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اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري اخلامس لسنغافورة*
 - ١نظرت اللجنة يف التقرير الدوري اخلامس لسنغافورة ( )CEDAW/C/SGP/5يف جلستيها ١534
و ( ١535انظر  CEDAW/C/SR.1534و  )CEDAW/C/SR.1535املعقودتني يف  25تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري األول/
أكتوبر  .20١7وترد قائمة القضــا واألســةلة الط حرهتها اللجنة يف الوقيقة  CEDAW/C/SGP/Q/5وترد
ردود سنغافورة عليها يف الوقيقة .CEDAW/C/SGP/Q/5/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2تعرب اللجنة ع تقديرها للدولة الطرف لتقدميها تقريرها الدوري اخلامس .وتعرب أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع
تقديرها ل لمعلومات املقدمة م الدولة الطرف يف املتابعة للمالهظات اخلتامية ع تقريرها الدوري الرابع
( )CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1/Add.1وللردود اخلطية على قائمة القض ـ ـ ـ ـ ـ ــا واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــةلة الط حرهها
الفريق العامل ملا قبل الدورة وترهب ابلعرض الشفوي الذي قدمه الوفد واإليضاهات اإلضافية املقدمة ردا
على األسةلة الط حرهتها اللجنة أقناء احلوار.
 - 3وتثين اللجنة على الدولة الطرف ممثلة بوفدها الكبري واملتعدد القطاعات الذي ترأسه السيد حممد
فيصــل ب ابراهيم او ســورا ا كبري األمناء ال ملانيني م وزارة التنمية االجتماعية واألســرة ووزارة التعليم.
وضم الوفد أيضا ممثلني آ ري ع كل م وزارة التنمية االجتماعية واألسرية وزارة القوى العاملةا ومكتب
املدعي العاما ووزارة الدا لية واجمللس الديين اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمي يف س ـ ـ ـ ـ ــنغافورةا والبعثة الدائمة لس ـ ـ ـ ـ ــنغافورة لدى
مكتــب األمم املتحــدة واملنظمــات الــدوليــة األ رى يف جنيا .وتةعرب اللجنــة ع تقــديرهــا للحوار املفتو
والبناء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة.

ابء  -اجلوانب اإلجيابية
 - 4ترهب اللجنة ابلتقدم احملرزا منذ نظرها عام  20١١يف التقرير الدوري الرابع الذي قدمته الدولة
الطرف ()CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1ا يف االضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطالي ابإل،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالهات التش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعيةا وعلى وجه
اخلصوص اعتماد ما يلي:
* اعتمدت اللّجنة هذه املالهظات يف دورهتا الثامنة والستني ( 23تشري األول/أكتوبر  ١7 -تشري الثاين/نوفم .)20١7
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قــانوو ميثــا املرأة (املعــدل) لعــام  20١6الــذي ميك كــل م املتتوجــات واملطلقــات
(أ)
والرجال دوو  2١عاما م التماس احلماية م العنا العائلي هلم وألحفاهلم؛
(ب) قانوو احلماية م التحرش الذي يعتز احلماية م التحرش يف مكاو العمل و ارجها
الذي اعتمد يف عام 20١4؛
(ج) قانوو منع االجتار ابلبشر لعام 20١4ا الذي جيرم االجتار ابألشخاصا وخبا،ة النساء
والفتياتا ألغراض االستغالل اجلنسي أو السخرة أو االجتار ابألعضاء؛
(د) قانوو العمل واإلجازة الوالدية والتدابري األ رى لعام 20١3ا الذي يوســع نطا ياية
األمومة لتشمل فرتة احلمل أبكملها؛
(هـ) قانوو اقامة العدل (احلماية) لعام 20١6ا الذي يعاقب على عصياو أوامر دفع النفقة
ابعتبارها انتهاكا حلرمة احملكمة.
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وترهب اللجنة بقيام الدولة الطرفا يف الفرتة الط انقض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق منذ النظر يف تقريرها الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقا
ابلتصديق على الصكوك الدولية التالية أو االنضمام اليها:

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار ابألش ـ ــخاصا وخبا ،ـ ــة النس ـ ــاء واألحفالا املكمل
(أ)
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ع الوحنيةا يف عام 20١5؛
(ب)

اتفاقية هقو األشخاص ذوي اإلعاقةا يف عام .20١3

 - 6وتالهظ اللجنة مع التقدير املبادرات الط اختذهتا الدولة الطرف لتعتيت املسـ ـ ـ ـ ـ ــاواة بني اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ــني
وياية هقو املرأةا مثل اس ـ ــتحداز اجازة أبوة مدفوعة األجر ملدة أس ـ ــبوعنيا وانش ـ ــاء جلنة العمل املعنية
ابلتنوي م أجل تناول مس ـ ــصلة نق ملثيل املرأة يف دالس ادارة الش ـ ــركاتا وتوس ـ ــيع مرافق رعاية األحفال
واملسـ ــنني لدعم أولةك املكلفني مبسـ ــاوليات تقدر الرعايةا وا،ـ ــدار املراسـ ــيم الدينية لضـ ــماو الرعاية املالية
للنساء املسلمات ومعاليه م الل ااتهة املتيد م اخليارات يف مسائل املرياز.

جيم  -الربملان
 - 7تؤكد اللجنة الدور احلاسم للسلطة التشريعية يف كفالة التنفيذ الكامل لالتفاقية (انظر البيان
الص ــاعر عل اللجنة بش ــتن عالقتاا مع الربملانيي الذي اعتامد يف الدورة اخلامس ــة واعربعي يف عا
أن يتخــذ وفقــا لوتيتــخل اخلطوات الالفمــة فيمــا يتعلق بتنفيــذ هــذ
ـان
 .)2010وتــدعو الربملـ ىل
املالحظات اخلتامية مل اآلن وحىت فرتة اإلبالغ املقبلة مبوجب اتتفاقية.

عال  -عواعي القلق الرئيسية والتوصيات
التحفظات
 - ٨ترهــب اللجنــة ابلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــب اجلتئي لتحفظــات الــدولــة الطرف على كــل م املواد ( 2ز) واملــادة
)١(١١ا واملادة ( )١( ١6ب) و (د) و (ز) م االتفاقيةا فض ـ ــال ع التدابري املتخذة ملواءمة تش ـ ـ ـريعاهتا
مع أهكام االتفاقية .بيد أو اللجنة تالهظ مع القلق حتفظات الدولة الطرف املتبقية على كل م املادة
( 2أ) اىل (و) واملادة ( )١( ١6أ) و (ج) و ( )ا و ()2ا الط تتعارض مع هدف االتفاقية وغرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها
2/15

