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 مقدمة -أوال   

، ما زالط تواجه تحديات 1965منذ نيلها السننننتقلم عا   اويلا   مع أن سنننننغافورة قشعط  ننننوااا  -1
وجودية. فنحن الدولة المدينة الوحيدة التي تضنننننننننننننشلع بالولائل الكاملة للبلدان وات السنننننننننننننيادة، وولك ر م 

تحنديناا  ير مسننننننننننننننبوق هو تحند  جنائحنة  2020افتقنارننا إلى أراد داخلينة وموارد ابي.ينة. وقند جلن  عنا  
التي أسفرت عن تحديات فريدة من نوعها بسب  موقعنا   (فيما يلي باسم قالجائحةق المشار إليها) 19-كوفيد

 للمعايير الدولية. وفقاا  كمدينة متصلة بالعالم. ومع ولك، أدت سنغافورة أداء جيداا 

 نهج سنغافورة إزاء حقوق اإلنسان -ثانيا   

ياق الذ  توجد فيه سنننغافورة. من أجل فهم نهج سنننغافورة إزاء حقوق اإلنسننان، ل بد  من فهم السنن  -2
 5,69فنحن دولة مدينة وات مسنناحة صننغيرة منتاة بالسنننان ومتعددة األعراق. فعدد سنننان سنننغافورة يبل  

في المائة ينحدرون   75,9مليون مواان من بينهم  3,52ويصننننننننننل عدد مواانيها إلى باا مليون نسننننننننننمة تقري 
 1,6في المائة من أصننل هند ، ويندر    7,5ي، وفي المائة من أصننل مالي   15من أصننل صننيني، و إثنياا 

مليون  نننننننن ل. أما الباقون   0,52في المائة منهم في فئة قاآلخرينق. ويصننننننننل عدد المديمين الدائمين إلى 
مليون  نننننننننننننن ل، فهم من األجنانن  النذين يعملون عمل اوينل األجنل أو النذين لنديهم  1,64البنال  عنددهم 

لدراسنننننة بيو  وفقاا سننننننة. و  65ي المائة من المواانين تتجاوز أعمارهم ف 16,8تصننننناريا ل يارة البلد. كما أن 
، تعد  سنننننننننغافورة البلد الذ  يتسننننننننم بيكبر تنو. ديني في العالم. 2014السننننننننتقصننننننننائية التي أجريط في عا  
لط األمة بالنسنبة إلينا تحدياا  يتمثل في توحيد مجتمعات متعددة في  نع  واحد. ول ي ام تحقيق  ولشالما  نن 

لتنمية وإيجاد الفرص لشنعبنا أمرين وو  أهمية وجودية. ونحن نعمل باسنتمرار للحفاع على الوئا  والمسناواة ا
 بين األ  اص في لل هذا التنو. السناني.

يقو  نهج سنننننغافورة إزاء حقوق اإلنسننننان على مبدأين. أولا، ل توجد حقوق اإلنسننننان بمع م عن و  -3
العتبار الاروف ال اصننننننة لكل بلد، بما يشننننننمل سننننننياقه الثقافي والجتماعي محيشها، فيج  أن تؤخذ في  
، إن سننيادة القانون  ننرم لز  وركن أسنناسنني لتع ي  حقوق اإلنسننان وحمايتها. والقتصنناد  والتاري ي. ثانياا 

ابات وعلينا، مثل بلدان العالم أجمع، أن نوازن بين حقوق األفراد والمجتمع. ويج  أن نقاو  دون كلل ال ش
التي تندعو إلى تغلين  مجموعنة على أخرأ وأل يغين  عن بنالننا أن القوأ البندائينة المتمثلنة في العرق واللغنة 

ومن ثم، قرر قادتنا بناء  . ( 1) والدين هددت بتقشيع أوصنننام مجتمعنا في السننننوات التي  نننهدت تيسننني  بلدنا
لى قد  المسننننناواة. ونحن نحتر  حقوق مجتمع يسنننننتوع  جميع المجموعات اإلثنية ويعترف بجميع األديان ع

اإلنسننننان األسنننناسننننية المنرسننننة في دسننننتورنا واإلعلن العالمي لحقوق اإلنسننننان، وسنننننواصننننل بذم كل ما في 
 وسعنا لدعم بناء مجتمع جامع ومتماسك.

ويتمثنل أحند التحندينات اإلنمنائينة األخرأ التي لهرت مننذ البنداينة في بنناء الركنائ  األسنننننننننننننناسننننننننننننننينة  -4
وهي الرعاية الصننننحية واإلسنننننان والتعليم. فعلى مر العقود، عنفنا على بناء ناا  للرعاية  -  لمجتمع فاعل

في المنائنة من السنننننننننننننننغنافوريين   90الصننننننننننننننحينة ينون متيننا وا نومينة جيندة وتكلفنة معقولنة. ويملنك أكثر من 
 قوياا  تعليمياا  نااماا  منازلهم، وكثير منهم ينتفعون بمسننننننننناكن عامة مدعومة وجيدة النومية. وأنشنننننننننينا أيضننننننننناا 

 يحاى بالثناء على الصعيد الدولي. 
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 رسم مستقبل سنغافورة القائم على الشراكة –االتحاد قوة  في -ثالثا   

. واقتصنننننادياا  واجتمامياا  لقد قاختبرتق الجائحة قدرة جميع البلدان على قتحمل الضنننننغومق سنننننياسنننننياا  -5
أننا نملك رأس المام الجتماعي اللز  لل رو  من وألهرت الجهود التي بذلتها سننغافورة للتصند  للجائحة 

هذه المحنة أ ننننند  قوة مما كنا ولمواجهة األزمات في المسنننننتقبل. وات ذت سننننننغافورة إجراءات حاسنننننمة، منها 
فرقة العمل المعنية بسنننننننننننبل ال رو  من المحنة ب خم أقوأ، ب ية تحديد  2020أنها أنشنننننننننننيت في أيار/مايو 
ق، نعمل أيضنننناا يدفي سنننننغافورة يداا لم ما بعد جائحة كوفيد. وتما ننننياا مع حركة قالفرص التي سننننتتا  في عا

على توسننننيع نشاق المسنننناحات المشننننتركة وزيادة عددها، سننننواء في العالم الحديقي أو الفترا نننني، من أجل 
المشنننننناركة والتفاعل الراميين إلى تع ي  الشننننننموم والتماسننننننك وقدرة المجتمع على التكيف. ونامط الحنومة 

سننننلسننننلة من الحوارات بشننننين سننننبل ال رو  ب خم أقوأ من المحنة فسننننحط المجام أما  السنننننغافوريين  اا أيضنننن 
وأقندر على التكيف لمرحلنة منا بعند  لتبنادم ممنالهم وخششهم فيمنا ي ل بنناء مجتمع أكثر رعناينة وتمناسنننننننننننننننناا 

 .19-جائحة كوفيد

 المنهجية -رابعا   

الفرصنننننة لسننننننغافورة لتقييم التقد  الذ  أحرزته، وتحديد تتيا عملية السنننننتعراد الدور  الشنننننامل  -6
التحديات، والسننننتما. إلى مراء اآلخرين، وإ ننننراد المواانين والمجتمع المدني في الجهود المبذولة للمضنننني 
قندمنا في مجنام حقوق اإلنسنننننننننننننننان. وبعند عملينة السننننننننننننننتعراد الندور  الشنننننننننننننننامنل األولى التي أجرينط في 

توصنننية. وبعد عملية السنننتعراد  112توصنننية من أصنننل   84 ياا أو ج ئياا ، أيدت سننننغافورة كل2011 عا 
 236توصننننننننننية من أصننننننننننل   125 أو ج ئياا  ، أي دنا كلياا 2016الدور  الشننننننننننامل الثانية التي أجريط في عا  

توصنية. وتتولى لجنة مشنتركة بين الوزارات معنية بحقوق اإلنسنان تتب ع واسنتعراد تنفيذ توصنياتنا. ويصنل 
ير تنفيذ التوصنننننننننننيات التي قبلتها سننننننننننننغافورة كلياا، والتشورات الهامة في مجام السنننننننننننياسنننننننننننات منذ هذا التقر 

 الستعراد الثاني، ولكن فقط على سبيل المثام ل الحصر بسب  القيود المفرو ة على حجم التقرير.

شنتركة بين  وعملط الحنومة على إ نراد المجتمع المدني في المسنائل التي أثارها. وأجرت اللجنة الم  - 7
الوزارات المعنية بحقوق اإلنسننننننان ثل  جولت من المشنننننناورات مع منامات المجتمع المدني بشننننننين مسننننننائل  

 موا ي.ية حرصاا على إ راد ممث ل عن منامات المجتمع المدني في القضايا التي يتناولها هذا التقرير. 

 بناء مجتمع جامع -خامسا   

فيها كل مواان من تقد   المجتمع، بغض النار عن عرقه أو دينه نسننننعى إلى بناء دولة يسننننتفيد  -8
أو مسنننننننننتوأ دخله. ونواصنننننننننل الجهود التي نبذلها لتهيئة بيئة مواتية تتا  فيها لجميع السننننننننننغافوريين فرص 
متسننننننناوية للتقد  واإلسنننننننها  بممناناتهم الكاملة، مع تع ي  التدابير الرامية إلى  نننننننمان حقوق األفراد. ويرك    

 على تحقيق نتائج إيجابية تبقى على مر  األجيام القادمة. نهجنا

 149و 98و 59و 58و 41و 40و 39و 38و 36و 35األطفال والشددددداات صالتو ددددديا   -ألف 
 ( 223و 175و 174و

أافالنا و ننننننننننبابنا هم مسننننننننننتقبلنا، ورفاههم في  اية األهمية بالنسننننننننننبة إلينا. وقد أيدت سنننننننننننغافورة  -9
وتتعهد سنغافورة   .223و  175و  174و  149و  98و  59و  58و  41و  40و  39و  38و  36و  35التوصيات  

مننط تقريرهننا الجننامع للتقريرين   كنناملا  تعهننداا  بتحقيق الت امنناتهننا المعقودة بموجنن  اتفننا يننة حقوق الشفننل، وقنند 
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وننار بجدية في  .2019إلى لجنة حقوق الشفل في عا   (CRC/C/SGP4-5)الدوريين الرابع وال ام  
تعليقات اللجنة ونحن نواصنننل حماية مصنننالا أافالنا الفضنننلى وتع ي ها. وتت ذ سننننغافورة ال شوات اللزمة 
للوفاء بمتشلبات البروتوكوم الختيار  الملحق باتفا ية حقوق الشفل المتعلق ببيع األافام واسننننننتغللهم في 

زة التي ترمي إلى البغنناء وفي الم واد اإلبنناحيننة. ويرد أدننناه بيننان لبعض تنندابير الحمننايننة التشننننننننننننننري.يننة المع  
 منافحة بغاء األافام واستغللهم في المواد اإلباحية.

. ترد حقوق الشفل والتدابير الرامية إلى حمايتهم في تع ي  التشننننننريعات لحماية األافام والشننننننبا  -10
لنا قانون العقوبات في عا  قانون األافام والشبا ، وميثاق  لتع ي   2019المرأة، وقانون العقوبات. وقد عد 

 حماية األافام والشبا  من الستغلم الجنسي. وعلى وجه ال صوص، أدخلنا ما يلي:

جرائم ترمي إلى تجريم إنتنننا  مواد العتنننداء على األافنننام وتوزيعهنننا واإلعلن عنهنننا  )أ( 
 وحيازتها؛

 إلى تجريم التصام الجنسي مع قاصر أو النشام الجنسي أما  قاصر؛جرائم ترمي  ) ( 

 16جريمة تتعلق بممارسنة نشنام جنسني اسنتغللي مع قاصنرين تتراو  أعمارهم ما بين  ) ( 
 ؛ عاماا  18و عاماا 

 سنة. 14عقوبات مشددة على بعض الجرائم المرتكبة  د األافام دون سن  )د( 

قانون األافام والشننننننننبا  من أجل رفع الحد األدنى لسننننننننن الشفل أو  وأقر البرلمان تعديلت على -11
 سنة. 18سنة إلى أقل من  16الشا  الذ  يحتا  إلى الحماية أو إعادة التيهيل من أقل من 

على  نننرورة  2018. لقد  ننندد قانون إصنننل  العدالة الجنائية لعا  حماية الضنننحايا من األافام -12
الجنائية لألافام الضننننحايا والشننننهود بما يراعي صنننندماتهم النفسننننية واحتياجاتهم. فبات معاملة ناا  العدالة  

بنشنننر معلومات تتيا كشنننل هوية صننناح  الشننننوأ أو الضنننحية الم عومة في حالت العتداء داا الديا  عم
. ويج  تقديم أدلة الضننننننننننحية الم عومة في جلسننننننننننات سننننننننننرية أثناء المحاكمات إجرامياا  على األافام عملا 

الجنائية المتعلقة بقضننايا العتداء على األافام، ما لم ي تر المعني خلف ولك. ويجوز السننما  للضننحايا 
 الم عومين في قضايا العتداء على األافام باإلدلء بشهاداتهم خلل  ا ة مادية.

رحلة لقد زاد إنفاقنا السننننننننننننننو  على التعليم في م إتاحة بداية حسننننننننننننننة لكل افل في مقتبل الحياة. -13
مليون دولر أمريني( في  273)بننناا مليون دولر سنننننننننننننننغنننافور  تقري  360الشفولنننة المبنرة ثل  مرات من 

، وسننننننيتضنننننناعل إلى 2018مليون دولر أمريني( في عا    759)بليون دولر سنننننننغافور   إلى 2012 عا 
لقادمة. ونسنننننننتمر  في بليون دولر أمريني( في السننننننننوات القليلة ا 1,52)أكثر من بليوني دولر سننننننننغافور  

إلى تهيئة أجواء تتيا تكافؤ الفرص  تحسننننين فرص الحصننننوم على التعليم في مرحلة الشفولة المبنرة سنننن.ياا 
، يجوز لألسننننننر العاملة وات 2020من كانون الثاني/يناير راا أما  أافام األسننننننر المن فضننننننة الدخل. واعتبا

لرعاية أافالها لمدة يو   دولر أمريني(  ننهرياا  2,30دولرات سنننغافورية فقط ) 3الدخل المن فض أن تدفع 
ل دمات رياد األافام في مدارس التعليم  دولر أمريني(  ننننننهرياا  0,76)  واحداا  سنننننننغافورياا  كامل أو دولراا 

في المائة من  80، سننننننننننيتسنننننننننننى لما نسننننننننننبته 2025ما قبل البتدائي المدعومة من الحنومة. وبحلوم عا  
ل زيادة  األافام في مرحلة ما قبل التعليم البتدائي دخوم رياد األافام المدعومة من الحنومة، مما يشنن 

 في المائة.  50 بالمقارنة مع النسبة التي ل تتجاوز حالياا 

الت صننننننصننننننات والمجتمع على  . نعمل بالشننننننراكة مع المهنيين المتعدد أافام األسننننننر المحرومة -14
تع ي  الوصنوم إلى أافام األسنر المن فضنة الدخل، من الولدة حتى السنادسنة من العمر، في إاار برنامج 

(، من أجنل توفير الندعم الشننننننننننننننامنل مننذ المراحنل األولى بمنا يلبي احتيناجنات KidSTARTكيندسننننننننننننننتنارت )
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، 2023افل إ ننافي بحلوم عا   5  000مج األافام الصننحية والجتمامية والتنموية. وسننيسننتفيد من البرنا
ل زيادة بالمقنارنة مع العندد الحنالي البنال   ، أنشننننننننننننننينا فرقة العمل 2018افنل. وفي عا   1 000ممنا يشنننننننننننننننن 

( ب ية تع ي  التعاون ما بين الوكالت UPLIFTالمعنية برفع مسنننننننتوأ التلميذ في الحياة وإلها  األسنننننننر )
الجتمامية والمتشوعين، وكشنل وسند الثغرات التي تعتر  المناومة الحنومية والمدارس وموف ر  ال دمات  
 الحالية ال اصة بدعم هؤلء األافام.

