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ــسيدة       ــت الرئاســة ال ــسيدة ســيمونوفيتش، تول ــاب ال ــرا لغي نظ
 .جرب، نائبة الرئيسة

 ٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
 مــن الــدول األطــراف مبوجــب  املقدمــةالنظــر يف التقــارير 

 )تابع( من االتفاقية ١٨املادة 
) تــــــابع(يــــــر الــــــدوري الثالــــــث لــــــسنغافورة  التقر 

)CEDAW/C/SGP/3و  CEDAW/C/SGP/Q/3و  Add.1( 
بناء على دعوة الرئيـسة، اختـذ أعـضاء وفـد سـنغافورة            - ١

 .أماكنهم إىل طاولة اللجنة
 ٩ إىل ٧املواد من 

ردت علـى   ): سـنغافورة  (يـي شـون    فو   -السيدة يو    - ٢
لـت إنـه توجـد أكثـر        ما أثري من أسئلة يف اجللـسة الـسابقة، فقا         

ــة   وستواصــل األحــزاب  . مــن طريقــة لتحقيــق أهــداف االتفاقي
السياسية التعرف علـى املرشـحات احملـتمالت وتعـدهن لـشغل            

وقــد أبلــت النــساء بــالء حــسنا يف القطــاع   . املناصــب الرفيعــة
اخلاص حيـث شـغل العديـد منـهن منـصب املـسؤول التنفيـذي          

 احلايل سـوى    وال يوجد يف الوقت   . األول يف شركات ضخمة   
ــه نظــرا لتكــافؤ     ــسلك الدبلوماســي، إال أن مثــان ســفريات يف ال
الفرص يف التعليم والعمالة، فمن املتوقـع إحـراز تقـدم أكـرب يف       

 يف ٢٤ونـــسبة عـــضوات الربملـــان يف ســـنغافورة . هـــذا اجملـــال
 يف  ١٧املائة، وهي نسبة أفضل من املعـدل العـاملي الـذي يبلـغ              

بتحقيــق املزيــد مــن الــتغري حبلــول املائــة، وأعربــت عــن تفاؤهلــا 
 .موعد تقدمي التقرير التايل

قالت إن اسـتعمال الـضمري      ): سنغافورة (السيدة دينا  - ٣
ــو” ــسَّر    “ هـ ــة يفـ ــائق الرمسيـ ــن الوثـ ــريه مـ ــشريع ويف غـ يف التـ

ــى ــضمن   علـ ــه يتـ ــي”أنـ ــذلك“ هـ ــمري  . كـ ــافت أن ضـ وأضـ
يستخدم ألسباب كانت موجـودة ىف املاضـي وال يعـين            الذكر
 .يز بني اجلنسنيأي متي

 

 ١٤ إىل ١٠املواد من 
قالــت إهنــا تــود معرفــة مــا إذا     : الــسيدة شــوتيكول  - ٤

كانت املناهج الدراسية على مجيع املستويات تتضمن التثقيـف         
بشأن حقـوق اإلنـسان والتـدريب الـذي يراعـي نـوع اجلـنس،            

وأضــافت أنــه يهمهــا أيــضا أن . مبــا يف ذلــك تــدريب املعلمــني
روس متاحة لتثقيف الوالدين ومـا إذا كانـت         حتاط علما بأية د   

هنــاك مراكــز لألطفــال الــصغار تــتمكن األم العاملــة مــن حتمــل   
وســيكون مــن املفيــد أيــضا احلــصول علــى املزيــد مــن  . تكلفتــها

املعلومات عن املقـررات التعليميـة املتعلقـة بالدراسـات النـسائية            
ذا وتتــساءل اللجنــة عمــا إ. واجلنــسانية علــى املــستوى اجلــامعي 

كانت قوانني التحرش اجلنسي تشمل أيضا االعتداء اجلنسي يف         
املدارس، وستكون ممتنة للحصول على معلومات عن نتائج أيـة          

وأخـريا قالـت إهنـا تـود أن تـسمع عـن             . حالة من هذه احلـاالت    
الدور الذي تضطلع به احلكومة يف تشجيع وضوح آليات املرأة         

 .والطفل داخل رابطة أمم جنوب شرق آسيا
ــل  - ٥ ــسيدة بيمنت ــرت بالتحــسن الكــبري يف صــحة   : ال أق

املرأة وطلبت احلصول على املزيد من املعلومات بـشأن املعـدل      
املرتفع لإلصابة باألمراض العقلية بني النساء، واملـشاكل املاليـة         

 .اليت تواجهها املسنات يف سنغافورة
قالت إن استثناء خدم املنازل األجانـب       : السيدة باتن  - ٦

ــن ا ــق،      م ــثري القل ــا زال ي ــانون العمــل م ــا ق ــيت يتيحه ــة ال لتغطي
وأعربــت عــن عــدم اقتناعهــا بــاملنطق الــوارد يف قــانون تــشغيل  
العمــال األجانــب حيــث أنــه كــان مــن اليــسري توســيع نطــاق     
احلمايــة املتــساوية لكــي يــشمل هــؤالء العمــال مبوجــب اجلــزء  

وبــالرغم مــن أن القــانون حمايــد    . الــسابع مــن قــانون العمــل   
وأشـارت إىل أن  . سانيا، فهو يؤثر بصفة رئيسية على املـرأة  جن

