
(A)   GE.11-10538    040311    070311 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  احلادية عشرةالدورة 
 ٢٠١١ مايو/ أيار١٣-٢ جنيف،

من مرفق قرار جملـس     ) أ(١٥ للفقرة   تقرير وطين مقدم وفقاً       
  ٥/١حقوق اإلنسان 

  *سنغافورة    

__________ 

ليس يف حمتوياهتا ما يعين التعبري عن أي رأي من جانب األمانة العامة             اسُتنسخت هذه الوثيقة كما وردت، و       *  
  .لألمم املتحدة

 
 A/HRC/WG.6/11/SGP/1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

2 February 2011 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/WG.6/11/SGP/1 

GE.11-10538 2 

  مقدمة  -أوالً 

  عرض عام للتقرير ومنهجية إعداده    
للمبادئ التوجيهيـة   اً  االستعراض الدوري الشامل طبق   املتعلق ب أعد تقرير سنغافورة      -١

العامة إلعـداد املعلومـات مـن أجـل االسـتعراض الـدوري الـشامل الـواردة يف                  
  .A/HRCL/6/L.24 الوثيقة

وإلعداد التقرير، أجرت احلكومة مشاورات موسعة مع أصحاب املصلحة احمللـيني             -٢
من احلكومة واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال تعزيز حقوق اإلنـسان، إضـافة إىل               

ولالستزادة من املعلومات املفصلة الواردة يف هـذا التقريـر، يرجـى            . أعضاء اجملتمع املدين  
  http://www.mfa.gov.sg/upr:  الصفحة التاليةاالطالع على

  معلومات أساسية عن سنغافورة  - ثانياً  

  تاريخ سنغافورة وسكاهنا  - ألف  
جزريـة يبلـغ عـدد      مدينة   -دولة   وهي. رة بلد صغري ومترابط ومتنوع    سنغافو  -٣

 مواطن أجـنيب    ٥٤١ ٠٠٠ ماليني مواطن و   ٣,٢٣ ماليني نسمة، من بينهم      ٥,٠٧ سكاهنا
وتبلـغ  .  مليون مواطن أجنيب يعملون أو يدرسون يف البلد        ١,٣١لديهم وضع املقيم الدائم و    

أشد البلدان كثافة سكانية    من  ولذلك هي    كيلومترات مربعة فقط،     ٧١٠مساحتها األرضية   
  . شخصا٦ً ٨١٤ن عدد السكان يف الكيلومتر املربع يبلغ إحيث يف العامل، 

وملا كان سكان سنغافورة املقيمون منحدرين من مهاجرين إىل حد بعيـد، فـإهنم                -٤
 ٩,٢:  يف املائة؛ اهلنود   ١٣,٤: املاليني يف املائة؛    ٧٤,١: الصينيون: العرقييتسمون بالتنوع   
  يف املائـة؛   ٤٢,٥: البوذيون: والبلد متعدد الديانات أيضاً   .  يف املائة  ٣,٣: يف املائة؛ آخرون  

 يف املائـة؛  ٨,٥:  يف املائـة؛ التـاويون  ١٤,٦:  يف املائـة؛ املـسيحيون   ١٤,٩: املسلمون
وقد كان أول رئـيس للـوزراء       .  يف املائة؛ والباقي عبارة عن معتقدات متعددة       ٤ :اهلندوس
  .من األقليات العرقيةهم من أصل ستة منذ االستقالل دولة رؤساء أربعة ؛ ويهودياً

. والصينية املاندارينيـة والتاميـل    املاليية  ليزية و سنغافورة هي االنك   واللغات الرمسية يف    -٥
 يف ٣٦,٠:  يف املائة؛ الصينية املاندارينية    ٢٨,١: ليزيةاالنك:  يف البيت هي   واللغات األكثر تداوالً  

.  يف املائـة ٣,١:  يف املائة؛ التاميل١٣,٢: املاليية يف املائة؛  ١٨,٢: املائة؛ هلجات صينية أخرى   
  .ليزيةاحلكومة والتعليم هي االنك ولغة
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. ١٩٦٥أغسطس / آب٩وتركت سنغافورة احتاد ماليزيا وأصبحت دولة مستقلة يف           -٦
ـ   اً  وطنياً  ميلك حس   ال من مهاجرين، فإنه  اً  وملا كان شعبها منحدر    ذا اً  باعتبار سنغافورة وطن

 يدة بعـضهم  ق والديانات عن مقربة شد    ويعين تعايش سكان متعددي األعرا    . تاريخ مشترك 
وقد كانت االضطرابات الدينية اليت فجرهتا      . من بعض وجود احتمال كبري حبدوث توترات      

، واالضطرابات العرقيـة    شخصاً ١٨ واليت قتل فيها     ١٩٥٠ندره يف عام    /قضية ماريا هرتوغ  
 من احتاد ماليزيا، واليت قتل      تزال جزءاً   ال ، عندما كانت سنغافورة   ١٩٦٤اليت وقعت يف عام     

  .تاريخ سنغافورةطبعت مريرة اً  آخرون، أحداث٥٥٦ وجرح  شخصا٣٦ً فيها
 - دون استثناء  -لذا، كان احلفاظ على الوئام العرقي والديين على رأس األولويات             -٧

 كـربى وقد استطاعت سنغافورة جتنب أحداث      . اليت حددهتا مؤسسات احلكم يف سنغافورة     
 العالقات بني خمتلف األعراق والديانات، برفق       من العنف الطائفي منذ استقالهلا بفضل إدارة      

يف اختاذ إجراءات صارمة ضد أي مجاعـة هتـدد          اً  يقل أمهية عدم التردد إطالق      ال ودقة؛ ومما 
  .الوئام العرقي أو الديين

وحدث يف عدد قليل من املناسبات يف تاريخ سنغافورة أن حاول متطرفون إفـساد                -٨
اجليش اإلسالمي  (، كانت حماولة    ١٩٦١ففي عام   . بالعنفالوئام العرقي بل إسقاط احلكومة      

ومنذ عهد  . ية لسنغافورة تحرير الشعب ال حماولة منظمة    ١٩٨١؛ ويف عام    )الثوري السنغافوري 
قريب، خططت اجلماعة اإلسالمية، وهي منظمة إرهابية، لشن هجمـات علـى البعثـات              

هديدات لوجودنا سنغافورة إىل    وقد دفعت هذه الت   . الدبلوماسية وأهداف أخرى يف سنغافورة    
أن جتدد التأكيد على التزامها بالعلمانية ومببدأ تساوي مجيع مواطنيها أمام القانون، بـصرف              

  .النظر عن أعراقهم أو لغاهتم أو دياناهتم
هتديدات خطرية لوجودها، وباألخص حماولة حـزب       اً  وقد واجهت سنغافورة أيض     -٩

وكان ذلك إبان   .  من سنغافورة وماليزيا عن طريق التمرد      املاليو الشيوعي االستيالء على كل    
يتوقـف   ومل. أوالً مث أمريكا يف وقت الحـق      فرنسا  فيهما  حرَبي فييت نام اللتني شاركت      

 عندما وقع احلزب اتفـاق      ١٩٨٩التهديد الشيوعي لكل من سنغافورة وماليزيا إال يف عام          
  .سالم مع حكوميت ماليزيا وتايلند

  غافورة السياسينظام سن  - باء  
وخيول الدستور السلطة إىل اجمللس التشريعي الذي يتألف  . سنغافورة مجهورية برملانية    -١٠

. حملكمة العليا واحملاكم الفرعيـة    منوطة با من الرئيس والربملان، يف حني أن السلطة القضائية         
ملانية إىل أن يكـون     األغلبية الرب بيتمتَّع  لرئيس الذي يدعو من     فمنوطة با السلطة التنفيذية    أما

وخيتـار  . ومن الناحية العملية، رئيس الوزراء هو زعيم األغلبية يف الربملـان          . للوزراءاً  رئيس
  .رئيس الوزراء جملس الوزراء من أعضاء الربملان
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 باالقتراع العام، والتصويت    وتتم. كل مخس سنوات  مرة  وتنظم االنتخابات الربملانية      -١١
. دوائر التمثيل الفردي ودوائر التمثيل اجلماعي     : لدوائر االنتخابية وهناك نوعان من ا   . إجباري

، يتعني أن يكون واحد أعضاء وتنتخب دوائر التمثيل اجلماعي أفرقة مكونة من أربعة إىل ستة        
وإضافة .  يف الربملان  ياًكافالعرقية متثيالً   لضمان متثيل األقليات    عرقية  منهم على األقل من أقلية      

وهـم مـن    " (غري منتخبني "ملان املنتخبني، قد يكون هناك حنو تسعة برملانيني         إىل أعضاء الرب  
 ويزاوج النظام الذي  . ، ويعيَّن حنو تسعة آخرين    )أحزاب املعارضة من بني   " أفضل اخلاسرين "
وستمنستر على طريقة   لدميقراطيات  ليزال يتطور بني استقرار نظام الفائز بأكثر األصوات          ال

وحيق ألعضاء الربملان املعينني وأعضاء الربملان غري املنتخبني أن         . سيب وعدله ومشولية التمثيل الن  
املاليـة  قوانني  اليتحدثوا يف الربملان ويصوتوا على مجيع التدابري باستثناء تلك املتعلقة مبشاريع            

  .ومقاضاة الرئيس وطلبات سحب الثقة والتعديالت الدستورية
وكان حزب العمل الشعيب قد     .  مسجالً  سياسياً  حزباً ٢٦ويوجد يف سنغافورة اليوم       -١٢

ويف آخـر   .  وتواىل فوزه باالنتخابات العامـة منذئـذ       ١٩٥٩شكل أول حكومة يف عام      
ديل هبـا وفـاز    يف املائة من األصوات اليت أُ     ٦٧، حاز   ٢٠٠٦انتخابات عامة جرت يف عام      

  .٨٤ من مقاعد الربملان املنتخب من أصل  مقعدا٨٢ً ب
كما أن احلكـم    . سنغافورة، منذ استقالهلا، تنظم انتخابات عامة بانتظام      وما فتئت     -١٣

مرة واحدة حبالة طوارئ خارج نطـاق الدسـتور أو            وال ينقطع  مل الدستوري يف سنغافورة  
العملية االنتخابية يف أي مرحلة من تاريخ         وال يتوقف احلكم الدستوري    ومل .حبكم عسكري 

  .سنغافورة املستقلة

  االقتصادية يف سنغافورة - ة االجتماعيةالتنمي  - جيم  
 يعتمد على جتـارة إعـادة       ١٩٦٥كان اقتصاد سنغافورة وقت االستقالل يف عام          -١٤

اإلملـام بـالقراءة والكتابـة    معدل  وكان. رية الربيطانية يف اجلزيرةالتصدير والقواعد العسك 
  .ئانواإلسكان والرعاية الصحية ردياً، البطالة مرتفعمستوى ، ومنخفضاً

اقتصادها  يف املائة، و   ٩٦اإلملام بالقراءة والكتابة يف سنغافورة      معدل  بلغ  أما اليوم، في    -١٥
. ١٩٦٥مبائة ضعف منذ عام     الناتج احمللي اإلمجايل    من  نصيب الفرد   ، وقد ارتفع    متطور جداً 

 ٠,٩٤٤، إذ إن عالمتها بلغـت   بلدا١٨٢ًوحتتل سنغافورة املرتبة الثالثة والعشرين من أصل       
اً كـبري اً  على دليل التنمية البشرية الذي وضعه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وهو ميثل حتسن            

  .٠,٧٨٥ الذي بلغت فيه العالمة ١٩٨٠مقارنة بعام 
ومع تقدم سنغافورة، عززت بالتدريج محاية حقوق اإلنسان، سيما حقوق فئـات              -١٦

  .ملعاقنيحمددة مثل النساء واألطفال والعمال املهاجرين وا
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  احلوكمة  - دال  
 هـذه   ترى احلكومة أن حقوق اإلنسان ليست جمرد مسألة سن لقوانني، وإمنا إنفاذ             -١٧

مة الرشيدة التنفيذ الفعلي للسياسات وتقـدمي اخلـدمات         وكوتشمل احل . القوانني بإنصاف 
  .العامة
. لـدوام وتصنف الدراسات االستقصائية العاملية سنغافورة يف أعلى املراتـب علـى ا             -١٨

وُصنف نظامها القانوين ضمن أوىل النظم من قبل املنتدى االقتصادي العاملي، واملعهد الـدويل              
واحتل النظـام   . )١(للتنمية اإلدارية، والشركة االستشارية لتقييم املخاطر السياسية واالقتصادية       

در عن املنتـدى     الصا ٢٠١٠-٢٠٠٩التنافسية العاملية   التقرير املتعلق ب  القانوين السنغافوري يف    
 يف فض الرتاعات، واملرتبة     فعاليةالتسامه بال   بلداً ١٣٣االقتصادي العاملي املرتبة األوىل من بني       

وصنف الكتاب السنوي عن القدرة التنافسية يف       . فعاليته يف الطعن يف اللوائح التنظيمية     لالرابعة  
 سنغافورة بأهنا أفـضل بلـد       ٢٠١٠ صدره املعهد الدويل للتنمية اإلدارية يف عام      أالعامل الذي   

، ٢٠٠٩ ويف مؤشر احلوكمة الذي أصدره البنك الـدويل يف عـام          . آسيوي ميكن العمل فيه   
وكان مؤشر صايف اهلجرة احملتملـة هـو        . احتلت سنغافورة املرتبة األوىل يف اجلودة التنظيمية      

 عن مؤسـسة    ٢٠١٠ األعلى بالنسبة إىل سنغافورة يف دراسة استقصائية عاملية صدرت يف عام          
وصـنفت شـركة    . ، األمر الذي يشي بأهنا وجهة يرغب فيها املهاجرون        )٢()Gallup(غالوب  

سنغافورة يف ) Mercer Human Resource Consulting" (مرسر لالستشارات يف املوارد البشرية"
ن  بأهنا أفضل بلد آسيوي م     ٢٠١٠ اليت أعدهتا يف عام   " الدراسة االستقصائية عن نوعية احلياة    "

  .حيث نوعية احلياة
وترى سنغافورة أن وجود حكومة نظيفة وشفافة عامل أساسي يف احلوكمة الرشيدة              -١٩

فلو كان املسؤولون احلكوميون فاسـدين، السـتحالت        . والتمتع حبقوق اإلنسان األساسية   
وقد أنشئ مكتب التحقيق يف ممارسات الفـساد يف         . سيادة القانون ومحاية حقوق اإلنسان    