 144و 143و 142و 141و 114و 106و 81و 67و 66و 65النسددددددداء صالتو ددددددديا   -باء 
 (210و 209و 208و 151و 149و 148و 147و 146و 145و

منذ السننننننتقلم خشوات كبيرة لصننننننالا النسنننننناء. فنحن نشننننننيد بمنجازاتهن ونقدر   ةخشط سنننننننغافور  -15
 106و  81و 67و  66و 65إسهاماتهن ونحتر  منانتهن المتنامية في المجتمع. وأيدت سنغافورة التوصيات 

 .210و 209و 208و 151و 149و 148و 147و 146و 145و 144و 143و 142و 141و 114و

بين الوزارات المعنية باتفا ية القضننننناء على جميع أ ننننننام التميي   ننننند  وتتولى اللجنة المشنننننتركة -16
المرأة رصنننننننننند تنفيذ سنننننننننننغافورة للت اماتها بموج  التفا ية. ونارت هذه اللجنة في التقرير الدور  ال ام  

، اسنتهلط سننغافورة سنلسنلة حوارات 2020وفي عا    .2017في عا    (CEDAW/C/SGP/5)لسننغافورة 
المرأة في سننننننغافورة، وهي مبارة عن سنننننلسنننننلة من الحوارات الوانية التي ترمي إلى جمع للنهود بشنننننؤون 

مراء ملف السنننننننننغافوريين فيما ي ل القضننننننننايا المتعلقة بالمرأة في المن م، والعمل، والمدرسننننننننة، والمجتمع.  
ات وسننننننننننننيحتو  على توصنننننننننننني  2021وسننننننننننننتتو   الحوارات بنتا  أبيض يعت   تقديمه إلى البرلمان في عا  

 وخاراة اريق لتع ي  النهود بحماية المرأة وبمصالحها ونمائها في سنغافورة.

. تدعم سنننغافورة بصننورة نشننشة مشنناركة المرأة في السننياسننة وال دمة العامة. وفي زيادة المشنناركة -17
أ سننننننننننننندة الرئاسنننننننننننننة في سننننننننننننننغافورة. وفي و ، تولط حليمة يعقو  منصنننننننننننننبها، وهي أوم امرأة تتب 2017عا  
في المائة( من النساء، وهذه النسبة أعلى من  29عضوا في البرلمان )  95من أصل    28، كان 2020 عا 

في المائة. وفي الوقط الراهن، لدينا تسننننننننع نسنننننننناء  24,5المتوسننننننننط العالمي للتحاد البرلماني الدولي البال  
العاملين في ال دمة في المائة من  53. كما تشنننل النسنناء  نن صنناا  37يشننغلن مناصنن  سننياسننية من أصننل  
. ويشنننجع المجل  المعني بالتنو. في مجال  اإلدارة، الذ  جرأ (2019العامة )النسنننبة المسنننجلة في عا  
، على زيادة تمثيل المرأة في مجال  اإلدارة داخل الشنننركات المدرجة 2019تشننننيله في كانون الثاني/يناير 

 ات  ير الربحية.في البورصة، والمجال  وات السلشة الناامية، والمنام

. ل ي ام العديد من النسنننننننننننناء يتحملن الكثير من المسننننننننننننؤوليات دعم المرأة في المجتمع واألسننننننننننننرة -18
المتعلقة باألسنننننرة وبتقديم الرعاية. فواصنننننلنا تع ي  التدابير الرامية إلى تشنننننجيع تقاسنننننم المسنننننؤوليات المن لية 

منا ما ي يد على 2020ى عا  إل  2018واألسننننننننننننرية، مثل ترتيبات العمل المرنة. ومن عا   مليون    200، قد 
مليون دولر أمريني( في  نننل منا مالية، وو ننعنا أدلة عملية لدعم أربا  العمل  152)دولر سنننغافور  

، يحاى اآلبناء بنمجنازة أبوة مندفوعنة األجر 2017في ات ناو ترتيبنات عمنل مرننة والحفناع عليهنا. ومننذ عنا  
ا يصننننل إلى أربعة أسننننابيع من إجازة األمومة التي تحاى بها زوجاتهم. لمدة أسننننبوعين ويمننهم مشنننناارة م

وفي إانار الحركنة الوانينة المسننننننننننننننمناة قمبناء مندأ الحيناةق، ات  نذننا مبنادرات مثنل مبنادرة قمبناء في المندارسق 
(Dads@School  لتع ي  األبوة النشننننننننننننننشنة. ومننذ عنا )تحصننننننننننننننل األمهنات العنازبنات على نف  2017 ،

 صل عليها األمهات المت وجات لرعاية ر يع وافل وعلى نف  إجازة األمومة.اإلعانات التي تح

وتشبق الشنريعة اإلسنلمية على بعض األمور الدينية والشن صنية المتعلقة بالمسنلمين في سننغافورة.  - 19
ام، ويراعي تشبيق الشننريعة اإلسننلمية في سنننغافورة السننياقات والمعايير المجتم.ية المتشورة. وعلى سننبيل المث 
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، جرت مراجعة الفتوأ المتعلقة باإليجار المشنننننننترد كي يععترف بعقود اإليجار المشنننننننتركة 2019في أيار/مايو 
باعتبارها صننالحة دينيا، وولك دون الحاجة إلى تقديم وثائق إ ننافية إلعمام حقوق المسننتيجر الباقي على قيد  

مات، على وجه ال صنننننوص، من الضنننننائقة  الحياة في حام وفاة المسنننننتيجر اآلخر. وهذا يحمي األرامل المسنننننل 
 المالية وعد  اليقين. 

ر  العنل بموج  ميثاق المرأة، تع ي  الحماية من العنل -20 . تتحل ى سنننننننننننننغافورة بتشننننننننننننريع محنم يج 
  وقننانون األافننام والشننننننننننننننبننا ، وقننانون الحمننايننة من المضنننننننننننننننايقننات، وقننانون العقوبننات. ومنننذ كننانون الثنناني/

عنا تعريف   ، ألغينا تماماا 2020 يناير الحصنننننننانة ال وجية التي كانط تسنننننننر  في حالت ال تصنننننننا  ووسننننننن 
دنا العقوبات  ال تصنننا  ليشنننمل اإليل  الفمو  والشنننرجي بالقضننني  دون ر نننا الشننن ل المعني. كما  ننند 
المتعلقة بمجموعة من الجرائم المرتكبة  نننننننند األ نننننننن اص المعر ننننننننين لألوأ، بمن فيهم األافام، والعمام 

 اص الذين لهم علقات حميمة مع المجرمين، واأل ننن اص ووو اإلعاقة العقلية أو البدنية المن ليون واأل ننن 
التي تجعلهم عاج ين إلى حد بعيد عن حماية أنفسنننننننننننهم من العتداءات. ومن أجل تع ي  الوعي بمسنننننننننننيلة 

ن ط حملة لكسر جدار الصمط في عا    .2016العنل المن لي وتشجيع النقاش بشينها،  ع

ن القوانين وحدها ل يمنن أن تحل مسننيلة العنل األسننر  المتعددة األوجه. فينشننئط فرقة وندرد أ -21
وتتمثل مهم تها في جمع أعضنننننننناء من الحنومة،  2020العمل المعنية بالعنل األسننننننننر  في  ننننننننبام/فبراير  

توفير  والمحاكم، و ركاء مثل المستشفيات ومراك  إخصائيي العنل األسر  ومراك  اإليواء العاجل ومراك 
ال دمات األسننننننرية، من أجل تقديم توصننننننيات للتصنننننند  للعنل األسننننننر . ومن المتوقع أن تقد  فرقة العمل 

 عن النتائج والتوصيات التي توصلط إليها في وقط لحق من هذا العا .راا تقري 

 (137و 136و 135و 133و 132و 130و 94و 79المهاجرون صالتو يا   -جيم 

ر سنننننننننننغافورة كل  ما يسننننننننننهم به عم النا المهاجرون وقد ات ذت تدابير فعالة للنهود برفاههم.   -22 تقد 
 .137و 136و 135و 133و 132و 130و 94و 79وأيدت سنغافورة التوصيات 

ل العم ام المهاجرون بمن فيهم العم ام األجان  و  -23 عم ام المن ليون األجان  ج ءاا كبيراا من الويشنننننننن 
 ملة في سنغافورة. ونحن نعمل باستمرار على مراجعة وتحسين التدابير الرامية إلى صون رفاههم.القوأ العا

ام األجنناننن  نف  الحقوق التي يتمتع بهننا العنناملون المحليون  الحمننايننة التشننننننننننننننري.يننة. -24 يعمنا العمنن 
بموج  قانون العمل، وقانون السنننننلمة والصنننننحة في منان العمل، وقانون التعويض عن إصنننننابات العمل، 

لتحسننننين سننننبل الحماية )مثل   2019وقانون وكالت التوليف. وجرأ تعديل قانون العمل في نيسننننان/أبريل 
لعمل اإل نافي، ومنا أيا  للراحة، وتحديد سناعات العمل( وتع ي  إجراءات تسنوية الن اعات. دفع سناعات ا

 كما أن حقوق العمل المنفولة للعمام األجان  محمية بموج  قانون توليف القوأ العاملة األجنبية.

حماية بفضنل ويتمتع العمام المن ليون في سننغافورة، الذين يشنملون العمام المن ليين األجان ، بال -25
إاار  ننامل من القوانين وتدابير اإلنفاو التي تيخذ في العتبار م تلل ترتيبات العمل المت ذة في األماكن 
التي يشننننننننننننننتغننل فيهننا العمننام المن ليون. وينفننل قننانون توليف القوأ العنناملننة األجنبيننة حقوق جميع العمننام 

افية وأيا  راحة أسنننننننننبومية )أو التعويض عنها(.  المن ليين األجان  ورفاههم، بما في ولك منا راحة يومية ك
كما ع زنا وسنننائل حماية العمام المن ليين األجان  من سنننوء المعاملة. فقد جرأ تعديل قانون العقوبات في 

لمضنننناعفة العقوبة القصننننوأ المفرو ننننة على األ نننن اص المدانين بتهمة إلحاق األوأ بالعمام  2019عا  
ليهم وارتكا  جرائم جنسننننننننننية في حقهم وتقييد حريتهم أو حبسننننننننننهم دون وجه المن ليين األجان  والعتداء ع

 م الفاا   حق. ويعد حج  تصننننننناريا العمل أو جوازات السنننننننفر بما يتعارد مع رهبة العمام المهاجرين أمراا 
 للقانون أيضاا.
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ام المهناجر التعليم والتومينة والتندرين  -26 ين ومرك  . تععتبر منامناتننا  ير الحنومينة )مثنل مرك  العمن 
العمنام المن ليين ومنامنة ْأين(دا(  ننننننننننننننركناء ل يقندرون بثمن فيمنا يتعلق بتحنديند و ننننننننننننننع العمنام المهناجرين،  
وبضنننمان فهم هؤلء العمام لحقوقهم ومسنننؤولياتهم وإدراكهم لسنننبل المسننناعدة المتاحة. وتقو  المنامات  ير 

ه الحنومية بتنفيذ برامج بالمشننننننننناركة مع الحنومة، على  رار تنفيذ  قبرنامج السنننننننننتقرار في البلدق الذ  يتوج 
إلى العمام عند وصنننننننننننننولهم إلى البلد، وتوزيع أدلة مفيدة، وتكوين مجموعة من سنننننننننننننفراء العمام المهاجرين  

المعلومات وتبادم المسنننننننتجدات. كما تقد  المنامات  ير الحنومية دورات للتدري  المهني واإللما   لنشنننننننر
 باألمور المالية.

قمنا بتحسننننننين إمنانية اللجوء إلى سننننننبل التالم والنتصنننننناف المتاحة أما   التالم. تحسننننننين سننننننبل -27
، أنشننننننننننننينا المحنمة المعنية بشننننننننننننناوأ العمل باعتبارها هيئة 2017العمام المهاجرين والمحليين. وفي عا  

ذ  عن التحالل الثلثي إلدارة المنازعات ال فضننننننننلا واحدة تسننننننننو   مجموعة واسننننننننعة من المنازعات العمل، 
من  في المائة 90يوف ر وسننااة ك شوة وسننيشة قبل اللجوء إلى المحنمة المعنية بشننناوأ العمل. وقد نجا 

موا  نننننننننننننننننناوأ للمشنننالبنننة بنننيجورهم بين   ح يران/ 30و 2019كنننانون الثننناني/ينننناير  1المولفين النننذين قننند 
عات أو المحنمة المعنية في اسنننننننترداد أجورهم بالكامل بواسنننننننشة التحالل الثلثي إلدارة المناز   2020 يونيه

منامتان  ير حنوميتين معنيتان بشنؤون العمام المن ليين األجان    2019بشنناوأ العمل. وبدأت في عا  
في تقنديم خندمنات مجنانينة إلى العمنام المن ليين األجنانن  وأربنا  العمنل لحنل الن اعنات، وولنك من أجنل حنل 

 المنازعات التي ل تنشو  على م الفات تنايمية.

. ألهرت دراسنننة اسنننتقصنننائية بشنننين تجربة العمام األجان ، أجريط في الرفاه والصنننحة والسنننلمة -28
، أن تسننننعة من كل عشننننرة من العمام األجان  في سنننننغافورة را ننننون عن العمل في سنننننغافورة 2018عا  

ام ويمنن أن يوصننننننننننوا أسننننننننننرهم وأصنننننننننندقاءهم بالعمل في بلدنا. ويععد  أربا  العمل الذين يسننننننننننت دمون العم
المهاجرين بجميع فئاتهم مسؤولين عن النفقات الشبية لعم الهم، كما يتعي ن عليهم توفير سنن مقبوم لعم الهم 

 15  000و نننننمان حصنننننولهم على الغذاء. ويج  على أربا  العمل عقد تيمين صنننننحي ل تقل   يمته عن 
ام األجنانن  النذين لنديهم مهنا 11 400)دولر سنننننننننننننننغنافور   رات محندودة ومتوسننننننننننننننشنة دولر أمريني( للعمن 

، رعفعننط حنندود النفقننات الشبيننة، وحنندود التعويض عن الوفنناة والعج  النندائم، 2020المسننننننننننننننتوأ. وفي عننا  
بموج  قانون التعويض عن إصننننابات العمل، ب ية مواكبة ت ايد األجور وتكاليف الرعاية الصننننحية. ويج  

قد بوليصنة تيمين  ند الحواد  الشن صنية على أربا  العمل الذين يسنت دمون العمام المن ليين األجان  ع
( في حالة حدو  وفاة عر نننننننننننننية أمرينياا   دولراا  45 560)دولر سننننننننننننننغافور    60 000ل تقل   يمتها عن 

 وعج  دائم.