 مــن الدســتور مل تتــضمن أيــة أحكــام حتظــر التمييــز   ١٢املــادة 
اجلنـساين بــصفة خاصــة، وتــساءلت عمــا إذا كانــت هنــاك أيــة  

وفيما يتعلق بـاإلعالن الثالثـي عـن        . خطط إلضافة هذا احلكم   
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دون عمــال املــساواة يف األجــر بــني الرجــال والنــساء الــذين يــؤ 
متساويا يف القيمة، سألت عن اآلليات املوجودة لرصد مدونـة          
املمارسات املسؤولة يف جمال العمالة وما إذا كانت توجـد أيـة            
خطــط الســتعراض هيكــل األجــور يف اجملــاالت الــيت تــسودها   

 .األنثى
الحظت أن الفقر يف البلـدان األصـلية        : السيدة سيمز  - ٧

منـهن للـسعي إىل احلـصول علـى         للنساء األجنبيات دفع كـثريا      
عمل منـزيل يف سنغافورة؛ ومن املفهـوم كمـا يـبني البحـث أن              

بــسبب ظــروف  الكــثريات ال يــرغنب يف العــودة إىل الــوطن، ال
يـردن العـودة إىل      العمل املمتازة اليت يقابلنـها، ولكـن ألهنـن ال         

واســترعت االنتبــاه إىل حالــة األجنبيــات الــاليت ُيجلَــنب . الفقــر
. بلــد كعــرائس لرجــال ســنغافوريني وال ُيمــَنحن اجلنــسية إىل ال

ــي،        ــز العرق ــن أشــكال التميي ــك شــكال م ــدو ذل وميكــن أن يب
 .وينبغي للحكومة أن تتناول تلك التكتيكات اإلقصائية حبذر

قالـت إنـه   ): سـنغافورة  (يـي شـون   فـو  -الـسيدة يـو    - ٨
جيــري تعلــيم الفتيــان والفتيــات املــسؤولية األســرية ومهــارات    

وتوجـد حاجـة إىل     . ياة علـى أسـاس نفـس املقـرر الدراسـي          احل
إحراز املزيـد مـن التقـدم فيمـا يتعلـق بتـوفري التعلـيم يف مرحلـة                  

ــة املبكــرة ــوزارات مــع   . الطفول ــة مــشتركة بــني ال وتــدرس جلن
 .وزارة التعليم ذلك اجملال

ــوك   - ٩ ــسيد كيـ ــان الـ ــغ سـ ــنغافورة (تونـ ــال إن ): سـ قـ
جلنــسي جرميــة منفــصلة،  ســنغافورة ال تعتــرف بــأن التحــرش ا 

ــاء     إال ــة العقوبــات تتــضمن أحكامــا تغطــي إهانــة حي أن مدون
وأضـاف أنـه يوجـد حـزم علـى حنـو خـاص يف املـدارس                 . املرأة

. بالنسبة هلذا اجملال، وأنه ال جيري التغاضـي عـن هـذا الـسلوك             
ــرائم اجلنــسية ضــد القــّصر       . ويوجــد عقــاب شــديد علــى اجل

ا أصـحاب العمـل، فيوجـد يف        بالنسبة للجرائم اليت يرتكبـه     أما
وزارة القــوى العاملــة نظــام لإلبــالغ مــن أجــل العــاملني، وإن   

 .كانت هذه احلاالت غري شائعة

قــال إن اجلــرائم اجلنــسية الــيت تتعــدى : الــسيد مينــون - ١٠
الكلمــات إىل اللمــس يعاقــب عليهــا بالــسجن ملــدة ســنتني أو    

وفــضال عــن ذلــك، جيــري فحــص املعلمــني . بالــضرب بالعــصا
 .قبل تعيينهم ملعرفة ما إذا كان لديهم سجل جنائي

تطــرق إىل ): ســنغافورة (تونــغ ســان الــسيد كيــوك   - ١١
موضوع خدم املنازل األجانب، فقال إنه يوافـق علـى أن هـذا             
النظـــام ميكـــن أن يبـــدو معقـــدا، حيـــث أنـــه يتـــضمن عوامـــل  

واحلمايـة الـيت يوفرهـا      . موروثة من عهـد االسـتعمار الربيطـاين       
ــانون تــ  ــر مشــوال مــن تلــك الــيت    ق شغيل العمــال األجانــب أكث

يوفرهــا قــانون العمــل، كمــا أن الغــرض منــها كفالــة ظــروف   
عمل حسنة بصفة عامة باإلضافة إىل عقد قياسي ميكن إنفـاذه           

 .يتضمن مسات مثل أيام الراحة وساعات العمل املتفق عليها
وأضـــاف أن الفجـــوة يف األجـــور بـــني اجلنـــسني قـــد   - ١٢

مدى السنتني املاضيتني نظـرا للتوسـع الـسريع يف          حتسنت على   
االقتصاد، مما دعا كثري من النساء إىل االلتحاق بـالقوة العاملـة            

وأهـم عامـل هـو حتـسن أداء املـرأة التعليمـي الـذي             . من جديد 
وأكثـر مـن نـصف خرجيـي        . أدى إىل تفاؤهلن بشأن مستقبلهن    