17-20381

CEDAW/C/SGP/CO/5

ومع التتام الدولة الطرف بتعتيت وياية هقو مجيع النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءا مب فيه النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء املنتميات اىل األقليات
الدينية .ويساورها القلق أيضا ازاء قلة التدابري املتخذة لسحب حتفظاهتا على املادة  )2( ١١م االتفاقية.
 - ٩وتوصـ ــي اللجنة الدولة الطر ربن تربهل على التزاماا ابلقضـ ــاء على مجيع أشـ ــكال التمييز
ضـ ــد املرأة بسـ ــحب ملفظايا املتبقية على املواع  2و  11و  1٦ضـ ــمل زار فمض واض ـ ـ لضـ ــمان
مكانية التطبيق الكامل لالتفاقية يف الدولة الطر .
اإلزار الدستوري والتشريعي
 - ١0حتيط اللجنة علما ابملوقا الثابق للدولة الطرف أبو املادة  )١( ١2م الدس ـ ـ ـ ـ ــتور تكرس مبدأ
املساواة بني مجيع األشخاص أمام القانووا وتشمل وتاكد النطا الواسع ملبدأ عدم التمييت .بيد أو اللجنة
تكرر اإلعراب ع قلقها ازاء عدم وجود تعريا حمدد للتمييت ضــد املرأة يف تش ـريعات الدولة الطرفا وفق
املادة  ١م االتفاقيةا وال س ـ ــيما يف ض ـ ــوء قرار حمكمة االس ـ ــتةناف الص ـ ــادر يف  2٨تش ـ ـري األول/أكتوبر
20١4ا الذي يقضـ ــي أبو لظر الدسـ ــتور التمييت هص ـ ـرا لرسـ ــباب املذكورة  ،ـ ـراهة يف املادة )2( ١2ا
وهي الدي أو العر أو النس ـ ـ ــب أو مكاو امليالدا ويس ـ ـ ــتبعد ابلتا هظر التمييت على أس ـ ـ ــاس اجلنس أو
نوي اجلنس.
 - ١١وتكرر اللجنة أتكيد توصـ ـ ـ ــيتياا السـ ـ ـ ــابقتي (انظر  CEDAW/C/SGP/CO/3الفقرة 14
و  CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1الفقرة  )12ربن تدرج يف عس ـ ـ ــتورها أو التش ـ ـ ــريعات املناس ـ ـ ــبة
اعخرى تعريفا للتمييز ضـ ــد املرأة وأحكامار ملظر مجيع أشـ ــكال التمييز ضـ ــد املرأة يشـ ــمالن التمييز
املباشر وغري املباشر يف القطاعي اخلاص والعا ابإلضافة أشكال متداخلة مل التمييز ضد املرأة
متشيا مع املاعة  1مل اتتفاقية.
اجلااف الوزض للناوض ابملرأة
 - ١2ترهب اللجنة إبنشـ ــاء اللجنة املشـ ــرتكة بني الوزارات واملعنية ابتفاقية القضـ ــاء على مجيع أشـ ــكال
التمييت ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املرأةا املكلفة ابإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف على تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرفا وأبمانتها ومكتب املرأة
للتنمية يف وزارة التنمية االجتماعية وشـ ـ ـ ـ ــاوو األسـ ـ ـ ـ ــرة .بيد أها قلقة ازاء عدم وجود معلومات ع التدابري
امللموسة الط اختذهتا اللجنة الوزارية لتنفيذ االتفاقية والتو،يات السابقة للجنة .وهي قلقة أيضا لعدم توفر
معلومات ع آليات الر ،ـ ــد املوض ـ ــوعة لتتبع التقدم احملرز وكفالة أو يطبق تعميم مراعاة املنظور اجلنس ـ ــاين
ابستمرار يف وضع وتنفيذ مجيع القوانني والسياسات وال امج يف كل الوزارات واهلياكل التشريعية.
 - ١3وتوصـ ـ ـ ـ ــي اللجنة الدولة الطر ربن تتخذ التدابري احملدعة الالفمة لضـ ـ ـ ـ ــمان أن تقو ليتاا
الوزنية مبا يلي:
تعتمد خطة عمل ملموس ـ ــة مبش ـ ــاركة نش ـ ــطة مل اتتمع املد لتنفيذ توص ـ ــيات
(أ)
اللجنة واتتفاقية بغية ملقيق املساواة بي اجلنسي بطريقة شاملة وفعالة وضمل زار حقوق اإلنسان؛
(ب) ملسي مجع البياانت املصنفة حسب نوع اجلنس والسل واعصل اإلثض واجلنسية
هبــد ملــديــد اتــاتت اليت ت تزال املرأة ممثلــة فياــا متثيال انقصـ ـ ـ ـ ـ ــا أو رومــة وتقييم أثر التــدابري
املعتمدة؛
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(ج) تطبيق تعميم مراعاة املنظور اجلنسـ ـ ـ ـ ــا على الدوا يف وضـ ـ ـ ـ ــع وتنفيذ كل القواني
والسياسات والربامج يف مجيع الوفارات واهلياكل التشريعية.
املؤسسة الوزنية حلقوق اإلنسان
 - ١4تعرب اللجنة ع أسـ ــفها لعدم اهراز تقدم يف تنفيذ تو،ـ ــيتها السـ ــابقة إبنشـ ــاء ماس ـ ـسـ ــة وحنية
مســتقلة تةعىن حبقو اإلنســاو ضــم احار زمين واضــيا وال يتال القلق يســاورها م أو هيةة هكومية مثل
اللجنة الوزارية املشرتكة املعنية حبقو اإلنساو ليسق بديال مالئما ابلنظر الفتقارها اىل االستقاللية.
 - ١5وتكرر اللجنة توص ـ ـ ــيتاا (انظر  CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1الفقرة  )3٦ربن تنشـ ـ ـ ـ
الدولة الطر يف غضــون زار فمض واض ـ مؤس ـســة وزنية مســتقلة حلقوق اإلنســان وفق املباعئ
املتعلقة مبركز املؤسـســات الوزنية لتعزيز حقوق اإلنســان و ايتاا (مباعئ ابريس) وأن تكلف بوتية
واسعة لتعزيز و اية حقوق املرأة وملقيق املساواة بي اجلنسي.
التدابري اخلاصة املؤقتة
 - ١6تش ـ ـ ـ ــري اللجنة اىل تذكري الدولة الطرف مبوقفها أبو التدابري اخلا ،ـ ـ ـ ــة املاقتة يف اجملاالت الط ملثل
فيها املرأة ملثيال انقص ـ ـ ــا أو تكوو حمرومة هي تدابري غري ض ـ ـ ــروريةا ألها تتقيد مببدأ اجلدارة وتكافا الفرص
للمرأة والرجل على الس ـ ـ ـ ـواء .ويسـ ـ ـ ــاور اللجنة القلق ازاء حمدودية فهم الدولة الطرف لطبيعة ومعىن التدابري
اخلا،ة املاقتة مبوجب االتفاقية وازاء ما يتعم م عدم جدوى هذه التدابري وما لدى املرأة م تصور سليب
بشــصهاا رغم أو املســاواة املوضــوعية بني املرأة والرجل تتحقق يف تلا داالت االتفاقيةا مبا فيها احلياة
العامة واحلياة الس ـ ــياس ـ ــية والعمل .ووفق ما هو مبني يف التو ،ـ ــية العامة رقم  )2004( 25بش ـ ــصو التدابري
اخلا،ـ ــة املاقتةا فلو اللجنة تشـ ــدد على أو هذه التدابري هتدف اىل دمة غرض حمدد يتمثل يف هتيةة بيةة
مواتية لتحقيق املسـ ــاواة يف النتائجا وأو مبدأ التقدم على أسـ ــاس اجلدارة متوائم مع هدف التدابري اخلا،ـ ــة
املاقتة لتحقيق التوازو بني اجلنسني.
 - ١7وتكرر اللجنة أتكيد توصـ ـ ـ ــيتياا السـ ـ ـ ــابقتي (انظر
و  CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1الفقرة  )20ربن تقو الدولة الطر مبا يلي:
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توعية مجيع املســؤولي املعنيي بشــتن مفاو التدابري اخلاصــة املؤقتة املبينة يف املاعة
(أ)
 )1( 4مل اتتفاقية كما مت تفس ــريها يف التوص ــية العامة  2٥للجنة اليت توضـ ـ عدة أمور مناا أن
هذ التدابري تتخذ بغية التعجيل بتحقيق املس ـ ـ ـ ـ ــاواة اجلوهرية بي املرأة والرجل و حدا التغيريات
اهليكلية واتجتماعية والثقافية الضرورية لتصحي حالة التمييز السابقة واحلالية ضد املرأة؛
(ب) اختاذ تدابري خاصــة مؤقتة متشــيا مع التوصــية العامة  2٥للجنة مثل برامج توعية
املرأة وععماا واس ـ ـ ـ ـ ــتقدا املرأة وتوتيفاا وترقيتاا واعهدا العدعية املتص ـ ـ ـ ـ ــلة ابعزر الزمنية