وقد أدين وزراء ومسؤولون فاسـدون      .  للتحقيق يف الفساد يف سنغافورة وتوقيه      ١٩٥٢ عام
 ، صنفت سنغافورة بأهنا أقل البلدان فـساداً ٢٠١٠ ويف عام. يف احملاكم وُزج هبم يف السجن     

تنـشره  السنوي الـذي    " مؤشر تصورات الفساد  "يف  ) الدامنرك ونيوزيلندا ومعها  (يف العامل   
  .ةمنظمة الشفافية الدولي

  حقوق اإلنسان يف السياق السنغافوري  -هاء   
سكاهنا متعددو األعراق واألديان واللغات، فـإن       مدينة   -دولة   ملا كانت سنغافورة    -٢٠

إننا نؤكد على سيادة القانون لضمان االستقرار واملساواة والعدالـة          . اخلطأ غري مسموح به   
نمـو االقتـصادي الـذي يـسمح        بد منهما لل    ال فاالستقرار واألمن شرطان  . االجتماعية

وقد حققت سنغافورة كـل ذلـك    . للسنغافوريني بأن حيصلوا على الغذاء والسكن والتعليم      
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حمترِمةً حقوق اإلنسان األساسية املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان ويف              
  .الدستور السنغافوري

طلبات شعبنا تتغري على مـر  ونعترف بأنه إذا كانت . تزال تتطور  اللكن سنغافورة   -٢١
  .الزمن، فكذلك جيب على أهدافنا وسياساتنا أن تتغري

  اإلطار الدستوري والقانوين حلماية حقوق اإلنسان يف سنغافورة  - ثالثاً  

  دستور سنغافورة  - ألف  
وينص اجلزء الرابع منه على جمموعة      . الدستور السنغافوري هو القانون األمسى للبلد       -٢٢

التعبري والتجمع وتكوين األساسية وحيميها، ومنها احلق يف احلياة واحلرية، وحرية من احلريات 
هذه األحكام، كما هي احلال يف دساتري وطنية أخرى وصـكوك           . ، وحرية الدين  اجلمعيات

  .لألمن أو النظام العاماً فقد تقيَّد بالقانون حتقيق. أخرى حلقوق اإلنسان، صيغت بإطالق
األصول القانونية املرعية واحملاكمة العادلة، مبا يف ذلك منـع          اً  يضويكفل الدستور أ    -٢٣

تطبيق القوانني اجلنائية بأثر رجعي، ومعاودة احملاكمة على نفس اجلـرم، واألدلـة املنتزعـة               
وحيظر الرق والسخرة، وحيمي مجيع املواطنني من النفي أو االستبعاد مـن            . بواسطة التعذيب 

  .سنغافورة
ق يف املساواة يف احلماية، ينص الدستور على أحكام حمددة حلمايـة            احلفضالً عن   و  -٢٤

فهو حيّمل احلكومة مسؤولية رعاية مصاحل األقليات العرقية والدينية         . األقليات العرقية والدينية  
، باعتبارهم سـكان    للماليية باالعتراف بالوضع اخلاص     واحلكومة ملزمة أيضاً  . يف سنغافورة 

ي مسؤولة عن محاية املصاحل السياسية والتعليمية والدينية واالقتصادية         وه. سنغافورة األصليني 
  .ودعمها وتعزيزهاللماليية واالجتماعية والثقافية 

  املشاورات مع منظمات اجملتمع املدين وأصحاب املصلحة  - باء  
لذا، فـإن مـشاريع     . تنظر احلكومة إىل مجيع املواطنني على أهنم أصحاب مصلحة          -٢٥

. متاحة للجمهـور للرجـوع إليهـا      ة، مبا فيها تلك املتعلقة حبقوق اإلنسان،        تشريعات عد 
ففـي  . يـة لـسات احلوار  اجلواألفراد واجلماعـات مـدعوون إىل التعليـق أو حـضور            

، على سبيل املثال، التقت منظمات اجملتمـع        ٢٠١١يناير  / وكانون الثاين  ٢٠٠٨ يوليه/متوز
شة التقدم الذي حققته سنغافورة يف جمال تعزيـز         املدين وطلبة ومربون، يف مجلة جهات، ملناق      

وتقدم منظمات اجملتمع املدين اليت تعمل يف جمال رعايـة العمـال            . حقوق األطفال ومحايتها  
  .املهاجرين تعليقات واقتراحات بانتظام إىل وزارة القوة العاملة
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ـ              -٢٦ شئت وللداللة على التزام سنغافورة بالتشجيع على وجود مـواطنني فـاعلني، أن
، ٢٠٠٦أكتـوبر  / يف تشرين األول  )مد اليد للجميع من أجل مواطنة فاعلة       (REACH وكالة

  .وهي وكالة حكومية رائدة هتدف إىل إشراك املواطنني

  نظام العدالة  - جيم  
أي حماكم فرعيـة  " من الدستور السلطة القضائية إىل احملكمة العليا و     ٩٣ختول املادة     -٢٧

  ". نافذقد ينص عليها قانون مكتوب
ويتكون قضاة حمكمة   . ستئنافوتتألف حمكمة النقض من احملكمة العليا وحمكمة اال         -٢٨

 ٩٨ وتنص املادة . ف والقضاة واملفوضني القضائيني   النقض من رئيس احملكمة وقضاة االستئنا     
. وظائفهم  وممارستهم  قضاة حمكمة النقض    استقاللية  الدستور على أحكام خاصة لضمان     من

  .مة العليا سلطة مراجعة دستورية اإلجراءات التشريعية واإلداريةومتلك احملك

  االلتزامات الدولية  - دال  
سنغافورة دولة طرف يف اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري بشأن اشتراك             -٢٩

وقـد  . مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة القضاء على  املسلحة، واتفاقية املنازعاتاألطفال يف  
إلبـادة اجلماعيـة     واتفاقية منع جرمية ا    ١٩٤٩ نغافورة إىل اتفاقيات جنيف لعام    انضمت س 

يف كـانون   ،   وانضمت ؛ية األمم املتحدة ملكافحة الفساد     وصدقت على اتفاق   ؛واملعاقبة عليها 
 إىل اتفاقية الهاي املتعلقة باجلوانب املدنيـة لالختطـاف الـدويل            ،٢٠١٠ ديسمرب/األول

  .لألطفال
يف العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، منها اتفاقية إلغاء          اً  طرف أيض وسنغافورة    -٣٠

، )٩٨ رقـم (١٩٤٩ ، واتفاقية حق التنظيم واملفاوضة اجلماعيـة،      )٢٩ رقم(١٩٣٠ السخرة،
، )١٣٨ رقـم (١٩٧٣ ، واتفاقية السن الدنيا،   )١٠٠ رقم(١٩٥١ واتفاقية املساواة يف األجر،   

علـى اتفاقيـة    اً  وصدقت مـؤخر  ). ١٨٢ رقم(١٩٩٩ فال،واتفاقية أسوأ أشكال عمل األط    
  .٢٠١٠ يف عام) ١٤٤ رقم(١٩٧٦ ،)معايري العمل الدولية(املشاورات الثالثية 

         اللجنـة  ، وهي من مث ممثلـة يف         عضو يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا       وسنغافورة  -٣١
، وهي مؤسسة     يا                                                                           احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آس          

رابطة أمم جنوب شرق آسيا     يف جلنة    عضو أيضاً ، و  الرابطة  اجلامعة يف بلدان   حقوق اإلنسان 
 يف وضع صك للرابطة عـن       وتشارك سنغافورة أيضاً  . ز حقوق املرأة والطفل ومحايتها    لتعزي

  .محاية حقوق العمال املهاجرين وتعزيزها
ية على حممل اجلد، وتفضل عدم توقيـع        وتأخذ حكومة سنغافورة التزاماهتا التعاهد      -٣٢

. جبميع االلتزامات اليت تـنص عليهـا      كلياً  تستيقن من أهنا قادرة على التقيد        مل  ما اتفاقيات
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ويف الوقـت نفـسه،     . وينصب تركيزنا على التنفيذ الكامل والفعال لاللتزامات التعاهديـة        
ان ميكن التصديق على املزيد     نفحص سياساتنا ونعيد النظر فيها بفعالية باستمرار لنرى إن ك         

  .من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان

اإلجنازات وأفـضل املمارسـات     : محاية حقوق اإلنسان يف سنغافورة      - رابعاً  
  والتحديات واملعوقات

توافق سنغافورة موافقة تامة على املبادئ املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق              -٣٣
أ عاملية حقوق اإلنسان ونرى حقوق اإلنسان غري قابلـة للتجـزؤ،            إننا حنترم مبد  . اإلنسان

معتربين احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على نفس القدر من األمهية اليت للحقـوق             
تراعـي  بيد أن الطريقة اليت ُتنال هبا مجيع تلك احلقوق وتنفذ جيـب أن              . املدنية والسياسية 

  .صةالظروف والتطلعات الوطنية اخلا

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - ألف  
االقتـصادية  سياسـاتنا   فإننا نعتـرف بـأن      اً،  ملا كانت سنغافورة تتقدم اقتصادي      -٣٤

لكن، بصرف النظر عن مرحلة   . واالجتماعية والثقافية جيب أن تتطور لتليب التطلعات اجلديدة       
ان سنغافورة يعتمد على وجود حوكمة      التنمية، نعتقد أن توفري مستويات معيشة أفضل لسك       

  .رشيدة

  التعليم  -١  
 عندما حصلت على احلكم الذايت من ١٩٥٩تطور نظام سنغافورة التعليمي منذ عام       -٣٥

ففي عهد االستعمار، كانت كل طائفة تنشئ مدارسها وتدّرس بلغاهتا وتـستعمل            . بريطانيا
ق التماسـك االجتمـاعي، وضـعت       ولتحقي. الكتب املدرسية القادمة من بلداهنا األصلية     

 بأن  ، علماً ١٩٦٦ عاميف  وقد أصبحت الثنائية اللغوية إلزامية      .  وطنياً  تعليمياً سنغافورة نظاماً 
  .هي لغة التعليم الرئيسيةنكليزية اإل
ولكي يكتسب مجيع أطفالنا نفس املعارف األساسية، سنت احلكومة قانون التعليم             -٣٦

ي يأمر بالتعليم اإللزامي يف السنوات الست األوىل من التعليم           الذ ٢٠٠٣  يف عام  )٣(اإللزامي
سنوات مـن التعلـيم      ١٠يقل عن    ال  ما  يف املائة من التالميذ    ٩٨وُيتم أكثر من    . االبتدائي

وتضمن احلكومة أن يكـون  . بعد الثانوية  ما يف املائة مبؤسسات   ٩٣العام، ويلتحق أكثر من     
  . اإلعانات واملساعدة املاليةطريقعن التعليم يف متناول اجلميع 

 على  - اليوم -" القائم على الكفاءة واملدفوع بالتطلعات    "ويستند النموذج التعليمي      -٣٧
ولتـوفري املزيـد مـن      . فكرة مؤداها أن لكل طفل ملكات خمتلفة وأنه ينبغي حتقيقها كلّيةً          
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م، والعلـوم   اخليارات، أنشئت مدارس متخصصة تركز على الرياضة، والرياضيات والعلـو         
باتبـاع   مدارس للطلبة غري القادرين على إحراز تقدم         وهناك أيضاً . والتكنولوجيا، والفنون 

ويهـدف نظـام    . النظام التعليمي السائد، وهم معرضون خلطر مغادرة املدرسة قبل األوان         
  . ومجالياً واجتماعياً وبدنياً وفكرياً، أخالقياً شامالًسنغافورة التعليمي إىل تكوين أفراد تكويناً

" ماكرتي وشركاؤه "ووصفت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وشركة           -٣٨
ومن عوامل  .  اليت تستقصي النظم التعليمية يف العامل      )٤(سنغافورة بأهنا قصة جناح يف تقاريرمها     

 مبوجبها على    الطلبة سنغافورة بقيم اجلدارة اليت يكافأ    النجاح اليت حددهتا تلك التقارير التزام       
للدراسة املعدة  اً  فوفق. االقتصادية - أدائهم اجلاد بقطع النظر عن مشارهبم االجتماعية      /عملهم

يف إطار برنامج التقييم الدويل للطالب التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف              
أفضل األداءات يف   من بني   )  يف املائة  ١٢,٣(، حققت سنغافورة ثاين أعلى نسبة       ٢٠٠٩ عام

وكان أداء زهاء نصف طالبنا من الربع       ). القراءة والرياضيات والعلوم  (جماالت التقييم الثالثة    
وهـي  اً،  االقتصادي أفضل يف القراءة مما كان متوقع       - األدىن من حيث االنتماء االجتماعي    

  .)٥() يف املائة٣٠(نسبة تفوق املعدل احملقق يف بلدان املنظمة 

  الصحة  -٢  
يصنف التقرير اخلاص بالصحة يف العامل، الذي تصدره منظمة الصحة العاملية، نظام              -٣٩

الرعاية الصحية يف سنغافورة بأنه األفضل يف آسيا وأنه حيتل املرتبة السادسة علـى الـصعيد                
 سنة فقـط يف     ٦٠ ب مقارنة   ٢٠٠٨ سنة يف عام     ٨٠,٩وبلغ متوسط العمر املتوقع     . العاملي
، ٢٠٠٨ مولود حي يف عام      ١ ٠٠٠ يف كل    ٢,١ت نسبة وفيات الرضع     وبلغ. ١٩٦٥ عام

 مولـود حـي يف      ١ ٠٠٠ يف كـل     ٢٦,٣بى أدىن النسب يف العامل، مقارنـة        وهي إحد 
  .١٩٦٥ عام
وتؤيد سنغافورة مبدأ إتاحة اخلدمات الطبية األساسية اجليـدة وامليـسورة جلميـع            -٤٠

ويستفيد مجيع سكان سنغافورة    . ة والتصحاح بأمهية الصحة العمومي  اً  ونعترف أيض . املواطنني
  .من املاء الصاحل للشرب والتصحاح

من طبقـات عـدة     اً  لتمويل الرعاية الصحية مكون   اً  خمتلطاً  وأنشأت سنغافورة نظام    -٤١
وتـوفر  . للحماية يضمن عدم حرمان أي سنغافوري من تلقي الرعاية الـصحية األساسـية         

