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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والثالثون 

 2021أيار/مايو  14-3

مة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن سنغافورة موجز ورقات     * المعلومات المقدَّ

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض 21/16و  1/5أُعد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان  -1
زهة   27المقدمة إلى االساتعراض الدوري الشاام. م   ( 1) لورقات المعلوماتالدوري الشاام.  والتقرير موز   

 م  الجهات صاحبة المصلحة وهو مقدم في شك. موز  تقيدًا بالحد األقصى لعدد الكلمات 

 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة -ثانياا  

( 2) الدولية لحقوق اإلنساننطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئات  -ألف 
 

أوصاال لج ة الحقوقيي  الدول ة ب ن تصاابح الحكومة ًرفًا في الصااكول الدول ة األساااساا ة لحقوق  -2
اإلنساااااااااااان و روتويوالتها االات ارية، بما في للو العهد الدولي ال اال بالحقوق االقتصاااااااااااادية واالزتما  ة 

الساااا اساااا ة، واتااض ة م اهيااااة التعذي ، واالتااض ة الدول ة والثقاف ة، والعهد الدولي ال اال بالحقوق المدن ة و 
لحمااياة حقوق زم ع العماال المهاازري  وأفراد أساااااااااااااارهي، واالتاااض اة الادول اة لحمااياة زم ع األشاااااااااااااا ااال م  
االاتااء القسااري، والوروتويول االات اري التااض ة م اهيااة التعذي ، والوروتويول االات اري الثاني الملح  

ي ال اال بالحقوق المدن ة والسا اسا ة الهادإ إلى إلءاء عقو ة اإلعدام، والوروتويول االات اري بالعهد الدول
  ( 3) الملح  باتااض ة حقوق الطا. بش ن ب ع األًاال واستءالل األًاال في البءاء وفي المواد اإلباح ة

الحكومة بالتصاادي  على اتااض ة م ةمة العم. الدول ة بشاا ن التميي    6وأوصاال الورقة المشااترية  -3
، ( 105رقي )  1957، واتاااض اة إلءااء العما. الجوري لعاام ( 111رقي )  1958)في االساااااااااااااات ادام والمه اة( لعاام 

  ( 4) ( 189رقي )  2011واتااض ة العم. الالئ  للعمال الم  ليي  لعام 

__________ 

 األمي المتحدة لي ُتحرر هذه الوث قة قو. إرسالها إلى دوائر الترزمة التحريرية في  *
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ومة بالتصدي  على اتااض ة م ةمة العم. الدول ة بش ن وأوصل م ةمة هيوم  رايتس ووتش الحك -4
  ( 5) ( 190رقي )  2019القياء على الع ف والتحرش في عالي العم. لعام 

وأوصااى مري  التاكير ب ن تصاادق الحكومة على اتااض ة م ةمة العم. الدول ة بشاا ن المساااواة في  -5
  ( 6) ( 87رقي )  1948ماية ح  الت ة ي لعام واتااض ة الحرية ال قاب ة وح ( 100رقي )  1951األزور لعام 

والحرية االتحادية العالم ة/معهد السا اساات  "برلمانيون م ى أز. التحرل العالمي"وأوصال شابكة  -6
العالم ة ب ن تصاادق الحكومة على نةام روما األساااسااي للمحكمة الج ائ ة الدول ة واتااق امت امات المحكمة 

  ( 7) الج ائ ة الدول ة وحصاناتها

الحكومة بالتصاادي  على اتااض ة عدم تقادم  "برلمانيون م ى أز. التحرل العالمي"وأوصاال شاابكة  -7
  ( 8) زرائي الحرب والجرائي المرتكبة ضد اإلنسان ة

ب ن توزه الحكومة دعوة دائمة إلى زم ع المكلاي  بواليات في إًار  7وأوصاال الورقة المشااترية  -8
  ( 9) دةاإلزراءات ال اصة لألمي المتح

( 10) اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -باء 
 

الحكومة بإنشااااء مةساااساااة ًو  ة مساااتقلة لحقوق   8والورقة المشاااترية  7أوصااال الورقة المشاااترية  -9
  ( 11) اإلنسان وفقًا لمبادئ باريس

تنفيذذا االلتزامذذات الذذدوليذذة المتعلقذذة بحقوق اإلنسذذذذذذذذذذذانل مع مرا ذذاة القذذانون الذذدولي   -جيم 
 الساري  اإلنساني

 المسائل الشاملة لعدة قطا ات -1 

( 12) المساواة وعدم التميي   
 

الحكومة بساااا  تشااااريع ًو ي شااااام. لمكافحة التميي  لحةر التميي   6أوصاااال الورقة المشااااترية  -10
على أساااااااااأ الج س أو العرق أو األصاااااااا. اإلث ي أو الج ساااااااا ة أو الدي  أو اإلعاقة ال ل  ة أو المكتساااااااابة 

سااا  أو الحالة االزتما  ة أو المي. الج ساااي أو المساااةول ات األسااارية أو مساااةول ات الرعاية  وأوصااال ال أو
  ( 13) أييًا الحكومة بإنشاء لج ة مستقلة لم اهية التميي  لت ايذ هذا التشريع

أن المثل اات والمثليي  وم دوزي الميا. الج سااااااااااااااي ومءاايري الهوياة  2وليرت الورقاة المشااااااااااااااترياة  -11
ة وأحرار الهوية الج سااااااان ة في ساااااا ءافورة ما برحوا يتعرضااااااون للع ف والتميي  في المجالي  العام الج سااااااان  

وال اال، م  زان  زهات حكوم ة وغير حكوم ة  وقد ضااااااااعال م  انتهاقات حقوق اإلنساااااااان المرتكبة  
يعات م اهية ضد هذه الائات، وأسهمل في للو، الس اسات العْمدية والثءرات المةسس ة واالفتقار إلى تشر 

  ( 14) للتميي ، على أساأ المي. الج سي، والهوية الج سان ة والتعوير الج ساني، وال صائص الج س ة

ألف م  قانون العقو ات، التي تجرم   377أنه بالرغي م  أن الماادة  3وليرت الورقة المشااااااااااااااترية  -12
الساااااالول الج سااااااي بالتراضااااااي بي  الذيور البالءي ، لي ت اذ م ذ زولة االسااااااتعراض الدوري الشااااااام. األايرة 

، فإن اسااتمرار وزودها يساامح بإضااااء الطابع المةسااسااي على الساا اسااات التميي ية 2016لساا ءافورة في عام 
مجتمع المثل ات والمثليي  وم دوزي المي. الج ساااااي ومءايري    ل س فقط ضاااااد المثليي ، ب. ضاااااد يام. أفراد

  ( 15) الهوية الج سان ة
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ألف م  قانون العقو ات، و  ن   377وأوصاال م ةمة هيوم  رايتس ووتش الحكومة بإلءاء المادة  -13
ي   تعاادل الحكومااة أو تلءي زم ع القواعااد واللوائح التي تقيااد التصااااااااااااااوير اإليجااابي لح اااة المثل ااات والمثلي 

م  المبادئ التوزيه ة  ( د) 11وم دوزي المي. الج سااااااااااااااي ومءايري الهوية الج سااااااااااااااان ة، بما في للو المادة 
  ( 16) لتص  ف األفالم، التي تحةر األفالم التي "تروج أو تورر نمط   ش المثليي  ز س ًا"

اتها التي الحكومة بتصاح ح رموم وساائط اإلعالم وسا اسااتها وممارسا   2وأوصال الورقة المشاترية  -14
  ( 17) تحةر تصوير األش اال المثليي  ز س ًا على نحو محايد أو إيجابي

الحكومة ب ن تقوم بحمالت ل يادة الوعي العام وميادة تقّو. المثل ات  4وأوصاااال الورقة المشااااترية  -15
  ( 18) والمثليي  وم دوزي المي. الج سي ومءايري الهوية الج سان ة

