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   املنهجية وعملية املشاورة- أوالً 
غواي ملتزمة بآلية االستعراض الدويل الشامل التابعة جمللس حقوق اإلنسان وهي مستعدة للتعاون مع وأور  - ١

 الذات ومن خالل إيـالء اهتمـام        يع يف البلد بشكل يرض    هذه اآللية بصورة صرحية وبشكل يتجنب حتليل الواق       
أو التوصيات اليت تتمخض عن هذا االستعراض، الذي تعتقد احلكومة أنـه أداة أساسـية               /خاص للمالحظات و  

  .حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان

ا السلطة الوطنية مت إعداد هذا التقرير بالتنسيق مع إدارة حقوق اإلنسان يف وزارة التربية والثقافة، بوصفه  - ٢
املعنية باألمر، وكذلك إدارة حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف وزارة الشؤون اخلارجية، وباالستعانة باملكاتب          

وشاركت املؤسسات العامة من خالل هيئات مشتركة وتبادل التقارير يف إعداد هذا التقريـر              . احلكومية املعنية 
 أن إعداد التقرير يتـيح      يورئ.  جماالت اختصاص كل منها على التوايل      حيث قامت مبراجعة السياسات العامة يف     

وهبذا الشكل،  . فرصة لوضع ورقة مالية عن استثمار دولة أوروغواي يف سياسات حقوق اإلنسان باملعىن الواسع             
ما يتعلق  فإن املعلومات والشروح الواردة يف هذه الوثيقة تستند إىل األولويات اليت حتددها حكومة أوروغواي في              

  .باإلنفاق العام

وخالل عملية إعداد التقرير أجريت مشاورات مع اجملتمع املدين ومنظمات حقـوق اإلنـسان وممثلـي                  - ٣
ـ            . احلركات االجتماعية   يتوأدت هذه املشاورات األولية ومشاركة املؤسسات العامة إىل إعداد قائمة باحلقوق ال

والتقى ممثلو الدولـة واجملتمـع املـدين        . جامع بأكرب قدر ممكن   يشري إليها التقرير هبدف تقييمها بشكل شامل        
وكانـت  . واألوساط األكادميية ملناقشة مشروع التقرير، بالتنسيق مع ممثلي منظومة األمم املتحدة يف أوروغواي            

 ٢٠٠٨عام  الذين تلقوا أثناء دعملية إعداد التقرير هذه مفتوحة أمام املواطنني من رجال ونساء يف مجيع أحناء البل
تعهدوا وللمشاركة حيث ُدعوا ، )١("يف جمال تعزيز حقوق اإلنسانعامل  ١ ٠٠٠برنامج "يف إطار تدريباً أساسياً 

  .برصد االلتزامات اليت تعهدت هبا احلكومة وأية توصيات يتم تقدميها

 يتفقون على الطريقة فاللغويون ال. وأهم شاغل يف هذه الوثيقة هو استخدام لغة ال متيز بني الرجل واملرأة  - ٤
وعليه، فـإن لغـة املـذكر       . اليت ميكن بواسطتها حتقيق ذلك على أفضل حنو، وقد تثار مشاكل تتعلق بالترمجة            

ستستخدم بصفة عامة على أن يكون هناك فهم واضح بأن مجيع اإلشارات اليت تستخدم لغة املذكر تنطبق بدون                  
  .استثناء على كل من الرجال والنساء

  اإلطار التنظيمي واملؤسسي - ثانياً 
   الدستور والتشريعات والسوابق القضائية- ألف 

 عاماً من الدكتاتورية العسكرية املدنية، حريتهم ١١، بعد ١٩٨٥استعاد املواطنون يف أوروغواي يف عام     - ٥
 عام  استفتاء يفوقد أصبح ذلك ممكناً يف أول األمر برفض املواطنني. ١٩٦٧املدنية والسياسية مبوجب دستور عام 

  ذلك كفاحٌ  لىوت. دستور جديد حيد من حقوق الفرد ويقترح إخضاع السلطة املدنية للوصاية العسكرية           اقتراح  
 خاضته األحزاب والنقابات ورابطات الطالب والتعاونيات ومنظمات حقوق اإلنـسان الـيت دفعـت        دميقراطٌي

ومنذ عودة الدميقراطية، واصلت احلكومـات      . لميةباالنتقال إىل الدميقراطية، بعد سنوات من االحتجاجات الس       
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املتعاقبة التصديق على أهم الصكوك الدولية املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ودعم املفاوضات املتعلقة هبا،               
ومتكنت رغم االختالفات واملناقشات اليت هي من خصائص نظام الدميقراطية، من توسيع وتعزيز احترام احلقوق               

  .والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمواطنني ككل وللمجموعات املستضعفة أيضاًاملدنية 

ويستتبع ذلك تعايش املؤسـسات  .  على نظام مجهوري ودميقراطي وشبه متثيلي     ١٩٦٧ينص دستور عام      - ٦
ق علـى   يصدللت(دستوري  لاستفتاء  الا:  وهي التمثيلية املنتخبة بالتصويت الشعيب، مع آليات الدميقراطية املباشرة       

ستفتاء إللغاء القـوانني جزئيـاً أو كليـاً،     الاو،  )قرها الربملان أو ُتقر من خالل مبادرة شعبية       اإلصالحات اليت يُ  
مت فيها اللجوء إىل استفتاء شعيب بعد كانت أول حالة   ،  ١٩٨٩ويف عام   . )٢(شعبية لوضع تشريع جديد   البادرة  املو

الذي ألغى وهو القانون إنزال العقوبة حق الدولة يف   لغاء القانون املتعلق بانقضاء     لة إل فاشعودة الدميقراطية حماولة    
 العسكري  - إجراءات حماكمة األشخاص املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء احلكم الدكتاتوري املدين             

)١٩٨٥- ١٩٧٣.(  

اة مجيع األشخاص أمام القانون، وحيمي      ينص الدستور احلايل يف جزئه املتعلق ببيان املبادئ، على مساو         و  - ٧
صراحة طائفة واسعة من احلقوق مبا فيها احلق يف حرية التعبري واحلق يف حرية املعتقد الديين وتعليمه، واحلـق يف                    

   غـري حـصري، ومبوجـب       )٣(٧٢مناسب وحظر عقوبة اإلعدام؛ وتعداد هذه احلقـوق يف املـادة            سكن  العمل ويف   
 ٥٩٠ ولقد وافق الربملان، خالل السنوات األربع املاضية، على   . ىل النص على احلقوق يف القانون      ال حاجة إ   )٤(٣٣٢املادة  

  . منها مباشرة إىل حقوق اإلنسان١١٤مشروع قانون، يشري 

   املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان- باء 

. ٢٠٠٥لها يف عام    أولوية بالنسبة حلكومة أوروغواي اليت مت تشكي      محايتها  إن النهوض حبقوق اإلنسان و      - ٨
، ٢٠٠٥مـارس  /ومنذ آذار. وهلذا الغرض، مت تعزيز املؤسسات اليت جتسد هذه األولوية، يف جماالت نشاط خمتلفة   

شكلت وحدة حلقوق اإلنسان داخل وزارة التعليم والثقافة، ومت ترقيتها بـصورة رمسيـة إىل إدارة يف كـانون                   
وهذه اإلدارة مسؤولة عن تعزيز التمتع حبقوق       . عنية باملوضوع املوطنية  السلطة  ال، بوصفها   )٥(٢٠٠٦يناير  /الثاين

االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك احلقوق اجلماعية احلقوق اإلنسان مبا يف ذلك احلقوق املدنية والسياسية و
  .مثل احلق يف السلم والتنمية والبيئة، واحترامها بشكل شامل ومترابط

العـام األويل   وحدة متخصصة ضمن السلطة الوطنية للتعلـيم     ٢٠٠٦يف عام   وفضالً عن ذلك، أنشئت       - ٩
رة استشارية معنية باحلقوق األساسية يف وزارة العمل والـضمان االجتمـاعي            ئوأنشئت دا . واالبتدائي والثانوي 

كل والقضاء على مجيع أشكال العمل اجلربي، والقضاء بـش        تكوين مجعيات   وأُسندت إليها مسؤولية تعزيز حرية      
ان اللتـان   تويف السابق، كانت اهليئتان الرمسيتان الوحيد     . فعال على عمل األطفال ومكافحة مجيع أشكال التمييز       

تعنيان باملوضوع هي إدارة حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين التابعة لوزارة الشؤون اخلارجية واملـسؤولة عـن                
 احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان، ومتابعـة املفاوضـات         العالقات مع املنظمات الدولية واحلكومية الدولية وغري      