يف املائـة يف   ٧٦املدارس التقنية من النساء، وترتفـع النـسبة إىل         
ورغبة يف أن ينعكس ذلـك علـى القـوى          . الدراسات اإلنسانية 

وسـنغافورة مـن املـوقعني      . العاملة، ُتبذل اجلهود لتمهيد امليدان    
 املتعلقـة باملـساواة     ١٠٠على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       

وتتــضمن آليــة الرصــد حمكمــة التحكــيم الــصناعي، . يف األجــر
ــا عــدد م   ــيت يعــرض عليه ــدرك   ال ــد مــن القــضايا، حيــث ت تزاي

 .النقابات أمهية اتفاقات املساومة اجلماعية
ومضى يقـول إن التحـالف الثالثـي ملمارسـات العمـل            - ١٣

املنصفة أصدر جمموعة من املبادئ التوجيهية تتعلق مبمارسـات         
ــات غــري ذات صــلة       ــسؤال عــن معلوم ــع ال ــصفة ملن العمــل املن

والتحـالف  . وأثناء املقـابالت  يف الطلبات   ) العمر، الديانة، إخل  (
بـــصدد إنـــشاء مركـــز لقبـــول التغذيـــة املرتـــدة مـــن اجلمهـــور   
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ــا  فيمـــا واألخـــذ . يتعلـــق مبمارســـات التوظيـــف الـــيت يواجههـ
باستراتيجية فعالة جلعل األجور مرنة ومعتمدة علـى األداء مـن    

 .شأنه أن يقضي على التحيز
وأردف قـــائال إنـــه رغـــم أن خـــدم املنـــازل األجانـــب  - ١٤
دفعهم احلاجـــة االقتـــصادية للحـــضور إىل ســـنغافورة، فهـــم  تـــ

يعيــشون بوجــه عــام يف ظــل ظــروف جيــدة جــدا، كمــا أهنــم    
. اندجموا بشكل جيد يف اجملتمع ويف األسر الـيت يعملـون لـديها            

وتأخذ احلكومة الشكاوى القليلة من سوء املعاملة جبديـة تامـة           
 .فتحاكم املتهمني وتفرض عقوبات أو تدابري إدارية

الحظــت أنــه عنــدما   ): ســنغافورة (الــسيدة حليمــة  - ١٥
 ١٠٠ علـى االتفاقيـة رقـم    ٢٠٠٢صدقت حكومة بلدها عـام     

ملنظمة العمل الدولية، كـان مـن املفهـوم عـدم ضـرورة إدمـاج               
ــي    ــانون، وأن اإلعــالن الثالث ــا يف الق ــرة (أحكامه  ٢-١١الفق

يكفي إللزام احلكومة وأصحاب العمل والعـاملني       ) من التقرير 
واآلليــة العمليــة . بــدأ األجــر املتــساوي عــن العمــل املتــساوي مب

ــة    ــساومة اجلماعيـ ــي املـ ــالن هـ ــذا اإلعـ ــذ هـ وقالـــت إن . لتنفيـ
الكونغرس الـوطين لنقابـات العمـال يف سـنغافورة، الـذي ميثـل              

 يف املائـــة، ٨٥ عامـــل، وتبلـــغ نـــسبة النـــساء منـــهم ٥٠ ٠٠٠
  شركة، يكفـل إدراج شـرط األجـر       ١٠٠ويعمل مع أكثر من     

ــد       ــشته، ويرصـ ــري مناقـ ــاعي جتـ ــاق مجـ ــساوي يف أي اتفـ املتـ
االمتثـال لـذلك، كمـا يراقـب األجـور وظـروف العمـل املتفـق         

 .عليها
وأضـــافت أن مدونـــة املمارســـات املـــسؤولة يف جمـــال  - ١٦

العمالة ُصنفت اآلن ضمن املبادئ التوجيهية اجلديـدة يف إطـار           
ــادئ وهــذه . التحــالف الثالثــي ملمارســات العمــل املنــصفة   املب

التوجيهية أكثر من جمرد معـايري أساسـية، حيـث أهنـا تعـرب عـن                
وجهة نظر مثالية وتقدمية ملـا ينبغـي أن تكـون عليـه ممارسـات               

ــايري      ــى املع ــاظ عل ــاهر يف احلف ــا الب . العمــل، كمــا ثبــت جناحه
ويتضمن بعض املبـادئ التوجيهيـة نقاطـا مرجعيـة، كمـا يـنظم              

سانيا عن الوظـائف ونـوع      البعض اآلخر اإلعالنات احملايدة جن    
 .األسئلة اليت ميكن توجيهها يف مقابالت التوظيف

ــشارلزالــسيد  - ١٧ قــال إن حكومــة  ): ســنغافورة ( تــشوت
بلده تشارك يف املفاوضات اجلارية، ضـمن فرقـة عمـل قوامهـا             

 من أعضاء رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا، بـشأن إنـشاء         ١٠
ر يف مــؤمتر قمــة جلنــة حلقــوق اإلنــسان، وينبغــي أن ُيعتمــد قــرا 

 .نوفمرب/الرابطة يف تشرين الثاين
قال إن احلكومة   ): سنغافورة (هوك يونغ السيد تشو    - ١٨