واحلصـ يف اتاتت اليت ت تزال املرأة ممثلة متثيال انقصــا أو تعا فياا مل احلرمان مبا يف ذل يف
احلياة العامة والسياسية وحياة العمل.
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القوالب النمطية واملمارسات التمييزية
 - ١٨ترهــب اللجنــة ابلتــدابري الط اعتمــدهتــا الــدولــة الطرف لتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع ا ابء على اخلروج م األدوار
والقوالب النمطية التقليدية الط تش ـ ــمل املتيد م مس ـ ــاوليات الوالدي  .بيد أها ال تتال قلقة م اس ـ ــتمرار
القوالب النمطية التمييتية بش ـ ـ ــصو دور املرأة ابعتبارها م مقدمي الرعاية الرئيس ـ ـ ــيني ألش ـ ـ ــخاص منهم كبار
الس ا واستمرار استخدام مفهوم ”رب األسرة“ا الذي يع ع مفهوم هرمي لرسرة.
 - ١٩وتوصي اللجنة ربن تقو الدولة الطر مبا يلي:
تعزيز التــدابري الراميــة فتعة توافر خــدمــات مقــدمي الرعــايــة املانيــة و مكــانيــة
(أ)
احلص ـ ـ ـ ـ ــول علياا لتمكي املرأة مل توس ـ ـ ـ ـ ــيع نطاق عورها ليتجاوف تقدم الرعاية ومكافحة القوالب
النمطية التمييزية بشتن أعوار املرأة والرجل يف اعسرة واتتمع؛
(ب) لغاء مفاو ”رب اعسرة“ يف وضع مجيع السياسات والقرارات على النحو الذي
أوصـ ــا بخل اللجنة سـ ــابقار ( CEDAW/C/SGP/CO/4الفقرة ( 22ب)) ومواصـ ــلة اختاذ املباعرات
لبناء الشراكات القائمة على املساواة والتشجيع على تقاسم املسؤوليات يف اعسرة.
العنف اجلنسا ضد املرأة
 - 20ترهب اللجنة ابلتدابري الط اختذهتا الدولة الطرف لتعتيت احلماية القانونية للمرأة م العنا القائم
على نوي اجلنسا مبا فيها تعديل ميثا املرأة يف عام  .20١6بيد أو القلق يساورها ازاء ما يلي:
االفتقار اىل بياانت اهصـ ــائية ع مجيع أشـ ــكال العنا اجلنسـ ــاين ضـ ــد املرأةا مصـ ــنفة
(أ)
العمر واجلنسـ ــية والعالقة بني الضـ ــحية واجلاينا وع عدد الشـ ــكاوى الط وردتا وعدد عمليات
هسـ ــب ة
املقاضاة الط جرتا والعقوابت واإلداانت واألهكام الط فةرضق على اجلناة؛
(ب) النق يف اإلبالغ ع هاالت العنا اجلنس ـ ــاين ض ـ ــد املرأةا مبا يف ذلك العنا املنت
والعنا اجلنس ـ ــيا بس ـ ــبب الو ،ـ ــم واالفتقار اىل فهم العنا القائم على نوي اجلنس بني كل م الس ـ ــكاو
عموما واملوظفني املكلفني إبنفاذ القانوو؛
(ج) عدم اجراء ا ،ـ ــالهات تشـ ـ ـريعية منذ االس ـ ــتعراض الس ـ ــابق الذي أعد يف عام 20١١
لتجرر العنا املنت واالغتص ـ ــاب يف احار التواج جترميا فعلياا والتصكد م أو تعريا االغتص ـ ــاب يش ـ ــمل
أي عمل جنسي غري رضائي؛
(د) عدم التناس ـ ـ ــب يف عبء اإلقبات الثقيل املطلوب عندما تتقدم املتتوجات أو املطلقات
بطلب ا ،ـ ـ ـ ـ ــدار أوامر احلماية الش ـ ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـ ــية م اإليذاء التوجي والعنا املنت ا وابلنظر اىل أو املرأة غري
املتتوجة ال تستطيع أو تطلب ا،دار أوامر احلماية الشخصية م عنا العشري؛
(هـ) ال تتال العقوبة البدنية مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروعة مبوجب كل م املادة  ٨٩م القانوو اجلنائي واملادة
 64م ميثا املرأة واملادة  27م الالئحة التنظيمية بشصو األحفال والشباب (تر ي دور الرعاية) لعام
20١١ا واملادة  24م الالئحة التنظيمية بشصو األحفال والشباب (دار الرعاية احلكومية) لعام .20١١
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 - 2١و ن اللجنة ذ تاذكِّر بتوصيتاا العامة رقم  )2017( 3٥بشتن العنف اجلنسا ضد املرأة
اللتي تستكمل التوصية العامة رقم  19وتوصيتاا السابقة (انظر CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1
الفقرة  )24توصي الدولة الطر مبا يلي:
القيا ابنتظا جبمع وملليل بياانت عل العنف اجلنســا ضــد املرأة مفصــلة سـب
(أ)
العمر واجلنس ــية والعالقة بي الض ــحية واجلا وعل عدع الش ــكاوى بش ــتن العنف اجلنس ــا املوجخل
ا
ضد املرأة وعدع عمليات التحقيق واملقاضاة واإلعانة والعقوابت اليت فارضا على اجلناة؛
(ب) توفري برامج التدريب اإللزامي واملتكرر يف جمال بناء القدرات ععض ـ ـ ـ ــاء الس ـ ـ ـ ــل
القضـ ـ ــائي واحملامي واملوتفي املكلفي انفاذ القانون مبا يف ذل العاملي يف جمال الطب الشـ ـ ــرعي
فضــال عل املشــرعي والعاملي يف جمال الرعاية الصــحية لتجايزهم مبا يلز للتطبيق الصــار عحكا
القانون اجلنائي ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة يف حاتت العنف القائم على نوع اجلنس ض ـ ـ ـ ـ ــد املرأة والتعامل مع
الضحات بطريقة تراعي الفوارق بي اجلنسي؛
(ج) مراجعــة قــانونياــا للعقوابت واإلجراءات اجلنــائيــة مل أجــل القيــا ملــديــدار بتجرم
العنف املنزيل واتغتص ـ ـ ــاب الزوجي والتتكد مل أن تعريف اتغتص ـ ـ ــاب يش ـ ـ ــمل أي عمل جنس ـ ـ ــي
غري رضائي؛
ختفيف ع ــبء اإلثب ــات عل املتزوج ــات أو املطلق ــات عن ــد تطبيق أوامر احلم ــاي ــة
(د)
الش ـ ــخص ـ ــية نظرا عن هذ اعوامر ليس ـ ــا بقرارات ملدع املس ـ ــؤولية اجلنائية بل أوامر مؤقتة للكف
عل العنف؛
(هـ) اعتماع تدابري تكفل للنس ـ ــاء غري املتزوجات احلماية الفعلية مل عنف العش ـ ــري مبا
يف ذل عل زريق توسيع نطاق تطبيق أوامر احلماية الشخصية؛
(و) تنقي كــل مل املــاعة  ٨9مل القــانون اجلنــائي واملــاعة  ٦4مل ميثــاق املرأة والبنــد
 27مل أنظمة اعزفال والشــباب (ترخي عور الرعاية ) والبند  24مل أنظمة اعزفال والشــباب
لعا ( 2011عور الرعاية احلكومية ) حلظر و لغاء العقوبة البدنية لألزفال مبل فيام الفتيات يف
مجيع الظرو .
اتجتار ابعشخاص
 - 22تعرتف اللجنـة ابجلهود الكبرية الط تبـذهلـا الـدولـة الطرف ملنع ومكـافحـة االجتـار ابألش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاصا
وخبا،ـ ــة النسـ ــاء والفتيات .بيد أو القلق يسـ ــاورها ألو الدولة الطرف ال تتال تشـ ــكل بلد منشـ ــص ومقصـ ــد
وعبور لالجتار ابلنسـ ــاء والفتيات ألغراض االسـ ــتغالل اجلنسـ ــي واسـ ــتغالل اليد العاملة .وتعرب اللجنة ع
قلقها بصفة ا،ة ازاء ما يلي:
افتقار قانوو منع االجتار ابلبشر اىل تعريا املصطلحات الرئيسية املتصلة ابالجتارا مثل
(أ)
العمل القسري واخلداي واإلكراها مما يعرقل فعالية حتديد الضحا واجلناة؛
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(ب) عدم توفر ما يكفي تدابري الدعم واحلماية لض ـ ـ ــحا االجتارا مبا يف ذلك احلق يف فرص
العمل الالئقا واملالجئ الط توفر اخلدمات الكافية للضـ ـ ـ ــحا ا و دمات ومرافق التعايف البدين والنفسـ ـ ـ ــي
واالجتماعي؛
(ج)
ابلنساء والفتيات.

