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  جملس حقوق اإلنسان
  ة عشرةسابعالدورة ال

   من جدول األعمال٣البند 
   تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  لك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذ

 موجهة إىل رئيس جملـس      ٢٠١١ عام   يونيه/ حزيران ٣رسالة مؤرخة       
حقوق اإلنسان من البعثة الدائمة لسنغافورة لدى مكتب األمم املتحدة          

  واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف
 من منظمة الفرانسيسكان الدولية والتحـالف       البيان اخلطي املشترك املقدم   أشري إىل     

: بال عدالـة  ترحيل   "، واملعنون ٢٠١١مايو  / أيار ٢٤ ملكافحة االجتار باملرأة، املؤرخ   ي  العامل
، )A/HRC/17/NGO/39( "من أصل أجـنيب  باألشخاصاالجتار ضحايا التمييز يف حتديد هوية    

غري الكايف لالجتـار باألشـخاص   تعريف ال :سنغافورة"يتضمن أحد فروعه العنوان الفرعي  و
   ).٣صفحة اليف ( "حيول دون تعويضهم

 تأخذ مسألة االجتار باألشخاص على حممل اجلديـة         إن سنغافورة فبادئ ذي بدء،    و  
مـن بلـدان    يتدفق إليها الناس بأعداد كبرية، فإننا نعترف بأهنا          دولة مدنية ولكوهنا   .البالغة

ولذلك فنحن ملتزمون بالتـصدي     . باألشخاصمهريب البشر واملتجرين    املقصد اليت جتتذب    
وقد أنشأت  . على مر السنني  يف هذا السبيل    جهودنا  وقد تزايدت    ،لة االجتار باألشخاص  ملسأ

وتعمل . باألشخاصالوكاالت لتنسيق العمل بشأن االجتار       سنغافورة فرقة عمل مشتركة بني    
فكـرة  كما تبحـث    ،  باألشخاص خطة عمل ملكافحة االجتار       على إعداد  هذه فرقة العمل 

وقمعه واملعاقبة   االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،     االنضمام إىل بروتوكول منع   
بروتوكول بالريمو،  عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، أو 

الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال        وكذلك الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
  .واد اإلباحيةواستغالل األطفال يف امل
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 فكرة االنضمام إىل بروتوكـول بـالريمو، فإهنـا          سنغافورة حالياً تبحث  يف حني   و  
وعلى النحو املبني يف هذا   . الوارد يف ذلك الربوتوكول   ،  اعتمدت بالفعل تعريف جرمية االجتار    

جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلـهم       "يشمل  الربوتوكول، فإننا نعترب أن االجتار باألشخاص       
استقباهلم بواسطة التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القـسر              أوإيواءهم   وأ
االحتيال أو اخلداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة ضعف، أو بإعطاء             االختطاف أو  أو

أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لـه سيطرة على شخص آخـر، لغـرض                 
  ".االستغالل
فإن القوانني الرئيسية ملكافحة االجتار يف سنغافورة من قبيل قانون           الً عن ذلك،  وفض  

والشباب، وميثاق املرأة، وقانون اهلجرة وقانون زرع األعـضاء          العقوبات، وقانون األطفال  
البشرية، تغطي بشكل كامل املفاهيم األساسية اليت ينص عليها بروتوكول بالريمو فيما يتعلق             

وهذه القوانني توفر    .، وهي جترم أيضاً نشاط االجتار ومتنعه      باألشخاصاالجتار  حبماية ضحايا   
. إطارا صارماً وقوياً حلماية القاصرين والنساء من االجتار هبم واستغالهلم ألغراض غري أخالقية

 قوة الـشرطة يف     نح وهي أحكام مت   ،وتشمل القوانني أيضاً أحكاماً تغطي التآمر والتحريض      
 وتغطـي   ،يات الستهداف املتجرين باألشخاص الذين يعملون من اخلارج       سنغافورة صالح 

وتنفذ سنغافورة بالكامـل    . يف سنغافورة اجلرم األصلي   مجيع األفعال اليت تؤدي إىل ارتكاب       
بصورة كافية خمتلـف    وممارستنا العملية يغطيان    ولذلك فإن إطارنا التشريعي     . مجيع قوانيننا 

 .من بروتوكول بالريمو) أ(٣جوانب االجتار باألشخاص املنصوص عليها يف املادة 

ويف إطار قوة الشرطة يف سنغافورة، هناك شعبة متخصصة يف شؤون اجلرمية تابعـة                
مسؤولة عـن إنفـاذ القـوانني       وهلذا الغرض   هي وحدة مكرسة    و ،إلدارة املباحث اجلنائية  