أن الع ف ضااااااد مجتمع المثل ات والمثليي  وم دوزي المي. الج سااااااي  2وليرت الورقة المشااااااترية  -16
ومءايري الهوية الج سااااااان ة وأحرار الهوية الج سااااااان ة يثيرًا ما يرتكبه أفراد األساااااارة، مع ما يترت  على للو 

ع د الوالدة  ًا م  عواق  غير مت اساااااابة على ال ساااااااء الم تم ات لهذا المجتمع واألشاااااا اال المصاااااا اي  إناث 
ي هذا الوضاااااع بساااااو  ارتاال تكال ف الما شاااااة وعدم القدرة على االساااااتقالل ع  الم  ل العائلي، الذي وتااق

  ( 19) مادت م  سوئه س اسات اإلسكان التميي ية

أن مءايري الهوية الج ساااااااااان ة يوازهون تحديات عديدة في أشاااااااااكال   4وليرت الورقة المشاااااااااترية  -17
ج والساااااااااااك  والرعاية الصاااااااااااح ة  والع ف في الم  ل وفي األماق  التميي  في مجاالت العم. والتعل ي وال وا

  ( 20) العامة  وعالج تحوي. المثليي   والعوائ  التي تعترض اإلبالغ  والاجوات في تقديي ال دمات

أن مءايري الهوية الج سان ة الذي  ال يرغوون في إزراء عمل ة زراح ة   6وليرت الورقة المشترية  -18
  ( 21) في األعياء الت اسل ة أو ال يستط عون تحم. تكال اها، ل س بوسعهي تءيير نول ز سهي القانوني

الحكومة بتمكي  األشااااااااا اال مءايري الهوية الج سااااااااا ة م  أب اء  2وأوصااااااااال الورقة المشاااااااااترية  -19
ًا سااا ءافورة م  تءيير نول الج س القانوني بواساااطة إقرار قانوني يةيد ال  ة في التحول الج ساااي والا ش وفق

  ( 22) للهوية الج س ة التي يرتييها الش ص، مع توافر شروط معقولة لم ع اإلساءة

 الحقوق المدنية والسياسية -2 

( 23) ح  الارد في الح اة والحرّية واألمان على ش صه  
 

أن سااااااااا ءافورة لي تت ذ أي اطوات م ذ الجولة الثان ة لالساااااااااتعراض  5وليرت الورقة المشاااااااااترية  -20
الدوري الشاام. للحد م  اسات دام عقو ة اإلعدام م  ال اح ة التشاريا ة، ب. إنها يثال عمل ات اإلعدام م ذ 

  ( 24) لقل للو الحي  بشك. مثير ل

الهامة ع  عقو ة اإلعدام، مث.  اسااااااتمرار نقص المعلومات الوقائا ة 6وليرت الورقة المشااااااترية  -21
عدد األشاا اال الذي  ي تةرون ت ايذ حكي اإلعدام، وال صااائص الممي ة للسااج اء المحكوم عليهي باإلعدام،  
وعمل ات اإلعدام الوشاااااااااااااا كة  وال تعطى اإلاطارات بتاريء اإلعدام لل  الء أو ألساااااااااااااارهي بمدة مم  ة ياف ة  

1998يهي باإلعدام أي عاو بدافع الرأفة م ذ عام والحةل أنه لي يم ح للسج اء المحكوم عل
 (25 )  

دان  -22 ويسااااااااااااااااااور م ةمااااة العاو الاااادول ااااة القل  إماء اشااااااااااااااتراط أن ُيثواااال، بترز ح القرائ ، م  يااااُ
باالم ادرات أو اسااااااااااااااتيراد مواد مم وعاة تاوق ض متهاا مباال  معي اة، أن دوره في الجريماة مقتصاااااااااااااار  بااالتجاار

"شاهادة مسااعدة ف  ة" م  ال  ابة العامة إلاهار أنه قدم المسااعدة إلى    والحصاول على"السااعي" دور على
المكت  المري ي للم درات في سااااااااااااااوي. تاك و أنشااااااااااااااطة تتعل  باالتجار بالم درات  وليرت م ةمة العاو 

 15الدول ة أن القاضااي ال يسااتط ع ممارسااة ساالطته التقديرية لارض عقو ة اإلعدام أو السااج  مد  الح اة و
انضر ة تع   ( 26)  يرية إال إلا اسُتوفي هذان الشًر
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وليرت م ةمة العاو الدول ة أن اشاااااااتراط "شاااااااهادة مسااااااااعدة ف  ة" م  ال  ابة العامة لكي يصااااااابح  -23
بوسااااع القاضااااي ممارسااااة الساااالطة التقديرية بارض عقو ة اإلعدام أو عدم فرضااااها ي تهو الح  في محاقمة 

يدي المدعي العام الذي ل س قاضاااااااااااااا ًا وال ًرفًا محايدًا في عادلة ألنه ييااااااااااااااع قرارات الح اة والموت في أ
القيا ة  والحةل م ةمة العاو الدول ة أن المحكمة تحكي على المتهمي  باإلعدام إلا رفيال ال  ابة العامة 

  ( 27) م ح "شهادة المساعدة الا  ة"

ًا  ذ أحكام اإلعدام تمهيدرسااااام ًا لت اي ًا وأوصااااال م ةمة العاو الدول ة الحكومة ب ن تقرر وقاًا ًو    -24
  ( 28) إللءاء عقو ة اإلعدام

الحكومة بإلءاء عقو ة اإلعدام اإلل ام ة في زم ع الجرائي، وم ح  6وأوصااااااااااال الورقة المشاااااااااااترية  -25
القيااااة سااالطة تقديرية ياملة في تقرير ما إلا يان ي بءي فرض عقو ة اإلعدام، ي طوة مةقتة تمّهد ل لءاء 

  ( 29) مالكام. لعقو ة اإلعدا

  ( 30) وأوصى مري  التاكير الحكومة بإنشاء مجلس للعاو يست د إلى دراسة ع  أفي. الممارسات -26

للبحوث بت ة ي اسااات دام القوة وفقًا للمعايير الدول ة لحقوق اإلنساااان في  وأوصااال مةساااساااة أوم ءا -27
زم ع الحااالت، بماا في للاو في أمااق  االحتجاام وأث ااء التجمعاات العااماة  وليرت أناه يجا ، على وزاه 

  ( 31) التحديد، تقييد است دام القوة المميتة في عمل ات حاظ ال ةام إّبان التجمعات

أن التعذي  والمعاملة والعقو ة القاسااااااااا ة والالإنساااااااااان ة والمهي ة أمر  6مشاااااااااترية وليرت الورقة ال -28
روتي ي، في ا. اإلفالت م  العقاب في أقساااااااام األمراض ال اسااااااا ة التابعة للدولة والمساااااااتشااااااا  ات العامة، 

 ًا،في للو اسااااااااااات دام القيود، واإلقراه على الم درات أو العالج بالصااااااااااادمة والتشااااااااااا   الكهر ائي قسااااااااااار  بما
  ( 32) واالست ااإ التام بال صوص ة، والتعذي  ال اسي

أن القانون الج ائي )األحكام المةقتة( يساااااااامح باالحتجام ألز. غير  8وليرت الورقة المشااااااااترية  -29
م  القاانون، يمك  لومير الاداال اة إصااااااااااااااادار أوامر احتجاام  30مساااااااااااااامى دون محااقماة  و موزا  الماادة 

مديد إلى أز. غير مساااااااامى  وأوصاااااااال ب ن ت ةر الحكومة في إلءاء شااااااااهرًا، قابلة للت   12تصاااااااا. إلى  لمدة
  ( 33) القانون  هذا