عدم وجود تشـ ـ ـ ـ ـ ـريعات انظمة لتجارة العرائس األجنبياتا الط قد تنطوي على االجتار

 - 23وتوصي اللجنة ربن تقو الدولة الطر مبا يلي:
تعديل قانون منع اتجتار ابلبش ـ ـ ــر لعا  2014مل أجل ض ـ ـ ــمان اتمتثال الكامل
(أ)
لربوتوكول منع وقمع اتجتار ابعش ــخاص وةاص ــة النس ــاء واعزفال واملعاقبة عليخل املكمل تتفاقية
اعمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوزنية؛
(ب) مواص ـ ــلة بناء قدرات الس ـ ــلطة القض ـ ــائية واملوتفي املكلفي انفاذ القواني وأفراع
مراقبة احلدوع واعخصـ ـ ــائيي اتجتماعيي والصـ ـ ــحيي فيما يتعلق بتحديد و حالة ضـ ـ ــحات اتجتار يف
وقا مبكر ابإلضافة الطرق املراعية لالعتبارات اجلنسانية يف التحقيق معام؛
(ج) ضـــمان حصـــول ضـ ــحات اتجتار على ما يكفي مل احلماية والدعم عرب س ــبل مناا
نش ـ ـ ـ ـ ــاء املالج املنفص ـ ـ ـ ـ ــلة اليت جتاز جتايزا جيدا ابملوتفي املدربي على تلبية احتياجايم احملدعة
ومعاجلة شواغلام اخلاصة؛
(د) كفــالــة القيــا فعالر بتحــديــد مرتكيب جرميــة اتجتــار وغريهم مل اعزرا
ابإلجتار ومقاضايم و نزال العقاب املناسب هبم؛

املتورزــة

(هـ) تكثيف التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي مع بلدان املنش ـ ــت والعبور واملقص ـ ــد ملنع
اتجتار ابلبشر بوسائل مناا تباعل املعلومات ومواءمة اإلجراءات القانونية ملقاضاة املتجريل ابلبشر
مع بلدان املنشت والعبور واملقصد وت سيما البلدان املوجوعة يف املنطقة.
املشاركة يف احلياة السياسية والعامة
 - 24تالهظ اللجنة التقدم احملرز يف ملثيل املرأة يف ال ملاوا وكذلك تعيني أول رئيس ــة يف عام .20١7
بيد أها ما تتال تشعر ابلقلق ألو املرشحات ما زل يواجه القوالب النمطية اجلنسانية يف وسائط اإلعالم
ويف أوس ـ ــاي الس ـ ــياس ـ ــينيا وألو املرأة ما زالق ممثلة ملثيال انقص ـ ــا يف املنا ،ـ ــب الوزارية والس ـ ــلطة القضـ ــائية
وجهاز الشرحة والسلك الدبلوماسيا وال سيما يف مستو ت ،نع القرار.
 - 25و ن اللجنة ذ تاذكِّر بتوصـ ـ ـ ــيايا السـ ـ ـ ــابقة (انظر  CEDAW/C/SGP/CO/4الفقرة )2٨
توصي الدولة الطر مبا يلي:

تعزيز املش ـ ــاركة الكاملة واملتكاف ة للمرأة يف
اعتماع قواني وس ـ ــياس ـ ــات يد
(أ)
ص ـ ـ ـ ــنع القرار يف مجيع جماتت احلياة الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية والعامة واعتماع تدابري هلذا الغرض مبا يف ذل
التدابري اخلاصــة املؤقتة وفقا للماعة  )1( 4مل اتتفاقية والتوصــيتي العامتي للجنة رقم  2٥بشــتن
التدابري اخلاصة املؤقتة ورقم  )1997( 23بشتن املرأة يف احلياة السياسية والعامة؛
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(ب) فتعة توافر برامج التدريب وبناء القدرات لفائدة النســاء الراغبات يف عخول احلياة
السياسية أو تقلد املناصب العامة وموا صلة تشجيع وسائط اإلعال على ضمان حصول املرشحي
واملمثلي املنتخبي مل اإلان والذكور على نفس القدر مل الظاور يف وس ـ ـ ـ ــائط اإلعال وةاص ـ ـ ـ ــة
خالل الفرتات اتنتخابية؛
(ج) توعية الس ــاس ــة ووس ــائط اإلعال والزعماء التقليديي واجلماور العا ربن مش ــاركة
املرأة مش ـ ــاركة كاملة ومتس ـ ــاوية وحرة وعميقرازية على قد املس ـ ــاواة مع الرجل يف احلياة الس ـ ــياس ـ ــية
والعامة شرط لتنفيذ اتتفاقية فعليار ولالستقرار السياسي والتنمية اتقتصاعية للبلد.
التعليم
 - 26تشــيد اللجنة ابلدولة الطرف ملا أهرزته م تقدم يف دال تعليم الفتيات والنســاءا كما يتجلى يف
ارتفاي مس ــتو ت اإلملام ابلقراءة والكتابة والتحص ــيل العلمي .بيد أها تالهظ أو املرأة ما زالق ممثلة ملثيال
انقصـ ـ ـ ــا يف داالت الدراسـ ـ ـ ــة اجلامعية الط يهيم عليها الذكور تقليد ا مثل اهلندسـ ـ ـ ــة والعلوم اإللكرتونية
وتكنولوجيا املعلومات .وتعرب أيضــا ع قلقها ألو التثقيا اجلنســي يف املدارس العامة يقوم على االمتناي
ع ممارس ـ ـ ــة اجلنس قبل التواجا مع توفري معلومات حمدودة ع الص ـ ـ ــحة واحلقو اجلنس ـ ـ ــية واإل ابيةا مبا يف
ذلك اس ــتخدام وس ــائل منع احلمل والوقاية م األمراض املنقولة جنس ــيا .ويس ــاور اللجنة القلق كذلك م أو
هذا النهج التقييدي يفضي اىل قوالب منطية سلبية ومواقا ملييتية فيما يتعلق ابحلياة اجلنسية للمراهقني.
 - 27وتوصي اللجنة ربن تقو الدولة الطر مبا يلي:
تشـ ــجيع الفتيات على اختيار جماتت عراسـ ــية ومسـ ــارات وتيفية غري تقليدية مثل
(أ)
اهلنـدسـ ـ ـ ـ ـ ــة واإللكرتونيـات وتكنولوجيـا املعلومـات واختـاذ التـدابري للقضـ ـ ـ ـ ـ ــاء على القوالـب النمطية
التقليدية واحلواجز اهليكلية اليت قد ملول عون تسجيل الفتيات يف هذ اتاتت؛
(ب) تعديل املناهج الدراســ ـ ــية احلالية إلعراج التثقيف املالئم للسـ ـ ـ ــل بشـ ـ ـ ــتن الص ـ ـ ــحة
اجلنس ــية واإليابية مبا يف ذل الس ــلوي اجلنس ــي املس ــؤول وأ ية مفاهيم مثل القبول والعنف القائم
على نوع اجلنس والوقاية مل احلمل املبكر واعمراض املنقولة ابتتصال اجلنسي؛
(ج)
للمراهقي.

