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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة

   من جدول األعمال٤البند 

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا
   موجهة من البعثة٢٠٠٨رب سبتم/ أيلول١٧رسالة مؤرخة 

  الدائمـة جلمهوريـة سنغافورة لدى مكتب األمم املتحدة
  يف جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

 باسم املنتـدى    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٦أشري إىل البيان الشفوي الذي أدلت به السيدة جيون كيم يف              
، والذي ُنشر الحقاً على املوقع      ٣ جرت بشأن البند     اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية خالل املناقشة العامة اليت       

  :وبالتحديد، أشري إىل ما ذكرته السيدة كيم حيث قالت. اخلارجي جمللس حقوق اإلنسان

يف سنغافورة، على سبيل املثال، ورغم أن احلكومة أعلنت عن ختفيف قواعدها مـن أجـل الـسماح                  "
ووقعت أحداث أيضاً هذا العام .  يف ركن املتحدثنيرةحمصوباملظاهرات اخلارجية، إال أن هذه املظاهرات 

تؤكد البيئة التقييدية اليت ال يستطيع فيها املدافعون عن حقوق اإلنسان التمتع حبرية التعبري والرأي وحبرية 
، أوقف ممثلون من هيئة تطوير وسائط اإلعالم عرض فيلم خاص بعنوان            ٢٠٠٨مايو  /ففي أيار . االطالع

"One Nation Under Lee"واستشهدوا يف ذلك بقانون األفالم . ، حيث طالبوا املنظمني بتسليم الفيلم
وبالتايل فإن هـذا    . الذي ينص على أن عرض أي فيلم أو توزيعه بدون رخصة صاحلة يعد مبثابة جرمية              

. احلكم جيعل مجيع السنغافوريني الذين يعرضون أحداثاً خاصة منتهكني هلذا القانون مجـيعهم تقريبـا              
 مدافعاً عن حقوق اإلنـسان شـاركوا يف خمتلـف           ٢٠وعالوة على ذلك، وجهت احلكومة هتماً ضد        

  ".االحتجاجات السلمية ووزعوا منشورات على اجلمهور

مل يرد وفد بلدي على بيان السيدة كيم يف أثناء املناقشة العامة ألن السيدة كيم اقتصرت، أثناء إلقائهـا          
بيد أننا قرأنا اآلن بياهنا بالكامل كما       . وبالتايل فإننا مل نكن نعلم بقية بياهنا      .  مائل البيان، على اجلزء الوارد خبط    

  .ُنشر على الشبكة اخلارجية ونرى من الالزم الرد عليه لتوضيح وعرض موقفنا بشأن القضايا اليت أثريت
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 إال أن العاملية ال تنطبق إن سنغافورة، شأهنا شأن معظم البلدان، ملتزمة باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،           
وباستثناء هذا اجلزء األساسي، ليس هناك اتفاق عاملي، وتفسَّر حقوق          . إال على جزء أساسي من حقوق اإلنسان      

فعلى كل جمتمع أن يقرر وأن يوجد التوازن املالئم حسب سياقه . اإلنسان وُتعّمل وفقاً للظروف اخلاصة بكل بلد
ي، ومبدأ سيادة القانون الزم لكي يتمكن البلد من حتقيق هذا التوازن يف إطـار               التارخيي واالجتماعي واالقتصاد  

  .احلكم الرشيد

  املظاهرات اخلارجية

يسرنا أن نالحظ أن السيدة كيم تعترف بأن حكومة سنغافورة قد أعلنت أهنا ستخفف قواعدها فيما يتعلق   
ونود أن نشري إىل    . ظاهرات حمصورة يف ركن املتحدثني    بيد أهنا تشري إىل أن هذه امل      . بالسماح باملظاهرات اخلارجية  

أن هذه القيود الدستورية قد وضعت ملضان عدم إضرار التجمعات بأمن األمة، أو التسبب يف أضرار لألشـخاص                  
والواقع أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعديد من الصكوك الدولية األخرى ُيقروُّن بـأن حريـة                . واملمتلكات

  ". األخالق والنظام العام والرفاه العام" ليست حقاً مطلقاً، وإمنا قد توجد قيود من أجل الوفاء بشروط التعبري

وقد أثبتت التجارب يف بلدان أخرى أن املظاهرات قد خترج يف كثري من األحيان عن نطاق السيطرة مما                    
 ١٩٥٠شغب ماريا هريتوغ عـام      ذلك أن أعمال    . وقد شهدت سنغافورة نفسها هذا العنف     . يؤدي إىل العنف  