املائة من الفاتورة اإلمجالية يف جناحات املستـشفيات         يف   ٨٠بنسبة تصل إىل    إعانة  احلكومة  
 واليت يبلغ نصيبها يف قطـاع       )٦(لألمراض احلادة اليت حيق جلميع السنغافوريني أن يرتلوا فيها        

 للرعاية األولية واملتوسطة والطويلة     أيضاًتتاح اإلعانات   و.  يف املائة  ٨٠عالج األمراض احلادة    
، وهـو   )Medisave" (ميـدي سـيف   "يف نظام يسمى    اً  ويسهم السنغافوريون أيض  . األجل

. حساب ادخار فردي خاص بالرعاية الصحية يسمح هلم بدفع نصيبهم من تكاليف العـالج      
. من األجر الشهري يف ذلك احلـساب      اً  ويودع السنغافوريون العاملون وأرباب عملهم جزء     
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 وهو برنامج تـأمني     ،)MediShield" (ميدي شيلد "ومعظم السنغافوريني يشاركون يف نظام      
، وهو تأمني علـى     )ElderShield" (إلدر شيلد "أما  . طيب منخفض التكلفة خاص بالكوارث    

للحماية من املخاطر املالية املترتبة على املعاناة من اإلعاقـات          اً  اإلعاقات اخلطرية، فمتاح أيض   
يتهم األساسية  وكثري من السنغافوريني من ذوي الدخل املتوسط واملرتفع يكملون تغط         . احلادة

يستطيعون دفع فواتريهم الطبيـة رغـم         ال أما السنغافوريون الذين  . تأمني خاصة ببوليصات  
ليؤدي دور شبكة أمـان     ) Medifund(اً   طبي اً، فقد أنشأت هلم احلكومة وقف     ةالكبرياإلعانات  

  .هنائية
التكنولوجيا وبواسطة نظام التمويل املختلط، وآليات السوق لتعزيز املنافسة واعتماد            -٤٢

لتحسني عملية تقدمي خدمات الرعاية الصحية، استطاعت سنغافورة توفري رعاية صحية جيدة           
 يف املائة من    ٤وقد فعلت ذلك بنفقات وطنية على الرعاية الصحية تقل نسبتها عن            . لسكاهنا

  .الناتج احمللي اإلمجايل، وإن كان من املتوقع أن تزيد هذه النسبة بسبب شيخوخة السكان

  اإلسكان  -٣  
طريق برامج دعـم املـساكن احلكوميـة    عن ميسور التكلفة   اً  توفر سنغافورة سكن    -٤٣

. يستطيعون أن ميلكوا شققهم     ال ملساكن املستأجرة ممن  ا املقدمة ألصحاب  ةالكبريواإلعانات  
 يف املائة من السكان يف مساكن حكومية بناها اجمللس السنغافوري لإلسكان    ٨٠ويسكن حنو   

هلـم   يف املائة من السنغافوريني مساكنهم، األمر الذي يـؤّمن           ٩٠وميلك أكثر من    . ميةوالتن
  . تزيد قيمته بزيادة منو االقتصاد السنغافورياًمأوى يلجأون إليه ويوفر ِملك

. وكان معظم السنغافوريني قبل الستينات يعيشون يف أحياء فقرية مكتظة بالـسكان    -٤٤
 احلكومي السنغافوري جمرد توفري مساكن أساسية ليـصل إىل   واليوم، جتاوز برنامج اإلسكان   

وقد أشيَد باجمللس السنغافوري    . تشييد مساكن حازت جوائز وجممعات سكنية رفيقة بالبيئة       
مؤسسة  ١٢ وكان اجمللس املؤسسة الوحيدة يف آسيا، من بني       .  ودولياً لإلسكان والتنمية حملياً  

.  مللكية املنـازل   ه عن برناجم  ٢٠٠٨ لخدمة العامة لعام  تلقت جائزة األمم املتحدة ل    يف العامل   
 جبائزة الشرف لإلجناز املتميز اليت سنها برنامج األمم املتحدة للمستوطنات           وفاز اجمللس الحقاً  

 عن تقدميه أحد أفَيد برامج اإلسكان للبيئة وأنظفها وأشدها رعايـة            ٢٠١٠البشرية يف عام    
  .للنواحي االجتماعية يف آسيا والعامل

ولضمان بقاء املساكن يف املتناول، نقدم إعانات سخية ملساعدة السنغافوريني على              -٤٥
أما املـالكون الـذين يعـانون       . إضافية لألسر متدنية الدخل   إعانات  شققهم و أوىل  امتالك  

صعوبات مالية، فيساعدهم اجمللس السنغافوري لإلسكان والتنمية بتدابري قصرية األجل، مثل           
ت لسداد قروض الرهن أو خفضها يف الوقت الذي يتعاون معهم علـى إجيـاد               التأجيل املؤق 

  .حلول على األمد البعيد
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يستطيعون امتالك مـرتل مـساعدة مـن      الوتتلقى نسبة ضئيلة من السكان الذين    -٤٦
  .بسخاءمعانة برنامج االستئجار العمومي الذي يسمح هلم باستئجار شقق من اجمللس بأسعار 

   العملقضاياها من العمالة وغري  -٤  
 يف املائة من السكان املقيمني الذين تتـراوح         ٧٧,١نسبة العمالة مرتفعة، إذ بلغت        -٤٧

أما البطالة فجد منخفضة، إذ بلـغ       . ٢٠١٠يونيه  /يف حزيران اً   عام ٦٤ و ٢٥أعمارهم بني   
  .٢٠١٠يونيه / يف املائة يف حزيران٢,٢ معدهلا املصحَّح مومسياً

العاملة السنغافورية تصنف ضمن األفضل يف العامل من قبل املعهـد           وما فتئت القوة      -٤٨
والـشركة  ) BERI" (املعلومات عن خماطر البيئة التجاريـة     "الدويل للتنمية اإلدارية وشركة     

ومن املعترف به . االستشارية لتقييم املخاطر السياسية واالقتصادية واملنتدى االقتصادي العاملي     
وقد كان ترتيب سنغافورة الثاين . ام عالقات العمل يف سنغافورةانسجاً على نطاق واسع أيض

األردن هـي و  (املرتبة األوىل   اشتركت يف    من حيث عالقات العمل املثمرة، و      ٢٠١٠ يف عام 
  .حولية التنافسية العامليةحبسب من حيث انعدام نزاعات العمل، ) ولكسمربغ والنمسا

وجية، تعترف احلكومة بأن تنمية القوى العاملة        إىل العوملة والتغريات التكنول    ونظراً   -٤٩
ووضعت بنية حتتية وطنية للتعليم والتدريب املستمرين       . أمر حيوي لكل عامل كي يظل فعاالً      

ومن األمور الـيت هلـا أمهيـة نظـام       . إلمداد العمال البالغني باملهارات والكفاءات الالزمة     
 نظام وطين لالعتماد معـد لتـدريب        ، وهو " يف سنغافورة  مؤهالت مهارات القوة العاملة   "

. األفراد وتنمية املهارات اليت يتمتعون هبا واليت تبحث عنها الشركات وتقييمها واالعتراف هبا
  .هلذا النظام يشمل صناعات عدةاً  إطار٢٤ويوجد اليوم 

فهـي  .  األساس املكني لعالقات العمل املنسجمة يف سنغافورة       العالقة الثالثية وتعد    -٥٠
فالنقابـات متثـل    . النقابات واحلكومة وأرباب العمل   : بني ثالثة شركاء يعملون معاً    جتمع  

 ويقع على رأسها املؤمتر الوطين للنقابـات،        .العمال يف املفاوضات اجلماعية ويف أمور أخرى      
وميثـل أربـاَب العمـل االحتـاد الـوطين      . ١٩٦١وهو أول احتاد للنقابات أنشئ يف عام   

وبفضل هنجنا الثالثي، استطاعت سنغافورة أن تنعم بالـسلم يف     . ملالسنغافوري ألرباب الع  
  .١٩٨٦يف عام كان وآخر إضراب شهده البلد . جمال العمل ألكثر من أربعة عقود

فعلـى  . مواجهة عواصف اقتصادية شـىت    من  العالقة الثالثية سنغافورة    مكنت  وقد    -٥١
لثالثة أثناء األزمـة املاليـة العامليـة    سبيل املثال، كانت إحدى املبادرات الرئيسية للشركاء ا     

من تقليص عـدد   األخرية اإلشارة على الشركات بأن تنفذ تدابري عدة خلفض التكاليف بدالً  
متثـل   ٢٠٠٩معدل البطالة اإلمجايل يف عام      ف. وقد تبينت فعالية ذلك   . العمال يف أول األمر   

وقـد أوجـدت    . تقدمة تقريبـاً   يف املائة، وهي نسبة أقل مقارنة جبميع االقتصادات امل         ٣ يف
  . رغم الكساد٢٠٠٩ فرصة عمل يف عام ٣٧ ٦٠٠سنغافورة 
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على أن ُيستأجر العمال علـى      " املنصفةالعمالة  التحالف الثالثي ملمارسات    "ويسهر    -٥٢
اجلنس أو غريمها من العوامـل  نوع يتعرضون للتمييز بسبب العمر أو      ال أساس اجلدارة وأهنم  

  .العملعالقة هلا ب  الاليت
حقـوق  ويوجد يف سنغافورة جمموعة شاملة من تشريعات العمل للتأكد مـن أن               -٥٣
 مـن  فعلى سبيل املثال، ينص قانون العمالة، الذي حيمي كـالً  .  العمال حممية  عملشروط  و

العمال األجانب واحملليني، على شروط وأحكام العمل، مثل ساعات العمل وأيـام العطـل              
 ٢٠٠٨ تعديالت اليت أدخلت على القانون املـذكور يف عـام         ومشلت ال . وإجازات املرض 

 ٣ إىل   ٦توسيع التغطية وختفيض مدة اخلدمة الستحقاق إجازات املرض املدفوعة األجر من            
  .أشهر
وإضافة إىل قانون العمل، حيكم قانون السالمة والصحة يف مكان العمـل وقـانون                -٥٤

  .عويض العمال عندما يصابون يف العملالتعويض عن إصابات العمل ظروف العمل اآلمنة وت
العمال ذوو الدخل احملدود والعمال املتعاقدون والعمـال املؤقتـون ليـسوا            هذا، و   -٥٥

 لتكملـة األجـور     ٢٠٠٧يف عـام    " تكملة دخل القوى العاملة   "فقد ُوضع نظام    . مهملني
لتـشجيعهم  ذوي الدخل احملدود    األكرب سّناً   للعمال  " صندوق االدخار املركزي  "ومدخرات  

  .على االستمرار يف العمل
دعم تـدريب القـوى     " ل مدته ثالثة أعوام     ٢٠١٠يف عام   واسُتحدث نظام جديد      -٥٦

ويشجع النظام اجلديد العمـال  . الستكمال نظام تكملة دخل القوى العاملة املذكور    " العاملة
طريـق  عن  لعمل  ذوي الدخل احملدود على تنمية مهاراهتم وحتسني قدرهتم على ا         األكرب سّناً   

تقدمي حوافز ألرباب عملهم كي يوفروا هلم التدريب ويشجعوهم علـى االلتـزام بـذلك               
الذي يساعد العمال من األسر ذات الدخل       " برنامج دعم العمل  "اً  وللحكومة أيض . التدريب

  .)٧(احملدود على تنمية مهاراهتم بتقدمي مساعدة مالية وطبية وتعليمية مؤقتة
اتنا يف التعليم وتوفري الوظائف والصحة واإلسكان، استطعنا حتقيـق        وبفضل استثمار   -٥٧

 فقد اخنفض عدد املقيمني العاملني املتفرغني الذين يتقاضون دخالً        . اًتقليص معدل الفقر نسبي   
:  شـديداً   دوالر سـنغافوري فمـا دونـه اخنفاضـاً         ١ ٢٠٠من العمل مقـداره     اً  شهري
  .٢٠١٠ عام  يف٢٦٢ ٧٠٠ إىل ٢٠٠٦ يف عام ٣٦٣ ٧٠٠ من
وتقّسم احلكومة، بني الفينة واألخرى، فائـضها الـضرييب علـى الـسنغافوريني،            -٥٨
 ومليـارا دوالر    ٢٠٠٦يف عـام    " رزمة التقدم " مليار دوالر سنغافوري يف إطار       ٢,٦ مثالً

إن توزيع تلك املبالغ يقوي مكانة      ". النموعائدات  رزمة  " يف إطار    ٢٠٠٨سنغافوري يف عام    
رزمـات   واستحدثت احلكومة أيضاً  . الدخل احملدود واملسنني وأطفال املدارس    الفئات ذات   

البـالغ  " الضرائب علـى الـسلع واخلـدمات      رزمة تعويض   "ملساعدة وقت احلاجة، مثل     ا
 للمساعدة علـى تعـويض      ٢٠١٠-٢٠٠٧مليارات دوالر سنغافوري يف الفترة       ٤ قدرها
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 مليار ٢,٦ومقدارها " ةاملرونرزمة " املائة، و يف٧ يف املائة إىل ٥الزيادة يف تلك الضرائب من     
 ملساعدة السنغافوريني علـى التغلـب علـى التراجـع           ٢٠٠٩يف عام   دوالر سنغافوري   

  .االقتصادي

  الضمان االجتماعي  -٥  
يقوم نظام الضمان االجتماعي السنغافوري على االكتفاء الذايت وعلى أخالق العمل             -٥٩

 اإلسـكان؛   ١: ويتألف النظام من مخـسة مكّونـات      . يالراسخة والدعم األسري واجملتمع   
، )٨("العمل مقابل الرعاية االجتماعيـة     "٤ مدخرات التقاعد؛    ٣التغطية الصحية الشاملة؛     ٢

صـندوق   ٥وهو برنامج يشجع ذوي الدخل احملدود على العمل لتحقيق االكتفاء الـذايت؛             
 يوفر الدعم لألسـر الـسنغافورية   الذي) ComCare Fund(اهلبات احلكومي للرعاية اجملتمعية 

وتوفر برامج الصندوق شبكة أمان أساسية لفقراء سنغافورة يف الوقت الذي           . احملدودة الدخل 
ملن حيتاجون إىل   اً  ويقدم الصندوق املساعدة أيض   . الكتفاء الذايت لتساعدهم فيه على السعي     

  .اقنيحيظون بدعم أسرهم أو املع  الدعم طويل األجل مثل املسنني الذي
فهـو  . لمكونات الثالثة األوىل للنظام   األساس ل صندوق االدخار املركزي    يشكل  و  -٦٠

