 205-166ألهنا
حسددتند إىل ادعدداشات ر اسدداا هلددا .إن قددانون سددنفارورة لجممليددات والق دوانا املتلجقددة ةالت دده
متوارق ددة ةالدل ددل م ددع ات د يف حري ددة التلب د والتمم ددع الس ددجمل وح ددوين ا ملي ددات ،عج د النح ددو
امل ددرا يف الدس ددتور الس ددنفارور  .وك ددن أل ش ددضص يف س ددنفارورة ان ي دددارع ع ددن ح لت دده م ددن
خقل دعاوت قضائية خاصة لد الت ه اما احملانيم املدنيدة .ور ححطبَّد املدادة  499مدن قدانون
اللقوةددات املتلجقددة ةالت دده اإلجرامددل ّإر يف حالددة األش د ال اتددادة مددن الت دده الددو قددد حاجددف
آثارا اجتماعية سجبية نيب ة.
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 -49وت تيس ستتنغافورة لمتاو بالتويتتية  200-166ألهندا حسددتند إىل ادعداشات ر اسدداا
هل ددا .إن س ددنفارورة ح ددون اتي ددة نيب د ة ملص ددداقية املؤسس ددات اللام ددة والزعم دداش السياس دديا .وح د ل
لددة ات ومددة والثقددة ريهددا تددان قيمتددان ر ينبفددل ارسددتضدا امددا .وت تتيس ستتنغافورة لم تاو
بالتويتتيتين  87-166و 206-166الجتددا حسددتندان إىل اررتالددات غد دقيقددة .إن ق دوانا
س ددنفارورة حت ددين ملواطنيه ددا إم اني ددة التمت ددع ة ددات يف حري ددة التلب د والتمم ددع الس ددجمل ،م ددع محاي ددة
املصاحل اللامة األوسع نطاقا املتمثجة يف حدظ النةا اللا واألمن.
 -50وت يس سنغافورة لمتاو بالتويتيا  88-166و 90-166و .204-166إن
الدسددتور مددل ح د السددنفاروريا يف حريددة ال درا والتلب د  .ونيمددا حلددرت ةددذلك الدددول األخددرت
ويددنص عجيدده القددانون الدددون تقددوق اإلنسددان ،رجيسددن هددذه حقوقددا غ د م ددروطة .وعج د سددبيل
املثال ،يوجد اعرتا ةقيود عج هذه اتقوق ،منها حجدك الدو يدنص عجيهدا القدانون والدو قدد حجدز
لصددون حقددوق اآلخدرين او تمايددة األمددن الددوطين او النةددا اللددا او الصددحة اللامددة او األخددقق
اللامددة .وُتددارظ الق دوانا واألنةمددة السددنفارورية املتلجقددة ةوسددائط اإلعددق عج د هددذا الت دوازن ورقددا
لقيم اجملتمع السنفارور األوسع نطاقا.

االنتخابا
 -51ت تتيس ستتنغافورة لم تاو بالتويتتية  .207-166إن ارنتضاةددات يف سددنفارورة جتددر
دائما ةطريقة نزيهة وشدارة يف ظل التقيد الصار ةالقانون.
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