 شخـصاً   ٥٤ة بدأت كلها يف شكل جتمعات سلمية لكنها انتهت مبقتـل            ـ العرقي ١٩٦٤ب عام   ـوأعمال شغ 
ومنذ ذلك احلني سعينا جاهدين إىل تعزيز الوئـام يف          . ات بأضرار جسيمة   شخصاً وبإصابة املمتلك   ٧٣٦وجرح  

. وإذا كنا قد جنحنا نوعاً ما، فإننا ال ميكننا أن نسلم بذلك           . صفوف خمتلف الفئات العرقية والدينية يف سنغافورة      
ة قد متس بـسالمة     فالقيود اليت وضعناها ضرورية لضمان مصاحل اجملتمع على نطاق أوسع محايةً له من أعمال ثُلَّ              

  .األمة وأمنها

  قانون األفالم

هيئة تطوير وسائط اإلعالم عرض فيلم      " أوقفت"تشري السيدة كيم أيضاً إىل قانون األفالم وتذكر حينما            
من قـانون  ) ١(٢١يف سنغافورة مبوجب الباب  ٢٠٠٨مايو /يف أيار "One Nation Under Lee"خاص بعنوان 

فكل . مبثابة جرمية لم أو عرضه أو توزيعه بدون رخصة صاحلة توافق على عرض الفيلم             األفالم، يعد امتالك أي في    
 أو قص، عديلعلى الفيلم بدون تُيوافق للعرض أو التوزيع يقتضي تقدميه جمللس مراقيب األفالم، حيث قد معد فيلم 

  .ُيحظَر عليه مع هذا التعديل أو القص عند الضرورة، أو يوافقأو 

 سيعرض"One Nation Under Lee" ، بلغ جملس مراقيب األفالم أن فيلماً بعنوان ٢٠٠٨يو ما/ أيار١٥ويف   
دم إىل اجمللـس ومل  مل يقومبا أن أي فيلم هبذا العنوان . Peninsula Excelsior يف فندق ٢٠٠٨مايو /أيار ١٧يف 

 أن لتحقيق يف املسألة، الحتماالى اجمللس يصدر اجمللس أي شهادة توافق على عرض أي فيلم هبذا العنوان، تعني عل
يبلغه أن عرض فيلم مل إخطار إىل الشخص املعين  عليه، شرع اجمللس يف توجيه بناًءو. يشكل العرض خرقاً للقانون

  .م إىل اجمللس لتصنيفه ومل يوافق على عرضه يشكل جرميةيقدَّ
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تحقيق، ألن املنظمني أصروا  اجمللس إىل مكان احلدث من أجل الو، توجه مسؤول٢٠٠٨مايو / أيار١٧ويف   
ومنع املسؤولون من الدخول    . بأن ذلك سيكون خرقاً للقانون    خطارهم سابقاً من اجمللس     إعلى عرض الفيلم رغم     

لمت نسخة من الفيلم على     وُس. إىل القاعة اليت كان جيري فيها العرض، ومل يسمح هلم بذلك إال يف وقت الحق              
  .ل حتقيق اجمللس يف عرض هذا الفيلم جارياًوال يزا.  إىل مسؤويل اجمللسDVDقرص 

   مدافعاً عن حقوق اإلنسان٢٠التهم املوجهة ضد 

حقوق اإلنسان شاركوا يف خمتلف االحتجاجات دافعاً عن  م٢٠ضد "تشري السيدة كيم إىل التهم املوجهة   
شأن هويـة هـؤالء     ومن املؤسف أن السيدة كيم ال تقدم تفاصيل ب        ". السلمية ووزعوا منشورات على اجلمهور    

. وعن الظروف اليت وجهت هلم فيها التهم وتقدم بدالً من ذلك ادعاًء غامضاً جداً" املدافعني عن حقوق اإلنسان"
 للسنغافوريني من أجل اإلعراب عن آرائهم وقد        ةوالواقع أن هناك بشكل عام العديد من الوسائل القانونية املتاح         

 واملناقشات على شبكة اإلنترنت، والرسائل املوجهة       ،ديات واالجتماعات فعل العديد منهم ذلك، سواء عرب املنت      
. بشأن قضايا تتعلق بعدم الرضا عن السياسات والتدابري احلكومية        آراؤهم  إىل الصحافة وما إىل ذلك، مبا يف ذلك         

بالتأكيـد أن   غري أنه إذا اختار السنغافوريون اإلعراب عن آرائهم عرب وسائل غري قانونية، وجب على السلطات                
  .تدافع عن سيادة القانون

  .ويلتمس وفد بلدي أن تعمموا هذه الرسالة على اجمللس بوصفها وثيقة من وثائق الدورة التاسعة  

  

  مسسيد نور الدين سيد ها) التوقيع(  
  القائم باألعمال بالنيابة    

 -  -  -  -  -  

  