الحكومة بإلءاء اإللن التشاااريعي باسااات دام االحتجام دون محاقمة،  5وأوصااال الورقة المشاااترية  -30
  ( 34) مث. قانون األم  الداالي والقانون الج ائي )األحكام المةقتة(

ولير مري  التاكير أنَّ القيااااء في سااا ءافورة ال ي ال يسااات دم اليااارب التع يري لمعاضبة الجرائي  -31
في المادارأ ًا أيياااااااااااااا ًا  و أن الياااااااااااااارب التع يري ل س محةور الج اائ اة واإلدارياة على السااااااااااااااواء  ولير ياذلا 

  ( 35) ال صوص ة والويوت

وليرت م ةمة هيوم  رايتس ووتش أن العقاب الودني ال ي ال شااااااااائعًا في ساااااااا ءافورة، و ال ساااااااابة  -32
عامًا، تعد عقو ة الياااااااااارب التع يري إل ام ة يعقو ة   50و  16للذيور األصااااااااااّحاء الذي  تتراوب أعمارهي بي  

ف ة على مجموعة م  الجرائي، بما في للو االتجار بالم درات وزرائي الع ف )مث. السااااطو المساااالح(، إضااااا
  ( 36) ب. و عض زرائي الهجرة

أي اطوات نحو إلءااااء  2016وليرت لج اااة الحقوقيي  الاادول اااة أن الحكومااة لي تت اااذ م اااذ عااام  -33
ًا على ممارسااااااة الياااااارب التع يري بصاااااااته فوري ًا  العقو ة الودن ة  وأوصاااااال ب ن تارض الحكومة وقاًا ًو   

  ( 37) إللءائه قانوناً ًا عقو ة قيائ ة وللو تمهيد

في مةسااسااات التعل ي العام،  وأوصااى مري  التاكير ب ن تلءي الحكومة اساات دام الياارب التع يري  -34
  ( 38) وأن ت ةي حمالت إعالم وتث  ف عامة للحد م  است دام اليرب التع يري في الويوت ال صوص ة
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وليرت الهيئة الدول ة لياااريبة اليااامير والساااالم أن المسااات كاي  ضاااميريًا قد حويموا أمام محاقي  -35
االحتجام في مراف  ز ائ ة عساااااكرية  وليرت عساااااكرية بموز  القانون العساااااكري، وعادة ما يُحكي عليهي ب 

  ( 39) أن س ءافورة تسج  اآلن المست كاي  ضميريًا المعروفي  ب عداد أقثر م  أي دولة أار  

( 40) إقامة العدل، بما في للو مس لة اإلفالت م  العقاب، وس ادة القانون   
 

اء المحكوم عليهي باإلعدام وليرت لج ة الحقوقيي  الدول ة أن الساااااااااالطات ال ت ال ُتعطي السااااااااااج   -36
وأفراد أساااااارهي إاطارًا باإلعدام قو. العمل ة بوقل قلي.، م  مهاء امسااااااة أيام إلى أسااااااوول، مما يقوض ح  

  ( 41) السج اء في ممارسة حقهي في االستئ اإ

الحكومة بالكف ع  مقاضاااااااااة وميااااااااايقة المحامي  الذي  يمثلون   5وأوصاااااااال الورقة المشااااااااترية  -37
في اإلزراءات الج اائ اة والمادافعي  ع  حقوق اإلنساااااااااااااااان الاذي  يعر ون ع  معاارضااااااااااااااتهي  المادعى عليهي 

  ( 42) اإلعدام لعقو ة

وأوصاااااااااااااال م ةماة العاو الادول اة الحكوماة با ن تكاا. االمتثاال الصااااااااااااااارم في زم ع حااالت عقو اة  -38
زهون عقو ة اإلعدام اإلعدام للمعايير الدول ة للمحاقمة العادلة، بما في للو ضااااااامان تمثي. قانوني لم  يوا

  ( 43) م ذ وقل إلقاء ال بض عليهي

 إلى فهي هويات وعالقات المثل اتًا أنه نةرًا الفتقار المجتمع عموم 2وليرت الورقة المشاااااااااااترية  -39
والمثليي  وم دوزي المي. الج سي ومءايري الهوية الج سان ة وأحرار الهوية الج سان ة، فإن الجهات المقدمة 
لل اادمااات وزهااات إناااال القااانون تاتقر إلى التاادرياا  لمعااالجااة التقااارير المتعلقااة بااالع ف بمااا يراعي زوانوهااا  

  كوم ة على اإلًالق، ب. إن ال دمات الحسااااااساااااة، حتى ع دما يطل  الياااااحايا المسااااااعدة  وال توزد ادمات ح 
في مجال التدا. والمشااااااااااورة في سااااااااااوي. تع ي  هوية المثل ات والمثليي  وم دوزي ًا  غير الحكوم ة قليلة زد

  ( 44) المي. الج سي ومءايري الهوية الج سان ة وأحرار الهوية الج سان ة

المي. الج سااااااااااي ومءايري   أن وصاااااااااامة المثل ات والمثليي  وم دوزي  4وليرت الورقة المشااااااااااترية  -40
ألف م  قانون العقو ات والرقابة على - 377الهوية الج سااااااااان ة وأحرار الهوية الج سااااااااان ة المرتبطة بالمادة 

  ( 45) وسائط اإلعالم عام. مساهي في عدم اإلبالغ ع  االعتداء أو ًل  المساعدة ع د إساءة المعاملة

( 46) الحريات األساس ة  
 

و ي للقانون والعدالة ع  قلقه م  أن ساااااااااا ءافورة، تحل سااااااااااتار الحاا  على الوئام  أعرب المري  األور  -41
  ( 47) م  حمايتها الدي ي، قد ناذت أحكامًا قانون ة تقيد بالاع. ال طاب الدي ي، وت تهو الحرية الدي  ة، بدالً 

ولير التحالف الدولي للدفال ع  الحرية أن قانون الحاا  على الوئام الدي ي يةثر بصاااااااااورة غير  -42
مباشاااااارة ت ثيرًا مثبطًا في األشااااااكال المشااااااروعة للتعوير، بما في للو التبشااااااير، فياااااااًل ع  الطقوأ العامة 

ألديااان، مثاا. تلااو التي األار  للمعتقاادات الاادي  ااة  يمااا أنااه يحااد م  مبااادرات الحوار الو اااء والهااادإ بي  ا
تياااطلع بها نوادي الثقة المشاااترية بي  األعراق واألديان في سااا ءافورة، والتي تهدإ إلى تعمي  فهي ال اأ 
لم تلف األديان والمعتقدات والممارسات  ولير التحالف أن عدم وزود معالي واضحة توّي  ما يعتور اطابا 

،  على التعوير الساااااالمي للشاااااا ص ع  قرائه أو معتقداته الراساااااا ة  إلى زان  ال وإ م  العواق  المترتبة ، مقووالً 
أمران ر ما يقوضااان هذه الجهود م  أساااسااها  وأوصااى ب ن تعدل الحكومة قانون الحاا  على الوئام الدي ي 

  ( 48) بحيث يقتصر على حاالت التحريض على الع ف

حترام الكام. للح  في حرية وأوصااااااااااااااى التحالف الدولي للدفال ع  الحرية ب ن تكا. الحكومة اال -43
  ( 49) الدي  أو المعتقد وفي التعوير، وفقًا للقواعد والمعايير الدول ة لحقوق اإلنسان لات الصلة
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في ًا وليرت م ةمة مراسااااااالون بال حدود أن وضاااااااع حرية الصاااااااحافة في سااااااا ءافورة قد ماد ترازع -44
فحة األابار الم ياة"، وهو قانون الحماية م  ، وهو ما ُيع   بدرزة يويرة إلى اعتماد قانون "مكا2020 عام