 229و 227و 226و 225و 224و 129و 114األشددددددواا عوو اإلعاقة صالتو دددددديا   -دال 
 (231و 230و

دعم إدما  األ ن اص وو  اإلعاقة. وقد أيدت سننغافورة تسنعى سننغافورة إلى بناء مجتمع جامع ي  -29
، و نننننننعط 2007ومنذ عا    .231و  230و 229و  227و  226و  225و  224و  129و 114التوصنننننننيات 

سنننننغافورة خششاا خمسننننية تعرف باسننننم قال شط الرئيسننننية التمنينيةق وتشننننمل تدابير إلدما  األ نننن اص وو  
، بعند (2021-2017)اإلعناقنة في المجتمع. ولقند  ننننننننننننننرعننا في تنفينذ ال شنة الرئيسننننننننننننننينة التمنينينة الثنالثنة 

عاقة وأسرهم ومقدمو الرعاية ووكالت مشاورات منثفة مع أصحا  المصلحة، بمن فيهم األ  اص ووو اإل
ال نندمننات الجتمنناميننة والمهنيون وأربننا  العمننل والممننارسننننننننننننننون. وتع ز هننذه ال شط الرئيسننننننننننننننيننة اإلدمننا  
الجتماعي والقتصناد  لأل ن اص وو  اإلعاقة، مع ات او مبادرات في مجالت من قبيل التدخل المبنر، 

 الكبار، وتسهيلت الوصوم، والتكنولوجيا. والتعليم، والعمالة، والنقل، والصحة، ورعاية
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. لقد خشط سننننننننغافورة خشوات كبيرة في تحسنننننننين سنننننننبل الوصنننننننوم والتحرد. اإلدما  الجتماعي -30
فجميع مرافق الحافلت العامة يمنن الوصوم إليها على كرسي متحرد كما أن جميع الحافلت المو وعة 

دة بناا  رقمي لع  2018قيد ال دمة بعد عا   رد معلومات الركا  هدفه مسنننننننناعدة المتنقلين من وو  م و 
بشنننين تسنننهيلت الوصنننوم متشلبات إل امية جديدة من  نننينها تحسنننين  2019اإلعاقة. ويتضنننمن قانون عا  

لنا على وو  اإلعاقة  إمنانية الوصنننننننوم إلى المراحيض ومواقل السنننننننيارات، من بين أمور أخرأ. كما سنننننننه 
ت وبرامج ريا ننننية جامعة في إاار ال شة الرئيسننننية للريا ننننة ممارسننننة الريا ننننة بفضننننل اسننننتحدا  صننننال

ومن أجل تيسنننير اال. األ ننن اص وو  اإلعاقة ومقدمي الرعاية   .2016الم صنننصنننة لذو  اإلعاقة لعا  
الدليل التمنيني، وهو مبارة عن بوابة إلكترونية أولية تتضننمن   2019على الموارد المتوافرة، صنندر في عا  

 اإلعاقة. موارد متعلقة بشؤون 

فيما يتعلق باألافام دون سنننننن  السنننننادسنننننة المعر نننننين ل شر تيخر النمو، يععتبر   التدخل المبنر. -31
، قمنا 2019ل يادة إمناناتهم إلى أقصننى حد. وفي عا    أسنناسننياا  الحصننوم على الدعم المبنر والهادف أمراا 

عنا النشاق الذ   تغشيه لتشننننمل الم يد من األسننننر. كما ب يادة اإلعانات الداعمة لبرامج التدخل المبنر ووسنننن 
أدخلنا برنامجين جديدين من برامج التدخل المبنر، هما برنامج التدخل المبنر للر نننننع واألافام دون سننننن 

نماء المع ز، من أجل إتاحة خيارات إ نننننننافية للتدخل مصنننننننممة خصنننننننيصننننننناا لتلبية الالثانية وبرنامج الدعم 
بمنشننناء مجموعة عمل جامعة مشنننتركة بين عدة قشاعات  أيضننناا  ، قمنا2019احتياجات األافام. وفي عا  

لمرحلة ما قبل التعليم البتدائي من أجل دراسنننننننننننننة كيفية تحسنننننننننننننين الدعم الموفر لألافام وو  الحتياجات 
 النمائية المتوسشة إلى الشديدة داخل رياد األافام.

ع نشاق قانون التعليم اإلل امي 2019. منذ عا  الحتياجات التعليمية ال اصننة واألافام وو  -32 سنن  ، وع
 1في سننغافورة ليشنمل األافام وو  الحتياجات التعليمية ال اصنة المتوسنشة إلى الشنديدة، الذين ولدوا بعد 

كي تتا  لهؤلء األافام بيئات تعليمية تناسنننننن  احتياجاتهم على أفضننننننل وجه.  ،2012كانون الثاني/يناير 
لة من الحنومة   80وتبل  نسننننبة الشل  وو  الحتياجات التعليمية ال اصننننة الملتحقين بالمدارس العامة الممو 

  الدراسننننننني الواني هؤلء التلميذ بالقدرة الذهنية والمهارات التكيفية اللزمة لفهم المنها ويتحلىفي المائة. 
والتعلم في الصنفوف الدراسنية التقليدية. ويتلقون الدعم من قالمعلمين المتحالفين )الدعم التعلمي والسنلوكي(ق 
ومن معلمين مدربين على مو نو. الحتياجات ال اصنة. أما نسنبة العشنرين في المائة المتبدية من التلميذ  

في المائة من جميع األافام في سنننننننننن الدراسنننننننننة( الذين  1,5وو  الحتياجات التعليمية ال اصنننننننننة )حوالى 
صنناا م صنن  يحتاجون إلى مسنناعدة أكبر وأكثر ت صننصننا، فيلتحقون بمدارس ممولة من الحنومة توفر تعليماا 

ل  لحتياجاتهم. ويت بع هؤلء التلميذ مناهج م صنصنة ويسنت دمون خشط تعليم فردية للسنتر ناد بها. ويشنن 
الجتماعيون،  ، الذين يدعمهم المعالجون، وعلماء النف ، واإلخصننننننائيون خاصنننننناا  اا المعلمون المدربون تدريب 

 ومساعدو المعلمين،  بنة الدعم المقد   في مدارس التعليم الم صل.

ويشنننننمل الدعم الشل  وو  الحتياجات التعليمية ال اصنننننة في معاهد التعليم العالي. ويتضنننننم ن  -33
لندعم وو  الحتيناجنات التعليمينة ال ناصننننننننننننننة يتعناون مع اإلدارات بناا نت كنل معهند من معناهند التعليم العنالي م

األكنناديميننة ووكننالت ال نندمننات الجتمنناميننة ب يننة تقننديم خنندمننات دعم مجم عننة من مرحلننة مننا قبننل اللتحنناق 
، ومسننننننيلة التمويل، والدعم الوصننننننومتيسننننننير و  ،بالمعهد إلى الت ر ، بما فيها المشننننننورة ب صننننننوص الدروس

 ري  الداخلي للشل .المتعلق بالتد

( )وهي وكالة م صننننصننننة لتمنين SG Enable. تشننننجع وكالة قإس جي إينايبلق )تع ي  العمالة -34
األ ننننننننن اص وو  اإلعاقة( أربا  العمل على ات با. ممارسنننننننننات مهنية جامعة، بما فيها إعشاء منا لتدري  

 وا ننننحاا  التي تنشو  عليها الولائل تحديداا المولفين، وإدخام تعديلت على أماكن العمل، وتحديد المها  
)تصنننننميم الولائل(، و نننننراء التكنولوجيات المسننننناعدة. وتوفر الحنومة أيضننننناا تعويضنننننات عن األجور عن 
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اريق قائتمان تمنين العمالةق من أجل دعم توليف األ نننن اص وو  اإلعاقة. ويسنننناعد دليل إعادة تصننننميم 
ديد الولائل لتنناسنننننننننننننن  أكثر المولفين وو  اإلعاقة ولتتيا  أربا  العمنل على إعادة تحن  (2019)الولائل 

دمجهم بشنننننننل أفضننننننل. ويمنن للشننننننركات المهتمة أن تقو  باختبار للتقييم الذاتي ينتهي إلى  ياس مؤ ننننننر 
د مدأ اسنننننننننتعدادها لتوليف أ ننننننننن اص وو  احتياجات  توليف وو  اإلعاقة في منان العمل، مما سنننننننننيحد 

مجموعة العمل المعنية بال شة الرئيسننننننننننننية التمنينية الرامية   2019خاصننننننننننننة. وأنشننننننننننننيت الحنومة في عا  
تهيئة األ نننننننن اص وو  اإلعاقة لقتصنننننننناد الغد، وولك من أجل تحسننننننننين إمنانية توليف األ نننننننن اص  إلى
 اإلعاقة. وو  

جنائ تين دراسننننننننننننننيتين لمننافنية المهنارات  2016. أالقنط الحنومنة في عنا  دعم التعلم مندأ الحيناة -35
هتين إلى األ ن اص وو  اإلعاقة والمهنيين الداعمين لتوليف وو  اإلعاقة، وولك من أجل المسنتقبلية موج  

 اكتشاف األ  اص الذين ينونون بمثابة قدوة ومساعدتهم على تعميق كفاءاتهم ومجموعة مهاراتهم.

 نننننينها التي من  ،أقوأ من المحنة ناسنننننبل خروجب  المتعلقة  في إاار الحوارات  .مشننننناورات جامعة -36
، عقندت 19-أن تقود إلى إيجناد مجتمع أقندر على التكيف في سنننننننننننننننغنافورة في مرحلنة منا بعند جنائحنة كوفيند

 120دورات افترا نننننننية م صنننننننصنننننننة لتع ي  المشننننننناركة جمعط   2020الحنومة في تشنننننننرين الثاني/نوفمبر 
شل. مرائهم   صاا من وو  اإلعاقة و يرهم من أصحا  المصلحة المعنيين بقشا. اإلعاقة، من أجل است 

 بشين قضايا تتراو  بين العمالة والتعلم مدأ الحياة والتومية بمسيلة اإلعاقة.

 184و 183و 182و 181و 180و 179و 178األشدددددددواا المتجر بهم صالتو ددددددديا   -هاء 
 ( 190و 189و 188و 187و 186و 185و

 186و  185و  184و  183و 182و  181و  180و  179و 178أيدت سننننننننننننننغافورة التوصنننننننننننننيات   -37
وقد ات ذنا إجراءات حاسننننننمة لمنافحة التجار باأل نننننن اص ودعم الضننننننحايا . 190و 189و  188و  187و

وحمايتهم، بما في ولك تنفيذ اللت امات النا نننننننننننئة عن بروتوكوم األمم المتحدة لمنع التجار باأل ننننننننننن اص 
 وقمعه والمعا بة عليه.

. يفترد التصد  الفعام للتجار باأل  اص و ع قوانين وات او إجراءات إلنفاوها جهود وانية -38
وتعبئة أصنننننحا  المصنننننلحة المعنيين والمجتمع. وو نننننعط سننننننغافورة، بفضنننننل مشننننناورات مسنننننتفيضنننننة مع 
المنامات  ير الحنومية والمؤسنننننسنننننات التجارية والمؤسنننننسنننننات األكاديمية، النهج الواني لمنافحة التجار 

 رباعي العناصر لمنافحة التجار باأل  اص.جاا ، راسمة نه( 2026-2016) باأل  اص 

ل قانون منع التجار بالبشنر لعا  ملحقة المتجرين )أ(  اإلاار القانوني الذ    2015. يشنن 
ننا من اسننننننتهداف المتجرين الذين  تتحل ى به سنننننننغافورة لمنافحة التجار  ير المشننننننرو. باأل نننننن اص، ويمن 

 نننننننننننن صنننننننننننناا تهم بموج  قانون منع  15، وعجهط إلى 2020لبلد. وفي سننننننننننننبتمبر/أيلوم يعملون من خار  ا
التجار بالبشننننننننننر، فجرت إدانة تسننننننننننعة منهم وتبرئة اثنين، وما زالط اإلجراءات القضننننننننننائية المتعلقة بيربعة 

 أ  اص جارية.

. توفر الحنومنة، بنالتعناون مع وكنالت ال ندمنات الجتمنامينة، الغنذاء حمناينة الضننننننننننننننحناينا ) ( 
 والميوأ والرعاية الشبية وخدمات المشورة والتدخل المت صل الذ  يتناس  مع لروف كل  حية.

ل وعي الجمهور العا  بجرائم التجار باأل نن اص وتدري  أصننحا  منع التجار ) (  . يعشننن 
المصننننننننلحة المعنيين على تحديد جرائم التجار باأل نننننننن اص والتعامل معها أمرين حاسننننننننمين لمنع التجار 

ماية الضنحايا. وقد  نجعط منحة تومية الجمهور العا  بمسنيلة التجار باأل ن اص، التي اسنتعحدثط في وح
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، على ات او مبادرات لتثديف الجمهور العا ، بما فيها معرد صنننور، وعرود أفل ، ومؤتمر  2016عا  
  اص.للشركات، وأ نية لفنان محلي، وتؤد  جميعها إلى زيادة الوعي بمسيلة التجار باأل 

. تعقد سنننغافورة  ننراكات مع المنامات الدولية، إقامة  ننراكات مع أصننحا  المصننلحة )د( 
مثنننل إنتربوم ومنتننن  األمم المتحننندة المعني بنننالم ننندرات والجريمنننة، وكنننذلنننك مع الجهنننات النايرة األجنبينننة 

عمدت   ،2016المسنننننننننننننؤولة عن إنفاو القوانين، لغرد منافحة التجار على الصنننننننننننننعيد العالمي. وفي عا  
سنننننغافورة، حرصنننناا منها على تع ي  تعاونها مع  ننننركائها اإلقليميين، إلى التصننننديق على اتفا ية رابشة أمم 
جنو   ننننرق مسننننيا لمنافحة التجار باأل نننن اص، ول سننننيما النسنننناء واألافام. وعلى الصننننعيد المحلي، تععد  

ايا التجار باأل نننن اص، كما منامات المجتمع المدني جهات  ننننرينة ل تقدر بثمن في مجام رعاية  ننننح
 إن اقتنا. الشركات بضرورة الستعانة بمصادر موثوق فيها أمر أساسي إلنهاء الشل .