تسعى إىل أن ُتنقـل صـورة جنـسانية متوازنـة مـن خـالل مجيـع           
الكتــــب املدرســــية واملــــواد التعليميــــة، واملنــــاهج التعليميــــة،  
ــدريب املعلمــني، وكــذلك عــن طريــق وســائط     ومؤســسات ت

ــا     اإلعــالم  ــة مــؤخرا إليه ــيت أرســلت احلكوم ــا ال األوســع نطاق
خطوطا إرشادية ملكافحة القولبة النمطية واإلشارات التمييزيـة    

 .أو املهينة اليت تطلق على أساس جنساين
وأضـــــاف أن وزارة التنميـــــة اجملتمعيـــــة والـــــشباب     - ١٩

ــع مــديري مراكــز      ــصا جلمي واأللعــاب الرياضــية منحــت ترخي
ا قبـل االلتحـاق باملـدارس، وكفلـت         رعاية الطفل يف مرحلة مـ     

استيفائهم معايري مشددة، كما راقبت عن كثب نوعية رياض          
ومـــن املمكـــن حتمـــل املـــصروفات، مـــع وجـــود      . األطفـــال

ويـشرف جملـس النـهوض      . مساعدات اجتماعية لألسر الفقرية   
بالــصحة التــابع لــوزارة الــصحة علــى أنــشطة الــصحة العقليــة،  

مة الـصحة العقليـة للنـساء يف        كما أنه يـدير بـرامج تكفـل سـال         
مجيع نـواحي احليـاة، وذلـك بالعمـل مـع شـركاء مثـل املبـادرة                 
النــسائية املعنيــة بالــشيخوخة الناجحــة، أو رابطــة الــشعب، أو   

ويعمل اجمللـس أيـضا مـع املـدارس         . مستشفى النساء واألطفال  
ــى      ــسنات عل ــسنني وامل ــساعدة امل ــة م ــوزارات األخــرى بغي وال

 .م وحتاشي اإلجهاد الذهيناحملافظة على نشاطه
قالــت إن ): ســنغافورة (يــي شــون فــو -الــسيدة يــو  - ٢٠

عــددا مــن النــساء احلاصــالت علــى قــدر كــبري مــن التعلــيم         
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 سـنة مـا زلـن وحيـدات، كمـا يوجـد           ٤٠والبالغات أكثر مـن     
رجال من احلاصلني على قدر أقل من التعليم، ومع ذلك فهـم            

وتـنجح معظـم هـذه      . يتزوجون بزوجات مـن البلـدان اجملـاورة       
الزجيــات، كمــا يرحــب اجملتمــع بالزوجــات األجنبيــات الــاليت  
ــا ينــدجمن بــشكل        ــا أكــرب، كم ــدركن اآلن حقــوقهن إدراك ي

 .أفضل وينتفعن باملساعدات اليت تقدمها املنظمات النسائية
قالـت إنـه منـذ      ): سـنغافورة ( هـوي سـيه      السيدة تـان   - ٢١

زواج أن متتثـل    مـارس كـان علـى مجيـع وكـاالت الـ           /شهر آذار 
ــة للحكومـــة، وتـــوزع احلكومـــة كتيبـــات    للمبـــادئ التوجيهيـ

وتتمتع الزوجـات   . بلغات متنوعة على سفارات البلدان املعنية     
األجنبيـــات جبميـــع أنـــواع احلمايـــة املتاحـــة لنـــساء ســـنغافورة  

ــرأة   ــاق املــ ــب ميثــ ــدمات   . مبوجــ ــك، فخــ ــن ذلــ ــضال عــ وفــ
ن متاحـــة بـــصفة خاصـــة للنـــساء واألطفـــال الـــذي      الـــضحايا

يتعرضــون لالســتغالل أو االعتــداء، وتتــضمن تلــك اخلــدمات   
خطــا ســاخنا ومالجــئ لعــالج األزمــات؛ وميكــن لألجنبيــات   
ــدم اخلـــدمات    ــتعمال خـــدمات مجيـــع الوكـــاالت الـــيت تقـ اسـ

 .النسائية
 

 ١٦ و ١٥املادتان 
قالــت إنــه ملــا كانــت ســنغافورة قــد   : الــسيدة بيغــوم - ٢٢

سأل مــا إذا كــان مــن ، فإهنــا تــ٩ســحبت حتفظهــا علــى املــادة 
ــات وأن      ــصبحن مواطنـ ــات أن يـ ــات األجنبيـ ــن للزوجـ املمكـ
حيـــصلن علـــى تـــصاريح عمـــل، ومـــا إذا كانـــت اإلجـــراءات   
ــد        ــرأة بع ــيت تكــون للم ــوق احلــضانة ال ــا هــي حق ــة، وم مطول
ــن      ــا مــ ــسكن وغريهــ ــتحقاقات الــ ــي اســ ــا هــ ــالق، ومــ الطــ
ــدات، ومــا إذا كانــت     االســتحقاقات املتاحــة لألمهــات الوحي

 تعتزم رفـع احلـد األدىن لـسن الـزواج للمـرأة املـسلمة               احلكومة
 . سنة١٦ إىل ١٥من 
ــة   : الــسيدة مــايولو - ٢٣ ســألت عمــا إذا كانــت توجــد أي