معاجلة القوالب النمطية السـ ـ ـ ـ ــلبية واملواقف التمييزية فيما يتعلق ابحلياة اجلنسـ ـ ـ ـ ــية

العمالة
 - 2٨ترهب اللجنة ابملبادرات الط اختذهتا الدولة الطرف للتوفيق بني احلياة اخلا ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واحلياة املهنية
للمرأةا مثـل النظـام احملفت للعمـلا الـذي يوفر احلوافت املـاليـة ألرابب العمـل م أجـل تنفيـذ ترتيبـات العمل
املرنةا ونظام لإلجازات يدعم الوالدي ا وانش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء املتيد م مرافق رعاية األحفالا وملديد اجازة األمومة
للنساء غري املتتوجات .بيد أو القلق يساورها ازاء ما يلي:
(أ)

استمرار الفصل املهين العمودي واألفقي يف القطاعني العام واخلاص معا؛

(ب)

استمرار الفجوة يف األجور بني اجلنسني يف مجيع الفةات املهنيةا ابستثناء الدعم املكتيب؛

(ج)
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 - 2٩وتوصي اللجنة ربن تقو الدولة الطر مبا يلي:
اعتمـاع تدابري فعـالة مبا يف ذل توفري التـدريب وتقـدم احلوافز للمرأة للعمل يف
(أ)
جماتت العمل اليت يايمل علي اا الذكور تقليدت مل أجل مكافحة التمييز املاض اعفقي يف القطاعي
العا واخلاص؛
(ب) اتستعراض املناجي للعقبات اليت تعرتض وصول املرأة مناصب صنع القرار يف
القطاعي العا واخلاص واعتماع تدابري شـ ـ ــاملة تراعي اتعتبارات اجلنسـ ـ ــانية لتذليل هذ العوائق مل
أجل مكافحة التفرقة املانية الرأسية؛
(ج) تقلي الفجوة يف اعجور بي اجلنس ـ ـ ـ ــي مل خالل اس ـ ـ ـ ــتعراض اعجور ابنتظا يف
القطاعات اليت ترتكز فياا النسـ ــاء و نشـ ــاء ليات فعالة لرصـ ــد وتنظيم ممارسـ ــات العمالة والتوتيف
لضمان التقيد مببدأ اعجر املتساوي للعمل املتساوي القيمة يف مجيع القطاعات؛
تعزيز التدابري الرامية تيســري التوفيق بي احلياة املانية واحلياة اخلاصــة عرب ســبل
(د)
مناا متديد زول جافة اعبوة لتكريس املساواة يف تقاسم املسؤوليات بي املرأة والرجل ومجع البياانت
املص ــنفة حس ــب نوع اجلنس بش ــتن اس ــتخدا ترتيبات العمل املرنة لرص ــد وفتعة عدع النس ــاء الال
خيرتن ترتيبات مل هذا القبيل.
التحرش اجلنسي يف مكان العمل
 - 30ترهب اللجنة ابعتماد قانوو احلماية م التحرش يف عام  20١4وابعتماد التوجيهات الثالقية
بش ـ ــصو ادارة التحرش يف أماك العمل يف عام  20١5م أجل تعتيت وعي أرابب العمل واملوظفني بس ـ ــبل
االنتصــاف مبوجب هذا القانوو .بيد أو اللجنة ال تتال قلقة ازاء التقارير الط تفيد ابافاض عدد الطلبات
املقدمة للحص ـ ــول على أوامر احلماية مبوجب القانوو بس ـ ــبب التكاليا واإلجراءات املرهقةا وعدم التنفيذ
الفعال للتوجيهات الثالقية.
 - 3١وتوصــي اللجنة الدولة الطر ربن تكفل اســتفاعة ضــحات التحرش اجلنســي يف مكان العمل
مل اإلجراءات الفعالة لتقدم الش ـ ــكاوى وتدابري احلماية وس ـ ــبل اتنتص ـ ــا مبا يف ذل عل زريق
استعراض العقبات اليت تعرتض احلصول على أوامر احلماية مبوجب قانون منع التحرش وضمان تنفيذ
مجيع أرابب العمل للتوجياات الثالثية بش ــتن عارة التحرش يف أماكل العمل .وتوص ــي كذل الدولة
الطر ربن تكفل التحقيق بفعالية يف مجيع الشكاوى ومقاضاة اجلناة ومعاقبتام ابلطريقة املالئمة.
التمكي اتقتصاعي للمرأة وأتثري السياسات املالية
 - 32تنوه اللجنة جبهود الدولة الطرف م أجل القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على التمييت ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املرأة يف داالت احلياة
االقتص ــاديةا مثل تعديل قانوو ض ـ ـريبة الد ل يف عام  20١0لتوس ــيع نطا أهلية احلص ــول على اإلعفاء
الض ـ ـ ـ ـرييب ليشـ ـ ـ ــمل املرأة املتتوجة .غري أو اللجنة قلقة ألو السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات والقواعد املالية الط تتبعها الدولة
الطرف بشصو ابالغ الشركات ع د لها ودفع ضرائبها ميك أو تاقر أتقريا سلبيا ارج اقليم الدولة على
قدرة الدول األ رى على هشــد أقصــى قدر م املوارد املتاهة إلعمال هقو املرأةا وال ســيما الدول الط
تفتقر أ،ال اىل اإليرادات؛
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 - 33ومتشــيا مع التوصــية العامة رقم  )2010( 2٨بشــتن اتلتزامات اعســاســية للدول اعزرا
مبوجب املاعة  2مل اتتفاقية توص ـ ـ ـ ــي اللجنة الدولة الطر اجراء تقييمات مس ـ ـ ـ ــتقلة وتش ـ ـ ـ ــاركية
وعورية لآلاثر اليت تتجاوف احلدوع اإلقليمية لسياسايا املالية واملتعلقة بضرائب الشركات على حقوق
املرأة واملســاواة الفعلية بي النســاء والرجال وضــمان جراء هذ التقييمات بنزاهة واإلفصــا العلض
عل املناجية املتبعة فياا وعل نتائجاا.
املااجرات العامالت يف اخلدمة املنزلية
 - 34حتيط اللجنة علما ابلتدابري الط اختذهتا الدولة الطرف لتعتيت يايتها حلقو املهاجرات العامالت
يف اخلدمة املنتليةا مبا يف ذلك التعديالت التش ـريعية لفرض عقوابت أش ــد على أرابب العمل الذي رقوو
شـ ـ ـ ــروي تص ـ ـ ـ ـريي العمل مبوجب قانوو ياية القوة العاملة األجنبية .ومع ذلكا تكرر اللجنة اإلعراب ع
القلق ازاء ما يلي:
قانوو العمالةا الذي يضــم هقو العمل األســاســية فيما يتعلق مبســائل مثل ســاعات
(أ)
العمل واإلجازات املرضـية مدفوعة األجر واإلجازة السـنوية مدفوعة األجرا ال يشـمل املهاجرات العامالت
يف اخلدمة املنتلية؛
(ب) هناك ادعاءات متوا ،ـ ـ ــلة ابس ـ ـ ــتمرار تعرض العديد م املهاجرات العامالت يف اخلدمة
املنتلية لالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالل واإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة على أيدي أرابب عمله ا مبا يف ذلك عدم دفع الرواتبا واحلرماو م
الغذاءا وعدم توفر الراهة الكافيةا ومص ــادرة األغراض الش ــخص ــية مثل اهلواتا احملمولة وجوازات الس ــفرا
والقيود املفروض ـ ـ ـ ــة على احلق يف هرية التنقلا ورفض دفع النفقات الطبيةا فض ـ ـ ـ ــال ع االعتداء اجلنس ـ ـ ـ ــي
واجلسدي واللفظي والنفسي؛
(ج) عدم اختاذ التدابري الالزمة إللغاء القانوو الذي يقتض ـ ـ ــي ض ـ ـ ــوي العامالت املهاجرات
لال تبار اإللتامي واملنتظم بشـ ـ ـ ــصو احلمل واألمراض املنقولة ابالتصـ ـ ـ ــال اجلنسـ ـ ـ ــي مبا يف ذلك فريوس نق
املناعة البشريةا وترهيله اذا كانق النتائج اجيابية.
 - 35و ن اللجنة ذ تاذكِّر بتوص ـ ـ ــيتياا الس ـ ـ ــابقتي (انظر  CEDAW/C/SGP/CO/3الفقرة 24