األقالي  والتالع  بالمعلومات على اإلنترنل  وم  المعروإ أن الساااا اساااايي  األقوياء يساااات دمون قيااااايا 
  ( 50) التشهير إلسكات الم تقدي  والمعارضي  الس اسيي 

علومات على اإلنترنل أن قانون الحماية م  األقالي  والتالع  بالم  7وليرت الورقة المشاااااااترية  -45
يقتيااااي م  شااااريات وسااااائط التواصاااا. االزتماعي إمالة المحتو  أو عرض تصااااوي  بارم على م صاااااتها  
بتوز ه م  الحكومة، وإاّل وازهل غرامات  وقد صاااااااادرت توزيهات بإداال تصااااااااويبات بح  الساااااااا اساااااااايي  

ة المساااااااااتقلة، والصاااااااااحايي  المعارضاااااااااي ، وم تقدي الحكومة، ونشاااااااااطاء المجتمع المدني، والمواقع اإلاباري 
م شااااااااااااوراتهي على اإلنترنل، إلى زان  توزيهات بإداال تصااااااااااااويبات موزهة ضااااااااااااد م صااااااااااااات  بسااااااااااااو 
  ( 51) االزتماعي التواص.

أن س ءافورة ًبقل قانون الحماية م  األقالي  والتالع  بالمعلومات  5وليرت الورقة المشترية  -46
على اإلنترنل على األشاا اال الذي  يولءون بادعاءات بشاا ن أسااالي  اإلعدام غير المشااروعة  وليرت أن 
ال شااااااطاء والمحامي  يانوا أييااااااًا هدفًا لميااااااايقات الحكومة بسااااااو  انتقادهي اساااااات دام عقو ة اإلعدام م ذ 

  ( 52) الدوري الشام. لس ءافورة في زولته الثان ة االستعراض

أن ساااااااااااااالطاة ت م اة وسااااااااااااااائط اإلعالم التاابعاة لساااااااااااااالطاة المعلوماات  7وليرت الورقاة المشااااااااااااااترياة  -47
ة لقمع  واالتصاااااااااالت، التي تعم. تحل وصاااااااااية ومارة اإلعالم واالتصاااااااااالت، تتمتع بساااااااالطة تقديرية ماًر

في زم ع أشااكال وسااائط اإلعالم والصااحافة  واألحكام الواردة التقارير المسااتقلة، وتتحكي على نطاق واسااع 
في قانون الصااااااااحف والمطابع، وقانون الوث اإللاعي والتلا يوني، وقانون الم شااااااااورات غير المرغوب فيها، 
تم ح الساااالطات العامة ساااالطة واسااااعة لارض عقو ات على هيئات الوث حيثما يان المحتو  ي تقد الحكومة 

  ( 53) لعامة وال ةام العام والوئام الًو ي والذوق السل ي والل اقةأو ي ّ. بالمصلحة ا

وليرت م ةمة العاو الدول ة أن وساااااائ. اإلعالم المساااااتقلة القليلة في الولد تعرضااااال لمياااااايقات  -48
  ( 54) مستمرة م  زان  السلطات

ي للو بي   وليرت م ةمة مراساااااااااالون بال حدود أن الرقابة الذات ة م تشاااااااااارة في ساااااااااا ءافورة، بما ف -49
  ( 55) الصحايي ، وال س ما العاملي  في وسائط اإلعالم العامة

وليرت م ةمة العاو الدول ة أن قانون إقامة العدل )الحماية( قد اساااااااات دم السااااااااتهداإ المدافعي   -50
  ( 56) ع  حقوق اإلنسان وغيرهي م  األفراد النتقادهي المحاقي أو سو. إقامة العدل

م  الدساااااااااتور، بحيث تعل   14بال حدود الحكومة ب ن تعدل المادة  وأوصااااااااال م ةمة مراسااااااااالون  -51
  ( 57) بوضوب حرية الصحافة وحرية التعوير واإلعالم دون أي قيد

وأوصااااال م ةمة مراسااااالون بال حدود الحكومة بإلءاء القواني  التي ت تهو حرية الصاااااحافة وحرية  -52
التعوير وتجرم ممارسااااااة الصااااااحافة، مث. قانون الحماية م  األقالي  والتالع  بالمعلومات على اإلنترنل،  

  ( 58) ألف م  قانون العقو ات-298و 298وقانون الات ة، والمادتي  

قوقيي  الاادول ااة باا ن ترازع الحكومااة وتعاادل األحكااام المتعلقااة باااالنت ااابااات  وأوصااااااااااااااال لج ااة الح -53
والتشااااااااااااااهير وامدراء المحااقي في القاانون المحلي، بماا في للاو بموزا  قاانون االنت ااباات الورلماان اة وقاانون  

، لجعلهااا تتماااشااااااااااااااى مع القااانون الاادولي 2016العقو ااات وقااانون )الحمااايااة( المتعل  بااإقااامااة العاادل لعااام 
  ( 59) اإلنسان قوق لح
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وأوصاااااااال م ةمة هيوم  رايتس ووتش الحكومة بتعدي. قانون إقامة العدل )الحماية( للتمكي  م   -54
إللءاء زريمة ًا تمهيد ( أ() 1) 3إزراء م اقشااااااااااة ياملة للمسااااااااااائ. التي تهي الجمهور، بما في للو إلءاء المادة 

  ( 60) "تشويه سمعة القياء"

وأوصاااال لج ة الحقوقيي  الدول ة ب ن تلءي الحكومة زم ع األحكام القانون ة التي تجرم التشااااهير،  -55
  ( 61) م  قانون العقو ات 502إلى  499بما في للو المواد م  

الحكومة بمرازعة وتعدي. قانون الات ة وقانون الصاااااااحف والمطابع   7وأوصااااااال الورقة المشاااااااترية  -56
 يوني وقانون الم شااااااااورات غير المرغوب فيها لياااااااامان مواءمة هذه القواني  مع وقانون الوث اإللاعي والتلا

  ( 62) القانون الدولي لحقوق اإلنسان والمعايير والممارسات الجيدة في مجال حرية التعوير

وأوصااااال م ةمة العاو الدول ة الحكومة ب ن تياااااع حدًا لت ويف ومياااااايقة المدافعي  ع  حقوق  -57
ومسااااااات دمي وساااااااائط التواصااااااا. االزتماعي، وم تقدي الحكومة، بما في للو م  االل إسااااااااءة اإلنساااااااان، 

اسااات دام نةام العدالة الج ائ ة، وضااامان تمك  المدافعي  ع  حقوق اإلنساااان م  ال  ام بعملهي دون اوإ 
  ( 63) م  االنتقام

  ( 64) الحكومة باعتماد إًار شام. لحماية الصحايي  7وأوصل الورقة المشترية  -58

الحكومة باعتماد قانون بشا ن الحصاول على المعلومات يتماشاى مع   7وأوصال الورقة المشاترية  -59
  ( 65) المعايير الدول ة م  أز. تع ي  الممارسة الكاملة للح  في حرية التعوير وحرية الرأي

يان  وأوصاال حرية التصااالح الدول ة الحكومة ب ن تعترإ بالح  في االساات كاإ اليااميري مهما -60
أساااااسااااه بال ساااابة للمجّ دي  والج ود ال ةاميي ، وز ود االحت اط، بما في للو أث اء التعوئة العامة، وأن ت اذه  

  ( 66) بالكام.، ع  ًري  سّ  تشريع مكرأ لهذا الءرض

المتعل  بال دمة   1967وأوصى التحالف الدولي للدفال ع  الحرية ب ن تعدل الحكومة قانون عام   -61
ان الح  في االسااات كاإ الياااميري ع  أداء ال دمة العساااكرية اإلل ام ة  وأوصاااى يذلو ب ن الًو  ة ليااام