وباإل نننننافة إلى ولك، تتلقى السنننننلشات المعنية تدريباا منتاماا ومت صنننننصننننناا، محلياا وخارجياا، من  -39
 سنة للتصد  لذلك.أجل  رس الوعي بمؤ رات التجار باأل  اص وات او تدابير فعالة ومح

 (221و 217و 216و 129و 128و 105المسنون صالتو يا   -واو 

إن سنننننننننننغافورة مجتمع  . 221و 217و  216و  129و 128و  105أيدت سنننننننننننغافورة التوصننننننننننيات  -40
سننة  65، سنينون واحد من كل أربعة سننغافوريين في سنن 2030تتسنار. فيه وتيرة الشني وخة. وبحلوم عا  

فما فوق. وتعنل سننننننننغافورة على إعادة التوازن بين السنننننننتراتيجيات الجتمامية والقتصنننننننادية، بما يشنننننننمل 
تدميم خشط الرعاية الصنحية الوانية، والبنية التحتية، ومرافق الرعاية، و نبنات الدعم، وولك لتمنين كبار 

 يحيوا حياة نششة ووات معنى. السن لدينا من أن

صننننندوق الدخار المرك   في سنننننغافورة هو ناا  ادخار  ناا  مدخرات التقاعد الشننننامل للجميع. -41
خار أموام للتقاعد والسننننننن  ن السننننننغافوريين والمديمين الدائمين من اد  إل امي تابع للضنننننمان الجتماعي يمن 

أربا  العمل والمولفون بشننل مشنترد في تغذية حسنابات ولحتياجات المرء من الرعاية الصنحية. ويسناهم 
مسنننننناهمات  ، سننننننت داد تدريجياا 2022من عا  راا المولفين المفتوحة لدأ صننننننندوق الدخار المرك  . واعتبا

 .عاماا  70و 55صندوق الدخار المرك   ال اصة بنبار العمام الذين تتراو  أعمارهم بين 

، اسنتحدثط سننغافورة مجموعة من التدابير 2020. في عا  معقولةالرعاية الجيدة الموفرة بيسنعار  -42
للحد  من عد  اليقين فيما ي ل حاجة سنننننننانها إلى الرعاية في األجل الشويل. وتشننننننمل هذه التدابير خشة 

 CareShieldمنقحة للتيمين ال اص بالرعاية على المدأ الشويل، وهي خشة قدر. الرعاية مدأ الحياةق )

Life   زت فيها الحماية المالية بشنننننننننل كبير لذو  اإلعاقة الشننننننننديدة. كما سننننننننتوفر ال شة الوانية ( التي عع
م من مسنناهمات تعدفع أثناء سنننوات MediSaveللدخار الشبي، وهي خشة قالدخار الشبيق ) (، التي تمو 

األقصنننى لما يجوز إ نننافية لذو  اإلعاقة الشنننديدة ول سنننيما بعد التقاعد. وسنننيتم زيادة الحد لا ال دمة، أموا
سنننننحبه من مبال  نقدية في إاار خشة قالدخار الشبيق ب ية تحسنننننين المسننننناعدة الموفرة لأل ننننن اص الذين 

المواانين  ( ElderFund) يعانون من العديد من األمراد المعقدة الم منة. ويسنننننننننننناعد صننننننننننننندوق البالغين 
على تلبية  عاماا  30السننننننننننننننغافوريين وو  اإلعاقة الشنننننننننننننديدة ووو  الدخل المن فض الذين تتجاوز أعمارهم 

 احتياجاتهم من الرعاية الشويلة األجل.

إ ننافية لتمنين كبار السننن في بلدنا  داا . تبذم سنننغافورة جهو تيسننير انتفا. كبار السننن ب دمات الرعاية  - 43
، قمنا ب يادة أماكن الرعاية المن لية والنهارية  2015شننننننننل مريا داخل المجتمع. ومنذ عا  من التقد  في السنننننننن ب 

في المائة لمسننناعدة كبار السنننن على التقد  في العمر في منان تواجدهم، كما قمنا ب يادة عدد األسنننرة    70بنسنننبة 
 هم دعم عائلي محدود. في المائة لكبار السن الضعفاء الذين لدي   30المتوافرة في دور الرعاية بنسبة 
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ونحن ملت مون بناتبنا. نمناو  جنديندة ومتكناملنة تع ز الرعناينة واإلدمنا  الجتمناعي. ونعنل على  -44
زيادة عدد المراك  النهارية الم صننصننة لكبار السننن، بما في ولك مراك  الشنني وخة النشننشة، ومرافق رعاية 

ت متكناملنة للرعناينة المن لينة والنهنارينة،  المسنننننننننننننننين واألافنام في بعض المجمعنات السننننننننننننننننينة. وأوجندننا خندمنا
 وسوف ن تبر نماو  سننية تتضمن خدمات للرعاية بما يسهل ال.يش المستقل للمسنين العازبين.

. نواصننل بناء مجتمعات محلية تراعي احتياجات كبار السننن من خلم تحسننين الهياكل األسنناسننية -45
ل كبار السنننننننن النشنننننننشين إلى تحسنننننننين القدرة على تحسنننننننين البنية التحتية. ويرمي برنامج التحسنننننننين من أج

التحرد ووسائل الراحة في دور العج ة. وأقمنا مفارق ارق أكثر أماناا وممرات محمية في محشات الركا ، 
وأتحنننا حننافلت يمنن أن تنندخلهننا الكراسنننننننننننننني المتحركننة. كمننا نقو  بتحويننل المتن هننات الوانيننة من خلم 

 لشي وخة النششة.تضمينها قحدائق علجيةق لتشجيع ا

البالغين الضننننننننننننعفاء  ير  ( 2018) يحمي قانون البالغين الضننننننننننننعفاء    .حماية البالغين الضننننننننننننعفاء -46
الذاتي بسنننب  إعاقة بدنية أو عقلية. كما  القادرين على حماية أنفسنننهم من سنننوء المعاملة واإلهمام واإلهمام
سننننننننننننننمحنط للمحترفين النذين يتحلون   2016إن التعنديلت التي أعدخلنط على قنانون القندرات العقلينة في عنا  

بسنننلشة التعيين والنوا  بات او قرارات بالوكالة عن المسننننين العازبين. كما ع زنا تدابير الحماية من إسننناءة 
لمحترفين الذين يتحلون  صنننننلحيات اخلم السنننننما  للمحنمة بتعليق أو إلغاء المعاملة أو السنننننتغلم، من 

 بسلشة التعيين أو النوا  في لل مجموعة أوسع من الاروف.

 (224و 220و 216فئة عوي الدخل المنوفض صالتو يا   -زاي 

سننننيم ، ألننا ملت مون بالحد  من تفاوت الدخل والتق224و 220و 216أيدت سنننننغافورة التوصننننيات  -47
 الشبقي الجتماعي.

راا يعد  برنامج قكو  كيرق عنصنننننننننن   . )ComCare)المسنننننننننناعدة الموفرة في إاار برنامج قكو  كيرق  -48
في  نننبنة األمان الجتماعي لسننننغافورة. ويقد   المسننناعدة الجتمامية لألسنننر الم.يشنننية وات الدخل  رئيسنننياا 

بحسنننننن  الحتياجات وم يجاا من المسنننننناعدات النقدية و/أو راا  المن فض، وتشننننننمل هذه المسنننننناعدة دعما موف
م المشننناريع المنف ذة في إاار برنامج قكو    كيرق من إيرادات الفوائد العينية التي تسنننتجي  للحتياجات. وتمو 

لألموام  مسننننننتداماا راا  لينون مصنننننند 2005التي يدر ها صننننننندوق الهبات التابع للبرنامج، الذ  أنشنننننن  في عا  
التي تتيا تقديم المسنننننننننناعدة الجتمامية إلى السنننننننننننغافوريين وو  الدخل المن فض. ويبل  حجم الصننننننننننندوق 

  ر أمريني(، ويتلقى من الحنومة بصنننننننننورة دورية تمويلا بليون دول 1,4) بليون دولر سننننننننننغافور   1,9 حالياا 
رف خلم السنننننننننننة المالية تكميلياا  مليون دولر   114)مليون دولر سنننننننننننغافور   151حوالى   2019. وصننننننننننع

 أمريني( لتمويل م تلل برامج قكو  كيرق.

ألجور والمهارات  . يتمث ل نموو  األجور المتدرجة في سنننننلم ل تحسنننننين النتائج المحققة في مجام العمالة  - 49
يحدد المسننننننننننارات الوليفية للعمام وو  األجور المن فضننننننننننة، ب ية العمل على زيادة األجور بفضننننننننننل تحسننننننننننين  

ع نشاق تشبيقه إلى الم يد من القشاعات.   المهارات. واعبق النموو  بنجا  في قشاعات م تارة، وسيوس 

فاه الجتماعي المشروم، إلى روات  ويضاف برنامج الدخل التكميلي، المندر  في إاار ناا  الر  -50
 30العمام وو  األجور المن فضنننة ومدخراتهم المتوافرة لدأ صنننندوق الدخار المرك  ، بنسنننبة تصنننل إلى 

في المائة سنننننوياا. ويسننننتهدف برنامج الدخل التكميلي في المقا  األوم العمام السنننننغافوريين الذين ينسننننبون  
إلفنادة الم يند من العمنام وو  األجور  2020أقنل من المئين العشننننننننننننننرين. وقند ع زننا هنذا البرننامج في عنا  

رف أكثر من 2007المن فضننة وزيادة المدفوعات. ومنذ عا   بليون   5,2) دولر سنننغافور  بليون  6,8، صننع
 من العمام وو  األجور المن فضة. 890 000دولر أمريني( إلى 
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ويقو  برننامجنا قالمهنارات المسننننننننننننننتقبلينةق وقتحسننننننننننننننين المهنارات في إانار نانا  الرفناه الجتمناعي  -51
دري .  المشنننرومق بدعم تدري  العمام وو  األجور المن فضنننة وتحفي  أربا  العمل على إرسنننام العمام للت 

بدلت تدري  لأل ن اص العاملين لحسنابهم ال اص، ويمنحان جوائ  لمنافية  ويوفر هذان البرنامجان أيضناا 
 اللت امات التدريبية في حالة التدري  الدؤو .

ويسننننننننننننننتفيند المسنننننننننننننننون ووو الدخل المن فض من قنانا  دعم الفضننننننننننننننةق في مرحلنة التقناعد. ومن  -52
فع كل  أربعة أ ننننننننننننهر، في إاار هذا الناا ، 2020إلى عا   2016 عا  بليون دولر سنننننننننننننغافور   1,6، دع
من كبار السنن. ومنذ كانون    200 000بليون دولر أمريني( من المبال  النقدية اإل نافية ألكثر من  1,2)

 ، يشمل الناا  ثلث السنغافوريين المسنين وقد زاد مدفوعاته.2021الثاني/يناير 

لت إلى زيادة أجور العمام وو  الدخل المن فض بوتيرة أسر. من متوسط أجور وأدت هذه التدخ -53
 القوأ العاملة على مدأ العقد الما ي.

 (222و 215و 123و 121و 118التعليم صالتو يا   -حاء 

فيعد  تعليم أافالنا و نبابنا، والتعلم  . 222و 215و 123و 121و 118أيدت سننغافورة التوصنيات  -54
مدأ الحياة للسننننننغافوريين البالغين أولوية وانية. وقد ورد وصنننننل لبعض جهودنا في الفرو. أعله المتعلقة 

 باألافام واأل  اص وو  اإلعاقة.

. نعتقد أن التعليم عامل رئيسني يسناو  بين   نمان حصنوم الجميع على تعليم جيد بتكلفة معقولة -55
 اس من م تلل الفئات الجتمامية في سننننننننننغافورة. والتعليم الذ  يحاى به السننننننننننغافوريون مدعو  دعماا الن 

كبيرا. وعلوة على ولك، تقد   برامج المسنننننننناعدة المالية، التي يجر  تحديثها بانتاا ، مسنننننننناعدة موجهة إلى 
رسنننننية والرسنننننو  المتنوعة  التلميذ من األسنننننر وات الدخل المن فض، وهي تشنننننمل إعانة كاملة للرسنننننو  المد

عن  فضننننننننننننننلا العتيادية وإعانة للنقل المدرسنننننننننننننني من المرحلة البتدائية إلى مرحلة ما قبل دخوم الجامعة،  
الكت  المدرسننننننننية المجانية وال   المدرسنننننننني المجاني، وإعانة للوجبات المدرسننننننننية التي يتناولها التلميذ في 

لدراسنننية للتلميذ من األسنننر وات الدخل المن فض إلى المتوسنننط المدارس البتدائية والثانوية. وتتا  المنا ا
 في مرحلة ما بعد المرحلة الثانوية وما قبل دخوم الجامعة. 

. يع ز مشنننننننرو. قرفع مسنننننننتوأ التلميذ في الحياة وإلها  األسنننننننرق حريل على توفير الدعمناا   -56
بط بننل مندرسننننننننننننننة ابتندائينة مرك  لرعناينة . ويرت مناومنة أ ننننننننننننننننام الندعم الموفرة لتمنين األافنام األقنل حاناا 

التلميذ من  ينه تقديم الرعاية ما بعد الدوا  المدرسي، بما في ولك لألافام الضعفاء أو المحرومين، بينما 
تعقد  البية المدارس الثانوية  ننننننننراكة مع منامات مجتم.ية لتوفير برامج تتضننننننننمن أنشننننننننشة لما بعد الدوا  

ل مع عوائل هؤلء التلميذ وزدنا الدعم الذ  تتلقاه، وولك بالتعاون مع التواصنننننننن  أيضنننننننناا المدرسنننننننني. وع زنا 
 الوكالت المجتم.ية.

. تواصننننل سنننننغافورة تقديم دعم واسننننع النشاق لألفراد من أجل إتاحة التعلم دعم التعلم مدأ الحياة -57
على رصننننننيد في  فما فوق  عاماا  25مدأ الحياة وإتقان المهارات. ويحصننننننل كل سنننننننغافور  يبل  من العمر 

إاار برنامج قالمهارات المسننننتقبليةق يمنن أن يسننننت دمه للديا  بدورات تدريبية. ويتلقى العمام الم ضننننرمون 
دعماا تمويليا مع زاا كي يتسننننننى لهم السنننننتفادة من برامج التدري  لغرد تحسنننننين فرص توليفهم. ويشننننننل 

ثناء العمل، بفضنل برامج هدفها التوفيق بين التعلم داخل صنفوف دراسنية ج ءا من التدري  المنام الجار  أ
الدراسنننننننة والعمل أثناء الدورات الدراسنننننننية المتوجة بشنننننننهادة وفي مرحلة ما بعد نيل الشنننننننهادة وعلى مسنننننننتوأ 
الندرجنات العلمينة. وهنناد حلقنات عمنل منا منة في المجتمعنات المحلينة تسنننننننننننننناعند األفراد النذين يبحثون عن 

 تقد   المساعدة في البحث عن عمل وفي دعم جهود التدري . مراك  م صصة أيضاا تدري ، وهناد 
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 (219و 218و 215الرعاية الصحية صالتو يا   -طاء 

لنا إلى تغشية صنننننننحية  ننننننناملة لجميع  . 219و 218و  215أيدت سننننننننغافورة التوصنننننننيات  -58 وتوصننننننن 
المواانين ترتك  على المسننننؤولية الفردية وعلى توفير الرعاية الصننننحية بتكلفة معقولة للجميع. وتشننننمل هذه 

عن المدخرات الفردية المودعة في الحسنننابات   فضنننلا ورعاية صنننحية مدعومة   ننناملا   صنننحياا  التغشية تيميناا 
اإل ننننافة إلى ولك، يمنن للسنننننغافوريين المعوزين السننننتفادة من برنامج  ال اصننننة ب شة الدخار الشبي. وب 

 الصندوق الشبي، وهو صندوق هبات حنومي، لتغشية نفقاتهم الشبية.

، يوف ر برننننننامج قالننننندر. الشبي مننننندأ الحيننننناةق 2015. مننننننذ عنننننا  التنننننيمين الصننننننننننننننحي للجميع -59
 (MediShield Life )  ريين وللمديمين الدائمين من أجل دفع فواتير لجميع السنننننغافو  أسنننناسننننياا   صننننحياا  تيميناا

المسننننننننتشننننننننفيات الباهاة مدأ الحياة، وولك بغض النار عن األمراد الموجودة من قبل. والسننننننننتحقاقات 
، أعنددننا خشنة 2020الواجن  دفعهننا لبرننامج قالندر. الشبي مندأ الحينناةق مندعومنة من الحنومنة. وفي عنا  

، لتوفير تغشية اوام الحياة عاماا  40فوريين الذين تقل  أعمارهم عن قدر. الرعاية مدأ الحياةق لجميع السنغا
 لحتياجاتهم من الرعاية على المدأ الشويل.