و

CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1

الفقرة  )32توصي الدولة الطر مبا يلي:

أن ت تتكد مل ض ـ ـ ـ ـ ــمان متتع العامالت املنزليات املااجرات بنفس املس ـ ـ ـ ـ ــتوى مل
(أ)
احلماية واتسـ ـ ــتحقاقات املتوفرة للعمال اآلخريل وت سـ ـ ــيما فيما يتعلق ابلعطل الرمسية العامة واحلد
اعقص ــى لعدع س ــاعات العمل اعس ــبوعية وأت الراحة العاعية عرب س ــبل مناا توس ــيع نطاق تطبيق
قانون العمل ليشمل العمال املنزليي؛
(ب) أن تنق املعـ ــايري اليت جتيز للعـ ــامالت املنزليـ ــات املاـ ــاجرات تغيري رب العم ــل
وت سيما لال تعرضل لال ستغالل وسوء املعاملة عون اشرتاط تقدميال املساعدة يف التحقيقات أو
أن يكل شاوع اععاء؛
(ج) أن تلغي القانون الذي يلز حاملي تصــاري العمل مبل فيام املااجرات العامالت
يف اخلدمة املنزلية ابخلضوع للفح اإللزامي للحمل واعمراض املنقولة ابتتصال اجلنسي والرتحيل
بسبب احلمل أو الكشف عل اإلصابة بفريوس نق املناعة البشرية؛
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(د) أن تصاعق على اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة ابلتمييز (يف العمالة واملانة)
لعا ( 19٥٨رقم  )111واتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة ابلعمل الالئق خلد املنافل لعا
( 2011رقم .)1٨9
الزوجات اعجنبيات
 - 36ترهب اللجنة ابس ــتحداز يف عام  20١2نظام البطاقات الص ــحية حويلة األجلا الط تتيد فرتة
،ــالهيتها ع تص ـريي الت رة حويلة األجلا وملك النســاء األجنبيات املتتوجات م مواحنني ســنغافوريني
م العملا بعد هصـ ـ ـ ـوهل على رس ـ ـ ــالة موافقة م وزارة القوى العاملةا وتوفر هل امكانية احلص ـ ـ ــول على
اعاانت مالية للرعاية الص ــحية .بيد أها ال تتال تش ــعر ابلقلق ألو معايري احلص ــول على تلا التص ــارييا
الط لكل منها اس ـ ــتحقاقات متفاوتةا ال تتال غري واض ـ ــحةا مما قد يادي اىل املعاملة التعس ـ ــفية والتمييتية.
وتكرر أيضـا اإلعراب ع قلقها ازاء املعايري غري الواضـحة والتعسـفية حلصـول األزواج األجانبا ومعظمهم
م النساءا على وضع اإلقامة الدائمة الط ما زالق حتدد ”على أساس كل هالة على هدة“.
 - 37وتوصي اللجنة ربن تقو الدولة الطر مبا يلي:
توفري نظا البطاقات الص ـ ـ ـ ـ ــحية زويلة اعجل ض ـ ـ ـ ـ ــماانر للحق يف العمل واحلق يف
(أ)
احلص ـ ـ ـ ـ ــول على عــاانت الرعــايــة الص ـ ـ ـ ـ ــحيــة جلميع الزوجــات اعجنبيــات املتزوجــات مل موازني
سنغافوريي؛
(ب) ووضــع املعايري الواضــحة املؤهلة للحصــول على اإلقامة الدائمة ومن هذ الصــفة
تلقائيا جلميع اعفواج اعجانب املؤهلي.
املسنَّات
 - 3٨ترهب اللجنة ابســتحداز التدابري الرامية اىل دعم املســننيا مثل قانوو طة الدعم الفضــي لعام
 20١5الذي يقدم اإلعاانت الفصلية ألفقر ما نسبته  30يف املائة م سكاو سنغافورةا وقانوو ،ندو
اجليل الرائد لعام  20١4الذي يوفر اعاانت الرعاية الصـ ـ ـ ـ ـ ــحية ملرة واهدة ألولةك املولودي يف  3١كانوو
األول/ديس ـ ـ ـ ـ ــم  ١٩4٩أو قبل ذلك التاريخ .بيد أها تعرب ع القلق ألو هذه املبادرات تقتص ـ ـ ـ ـ ــر على
فةات معينة م كبار الس ـ ا وال تكفي لتلبية االهتياجات اخلا،ــة للمســناتا مبا يف ذلك هص ـوهل على
الرعاية الصـ ــحية .وتالهظ اللجنة مع القلق أو املسـ ــنات كثريا ما يفتقرو للمد رات الكافية للحفا على
احلياة نتيجة الفجوة يف األجور بني اجلنس ــنيا وعدم توفر فرص العمل هل ومس ــاولياهت يف تقدر الرعايةا
وم مث اضـ ــطراره ملوا،ـ ــلة العمل بعد س ـ ـ تقاعده يف مه منخفضـ ــة األجر وقليلة املهارة .ويسـ ــاورها
القلق أيضا ازاء ورود تقارير تتعلق ابلقولبة النمطية للمسنات.
 - 3٩و ن اللجنة ذ تش ـ ــري توص ـ ــيتاا العامة رقم  )2010( 27بش ـ ــتن حقوق املرأة املس ـ ــنة
و اية حقوق اإلنسان اخلاصة هبا توصي ربن تقو الدولة الطر مبا يلي:
مجع وملليل ونشـ ــر البياانت املصـ ــنفة حسـ ــب السـ ــل واجلنس مل أجل تقييم حالة
(أ)
النس ـ ــاء املس ـ ــنات مبل فيال املنتميات مجاعات اعقليات واملس ـ ــنات ذوات اإلعاقة مع الرتكيز
على الفقر واعمية والعنف والعمل غري املدفوع اعجر مبا يف ذل تقدم الرعاية واحلص ــول على
الرعاية الصحية والسكل واملنافع اتجتماعية واتقتصاعية والعمل؛
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(ب) اس ــتخدا هذ البياانت يف ص ــياغة ورص ــد وتقييم القواني والس ــياس ــات والربامج
وضمان أن تراعي السياسات والتدابري اليت تستاد النساء املسنات احتياجايل اخلاصة؛