 البلدان األمريكية أو نظـام      ةمونظمالدولية يف هذا اجملال، وتقدمي التقارير الدورية وجتهيز الشكاوى املقدمة إىل            
  .حقوق اإلنسان العاملي، وجلنة حقوق اإلنسان التابعة جمللس النواب
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الربملاين لنظام السجون وأسندت إليه مهمة أساسية تتمثل يف تقدمي ، أنشئ مكتب املفوض ٢٠٠٣ويف عام   - ١٠
ع يف مهامه املتعلقة برصد االمتثال لألحكام الدولية والدستورية والقانونية والتنظيمية املتعلقـة             رِّاملشورة إىل املش  

ت حديثاً املوافقـة    ومت.  ُشغل هذا املنصب يف هناية املطاف      ٢٠٠٥ويف عام   . حبالة األشخاص احملرومني من احلرية    
  .)٦(على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تنفرد بكوهنا مجاعية خالفاً ملؤسسات من هذا النوع

   التعاون مع اآلليات الدولية- جيم 

كان تقليد الدميقراطية الوطنية متجسداً يف التصديق على جمموعة واسعة من معاهدات حقوق اإلنسان؛                - ١١
، صدقت أوروغواي تقريباً على مجيع صكوك األمم املتحدة املختلفة          ١٩٨٥تورية يف عام    فمنذ هناية عهد الدكتا   

  .والقول يصدق على النظام اإلقليمي حلماية حقوق اإلنسان. املتعلقة حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان

قاً لذلك،  ووف. يعد مبدأ التعاون مع النظام الدويل دعامة أساسية للسياسة اخلارجية حلكومة أوروغواي             - ١٢
دعـوة  "، يف الدورة احلادية والستني للجنة حقوق اإلنسان يف جنيف           ٢٠٠٥مارس  /وجهت أوروغواي، يف آذار   

، وجهت دعوة مماثلة    ٢٠٠٧ويف عام   . إىل مجيع إجراءات األمم املتحدة اخلاصة يف جمال حقوق اإلنسان         " مفتوحة
ت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان        إىل منظومة البلدان األمريكية املتعلقة بأي آلية من آليا        

وتعين هذه الدعوات أن أوروغواي منفتحة للنظام وتربهن على         . بلداألمريكية حلقوق اإلنسان، من أجل زيارة ال      
  .رغبتها يف إحراز تقدم يف حقوق اإلنسان وحتسني السياسات العامة املطبقة فيها

، شرطاً ياق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب، من خالل بروتوكول أوشوا السوت، أدرج١٩٩٢ويف عام   - ١٣
 اعتمـد   ٢٠٠٥ليت تنتهك النظام الدميقراطي واحتمال طردها من الـسوق، ويف عـام             ادميقراطياً ملعاقبة البلدان    
. )ط اجلنويب االلتزام بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف دول السوق املشتركة لبلدان املخرو          (بروتوكول أسونسيون   

وقد أنشئ حديثاً برملان دول السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب، ويتضمن جلنة معنية باملواطنـة وحقـوق        
  . مشاورات عامة عن املوضوع٢٠٠٨اإلنسان أجرت يف عام 

   املنجزات يف الكفاح من أجل حتسني نوعية الدميقراطية- ثالثاً 
  سياسية واالجتماعية احلق يف املشاركة يف احلياة ال- ألف 

أوروغواي من أبرز بلدان أمريكا الالتينية فيما يتعلق بارتفاع مستوى مشاركة املواطنني يف االنتخابات                - ١٤
وطوال القرن العشرين وأوائل القرن احلادي والعشرين، كانت . مستقلةية وبشفافيتها، وهو ما تكفله حمكمة انتخاب

 تعزيز الدميقراطية بعد احلكم الدكتاتوري يف تناوب األحزابتجسد وي. يف البالدتقاليد الدميقراطية احلقيقية سائدة 
  .دون اضطراباتب. ٢٠٠٥ و١٩٩٥ و١٩٩٠ احلكم يف األعوام على

اخلربات املكتسبة من إىل ال تستند القيم الدميقراطية يف أوروغواي إىل املشاركة يف االنتخابات فحسب بل   - ١٥
وقد مت جتريب الالمركزية يف حكم البلديات يف العاصـمة ويف بعـض             . رة أيضاً مشاركة املواطن مشاركة مباش   

امليزانيات، حيث حيدد املواطنون وضع مستوى البلديات من خالل املشاركة يف على ومت ذلك . املقاطعات األخرى
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مشروع قـانون   ، قدمت احلكومة الوطنية     ٢٠٠٨ويف عام   . األولويات جلزء متنوع من االستثمار العام يف البلدية       
  . احمللياملركز إىل عملية صنع القرارات على املستوىلتقريب الصغرية، كطريقة اجلماعات احمللية يف العمدة إلنشاء مكتب 

  وعلى الرغم من أن عدد سكان أوروغواي الذين يعيشون خارج البالد يقدر بنصف مليـون شـخص                   - ١٦
 مل يـصبح  -  شخص نييال م ٣,٣ملقيمني يف أوروغواي يبلغ      وهي نسبة كبرية إذا ما أخذ يف احلسبان أن عدد ا           - 

بالتـصويت  غلبية اخلاصة الالزمة لتعديل قانون االنتخابات لكـي يـسمح           ألباإلمكان حىت اآلن احلصول على ا     
كما أن التـشريع املتعلـق      .  كانوا من املهاجرين   مكانوا يعملون يف اخلدمة املدنية أ     أللمواطنني يف اخلارج، سواء     

  .ب السياسية منقوص أيضاً فيما يتعلق بتمويل األحزاب ومحالهتا االنتخابيةباألحزا

يف وضع السياسات العامة يف خمتلف جمـاالت        االجتماعية  املشاركة  باب  ت حكومة أوروغواي    فتحلقد    - ١٧
ـ         االقتصاد الوطين األنشطة من قبيل عمل جملس       انوين ، وجمالس األجور، ومؤمتر التعليم، واملشاورات املتعلقـة بق

  .واجمللس االستشاري للهجرةاجملالس احمللية لتعايش وأمن املواطنني إصالح نظام الضرائب والدفاع الوطين، و

تواقيـع  الجلمع  محالت  سياسية وحركات املواطنني    الركات  خمتلف احل ، نظم   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ويف عامي     - ١٨
دخل الشخص؛ على ضريبة ال احلركة األوىل بإلغاء تتعلق: لتنشيط آلية الدميقراطية املباشرة إلجراء استفتاء دستوري

عقوبة؛ وتسعى الثالثة إىل الـسماح      الإنزال  حق الدولة يف    انقضاء  املتعلق ب قانون  الوالثانية بتعديل الدستور إللغاء     
  .بإعادة االنتخابات الرئاسية لفترة والية متعاقبة واحدة

روغواي، وعلى الرغم من مناقشة تـدابري مؤقتـة         وة يف أ  إن نسبة متثيل املرأة يف الربملان الوطين منخفض         - ١٩
يف اآلراء بـشأن    كـاٍف   مل يتم حىت اآلن التوصل إىل توافـق          متعددة ممكنة إلدراج املرأة يف قوائم االنتخابات،      

 يف املائة من جمموع     ١٠,٨ يف الربملان مما يشكل نسبة       اً امرأة عضو  ١٤، كانت هناك    ٢٠٠٥ويف عام   . املوضوع
 منـهن يف جملـس   ٤)  يف املائة من اجملموع١٢,٣( يف الربملان اً امرأة عضو١٦وهناك حالياً . يف الربملان األعضاء  
ووجود املرأة يف املناصب الوزارية أعلى بشكل ملحوظ اآلن باملقارنة مـع      .  منهن يف جملس النواب    ١٢الشيوخ و 
موع، أما من حيث النوعية فقد أصبحت املرأة         يف املائة من اجمل    ٣٠نسبة  بفمن حيث العدد، تستأثر املرأة      : املاضي

  .وطين واألمن الداخلي، مثل الدفاع الالرجل عادةًتشغل مناصب إدارية يف جماالت حيتكرها 

 ٣٩، على النحو الذي تعترف فيه املادة         يف تكوين اجلمعيات   يتمتع املواطن يف أوروغواي حبرية واسعة     و  - ٢٠
طلع بأنشطة بالتنسيق مع الدولة يف جماالت مثل تلك املتعلقة باألطفـال        وهناك منظمات عديدة تض   . من الدستور 

ومل يتم حىت اآلن استكمال التشريعات القائمة، على الرغم من أن أوروغواي            . واملراهقني ومكافحة الفقر والعوز   
  .)٨(، وقانوناً آخراً ينظم ويعزز وييسر املشاركة يف األنشطة الطوعية)٧(متلك قانوناً للمؤسسات