على تع ي    ( 2020) . ينل  قانون خدمات الرعاية الصنننننننننننننحية  توسنننننننننننننيع نشاق الحماية التنايمية -60
الضننننننننمانات التي تكفل سننننننننلمة المر ننننننننى ورفاههم، وعلى توسننننننننيع نشاق اإلاار التنايمي ليتا  ترخيل 
خدمات الرعاية الصنننحية التي توف رها مجموعة واسنننعة من المهنيين، بمن فيهم المهنيون المتحدون العاملون 

أو التيهيلية، وممارسننننني الش  في مجام الرعاية الصنننننحية، واأل ننننن اص الذين يقدمون الرعاية التمريضنننننية 
 التقليد ، وممارسي الش  التكميلي والبديل.

. تواصننننننل سنننننننغافورة زيادة قدرة المسننننننتشننننننفيات ومرافق الرعاية الشويلة وتحسننننننينها  تشوير المرافق -61
 2015األجل على اسننتيعا  المر ننى لتحسننين إمنانية الحصننوم على خدمات الرعاية الصننحية. ومن عا  

أ نفنا سنتة مسنتشنفيات جديدة، ومرك ين وانيين مت صنصنين باألمراد المعدية وصنحة ، 2020إلى عا  
ونواصل توسيع  بنة مستوصفاتنا لتحسين  . 2030الفم. وسوف نبني خمسة مستشفيات جديدة بحلوم عا  

حصنننننننوم السننننننننان على الرعاية الشبية الشننننننناملة على مقربة من منازلهم. ويسننننننناعد قناا   نننننننبنات الرعاية 
، ميادات الممارسننننين العامين ال اصننننة على تنايم أنفسننننها في 2018الذ  جرأ إالقه في عا    األوليةق،

  بنات لتوفير رعاية أ مل للمصابين بيمراد م منة.

 (215السكن صالتو ية  -ياء 

ألن امتلد المسناكن عنصنر أسناسني لمنا  نعبنا مصنلحة ملموسنة   215أيدت سننغافورة التوصنية  -62
 في بلدنا.

. في السننننننننننننننوات الثل  األخيرة، زادت الحنومة المنا التي تعشيها لمسننننننننننننناعدة عانات المع زةاإل -63
السننغافوريين على التغل  على التحديات التي تعيق اقتناءهم لمسناكن مدعومة. ويحق لكل من يشنتر  أوم 

دولراا أمرينياا( في إاار منحة اإلسننننان   60 760)دولر سننننغافور   80 000من م له تلقي ما يصنننل إلى 
مها صننندوق الدخار المرك  ، باإل ننافة إلى منا أخرأ مثل منحة اإلسنننان التي يقدمها   المع زة، التي يقد 
صننندوق الدخار المرك  ، ومنحة السنننن القري  )التي تشننجع أفراد األسننر الممتدة على ال.يش بالقر  من 

خاص لألسننننننر وات الدخل المن فض، مع ات او تدابير لمسنننننناعدتها على بعضننننننهم البعض(. ويولى اهتما  
 11 400) دولر سننننغافور   15  000النتقام لل.يش في  نننقق أكبر. وتسننناعد منحة التر ية السنننننية، البالغة 

دولر أمريني(، األسننننننننر وات الدخل المن فض التي ت.يش في  ننننننننقق مؤجرة عامة على  ننننننننراء  ننننننننقق من 
   رفتين أو ثل   رف.
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 مجتمع متماسك -سادسا   

 (117و 116و 115و 112و 109تعزيز الوئا  االجتماعي صالتو يا   -ألف 

التي تدعو إلى تع ي  التماسنننننننك  117و 116و 115و  112و 109أيدت سننننننننغافورة التوصنننننننيات   -64
األعراق والوئا  الجتماعيين في مجتمعنا المتسننننننننننم بالتنو.. والتحد  الذ  يواجهنا هو السننننننننننتفادة من تنو. 

 والثقافات ومااهر الترا  والمعتقدات للتوصل إلى مجموعة تكون أعام من مجمو. أج ائها.

 119و 113و 111و 10و 8و 7و 6و 5حمدايدة التنوا العرقي والدد ني صالتو ددددددددديدا   -باء 
 (203و 199و 198و 153و 152و 120و

م تلل الجماعات العر ية والدينية لتع ي   تعمل سنغافورة باستمرار على توسيع القاسم المشترد بين  - 65
التعايش والندما  بوئا  في لل سننيادة القانون. فنسننعى في وقط مبنر إلى فتا أعين  ننبابنا على هذا القاسننم 
المشننننترد. وفي المدرسننننة، يتعارف األافام ووو ال لفيات العر ية والدينية المتنوعة ويديمون علقات بعضننننهم 

واللع  معا. وبفضننل إدرا  موا ننيع مثل التاريا، والدراسننات الجتمامية، والتربية  مع بعض من خلم التعلم 
الشنننن صننننية والتثديف بالمواانة في المناهج الدراسننننية العادية، وفسننننا المجام لختيار لغة محادثة ثالثة، يتعلم  

بلدنا المتعدد الثقافات، التلميذ عن التنو. العرقي والثقافي، والديم المشنننننننننتركة، والقضنننننننننايا المتعلقة بال.يش في  
وعن الحسنننناسننننيات اإلثنية والدينية، وأهمية الوئا  بين األعراق. كما يشننننارد التلميذ في أنشننننشة خار  المنها  

القتصننننننننننننادية واإلثنية،   -  إلى جن  مع أقرانهم من  ننننننننننننتى ال لفيات الجتمامية باا الدراسنننننننننننني يقومون بها جن 
ية التماسننننننننك الجتماعي في الذكرأ السنننننننننوية لندل. أعمام الشننننننننغ   ويحتفلون بيو  الوئا  العرقي لتيكيد أهم 

، ويشنننناركون في الحتفالت المدرسننننية ال اصننننة بالمهرجانات الثقافية. وتعمل وزارة  1964العنصننننرية في عا  
وهي منامة  ير حنومية محلية، لتشننننجيع جميع تلميذ الصننننل  ، OnePeople.sgالتعليم سنننننوياا مع منامة 

 رابع على تحديد ارائق م تلفة لتع ي  الوئا  في إاار نشام قالشريط البرتقاليق. البتدائي ال 

قنا على التفا ية الدولية للقضنننننناء على جميع أ نننننننام التميي  العنصننننننر  في عا   -66 ، 2017وصنننننند 
 ( CERD/C/SGP/1) وقندمننا بعند ولنك التقرير األوم النذ  يجن  أن تقندمنه كنل دولنة ارف. ويورد تقريرننا 

كامل  أيضنننناا تفاصننننيل النهج الشننننامل الذ  تتبعه سنننننغافورة للتصنننند  للتميي  العنصننننر ، والذ  ننفذ بموجبه  
 الت اماتنا بموج  التفا ية الدولية للقضاء على جميع أ نام التميي  العنصر .

لتحسننين التمثيل العرقي في المناصنن  السننياسننية، عدلط سنننغافورة   .انت ابات رئاسننية م صننصننة -67
لغرد إدرا  إجراءات إلجراء انت ابات م صنننصنننة فيما ي ل منصننن  الرئي .  2016رها في عا  دسنننتو 

وإوا لم ينن أحنند من إحنندأ الشوائل العر يننة )أ  اوائل الصننننننننننننننينيين أو المليو أو الهنود أو األقليننات 
مقبلة ست صل خلم أ  من الوليات الرئاسية ال م  األخيرة، فمن النت ابات الرئاسية الساا األخرأ( رئي 

أوم انت ابات م صننننننننصننننننننة، وولك لمر ننننننننحين من  2017لمر ننننننننا من تلك الشائفة. وكانط انت ابات عا  
 مجتمع المليو. فانتع بط السيدة حليمة يعقو  بوصفها أوم امرأة ترأس البلد.

تعندينل قنانون  . جرأ القوانين والن ام الفعنالنة لرد. األعمنام التي يمنن أن تثير النعرات العر ينة والندينينة  - 68
ب ية تحسين منافحة اللجوء المت ايد لوسائل التواصل الجتماعي لنشر    2019الحفاع على الوئا  الديني في عا  

الكراهية، والتصند  ل شر التيثير الذ  يمنن أن تمارسنه جهات أجنبية بواسنشة هيئات دينية. وأدخلط التعديلت  
يع عم أنه جر  مشنننننننننناعر اائفة  ي يمنن من خلله للفرد الذ  المبادرة اإلصننننننننننلحية المجتم.ية، وهي تدبير اوع 

دينية أخرأ، أن يت ذ إجراءات إصنننلحية إلصنننل  العلقة مع الجماعة المتضنننررة. وإوا أت ذ الشننن ل المعني  
 جميع اإلجراءات اإلصلحية، لن تحام قضيته إلى المحاكمة الجنائية. 
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لوئا  الديني مبادرات أخرأ تو ا وتع ز المعايير . تكمل قانون الحفاع على امبادرات اجتمامية -69
والسلوكيات الجتمامية اإليجابية. فتتيا هذه المبادرات بناء الثقة المتبادلة والحترا  والتفاهم والتعاال بين  

 المجتمعات المحلية وتحوم دون ترسيا المعتقدات والممارسات العنصرية والمتشرفة.

. ععقند هنذا اللت ا  عقن  منناقشننننننننننننننات أجرينط بين ال عمناء الندينيين  الوئنا  الندينياللت ا  بصننننننننننننننون  -70
د على الشرائق  2003المحليين بدعم من الحنومة، اسنننننننننتناداا إلى إعلن عا   بشنننننننننين الوئا  الديني. ويشننننننننند 

د موقل السنننننننننننغافوريين الوا ننننننننننا  اإليجابية العديدة التي يتفاعل بها السنننننننننننغافوريون عبر األديان، ويجسنننننننننن 
، أكن دت 2021المنناهض لألينديولوجينات والممنارسنننننننننننننننات المتشرفنة والعنصننننننننننننننرينة. وفي كنانون الثناني/ينناير 

نلط في  73منامة دينية و  680من  أكثر جماعة محلية مثل المنامة المشننننننننننننتركة بين األديان )التي  ننننننننننننع
 لتع ي  الوئا  الديني( هذا اللت ا . 1949 عا 

  التي( BRIDGEالتفاعل العرقي والديني بفضنننننل الحوار والتعليم العا  )وتشنننننجع مبادرة توسنننننيع  -71
على إجراء مناقشنة صنريحة بشنين الموا نيع الحسناسنة، وتحف  الحركات النابعة من   2017أالقط في عا  

القاعدة الشنننننعبية، وتنم ي قدرة الشنننننركاء والميسنننننرين على المشننننناركة في النقا نننننات العسنننننيرة المتعلقة بالعرق 
  ل.   71  600،  ارد فيها أكثر من 2019نشاااا في إاار هذه المبادرة في عا     125وأجر    والدين.

و نننملط هذه األنشنننشة الحوارات بين األديان المعنونة قالمنشق السنننليم للتشنننارد السنننليمق التي توفر للمجتمع 
 . حي ا ممنا يتعرف فيه الناس على عقائد بعضهم بعضاا 

م الشنننننننركاء المجتمعيين إلى اسنننننننت دا  الوسنننننننائل الرقمية ،  نننننننهدت الجا2020وفي عا   -72 ئحة تحو 
إل نننراد الجماهير المعنية. فيجريط على اإلنترنط برامج رئيسنننية مثل الحوارات التي عقدتها منامة ق نننع  

بعنوان قبغض النار عن العرقق ومؤتمر قاألعمننام الراميننة إلى تحقيق الوئننا ق ( OnePeople.sgواحنندق )
(HarmonyWorks)  ،وأتاحط هذه البرامج مواصنننننننننننلة إ نننننننننننراد المجتمع المحلي، مما دفع المشننننننننننناركين ،
سنننننيما الشنننننبا ، إلى ات او إجراءات لزمة لتع ي  الوئا  العرقي والديني. وتدعم الحنومة هذه األنشنننننشة  ول

م مشاريع تع ز الوئا  العرقي والديني.  بفضل صندوق الوئا  الذ  يمو 

بعثة: ليتحد  ننننننبا  مسننننننابقة البرمجة وزارة الثقافة والمجتمعات المحلية والشننننننبا    أيضنننننناا وأالقط   -73
مشننارد في أفرقة   200وعمل أكثر من  .2020في تشننرين الثاني/نوفمبر  الحاسننوبية الجمامية )الهاكاثون(

د  فيها لقترا  مشنناريع من  ننينها أن تع ز التماسننك الجتماعي. ومن بين المشنناريع الفائ ة ل.بة متنقلة يؤ 
اللعبون أدوار  نننننننننننننن صننننننننننننننيننات من عرق أو دين أو جن  م تلل، لتع ي  التعنناال مع التجننار  التي 

اآلخرون، وكذلك موقع  نننننبني منشننننني بواسنننننشة المسنننننتعمل هدفه جمع المجتمعات المحلية الم تلفة  عا نننننها
ريحة والبناءة  على درو  الترا  والمشبا السنننغافور ، ومنصننة على اإلنترنط لتشننجيع ودعم الحوارات الصنن 

 بشين العرق والدين.

ونامننط كليننة س. راجنناراتنننا  للنندراسنننننننننننننننات النندوليننة، بنندعم من وزارة الثقننافننة والمجتمعننات المحليننة  -74
وحضنر المؤتمر أكثر  . 2019والشنبا ، المؤتمر الدولي الفتتاحي للمجتمعات المتماسننة في ح يران/يونيه 

من قادة الشنننبا  من سننننغافورة ومن بلدان رابشة  100بلداا. و نننمل ولك  40مشنننارد من نحو  1 100من 
أمم جنو   ننرق مسننيا و يرها وقد  نناركوا في برنامج القادة الشننبا  التابع للمؤتمر. وتبادم المشنناركون في 
المؤتمر تجاربهم وناقشنننوا أفكارهم وحشننندوا جميع المجتمعات المحلية لعقد الت امات وات او إجراءات تعاونية  

لتماسك الجتماعي والوئا  بين األديان. وت شط سنغافورة لتنايم الدورة الثانية من المؤتمر من أجل تع ي  ا
 .2023-2022الدولي للمجتمعات المتماسنة في الفترة 

معهد الدراسننات السننياسننية   2019وقد أتط هذه المبادرات ثمارها. ففي اسننتشل. للرأ  أجراه عا   -75
مائة من السننننغافوريين عن  نننعورهم بين األ ننن اص وو  ال لفيات في ال 70ومنامة ق نننع  واحدق، أعر  
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في  97الدينية الم تلفة يمنن أن يت فقوا عندما ي.يشنننون مع بعضنننهم البعض. وألهر السنننتشل. نفسنننه أن 
المائة من المجيبين يشعرون بين هناد مستويات قمتوسشةق إلى قمرتفعة جداق من الوئا  العرقي والديني في 

 .2018و 2013ما وجد أن الثقة بين األعراق واألديان في أوقات األزمات تحسنط بين عامي سنغافورة؛ ك

 (236و 140مكافحة اإلرهات صالتو يتان  -جيم 

، أنشننننننيت سنننننننغافورة حركة قإس جي 2016وفي عا   . 236و  140أيدت سنننننننغافورة التوصننننننيتين  -76
وتدريبه وتعبئته لتفاد  وقو. هجو  إرهابي ومعرفة ( التي ترمي إلى تومية المجتمع SGSecureسنينيورق )

ع الجميع على اسنننننننننتمرار اليقاة أما  التهديد الدائم الذ  يمث له اإلرها ، وعلى  كيفية التعامل معه. ويشنننننننننج 
 البقاء متحدين خلم أوقات السلم واألزمات، وعلى البقاء أقوياء بعد وقو. هجو .