تساااااااامح الحكومة بتوفير ادمة مدن ة بديلة لل دمة العسااااااااكرية، ويذلو اإلفراج فورًا ع  المحتج ي  بسااااااااو  
  ( 67) رفيهي ال دمة العسكرية ألسباب ضميرية

م أن المواً ي  الذيور والم  مي  الدائمي  الذي  وليرت الهيئة الدول ة لياااااريبة اليااااامير والساااااال -62
عامًا ُيشااترط عليهي الحصااول على تصااريح اروج م  مجلس القوات المساالحة   40و  13تتراوب أعمارهي بي  

لكي يءادروا س ءافورة أو ي  موا اارزها  وليرت أنه يجوم بعد عشر س وات م  الغ اب غير المراص أن 
  ( 68)   ز سيتهيم ُيحرم المست كاون ضميرياً 

وأوصاااال م ةمة العاو الدول ة الحكومة ب ن ت قح أو تلءي قانون ال ةام العام والمواد لات الصاااالة  -63
م  قانون العقو ات للساماب بالمةاهرات السالم ة دون قيود ال مورر لها، وضامان الح  في التجمع السالمي 

  ( 69) لجم ع ال اأ في س ءافورة، دون تميي 

الحكومة باالمت ال ع  است دام قانون األم  الداالي وقانون مكافحة  8وأوصل الورقة المشترية  -64
  ( 70) اإلرهاب )قمع التموي.( لتقييد الح  في حرية الدي  وحرية الرأي والتعوير وحرية التجمع السلمي

ود غير الموررة الحكومة بتعدي. قانون الجما ات م  أز. إمالة القي   7وأوصاااااال الورقة المشااااااترية  -65
الماروضاة على حرية تكوي  الجما ات، وتوفير أسااأ قانوني واضاح لرفض التساجي.، على أن تكون تلو 
األسااااااااااااااس القاانون اة صااااااااااااااريحاة ومحادودة ومتوافقاة مع القاانون الادولي لحقوق اإلنسااااااااااااااان والمعاايير الادول اة 

  ( 71) اإلنسان لحقوق 
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( 72) حةر زم ع أشكال الرق   
 

المشااااااااااارول العالمي المع ي باالحتجام ب ن تكا. الحكومة حماية ضاااااااااااحايا االتجار م  أوصاااااااااااى  -66
االحتجام والترحي. ع  ًري  ت ايذ إزراءات م هج ة واساااااااااااااتباض ة لارم الياااااااااااااحايا وتحديد هوياتهي وتوفير 

  ( 73) الم و  الم اس  لهي

( 74) الح  في ال صوص ة والح اة األسرية  
 

م  ميثاق المرأة والساااااااماب بتساااااااجي.  ( 1) 12الحكومة بتعدي. المادة   2أوصااااااال الورقة المشاااااااترية  -67
ال واج والشاااراقات بي  المثليي  واالعتراإ بذلو  وأوصااال اللج ة أيياااًا ب ن تساااّ  الحكومة تشاااريعًا يعترإ 

  ( 75) بحقوق ووازبات الشرياء م  ناس الج س وأًاال األسر م  ناس الج س ويوفر الحماية لها

الحكومة بحةر تعدد ال وزات، أو زع. الموافقة ال ط ة لل وزات  6المشااااااترية  وأوصاااااال الورقة -68
الحال ات إل ام ة لل واج في المساااااتقو.  وأوصااااال أيياااااًا ب ن تلءي الحكومة شااااارط الولّي لكي يكون لل سااااااء 
المساااااالمات البالءات ح  غير مقيد في اات ار م  يت وز ه ومتى للو  وأوصاااااال يذلو ب ن تكا. الحكومة 

  ( 76) اواة بي  الرز. والمرأة المسلمي  في الح  في الطالقالمس

ساااااا ة، بموز  قانون   18أن الحد األدنى للساااااا  القانون ة لل واج هو   6وليرت الورقة المشااااااترية  -69
إقامة الشاااااريعة اإلساااااالم ة، ولك  يمك  للمساااااةولي  الدي يي  المعي ي  إلقرار ال واج اإلساااااالمي أن يسااااامحوا 

أصااءر ساا ًا إلا بلء  ساا  التكل ف  وأوصاال ب ن ال تساامح الحكومة ب واج الات ات دون بال واج م  فت ات 
  ( 77) س  الثام ة عشرة مهما يانل الةروإ

  ( 78) أن دستور س ءافورة ال يةيد الح  في ال صوص ة "الوصول اآلن"وليرت م ةمة  -70

الو انات الصااااح ة وهوية  وأوصاااال م ةمة "الوصااااول اآلن" ب ن تلت م الحكومة عل ًا بحماية ساااارية -71
19-األفراد الذي  تثول الاحوال إصابتهي بمرض يوفيد

 (79 )  

التي  وأوصال م ةمة "الوصاول اآلن" الحكومة بتقلي. يم ة ونول الو انات، وال سا ما الو انات الويومترية  -72
  ( 80) تجمعها هي ومقدمو ال دمات المرتبطون بها م  االل برنام  الهوية الرقم ة

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -3 

( 81) الح  في العم. وفي اروإ عم. عادلة وموات ة  
 

ليرت رابطاة لوي اإلعااقاة أناه باالرغي م  محادودياة الو ااناات المتعلقاة بتوا ف األشاااااااااااااا ااال لوي  -73
  في الحصااااول  اإلعاقة، فإن م  المتعارإ عل ه نطاق واسااااع أن األشاااا اال لوي اإلعاقة يوازهون تحديات يويرة 

  ( 82) على فرال العم. واالحتاا  بهي في العم. والتقدم ف ه

أن العماال الم  ليي  ماا مالوا مسااااااااااااااتبعادي  م  قاانون العما. وقاانون  1وليرت الورقاة المشااااااااااااااترياة  -74
التعويض ع  حوادث العما.  وليرت أن تادابير الحمااياة التي توفرهاا الادولاة للعماال الم  ليي  بموزا  قاانون  

القو  العااملاة األز و اة ال ترقى إلى المعاايير الادول اة لحقوق العما.  وال توزاد حادود قاانون اة في  اساااااااااااااات ادام
القاانون لعادد الساااااااااااااااعاات التي يمك  أن يطلا  م هي العما. فيهاا، ول س م  اإلل امي أن يسااااااااااااااتاياد العماال 

الساااااا وية المدفوعة ساااااااعة  يما أن العطالت الرساااااام ة واإلزامة   24الم  ليون م  يوم عطلة أسااااااووعي لمدة 
  ( 83) األزر واإلزامة المرض ة غير ميمونة قانوناً 

ولير مري  اادم الم اامل أناه باالرغي م  أن العماال الم  ليي  األزاانا  ال يشااااااااااااااملهي قاانون العما.  -75
وقانون السااالمة والصااحة في مكان العم. وقانون التعويض ع  حوادث العم.، فإنهي مشاامولون بتشااريعات 

  ( 84) ون است دام القو  العاملة األز و ة وقانون وياالت االستقدامأار  مث. قان 
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  ( 85) الحكومة ب ن تدرج العم. الم  لي في نطاق قانون العم. 1وأوصل الورقة المشترية  -76

وأوصااى المشاارول العالمي المع ي باالحتجام الحكومة بياامان إدراج ادم الم امل المهازري  في  -77
  ( 86) التي يكالها قانون العم.، ومساءلة الموااي  ع  االنتهاقاتتدابير الحماية 

أن التميي  في األزور ب اء على الج ساااا ة متاشااااي على نطاق واسااااع  6وليرت الورقة المشااااترية  -78
وأن زم ع العمال المهازري  لوي األزور الم  ايااة يتقاضااون أزورًا أق. م  أزور العمال المحليي ، على 