   احلق يف حرية التعبري واإلعالم والشفافية- باء 

 الـذي   )٩( البث اإلذاعي اجملتمعي   اتقانون خدم :  ثالثة قوانني هامة   ٢٠٠٨أوروغواي يف عام     اعتمدت  - ٢١
ينص على أن البث اإلذاعي هو مساعدة تقنية ملمارسة حق اإلنسان يف حرية التعبري وهو حق يعلو على أي تدخل 

قانون محايـة   ووأن ختصيص الترددات ينبغي أن حيترم مبادئ التعددية والتنوع وعدم التمييز؛            من جانب الدولة،    
 الذي يكفل احلق يف محاية البيانات الشخصية كحـق          )١٠(البيانات الشخصية وتطبيق بيانات املثول أمام القضاء      



A/HRC/WG.6/5/URY/1 
Page 6 

  

 شفافية اخلدمة املدنية وضـمان   الرامي إىل تعزيز)١١(كامن يف شخص اإلنسان؛ وقانون الوصول إىل اإلعالم العام  
وقد وافق جملس الشيوخ على مشروع القانون الذي يلغـي          . اإلعالم العام احلق األساسي لألفراد يف الوصول إىل       

  . اجلمهوروظفني العموميني أو األشخاص الذين يؤدون أنشطة هتموالقذف والسب فيما يتعلق باملرمة احلجرائم انتهاك 

خرى يف إنشاء وكالة لتطوير احلكومة اإللكترونية وجمتمع يقـوم علـى املعلومـات              وتتمثل التدابري األ    - ٢٢
،  السلكية والالسلكية  مراكز وزارة التعليم والثقافة اليت أنشأهتا الوزارة، واإلدارة الوطنية لالتصاالت         وواملعارف؛  

 والثقافة واالتصاالت؛    ساكن بغية نشر املعارف    ٥ ٠٠٠وحكومات البلديات يف مراكز ال يتجاوز عدد سكاهنا         
ـ اسويب من أجـل     احلوصل  المراكز رعاية املواطن يف مجيع أحناء البالد؛ ووضع خطة للتعليم األساسي ب           و تعلم ال

، ٢٠٠٥ويف عام . اسوبحبكل طفل يلتحق باملدارس احلكومية يف مجيع أحناء البالد اإللكتروين وهتدف إىل تزويد 
  .إىل وزارة الصناعة والطاقة والتعدينالوطين الوطنية من وزارة الدفاع سلكية السلكية والالُنقلت إدارة االتصاالت 

  يف ، الـذي أُنـشئ      اجمللس االستشاري االقتصادي واملايل   ُعدل  وفيما يتعلق بالشفافية يف إدارة الدولة،         - ٢٣
تمشى هبدف جعله ي   ، لتعزيز السياسات العامة والقواعد واألنشطة اليت تعزز الشفافية يف إدارة الدولة           ١٩٩٨عام  

وأعيد تسمية هذه اهليئة لتصبح جملس الشفافية . مع اتفاقية البلدان األمريكية واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
لـدى التـصريح    لف الـيمني    املطالبني حب واألخالقيات العامة وأسندت إليها مهام جديدة وازداد عدد املوظفني          

  .)١٢(حلكوميةمبمتلكاهتم، عند تقلد املناصب ا

   احلق يف الوصول إىل العدالة- جيم 

والوصول . اإلجراءات القضائية املتعلقة بالعمل   يف   للمتقاضني ذوي الدخل املنخفض و     )١٣(التقاضي جماين   - ٢٤
 ، أنشئت ٢٠٠٦ويف عام   .  عرب حمامي الدفاع اجملاين    )١٤(إىل العدالة واملساعدة القانونية مكفول يف العاصمة ويف أهم املدن         

ملختلـف  تقوم بدور مركز التنـسيق      املديرية العامة ملكاتب حماميي الدفاع اجملاين حتت سلطة احملكمة العليا للعدالة، اليت             
القضايا املدنية أو اجلنائية واملتعلقة بإعمال األحكام اجلنائية وقـضايا األسـرة            : فيما خيص مكاتب حماميي الدفاع اجملاين     

  .وقد قامت احلكومة احلالية برفع مبالغ امليزانية املخصصة للقضاء، بصورة كبرية. ملاجلاحنني وقضايا العاألحداث و

، حتقق تقدم كبري يف وضع سياسات عامة تتعلق بالوصول إىل العدالة وتعزيـز سـيادة                ٢٠٠٥ويف عام     - ٢٥
سجيل يف إطـار وزارة     القانون واألمن القانوين من خالل إنشاء إدارة الشؤون الدستورية والقانونية واملتعلقة بالت           

يف اخلارجيـة  إنشاء مكتب متخصص لـوزير   أن تؤدي إىل التفكري يف      هذه املبادرات   من شأن   و. التعليم والثقافة 
، أنشئت جلنتان للقيام بأعمال أساسية لتعديل اإلجراءات اجلنائيـة والقـانون       ٢٠٠٥ويف عام   . املستقبل القريب 

  . الربملان لكي ينظر فيهما يف املستقبل القريبوقُدم مشروعا القانونني إىل. )١٥(اجلنائي

   احلق يف اهلوية- دال 

، الوطنية للطوارئ االجتماعيـة طة اخل، وعند حتديد األسر املعيشية اليت ينبغي إدراجها يف      ٢٠٠٥يف عام     - ٢٦
 ألنه حق   -  "قوقباحلحق للتمتع   "ومبا أن احلق يف اهلوية هو       . تبني أن مئات من األشخاص ال ميلكون بطاقة هوية        

 حبملة للمطالبة باحلق ٢٠٠٦ فقد ُشرع يف عام -   على سبيل املثال االجتماعية العامةللحصول على املزاياأساسي 
يف بطاقة اهلوية باالرتباط مع صندوق األمم املتحدة للطفولة والسجل املدين الوطين وهيئات إصدار بطاقات اهلوية، 
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جب الربنامج، الذي أضفي عليه الطابع املؤسسي، تصدر شـهادات          ومبو.  بطاقة هوية  ٣٠ ٠٠٠حيث مت إصدار    
ومت إصدار بطاقات هوية ملئات املرضى املودعني يف مؤسـسات          . مساء يف سجل األجانب   األالوالدة أيضاً وتدرج    

م أو ما إذا كان لديه    /هم، والذين جيهلون ما إذا كان قد مت تسجيلهم و         ؤاألمراض العقلية، الذين ختلى عنهم أقربا     
وال يزال قضاة الصلح يقومون مبهام التسجيل املدين يف مجيع أحناء البالد، وهنـاك رأي يفيـد                 . أية وثيقة هوية  

" Guarani"و" Celeste "وقد قام البلد أيضاً بعملييت. بضرورة نقلهم وإدماجهم يف اإلدارة الوطنية للتسجيل املدين
  . بوثائق هويةيةقليماملنطقة دون اإلملقيمني يف بلدان  إىل تزويد املواطنني من أوروغواي اانترمياللتني 

األمر الذي مينح بطاقة هوية       بتطبيق خطة إصدار شهادات إلكترونية للمواليد احلية،       ٢٠٠٨اتسم عام   و  - ٢٧
 ٩٨ُيولَد وطنية لألطفال إىل جانب هوية األم، يف مجيع مستوصفات الوالدة العامة واخلاصة يف أوروغواي، حيث  

محاية احلق يف هوية وما يترتب على ذلك من حقوق تتعلق باالسم واجلنسية، كجزء ُتعتزم و. ئة من األطفال يف املا 
ويتمثل الغـرض  . االجتماعيةملزايا لتعزيز روابط األسرة، وكذلك ضمان الوصول إىل خمتلف ا املبذولة  من اجلهود   

  .٢٠٠٩هوية يف هناية عام وثيقة ة بمنها تزويد مجيع األطفال املولودين يف املؤسسات العامة واخلاص

احلق يف معرفة احلقيقة والعدالة وإحياء الذكرى والتعويض          - هاء 
  وضمانات عدم التكرار

، أعرب ٢٠٠٥ففي عام . بعد ثالثة وعشرين عاماً من عودة الدميقراطيةالدولة باديةً زال آثار إرهاب تال   - ٢٨
إعادة أتاحت  و.  املوضوع عندما تقلد منصب رئاسة اجلمهورية       عن التزامه الراسخ هبذا    سكيسالدكتور طباري فا  

لهيئة القضائية  ل ٢٠٠٥إنزال عقوبة ابتداًء من عام      حق الدولة يف    انقضاء  املتعلق ب قانون  السلطة التنفيذية لل  تفسري  
. الشروع يف إجراء حتقيق يف خمتلف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان اليت وقعت خالل احلكـم الـدكتاتوري                