لمندارس وأمناكن العمنل والمنامنات الندينينة والمجتم.ينة ل ينادة وتواصننننننننننننننلننا مع النناس في األحيناء وا -77
دنا األفراد والمنامات باإلمنانات اللزمة، مثل اإلسعافات األولية المرتجلة، ودورات اإلسعافات  الوعي، وزو 
ع الشننننننننركات على و ننننننننع خشط إلدارة  النفسننننننننية األولية، والتدر   المنتام على اإل لق الشننننننننامل. وتشننننننننج 

ه إلى المنامات الدينية 2020وفي كانون الثاني/يناير الم اار.   ، اسنننننننننننتعهل  برنامج التيه  لألزمات الموج 
 من أجل مساعدتها على تنفيذ ال شة األمنية وخشة الستجابة لألزمات.

ومنذ ولك الحين، عنل الفريق المشنننننننننننترد بين الوكالت المعني بالرعاية اللحقة، الذ  أنشننننننننننن   -78
عة من خدمات الرعاية إلى أسنر المحتج ين بتهم تتصنل باإلرها ، على تنايم منتديات  لتوفير مجمو  أصنلا 

ه إلى الشل . وفي عا   ، نام الفريق المشننترد 2019وندوات منتامة مناهضننة لألفكار األيديولوجية تتوج 
التشرف  ق#اتحاد الشننننبا : الحماية منبين الوكالت المعني بالرعاية اللحقة منتدأ للشننننبا  تحط  ننننعار 

 اال . 200حضره  في العصر الرقميق

وتنتج مجموعة إعادة التيهيل الديني، التي تضننم علماء ومعلمين مسننلمين، تسننجيلت فيديو على  -79
اإلنترنط لشنننننر  سنننننب  تعارد أيديولوجية داعش مع التعاليم اإلسنننننلمية. ويحتو  تشبيق الهاتل المحموم 

نائية يمنن للمسنت دمين التواصنل عبرها مع مسنتشنارين تابعين  ال اص بهذه المجموعة على وليفة درد نة ث 
لمجموعة إعادة التيهيل الديني ب ية مناقشنة قضنايا دينية وتلقي وجهات نار هذه المجموعة بشنين األحدا  
الجارية وأحد  الرسننننننائل. كما تقو  مجموعة إعادة التيهيل الديني بتيسننننننير المحادثات القصننننننيرة قبل خش  

برنامج تومية الشننننبا  الذ  يرمي إلى إ ننننراد الشننننبا  المسننننلمين وتوجيههم لتشبيق األفكار  الجمعة، وتقود
 والممارسات اإلسلمية في سياق مجتمع متعدد األعراق واألديان.

وخلم الجائحة، عملط مجموعة إعادة التيهيل الديني مع الفريق المشنننننترد بين الوكالت المعني  -80
رنامج تومية الشننننبا  إلنتا  رسننننائل عبر اإلنترنط في  نننننل تسننننجيلت فيديو بالرعاية اللحقة ومت رجي ب 

هة جميعها إلى المجتمعات المحلية. وباإل ننافة  قصننيرة واقتباسننات تحفي ية بشننتى اللغات ورسننو  بيانية موج 
إلى ولك، أجرت مجموعة إعادة التيهيل الديني محا نننننننننرات على اإلنترنط ونشنننننننننرات قمبا نننننننننرةق وجلسننننننننات 

وجهة إلى المسنننلمين والعم ام األجان  والمجتمع برمته، هدفها زيادة الوعي بشنننين التهديدات التي مشننناركة م
 يشرحها التشرف عبر اإلنترنط والمعلومات المضللة.

وأوجد مجل  أو اما إسننل  سنننغافورة، وهو المجل  الديني اإلسننلمي في سنننغافورة، ناا  اعتماد  -81
يين اإلسنننننننننننلميين، مما يتيا للمجتمع اإلسنننننننننننلمي التيكد مما إوا كان التوجيه إل امي للمعلمين والعلماء الدين 

 الديني المقد   يوف ره معلمون وعلماء دينيون إسلميون مؤهلون.

أنشنني المجل   ننبنة  ننبا  أ ننتي ة، وهي مجموعة من المعلمين الدينيين  ،  2017وفي تموز/يوليه  -82
، الذين يرك ون على إ ننننننراد الشننننننبا  المسننننننلمين في تع ي  الروايات الثانية  في سنننننننغافورة من جيل األلفية



A/HRC/WG.6/38/SGP/1 

GE.21-01602 18 

أعضنننناء  ننننبنة  ننننبا  أ ننننتي ة على التومية اإلعلمية الرقمية،  اإليجابية ومنافحة التشرف. ويجر  تدري 
وتقديم المشنننورة، والعمل على تع ي  قدرة الشنننبا  على تحم ل الصننندمات، لينونوا بمثابة نقشة اتصنننام أولية 

وم إليها. ويتولى المنت  المعني بالمسننننننننار الوليفي للشل  ورفاههم، التابع للمجل ، دعم يسننننننننهل الوصنننننننن 
السنننننغافوريين الذين يدرسننننون في المؤسننننسننننات اإلسننننلمية خار  البلد أو الذين يعت مون الدراسننننة فيها. فيقد   

لمرحلة السنابقة لرحيلهم إليهم المنت  معلومات هامة بشنين الدورات التعليمية وبلدان الدراسنة، ويدعمهم من ا
إلى حين عودتهم إلى سنننننننننغافورة. كما يعمل المنت  مع الشننننننننركاء والوكالت المعنية لمسنننننننناعدة البنا في 
ال ار  على الحفاع على علقاتهم وروابشهم بسننغافورة، ل سنيما من خلم التفاعل مع الجالية السننغافورية 

الدراسات العليا في قاإلسل  في المجتمعات المعاصرةق من وال عماء الدينيين. كما استحد  المجل   هادة 
أجل مسننننننننناعدة ال ريجين الدينيين العائدين على و نننننننننع ما تعلموه في ال ار  في السنننننننننياق المتعدد األديان 
لسنننننننننغافورة، ومن أجل ت ويد ال ريجين العائدين بالمعرفة والمهارات اللزمة وإالعهم على الحسنننننننناسننننننننيات 

ن   وا من العمل كمعلمين دينيين مسلمين في سنغافورة.السائدة كي يتمن 

 (191العدالة الجنائية وسيادة القانون صالتو ية  -دال 

المرتبة األولى  2020و 2014واحتل ط سننغافورة دائما بين عامي  . 191أيدت سننغافورة التوصنية   -83
عهند  نالو . وفي التقنارير  في التقرير المتعلق بنالقنانون والنانا  على الصننننننننننننننعيند العنالمي، النذ  يصنننننننننننننندره م

السنننننوية المتعلقة بمؤ ننننر سننننيادة القانون، التي تصنننندر في إاار مشننننرو. العدالة العالمية، احتلط سنننننغافورة 
المرتبننة األولى فيمننا ي ل الناننا  واألمن، مع الحفنناع على منننانتهننا  2020و 2017بين عننامي  أيضننننننننننننننناا 

 جنائية. كواحدة من أفضل عشر سلشات قضائية في مجام العدالة ال

 ( 202و  201و  91و  89حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيا  وحرية التعبير صالتو يا   - هاء  

ألن حرية التجمع السنننننننننلمي وتكوين الجم.يات   202و   201و   91و   89أيدت سننننننننننغافورة التوصنننننننننيات  - 84
 التماسك الجتماعي والقدرة على التكيف. والتعبير  رورية لتيسير المشاركة المدنية والعملية الديمقرااية وزيادة 

. هي حق محمي بموج  الدسنتور في سننغافورة. وتقر سننغافورة، على  رار حرية الكل  والتعبير -85
منا ينل  علينه العهند الندولي ال ناص بنالحقوق المندنينة والسننننننننننننننيناسننننننننننننننينة، بحندود حرينة التعبير، بمنا يتفق مع 

 المعايير الدولية.

ة، تتعرد المجتمعات الديمقرااية للتهديد نتيجة قالوباء المعلوماتيق الشننننننننننننننامل وفي اآلونة األخير  -86
الذ  ينشو  على معلومات خاائة وزائفة، ول سنننيما في الفضننناء اإللكتروني. وهذا ي ع . البنى األسننناسنننية 
المشننننننننتركة بين المجتمعات التي تكون  ننننننننرورية لنشننننننننر الحقائق، ويقو د ال شا  الديمقرااي، ويحد  من 

ة بوجه خاص لهذه الم اار ألن لديها واحداا ا  لممارسننة الحديدية للحق في حرية التعبير. وسنننغافورة معر نن 
 2020 من أعلى معدلت انتشار تكنولوجيا المعلومات والتصالت في العالم. فقد احتل ط سنغافورة في عا 

تصنناد  العالمي، والذ  يعاهر مدأ المرتبة الثالثة في مؤ ننر السننتعداد الشننبني، الذ  يصنندره المنتدأ الق
في المائة من  98اسنننننننننت دا  تكنولوجيا المعلومات والتصنننننننننالت لتع ي  النمو القتصننننننننناد  والرفاه، إو إن 

األسننننننننر السنننننننننغافورية تسننننننننتشيع النتفا. بالنشاق العريض، وتسننننننننعة من كل عشننننننننرة مديمين في سنننننننننغافورة 
ن السنننننغافوريين األخبار من اإلنترنط ووسننننائل يسننننتشيعون الحصننننوم على هاتل وكي. ويسننننتهلك العديد م

التواصننننننننل الجتماعي، ويمننهم الال. على المعلومات واآلراء القادمة من جميع أنحاء العالم. كما انتقل 
 ال شا  العا  في سنغافورة أكثر فيكثر إلى الفضاء اإللكتروني ووسائل التواصل الجتماعي.
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شا  المنفتا والمسنننننننننتنير الذ  يرتك  على الحقائق، مع الحفاع إن سننننننننننغافورة ملت مة بتع ي  ال  -87
على مسنننتويات عالية من الكياسنننة في ال شا  العا ، وخاصنننة فيما يتعلق بالمسنننائل الحسننناسنننة مثل العرق 
والدين. ونحن نفعل ولك للحفاع على الحترا  المتبادم والتسنناما واللياقة بين م تلل الفئات في سنننغافورة، 

 والعنصرية وكراهية األجان . ومنع التشرف

، أنشنننننني برلمان سنننننننغافورة اللجنة ال اصننننننة للكشننننننل عن األكاوي  المتعمدة على 2018وفي عا   -88
اإلنترنط، وات التمثيل المستقل، ومهمتها دراسة انتشار المعلومات ال اائة وال ائفة وال رو  بحلوم. وتلقط 

هور، وأجرت جلسننننات اسننننتما. علنية على مدأ ثمانية من  ننننريحة واسننننعة من الجم خشياا  رداا  170اللجنة  
أيا . ونفذت الحنومة توصننيات اللجنة ال اصننة بشننين التدابير التشننري.ية و ير التشننري.ية الواج  ات اوها، 

وينشبق هذا القانون   . 2019بما فيها و ننننننننع قانون الحماية من األكاوي  والتلع  على اإلنترنط في عا  
لحقائق، التي تؤثر على المصنلحة العامة، ويسنما للتصنويبات بين تعقْرن باألكاوي  على البيانات المضنللة ل

لضنننمان عد  تعميمها دون راد.. ويسنننتشيع الناس أن يروا كل التصنننويبات واألكاوي  وأن يقرروا بينفسنننهم.  
وهذا يضنننننننننيف الم يد من الحقائق إلى  رف الصننننننننندأ اإلعلمي على اإلنترنط حيث كان يمنن أل تاهر 

 ول ولك، ويساعد في الحفاع على الشابع المعتدم لل شا  العا  ومنع الستقشا .ل

ويسنما هذا القانون للحنومة بالتصنرف بسنرعة في المقا  األولى، مع منحها الحق في السنتئناف  -89
التصنننننويبات، أما  المحاكم، التي تعد  الحْنم األخير في مسنننننيلة المعلومات الكاوبة. وخلم الجائحة، أخذت  

التي كانط األداة الرئيسننية المسننت دمة حتى اآلن، تصنندر في  ضننون سنناعات للتصنند  لألكاوي  المحيشة 
كما يقضي القانون بو ع مدونات للممارسات تكون مل مة في المنصات اإللكترونية، لضمان  . 19-بنوفيد

 .وجود أنامة وإجراءات كافية لمنع إساءة است دا  المنصات ومنافحتها

لتع ي  سنننننننبل النتصننننننناف   2019كما عدلط سننننننننغافورة قانون الحماية من المضنننننننايقات في عا   -90
القانونية المتاحة لألفراد والكيانات الذين يتعر ننون لمبادلت تنشو  على مضننايقات، بما في ولك أكاوي ، 

كشنننل هوي ة وإلتاحة الحتكا  السنننريع إلى القضننناء. كما جعرمط عملية نشنننر معلومات  ننن صنننية تمن ن من 
 الش ل المعني لمضايقته.

. يحاى السنننننغافوريون بالحق في حرية التجمع السننننلمي حرية التجمع السننننلمي وتكوين الجم.يات -91
وتكوين الجم.يات، وهو حق يحميه الدسننننننننننننننتور. وعلى  رار حرية التعبير، فمن هذا الحق محدود بما يتفق 

ين أفراد  نننعبنا واألولويات المجتم.ية األوسنننع بما في ولك مع المعايير الدولية، لضنننمان الحترا  المتبادم ب 
 الحاجة إلى الحفاع على الناا  العا  وصون الوئا  الجتماعي في هذه الدولة المدينة المنتاة بالسنان.

ورعكن المتحدثين هو فضناء عا  راسنا م صنل للسننغافوريين كي يعب روا عن مرائهم دون الحاجة  -92
، إوا اسنتعوفيط  نروم معينة. فععقدت تجم عات ومسنيرات سنلمية في ركن المتحدثين  إلى تصنريا من الشنراة

 منذ إنشائه قبل عقدين من ال من.