(ج) مكافحة القوالب النمطية التمييزية بش ـ ـ ـ ـ ــتن أعوار النس ـ ـ ـ ـ ــاء املس ـ ـ ـ ـ ــنات ابعتبارهل
مقدمات للرعاية وتشجيع املزيد مل الرجال على تويل مسؤوليات أكرب فيما يتعلق ابملسني.
املثليات ومزعوجات امليل اجلنسي واملغايرات هلويتال اجلنسانية واملخنثات
 - 40تعرب اللجنة ع قلقها ألو النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء املثليات ومتدوجات امليل اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وامل غايرات للهويته
اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــانية واملخنثات تواجه التمييت يف ش ـ ـ ـ ـ ـ ــو داالت احلياةا وأو هالته يتفاقم يف كثري م األهياو
بسبب سياسات الدولة الطرفا مبا يف ذلك سياساهتا اإلعالمية.
 - 4١وتوص ـ ــي اللجنة ربن تكفل الدولة الطر احلماية فعالر للمثليات ومزعوجات امليل اجلنس ـ ــي
ومغايرات اهلوية اجلنس ـ ـ ــانية واملخنثات مل مجيع أش ـ ـ ــكال التمييز يف القانون ويف املمارس ـ ـ ــة العملية
مبا يف ذل مل خالل اتض ـ ـ ـ ـ ــطالع مالت التثقيف والتوعية ملكافحة القوالب النمطية التمييزية
مبا يف ذل يف سياسايا اإلعالمية.
النساء والفتيات الالج ات وملتمسات اللجوء وعدميات اجلنسية
 - 42بينما حتيط اللجنة علما مبوقا الدولة الطرف ابعتبارها دولة مدينة  ،ـ ـ ـ ــغرية ومكتظة ابلس ـ ـ ـ ــكاو
وحمدودة األراضي وليسق يف وضع يسمي هلا بقبول الالجةنيا فلها ما زالق تشعر ابلقلق ألها تفتقر اىل
تشـ ـريعات واجراءات وحنية للجوءا مبا يف ذلك ض ــماو اهرتام مبدأ عدم اإلعادة القسـ ـريةا وألو الالجةني
وملتمسـ ـ ـ ـ ــي اللجوء ما زالوا ره االهتجاز اىل هني اجياد هل دائم .وتعرب اللجنة أيضـ ـ ـ ـ ــا ع قلقها ازاء
عدم توفر معلومات رمسية ع عدد األش ـ ـ ـ ـ ـ ــخاص عدميي اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــية يف الدولة الطرفا وعدم توفر احلماية
مبوجب القانوو للتصكد م أو األحفال املولودي يف الدولة الطرف والذي ال يســتطيعوو اكتســاب جنســية
أ رى لصلوو تلقائيا على اجلنسية السنغافورية.
 - 43وابإلش ـ ــارة توصـ ـ ـيتاا العامة رقم  )2014( 32بش ـ ــتن اعبعاع اجلنس ـ ــانية املرتبطة مبركز
الالج واللجوء واجلنسية وانعدا اجلنسية توصي اللجنة الدولة الطر مبا يلي:
وضــع التشــريعات واختاذ اإلجراءات الوزنية بشــتن اللجوء والالج ي مبا يتفق مع
(أ)
املعايري الدولية اليت تضمل أيضار احرتا مبدأ عد اإلعاعة القسرية؛
(ب) نشــر حصــاءات دثة بشــتن عدع اعشــخاص عدميي اجلنســية يف الدولة الطر
مصنفة حسب السل ونوع اجلنس واعصل اإلثض واخلصائ اعخرى ذات الصلة مبا يف ذل وضع
اإلقامة؛
(ج) تنقي القانون لض ـ ـ ــمان أن اعزفال املولوعيل يف س ـ ـ ــنغافورة الذيل ت يس ـ ـ ــتطيعون
اكتساب جنسية أخرى قاعرون على احلصول تلقائيا على اجلنسية السنغافورية؛
(د)
لعا 19٦7؛
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(هـ) التصديق على اتفاقية عا  19٥4بشتن وضع اعشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية
عا  19٦1املتعلقة ةفض حاتت انعدا اجلنسية.
الزواج والعالقات اعسرية
 - 44بينمـا تالهظ اللجنـة اخلطوات الط اختـذهتـا الـدولـة الطرف إلد ـال تعـديالت على قـانوو تطبيق
الشـريعة اإلســالمية ملواءمته مع القانوو املدين والتصكد م أو تطبيق املمارســات الدينية يتم بصــورة تدرجييةا
فلها ما زالق تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر ابلقلق ألو الدولة الطرف تبقي حتفظات على املادتني  2و  ١6م االتفاقية على
أساس ياية هقو األقليات .ويساورها اللجنة القلق كذلك ألنه:
فيما يتعلق ابلتواج املدينا جيوز للفتاة الط يقل عمرها ع  ١٨س ـ ـ ـ ـ ـ ــنة أو تتتوج مبوافقة
(أ)
الوالدي ا وحتصل على ر صة زواج ا،ة واذو م وزارة التنمية االجتماعية وشاوو األسرة؛
(ب) ومبوجــب هــذا القــانووا ال ميك المرأة أو تتتوج دوو موافقــة و أمرهــا (أقرب األقرابء
م الذكور)ا وجيوز لقاض (م املســاولني ذوي الســمعة الدينية) أو يضــفي الصــبغة الرمسية على زواج فتاة
دوو الثامنة عشرة و،لق س البلوغ؛
(ج)

وجيوز للرجل املسلم أو يتتوج أربع نساء دوو موافقة زوجاته احلاليات؛

(د) وتةلتم املرأة املس ـ ـ ـ ــلمة بتقدر ش ـ ـ ـ ــكل ما م أش ـ ـ ـ ــكال األدلة املقبولة لطلب الطال وأو
شــهادهتا لوهدها ال تكفي إلقبات أســباب حلب الطال ا بينما جيوز للرجل املســلم أو يطلق زوجته بقرار
منفرد دوو أية شروي أو م رات؛
(هـ)