إحصائيات عن عدد املرات اليت وافقـت فيهـا حمـاكم الـشريعة              

علــى طلــب مقــدم مــن زوجــني مــسلمني حــصال علــى طــالق   
ات مدنيـة   حسب الشريعة بالسماح هلما بالبدء يف اختاذ إجـراء        

 .فيما يتعلق حبقوق ما بعد الطالق، مثل احلضانة أو املرياث
تكلمـت بوصـفها عـضوا يف اللجنـة فقالــت     : الرئيـسة  - ٢٤

ــستمرا      ــا م ــشكل قلق ــسلمة يف ســنغافورة ت ــرأة امل ــة امل . إن حال
ــامل     فبينمــا  ــدين اإلســالمي، فالع ــرام ال ــضروري احت ــه مــن ال أن

اإلسالمي يتغري بالنسبة ملسألة حقوق املـرأة، وجيـب أن يؤخـذ            
وتــساءلت عمــا إذا كانــت احلكومــة قــد   . بــذلك يف احلــسبان

أجرت أية اتصاالت مع البلدان املعتدلة األخـرى حـول قـضايا           
مي مثل الطالق أو املرياث، وما إذا كـان رجـال الـدين اإلسـال       

حيــصلون علــى أي تــدريب خــاص يف هــذا الــصدد، وإذا كــان 
األمر كذلك فمـن يتـوىل هـذا التـدريب؟ وبطبيعـة احلـال، مـن                

 بغيـة إدخـال     ١٦الضروري رفع بعض التحفظات علـى املـادة         
 .التغيريات

وافقت علـى   ): سنغافورة (يي شون  فو   -السيدة يو    - ٢٥
عزلة، وقالـت   أنه ال ميكن للمجتمعات اإلسالمية أن تعيش يف         

ــن       ــاء م ــية حــضرها علم ــات دراس ــنغافورة نظمــت حلق إن س
ذوي الطابع التطلعي من بلدان إسالمية أخـرى حـول التفـسري            

وكانـت الـسيدة حليمـة، وهـي مـن أعـضاء            . التقدمي للشريعة 
الوفــد، تعمــل يف هــذا اجملــال، وكانــت عــضوة أخــرى، وهــي   
 الــسيدة أنيمـــة، أول امــرأة علـــى اإلطــالق تكـــون عـــضوة يف   

وعينت نساء مرموقـات أخريـات يف       . حمكمة للشريعة يف البلد   
 .اجمللس اإلسالمي املهيب

قالت إنه يوجد ارتباط بني     ): سنغافورة (السيدة دينا  - ٢٦
وتفكـــر احلكومـــة يف . ١٦ واملـــادة ٢الـــتحفظني علـــى املـــادة 

ــات       ــن املمارسـ ــدد مـ ــان عـ ــا كـ ــن ملـ ــا، ولكـ ــان إلغائهمـ إمكـ
 أو الفروق بني حقـوق الرجـل       اإلسالمية، مثل تعدد الزوجات   

ــرب     ــرأة يف شــؤون الطــالق واملــرياث، ميكــن أن يعت وحقــوق امل
متييزيا من جانب احملاكم اليت تستخدم تعريف التمييز مبوجـب          



CEDAW/C/SR.804
 

6 07-44610 
 

 من االتفاقية، فسيكون على سـنغافورة أن تبقـي علـى            ١املادة  
 .١٦حتفظها على معظم املادة 

شريعة متـارس   قالـت إن الـ    ): سنغافورة (السيدة أنيمة  - ٢٧
يف ســــنغافورة يف املقــــام األول يف جمــــاالت قــــانون األســــرة،  

وقـانون  . وخباصة فهي حتكم الزواج والطالق وقـانون املـرياث        
ــرأة    ــز ضــد امل ــال،   . الطــالق اإلســالمي ال ميي ــى ســبيل املث وعل

 يف املائة مـن حـاالت الطـالق       ٧٠استهلت املرأة ما يقرب من      
ة صـالحية األسـس الـيت       وحتدد حمكمة الشريع  . ٢٠٠٠يف عام   

ينبين عليها الطـالق، وتطلـب تقـدمي النـصح إىل الـزوجني بغيـة         
إمكان املصاحلة بينهما وبذل اجلهـود بغيـة التوصـل إىل تـسوية             
حبيــة لقــضايا مثــل حــضانة األطفــال وتــصفية املمتلكــات قبــل  

ويكـــون االعتبـــار الرئيـــسي حملكمـــة الـــشريعة  . مـــنح الطـــالق
 .فاه األطفالبالنسبة للحكم باحلضانة ر

وأضافت أنه ميكـن تـسجيل قـرارات حمكمـة الـشريعة             - ٢٨
. أيضا لدى حمكمة مدنية، مما يسمح للمحاكم احمللية بإنفاذهـا         

وميكن للمرأة املسلمة، مثلـها مثـل كـل النـساء، أن تـسعى إىل               
ــى      ــة، واحلــصول عل ــة مــن احملــاكم املدني طلــب تعــويض ومحاي

ــة    ــة أو نفق ــر إعال ــة وأوام ــر محاي ــق  . أوام وجيــري حتــديث تطبي
الــشريعة اإلســالمية بــصفة دوريــة لكــي يبقــى مناســبا، وكــان   