  .)١٦( اآلناجلناة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان يف تلك الفترة يف السجونيوجد أشهر و

 مبوجب التقرير النهائي    )١٧(هم القسري ؤاختفاثبت  ، أُعلن عن فقدان األشخاص الذين       ٢٠٠٥ويف عام     - ٢٩
ون مع احملكمـة اجلنائيـة   تعلق بالتعااملقانون ال اعتمد ٢٠٠٦، ويف عام ٢٠٠٠يف عام ئت  نشأللجنة السالم اليت    

، األمر الذي قدم دعماً أساسياً      )١٨(الدولية ملكافحة جرمية اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية         
  ويصنف قانون التعاون هذه اجلرائم على أهنا        .إنزال العقوبة حق الدولة يف    نقضاء  املتعلق با قانون  الإلعادة تفسري   

للمحكمة اجلنائية الدولية حملاكمـة     الوالية القضائية العاملية واالختصاص الفرعي      وينص على   ،  تسقط بالتقادم ال  
  .والتصنيفات اجلنائية هي أوسع حىت من نظام روما األساسي. جلرائماذه هن األشخاص الذين يرتكبو

 من ٤ادة جمموعة من املؤرخني للبحث يف سجالت عامة وخاصة مبوجب أحكام املسكيس عني الرئيس فا  - ٣٠
كما أمر القوات   .  وهي مهمة شرعت فيها جلنة السالم      )١٩(إنزال العقوبة   حق الدولة يف    انقضاء  املتعلق ب قانون  ال

ثـار  اآل وعلماء انثروبولوجياأل  علماءاملسلحة بإعداد تقرير عن مصري احملتجزين املفقودين ومسح لفريق مكون من      
استعادة رفات فريناندو مرياندا باملوتى بشكل سري، و دفن  كان يُ الوصول إىل األماكن العسكرية واخلاصة حيث       ب

 صفحة يعرض مجيع املعلومات اليت مت جتميعها وُنشر على ٣ ٦٣٠صدر منشور من و. اسسويس شافتسنري خوأوبا 
قي وال تزال جلنة املتابعة التابعة للجنة السالم تعمل بنشاط يف تل. نطاق واسع يف شكل مطبوع ويف شكل إلكتروين

ترتيبات الاحلمض اخللوي الصبغي يف اخلارج، واختاذ  الدم وإجراء فحوصعينات املعلومات، وإعادة الرفات، ومجع 
  .لسفر أقارب الضحايا
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 للحق ةهبدف تعزيز ممارسة األفراد الكامل )٢٠(، أُنشئت إدارة احملفوظات التذكارية الوطنية٢٠٠٨ويف عام   - ٣١
يقة وإحياء الذكرى والوصول إىل معلومات عامة متعلقة بانتـهاكات حقـوق            الفردي واجلماعي يف معرفة احلق    

: وتستكمل ثالثة قوانني مت إصدارها يف السابق األحكام املتعلقة باحملفوظات واحلق يف وصول اجلمهـور     . اإلنسان
ية وتطبيق حق إتاحة ، والقانونان اللذان يكفالن محاية البيانات الشخص)٢١(نظام احملفوظات الوطنيةنشئ لالقانون امل

  .)٢٢(املعلومات وتصحيحها، واحلق يف الوصول إىل معلومات عامة، على النحو املشار إليه سابقاً

وبغية إعادة بناء الذكريات التارخييـة للـضحايا وإعـادة          حلقت بالضحايا   ألضرار اليت   عن ا وتعويضاً    - ٣٢
 يف إطار حكومة بلدية مونتيفيديو، وافتتحـت        ٢٠٠٧ عام   يفالتذكاري  واملتحف  كرامتهم، أنشئ املركز الثقايف     

دت من قوات الشرطة واجليش اليت صادرهتا أثناء عمليات         يعمكتبة تذكارية تضمنت جمموعة من الكتب اليت استُ       
 إىل إحياء ذكرى أهـم      ٢٠٠٨ظم يف عام    وقد أدى معرض نُ   . تفتيش املنازل اليت حدثت يف حقبة إرهاب الدولة       

وحتمل جدران املـدارس    . ١٩٨٣ حتقيق الدميقراطية واحلرية اليت متت يف البالد يف عام           عمليات الكفاح من أجل   
ب التذكارية والطرق والساحات واحملالت العامة يف مجيع أحنـاء   وُصاحلكومية، وكذلك العديد من اللوحات والنُّ     

  .البالد أمساء املواطنني الذين وقعوا ضحية االختفاء القسري ألسباب سياسية

 قانونية حمدودة لتعويض املوظفني العموميني والعمـال يف         بعد استعادة الدميقراطية، مل تصدر إال أحكامٌ      و  - ٣٣
اجليش أفراد  وصدرت خالل السنوات األربع املاضية، تشريعات أوسع نطاقاً تنص على استعادة            . القطاع اخلاص 

اإلصالح أو ألحكام مماثلة ألسباب سياسية أو ألحكام وا ضعخوا عن العمل، أو أُقفوأ، أو واصل، أو فُواردالذين طُ
حق املواطنني الذين ُحرموا ألسباب سياسية   اسُتعيد  ، وكذلك   )٢٣(يف تلقي املعاشات التقاعدية   حلقهم  إيديولوجية،  

ري وقد جت.  املعاشات التقاعديةي، يف تلق)٢٤(١٩٨٥ و١٩٧٣لى عمل يف الفترة بني عامي عصول من احلنقابية أو 
فحسب ناقشات بشأن وضع مشروع قانون يتعلق بالتعويض الشامل الذي ال يشمل التعويض االقتصادي              حالياً امل 

  .أيضاً اجلرب الرمزي مثل تقدمي الرعاية الصحية والنفسية للضحايايشمل بل 

ويتم حالياً جتهيز أحكام قانونية جديدة حظيت . استعادت احلكومة السيطرة املدنية على القوات املسلحةو  - ٣٤
مبوافقة جملس الشيوخ هبدف توسيع نطاق الوجود املدين يف إدارة وزارة الدفاع والعمل على أن خيضع القـضاء                  

  .فقطالعسكري الختصاص السلطة القضائية ويقتصر على اجلرائم العسكرية وحالة احلرب 

   احلق يف األمن- واو 

ألحكام اليت تنظم إجراءات الـشرطة      عمالً بسيادة القانون وتعزيز حقوق اإلنسان، عدلت أوروغواي ا          - ٣٥
جلعلها تتمشى مع أحكام دستور اجلمهورية واملعاهدات الدولية، مع منح ضمانات مناسبة للمـوظفني املـدنيني                

 أنشئت إدارة الـشؤون     ،)٢٦(وفضالً عن ذلك  . )٢٥( حقوق املواطنني بصورة أساسية    ايةوالقضاة ألداء عملهم ومح   
الشرطة وتوفري اآلليات   أفراد  ضمان التحقيق يف املخالفات املزعومة اليت يرتكبها        الداخلية ضمن وزارة الداخلية ل    

وُسجلت حـاالت سـوء     . )٢٧(الضرورية للمواطنني لكي يتمكنوا من تقدمي شكاوى دون الكشف عن هويتهم          
ـ       . الشرطةأفراد  على أيدي   سجني  املعاملة وحالة واحدة توىف فيها       ت إىل  ومت التحقيق يف هذه الـشكاوى وأُحيل

  .وهناك اقتراح إلنشاء مركز لرعاية ضحايا العنف واجلرائم. احملاكم
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تقوم احلكومة بإعداد قانون لتنظيم قوات الشرطة لريسي املبادئ اليت تنظم قوة الشرطة وصـالحيتها،               و  - ٣٦
نة الشرطي  وخطة وطنية تتعلق مبه   تأدييب  ومكانتها يف التسلسل اهلرمي للمؤسسات، وهيكلها التنظيمي ونظامها ال        

 اليت تفرضها قوات الشرطة ويأخذ بـضمانات تتعلـق    ةويلغي قانون اإلصالح عقوبات السجن اإلداري     . وتدريبه
وقـد  . تكوين مجعيات بأصول احملاكمات، ويعترف، يف الوقت نفسه، حبق العاملني يف وزارة الداخلية يف حرية              

 من وصول املرأة إىل الشواغر اليت تؤهلـها        حيد ٢٠٠٥ألغت أوروغواي سقف سلم األجور الذي كان حىت عام          
وفضالً عن ذلك، ازدادت خالل السنوات األربع املاضية، بصورة كبرية أجور . لالستفادة من أجر يف سلم خمتلف     

  .٢٠٠٩ و٢٠٠٥ عامي ما بني يف املائة ٤٢ بنسبة يف الرتب الدنيا من السلمقوات الشرطة؛ فقد ازدادت األجور الفعلية 