برنامج ضمان اجتماعي إلزامي يقوم على اشتراكات حمددة يـساعد الـسنغافوريني علـى              
وتدار املبالغ املكملة للدخل واحلوافز     . االدخار لتلبية االحتياجات السكنية والطبية والتقاعدية     

، املكّون الرابع، بواسـطة النظـام       "العمل مقابل الرعاية االجتماعية   "ب يف إطار    التدريعلى  
  .املذكور أيضاً

  اصةاخلفئات المحاية حقوق   - باء  
  .اصة يف البالداخلفئات التعمل سنغافورة باستمرار على حتسني محاية حقوق   -٦١

  النساء  -١  
فقـد جـاء يف   . رأة يف سنغافورةيف االرتقاء حبقوق امل اً  كبرياً  حققت احلكومة تقدم    -٦٢

 أن سـنغافورة احتلـت      ٢٠٠٩تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم املتحـدة يف عـام            
وتتأسس املساواة بني اجلنسني يف سنغافورة علـى        .  يف العامل يف جمال متكني املرأة      ١٦ املرتبة

  .مبدأ تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء على أساس اجلدارة
فحقوقهن حممية يف الدسـتور ويف      . املرأة يف سنغافورة حبماية قانونية شديدة     وحتظى    -٦٣

وميثاق املرأة وقـانون الطفولـة والـشباب وقـانون          التمكني  تشريعات أخرى مثل قانون     
  .العقوبات

هـذا  . وحيكم ميثاق املرأة الشؤون املتعلقة بالزواج والطالق يف إطار القانون املدين            -٦٤
، ينص على األساس القانوين حلقوق األزواج والزوجـات         ١٩٦١يف عام   امليثاق، الذي ُسن    
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من املمتلكات الزوجيـة ومحايـة الزوجـة        اً  وتشمل أحكامه منح الزوجة نصيب    . وواجباهتم
  .واألطفال من الزوج العنيف

فميثاق املرأة حيكم الزواج . ولدى سنغافورة جمموعتان من القوانني اليت حتكم الزواج         -٦٥
وتدير حمكمة األسـرة    . )١٠(كم قانون تطبيق الشريعة اإلسالمية الزواج اإلسالمي      املدين، وحي 

بيـد أن   .  حل رابطة الزواج اإلسـالمي     )١١(حل رابطة الزواج املدين وتدير احملكمة الشرعية      
املسلمات غري حمرومات من محاية ميثاق املرأة ألن أحكام احملكمة الشرعية تنفذها حمكمـة              

  .األسرة
 بانتظام قضايا الشريعة اإلسالمية وتقدم توصيات بـشأن         )١٢(س جلنة الفتوى  وتتدار  -٦٦

وقـد جـاء يف فتـوى صـدرت يف          . التدابري اجلديدة، مبا فيها املساواة بـني اجلنـسني        
 الـذي يـستمع إىل      )١٣( أنه جيوز تعيني مسلمات يف جملس االستئناف       ٢٠٠٦ أغسطس/آب

ت مسلمات منذئذ يف اجمللس اإلسالمي وجملس       وقد ُعين . الطعون يف قرارات احملكمة الشرعية    
  .وتتوىل امرأة اليوم وظيفة أمني السجل يف احملكمة الشرعية. االستئناف

، نفس فرص االلتحاق بالتعليم     وإناثاًاً  وتوفر احلكومة جلميع أطفال سنغافورة، ذكور       -٦٧
فقد . كتابة بني النساء لإلملام بالقراءة وال  اً  مرتفع  وبفضل ذلك، حققت سنغافورة معدالً    . اجليد

 يف املائة ٩٤,٧ فما فوق ١٥ح أعمارهن بني ني النساء املقيمات اللوايت تتراوبلغ هذا املعدل ب  
ومتثـل  .  يف املائة  ٨٩ حيث بلغ املعدل     ٢٠٠٠مقارنة بعام   اً  ارتفاع  ، مسجالً ٢٠٠٩ يف عام 

اليوم اً  جيد  ثالت متثيالً فهن مم . الطالبات أكثر من نصف امللتحقني باجلامعات احمللية املتفرغني       
 يف املائة من    ٥٨,٥فعلى سبيل املثال، كان     . على الذكور اً  يف اجملاالت اليت كانت تعترب حكر     

 يف املائـة يف  ٥٨,٥ مـن النـساء، و  ٢٠٠٩امللتحقني باجلامعات يف العلوم الصحية يف عام     
  .لرياضية يف املائة يف العلوم الطبيعية والفيزيائية وا٥٧,٣العمارة والبناء و

 يف املائة مـن النـساء       ٥٥,٢، كان يف القوة العاملة يف سنغافورة        ٢٠٠٩ ويف عام   -٦٨
القـوة  النـسائية يف    شاركة  املورغم أن نسبة    .  فما فوق   عاماً ١٥أعمارهن  البالغة  املقيمات  
، فإن الفجوة قد تقلصت يف خـالل        ) يف املائة  ٧٦,٣(تزال أقل من نسبة الرجال        ال العاملة
 يف  ٥٠,٧ يف املائة ونسبة النـساء       ٧٧,٨، كانت نسبة الرجال تبلغ      ١٩٩٩ففي عام   . العقد
متوسط ، كان   ٢٠٠٩ففي عام   . الفجوة يف الدخل بني الرجال والنساء     اً  وتقلصت أيض . املائة

 يف املائة من مقابلـه      ٩٢,٠الدخل الشهري اإلمجايل للمستخَدمات املقيمات املتفرغات يبلغ        
ويتزايد نصيب النساء بـني     . ١٩٩٩ يف املائة يف عام      ٨٤,٤ان يبلغ   لدى الرجال، بعد أن ك    

 يف املائـة يف     ١٦,٨ ب، مقارنة   ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٢٤,٤ -أرباب العمل يف سنغافورة     
  .١٩٩٩ عام
الضريبية، مثل  فاحلواجز  . ألسرة ملساعدة النساء  املالئمة ل وتشجع احلكومة املبادرات      -٦٩

برامج اً  وهناك أيض . ، معدة لتشجيع النساء على دخول سوق العمل       "ةإعانة طفل األم العامل   "
الذي يوفر حوافز ألرباب العمل كي يوظفوا السكان غري العاملني يف إطار      " العمل املرن "مثل  
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الذي يوفر فرص عمل قريبة مـن       " مقر العمل حّتى   دقيقة   ٣٠"ترتيبات عمل مرنة؛ وبرنامج     
الذي يساعد غري العامالت على حتقيق الثقة       " روج للتغيري اخل"بيوت غري العامالت؛ وبرنامج     

  .بالنفس وتعلم املزيد من األمور عن سوق العمل
باسـم  معـّززة   ، كشفت احلكومة عن جمموعة متكاملة       ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب   -٧٠

وإجازة رعاية  اً،  فقد اشتملت على إجازة أمومة مدفوعة األجر أطول أمد        ". األبّوةالزواج و "
وحيـق للنـساء يف     .  األبوين، ودعم مايل لألبوين كي يربيا أطفاهلما ويرعياهنم        الطفل لكال 

دمن يستوفني بعض   ماسنغافورة أن حيصلن على إجازة أمومة مدفوعة األجر ملدة أربعة أشهر         
وميكن تغرمي أرباب العمل الذين ينهون خدمة النساء أثناء قـضائهن إجـازة           . معايري التأهيل 

 دوالر سنغافوري أو حيكم عليهم بالسجن مدة قـد تـصل            ٥ ٠٠٠إىل  بلغ يصل   مباألمومة  
  .اً أشهر أو كلتا العقوبتني مع٦ إىل
منح النساء نفس فرص احلصول على موارد الرعاية الـصحية، تـويل            إىل جانب   و  -٧١

وقد جنم عن ذلك ارتفـاع  . الحتياجات النساء من تلك الرعاية  اً  كبرياً  اهتماماً  احلكومة أيض 
 سـنة يف    ٨٣,٧ إىل   ٢٠٠١ سنة يف عـام      ٨٠,٤ النساء املتوقع عند الوالدة من       معدل عمر 

 بعد أن كان ٢٠٠٩يف عام اً ، يف الوقت الذي بلغ فيه معدل وفيات األمومة صفر٢٠٠٩ عام
، وهو أحد أدىن املعدالت ٢٠٠٧ والدة حية ومواليد موتى يف عام ١٠٠ ٠٠٠ يف كل٨يبلغ  

  .يف العامل
 يف املائة بعد أن     )١٤(٢٣,٤ثيل النساء يف الربملان إذ إهنا تبلغ اليوم         وقد زادت نسبة مت     -٧٢

، أصبحت الـسيدة يل     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١ويف  . ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ١٢كانت تبلغ   
  .خوي خوا أول وزيرة يف سنغافورة

 قـصد   ١٩٩٦فقد ُعدل ميثاق املرأة سنة      . وقد سنّنا قوانني للتصدي للعنف العائلي       -٧٣
التعديالت توسيع تعريـف    مشلت  و. فري املزيد من احلماية ألفراد العائلة من العنف العائلي        تو

  .العنف العائلي ليشمل االعتداء العاطفي والنفسي
وحلماية األحداث والنساء، سنت سنغافورة قوانني شديدة ضـد االجتـار بالبـشر       -٧٤

وخيول . والشباب، وميثاق املرأة  حمددة يف قانون العقوبات، وقانون الطفولة       اً  تتضمن أحكام 
. اقترفوه يف اخلـارج     ما قوات الشرطة السنغافورية مالحقة اجلناة الذين اقترفوا      اً  القانون أيض 

وتشمل تلك القوانني مجيع األفعال اليت تقود إىل ارتكاب جرم أصلي يف سنغافورة، حىت ولو               
  .ارتكبت تلك األفعال يف اخلارج

 يف قضايا االجتار بالبشر وحدة خمصصة هلذا الغرض مكونة          ويتوىل حتقيقات الشرطة    -٧٥
شبكة لدعم ضحايا االجتـار     اً  وقد أقامت سنغافورة أيض   . خاصاًاً  مدربني تدريب موظفني  من  

وتقّدم احلكومة واملنظمات غري احلكومية هذه اخلدمات جلميع الضحايا بقطـع           . ومساعدهتم
  .النظر عن جنسياهتم
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. ات كبرية إىل األمام يف جمال النهوض باملرأة يف سنغافورة         وقد خطت احلكومة خطو     -٧٦
. وسنستمر يف توفري بيئة مالئمة للنساء واستكشاف سبل زيادة عددهن يف مواقع صنع القرار             

وميكن االستزادة من التفاصيل عن وضع املرأة يف سنغافورة يف تقرير سنغافورة الدوري الرابع              
:  أشكال التمييز ضد املرأة املتاح علـى الـرابط التـايل           عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع     

http://app.mcys.gov.sg/WEB/faml_enablewomen_cedaw.asp.  

  األطفال  -٢  
لـف املعنـيني   تنظر احلكومة إىل رفاهية األطفال على أهنا مسؤولية مشتركة بني خمت        -٧٧

الوكاالت احلكومية ومنظمات اخلدمات االجتماعية التطوعية واجملتمـع احمللـي          : باملوضوع
عاجلة قضايا  مبهذا يسمح جلميع املعنيني بالتعاون      " العديدةأيادي املساعدة   "إن هنج   . واألسرة
نـشئت  وقد أ . وترى سنغافورة األسرة بأهنا هي األساس الذي يؤّمن رفاهية الطفل         . األطفال

ويسعى جملس  .  لتحديد املساعدة لألسر املفككة    ٢٠٠٩جلنة مشتركة بني الوزارات يف عام       
  .األسرة الوطين، املكون من ممثلني عن احلكومة والشعب، إىل النهوض باألسر املرنة

وتوفر سنغافورة جلميع األطفال رعاية صحية جيدة، وتشمل الفحـص الطـيب يف               -٧٨
يتعلـق    ما ، وحتسني اخلدمات الصحية املقدمة للمراهقني، سيما      املدارس، وبرنامج التحصني  

  .بالصحة النفسية والسمنة والتدخني وتعاطي الكحول والصحة اجلنسية

فبصرف النظـر عـن التعلـيم       . تعليميةاً  فرصاً  وتوفر سنغافورة جلميع أطفاهلا أيض      -٧٩
واملـساعدة  اإلعانـات   سطة  االبتدائي اإللزامي، تتيح سنغافورة التعليم بتكاليف ميسورة بوا       

  .اختذت سنغافورة تدابري لتحسني نوعية التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرةكما . املالية
ويعفـي  . وتقدم سنغافورة الدعم لتعليم األطفال املنتمني إىل أسر متدنيـة الـدخل          -٨٠

رسوم ويوفر هلـم    األطفال احملتاجني من ال   " املساعدة املالية املقدمة من وزارة التعليم     "برنامج  
برنامج املساعدة املالية لدور    "ويوفر  . ، ويقدم هلم املنح   الكتب املدرسية والزي املدرسي جماناً    

الرسـوم لألسـر    إعانـات الوفـاء ب    " املساعدة املالية لرعاية الطفولة يف املراكز     "و" احلضانة
وتعد نسبة  . طفولةالسنغافورية حمدودة الدخل لدعم التعليم قبل املدرسي ألطفاهلم ورعاية ال         
ففـي تـشرين    . مشاركة سنغافورة يف التعليم قبل املدرسي من أعلى النـسب يف العـامل            

قبل املدرسة امللتحقني بالتعليم يف هذه        ما ، بلغت نسبة األطفال يف سن     ٢٠١٠أكتوبر  /األول
لفائـدة  خدمات تـدخل مكثفـة      " برنامج البداية السليمة  "ويقدم  .  يف املائة  ٩٨,٨املرحلة  

  .طفال الصغار ووالديهم من العائالت املعرضة للخطرألا
ولدى سنغافورة إطار متني حلماية األطفال يشمل تـشريعات مالئمـة يف قـانون                -٨١

األطفال والشباب، وميثاق املرأة، وقانون العقوبات، وقانون األفالم وقانون املنشورات غـري            
  . األطفالاملرغوب فيها اللذين جيّرمان بيع املواد اإلباحية عن
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حيظى باحلماية ويتلقـى املـساعدة،      لالستغالل  ضحية  يقع  طفل يف سنغافورة    أي  و  -٨٢
ويدرَّب الشركاء اجملتمعيون وموظفو إنفـاذ القـانون واملعلمـون        . بغض النظر عن جنسيته   