ويف إطار إدارة املباحث يعمل الفرع املتخصص يف مكافحة اجلرمية على        . رائموالتحقيق يف اجل  
إنفاذ القوانني والتحقيق يف جرائم االجتار باألشخاص، يف حني جيـري الفـرع املتخـصص        

ما بالسياسة املتبعة إزاء اجلرائم حبوثاً وحتليالت بشأن جرائم حمددة يف سنغافورة، مبا يف ذلك               
 بني الوكاالت جييز لضباط مكافحة   كوهناك إطار مشتر  . جتار باألشخاص جبرمية اال هو متعلق   

 يف  الرذيلة وضباط اهلجرة العاملني يف قوة الشرطة أن ينظموا معاً غارات الحتجاز العـاملني             
اجلنس، يشنوهنا على الفنادق واحلانات ومنشآت التدليك اليت يعمل فيهـا عمـال اجلـنس           

ضـباط تلقـوا    ضباط الذين يشاركون يف هذه الغارات هم  وال. ألغراض جتارية املشتبه فيهم   
التدريب على البحث عن مؤشرات تدل على االجتار باألشخاص تساعد على حتديد ضحايا             

 وهناك أيضاً ضباط من النساء، ومجيعهم من ذوي اخلربة ومدربني تـدريباً           . الجتار احملتملني ا
 .نيالجتار احملتملا على إجراء مقابالت مع ضحايا خاصاً

معاقبة األشخاص الذين يتم االجتار هبم ومعاملتـهم        "أنه تتم    أيضاً    ليس صحيحاً  و  
على النحو الوارد يف البيان     " من معاملتهم كضحايا     كمجرمني النتهاكهم قوانني اهلجرة بدالً    

وبغض النظر عن الطريقة املتبعة للكشف عن هوية الضحية، سواء كان ذلـك يف               .املشترك
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 أو على أيدي ضباط اخلط األمامي أو من خالل غارات وعمليات أخـرى،            نقاط التفتيش،   
 هويته على أنه ضـحية      الشخص الذي حتدد  أو   فإن الشخص الذي يدعى أنه ضحية االجتار      

ومن مث .  يعامل فوراً كضحية اجتار باألشخاص ،عالمات تشري إىل وقوعه ضحية االجتار     ل وفقاً
 ميكن أن يـتم يف    معه  بالت دقيقة   ا اجلرمية مق  جيري ضباط من الفرع املتخصص يف مكافحة      

. أو ضباط نساء تقمن باملقابلة عند االقتضاء والطلـب        / االستعانة مبترمجني فوريني و    إطارها
 للترحيل أو العودة القسرية بل يتم تزويدهم مبا يلزمهم من دعـم             الجتاراخيضع ضحايا    وال

توجه إلـيهم هتـم       ال ، كما "منيكمجر"وال ُيعامل ضحايا االجتار باألشخاص      . ومساعدة
 .بارتكاب جرائم كنتيجة مباشرة لالجتار هبم

 إىل مرافـق متوهلـا    الضحايا، بإحالتهم وتقوم قوة الشرطة يف سنغافورة، بعد مقابلة          
مبجموعة كاملة من اخلدمات مبـا فيهـا        يزودون  احلكومة واملنظمات غري احلكومية حيث      

. املأوى وغريها من خدمات الدعم    /والسكن لترمجة،واوخدمات اإلرشاد،   الطبية،  اخلدمات  
ونظم الدعم  . وال ُتقيد حركة الضحايا يف مرافق اإليواء؛ فهم أحرار يف احلركة وفقاً إلرادهتم            

 وغري احلكومية، متشابكة ومترابطة فيما بني خمتلـف املنـاطق            منها  احلكومية ،يف سنغافورة 
. ة من املساعدة بسهولة ألي ضحية عند احلاجـة        اجلغرافية للتأكد من إتاحة اجملموعة الكامل     

ويتم إخطار سفارات بلدان الضحايا أيضاً لكي يتم توفري اجملموعة الكاملة من املـساعدات              
   .للضحايااإلنسانية والقنصلية 

 وفد بلدي تعميم حمتويات هذه الرسالة على جملس حقوق اإلنسان وإتاحتها            ويرجو  
   .لدورة السابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان رمسية من وثائق اوثيقةبوصفها 

  ستيفن بانغ تـشي وي      )توقيع(
  بالنيابةمال  باألعالقائم

        