شامل للمناهج الدراسية حيـث  إصالح  وعليه أُجري   اً مستمر الًلتأهيل املهين لقوات الشرطة شاغ    اويعد    - ٣٧
وإعداد ) يف منطقة العاصمة  تجريبية  يتم جتريبه حالياً يف إطار اخلطة ال      (تدريب قوات الشرطة    واحد ل يوجد معهد   

مج منظـور حقـوق اإلنـسان يف    واعتمد هنج شامل يد. املدرسني من منظور حقوق اإلنسان واملنظور اجلنساين 
  .)٢٨(املخدراتكافحة مل مكافحة االجتار باملخدرات وغسل األموال ومت تعزيز اجمللس الوطين

على املستوى وأمنهم وبغية تعزيز مشاركة املواطن يف إدارة األمن احمللي، أنشئت جمالس لتعايش املواطنني         - ٣٨
واملنظمات االجتماعية الختاذ   األحياء   وسلطات   ة واحمللي ة الوطني حمافل للمبادالت بني قوات الشرطة    صفها  وباحمللي  

  .تدابري حملية ملموسة للتصدي لألسباب املتعددة النتشار عدم األمن

   اإلجراءات املتخذة ملكافحة االجتار باألشخاص-  زاي

ص على أنـه    ، اعتمد الربملان يف أوروغواي قانون اهلجرة، الذي يصنف االجتار باألشخا          ٢٠٠٨يف عام     - ٣٩
للخطر، وكون الضحية ة بدنيتهم الأو سالماملهاجرين تعريض صحة من ظروف التشديد القانون يعترب و. )٢٩(جرمية

طفالً، أو مراهقاً أو شخصاً معوقاً، وكون اجلرمية قد ارتكبت باالقتران بالعنف، أو التخويف أو الغش وكون أمن 
وتقترح احلكومة تنفيـذ  . ألنشطة اليت يقوم فيها يف األحوال العاديةأو من ااملوظف املعين  مسؤولية  من  املهاجرين  

  .سياسة الدولة من خالل جلنة مشتركة بني الوكاالت مؤلفة من هيئات خمتلفة تابعة للدولة واجملتمع املدين

 جلنة للقضاء على االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني ألغراض جتارية وغري         أيضاً  أنشأت أوروغواي   و  - ٤٠
 خبطة مستمرة للقـضاء     ٢٠٠٧جتارية، مؤلفة من منظمات وطنية ودولية حكومية وغري حكومية شرعت يف عام             

وضع خطة مماثلة للقضاء على االستغالل اجلنسي ألغراض غري من املزمع و. على االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية
  .وضوع، ُشرع يف محالت لبث الوعي هبذا امل٢٠٠٨ و٢٠٠٧ويف عامي . جتارية

   املنجزات يف الكفاح من أجل املساواة- رابعاً 
   العمل للقضاء على الفقر واالستبعاد االجتماعي- ألف 

خطة وطنية للطوارئ االجتماعية ملواطين أوروغواي الذين يعـانون         يف   ٢٠٠٥شرعت احلكومة يف عام       - ٤١
 ٦٨ ٠٠٠ أسرة معيشية، منـها      ١٨٦ ٠٠٠ة  ومتت زيار . )٣٠() يف املائة من السكان    ١٠قرابة  (عوز  الدقع و املفقر  ال

  منطقة، أدرجت يف اخلطة من خالل برامج توفري الغذاء والصحة والتعليم والسكن وخطط العمل              ٤٤٠تعيش يف   



A/HRC/WG.6/5/URY/1 
Page 10 

  

اسـتحداث   إىل   ٢٠٠٧ اليت انتهت يف عام      -  )٣٢(وأدت سياسات حفز االستثمار واإلصالح الضرييب     . )٣١(احملمي
شامل النظام  العلى نظام للمفاوضات اجلماعية يف عالقات العمل، وإنشاء          والتشجيع   - ضريبة الدخل الشخصي    

 إىل زيـادة    - عادت تركيز خطة احلماية االجتماعية على األجيال الشابة         أ اليت   - ملساواة  اللصحة الوطنية وخطة    
   أزمـة   يففُقدت  وخالل مخس سنوات، سيتمكن دخل األسر املعيشية من استعادة قوة شرائية            . العمالة والدخل 

، اخنفض مستوى الفقـر إىل      يف مستويات غري مقبولة   وعلى الرغم من مستويات الفقر اليت ال تزال         . ٢٠٠٢عام  
  .٢٠٠٨- ٢٠٠٥ يف املائة خالل فترة السنوات الثالث ١,٧ يف املائة واخنفض مستوى العوز إىل ٢١,٧نسبة 

ومـن  . سياسات االجتماعية وتعزيز تنسيقها   ، اليت تقوم هبيكلة ال    )٣٣(أنشئت وزارة التنمية االجتماعية   و  - ٤٢
دمـاج  إلخالل هذه الوزارة، مت إضفاء الطابع املؤسسي على الربامج اليت تركز على الرعاية يف حالة الطوارئ وا                

جتماعيـة  العمل ا الوفضالً عن ذلك، أنشئت قوة      . )٣٤(االجتماعي لألشخاص واجملموعات املستبعدين اجتماعياً    
والتخطيط اإلقليمي والبيئة   واإلسكان  يم والصحة والعمل والضمان االجتماعي واالقتصاد       مبشاركة وزارات التعل  

وقد وضعت وزارة التنمية االجتماعيـة نظامـاً شـامالً للمؤشـرات            . والسياحة والرياضة والتنمية االجتماعية   
  .)٣٥(االجتماعياملرصد االجتماعية من خالل 

   احلق يف التعليم- باء 

ني، خالل فترة طويلة، إىل تدهور مـستوى        درسثمار يف قطاع التعليم واخنفاض أجور امل      أدى عدم االست    - ٤٣
فأسوأ أداء للتعليم حيدث يف املدارس      : كما أثرت األزمة االقتصادية واالجتماعية على نظام التعليم       . التعليم العام 

 تتـراوح   ١٠من كـل    بان   ش ٣ أن   ومن بني أكثر اإلحصاءات املثرية للقلق     . واملعاهد املوجودة يف أفقر املناطق      
مؤسسة درسون يف    عاماً ال ي   ٢٤ و ١٨ تتراوح أعمارهم بني     ١٠من كل   بان   ش ٦ عاماً و  ١٧ و ١٥أعمارهم بني   

  ال يدرسـون أو    يف املائة منهم     ٨,٣ عاماً هناك    ٢٠ و ١٥ومن بني الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني        . تعليمية
  .التعليم الثانوي األساسيملوا كأو ال يبحثون عن عمل ومل ُيال يعملون 

 يف املائة من ٤,٥اإلنفاق العام على التعليم العام إىل نسبة من البلد زاد وخالل فترة األربع سنوات هذه،   - ٤٤
ومبوجب . دماج االجتماعي يف نظام التعليم    إلويف الوقت نفسه، ُوجه اهتمام خاص ملهمة ا       . الناتج احمللي اإلمجايل  

بتوسيع نطاق التغطية ونوعية الرعايـة التعليميـة         :، تعهدت احلكومة  ٢٠٠٧ول هبا منذ عام     خطة املساواة املعم  
 سنوات؛  ٥ و ٤ سنوات؛ وتعميم التعليم األويل لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني           ٣حىت سن   ألطفال  املقدمة ل 

 على النحو الذي يـنعكس يف       وحتسني نوعية التعليم االبتدائي، مع التركيز على التغلب على التفاوت يف األداء،           
وأدى . معدالت الرسوب؛ وتعميم التعليم الثانوي األساسي مع إيالء اهتمام خاص ملشكلة التسرب من املدارس             

إىل حتسني أداء التعليم يف املدارس االبتدائية يف سياق اجتماعي وثقايف           مدرسي اجملتمعات احمللية    برنامج  استحداث  
وقد عمل برنامج الـصفوف     . سنهم السن القانونية  الذين تتجاوز   التالميذ  وحساس، ومكافحة مشكلة الرسوب     

  .اجملتمعية كآلية إلرجاع الشباب إىل التعليم الثانوي

، انتهت مناقشة وطنية بشأن التعليم إىل عقد مؤمتر وطين أدى إىل مشاركات          ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ويف عامي     - ٤٥
ويعيد القانون الذي اعتمد يف كانون . قانون التعليم العامهامة، ونشر مواد وحجج الستخدامها يف إعداد مشروع 

لزامي، وحيـدد هـدف     إ، التأكيد على املبادئ اليت تنص على أن التعليم علماين، وجماين و           ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
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. ال ميكن التصرف فيه مـدى احليـاة        اً حق بوصفهبالنسبة للجميع   مفيد  عادل و بشكل  التعليم اجليد   الوصول إىل   
  .القانون هدفاً مشتركاً بني القطاعات للتعليم يف جمال حقوق اإلنسان على مجيع املستوياتويقدم 