في زم ع قطاعات االقتصاااااااد  وليرت أنه نةرًا إلى أن   اق. ًا  وب قساااااا ا هي األق. أزور أن العمال م  ز  
األزور غير المتكافئة ل سااااااال زريمة قانون ة، فال يوزد أي ساااااااوي. انتصااااااااإ قانوني للعام. الذي يتعرض 

  ( 87) للتميي  ويتقاضى أزرًا م  اياً 

في بلدان المصاااااااادر أو في ساااااااا ءافورة أن العمال المهازري  سااااااااواء  6وليرت الورقة المشااااااااترية  -79
يطالوون برساااااااااااوم توا ف يويرة، وأن مولءًا يويرًا م  هذه الرساااااااااااوم ُيدفع إلى الويالء وأر اب العم. وغيرهي 

الوسااااااااااطاء في ساااااااااا ءافورة  وقد شااااااااااددت هذه الرسااااااااااوم م  اليااااااااااعف االقتصااااااااااادي للعمال وسااااااااااّهلل  م 
  ( 88) االستءالل ة الةروإ

الحكومة ب ن تدرج المي. الج ساااااااااي، والهوية الج ساااااااااان ة والتعوير   3وأوصااااااااال الورقة المشاااااااااترية  -80
الج سااااااني صاااااراحًة في المبادئ التوزيه ة الثالث ة لممارساااااات االسااااات دام الم صااااااة، بوصااااااها اصاااااائص 
محم ة، وأن تارض عقو ات قانون ة على أر اب العم. بساااااااو  التميي  في مكان العم. على أسااااااااأ المي. 

ان ة والتعوير الج سااااااااني، وتعدي. قانون العم. لحةر التميي  على أسااااااااأ المي. الج ساااااااي، والهوية الج سااااااا 
الج ساااااااااااي، والهوية الج ساااااااااااان ة والتعوير الج سااااااااااااني في زم ع مساااااااااااتويات العمالة، بما في للو التوا ف 

  ( 89) والترض ات واألزور

الحكومة ب ن تت ح للموااي  سااااواًل اللتماأ اإلنصاااااإ إلا تعرضااااوا   4وأوصاااال الورقة المشااااترية  -81
  ( 90) للتميي  أو التحرش أو اإليذاء في العم. بسو  هويتهي الج سان ة أو ميولهي الج س ة

ًري   الحكومة بيمان العم. الاعال والمستق. لل قابات المستقلة ع   7وأوصل الورقة المشترية  -82
تي ال داعي لهااا في قااانون ال قااابااات العمااال ااة لتشااااااااااااااكياا. ال قااابااات واالنياااااااااااااامااام إلءاااء الحاادود والقيود ال

وتساااااااجيلها وتهيئة بيئة تمكي  ة للعمال المهازري  تسااااااامح لهي باالنيااااااامام إلى نقابات العمال وشاااااااء.  إليها
  ( 91) م اص  فيها

( 92) الح  في اليمان االزتماعي  
 

ي توفير شاااااااابكة أمان ازتماعي م تةمة في شااااااااك. لير مري  التاكير أن الدولة ال ت ال مترددة ف -83
يشااااال ع    19-حد أدنى لألزور أو إعانات البطالة لتلو ة االحت ازات األساااااساااا ة  ولير أن زائحة يوفيد

  ( 93) عدم وزود تدابير مةسس ة للحماية االزتما  ة

ي الوضااااع وأوصااااى مري  التاكير الحكومة بتوساااا ع نطاق الحماية االزتما  ة لتشاااام. العمال لو  -84
  ( 94) غير الرسمي ور ات الويوت ومقدمي الرعاية الذي  ل س لديهي مصدر دا. ثابل

وأوصاااى مري  التاكير ب ن تيااااي الحكومة ًابعًا مةساااسااا ًا على الدا. األسااااساااي الشاااام.، وأن  -85
  ت قح ال ه  الحالي المتبع للمعونة الموزهة إلقامة شااااااااااابكة أمان ازتماعي م تةمة في شاااااااااااك. حد أدنى م

  ( 95) األزور الما ش ة وإعانات البطالة لتلو ة االحت ازات األساس ة

الحكومة ب ن تسااااااتحدث أشااااااكااًل إضاااااااف ة م  ال طط القائمة على  6وأوصاااااال الورقة المشااااااترية  -86
  ( 96) االشتراقات أو تحس ها ليمان حصول ي. فرد على معاش التقاعد األساسي
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وليرت م ةمة رصد العم. الصي  ة أنه ع دما يصاب عام. مهازر في حادث في مكان العم.،  -87
ع  اإلعاقة  واالل فترة االنتةار تلو، ُيلءى  غالبًا ما يل مه أن ي تةر شااااااااااااهورًا للحصااااااااااااول على تعويض

  ( 97) تصريح عمله وُيم ح له ترا ص ااال

أن الحكوماة لي تقادم إعااناات إلى العماال المهاازري  لتءط اة تكاال ف  1وليرت الورقاة المشااااااااااااااترياة  -88
  ( 98) الرعاية الصح ة

( 99) الح  في مستو  ما شي الئ   
 

( 100) أنه ال يوزد قانون للحد األدنى لألزور 6ليرت الورقة المشترية  -89
 

ز وب شرق قس ا،  ولير ماْرواه )الاري  العام. المع ي بوضع قل ة لحقوق اإلنسان في رابطة أمي -90
سااا ءافورة( أن سااا ءافورة تاتقر إلى قانون يشاااّرل الحد األدنى لألزور وأنها تايااا. نمولج األزور التدريجي   

  ( 101) وأعرب ع  قلقه إماء عدم يااية ال مولج لمواقبة ارتاال التكال ف

أن م  الشاااااااائع لد  اقتشااااااااإ المالو أن المسااااااات زري  م  الم تمي     3وليرت الورقة المشاااااااترية  -91
لمجتمع المثل ات والمثليي  وم دوزي المي. الج سااااااااااااي ومءايري الهوية الج سااااااااااااان ة، أن ي مر بإاالء فوري 

يهدد باإلاالء مقرونًا ب  ار ميادة مول  اإليجار  ويت ثر بشاااااااااك. ااال م  هذه الممارساااااااااة األمواج م   أو
  ( 102) ليي  ويذلو مءايرو الهوية الج سان ةالذيور المث 

( 103) الح  في الصحة  
 

الحكومة بت صاااا ص الموارد ووضااااع برام  شاااااملة ااصااااة بالمثليي   3أوصاااال الورقة المشااااترية  -92
والمثل ات وم دوزي المي. الج سااااااي ومءايري الهوية الج سااااااان ة في قطاعات ال دمات االزتما  ة والرعاية 

  ( 104) ةالصح ة والصحة العقل  

الحكومة بت ايذ برام  تدري  وتو  ة للمه يي  في مجال الرعاية  4وأوصااااااااااااال الورقة المشاااااااااااااترية  -93
الصاااااااااااااح ة ف ما يتعل  بقياااااااااااااايا الهوية الج ساااااااااااااان ة، بهدإ القيااااااااااااااء على التميي  في الحصاااااااااااااول على 

  ( 105) الصح ة الرعاية

العماال المهاازري ، بماا في  ولير مري  العماال المهاازري  أن أر اب العما. مسااااااااااااااةولون ع  رفاه -94
  ( 106) للو توفير السك  الالئ ، وتءط ة ناقات العالج الطوي لعمالهي، وشراء الت مي  الطوي االستشاائي

أن قااانون اساااااااااااااات اادام القو  العاااملااة األز و ااة وقااانون التعويض  1وليرت الورقااة المشااااااااااااااتريااة  -95
حوادث العم. يقتياااااااااا ان م  أر اب العم. شااااااااااراء ت مي  لتلو ة االحت ازات الطو ة للعمال المهازري     ع 

وليرت أن مقدمي الرعاية الصااااح ة عادة ما يل مون أر اب العم. بتقديي اطابات ضاااامان قو. الشاااارول في 
  ، رات التشاااا  صاااا ة المكلاة  والحةل حاالت يثيرة رفض فيها أر اب العم. تقديي هذه الياااامانات الجراحة أو االاتبا 

  ( 107) مما ترل العمال دون العالج الطوي أو الاحوال التي ير  األًباء أنها م اسبة

الحكومة ب ن تكا. للعمال المهازري  إمكان ة الحصااول على الرعاية  1وأوصاال الورقة المشااترية   -96
باشارة باسات دام الت مي  الذي يوفره أر اب العم. دون الحازة إلى الحصاول على إلن وموافقة م  الصاح ة م

  ( 108) أر اب العم.