وتتـوىل  . واملستشارون التربويون على اكتشاف حاالت االعتداء على األطفال والتصدي هلا         
، الـيت تـربط بـني الـشرطة         "طنية لالتصاالت الشبكية بشأن العنف العائلي     املنظومة الو "

واملستشفيات ووكاالت اخلدمات االجتماعية واحملاكم والوزارات، تقدمي املعونة يف الوقـت           
  .املناسب وجعل املساعدة يف املتناول

م وجـود نظـا   ففضالً عن   . ويراعي النظام القضائي يف سنغافورة احتياجات األطفال        -٨٣
عدالة منفصل خاص باألطفال املخالفني للقانون، تشرف حمكمة رعاية األطفال، اليت أنشئت يف            

، ٢٠٠٨ويف عـام    . ، على اإلجراءات املتعلقة برعاية األطفـال ومحايتـهم        ٢٠٠٨مايو  /أيار
أقل إثارة للخصومة لدى النظر يف قضايا الرعايـة مـن خـالل             اً  انتهجت حمكمة األسرة هنج   

فاحملكمة تدير . )١٥()CHILD Programme" ( الطفل العليا األقل إثارة للخصومةبرنامج مصلحة"
  .الرتاع على حنو يركز على مصلحة الطفل العليا

ولكي تقوم سنغافورة بواجباهتا خري قيام يف إطار اتفاقية حقوق الطفل وغريها مـن                -٨٤
فقد ُعـدل قـانون     . االتفاقيات الدولية، عمدت إىل تعديل الدستور وأحكام تشريعية عدة        

 ليشمل والية قضائية خارج إقليم الدولة تعم السنغافوريني الذين ٢٠٠٧ يف عام )١٦(العقوبات
 يف اخلارج، ومنع السياحة هبدف ممارسة اجلـنس مـع           جنسياًاستغالالً   األحداثيستغلون  
 األطفـال السـتخدام   لرفع السن الـدنيا  ٢٠٠٤ يف عام    )١٧(وعدل قانون العمال  . األطفال

 مع اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة باحلـد األدىن           متشياً  عاماً ١٥ إىل   ١٤والشباب من   
 ١٢السن الدنيا يف حاالت استثنائية ملزاولة أعمال خفيفة من          اً  ورفعت أيض . االستخداملسن  
  .عاماً ١٣ إىل
 ففـي تـشرين   .وتدعم سنغافورة املنابر الدولية واإلقليمية املعنية برفاهية األطفـال         -٨٥
ريو ملنع ووقف االستغالل اجلنسي لألطفال      ، اعتمدت سنغافورة ميثاق     ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

 ٢٠١٠سـبتمرب   /وأقرت قانون اختطاف األطفال على الصعيد الدويل يف أيلول        . واملراهقني
، األمـر   اتفاقية الهاي بشأن اجلوانب املدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدويل         لتفعيل  

ويتوافق . لفض الرتاعات املتعلقة برعاية األطفال عرب احلدود بسرعة وشفافية          ي يوفر سبيالً  الذ
  .ذلك مع التزام سنغافورة حبماية املصلحة العليا لألطفال

إن سنغافورة عضو يف فرقة العمل اإلقليمية املعنية بالطفل اليت تنظر يف الردود داخل                -٨٦
. األطفـال حبـق   على قضايا السياحة هبدف ممارسة اجلـنس        رابطة أمم جنوب شرق آسيا      

اإلقليمية ملكافحة السياحة هبدف ممارسة اجلـنس       التثقيفية   يف احلملة    وسنغافورة طرف أيضاً  
  .األطفال، مبعية الدول األعضاء يف آسيان وأسترالياحبق 
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هية أطفاهلا،  ولالستزادة من التفاصيل عن التقدم الذي أحرزته سنغافورة يف تأمني رفا            -٨٧
ميكن االطالع على تقرير سنغافورة األويل والتقرير اجلامع للتقريرين الثاين والثالث إىل جلنـة              

  .http://app.mcys.gov.sg/web/indv_uncrc.asp: حقوق الطفل على الرابط التايل

  املعاقون  -٣  
، عينت وزارة التنمية اجملتمعية والشباب والرياضة واجمللس        ٢٠٠٦سبتمرب  /لوليف أي   -٨٨

الوطين للخدمات االجتماعية جلنة توجيه معنية بإجناز خطة رئيسية إلعادة النظر يف اخلدمات             
  .٢٠٠٧فرباير /وأصدرت اللجنة تقريرها يف شباط. املقدمة إىل املعاقني ووضع خمطط هلا

تساوين مع  حيث يصبح املعاقون م   اً  جامعاً  ورة يف أن تكون جمتمع    وتتمثل رؤية سنغاف    -٨٩
وستكون العائالت يف اجلبهة األوىل     . يتجزأ منه ومن املسامهني فيه      ال اًغريهم يف اجملتمع وجزء   

وينصب تركيز سنغافورة على تنفيذ التوصيات الواردة       . للدعم وستظل املأَسَسة املالذ األخري    
وقد صرفت سنغافورة مهّتها لدراسة     . )١٨(٢٠١١-٢٠٠٧ورة للفترة   يف اخلطة الرئيسية املذك   

  .أحكام اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ويهدف اإلسكان العمومي يف سنغافورة إىل تلبية احتياجات فئات شىت من السكان،    -٩٠

ـ      ٢٠٠٦فمنذ عام   . مبن فيهم املعاقون واملسنون    ة خبـصائص   ، بنيت مجيع الـشقق احلكومي
وحبلول . ، مثل املراحيض املهيأة لعربات املقعدين ومفاتيح التشغيل واملقابس        "التصميم اجلامع "

، ستكون كل اجملمعات السكنية احلكومية بدون حواجز، األمر الذي يسهل على            ٢٠١١عام  
وميكن ملالكي املباين من القطـاع اخلـاص أن         . عربات املقعدين الوصول إىل األماكن العامة     

التابع هليئـة   " صندوق التيسري " مليون دوالر سنغافوري الذي يوفره       ٤٠يستفيدوا من مبلغ    
  .البناء والتشييد لتحسني مبانيهم

وحلماية مصاحل املصابني بعجز عقلي، سنت احلكومة قـانون القـدرة العقليـة يف                -٩١
صابني بعجز عقلـي    لتمكني امل   شامالًاً  قانونياً  القانون إطار هذا  ويوفر  . ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

وأنشئت الشركة االستئمانية لالحتياجات اخلاصة يف تشرين       . هلمضمانات  ودعمهم وتوفري   
ويف .  ملساعدة املعاقني على تلقي خـدمات اسـتئمانية غـري رحبيـة            ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
الذي يـسمح   " برنامج االدخار لالحتياجات اخلاصة   "احلكومة  أطلقت  ،  ٢٠١٠مارس  /آذار

صندوق االدخار املركزي لتوفري    عاقني باستعمال األموال املدخرة يف حساهبم لدى        لوالدي امل 
  .دخل مستمر ألطفاهلم بعد وفاهتم

، دور مركز للمعلومـات     ٢٠٠٩ويؤدي مركز العيش الكرمي، الذي أنشئ يف عام           -٩٢
ن وينظم حلقات عمل استشارية يف الشؤو     . والتوجيه يف جمال خدمات رعاية املسنني واإلعاقة      

  .الربامج واخليارات املتاحةويسدي هلم النصح خبصوص املالية والقانونية للوالدين واملعاقني، 
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  املسنون  -٤  
 يف  ٣٥، سيكون عمـر     ٢٠٢٠فبحلول  . سكان سنغافورة آخذون يف الشيخوخة      -٩٣

وتتوقع شـعبة   . ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٢٥ بفما فوق، مقارنة    اً   عام ٥٠املائة من السكان    
، بعـد   ٢٠٥٠يف  اً   عام ٥٤ن يف األمم املتحدة أن يكون متوسط العمر يف سنغافورة           السكا

هذا الوضع سيجعل من سكان سنغافورة رابع أكرب سـكان          . ٢٠٠٥يف  اً   عام ٣٨كان   أن
  .العامل سناً

فقد ُبنيت شقق صغرية جمهـزة      . حتياجات سكان يشيخون  تتصدى ال إن سنغافورة     -٩٤
تبلـغ  اً  مشروعاً  واستهلت احلكومة أيض  . لصنابري وحبال الطوارئ  بلوازم تالئم املسنني مثل ا    

 ماليني دوالر سنغافوري لتزويد اجملمعات السكنية احلكومية مبصاعد تتوقف يف           ٥,٥تكلفته  
  .كل طابق

هـذه  لبحث  و. العمل مدة أطول  يف البقاء يف    الناس  سريغب  وبزيادة العمر املتوقع،      -٩٥
ومن توصيات  . لجنة الثالثية املعنية بتوظيف العاملني املسنني      ال ٢٠٠٥يف عام   أنشئت  املسألة،  

 توسيع نطاق فرص العمل للعـاملني املـسنني؛   ١: يلي  ما٢٠٠٧اللجنة اليت قدمتها يف عام     
 حتسني النظرة إىل العمـال  ٤ تنمية مهاراهتم؛   ٣تعزيز قدرهتم التنافسية من حيث التكلفة؛        ٢

 لتـشجيع أربـاب     )١٩("!ADVANTAGE"تحداث خمطط   اسومن املبادرات احملددة    . املسنني
  .العمل ومساعدهتم على توظيف العمال املسنني وإعادة توظيفهم واإلبقاء عليهم

سن تشريعات إلعادة التوظيـف     الثالثية  ومن التوصيات الرئيسية اليت قدمتها اللجنة         -٩٦
 ويف إطـار قـانون      .تسمح للعمال املسنني بأن يعملوا مدة أطول واالدخار أكثر لتقاعدهم         

سيكون أرباب العمل مضطرين إىل عرض إعادة       اً،  التقاعد وإعادة التوظيف الذي عدل مؤخر     
داموا مؤهلني وأداؤهـم      ما ٢٠١٢ابتداء من   اً   عام ٦٢توظيف العمال الذين تبلغ أعمارهم      

  . عاما٦٥ً، وذلك حىت ُمرضياً

  العمال املهاجرون  -٥  
عمال وغريه من اجلهات املعنية باملوضوع      مع قطاع األ   اًوثيقاً  تتعاون احلكومة تعاون    -٩٧

إن العمال املهاجرين يقومون بدور مهـم يف        . على ضمان معاملة العمال األجانب بإنصاف     
 مليون  ١,٠٥ ، كان يعمل يف سنغافورة    ٢٠٠٩ ديسمرب/ففي كانون األول  . اقتصاد سنغافورة 

  .عامل أجنيب، أي حنو ثلث القوة العاملة
سوى عدد حمدود مـن  تستقبل   الم سنغافورة يفرض عليها قيوداً جتعلها  حجوصغر    -٩٨
لذا، فإننا ندير بدقة تدفق ومكوث العمال املهاجرين ذوي املهارات املتدنيـة وغـري              . الناس
 ٢٠٠٩  الوزارية املعنية بإدارة العمالة األجنبية يف عـام        يةلجنة التوجيه الوقد أنشئت   . املهرة

وقـد  . الترفيـه بال األجانب وتلبيتها، ابتداء من اإلسكان وانتهاء        للنظر يف احتياجات العم   
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 جمموعة من التدابري التشريعية واإلدارية والتعليمية حلماية رفاهية مجيع          وضعت احلكومة أيضاً  
  .العمال األجانب

 بنفس احلماية الـيت     - مبوجب قانون العمالة   -حيظى العمال األجانب    : التشريعات  -٩٩
 الشروط والضوابط األساسية للعمل مثل احلـد األقـصى      شملفالقانون ي . يونحيظى هبا احملل  

لساعات العمل وسداد ساعات العمل اإلضافية واالقتطاع من الرواتب املسموح به ودفـع             
ألن طبيعة العمـل  ) حمليني وأجانب(يشمل قانون العمالة عمال املنازل       وال .الرواتب بانتظام 

 وعوضاً. ينص القانون املذكور    ما نظيم جوانب حمددة منه وفق    املرتيل جتعل من غري العملي ت     
عمال املنازل األجانب وحيميهم قانون حمدد امسه قـانون توظيـف           شؤون  عن ذلك، حيكم    

  . األجنبيةالعمالة
 ويسمح هذا القانون األخري للحكومة بفرض شروط إضافية على من يوظفون عماالً             -١٠٠

 )٢١(الشروط السكن الالئـق   هذه  ومن  . ان رفاهيتهم  لضم )٢٠(أجانب ذوي مهارات حمدودة   
توفري التأمني الطيب   اً  وعلى أرباب العمل أيض   . ودفع األجور بسرعة والغذاء والراحة الكافيان     

، رفعت سنغافورة احلد    ٢٠١٠ ومنذ عام . لكل من العمال األجانب وعمال املنازل األجانب      
يف املائة  ٩٨ ي يف السنة، األمر الذي يغطي دوالر سنغافور١٥ ٠٠٠ األدىن للتأمني الطيب إىل 
 من أرباب العمل شراء أقساط تأمني خـصوصي       ومن املطلوب أيضاً  . من فواتري املستشفيات  

دوالر  ٤٠ ٠٠٠ يقل عـن    ال لتغطية احلوادث اليت قد يتعرض هلا عمال املنازل األجانب مبا         
ل الذين يتلقون مبالغ مالية من      وجيّرم قانون توظيف العمالة األجنبية أرباب العم      . سنغافوري

 اسـترداد   وجيرَّم أرباب العمل أيضاً   . عمالة يف إطار توظيف العامل    الالعامل األجنيب أو وكيل     
. النفقات املرتبطة بالتوظيف، مثل الضريبة على العامل األجنيب أو سند كفالته، من العامـل             

 دوالر  ٥ ٠٠٠ بلغ يـصل إىل   ينصاعون للقانون بدفع م     ال وميكن تغرمي أرباب العمل الذين    
  .معاًتا العقوبتني كلب أشهر أو ٦ سجنهم ملدة تصل إىلبسنغافوري أو 

 أن ُيِعّدوا سندات الكفالة     )٢٢(وعلى أرباب عمل أصحاب تراخيص العمل األجانب        -١٠١
. األجنبيـة عمالـة   قانون توظيف ال   صوص عليها يف  للتأكد من أهنم يتقيدون باملستلزمات املن     

أن يعيد أرباب العمل عماهلم إىل أوطاهنم بعد إمتام عقود عملهم           اً   الكفالة أيض  ويضمن سند 
  . شيئاً عمالَهمأو إهنائها دون أن يكلف ذلك