حماية مجتمع المثليا  والمثليين ومزدوجي الميل الجنسددددي ومغا ري الهوية الجنسددددانية وحاملي  ددددفا    
 الجنسين

نعارد بشنننندة التميي  والمضننننايقة ولدينا قوانين لحماية جميع مواانينا من هذا السننننلود. ويحاى  -93
جميع المواانين السنننننننغافوريين، بصننننننرف النار عن ميولهم الجنسننننننية، بحرية م اولة أنشننننننشتهم في مجالهم 

لميل الجنسننننني خشوات لحماية أفراد مجتمع المثليات والمثليين وم دوجي ا أيضننننناا ال اص. وتت ذ سننننننغافورة  
ومغاير  الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من التميي . وعلى سبيل المثام، تحرص الحنومة على 
عد  تعر د األ نننن اص الذين يبحثون عن عمل في ال دمة المدنية للتميي  على أسنننناس ميولهم الجنسننننية. 
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ات على أوامر الحماية. كما ينل قانون الحماية من المضنننننايقات على تيسنننننير حصنننننوم  نننننحايا المضنننننايق
تجر   الحنث  2019والجندير بنالنذكر أن التعنديلت المندخلنة على قنانون الحفناع على الوئنا  النديني في عنا  

على ارتكا  أعمام عنل  نند األ نن اص والجماعات على أسنناس الدين أو المعتقدات الدينية. وهذه داا عم
في ولننك مجتمع المثليننات والمثليين وم دوجي الميننل الحمننايننة تعمْنا للجمنناعننات النندينيننة و ير النندينيننة، بمننا 

 الجنسي ومغاير  الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

 مجتمع قادر على التكيف -سابعا   

وهي الذكرأ السنننوية التي تحتفي    - ، احتفلنا بالذكرأ المئوية الثانية لتيسنني  سنننغافورة 2019في عا    - 94
باليو  الذ   ننننهد تيسنننني  سنننننغافورة الحديثة، المنفتحة على ال ار ، والمتعددة الثقافات. وبعد مرور عا ، واجهنا  

   أسوأ ركود نشهده منذ الستقلم. أكبر تحٍد يمنن أن يواجهه جيل واحد، أل وهو لهور الجائحة وحدو 

نا الرئيسننننننني هو حماية  -95 ولمجابهة هذه الجائحة، علمنا على  نننننننم ا صنننننننفوفنا كيمة واحدة. وكان هم 
وانية للتصد  للجائحة من حيث زيادة عدد الختبارات، واقتفاء أثر م الشي  األروا . وتشل  ولك جهوداا 

مان تمتع ناا  الرعاية الصننننننحية بالقدرة على عل  كل المصننننننابين على نشاق واسننننننع، وبناء القدرات لضنننننن 
 .19-  ل في سنغافورة  ع صط إصابته بنوفيد

ه المنلفون بوليات في   2020ح يران/يونيه  26وردت سنننننننغافورة في   -96 على اسننننننتبيان مشننننننترد أعد 
  متا  عبر الموقع اإللكتروني)إاار اإلجراءات ال اصننننننننننننننة )بتنسننننننننننننننيق من مفو ننننننننننننننية حقوق اإلنسننننننننننننننان( 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/COVID/States/Singapore.docx ) 

الم يد من  أيضننننننننناا ويحدد بالتفصنننننننننيل الجهود الوانية التي بذلناها للتصننننننننند  للجائحة )في المرفق(. وقدمنا 
اا  على بيان   المعلومات عن التدابير التي ات  ذناها لمسناعدة األ ن اص وو  اإلعاقة أثناء الجائحة، وولك رد 

مشنننننننننننترد أرسنننننننننننلته مجموعة م تارة من المنلفين بوليات في إاار اإلجراءات ال اصنننننننننننة. ونعبرز فيما يلي 
خشوات ل علقة لها  يضنننناا أال شوم العريضننننة لجهود التصنننند  التي بذلتها سنننننغافورة. وات ذت سنننننغافورة 

بالجائحة ترمي إلى تع ي  تنفيذ أهداف التنمية المسنننننننننتدامة وترتبط بالقضنننننننننية الوجودية المشروحة منذ وقط 
 أاوم وهي قضية تغير المناخ.

 حماية السكان عوي الدخل المنوفض والضعفاء خالل الجائحة -ألف 

المسنننناعدة حيثما ينون الدعم األسننننر  والمجتمعي  ير لقد أنشننننينا  ننننبنات أمان اجتماعي لتقديم  -97
 كاف، ل سيما بالنسبة إلى السنغافوريين وو  الدخل المن فض والضعفاء، بما في ولك:

. من أجنل تفناد  انهينار الشننننننننننننننركنات والحفناع على فرص العمنل حمناينة األمن الوليفي )أ( 
ا بتشبيق خشط لتوفير التندفق النقند  وت فيف خلم فترة عند  اليقين هنذه النناجمنة عن انندل. الجنائحنة، قمنن 

في  75التكاليف. و نننننننمل ولك خشة دعم الولائل، التي منحط أربا  العمل تمويلا معشنننننننتركاا يصنننننننل إلى 
 هراا عندما يصل مجموعها للمرة  17المائة من إجمالي األجور الشهرية المدفوعة للمولفين المحليين لمدة  

ز هذا الدعم خلم   3 500)نغافور  دولر سننننن  4  600األولى إلى مبل   فترة القيود دولر أمريني(. وقد تع  
العدوأق( للحد من انتشنار  انتقامالمفرو نة على التنقل )المشنار إليها في سننغافورة باسنم قفترة كسنر سنلسنلة  

 .19-فيروس كوفيد

األسننننننننر . نفذنا م تلل برامج المسنننننننناعدة المالية التي ترمي إلى دعم المسنننننننناعدة برامج ) ( 
الم.يشننننننننننية وات الدخل المن فض إلى المتوسننننننننننط إوا فقد أحدهم فيها عمله، أو فعر ننننننننننط عليه إجازة بدون 

، وولك عن اريق صننننننندوق اإل اثة المؤقتة، ومنحة الدعم المقدمة كبيراا  مقابل، أو ان فض راتبه ان فا نننننناا 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/COVID/States/Singapore.docx
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  . 19- التعافي من مثار كوفيد  ، وخشة دعم أجور العاملين لحسنننننابهم ال اص، ومنحة 19- للتصننننند  لعدوأ كوفيد 
وباإل نننافة إلى ولك، و نننعنا خششا مصنننممة خصنننيصننناا للمولفين واألفراد العاملين لحسنننابهم ال اص في 
القشاعات التي تيثرت بشنننننننندة أو التي تتسننننننننم ب صننننننننائل معينة، مثل الفنون والقشا. اإلبداعي، وال دمات 

واسننننعة النشاق سننننيتلقاها كل سنننننغافور ، من  المتصننننلة بالسننننياحة، و يرها. واقترنط هذه ال شط بتحويلت
 قبيل م صصات التضامن، وأرصدة ال دمات التضامنية، وح مة الرعاية والدعم.

للط ال دمات  العدوأ، انتقامكسننننننننر سننننننننلسننننننننلة . خلم فترة   ننننننننحايا العنل األسننننننننر   ) ( 
، من خلم المراك  المت صنننصنننة في العنل األسنننر  الجتمامية متوافرة وبقي الحتكا  إلى القضننناء ممنناا 

ومراك  ال دمات األسننننننننننننرية؛ وعبر تشبيقات تحتو  على وصننننننننننننلت فيديو ألوامر الحماية الصننننننننننننادرة عن 
 ننننن اص المعر نننننين لل شر المحاكم. وباإل نننننافة إلى ولك، قامط الشنننننراة على نحو اسنننننتباقي بتقدير األ

 وبالتصام بهم وإحالتهم إلى وكالت ال دمات الجتمامية.

اتُّ ذت تدابير لحماية رفاه المسننننننننين سنننننننواء في منازلهم أو في دور الرعاية  .المسننننننننون  )د( 
 . 19-ال اصننة بالمسنننين، ناراا إلى إمنانية تعر ننهم لمضنناعفات صننحية خشيرة في حام إصننابتهم بنوفيد

لتحسين الحماية المنفولة للمسنين الضعفاء  19-إجراء اختبارات للكشل عن اإلصابة بننننننننننكوفيد ودأبنا على
والواهنين، وخاصننننننننة أولئك الذين ي.يشننننننننون في دور الرعاية، للكشننننننننل عن العدوأ في وقط مبنر ومعالجة 

 المريض والحد من انتقام العدوأ.

ل العمام المهاجرون، ول سننننننننننيمالعمام المهاجرون  -98 ا أولئك الذين ي.يشننننننننننون في المهاجع، . يشننننننننننن 
و مان  في سنغافورة حتى اآلن. وأولويتنا هي رعاية العمام المهاجرين 19- البية حالت اإلصابة بنوفيد

بقائهم في أمان. ويسنننننننتفيد العمام المهاجرون من نف  الرعاية الشبية التي يتلقاها أ  سننننننننغافور  يصنننننننا  
، حتى  ننفي ق42باسننم قالحالة   أيضنناا عولج السننيد راجو، المعروف فعلى سننبيل المثام،  . 19-بفيروس كوفيد

تماما بعد أن أمضنننننى ما يقر  من خمسنننننة أ نننننهر في المسنننننتشنننننفى، منها  نننننهران في وحدة العناية المرك ة. 
د العمام المهاجرون الذين ي.يشنننون في المهاجع باختبارات  و  وتحملط الحنومة كامل تكاليف العل . كما زع

وسينون جميع العمام المهاجرين مؤهلين للحصوم على اللقاحات  19-اإلصابة بنوفيد مجانية للكشل عن
 .19-المجانية المضادة لكوفيد

في  19-وحعشندت بصنورة عاجلة فرقة عمل مشنتركة بين الوكالت للحد من انتشنار فيروس كوفيد -99
لذين ي.يشننننننون في المهاجع. المهاجع ولدعم مشننننننغلي المهاجع وأصننننننحابها على العناية بالعمام المهاجرين ا

عنامنل إلى مرافق سننننننننننننننننينة مؤقتنة للحند من الكتاناع النذ  تعناني مننه المهناجع.   10 000ونعقنل أكثر من 
وأنشنننئط مرافق ابية في المهاجع وعلى مسنننتوأ المنااق لضنننمان تلقي المر نننى الذين يعانون من اعتلم 
د العمام المديمون  و  أو تاهر عليهم أعراد التها  الجهاز التنفسي الحاد العل  الشبي بصورة عاجلة. وزع

ي المهاجع باألاعمة، واألقنعة القابلة إلعادة السنننننننت دا ، وأتيحط لهم حدائق للرعاية واتصنننننننام لسنننننننلكي ف
باإلنترنط )وا  فا ( وبشاقات تحديد هوية المسننننت د  التي تعسننننت د  للهواتل، حتى يتمننوا من البقاء على 

ه على مدار السننننناعة وتديره قخط للرعايةق يجوز اسنننننت دام أيضننننناا اتصنننننام بالعائلة واألصننننندقاء. واسنننننتعحد  
مجموعننة من العمننام األجنناننن  المتشوعين، وهنندفننه الحفنناع على الصننننننننننننننحننة العقليننة للعمننام أثننناء الجننائحننة. 
وأنشنننئط فرقة عمل مشنننتركة بين القشاعين العا  وال اص باسنننم قمشنننرو. داونق مهمتها اسنننتحدا  مناومة 

 .يمضوا قعدماا  دعم  املة للعتناء بالصحة العقلية للعمام المهاجرين كي

ومن الناحية المالية، قدمط الحنومة إعفاءات من الرسنننننننو  وت فيضنننننننات لمسننننننناعدة أربا  العمل  -100
على مواصننننننننلة الوفاء بالت اماتهم المالية تجاه العمام األجان ، مع أنه ل يعسننننننننما لهم بالعمل أثناء وجودهم 

فع مرتبات العمام األجان  المديمين في تحط أوامر الع م أو الحجر الصحي. ويتعين على أربا  العمل د
عون على مسنننناعدة عم الهم األجان  في تحويل أموالهم إلى بلدانهم. ويتعين على  المهاجع إلكترونياا، ويشننننج 
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أربنا  العمنل في قشنا. البنناء تقنديم بيناننات  ننننننننننننننهرينة عن حنالنة دفع مرتبنات مولفيهم األجنانن . وقند دفع 
عامل أجنبي على  9 000عد التحالل الثلثي إلدارة المنازعات حوالى  البيتهم الروات  دون تيخير، وسننننننا

 .2020استرداد مرتباتهم المتيخرة بين أيار/مايو وم /أ سش  

ومن أجل فسننننننننا المجام أما  العمام األجان  لسننننننننتئناف العمل بيمان، أخضننننننننعنا جميع العمام  -101
  ، 2020ل لختبار منهجي. وبحلوم م /أ سنننننش   عام   300  000األجان  المديمين في المهاجع البال  عددهم 
ولمواصننلة الجهود الرامية إلى الحد من انتقام العدوأ في  .19-أععلن خلو  جميع المهاجع من فيروس كوفيد

وزارة القوأ العاملة تدابير لل.يش اآلمن من أجل الحد من الختلم وتحسنننننننننننين مسنننننننننننتوأ  ات ذتالمهاجع، 
ان  في المهاجع، والعاملين في قشاعات البناء والنقل البحر  وصنننننننننننننناعة الناافة. ويعشل  من العمام األج

د كي  المنتجنات النفشينة، واألفراد النذين يندخلون مواقع العمنل، أن ي ضننننننننننننننعوا بنانتانا  لختبنار روتيني محند 
وزارة القوأ العناملنة التشبيق  يتسنننننننننننننننى الكشننننننننننننننل المبنر عن اإلصننننننننننننننابنات الجنديندة. وو ننننننننننننننعنط أيضنننننننننننننناا 

FWMOMCare   نهم من الحصنوم على الذ  يت يا للعمام األجان  تسنجيل و نعهم الصنحي يوميا ويمن 
 مساعدة ابية فورية عن اريق التشبي  عن بعد إوا كانوا يشعرون باعتلم.

لمعايير أعلى لتع ي  قدرة قشا. الصحة العامة على الصمود وتحسين   وفقاا وستعنشي مهاجع جديدة   -102
 إلى معايير أعلى. وسيتعي ن على المهاجع القائمة النتقام تدريجياا الاروف الم.يشية للعمام األجان . 

على العمام المهاجرين، مثل  19-وقد حايط التدابير التي ات ذتها سننننغافورة لمعالجة أثر كوفيد -103
وعلى المسنننننتوأ نفسنننننه من الرعاية الشبية المقدمة إلى السننننننغافوريين،  ق19-حصنننننولهم على لقاحات قكوفيد

وإنشننننناء فرقة العمل المشنننننتركة بين الوكالت لضنننننمان رفاه المهاجرين المديمين في المهاجع، بمقرار وتقدير  
 11المقرر ال اص المعني بحقوق اإلنسننننننننننننان للمهاجرين، فيلي   ون الي  مورال ، في رسننننننننننننالته المؤرخة  

 الموجهة إلى الحنومة. 2021ثاني/يناير كانون ال

 التدابير االقتصادية -باء 

. بما أن األثر القتصننننننننننننناد  للجائحة إعفاء مؤقط من اللت امات القانونية واإلفلس واإلعسنننننننننننننار -104
قو د قدرة األفراد والشنننننننننننننركات على الوفاء بالت اماتهم المالية، و نننننننننننننعنا قانون التدابير المؤقتة الرامية إلى 

بفضنل الحد من العواق  القتصنادية السنلبية المترتبة عن الجائحة. وعلى سنبيل المثام،  19-فحة كوفيدمنا
ينل القانون على اإلعفاء المؤقط من استهلم وات  او بعض فئات اإلجراءات القانونية  د ارف متعث ر، 

قتاا لحماية األفراد والشننننننننننركات فيما يتعلق بينوا. معينة من العقود. كما رعفعط عتبتا اإلفلس واإلعسننننننننننار مؤ 
المتعثرين مالياا. كما نل  القانون على إنشنناء فريق من ال براء القضننائيين الذين لهم صننلحية منا اإل اثة 
ل محنامين. وقناد ولنك إلى  لألاراف التي تنيثرت عقودهنا بنالجنائحنة، على نحو عنادم ومنصننننننننننننننل ودون تندخن 

نين جميع األاراف المتضننررة التي تسننتوفي معايير اإل اثة تحديد إجراء سننريع وبسننيط وميسننور التكلفة لتم
من الحصنوم عليها بفعالية. كما بدأ العمل ببرنامج مبسنط لسعسنار ب ية مسناعدة الشنركات البالغة الصنغر 
والصننننننننننننننغيرة التي تعاني من  ننننننننننننننائقة مالية على إعادة هينلة ديونها من أجل إنعاش أعمالها التجارية، أو 

 د قابلة للستمرار.إنهائها إوا لم تع

فر ننننننننننا إعفاءات إل امية من تكاليف اإليجار لصنننننننننالا الشنننننننننركات  اإلعفاء من تكاليف اإليجار. -105
الصنغيرة والمتوسنشة والمنامات  ير الربحية بسنب  عد  قدرتها على العمل بشننل ابيعي خلم فترة كسنر 

 .لجدوم تسديد مقرر قانوناا  وفقاا سلسلة انتقام العدوأ. كما سما لها بتيجيل دفع متيخرات اإليجار 

موعد دفع  ننننننننننننريبة الدخل المفرو ننننننننننننة على األفراد العاملين  أرج  تلقائياا  .اإلعفاء الضننننننننننننريبي -106
 لحسابهم ال اص لمدة ثلثة أ هر.
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أنشنننننن  هذا المجل  لتحديد وإيجاد فرص العمل والدورات  .المجل  الواني المعني بفرص العمل -107
  .19- التدريبية الرامية إلى اكتسنا  المهارات لصنالا السننان المحليين وسنط الو نع الذ  فر نه فيروس كوفيد 

 م صصاا لدعم توليف األ  اص وو  اإلعاقة. ويشمل ولك مساراا مهنياا 

 الدعم االجتماعي -جيم 

التعلم المن لي الكامل على جميع المدارس في   2020رة في نيسننان/أبريل . فر ننط سنننغافو التعليم -108
إاار الجهود الوانية األوسننننننع للحد من انتقام الفيروس. واسننننننتعثني من ولك أافام العمام األسنننننناسننننننيين أو 
األافام الذين ي.يشنننننون في بيئة من لية  ير مواتية للتعلم المن لي. ولضنننننمان حصنننننوم جميع التلميذ على 

يم بصننننننورة متواصننننننلة في لل برنامج التعلم المن لي، أعارت المدارس أجه ة حاسننننننوبية ومفاتيا إنترنط  التعل
 للتلميذ الذين البوها.