 هاما حيث أنـه مسـح للـزوجني بطلـب إذن            ١٩٩٩تعديل عام   
لكي جيري االستماع إليهما يف احملكمـة املدنيـة بـشأن املـسائل             

وإذا وافــق . الــيت تتعلــق حبــضانة األطفــال وتــصفية املمتلكــات  
 احملكمـة املدنيـة، فـال يطلـب     الزوج والزوجـة علـى اللجـوء إىل       

 .منهما احلصول على إذن من حمكمة الشريعة
ومضت تقـول إن الـشريعة تـسمح بتعـدد الزوجـات،             - ٢٩

ــضوابط صــارمة  ــأكثر مــن    . ولكــن ب ــزواج ب ــى ال ــة عل واملوافق
، وهـو مـسجل خـبري بالزجيـات         قـاض زوجة يتطلب قـرارا مـن       

أمــر املــرأة ، وهــو يل الــوايلاإلســالمية، مــع موافقــة كتابيــة مــن 
ــيت ســتتزوج  ــستمع . ال ــة  القاضــيوي ــع األطــراف املعني  إىل مجي

ويقرر ما إذا كانت توجد أسس عادلـة وضـرورية وضـمانات            
ــة  ــساواة يف املعاملـ ــام   . باملـ ــتئناف أحكـ ــن اسـ ــيوميكـ ، القاضـ

ــشريعة بطلــب    وميكــن للزوجــة األوىل أن تتقــدم إىل حمكمــة ال
نتشار حيـث   والزواج بأكثر من زوجة ليس واسع اال      . الطالق
ــه ال ــة مـــن مجيـــع الزجيـــات يف  ٠,١٦ميثـــل ســـوى  أنـ  يف املائـ

 .سنغافورة
 املرأة مطلوبـة يف أي      وايلواستطردت قائلة إن موافقة      - ٣٠

 مثال لألمهية اليت مينحهـا اإلسـالم        الوايلزواج إسالمي، ودور    
. لروابط النـسب بـني األسـرتني اللـتني سـترتبطان بعـد الـزواج              

حة املرأة الـيت تكـون هلـا حريـة اختيـار            وحيافظ ذلك على مصل   
وميكــن أن يــرفض . واليهــازوج املــستقبل قبــل طلــب موافقــة  

، وميكـــن الـــوايل اعتراضـــا غـــري معقـــول مـــن جانـــب القاضـــي
 .القاضياستئناف حكم 

ــوق      - ٣١ ــات وحقـ ــصفية املمتلكـ ــق بتـ ــا يتعلـ ــت فيمـ وقالـ
ــه ميكــن للمــرأة أن توصــي بثلــث ممتلكاهتــا، بينمــا      املــرياث، إن

ع الثلثان وفقا للشريعة، حيـث حيـصل االبـن علـى ضـعف              يوز
ــدان أو      ــة مــن املمتلكــات، وحيــصل الوال ــه االبن مــا حتــصل علي

وقــد يبــدو أن الــشريعة تعامــل . األعمــال اخلرييــة علــى نــصيب
املرأة على حنـو غـري منـصف، ولكنـها عادلـة بالنـسبة لـضخامة                

جـل  املسؤوليات الواقعة على عاتق أفراد األسرة الـذكور مـن أ          
 .إعالة اإلناث من أفراد أسرهم

ــزم    - ٣٢ ــدها يلتــ ــالمي يف بلــ ــع اإلســ ــافت أن اجملتمــ وأضــ
باملمارسة التقدمية لإلسـالم وتطـوير الـشريعة يف سـياق الواقـع           

وتوجــد . االجتمــاعي كجــزء مــن هويتــه الدينيــة يف ســنغافورة 
جلنة فتوى من العلماء املسلمني املستقلني عيَّنـها اجمللـس الـديين     

ي ملناقــشة القــضايا الــيت تــؤثر علــى اجملتمــع اإلســالمي  اإلســالم
وال جيـري النظـر     . ورصد تطبيـق الـشريعة يف البلـدان األخـرى         

يف تغـيري املمارســات يف ســنغافورة إال إذا كــان مــن املعتقــد أن  
 .دلك مناسب للمسلمني يف سنغافورة وهام بالنسبة هلم
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ــا  - ٣٣ ــسيدة دينـ ــنغافورة (الـ ــديل  ): سـ أوضـــحت أن التعـ
 سـنة قـد اقُتـرح       ١٨ إىل   ١٦رامي إىل رفـع سـن الـزواج مـن           ال

وهو قيـد االسـتعراض القـانوين قبـل أن ينظـر            . ولكنه مل ُيعتمد  
 .فيه الربملان ويعتمده

ــه جيــري اآلن  ): ســنغافورة (الــسيدة حليمــة - ٣٤ قالــت إن
تشجيع رجال الـدين اإلسـالمي علـى أن يكـون لـديهم معرفـة         