وتنظم سنغافورة ممارسات وكاالت التوظيف اليت تؤدي دور الوسيط بني أربـاب              -١٠٢
 أن تكونن على وينص هذا القانو. العمل والعمال األجانب مبوجب قانون وكاالت التوظيف 

سـقف  اً   وحيدد أيض  .أن تتقيد باملعايري الدنيا   و  حاصلة على ترخيص   الوكاالت السنغافورية 
 وكـاالت   ٦، حوكمت   ٢٠٠٩ففي عام   . الرسوم اليت ميكنهم مجعها من العمال األجانب      

رخص وأدينت بارتكاب خمالفات مثل التوظيف غـري        املغري  منها  رخص هلا و  منها امل توظيف  
. إمساك جوازات السفر ومزاولة أنشطة وكالة توظيف دون تـرخيص صـحيح           القانوين و 

 ١١وأبطلـت تـراخيص     .  دوالر سنغافوري  ٣ ٠٠٠ و ١ ٤٠٠وغُّرمت مببالغ تتراوح بني     
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 ١٠ ٠٠٠والـيت تتـراوح بـني       قدمتـها   وكالة توظيف وصودرت ودائع الضمان الـيت        
  .دوالر سنغافوري ٢٠ ٠٠٠و

انون وكاالت التوظيف لرفع مـستوى ممارسـات        قاً  وقد عدلت سنغافورة مؤخر     -١٠٣
التوظيف يف سنغافورة وردع سوء التصرف املقترن بأنشطة وكاالت التوظيف غري املرخص            

ومشلت التغيريات االعتماد اإللزامي وتسجيل مجيع موظفي وكاالت التوظيف، وتشديد          . هلا
ومعاقبة أرباب العمـال    العقوبة القصوى املترتبة على إدارة وكالة توظيف غري مرخص هلا،           

  .الذين يستعينون بوكاالت التوظيف غري املرخص هلا
اختذت احلكومة تدابري عدة يف السنوات األخرية إلمـداد العمـال           : التدابري اإلدارية   -١٠٤

ترسل إىل العمال   " موافقة مبدئية "فهناك رسالة   . األجانب باملزيد من املعلومات عن حقوقهم     
وعلى . ة للعمل تبلغهم، يف مجلة أمور، بأجرهم الشهري األساسي        قبل قدومهم إىل سنغافور   

وكاالت التوظيف أن تسهل استعمال عقد عمل منوذجي بني عمال املنازل األجانب وأرباب             
وجيب أن حيدد هذا العقد األجر وساعات الراحة وفترة اإلشعار بإهناء اخلدمة وأيام             . عملهم

  .)٢٣(من العطل العطل أو التعويض بدالً
حيق للعمال األجانب الذين تعرضوا للضرر أو لديهم نزاعات مـع           : اإلنفاذ/الرصد  -١٠٥

وعالوة على ذلـك، جتـري      . أرباب عملهم أن يتصلوا بوزارة القوة العاملة لتلقي املساعدة        
احلكومة عمليات تفتيش ومراجعة حسابات منتظمة للتأكد من أن أربـاب العمـل يفـون               

وُتجرى عمليات تفتيش ملساكن العمال للتأكد مـن أهنـا   . األجانببالتزاماهتم اجتاه العمال  
وجترى عمليات مراجعـة  . تتقيد بلوائح السالمة واستعمال األراضي وتتوفر فيها مرافق الئقة        

أما أرباب العمل املخالفون، .  للتأكد من أن العمال األجانب يتلقون أجورهم      احلسابات أيضاً 
وقد حوكم . اًبل قد ُيمنعون من توظيف عمال أجانب جمدد   فال يقتصر األمر على مقاضاهتم،      

 على  ٢٠٠٩ يف عام    األجنبيةعمالة  قانون توظيف ال   رب عمل بسبب إخالهلم ب     ٤٧٦وأدين  
أنواع شىت من املخالفات مثل التوظيف غري القانوين وتلقي رشاوى واستقدام عمال أجانب             

تراوح يبغرامة مبلغها   ورة اجلناية،   اجلناة، حسب خط  حيكم على   وكان  . دون توفري أعمال هلم   
  أسبوعا١٤٧ً وأسبوعنيمدة تتراوح بني بالسجن  دوالر سنغافوري أو ٦٧ ٢٠٠ و٩٠٠ بني
 أرباب عمل بسبب تـأخرهم يف دفـع         ٤، حوكم   ٢٠٠٩ويف عام   . كلتا العقوبتني معاً  بأو  

لى أرباب  وتراوحت الغرامات املفروضة ع   . األجور إىل عمال أجانب مبوجب قانون العمالة      
 مـادة   ٢٥عن مادة اهتام واحدة و    ( دوالر سنغافوري    ٢٠ ٣٠٠ و ١ ٠٠٠العمل أولئك بني    

  .)٢٤()على التوايل
كي جتري  اً  وُيختار عمال املنازل األجانب العاملون يف سنغافورة ألول مرة عشوائي           -١٠٦

اً جيدويطرح املسؤولون أسئلة لتحديد مدى قدرهتم على التكيف         . احلكومة معهم مقابالت  
وتراقب احلكومة  . مع احلياة يف سنغافورة، وللكشف عن أي سوء تصرف من أرباب العمل           
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يستطيعوا تقـدمي     مل فإن. وتقابل أرباب العمل الذين يتكرر تبديلهم لعمال املنازل األجانب        
  .أسباب وجيهة لسلوكهم، ُمنعوا من توظيف عمال جدد

 توعية مجيع العمال األجانب، بلغـاهتم       تسعى احلكومة جاهدة إىل   : الترقية/التثقيف  -١٠٧
األصلية، حبقوقهم ومسؤولياهتم وسبل مساعدهتم، مثل السفارات واملنظمات اخلريية والشرطة          
وخدمات املساعدة اهلاتفية اليت تديرها وزارة القوة العاملة، منها خط هاتفي خاص بعمـال              

  .املنازل األجانب
انب الذين يأتون إىل سنغافورة ألول مـرة أن         وُيطلب من مجيع عمال املنازل األج       -١٠٨

وعلى مجيع أربـاب العمـل   . حيضروا دورة إلزامية يف جمال التوعية بالسالمة بلغاهتم األصلية      
عـن أدوارهـم    " برنامج توجيه أرباب العمل   "الذين يستخدمون أولئك العمال أن حيضروا       

  .ومسؤولياهتم
مع شىت الـشركاء،    اً  وثيقاً  وة العاملة تعاون  تتعاون وزارة الق  : الشركاء االجتماعيون   -١٠٩

من بينهم النقابات واملنظمات غري احلكومية ووسائل اإلعالم والسفارات األجنبية، لتعزيـز            
، أيدت احلكومة إنشاء مركـز للعمـال        ٢٠٠٩أبريل  /ففي نيسان . رفاهية العمال األجانب  

.  الوطين السنغافوري ألرباب العمل    املهاجرين من قبل املؤمتر الوطين لنقابات العمال واالحتاد       
  .يف تعّهد رفاهية العمال األجانباً هاماً ويؤدي هذا املركز دور

  احلريات السياسية واملدنية  - جيم  
 يتمثل يف التوفيق بني الوئام االجتماعي وصون        يطرح تنوع اجملتمع السنغافوري حتدياً      -١١٠

نسان بضرورة إخضاع احلقوق الفرديـة      قوق اإل حلويعترف اإلعالن العاملي    . حقوق األفراد 
  .للحدود القانونية قصد محاية حقوق الغري، وكذا احلفاظ على النظام العام والرفاهية العامة

  اجلمعيات السياسية  -١  
حيق للسياسيني من مجيع األحزاب، عالوة على نشطاء اجملتمع املـدين، أن ينظمـوا           -١١١

جترى نقاشات سياسية حادة ضـد       مااً  وكثري. اسيةأنفسهم ويسعوا إىل حتقيق أهدافهم السي     
حيدث قط أن احتجـز       ومل .احلكومة، يف الربملان واملنتديات العامة ويف املنشورات والشابكة       

  .شخص بسبب مزاولته أنشطة سياسية قانونية
 مجعية  ٧ ١٠٠فقد كان يف سنغافورة     . وحيق للسنغافوريني إنشاء مجعيات واحتادات      -١١٢

وإذا كان  . ١٩٩٩ يف عام    ٥ ٣٠٠ و ١٩٨٨ يف عام    ٣ ٩٠٠ مقارنة   ٢٠٠٩م  مسجلة يف عا  
 ينص عليها قـانون     من حق السنغافوريني أن ينشئوا جتمعات من ذلك القبيل، فإن مثة قيوداً           

اجلمعيات تضمن عدم إنشاء جتمعات ذات أغراض غري قانونية أو هتدد النظام العام والرفاهية              
 طلبات  ٥ُيرفض سوى     مل ،٢٠٠٩-٢٠٠٧ففي الفترة   . يودوقلّما تستعمل تلك الق   . العامة

  . طلبا٨٨٦ًتسجيل من أصل 
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  األصول القانونية املرعية واحملاكمة العادلة  -٢  
إال يف إطار "حيق سلب حياة أحد   المن دستور سنغافورة على أنه) ١(٩تنص املادة     -١١٣
ن يـشاءون مـن احملـامني       وحيق لألطراف أن حياكموا حماكمة عادلة ويوكّلوا م       ". القانون
وحيـق للمتـهم أن     . لإلجراءات اليت ينص عليها القانون    اً  وتسجَّل البيانات طبق  . ليمثلوهم

ثبت أن البيان قد سجل حتت التعـذيب أو          ما ومىت. يعترض على أي بيان يكون قد أدىل به       
  .ُيقبل يف احملكمة  ملدفعت إليه حوافز أو وعود،

فالقضاة والقضاة احملليون يف احملاكم الفرعية ليسوا       . لقضاءويكفل الدستور استقالل ا     -١١٤
جلنة اخلدمة القانونية اليت     تسائلهم إال   ال فهم مسؤولون قضائيون  . أعضاء يف السلطة التنفيذية   

ويتمتع كل من رئيس احملكمة واملدعي العـام وقـضاة      . يرأسها رئيس احملكمة واملدعي العام    
  .حمكمة النقض باألمن الوظيفي

وقد أنشئ مكتب املساعدة القانونية ليكفل لذوي اإلمكانات احملدودة اللجـوء إىل              -١١٥
  .العدالة املدنية يف ظروف ُمرضية

ويف . قانونيـاً   وُيضمن لكل من حكم عليه باإلعدام يف احملكمة العليا أن ميثل متثيالً             -١١٦
  .)٢٥(ًجماناتعهد الدولة له بواحد اً، يعني فيها متهم حمامي  الاحلاالت اليت

وقد أنشأت احملاكم الفرعية مراكز للمساعدة على متكـني املتقاضـني بـصفتهم               -١١٧
  .ميثلهم حمامون ليكتشفوا املزيد عن العمليات واإلجراءات القضائية  الالشخصية ملساعدة من

. وقد زاد اللجوء إىل التسهيالت البديلة حلل الرتاعات زيادة مطردة يف سـنغافورة              -١١٨
طريق الوساطة اليت توفر طريقة غري رمسية ووديـة         عن  ورة تشجع على فض الرتاعات      فسنغاف

وقد أنشئت مراكز للوساطة اجملتمعية لتقدمي      . حلل الرتاعات الشخصية واالجتماعية واجملتمعية    
  .خدمات وساطة من هذا القبيل

  العدالة اجلنائية  -٣  
كل مواطنينا أن يعيشوا يف بيئـة       تعتقد سنغافورة أن من حقوق اإلنسان األساسية ل         -١١٩

وقد وضعت  . مأمونة وخالية من املخدرات واألسلحة وعنف الشوارع العشوائي واإلرهاب        
قوانيننا حلماية الناس من اجلرائم يف الوقت الذي تضمن فيه للمتـهمني بارتكـاب جـرائم                

رة هو أحـد    مث إن معدل اجلرمية يف سنغافو     . مزعومة أن حياكموا حماكمة عادلة وفق األصول      
 بأن عدد اجلـرائم     ، علماً ٢٠٠٨ شخص يف عام     ١٠٠ ٠٠٠عن كل    ٦٨٤: أدىن املعدالت 

  . نسبياً، رغم أن عدد أفراد الشرطة قليل١١١ شخص هو ١٠٠ ٠٠٠كل عن العنيفة 
وتعترب سنغافورة عقوبة اإلعدام قضية من قضايا العدالة اجلنائية وليست قضية مـن               -١٢٠

تطبق   وال . بأن هذه العقوبة تظل قانونية مبقتضى القانون الدويل        اًقضايا حقوق اإلنسان، علم   
فهي توجه رسالة قوية إىل من تسول هلـم أنفـسهم           . عقوبة اإلعدام إال على أخطر اجلرائم     
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األمر الذي يردعهم عن ارتكاب جرائم مثل القتل وجنايات تستعمل          ارتكاب تلك اجلرائم،    
باملخدرات، ردعت عقوبة اإلعدام عصابات املخدرات      ويف حالة االجتار    . فيها أسلحة نارية  

  .الرئيسية عن االستقرار يف سنغافورة
 سـاعة دون    ٤٨ جيوز احتجاز أي شخص ألكثر مـن        ال وينص الدستور على أنه     -١٢١

وعلى احملاكم أن حتقق يف أي شكوى تتعلق باحتجاز شخص دون وجـه             . تصريح من قاض  
أو الـسجن   اية يعاقب عليها القانون بالغرامـة       إن حبس شخص بصفة غري قانونية جن      . حق

  .مبقتضى قانون العقوبات
يف قانون العقوبات التسبب يف إيذاء شخص أو حبسه بغري وجـه            اً  ويعد جرمية أيض    -١٢٢

  .لومات قد تفضي إىل اكتشاف جنايةحق بغية انتزاع اعترافات أو أي مع
ويقـع  .  أن يبلَّغ بالتهم املوجهة إليه     ويف إطار قانون اإلجراءات اجلنائية، حيق للمتهم        -١٢٣

وحيق للمتهم أن يستجوب شـهود      . للشك  يدع جماالً   ال على االدعاء عبء إثبات دعواه مبا     
  .واستدعاء شهود آخرين للدفاع عنهاالدعاء والدفاع عن نفسه بتقدمي أدلة بامسه 

 املعـدل   )٢٦(يـة ، أقر الربملان مشروع قانون اإلجراءات اجلنائ      ٢٠١٠ مايو/ويف أيار   -١٢٤
 تنظيم وإضفاء طابع رمسي على   بواسطةترمي إىل تعزيز حقوق املتهمني      اً  الذي يتضمن أحكام  