م المعلمون دروسنهم إل نراد هؤلء التلميذ  -109 وللعناية بالتلميذ وو  اإلعاقة على وجه التحديد، عد 
وتلبية احتياجاتهم؛ ويتلقى مقدمو الرعاية سنننجلت منتامة من مولفي المدارس لضنننمان رفاه التلميذ. وقد 

سنننريرية لهؤلء التلميذ. ومنذ جرأ ولك بالت امن مع توفير ال دمات الصنننحية المسننناندة لتلبية الحتياجات ال
التلميذ الملتحقين بالمدارس التي تسنتجي  للحتياجات التعليمية ال اصنة ، عاد جميع 2020ح يران/يونيه 

 إلى المدرسة بدوا  كامل.

. اسنننتمر ت مؤسنننسنننات الرعاية الصنننحية ووكالت ال دمات فيما ي ل الصنننحة العقلية ةالمسننناعد -110
في توفير الدعم وال دمات األسنننناسننننية في مجام الصننننحة العقلية مع ات او تدابير  الجتمامية في سنننننغافورة  

وقائية مثل تقديم ال دمات عن بعد حيثما أمنن ولك عملياا. وفتحنا خشاا سنننننننناخناا وانياا للرعاية هدفه توفير 
 من المتابعة.الدعم في مجام الصحة العقلية لألفراد الذين يعانون أثناء الجائحة، مع إتاحة مرافق لم يد 

  800. منذ فترة كسنننننر سنننننلسنننننلة انتقام العدوأ، تلقى نحو  دعم األ ننننن اص الذين ي.يشنننننون في الشنننننار.  - 111
 ننن ل ينامون في الشنننار. الدعم من الحنومة والشنننركاء المجتمعيين. ويشنننمل ولك تقديم المسننناعدة العاجلة )بما  

بية احتياجاتهم. وجرأ تعجيل البات الحصنننننننننننننوم في ولك توفير الدعم المالي وال دمات الجتمامية والميوأ( لتل 
على المسنننننننناكن العامة المؤجرة. ويتواصننننننننل الشننننننننركاء التابعون لشننننننننبنة الشننننننننركاء العاملين على إ ننننننننراد وتمنين  
األ نن اص الذين ي.يشننون في الشننار. مع األ نن اص الذين ي.يشننون في الشننار. لتقديم الميوأ والمسنناعدة. ولتلبية  

 اإليواء، عملنا مع الشركاء التابعين لهذه الشبنة من أجل زيادة أماكن اإليواء. الشل  المت ايد على أماكن 

 إمكانية اللجوء إلى القضاء -دال 

خلم هذه الجائحة، قعد مط المسنننننننناعدة القانونية لمن هم بحاجة إليها بفضننننننننل جهات قائمة مثل منت   - 112
المحامين، ومراك  المشنننننننننننورة القانونية المجتم.ية.   المسننننننننننناعدة القانونية، ومنت  ال دمات المجانية التابع لجم.ية 

 وقعد مط خدمات عن بعد بفضل التواصل عن اريق الفيديو أو البريد اإللكتروني أو الهاتل، حيثما أمنن ولك. 

كما ات ذت السنننلشة القضنننائية خشوات لتوفير ال دمات القضنننائية ومواصنننلة سنننير جلسنننات السنننتما..   - 113
ر بصنننننننورة مؤقتة اسنننننننت دا  تكنولوجيا   19- ابير المؤقتة الرامية إلى منافحة كوفيد وكان من أثر قانون التد  أن يسننننننن 

التصننننالت عن بعد على نشاق أوسننننع أثناء إجراءات المحاكم. فمنن ولك القضنننناة من النار في القضننننايا عن 
ك اإلعفاء من بعد، وسننما بيخذ األدلة عن بعد. وفعر ننط  ننروم لضننمان سننلمة اإلجراءات ون اهتها، بما في ول 

وجو  صنندور أمر من المحنمة إلتاحة سننير اإلجراءات عن بعد إوا كان ولك سننيم  بن اهة اإلجراءات. وللط  
المحاكم تنار في المسائل األساسية والعاجلة خلم فترة كسر سلسلة انتقام العدوأ ثم استؤنفط بعد ولك جلسات  

 عنيين(. الستما. في معام القضايا )إما عن بعد أو بحضور الم 
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 االطالا على المعلوما  -هاء 

 19-في هذا العصننننر الذ  تنتشننننر فيه األخبار ال ائفة، تقو  مسنننناعي سنننننغافورة للتصنننند  لكوفيد -114
على الشنننننننفافية التامة. فالمعلومات المتعلقة بالجائحة متاحة بواسنننننننشة قنوات متعددة موثوق بها، ومن بينها  
قنوات التلف يون واإلواعة المجانية، والصنننننننحل، والمواقع الحنومية، ووسنننننننائل اإلعل  الجتماعي، ولوحات 

ات  م  وتيليجرا . وعلى وجه العرد الرقمية في العقارات السنننننننننننية العامة، ومنصنننننننننات المراسنننننننننلة مثل و 
ال صننوص، تصنندر تحديثات يومية بلغاتنا الوانية األربع على حسننا  واتسننا  الحنومي بشننين المعلومات 
المتعلقنة بنالفيروس، والحنالت الجنديندة، وأحند  التندابير الحنومينة، واإلجراءات التي ينبغي لألفراد ات ناوهنا. 

قد أتيحط لمجتمع الصنننننم  و نننننعاف السنننننمع إمنانية فهم محتوأ أم ا فيما يتعلق باأل ننننن اص وو  اإلعاقة ف
المعلومات المعرو نننننننننننة على قنوات التلف يون المجانية بفضنننننننننننل اللجوء إلى الترجمة الفورية بلغة اإل نننننننننننارة 
لألخبار الرئيسننننية التي تعرد على التلف يون العا  بالبث المبا ننننر، إ ننننافة إلى الممارسننننة الجارية المتمثلة 

 ة في أسفل الشا ة لبرامج م تارة  ير مبا رة.في توفير ترجم

 (110أهداف التنمية المستدامة صالتو ية  -واو 

وبغض النار عن الجائحة، نحتا  باعتبارنا دولة صننننننغيرة إلى  . 110أيدت سنننننننغافورة التوصننننننية  -115
دابير التي قمنا العمل باسننننتمرار على بناء قدرتنا على التكيف بفضننننل ات او تدابير لتقوية مجتمعنا. ومن الت 

 بها و ع وتنفيذ سياسات تساعد سنغافورة على القترا  من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالكامل.

ونفذت سننننغافورة باسنننتمرار سنننياسنننات للنهود بيحوام الناس في إاار أهداف التنمية المسنننتدامة.  -116
المنتدأ السنياسني الرفيع المسنتوأ وتضنمن تقرير سننغافورة للسنتعراد الواني الشوعي، الذ  عرد على 

فيما ي ل تنفيذ جميع أهداف التنمية المسنننننننننتدامة السنننننننننبعة  ، المجالت التي أحرزنا فيها تقدماا 2018لعا  
 68 اية وهناد   59 اية، بلغط سنننننننننغافورة    127عشننننننننر. ومن بين الغايات الواج  تحديقها البال  عددها 

السننياسننات المنفذة في الفرو. السننابقة من هذا التقرير، ول سننيما  اية قيد اإلنجاز. وقد ورد وكر العديد من 
 .16و 10و 5و 4و 3و 1تلك المتعلقة بيهداف التنمية المستدامة 

 (235تغير المناخ صالتو ية  -زاي 

عننا   2018المتعلقننة بننالتوميننة بتغير المننناخ. وحننددت سنننننننننننننننغننافورة عننا   235أينندنننا التوصننننننننننننننيننة  -117
ناخ ب ية تحفي  العمل على مسنننننننننننتوأ البلد للتصننننننننننند  آلثار تغير المناخ. فقد تعهد اإلجراءات المتعلقة بالم

عن  نركات تجارية ومدارس ومنامات من المجتمع المدني بات او   فضنلا سننغافور ،   342 000أكثر من 
سنننننننننها أ ننننننننن اص ومنامات من  إجراءات متعلقة بالمناخ والحد من بصنننننننننمة الكربون. وقامط منامات أسننننننننن 

 حد  في إاار اإلجراءات المتعلقة بالمناخ. 800القشاعين ال اص والعا  بمالق وتنايم 

غافورة لي هسنننننننين لون  تغير المناخ بينه أحد قأخشر ، وصنننننننل رئي  وزراء سنننننننن 2019وفي عا   -118
التحديات التي تواجهه البشننننننريةق في ال شا  الذ  ألقاه أما  حشنننننند تجم ع بمناسننننننبة اليو  الواني، وعرد 
ال شط الشنننننننننناملة التي و ننننننننننعتها الحنومة للتصنننننننننند  لهذا التحد . وللحفاع على ال خم الداعم لسجراءات 

لسجراءات المتعلقة بالمناخ يجرأ سننننويا وتنا م خلله الشنننركات عاا نومة أسنننبو المتعلقة بالمناخ، أالقط الح
التجارية والمدارس ومنامات المجتمع المدني والشبا  سلسلة من األنششة ل يادة الوعي بالتحديات الشويلة 

 األجل التي يفر ها تغير المناخ.

وريين إلى #تغيير قواعد الل.بة المناخية  ، أعالقط حملة اسنتمرت عاماا تدعو السننغاف 2020وفي عا   - 119
وتقتر  إجراءات يومية بسننننيشة يمنن أن يت ذها الجميع. كما  ننننارد السنننننغافوريون الحنومة في و ننننع حلوم  

 لتحسين إعادة التدوير، والحد من است دا  المواد الواج  رميها، وزيادة الشل  على المنتجات المحلية. 
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مط سنننننننننغافورة، في إاار اتفا ية األمم المتحدة اإلاارية بشننننننننين تغير  ، قد 2020موار/مارس   31وفي   - 120
المناخ، وثيقتها المتعلقة بالسنننننننننننننتراتيجية اإلنمائية ل فض النبعاثات في األجل الشويل المعنونة قبناء مسنننننننننننننتقبل  

، التي أعدتها  سنننننننغافورة المتسننننننم بان فاد انبعاثات الكربون وب يادة التكيف مع مثار تغير المناخق. وتحدد الوثيقة 
الحنومة بالتشننننننناور مع األوسنننننننام األكاديمية والقشا. الصنننننننناعي والمجتمع المدني، أولويات سننننننننغافورة اإلنمائية  
الشويلة األجل والسياسات الرامية إلى ات او إجراءات متعلقة بالمناخ، وتهدف إلى تيسير إجراءاتها الشويلة األجل  

 تمنين النتقام إلى اقتصاد خفيض الكربون يدار إدارة جيدة. الرامية إلى معالجة مثار تغير المناخ و 

 (125و 56و 22و 10و 2و 1معاهدا  حقوق اإلنسان صالتو يا   -حاء 

ويعند  تع ي  حقوق اإلنسنننننننننننننان عملينة  . 125و   56و   22و   10و   2و   1أيندت سننننننننننننننغنافورة التوصنننننننننننننينات  - 121
عن النهج النذ  يتبعنه المجتمع تجناههنا يتشوران مع مرور الوقنط بفعنل   فضنننننننننننننلا متواصنننننننننننننلنة. ونعتقند أن الحقوق 

التو يع   تغيرها. وقد نفذنا التوصيات التي قبلناها في أوم استعرا ين دوريين  املين. كما ننار دورياا في إمنانية 
 ق اإلنسان، ونععد حالياا ارفاا في أربع من المعاهدات األساسية لحقوق اإلنسان. على معاهدات إ افية لحقو 

 خاتمة -ثامنا   

على الر م من التحديات الحالية والهينلية، ل ت ام سنننننغافورة ملت مة باسننننتيعا  الجميع، وصننننون  -122
وبالنار إلى التقد  الذ  أحرزناه . 2030التماسك الجتماعي، وتحقيق أهداف خشة التنمية المستدامة لعا   

 سنغافورة المرتبات التالية:على صعيد المعايير الدولية، سجلط 

 ؛2020الثانية عشرة في مؤ ر األمم المتحدة للتنمية البشرية لعا  المرتبة  )أ( 

المرتبنة األولى لألمن الغنذائي والثنانينة في مؤ ننننننننننننننر المندن اآلمننة، وكلهمنا من وحندة  ) ( 
 البحو  القتصادية التابعة لمجلة و  إينونوميسط؛

المرتبة األولى للناا  واألمن والثانية عشنننننننننرة بشننننننننننل عا  في مؤ نننننننننر سنننننننننيادة القانون   ) ( 
 في إاار مشرو. العدالة العالمية؛ 2020 لعا 

لتقبنل األقلينات العر ينة في إانار اسننننننننننننننتشل.  نالو   بلنداا  140األولى من بين  المرتبنة )د( 
 ؛2016العالمي لعا  

 الذ  تصدره منامة إنقاو الشفولة؛   2020المرتبة األولى في مؤ ر نهاية الشفولة لعا   )هن( 

ة بين  المرتبة الثانية عشننرة للمسنناواة بين الجنسننين في مؤ ننر األمم المتحدة لعد  المسنناوا  )و( 
 .2019الجنسين لعا  

ولن نكتفي بما حققناه من إنجازات، وسنيال نهجنا إزاء حقوق اإلنسنان يتشور، مسنتر ندين بهدفنا  -123
 األساسي المتمثل في كفالة المساواة والوئا  والفرص لشعبنا.

 1 In 1964, two separate series of race riots involving clashes between ethnic Chinese and Malays 

occurred in Singapore, leaving 36 people dead and 560 injured. Five years later, a spillover of racial 

unrest from Malaysia which was fuelled by rumour-mongering amongst the local Chinese and Malay 

communities, resulted in seven days of communal riots in Singapore. Those riots claimed four lives. 
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