وجـــرى .  القـــانون الـــديينجيـــدة بالقـــانون املـــدين إىل جانـــب
ترتيب زيارات متكررة للقادة املسلمني إىل البلـدان اإلسـالمية          
األخــرى الــيت كــثريا مــا هتــتم بالطريقــة الــيت متكــن هبــا اجملتمــع   
اإلسالمي يف سنغافورة مـن التوفيـق بـني االنـدماج الكامـل يف               
جمتمع سنغافورة وقّيمه اإلسـالمية القويـة، كمـا جـري ترتيـب             

 .كررة هلم مع تلك البلدانتبادالت مت
أشار إىل وضع الزوجـات     ): سنغافورة (السيد مينون  - ٣٥

األجنبيات، قائال إن الزواج مـن مـواطين سـنغافورة ال يـضمن              
احلــصول علــى مركــز اإلقامــة الدائمــة ألن هــذا املركــز يــضفي 
ميزات ومنافع كبرية، وال ترغب السلطات يف التـشجيع علـى           

لبات احلصول علـى مركـز اإلقامـة        وقال إن ط  . زواج املصلحة 
الدائمــة املقدمــة مــن أزواج أو زوجــات مــن األجانــب جيــري   

ــة، وأن     ــى أســاس كــل حال ــا عل ــها  ٦٠النظــر فيه ــة من  يف املائ
ــة  ــدم  . حتـــصل علـــى املوافقـ ــيمكن أن يتقـ ــا إذا ُرفـــضت، فـ أمـ

ــارات     ــصاريح بزي ــات لت األزواج أو الزوجــات األجانــب بطلب
 يف املائـة مـن      ٨٥ املوافقة علـى     اجتماعية طويلة األمد، وجتري   

ــات  ــذه الطلبـ ــة     . هـ ــن الناحيـ ــا مـ ــدة متامـ ــة حمايـ ــذا العمليـ وهـ
 .اجلنسانية

ــان   - ٣٦ ــسيدة تـ ــيه  الـ ــوي سـ ــنغافورة(هـ ــت إن ): سـ قالـ
األمهـات غــري املتزوجـات وأطفــاهلن ال يعـانون مــن أي شــكل    

ــز  ــكال التمييـ ــنفس  . مـــن أشـ ــدات بـ ــات الوحيـ ــع األمهـ وتنتفـ
ــة ا  ــة ورعايــ ــازات األمومــ ــساء   إجــ ــل النــ ــها مثــ ــل، مثلــ لطفــ

ــى نفــس       ــاهلن احلــصول عل ــه ميكــن ألطف املتزوجــات، كمــا أن

وميكـــن لألمهـــات . التعلـــيم واملـــنح واالســـتحقاقات األخـــرى
الوحيدات التقدم بطلب للحصول على شقة مـن جملـس تنميـة         

وال تنطبـق   .  سـنة  ٣٥اإلسكان طاملـا كـان عمـرهن يزيـد عـن            
إال علـى املتـزوجني،     بعض االستحقاقات، مثل منحـة املولـود،        

وذلك كجزء من جهود احلكومة الرامية إىل تشجيع الـزوجني          
وفيما يتعلق بضحايا االعتداء، ميكـن للمـرأة أن         . على اإلجناب 

تــسعى إىل احلــصول علــى املــساعدة يف أحــد مراكــز خدمــة       
وجيـــــري .  مركـــــزا٣٦ويبلـــــغ عــــددها  . األســــرة يف البلـــــد 

ز تقييمـات ويقـدمون     األخصائيون االجتماعيون يف هذه املراك    
ــاالت  ــون باإلحـ ــات ويقومـ ــساء،  . توجيهـ ــع النـ ــن جلميـ وميكـ

فــيهن األجنبيــات، التقــدم بطلــب أوامــر محايــة مؤقتــة مــن     مبــا
حمكمــة األســرة، وجيــري تــوفري أمــاكن إقامــة هلــن يف حــاالت   

 .الطوارئ إذا اقتضى األمر
قالـــت إن الـــدميقراطيات الكـــربى  : الـــسيدة بيمنتـــل - ٣٧
مهــا األغلبيــة فحــسب، بــل باحترامهــا حقــوق  تقــاس باحترا ال

األقليات أيضا، وحثت الدولة مقدمة التقرير على تنقيح مجيـع          
ــة       ــشريع املعــين باملثلي ــك الت ــا يف ذل ــا، مب ــة فيه ــوانني التمييزي الق

وينبغــي أيــضا صــياغة أحكــام قانونيــة حمــددة بــشأن   . اجلنــسية
التحــرش اجلنــسي بغيــة كفالــة ضــمان حقــوق املــرأة يف مكــان  

 .لعملا
ــسيدة شــني  - ٣٨ ــه ال يكفــي وضــع جــزاءات   : ال قالــت إن

ومن الـضروري إجـراء دراسـات       . شديدة على خمالفي القانون   
استقصائية لتقرير حقيقـة حالـة العمـال األجانـب، علـى سـبيل              

ــدارس    ــسي يف املــ ــرش اجلنــ ــدار التحــ ــال، أو مقــ ــن . املثــ ومــ
الضروري أن تكون سنغافورة أكثـر فعاليـة وأن توجـد طريقـة             

يل هبا اللغة املتحيزة جنسيا من تشريعها، وأن تعتمـد قـوانني      تز
وميكـن لـسنغافورة أن تكـون رائـدة         . جديدة، مبا فيها الشريعة   