ارات  نطاق خي  وقد ُوسع أيضاً  . اكتشاف األدلة السابق للمحاكمة اليت ُتستعمل يف احملاكمة       
العالج طريق استحداث جمموعة من األحكام اجملتمعية، منها أوامر         عن  احلكم املتاحة للقضاء    

ومـن  . اإللزامي، وأوامر العمل اجملتمعي، وأوامر اخلدمة اجملتمعية، وأوامر اإلبالغ اليـومي          
 مـن  حيز النفاذ يف وقت ما     ٢٠١٠ املرتقب أن يدخل قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد لعام       

  .٢٠١١ عام
تتـوخى  و. إعادة تأهيل السجناء وإعادة إدمـاجهم     باً  راسخاً  إميان سنغافورة   وتؤمن  -١٢٥

معـاودة  إدارة السجون السنغافورية عملية إعادة تأهيل شاملة جلميع السجناء ملنع اجلناة من             
وبواسطة املزاوجة بني إعادة التأهيل وتنمية املهارات والرعاية بعد اإلفراج، حققنـا            . اإلجرام
من بني   (٢٠٠٠  يف املائة يف عام    ٤٤,٤ يف ختفيض معدل العودة إىل اإلجرام من      اً  كبرياً  جناح

من بني من أطلق     ()٢٧(٢٠٠٨  يف املائة يف عام    ٢٥,١ إىل) ١٩٩٨ من أطلق سراحهم يف عام    
  ).٢٠٠٦ سراحهم يف عام

  احلبس الوقائي  -٤  
) األحكام املؤقتة ( احلبس الوقائي دون حماكمة جائز عند الضرورة القصوى مبوجب          -١٢٦

. القـومي ات اخلطرية لألمن العام أو      للقانون اجلنائي وقانون األمن الداخلي للتصدي للتهديد      
إىل طبيعـة   اً  نظرف. ن من الترهيب  ومن أسباب احلبس الوقائي ضرورة محاية الشهود واملخبِري       

األنشطة السرية للمحتجزين، من شأن الكشف عن املعلومات االستخباراتية الـيت مجعـت             
إىل التركيبة املتعددة   اً  أيضاً  ونظر.  ضدهم أن تعرض مصادر املعلومات للخطر      الستعماهلا أدلةً 
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األعراق واألديان، فإن من شأن جعل احملاكمات علنية يف قضايا االضطراب أو التحـريض              
  .يد من الفرص لتأجيج أعمال الشغبالعرقي والديين أن يوفر للمدعى عليهم ومناصريهم املز

جلمعيـات   وتستعمل األحكام املؤقتة للقانون اجلنائي ضد األشخاص املتورطني يف ا           -١٢٧
،  املنظمة  اخلطرية السرية واالجتار باملخدرات والربا الفاحش وغري ذلك من األنشطة اإلجرامية         

. يرغب الشهود يف الشهادة ضدهم يف حماكمات علنية خشية االنتقـام            ال وهم أشخاص قد  
ئم ففي حالة اجلرا  . وقد تبني أن هذه األحكام املؤقتة وسيلة فعالة يف القضاء على تلك اجلرائم            

املتعلقة باملخدرات على سبيل املثال، تعد األحكام وسيلة مهمـة يف مكافحـة عـصابات               
ورغم اإلمدادات اجلاهزة من املخدرات من املنطقـة،        . املخدرات املنظمة احمللية وعرب الوطنية    

 قد اخنفض على مدى العقـد        عليهم فإن عدد معاقري املخدرات احملليني الذين ألقي القبض       
. ٢٠٠٩  يف عـام   ١ ٨٨٣  إىل ٢٠٠٠  عملية إلقاء قبض يف عـام      ٣ ١٥٧ من -املنصرم  

  .وم أحد أخفض املعدالت يف العاملمعدل انتشار املخدرات يف سنغافورة هو اليف
 يهـدد  امن أجل التحييد االستباقي مل    ويستعمل قانون األمن الداخلي يف سنغافورة         -١٢٨

وقد أثبت القانون فعاليتـه     . التجسس والفتنة األمن القومي مثل املتطرفني العرقيني والدينيني و      
جلماعة اعلى أعضاء يف فرع     ،  ، مثالً ألقي القبض حيث  . الكبرية يف صد التهديدات اإلرهابية    

يف إطار قانون األمن الـداخلي يف       وذلك  ، وهي منظمة إرهابية إقليمية،       بسنغافورة اإلسالمية
 منـشآت   علىات إرهابية   وقد أحبطت خطط القبض هجم    . ٢٠٠١ ديسمرب/كانون األول 

قضت العمليات املستمرة ضد شبكة اجلماعة اإلسـالمية، واحتجـاز      و. أجنبية يف سنغافورة  
 وتعترف. العديد من أفرادها مبوجب قانون األمن الداخلي، على اجلماعة يف سنغافورة بفعالية           

نوين  بضرورة وجود سلطات وقائية ضمن إطـار قـا          أكثر فأكثر  احلكومات يف أحناء العامل   
  .رهاب ومجيع أشكال العنف املتطرفُمَمأسس شامل للتصدي بفعالية لإل

األحكام املؤقتة للقانون اجلنائي وقـانون   وحتكم عملياِت االحتجاز اليت تتم يف إطار     -١٢٩
للضوابط واملوازين اليت تعكس ضوابط وموازين عمليـات        اً   توفر إطار  األمن الداخلي قواننيُ  

 وحيق هلم االعتـراض     ،ب إبالغ مجيع احملتجزين ببواعث احتجازهم     وجي. )٢٨(القبض العادية 
 هيئات مستقلة تضم يف عضويتها مواطنني مرموقني،        أمام نيعلى هذا االحتجاز مبساعدة حمام    

حيـبس    وال.)٢٩(وقاض يف حمكمة النقض يف حالة االحتجاز يف إطار قانون األمن الـداخلي       
ويعـود القـرار النـهائي      .  أوامر احتجازهم بانتظام    وينبغي إعادة النظر يف    ،احملتجزون سراً 

ويـسمح هلـم بتلقـي      . ويعاَمل احملتجزون معاملة إنسانية   . إىل الرئيس   ما الحتجاز شخص 
 قاضي صلح وقادة    ٥٠أكثر من     تتألف من  ،وُتجري هيئات مستقلة  . زيارات ذويهم بانتظام  

يعـاملون معاملـة      ال تجزينحمل زيارات مفاجئة ألماكن االحتجاز للتأكد من أن ا        ،جمتمعيني
  .سيئة
 يف إطار احلـبس      شخصاً ٥٠ ، احتجز أكثر من   ٢٠٠١ ديسمرب/ومنذ كانون األول    -١٣٠

 منهم قيد   ١٥ ، بقي ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول  ١ ومنذ. الوقائي لقيامهم بأنشطة إرهابية   
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أفـرج عـن    وقـد   . عقابياًاً  إن قانون األمن الداخلي قانون وقائي وليس قانون       . االحتجاز
  .ين اعُتربوا بأهنم أعيد تأهيلهماإلرهابيني الذ

  الوئام العرقي والديين  -٥  
وتـضمن  . تعترب سنغافورة مكافحة التمييز على أساس العرق أو الدين أولوية وطنية            -١٣١

ومـة  احلكومة والتعددية الثقافية أن تنتهج احلك     علمانية  املبادئ األساسية املتمثلة يف اجلدارة و     
  .ينحاز إىل أي طائفة الاً هنج

جدارة كل فرد   ميكن جلميع السنغافوريني أن يتقدموا ويكافأوا على أساس         : اجلدارة  -١٣٢
  .ب عرقه أو لغته أو دينه أو جنسه أحد بسبُيتحيز ضد  وال،منهم
قرارات احلكومة مستقلة عن األهداف الدينية، والدولة حمايدة إزاء         : احلكومةعلمانية    -١٣٣

  .دات الدينيةمجيع املعتق
 دون  وترّوجـه تراثها الثقـايف على أن حتافظ عرقية  طائفة  لحيق لك : التنوع العرقي   -١٣٤

واهلدف هو توسيع الفضاء املشترك الذي . حقوق الطوائف األخرى وحساسياهتا   التعدي على   
  .، وتعزيز هويتنا القوميةفيه مجيع السنغافورينيويعمل ويلعب يعيش 
ار قانوين متني يتكون من قانون احلفاظ على الوئـام الـديين،            ولدى سنغافورة إط    -١٣٥

وقانون العقوبات، وقانون العصيان، وقانون النظام العام، يردع كل مجاعة تسعى إىل التسبب          
القضايا اليت تـؤثر يف     يف  وينظر اجمللس الرئاسي املعين حبقوق األقليات       . يف نزاع عرقي وديين   

ويقدم تقارير    يف سنغافورة قد حييلها عليه الربملان أو احلكومة        أفراد أي طائفة عرقية أو دينية     
، يدقق يف مشاريع التـشريعات      )٣٠(فاجمللس، إال يف حاالت استثنائية قليلة     .  تلك القضايا  عن

 التـشريعات   يفاً  ويدقق اجمللس أيض  . تتحيز ضد أي طائفة عرقية أو دينية        ال للتأكد من أهنا  
  .الفرعية لنفس الغرض

التشريعات جيب أن تنص علـى تنظـيم        " من الدستور على أن      ١٥٣ نص املادة وت  -١٣٦
الشؤون الدينية اإلسالمية وإنشاء جملس يشري على الـرئيس يف املـسائل املتعلقـة بالـدين                

وهنـاك  . فهي بذلك توفر األساس الدستوري لقانون تطبيق الشريعة اإلسالمية        ". اإلسالمي
شري احلكومة السنغافورية اجمللس اإلسالمي لسنغافورة      وتست. وزير مكلف بالشؤون اإلسالمية   

  .ةيطائفة دينبكل تعلقة  للديانات األخرى يف املسائل امل)٣١(وكذا اهليئات االستشارية
 على الوئـام    وتكمل التدابري اإلدارية التشريعات من أجل إجياد بيئة مساِعدة تشجع           -١٣٧

" العرقـي سياسة اإلدماج    "تعمل،  املثال على سبيل    جيوب عرقية لمنع تكوُّن   ف. االجتماعي
  .الرئيسية يف اجملمعات السكنية العامةالعرقية  متوازن من الطوائف مزيجعلى إجياد 

لجنـة  ال، تـوفر    ٢٠٠٦ الذي استهل يف عـام    " برنامج احلوار اجملتمعي  "ويف إطار     -١٣٨
القادة من خمتلف األعـراق      للحوار بني اً  الوطنية املعنية بالوئام العرقي والديين منرب     ية  التوجيه
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 اسـتراتيجيات لتعزيـز     وترسم شبكات لبناء الثقة،     تقيم، و والديانات والطوائف واحلكومة  
"  بني األعراق واألديانحلقات بناء الثقة" ل توجيهات وتقدم اللجنة أيضاً  . التفاعالت اجملتمعية 

  .ت ثقة مشاهبة على الصعيد احمللي شبكالتغذية
فقـد  .  يف تعزيز الوئام العرقـي والـديين  أيضاًاألهلية بادرات  ملاشىت  وقد ساعدت     -١٣٩

 ٢٠٠٣ يف عـام  " إعالن الوئام الـديين   "على سبيل املثال     دينية رئيسية جمموعات  أصدرت  
  .لى الوئام الديين يف سنغافورة اللتزامها باحلفاظ عباعتباره تأكيداً

ـ  قد مسحـا لـسنغافو    إن تيقظنا وإطارنا القانوين املتني        -١٤٠ ألكثـر  أن تتجنـب،    رة ب
  . نزاعات طائفية خطرية، أيسنة ٤٠ من

  التجمع  -٦  
لكل مـواطن   "على أن   السنغافوري   من الدستور    ١٤ من املادة ) ب(١ تنص الفقرة  -١٤١

 من نفس املادة، جيوز للربملان قانوناً) ب(٢ الفقرة ومبقتضى". سنغافوري احلق يف حرية التعبري
األمـن القـومي   ضرورياً لتحقيـق  رأى ذلك   ماقيود مىتأن يفرض على هذا احلق بعض ال    

إن صغر حجم سنغافورة وكثافتها السكانية املرتفعة وشدة تنوعها أمور تعين           . النظام العام  أو
يف الفئـات   يكون لـه تـأثريه       أو خطابات من فئة من الشعب قد         أفعاليصدر من    ما أن

ريات الفردية مبسؤولية ضمن إطـار  وعلى هذا، فمن األساسي ممارسة احلقوق واحل   . األخرى
  .قانوين
مـن  اً  تتطلـب ترخيـص     ال ، فإن كل التجمعات اليت تكون داخل قاعات       عموماًو  -١٤٢
 نظمها أو يـشارك فيهـا  لة يف العرق والدين أو يتتناول القضايا احلساسة املتمث  مل  ما الشرطة
  .أجانب
ت اليت تكون يف اهلواء الطلق      ، تستلزم التجمعا  "ركن املتحدثني "يسمى    ما وباستثناء  -١٤٣
يتطلـب    وال. وجود احتمال كبري حبدوث أعمال شـغب     من الشرطة عادة بسبب   اً  ترخيص

دام منظمو األحداث واملشاركون فيهـا يف       ما "ركن املتحدثني "ألي جتمع يف    اً  األمر ترخيص 
  .ة والدينيةتتطرق للقضايا العرقي  الاألنشطةما دامت املكان املشروع مواطنني سنغافوريني و

. من الـشرطة  هبا  ، فيمكن طلب ترخيص     معيار اإلعفاء تستويف    ال األنشطة اليت  أما  -١٤٤
وقد ُيرفض الترخيص   . من العامني إىل اعتبارات السالمة واأل   اً  وتقّيم الشرطة كل طلب استناد    

تلكات أو يسبب عداوة طائفية أو ميجـد        مم يتلفاضطرابات أو   التجمع  حيدث  يف أن   خ ذاإ
  .أو ارتكاب جرمية أو حيرض عليهماهاب اإلر

  التعبري واإلعالم  -٧  
لكل مواطن سنغافوري احلق    " من الدستور على أن      ١٤ من املادة ) أ(١ تنص الفقرة   -١٤٥

 من املادة نفسها، جيوز للربملـان قانونـاً       ) ب(٢ ومبوجب الفقرة ". يف حرية الكالم والتعبري   
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ذلك يصب يف مصلحة األمن القـومي  أن رأى   مايفرض على هذا احلق بعض القيود مىت     أن
 فرض قيـود    وجيوز له أيضاً  . العالقات الودية مع بلدان أخرى أو النظام العام أو األخالق          أو