يف املدارس االبتدائية العامـة علـى حاسـوب         درسني  ، سيحصل مجيع الطالب وامل    ٢٠٠٩وحبلول عام     - ٤٦
ىل توفري  للتكنولوجيا الرامي إ  شوسيتس  ا املستمدة من مشروع معهد ماس     CEIBALيف إطار خطة    شخصي حممول   

ولذلك ستكون أوروغواي أول بلد يف العامل يوفر لألطفـال مـن أوضـاع        . واحد لكل طفل  حجري  حاسوب  
  .ديدةاجلعلومات املاجتماعية ومناطق جغرافية متفاوتة الوصول إىل تكنولوجيات 

ني العام  وطنية للبحوث واإلبداع لتنسيق جهود اجلهات الفاعلة من القطاع        الوكالة  الوأنشأت أوروغواي     - ٤٧
يف األجـل   أوروغواي  واخلاص املعنية خبلق املعارف واستخدامها وتيسري أوجه التآزر بينها والنهوض بالتنمية يف             

، تعزز الوكالة الوطنية للبحوث واإلبداع املبادرة يف إجراء حبوث ودراسات للمنحومن خالل خطة وطنية . الطويل
كما تشجع علـى    . اإلنتاج وعودة علماء أوروغواي من اخلارج     ويف اخلارج والروابط مع قطاع      الداخل  عليا يف   

  .دماج االجتماعيإلتبسيط العلوم، مع التركيز على ا

  احلق يف الصحة–جيم 

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف مستهل         ٩ورغم أن اإلنفاق على الرعاية الصحية يف أوروغواي بلغ            - ٤٨
فلم يكن اإلنفاق منصفاً، وكانت : ب املعايري الدنيا لنوعية احلياة ملعظم السكانالقرن احلادي والعشرين، فإنه مل يل

تكاليف االستشارات والفحوصات واملعاجلة الطبية مشكلةً خطرية؛ وكان اإلنفاق على الصحة منخفض النوعية             
ية والوقائية؛ ومل يتسم أيضاً، حيث ركز بصورة رئيسية على تقدمي املزايا االجتماعية، وأمهل الرعاية الصحية األول     

 .اإلنفاق باالستدامة نظراً للتفاوت الشديد يف األحوال االقتصادية ويف قدرة اإلنفاق على حل املشاكل الصحية

ويتمثل أحد أهم اإلصالحات الطموحة، اليت اضطلع هبا البلد يف جمال إصالح املؤسسات والـسياسات                 - ٤٩
، واستهدف ٢٠٠٨ الذي بدأ تنفيذه يف عام )٣٧(م الشامل للصحة الوطنيةاالجتماعية يف السنوات األخرية، يف النظا

ولبلوغ هذا اهلدف ُعرِّفت الصحة بأهنـا أصـل مـن األصـول     . ضمان حق مجيع سكان أوروغواي يف الصحة     
ويقترح اإلصالح منوذجاً للوصول . )٣٨(االجتماعية وحق أساسي من حقوق اإلنسان تضطلع الدولة باملسؤولية عنه

مل يرتكز على استراتيجية للرعاية الصحية األولية، واالشتراكات املستندة إىل مـستوى الـدخل، وتقـدمي                الشا
اشتراك السكان وفقاً ملستوى الدخل؛ وحق     : ويستوجب ذلك . خدمات عادلة وشاملة ومن نفس النوعية للجميع      

ـ         ١٨مجيع األشخاص الذين هم أقل من عمر         د عمـري، واألزواج     سنة، ومجيع األشـخاص املعـوقني دون ح
؛ ووضع نظام ملدفوعات الضمان االجتماعي      ٢٠١١والزوجات غري العاملني، يف التغطية الفورية اعتباراً من عام          

، وهو مركز وطين لإلحالة وللمعلومـات       "بورتال أماريو "ومن خالل مركز    . )٣٩(ترتبط بعمر املنتفعني وجنسهم   
  . مين املخدرات الراغبني يف العالجاملتعلقة باملخدرات، تقوم احلكومة بتأهيل مد

 املتعلق باملرضى واملنتفعني باخلدمات الصحية على حق املنـتفعني يف           )٤٠(١٨,٣٣٥وينص القانون رقم      - ٥٠
كما يكفل القانون وينظم احلق يف احلصول على        . املساواة يف املعاملة، وعدم التمييز ضدهم على أي أساس كان         

ة، واملعاملة باحترام ومراعاة كرامة املريض، وعلى األدوية والدراسات والفحوصات          الرعاية الصحية العالية اجلود   
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ويؤكد القانون من   . التشخيصية اجليدة، وحصول املريض على نتائج هذه الدراسات والفحوصات بناًء على طلبه           
حلصول علـى   جديد حق املريض يف احلصول على معلومات كاملة بشأن مرضه، ويف االطالع على ملفه الطيب وا               

  . نسخة منه، جماناً إن كان فقرياً

 الربنامج الوطين املعين بصحة املرأة ونوع اجلنس، هبدف احلد ٢٠٠٥وأنشأت وزارة الصحة العامة يف عام   - ٥١
وُوضعت بروتوكوالت ومبادئ توجيهية سريرية لألفرقة . من مظاهر عدم املساواة بني اجلنسني يف الرعاية الصحية

ة يف خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مع األخذ بتوصيات مناهج العمل الـيت أسـفرت عنـها             الصحية العامل 
 اللجنة ٢٠٠٥كما أُنشئت يف عام . املؤمترات الدولية بشأن السكان والتنمية وبشأن املرأة، كإطار مفاهيمي للعمل

  . ية والنفاس واإلجهاض، واحلد منهاالوطنية املعنية برصد وفيات املرأة أثناء احلمل والوالدة واجلراحة القيصر

   احلق يف العمل–دال 

ففي . شهدت السنوات األربع املاضية تزايد عدد األوروغوايني الذين متكنوا من ممارسة حقهم يف العمل               - ٥٢
 يف املائة، واخنفـض  ٥٧,٦ يف املائة إىل  ٥٠,٨، ارتفع معدل التوظيف من      ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٤الفترة من عام    

وباإلضافة إىل مظاهر التحسن الكمي، حقَّق البلد تقدماً يف جمال .  يف املائة٧ يف املائة إىل ١٣,١طالة من معدل الب
فينص قانون حقوق نقابات العمال على بطالن أي إجراء يتخذ ضد نقابات العمال، وعلى              . محاية حقوق العمال  

رسي حقوقاً أخرى مثل منح إجازة لالضطالع حق العمال الذين انتهكت حقوقهم يف استرداد هذه احلقوق، كما ُي
وُتلزم قوانني ال مركزية األعمال احلرة اإلدارات العامة، عند التعاقد على خدمات من طـرف               . باألنشطة النقابية 

ثالث، بأن تكون الشركة املعتمدة قد سدَّدت مجيع أقساط اشتراكات الضمان االجتمـاعي وتـأمني احلـوادث       
ويف حالة التعاقد من الباطن مع القطاع اخلاص، تنص القوانني علـى أن تتحمـل               . تعاقدالصناعية حىت تاريخ ال   

الشركة مسؤولية تبعية إن كانت ستجري املراجعات احملدَّدة مبوجب القانون، وأن تتحمل مسؤولية مشتركة حال   
ش اجلنسي يف أماكن العمل وأحالت السلطة التنفيذية إىل الربملان مشروع قانون بشأن التحر. إلغاء هذه املراجعات

  . ويف التعليم

 على املساواة بني العمال احملليني وغريهم، وُيعترب هذا القانون واحداً مـن          )٤٣(وينص قانون اخلدمة احمللية     - ٥٣
وقد اعُتمد قانون حيدد عدد ساعات العمل اليومية للعمـال الـريفيني        . أكثر النصوص القانونية تقدماً يف اإلقليم     

 الذي يضم ممـثلني     )٤٥(، وكذلك قانون يتعلق بإنشاء املعهد الوطين للتوظيف والتدريب املهين         )٤٤(اتبثماين ساع 
وحتقَّق كذلك تقدم ملموس حنو إضفاء الطابع الرمسي على التوظيف، وُينفذ    . للدولة، وألصحاب العمل، وللعمال   

  . نظمة العمل الدوليةحالياً مشروع معين بالعمل الالئق يف املدارس الثانوية بالتعاون مع م

وصدَّقت أوروغواي على معظم اتفاقيات منظمة العمل الدولية، مبا فيها االتفاقيات املعنية حبماية األمومة،   - ٥٤
. وتعزيز األجر املتساوي، ومحاية العمال من التمييز، وتعزيز تكافؤ الفرص للعمال ذوي املـسؤوليات اُألسـرية               