الحكومة بت ايذ م هاج تعل مي قائي على األدلة في مجال التر  ة  3وأوصاااااااااااال الورقة المشااااااااااااترية  -97
ومءايري الهوية الج ساااااان ة، مع الج سااااا ة يشااااام. ت ول مجتمع المثل ات والمثليي  وم دوزي المي. الج ساااااي 

  ( 109) ضمان اتساق المحتو  وضمان علمانيته
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وأوصااال رابطة لوي اإلعاقة ب ن تطل  الحكومة م  المساااتشااا  ات العامة تدري  بعض مواايها  -98
على لءة اإلشارة ليمان تقلي. الحواز  التي تحول دون حصول األش اال الذي  يعانون م  فقدان السمع 

  ( 110) لصح ةعلى الرعاية ا

( 111) الح  في التعل ي  
 

ليرت رابطاة لوي اإلعااقاة أن الم ه  الادراسااااااااااااااي الحاالي للمعلمي  ال يوفر التادريا  الكاافي لادعي  -99
  ( 112) األًاال لوي اإلعاقة في المدارأ الحكوم ة

التعل م ة شااااااااااملة وأوصااااااااال الرابطة الحكومة ب ن تكا. أن تكون زم ع المدارأ في المرحلة قو.  -100
  ( 113) للجم ع وأن ُتدم  األًاال لوي اإلعاقة أو غير لوي اإلعاقة في ناس الويئة

أن األًاال المثليي  والمثل ات وم دوزي المي. الج سااااااااااااي ومءايري    2وليرت الورقة المشااااااااااااترية  -101
الميول الج سااااا ة  الهوية الج ساااااان ة غالبًا ما يساااااتهدفهي األقران بساااااو  الصاااااورة ال مط ة ع  اروزهي على

الهوية الج ساان ة أو التعوير الج سااني المعهود، مما قد يةدي إلى انقطال الكثيري  م هي ع  الدراساة في  أو
وقال مبكر أو إلى قثاار ضااااااااااااااارة في صااااااااااااااحتهي العقل اة  وليرت أن العادياد م  الطالب المثليي  والمثل اات 

ر الهوية الج سااان ة ي شااون ًل  المساااعدة، ألن وم دوزي المي. الج سااي ومءايري الهوية الج سااان ة وأحرا
  ( 114) الج اة يهددون بالكشف ع  ميولهي الج س ة/هويتهي الج سان ة ألقرانهي أو معلميهي

الحكومة بوضاااااااع اطة عم. ًو  ة لكي تعال  على وزه التحديد  3وأوصااااااال الورقة المشاااااااترية  -102
ي ومءايري الهوية الج سااااان ة وتعال  الصااااحة العقل ة الت ّمر على المثل ات والمثليي  وم دوزي المي. الج ساااا 

في الماادارأ، وللااو بااالتعاااون مع مجتمع المثل ااات والمثليي  وم دوزي المياا. الج سااااااااااااااي ومءااايري الهويااة 
  ( 115) الج سان ة وم ةمات الرعاية الصح ة، بحيث تشم. عمل ات إبالغ واضحة لصالح اليحايا

بوضااااااع برنام  تدريوي لجم ع المسااااااتشاااااااري  والمدرسااااااي    الحكومة 4وأوصاااااال الورقة المشااااااترية  -103
  ( 116) واإلداريي  وغيرهي م  الموااي  المع يي  م  أز. تث  اهي بش ن القيايا المتعلقة بالشباب المثليي 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -4 

( 117) ال ساء  
 

أن الاهي العام لما يشااااااااااك. الع ف العائلي، إلى زان  الع ف الودني،  6ليرت الورقة المشااااااااااترية  -104
ضااااا ف  وأضااااافل أن أمواج المواً ي  المهازري  معرضااااون بوزه ااال للع ف العائلي، حيث يعتمدون  

  ( 118) على ال وج المواً  في ياالة حقهي في اإلقامة في الولد

لجمهور بش ن زم ع أشكال الع ف العائلي، الحكومة بتكث ف تث  ف ا 6وأوصل الورقة المشترية  -105
والساماب لألمواج المهازري  الذي  يتعرضاون ل يذاء بتجديد تصاريح ميارتهي الطويلة األز. بصاورة مساتقلة 

  ( 119) ع  ال وج المواً  الذي يسيء المعاملة

للتباعد  أن معدل الع ف العائلي قد ماد بعد ات ال تدابير صاااااااااااااارمة  6وليرت الورقة المشاااااااااااااترية  -106
19-االزتماعي بءرض الحد م  انتشار يوفيد

 (120 )  

ولير مارواه أن ال ساااااء في ساااا ءافورة ما مل  ممثالت تمثياًل ناقصااااًا ساااا اساااا ًا وفي القوة العاملة،  -107
  ( 121) وأوصى ب ن تعم. الحكومة ب شاط م  أز. تحقي  المساواة بي  الج سي 

أن ساااااا ءافورة ال تملو أي ساااااا اسااااااات تحةر التميي  القائي على نول  4وليرت الورقة المشااااااترية  -108
  ( 122) الج س في مكان العم.
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أن المرأة تتقاضاااااى أزرًا أق. م  أزر الرز. ع  العم. المماث.، وأن  6وليرت الورقة المشاااااترية  -109
ر  وقد أثر التميي  بي  الج سااي  والاجوة في القطاعات التي تتري  فيها المرأة غالبًا ما تكون م  ايااة األز

  ( 123) األزور بي  الج سي  في مدارات التقاعد التي تحققها المرأة 

( 124) األًاال  
 

أن سااااااااااا ءافورة لي تحرم حتى اآلن تقدمًا يويرًا ف ما يتعل  بالحد األدنى لسااااااااااا  العم.  لير مارواه  -110
  ( 125) س وات 7س ة والحد األدنى لس  المسةول ة الج ائ ة وهو  13القانوني وهو 

وأوصااااااااال حرية التصاااااااااالح الدول ة الحكومة برفع الحد األدنى لسااااااااا  التج يد الطوعي في القوات  -111
  ( 126) س ة 18المسلحة إلى 

الحكومة بإلياء الوعي وتع ي  قدرات الجهات الااعلة الحكوم ة  4وأوصاااااااااااال الورقة المشااااااااااااترية   -112
وغير الحكوم ة على ت ة ي برام  تدري  على مراعاة الحسااااااااااااسااااااااااا ة اإليجاب ة للمثليي  والمثل ات وم دوزي 

نون، ومقدمي ال دمات المي. الج ساااااااااي ومءايري الهوية الج ساااااااااان ة لصاااااااااالح المعلمي ، وموااي إناال القا
المتعلقاة باالع ف العاائلي، وزم ع الويااالت الم يااااااااااااااوياة تحال ال ةاام الًو ي للع ف العاائلي م  أزا. تقاديي  

ي اسا  م  المسااعدة والمشاورة والدعي لألًاال م  المثل ات والمثليي  وم دوزي المي. الج ساي ومءايري   ما
  ( 127) الهوية الج سان ة ضحايا الع ف أو ال ازي  م ه