وأخريا أشارت إىل أن القواعد احملايدة جنـسانيا        . يف هذا اجملال  
بشأن الزواج أو أية مسألة تضر عددا غري متناسب من النـساء            

 .تشكل متييزا
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قالـت إنـه   ): سـنغافورة  (يـي شـون   فـو  -الـسيدة يـو    - ٣٩
ــددة العناصــر والثقافــات       ــع ســنغافورة املتع ــة جمتم ــرا لطبيع نظ
اعتمدت احلكومة هنجـا مشوليـا وجـرى اسـتعمال آليـات مرنـة            
ــع     ــة يف وضــ ــة العامــ ــة وامللكيــ ــساومات اجلماعيــ ــشجع املــ تــ

وتوجــد شــبكة مــن اآلليــات متكــن املــواطنني مــن  . الــسياسات
، كمـا متكـن الـوزارات مـن الفهـم           اإلعراب عن نواحي قلقهم   

ــة يف ســنغافورة   ــة احلال ــن   . الكامــل حلقيق  ٢٠ولكــل قطــاع م
ــة      ــه الــيت ترفــع تقاريرهــا إىل جلن ــة ســكانه اخلاصــة ب مربعــا جلن
ــة    ــة يف هنايـ استـــشارية، وإىل عـــضو الربملـــان عـــن هـــذه املنطقـ

 .املطاف
ــافت أن دورات  - ٤٠ ــاس”وأضـ ــل النـ ــصفة “ قابـ ــد بـ تعقـ

طنني أن يعربـوا عـن أفكـارهم أيـضا مـن            منتظمة وميكـن للمـوا    
وتوجــد يف . خــالل الــصحافة واملواقــع علــى شــبكة اإلنترنــت  

ــشباب واأللعــاب الرياضــية وحــدة     ــة وال ــة اجملتمعي وزارة التنمي
للتغذيــة املرتــدة تتــصل بالرابطــات املهنيــة واملنظمــات الــشعبية   

وســنغافورة جمتمــع . لكــي تنــاقش قــضايا املــرأة بــصفة خاصــة  
ــز باال ــؤخرا    يتمي ــوزراء م ــد أدىل أحــد ال ــشفافية، وق ــاح وال نفت

بتعليق مؤداه أن املثلية اجلنسية مسة فطرية، مما أثار نقاشـا عامـا             
 .كبريا يف البلد، وأثار مثل هذا النقاش قضايا أخرى

ومضت تقول إن احلكومة تؤدي عمـال جيـدا بفـضل            - ٤١
ــا النظــام   ــساين ومزاي ــهج اإلن ــشارك   . الن ــضروري أن ت ومــن ال

رأة مـشاركة أكـرب، وخباصـة يف الـشؤون الـسياسية، وجيـري              امل
ــة     ــق االتفاقي ــة تطبي ــسقة بغي ــود من ــذل جه ــق   . ب ــا يتعل ــا فيم أم

بالقضايا اليت تؤثر علـى بعـض اجملموعـات، مثـل مـن يتوقفـون               
ــدات الــصغريات، فقــد جــرى     عــن الدراســة واألمهــات الوحي
األخــذ بنــهج فعــال ُحــدِّدت فيــه أهــداف معينــة وعوجلــت فيــه  

 .شاكلامل
أثنت على سنغافورة لسحب حتفظاهتا علـى       : الرئيسة - ٤٢

 سـنة، فـضال عـن       ١٨ إىل   ١٦، ورفع سن الزواج مـن       ٩املادة  

. التقدم احملـرز فيمـا يتعلـق بالرعايـة الـصحية والنـساء املـسنات              
وأعربت عن أملها يف بـذل جهـود أكـرب لتخفـيض الفجـوة يف               

وقالـت إن   . لعمالةاألجور والقضاء على التمييز ضد املرأة يف ا       
سنغافورة صورت نفـسها كبلـد نـام حيظـى بعالقـات متناسـقة              

. بني اجملموعات العرقية واإلثنيـة العديـدة الـيت تـشكل جمتمعهـا            
ــاجرين     ــال املهـ ــوق العمـ ــرام حقـ ــل احتـ ــا اآلن أن تكفـ وعليهـ

وحثــت احلكومــة علــى ســحب حتفظــي   . والزجيــات املختلطــة
 يف االنــضمام إىل  ، والنظــر ١٦ و ٢ســنغافورة علــى املــادتني   
 .الربوتوكول االختياري

قالــت إن ): ســنغافورة (يــي شــون فــو -الــسيدة يــو  - ٤٣
وفــد بلــدها قــد أحــاط علمــا بنــواحي قلــق اللجنــة فيمــا يتعلــق  
مبـــشاركة املـــرأة يف الـــسياسة ومحايـــة املـــرأة يف مكـــان العمـــل 

وأضـافت  . والعنف العائلي واالجتار والتمييز يف إطـار الـشريعة        
ومــة ستواصــل العمــل بغيــة القــضاء علــى التمييــز ضــد  أن احلك

املرأة يف تلك اجملـاالت ويف غريهـا، وأعربـت عـن أملـها يف أن                
تسحب سنغافورة كليا، أو جزئيا علـى األقـل، حتفظاهتـا علـى             

 .االتفاقية يف املستقبل القريب
 .٠٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 