 يف أوروغواي، ال يزال معدل البطالة بني النساء أعلى بكثري من مثيلـه بـني                وبرغم اخنفاض معدل البطالة العام    
فُيالحظ أن : ويتجلى أبرز مظاهر عدم املساواة، يف جمال العمل الذي ال ُيتقاضى عنه أجر يف إطار األسرة. الرجال
 يف املائة، كمـا أن      ٣٥  يف املائة من وقت العمل بأجر يستأثر هبا الرجال، يف حني تستأثر النساء بنسبة              ٦٥نسبة  
.  يف املائـة منـسوبة للرجـال   ٢٦,٨ يف املائة من وقت العمل بال أجر منسوبة للنساء، يف حني أن        ٧٣,٢نسبة  
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وألوروغواي أنظمة تضمن حق احلوامل يف      . وُيالحظ أيضاً تفاوت ثابت يف مستوى الدخل بني الرجال والنساء         
وميثل ذلك خطوة جتاه تقاسم .)٤٦(ز تقدم يف جمال منح إجازة األبوةالعمل والتمتع باستحقاقات األمومة، كما أُحز

  . املسؤولية عن رعاية شؤون األسرة، مما ميكّن املرأة من االندماج بشكل أفضل يف سوق العمل

واختذت أوروغواي عدداً من التدابري التشريعية الرامية إىل توسيع نطاق متتع العمال حبقـوق الـضمان                  - ٥٥
 سنة ٣٥خفض عدد سنوات العمل الالزمة الستحقاق املعاش من : وتشمل هذه التدابري، فيما تشملاالجتماعي ، 

 سنة؛ وتيسري سبل احلصول على بدالت العجز والشيخوخة، واعتماد عدد سنوات اخلدمة للنساء حبسب               ٣٠إىل  
 يف جمال البناء؛ واالعتـراف      عدد األطفال؛ وتوسيع نطاق التغطية بتأمني البطالة؛ وإنشاء صندوق للعمالة الزائدة          
  لفائـدة  ") بدالت األسرة "أو  (حبقوق الفنانني يف العمل ويف الضمان االجتماعي؛ ومضاعفة املزايا النقدية لألسر            

؛ وإنشاء بدل للـشيخوخة لألشـخاص       ٢٠٠٩ منتفع يف عام     ٥٠٠ ٠٠٠، و ٢٠٠٨ منتفع يف عام     ٣٠٠ ٠٠٠
  . عوز أو يف فقر مدقع سنة الذين يعيشون يف٧٠ إىل ٦٥البالغني عمر 

   احلق يف السكن الالئق–هاء 

 يف اخنفاض الدخل احلقيقي لألسر، مما أثر        ٢٠٠٢تسببت األزمة االقتصادية واملالية اليت اندلعت يف عام           - ٥٦
وقد أخذت األنشطة اليت جرت يف السنوات األربع املاضـية ثالثـة            . على التمتع الفعلي باحلق يف السكن الالئق      

إنشاء نظام عام ، تتوىل فيه الدولة توجيه سياسات اإلسكان العام؛ وحتسني جودة السكن،              : سية، هي أشكال رئي 
مع التحول من النظر إىل السكن على أنه احلل األدىن للشرائح الفقرية يف اجملتمع دون مراعاة للموقع، إىل النظر إليه 

الالئق يف املناطق احلضرية؛ وتوسيع نطـاق التغطيـة         على أنه يليب احتياجات األسر، مع املراعاة الواجبة للموقع          
  . واإلتاحة للشرائح السكانية املتوسطة الدخل واملنخفضة الدخل

 أسرة، ومن املقرر زيادة هـذا       ٢٢ ٥٢٥، كانت سياسة اإلسكان العام تغطي       ٢٠٠٨وحبلول هناية عام      - ٥٧
ى املشاكل اخلطرية يف قطاع اإلسكان      وتتمثل إحد . )٤٧(٢٠٠٩- ٢٠٠٥ أسرة خالل الفترة     ٤٤ ٦٠٥الرقم إىل   

وبرغم أن إجـراءات إدمـاج   .  يف املائة من إمجايل سكان أوروغواي٦يف املستوطنات العشوائية اليت يعيش فيها     
 مستوطنة يف ٦٤ من سكان ٢٧ ٦١٢ سنوات ٤حيث استفاد منها بشكل مباشر خالل (املستوطنات متثل أولوية 

  .  اآلن تدابري كافية للتغلب على هذه املشكلة، مل تتخذ حىت)مجيع أحناء البلد

  احلق يف بيئة صحية–واو 

احلصول على ماء الشرب    "، اعُتمد تعديل دستوري مبوجب مبادرة شعبية، ينص على أن           ٢٠٠٤يف عام     - ٥٨
 ٢٠٠٥وقد أُنشئت يف عام . )٤٨(اليت جيب أن توفرها الدولة" والصرف الصحي حق من حقوق اإلنسان األساسية  

ارة وطنية للمياه والصرف الصحي يف وزارة اإلسكان والتخطيط اإلقليمي والبيئة، وكذلك جلنة استشارية معنية إد
  باملياه واإلصحاح، مبشاركة املؤسسات العامة واجملتمع املدين، وذلك للتعاون علـى وضـع خطـة وطنيـة يف                  

  . هذا اجملال

ملعنية بالبيئة، التابعة لوزارة اإلسكان والتخطيط اإلقليمي وقد حتسنت القدرات اإلشرافية لإلدارة الوطنية ا  - ٥٩
، راجعت احلكومة إجراءات تقييم التأثري البيئي وأدخلـت         ٢٠٠٥ففي عام   . والبيئة، رغم أهنا ال تزال غري كافية      
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  كذلك اعتماد أنظمة مبوجب قانون املناطق احملمية، إلنـشاء         ٢٠٠٥وشهد عام   . )٤٩(وسائل جديدة إلدارة البيئة   
، أُدخلت يف اخلطة أول منطقة من مثاين مناطق، هي كيربادا دي            ٢٠٠٨ويف عام   . )٥٠(نظام وطين للمناطق احملمية   

لوس كويربوس، الواقعة يف شرق البلد، ويف العام نفسه، اعُتمد قانون التخطيط اإلقليمي والتنمية املستدامة، بغرض 
اة االجتماعية على الصعيدين اإلقليمي واحمللي، حيث نص على         حتقيق ختطيط إمنائي مستدام بيئياً يقوم على املساو       

  . املشاركة اإللزامية للمواطنني يف وضع اخلطط اإلقليمية

، إىل متهيد الطريق أمام نظام      ٢٠٠٤وأدى اعتماد قانون احلاويات غري القابلة إلعادة االستعمال، يف عام             - ٦٠
 على ضرورة املشاركة االجتماعية مـن       )٥٢( األنظمة املعتمدة  فقد أكدت . جديد إلدارة النفايات الصلبة احلضرية    

جانب جامعي هذه النفايات غري الرمسيني يف الطرق اجلديدة الستعادة النفايات من أجل إعادة تدويرها باستخدام                
راً ألن  ويتسم هذا األمر باألمهية، نظ    . )٥٣(دوائر نظيفة، مع فصل املواد حبسب أصلها، وباجلمع االنتقائي للنفايات         

  قطاع مجع النفايات هو أحد اجملاالت اليت تشهد أعلى معدل حلاالت االستبعاد االجتمـاعي وعمـل األطفـال                  
  .يف أوروغواي

   احلق يف الغذاء–زاي 

 يف املائة من سكان أوروغواي يعيشون يف عوز ويفتقدون القدرة على تغطيـة              ٤، كان   ٢٠٠٥يف عام     - ٦١
وكانت شرحية سكانية أخرى تعيش يف فقر مدقع، وال تكاد أيضاً تغطـي             . ائيتكاليف احلد األدىن للقوت الغذ    

ويف إطار اخلطة الوطنية لتقدمي الرعاية يف حاالت الطوارئ االجتماعية، أدخلت اخلطـة الوطنيـة          . تكاليف قوهتا 
.  شـخص  ٦٦ ٠٠٠لتوفري الغذاء طريقة جديدة لتوزيع الغذاء من خالل البطاقات املمغنطة، حيث يستفيد منها              

ويف عام .  شخص٢٢ ٠٠٠وهناك أيضاً املعهد الوطين للغذاء ، الذي ينفذ خطة تقليدية لتوفري الغذاء يستفيد منها 
 أتاحت اإلجراءات املنسقة بني الوكاالت اجملال لتوسيع نطاق الربنامج، حيث انـضم املـستفيدون مـن      ٢٠٠٨