ويفضل قانوو تطبيق الشريعة اإلسالمية الذكور يف االستفادة م املرياز؛

(و) وحتص ـ ــر املاداتو  ٩0و  ٩١م هذا القانوو املنا ،ـ ــب والوظائا الرئيس ـ ــية يف س ـ ــجل
التواج اإلسالمي بيد الرجال.
 - 45وتوصـي اللجنة الدولة الطر اجراء اسـتعراض شـامل لقانون عارة الشـريعة اإلسـالمية مع
مراعاة جتارب البلدان اعخرى ذات اخللفيات الثقافية واملعايري القانونية املماثلة لتحقيق املس ــاواة بي
املرأة والرجل يف احلقوق املمنوحة فيما يتعلق ابلزواج والطالق واملريا  .وتوصي على وجخل اخلصوص
ربن تقو الدولة الطر مبا يلي:
بطال اســتثناءات فواج الفتيات عون الثامنة عشــرة يف حاليت الزواج املد والزواج
(أ)
وفق الشريعة اإلسالمية وزلب موافقة املرأة التامة على مجيع حاتت الزواج؛
(ب) تكثيف جاوعها مل أجل الثض عل تعدع الزوجات وحظر وفقا للتوصـ ـ ـ ـ ــية العامة
رقم  )1994( 21الصـ ــاعرة عل اللجنة بشـ ــتن املسـ ــاواة يف الزواج والعالقات اعسـ ــرية والتوصـ ــية
العامة رقم  )2013( 29بشتن اآلاثر اتقتصاعية املرتتبة على الزواج والعالقات اعسرية واحنالهلا
والتوصـ ـ ــية العامة املشـ ـ ــرتكة رقم  31الصـ ـ ــاعرة عل اللجنة املعنية ابلقضـ ـ ــاء على التمييز ضـ ـ ــد املرأة
والتعليق العا رقم  1٨الصاعر عل جلنة حقوق الطفل ( )2014بشتن املمارسات الضارة؛
(ج) التتكد مل أن للمرأة والرجل حقوقار متساوية يف احلصول على الطالق مبا يف ذل
أسباب الطالق ومعايري اإلثبات و لغاء حق اعفواج املسلمي ابلطالق مل زر واحد؛
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(د) ض ـ ــمان املس ـ ــاواة يف احلقوق بي املرأة والرجل يف مجيع املس ـ ــائل املتعلقة ابملريا
وتوفري املساواة فيما يتعلق ابتحتكا بي اختيار اععتن والقانون املد ؛
(هـ) تعديل املاعتي  90و  91مل القانون مل أجل شـ ـ ـراي املرأة يف املناص ـ ــب واملال
الرئيسية لدى سجل الزواج اإلسالمي.
الربوتوكول اتختياري لالتفاقية وتعديل املاعة  )1( 20مل اتتفاقية
 - 46تش ـ ـ ــجع اللجنة الدولة الطر على التص ـ ـ ــديق على الربوتوكول اتختياري لالتفاقية وعلى
القبول يف أقرب وقا ممكل بن تعديل املاعة  )1( 20مل اتتفاقية بشتن موعد اجتماع اللجنة.
عالن ومنااج عمل بيجي
 - 47تطلب اللجنة
تنفيذ أحكا اتتفاقية.

الدولة الطر أن تس ــتعي اعالن ومنااج عمل بيجي يف جاوعها الرامية

خطة التنمية املستدامة لعا 2030
 - 4٨تدعو اللجنة ملقيق املس ـ ـ ـ ـ ــاواة الفعلية بي اجلنس ـ ـ ـ ـ ــي وفقار عحكا اتتفاقية يف مجيع
مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعا .2030
تعميم املالحظات اخلتامية
 - 4٩تطلــب اللجنــة الــدولــة الطر أن تكفــل تعميم املالحظــات اخلتــاميــة احلــاليــة يف الوقــا
املناس ـ ـ ــب ابللغات الرمسية للدولة الطر على املؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات احلكومية املعنية على مجيع الص ـ ـ ــعد
(الوزض واإلقليمي واحمللي) وبصفة خاصة على احلكومة والوفارات والربملان والقضاء ضماانر لتنفيذ
تل املالحظات تنفيذار اتمار.
التصديق على املعاهدات اعخرى
الصكوي الدولية الرئيسية التسعة املعنية
 - 50تشري اللجنة أن انضما الدولـ ـ ــة الطـ ـ ـ ـ ـ ــر
قوق اإلنس ـ ــان( )١ميكل أن يعزف متتع املرأة قوق اإلنس ـ ــان واحلرتت اعس ـ ــاس ـ ــية يف مجيع جوانب
حيايا .ومل مث تش ـ ـ ـ ـ ــجع اللجنة الدولة الطر على التص ـ ـ ـ ـ ــديق على كل مل العاد الدويل اخلاص
ابحلقوق اتقتصــ ـ ـ ــاعية واتجتماعية والثقافية؛ والعاد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية؛
واتتفاقية الدولية للقضــاء على مجيع أشــكال التمييز العنصــري؛ واتفاقية مناهضــة التعذيب وغري مل
ضـ ــروب املعاملة أو العقوبة القاســـية أو الال نسـ ــانية أو املاينة؛ واتتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع
__________
( )١العهد الدو اخلاص ابحلقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدو اخلاص ابحلقو املدنية والسياسية؛ واالتفاقية
الدولية للقضاء على التمييت العنصري بكافة أشكاله؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييت ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة
التعذيب وغريه م ض ـ ــروب املعاملة أو العقوبة القاس ـ ــية أو الالانس ـ ــانية أو املهينة؛ واتفاقية هقو الطفل؛ واالتفاقية الدولية
حلماية هقو مجيع العمال املهاجري وأفراد أسـ ـ ـ ـ ــرهم؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـ ـ ـ ــخاص م اال تفاء القسـ ـ ـ ــري؛
واتفاقية هقو األشخاص ذوي اإلعاقة.
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العمال املااجريل وأفراع أســرهم؛ واتفاقية اية مجيع اعشــخاص مل اتختفاء القســري ابعتبار أ ا
تصب بعد زرفا فياا.
متابعة املالحظات اخلتامية

 - 5١تطلب اللجنة الدولة الطر أن ِّ
تقد يف غضــون عامي معلومات خطية عل اخلطوات
املتخذة لتنفيذ التوصيات الوارعة يف الفقرتي (17ب) و ( 21أ) و (ب) أعال .
عداع التقرير املقبل
تقدم تقريرها الدوري السـ ـ ـ ـ ــاعس يف تشـ ـ ـ ـ ــريل الثا نوفمرب
 - 52تدعو اللجنة الدولة الطر
 .2021وينبغي تقــدم التقرير يف الوقــا احملــدع وأن يغطي يف حــالــة التــتخري الفرتة الكــاملــة حىت
وقا تقدميخل.
 - 53وتطلب اللجنة مل الدولة الطر اتباع املباعئ التوجياية املنس ـ ـ ـ ـ ــقة املتعلقة بتقدم التقارير
مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان مبا يف ذل املباعئ التوجياية املتعلقة بتقدم وثيقة
أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـي ــة مو َّحـ ـدة وواثئق خ ــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مبع ــاه ــدات بعينا ــا (انظر الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اعول مل الوثيق ــة
.)HRI/GEN/2/Rev.6
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