( 128) األش اال لوو اإلعاقة  
 

أوصاال رابطة لوي اإلعاقة الحكومة ب ن تدرج اإلعاقة يسااو  محةور للتميي  بموز  الدسااتور،  -113
وأن تسااااا  الحكومة تشاااااريعًا لمكافحة التميي  يحةر التميي  في زم ع مراح. العم.  وتساااااح  التحاظ على 

وم ع شاااااريات الت مي  ال اصاااااة م  التميي  على م  اتااض ة حقوق األشااااا اال لوي اإلعاقة   ( ه ) 25المادة 
أسااأ اإلعاقة  وتوسا ع وتحديث تعريف الحكومة ل عاقة ل شام. زم ع الساكان لوي اإلعاقة في سا ءافورة، 

االزتما  ة، بما يتماشااااااااى مع ال مولج االزتماعي ل عاقة  -بم  فيهي األشاااااااا اال لوو اإلعاقة ال اساااااااا ة 
  ( 129) ش اال لوي اإلعاقةالم صوال عل ه في اتااض ة حقوق األ

وأوصاااااااااااااال رابطاة لوي اإلعااقاة الحكوماة با ن تكاا. إتااحاة دورات لتحسااااااااااااااي  المهاارات بادعي م   -114
  ( 130) الحكومة لألش اال لوي اإلعاقة وتلت م بذلو عل اً 

أن ه ال نقصاااًا حادًا في المترزمي  الشااااويي  للءة اإلشاااارة، مما أد   6وليرت الورقة المشاااترية  -115
المساااااااااواة في فرال الحصااااااااول على التعل ي والعم.، ضاااااااام  مجاالت أار   وأوصاااااااال ب ن تقوم  إلى عدم

الحكومة بتدري  مجموعة م  المترزمي  الشاااااويي  للءة اإلشااااارة وت سااااير الوصااااول إلى هذه المجموعة م  
  ( 131) ش ص م  الّصي في الولد 100أز. االقتراب م  ال سبة المقوولة وهي مترزي واحد لك. 

وصاااااااااااااال رابطاة لوي اإلعاقة الحكومة بت صاااااااااااااا ص الم يد م  الموارد لتطوير لءاة براي. ولءاة وأ -116
اإلشااااارة الساااا ءافورية واالعتراإ بهما يلءتي  رسااااميتي  في ساااا ءافورة، وللو لتع ي  فرال اإلدماج وإمكان ة 

  ( 132) الوصول لم  يست دمونهما

لوصاااااول المساااااتمر إلى الوث التلا يوني وأوصااااال رابطة لوي اإلعاقة ب ن تكا. الحكومة إمكان ة ا -117
ع  ًري  تشاااااااج ع مقدمي ال دمات على اعتماد تق  ة إاهار نص الكالم المسااااااامول ويذلو مترزمي  للءة 

  ( 133) اإلشارة عور الق وات التلا يون ة المجان ة والمدفوعة األزر على السواء
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( 134) المهازرون والالزئون وملتمسو اللجوء  
 

  المشااارول العالمي المع ي باالحتجام الحكومة ب ن تكا. عدم اللجوء إلى احتجام المهازري أوصاااى  -118
  ( 135) إال يمالل أاير، ع دما يكون للو ضروريًا ومت اسباً 

ولير المشااارول العالمي المع ي باالحتجام أن م ةمات المجتمع المدني سااالطل الياااوء م ذ فترة  -119
العماال المهاازرون، بماا في للاو عادم القادرة على الت قا. في الوااائف، ًويلاة على التحادياات التي يوازههاا 

وعدم دفع الروات ، وفرض وياالت االسااااااتقدام االسااااااتءالل ة رسااااااومًا مرتاعة لقاء ترتي  عقود العم.، وعدم 
الحصاااااااااااول على الرعاية الطو ة والءذاء، واقتطاعات غير معقولة م  المرتبات، فيااااااااااااًل ع  إنهاء ال دمة 

  ( 136) س  ةبصورة تع

أن السااااااااو  الجذري لتعرض العمال المهازري  لالسااااااااتءالل واإليذاء  1وليرت الورقة المشااااااااترية  -120
يتمث. في اشاااااتراط ر ط تصااااااريح العم. ب ر اب العم. الذي  يمك هي إلءاء التصااااااريح في أي وقل  و مجرد 

لديهي في البحث ع  عم. قار   إلءاء هذا التصاااااريح، ياقد العمال أيياااااًا حقهي في اإلقامة، يما أنه ال ح 
انهي  وقد أد  للو إلى تااقي ضاااااااااااااعف العمال المهازري  أمام زملة أمور م ها   قو. أن يعودوا أواًل إلى أًو

  ( 137) إساءة است دام األزور، واستودال العقود، وساعات العم. الطويلة، والقيود الماروضة على الت ق.

أن العماال المهاازري  العااًلي  ع  العما. والاذي  لاديهي مطاالباات  1وليرت الورقاة المشااااااااااااااترياة  -121
تتعل  بالروات  أو حوادث العم. أو غير للو م  المطالبات في انتةار التسوية ال يتمتعون بح  ميمون 

قانون   في اإلقامة حتى ُياصااااااا. في مطالباتهي  وعمومًا، تصااااااادر لهةالء العمال تصااااااااريح ااصاااااااة بموز 
  ( 138) الهجرة، الذي يم ع حام. البطاقة م  الحصول على عم. مدفول األزر

الحكومة بالساماب للعمال المهازري  باساتودال أر اب العم.، والساماب   1وأوصال الورقة المشاترية  -122
انهي   ( 139) لم  استقالوا أو فقدوا واائاهي باترة مم  ة ياف ة للبحث ع  عم. زديد دون إعادتهي إلى أًو

ولير مري  التاكير أن العماال المهاازري  الم  مي  في مهاازع مو  اة لهاذا الءرض والتي ياديرهاا  -123
وهكااذا، فقااد تي إيواء مااا يقرب    19-م  أزاا. الر ح عااانوا أقثر م  غيرهي االل زااائحااة يوفيااد مشااااااااااااااءلون 

  ( 140) صاباً ًا عام. مهازر في مهازع ض قة مما زع. ممارسة التباعد االزتماعي أمر  300 000 م 

انوا،  ولير مري  العمال المهازري  أن يثيرًا م  العمال المهازري  الذي  يا شاااااون في المهازع ي -124
ولي يتمك وا    19-، ااضااااااااعي  لقيود على الحرية بءرض الحد م  انتشااااااااار يوفيد19-أث اء لروة أممة يوفيد

م  مءادرة مهازعهي للذهاب إلى العم. أو للتسااااال ة في أوقات الاراغ  وقد شاااااهد اط المسااااااعدة الذي يعم. 
ر ثالثة إلى أر عة أضاااااااعاإ، سااااااااعة في مري  العمال المهازري  ميادة في المكالمات بمقدا 24على مدار 

  ( 141) وشم. الكثير م ها عمااًل مهازري  يوازهون اإلزهاد العاًاي والقل 

أن عموم الجمهور والصااااحايي  المسااااتقلي  وزماعات حقوق اإلنسااااان  6وليرت الورقة المشااااترية  -125
ألشااااااااهر ناضاااااااالوا م  أز. الحصااااااااول على معلومات عما يحدث في مهازع العمال المهازري  على مد  ا

العديدة التي ايااع فيها العمال إلزراءات اإلغالق  وليرت أن ال وإ م  التعرض لمقّص الرقي  بسااو  
قانون "األابار الم ياة" الجديد ُي  ي على ي. الجهود الموذولة لكشااااااااااااف ونشاااااااااااار المعلومات التي ال تقدمها 

  ( 142)  المصادر الحكوم ة
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