  .لتشهري أو التحريض على أي جرمية انتهاك حرمة احملكمة أو امنعحلماية امتيازات الربملان أو 
 دام ذلـك    ما أي أمر بل ويف    احلكومة،   وحيق للسنغافوريني أن يعربوا عن آرائهم يف        -١٤٦
فهم يفعلون ذلك يف املنابر الصحفية واملنشورات ومنتديات النقـاش          .  يف إطار القانون   جيري

. فعـل العلى الشابكة وشبكات التواصل االجتماعي واحلوارات التشاورية وبـرامج ردود           
  .ومتلك األحزاب السياسية مواقع هلا على الشابكة ولديها منشورات

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ وأظهرت دراسة استقصائية أجرهتا مؤسسة غـالوب يف الفتـرة           -١٤٧
وجاء يف مقياس إدملان . )٣٢( يثقون يف وسائل اإلعالم السنغافورية١٠ مواطنني من أصل ٧ أن

 يف املائة من سكان سنغافورة يثقون يف املقاالت اليت يقرأوهنا يف            ٦٨  أن ٢٠١٠ للثقة يف عام  
ر معلومات موثوق هبا، وهي أعلى نسبة بني البلدان املتقدمة يف آسيا الصحف باعتبارها مصاد 

وتؤيد سنغافورة مبدأ الصحافة احلرة واملسؤولة اليت تبث األخبار بدقة          . واألمريكتني وأوروبا 
بناء يف بناء الوطن يف الوقـت الـذي         اً  وتؤدي وسائل اإلعالم احمللية لدينا دور     . وموضوعية

ونشجع على التدفق احلر للمعلومـات ولـيس الـصحافة          . ظرتعكس فيه شىت وجهات الن    
  .لة اليت تقوض التماسك االجتماعيالالمسؤو

 التـدفق احلـر     إعاقـة وال ترمي لوائحنا التنظيمية اخلاصة بوسـائل اإلعـالم إىل             -١٤٨
وقد . للمعلومات، وإمنا منع الصحف احمللية من أن ُيتالعب هبا إلضعاف التماسك االجتماعي    

ويـوزَّع يف   . متنع التدفق احلـر للمعلومـات       مل فاللوائح التنظيمية . فيما مضى حصل هذا   
 نيلـسنغافوري يتـاح ل  وإضافة إىل ذلك،    . صحيفة وجملة أجنبية   ٥ ٥٠٠ سنغافورة أكثر من  

  صـحافياً  ١٣٥ وهنـاك . جنبيـة األذاعات  واإلقنوات  الوصول إىل جمموعة عريضة من ال     
  . بث بالسواتل يف سنغافورة شركة١٨مؤسسة إعالمية أجنبية و ٦٧ من

بيـة  ُيقصد من قوانيننا اخلاصة بوسائل اإلعالم واملتعلقة بوسائل اإلعـالم األجن           وال  -١٤٩
وحيـق لوسـائل اإلعـالم األجنبيـة        .  حتلي الصحافة باملسؤولية   ضمانتقييد عملها، وإمنا    

لـسنغافورية   للحكومة ا  ُحّقإذا كانت تقاريرها غري دقيقة،      لكن  . تتحدث عن سنغافورة   أن
أن تنتقص مـن أي عـرق         وال نقبل أن تتمتع الصحافة حبرية التشهري بالناس        ال إننا. ردت أن
  .دين أو

فعلى مـر  . لسنغافوريني مشاهدة جمموعة كبرية من األفالم واألشرطة املرئية    لوميكن    -١٥٠
، قبلت ٢٠١٠ ففي عام. تنوع بفضل األخذ بنظام للتصنيفالسنني، يتاح املزيد من احملتوى امل 

احلكومة مبعظم التوصيات اليت قدمتها جلنة مراجعة الرقابة، وهي هيئة مستقلة تتـألف مـن               
وكما هي احلال يف    . قطاعات عريضة من اجملتمع، وزادت من حترير اللوائح املنظِّمة للمحتوى         

 اد، سيما الشباب، من املو    الضعافبلدان أخرى، هتدف لوائحنا املنظمة للمحتوى إىل محاية         
  .البذيئة أو غري املرغوب فيها
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فمعدل نفـاذ   . هبا  الشابكة، تعد سنغافورة من بني أكثر بلدان املنطقة اتصاالً        عن  و  -١٥١
ومتهد احلكومة  ). ٢٠١٠ أغسطس/يف آب ( يف املائة    ١٧٥,٦ األسر إىل النطاق العريض يبلغ    

ستزيد سعة  ين، اليت   لشبكة اجليل اجلديد من النطاق العريض البالغ السرعة على املستوى الوط          
  .النطاق العريض وسرعته

ُيطلب التسجيل من     وال .وال ُيشترط التسجيل من معظم مقدمي خدمات الشابكة         -١٥٢
هذه الشركات إال عندما تعمل يف جمال نشر القضايا السياسية أو الدينية املتعلقة بسنغافورة أو     

فالتسجيل .  أو الديين غري مسموح به     يعين أن احملتوى السياسي     ال وهذا. تروجيها أو مناقشتها  
يف  ينـشرونه يسمح فقط بالتشديد على ضرورة أن يتحلى مقدمو احملتوى باملسؤولية عمـا             

 من  ُيطلب سوى من عدد قليل جداً       مل  األخرية، ة عشر فعلى مدى السنوات األربع   . واقعهمم
  .)٣٣(بصفتها مواقع شبكية سياسيةتسجيل نفسها تلك الشركات 

 .الشابكة مبواضيع سياسية، منها مواضيع عدة شـديدة االنتقـاد للحكومـة     وتعج    -١٥٣
  .)٣٤(حيدث أن حوكم مدّون أو غريه من الناشرين على الشابكة على تلك املواضيع ومل

ـ  اً ذلك تأكيد  اعتبار موقع شبكي على     ١٠٠ وقد قيدت احلكومة النفاذ إىل      -١٥٤  اً رمزي
  .وغريه من املواد البذيئةاً إباحيتنشر حمتوى هذه املواقع . )٣٥(على قيمنا االجتماعية

   يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهااالجتاهات املستقبلية  - خامساً 
ستعتمد سنغافورة على إجنازاهتا يف جمال حقوق اإلنسان حـىت عنـدما تتـصدى                -١٥٥

 مطلقة،  وسيظل احلفاظ على الوئام العرقي والديين أولوية      . للتحديات الواردة يف هذا التقرير    
  .سياسية واالقتصادية واالجتماعيةلكن قوانيننا ستتطور لتليب تطلعات السنغافوريني ال

احلكومة يف السنوات األخرية القيود املفروضة علـى        خففت  وعن التعبري السياسي،      -١٥٦
ب الـسياسية   األفالم السياسية واإلعالنات االنتخابية على الشابكة ومسحت بأفالم األحـزا         

  .واملوضوعيةاحلقيقية 
السياسات االقتصادية واالجتماعية، فتظل احلكومة ملتزمة مبساعدة التحاق        عن  أما    -١٥٧

وسنحسن محايتنـا للفئـات     . الفقراء بالتعليم وتلقي الرعاية الصحية واحلصول على السكن       
  .خلاصة، ومنها املعاقون واملسنونا

  :الدولية حلقوق اإلنسان، منهاوننظر يف جدوى االنضمام إىل العديد من املعاهدات   -١٥٨
                                 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ •
                                                        االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ •
                                                                               الربوتوكول االختيـاري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل           •

                                   األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية؛
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   .                                    اللتان وضعتهما منظمة العمل الدولية                    اتفاقية إلغاء السخرة             لعمل البحري و ا        اتفاقية  •
 مع مواطنينا اً  ة بعملية االستعراض الدوري الشامل باعتبارها حوار      وترحب سنغافور   -١٥٩

واجملتمع املدين والدول األعضاء يف األمم املتحدة بشأن اإلجنازات والتحديات يف جمال حقوق             
التزامهـا حبقـوق    اً  ني حياة مواطنيها، وتؤكد جمدد    وقد جنحت سنغافورة يف حتس    . اإلنسان

  .اإلنسان يف مساعيها املتواصلة لالرتقاء حبياة مواطنيها ورفاهيتهم
Notes  
 1 "The Global Competitiveness Report 2009-2010" published by the WEF, "World Competitiveness 

Yearbook 2010" published by IMD, and PERC Asian Intelligence Reports. 
 2 Potential Net Migration Index by Gallup. 
 3 The link to the Act can be found at "http://statutes.agc.gov.sg/non_version/cgi-

bin/cgi_retrieve.pl?actno=REVED-51&doctitle=COMPULSORY%20EDUCATION%20ACT". 
 4 "Strong Performers and Successful Reformers" published by the OECD and "How the world's most 

improved school systems keep getting better" published by McKinsey and Company. 
 5 This is better than the OECD average, where only 30% of the students from the bottom quarter of 

socio-economic background scored better in Reading than their circumstances might have predicted. 
 6 65% of acute hospital beds in Singapore are subsidised. Subsidised wards are differentiated by their 

physical amenities - e.g. number of beds per room and air-conditioning - not the level of care 
provided. The level of subsidy accorded is also means-tested. 

 7 From 2006 to 2008, a total of S$33.4 million was spent on Work Support to help, on average, over 
3,600 families each year. 

 8 More information on Workfare can be found at "http://www.wis.sg". 
 9 Information on the CPF system can be found at "http://www.cpf.gov.sg/". 
 10 Under Article 153 of the Singapore Constitution, the legislature is required to enact laws for 

regulating Muslim religious affairs. In 1966, Parliament enacted the Administration of the Muslim 
Law Act (AMLA), which came into force on 1 July 1968. AMLA established the Islamic Religious 
Council of Singapore (MUIS), the Registry of Muslim Marriages and the Syariah Court. 

 11 The Syariah Court is constituted under AMLA to hear and determine all actions and proceedings that 
involve disputes relating to, among others, marriage and divorces in which all the parties are Muslims 
or where the parties were married under the provisions of Muslim law. 

 12 The Fatwa Committee is an independent body of Muslim scholars, appointed by the President of 
Singapore to deliberate on issues concerning Muslim law. 

 13 The Appeal Board is constituted under AMLA to hear appeals on Syariah Court decisions. The 
Appeal Board may confirm, reverse or vary the decision of the Syariah Court, exercise any such 
powers as the Syariah Court could have exercised, make such order as the Syariah Court ought to 
have made or order a retrial or award costs if it thinks fit. 

 14 Based on data compiled by the Inter-Parliamentary Union (IPU), as of 31 May 2009, Singapore was 
ranked 39th out of 187 countries in terms of the percentage of women in the Lower or Single House. 
The percentage of women in the Singapore Parliament currently exceeds IPU’s world average of 
18.4%. 

 15 More information on the CHILD Programme can be found at 
"http://app.subcourts.gov.sg/family/page.aspx?pageid=45944". 

 16 The penal code can be found at "http://statutes.agc.gov.sg/non_version/cgi-
bin/cgi_getdata.pl?actno=2008-REVED-
224&doctitle=PENAL%20CODE%0a&date=latest&method=part&segid=1228207124-
002776#1228207125-003561". 

 17 The Employment Act can be found at "http://statutes.agc.gov.sg/non_version/cgi-
bin/cgi_retrieve.pl?actno=REVED-91". 

 18 The Enabling Masterplan 2007-11 charts the development of programmes and services in the 
disability sector from 2007 - 2011. It encompasses concrete and comprehensive recommendations to 
improve the lives of persons with disabilities in Singapore. More information can be found at 
"http://app1.mcys.gov.sg/Publications/EnablingMasterplan20072011.aspx". 

 19 Information on the Advantage! Scheme can be found at "http://www.ntuc.org.sg/advantage/". 
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 20 Work Permit and S Pass holders. 
 21 In the tenders for new dormitories for foreign workers, the Government is looking at the provision of 

social and recreational facilities so foreign workers can relax, and socialise. 
 22 Excluding Malaysian Work Permit holders. 
 23 Employers who do not grant foreign domestic workers rest days in accordance with the contract, or 

provide adequate rest, would be in breach of our Work Permit conditions and can be fined up to 
S$5,000 and/or jailed up to six months. 

 24 Under the Employment Act, charges are brought based on the frequency of the offence is committed.  
This differs from the EFMA, under which charges are brought based on the number of foreign 
workers affected. 

 25 For accused persons facing non-capital charges and who are unable to pay for legal counsel, they may 
apply for legal representation under the Criminal Legal Aid Scheme administered by the Law Society 
of Singapore. 

 26 The Criminal Procedure Code 2010 can be found at "http://statutes.agc.gov.sg/non_version/cgi-
bin/cgi_legdisp.pl?actno=2010-ACT-15-
N&doctitle=CRIMINAL%20PROCEDURE%20CODE%20ACT%202010%0A&date=latest&metho
d=part&sl=1". 

 27 Recidivism, defined as the percentage of every cohort released who re-offend and return to prison, is 
a key performance indicator. The Singapore Prison Service uses a 2-year rate, and has been tracking it 
since 1998. 

 28 The CLTPA must also be renewed by Parliament every 5 years. This provides a mechanism for the 
powers of preventive detention under the CLTPA to be deactivated. 

 29 For ISA cases, the members of the body are appointed by the President in consultation with the Chief 
Justice of Singapore. For CLTPA cases, they are appointed by the Minister for Home Affairs. 

 30 The exceptions to this are certified Money Bills, urgent Bills and Bills affecting the defence and 
security of Singapore or that which relate to public safety, peace or good order in Singapore. 

 31 This includes the Sikh Advisory Board, Hindu Advisory Board and Hindu Endowments Board. 
 32 "Quality and Integrity of World's Media Questioned" by Gallup. The results of the survey can be 

found at "http://www.gallup.com/poll/103300/Quality-Integrity-Worlds-Media-Questioned.aspx". 
 33 Registration does not come with any additional conditions. Registrants would simply need to observe 

the same set of Class Licence conditions and Internet Code of Practice as any other non-registered 
ICPs. 

 34 Some bloggers have been prosecuted under the Sedition Act, but this was for making virulently racist 
and anti-Muslim comments online. 

 35 The foreign OpenNet Initiative (ONI) survey in 2007 found that Singapore has low levels of filtering, 
preferring to apply a “light-touch” regulatory framework to the Internet, promoting responsible use 
while giving industry players “maximum flexibility”. 

        