ويف مواجهة الضغوط اليت سببها     . اء يف برنامج واحد   مشروع البطاقات املمغنطة ومن مشروع املعهد الوطين للغذ       
التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط واملواد اخلام، أبرمت احلكومة اتفاقات طوعية مع شركات يف سلـسلة                 
متنوعة من جماالت اإلنتاج والتسويق، بغرض احلد من ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية، وهي خطوة حققت     

  . ة ولكنها إجيابيةنتائج جزئي

 اللجنة املشتركة بني الوكاالت املعنية باألمن الغذائي، هبـدف          ٢٠٠٨وأنشأت احلكومة كذلك يف عام        - ٦٢
مراجعة وتعديل القواعد القائمة، ووضع إطار عمل تنظيمي جديد، يتحول بعد ذلك إىل قانون، من أجل إنشاء                 

ية عن احلد من عدد اإلجراءات واملكاتب ذات املسؤولية يف هذا هيئة إدارية معنية باألمن الغذائي تضطلع باملسؤول   
كما أمرت بوقف .  استهالك وإنتاج وتسويق بذور الذرة املعدلة وراثيا٢٠٠٨ًوقد أوقفت احلكومة يف عام . اجملال

  . إجراء أي تعديالت وراثية جديدة حلني وضع إطار عمل وطين للسالمة البيولوجية

   احلق يف الثقافة–حاء 

تعهدت أوروغواي يف فترة السنوات األربع هذه بنهج سياسة ثقافية، وذلك مبضاعفة امليزانية الـسنوية                 - ٦٣
وهتدف السياسة الثقافية إىل حتقيق     . لإلدارة الوطنية املعنية بالثقافة، التابعة لوزارة التعليم والثقافة، ثالثة أضعاف         
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وقد اُتخذت عدة مبادرات، منها إنشاء      . العتراف حبقوق الفنانني  الالمركزية الثقافية، وتنشيط اإلنتاج الثقايف، وا     
صناديق للمنح الثقافية، مع متويل املشاريع املتعلقة بالفنون والتراث والتقاليد الثقافية، وإنشاء معهد أوروغـواي               

. )٥٥(مـاعي ، والتأكيد على حقوق الفنانني يف العمل ويف الضمان االجت         )٥٤(للسينما والوسائط السمعية البصرية   
وأدخل التلفزيون احلكومي، الذي جيري إصالحه حالياً، تكنولوجيا جديدة، وتعهد باحملافظة على جودة حمتـوى               

  . املعلومات والربامج احمللية واألجنبية

وبعد تأجيل امتد عدة عقود، استؤنف العمل يف إعادة بناء قاعة دار اإلذاعة والتلفزيون واحلفالت، اليت                  - ٦٤
، حصل مسرح إيل الغالبون، الذي اسُتويل عليه يف فترة احلكم ٢٠٠٧ويف عام . تعّد أكرب قاعة احتفاالت يف البلد

ا املسرح املستقل الشهري لترميم قاعته الرئيسية اليت الدكتاتوري املدين العسكري، على تعويض مايل، يستخدمه هذ
  .)٥٦(أُعيد افتتاحها بالفعل

   حقوق املرأة –طاء 

فقد شهدت هذه الفترة تغري اسم املعهد الوطين . ، أُعيد تعريف املؤسسات اجلنسانية٢٠٠٥بداية من عام   - ٦٥
املعهد الوطين للمرأة، الذي يعترب جهازاً وطنياً تابعاً لشؤون األسرة واملرأة، الذي ترعاه وزارة التعليم والثقافة، إىل 

. )٥٧(لوزارة التنمية االجتماعية يتلقى الدعم من املوارد البشرية واملالية، حيث ُيعاد حالياً حتديد التزاماته املؤسسية           
 -  ٢٠٠٧(، أمثرت عملية تشاركية أول خطة وطنية لتكافؤ الفـرص واملـساواة يف احلقـوق                ٢٠٠٦ويف عام   
وأُنشئت آليات جنسانية داخل معظم الوزارات على مستويات مؤسسية خمتلفة، ويضطلع كل جهاز . )٥٨()٢٠١١

، أُعلن أن األنشطة الرامية إىل حتقيق املساواة بني الرجال          ٢٠٠٧ويف عام   . )٥٩(حكومي بأنشطة لتنفيذ هذه اخلطة    
  .)٦٠(والنساء هي يف املصلحة العامة

كة السياسية للنساء، ُنفذت تدابري مبساعدة هيئات للتعاون الدويل، مثـل مـشروع             وفيما يتعلق باملشار    - ٦٦
) جامعة اجلمهوريـة  (الذي أعدَّه التجمع النسائي جمللسي برملان أوروغواي، ومعهد العلوم السياسية           " بارالمنتا"

ج االنتخابية لألحزاب   بغرض تعزيز حضور ومشاركة النساء يف السياسة وتعزيز إدخال اخلطة اجلنسانية يف الربام            
بتدريب ومتكـني   " النساء السياسيات "ولبلوغ هذه الغاية، قام مشروع      . السياسية يف االنتخابات الوطنية القادمة    

  . قيادة سياسية نسائية يف مجيع أحناء البلد٨٠٠حوايل 

ت قـضية   كما أُدجم . )٦١(، أطلقت أوروغواي أول خطة وطنية ملكافحة العنف العائلي        ٢٠٠٤ويف عام     - ٦٧
، أصبح لزاماً على املؤسسات الصحية العامـة واخلاصـة          ٢٠٠٦ويف عام   . العنف العائلي يف السياسات الصحية    

وُتدرج البيانات اخلاصة بالعنف العـائلي يف الـسجالت الطبيـة    . والعاملني فيها االعتناء حباالت العنف العائلي 
  . عاما١٥ًللمرضى األكرب من عمر 
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اليت حتققت يف سبيل تعزيز     اإلجنازات    –خامساً 
  حقوق الفئات الضعيفة 

  حقوق األطفال واملراهقني –ألف 

شكَّلت أوروغواي خالل هذه الفترة اجمللس االستشاري الوطين الشريف املعين حبقوق األطفال واملراهقني،               - ٦٨
ة املعنيـة برعايـة   ، بغرض تعزيز عملية تنسيق وإدماج السياسات القطاعي٢٠٠٤مبوجب القانون الصادر يف عام    

وعلى مدى هذه الفترة، وضعت اللجنة الوطنية املعنية باستئصال عمل األطفال قائمة بأشكال . األطفال واملراهقني
 أُقر تشريع يقضي مبعاقبة مرتكيب      ٢٠٠٤ويف عام   . ١٨٢العمل اخلطرية، وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم         

 جتارية، ضد األطفال أو املراهقني أو األشخاص املفتقدين لألهلية القانونية، العنف اجلنسي، ألغراض جتارية أو غري
  .)٦٢( سنة١٢باحلبس مدة سنتني إىل 

فمعدالت الفقر بني األطفال    . وُيعترب األطفال واملراهقون الفئة األشد تضرراً من الفقر يف العقود األخرية            - ٦٩
وتعّد خطة مراكز الرعاية الشاملة للطفل واألسرة واحدة من . كلواملراهقني تبلغ ضعفي مثيلتها بني سكان البلد ك

السياسات العامة املركزة اليت متت احملافظة عليها على مر الزمن برغم تغري احلكومات، وهي تـستهدف توجيـه                  
 مركزاً على الصعيد الوطين     ٣١٩ طفالً يف    ٤١ ٢١٦، متت تغطية    ٢٠٠٨ويف عام   . جهود الدولة واجملتمع املدين   

 يف املائة يف الفترة من عام ١٧٥,٨٥وقد ازداد التمويل املخصص هلذا الغرض، باألسعار الثابتة، بنسبة . ذه اخلطةهب
  . ٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٧

ويسعى البلد إىل إصالح منوذج تقدمي الرعاية لألطفال واملراهقني املنفصلني عن أسـرهتم، واحلـد مـن                   - ٧٠
حيث (وفري بدائل أخرى، مثل إيوائهم لدى األسر وتوفري وحدات أسرية إيداعهم املؤسسات اإلصالحية، وذلك بت

، واإلسـراع   )يعتين الزوج والزوجة مبا يصل إىل مثانية أطفال، بدعم من معهد أوروغواي لألطفال واملـراهقني              
قلص الكبري يف فبالرغم من الت. وميثل أطفال الشوارع واحدة من أبرز املشاكل. باإلجراءات القضائية املتعلقة بالتبين

وترمي اإلجراءات احلكومية إىل مجع مشل أطفال الشوارع مع أسرهم . حجم هذه الظاهرة، فإهنا ال تزال تثري القلق
  ومدارسهم وجمتمعاهتم احمللية، أو هتيئة فرص إليوائهم يف حالة عـدم وجـود أسـرة أو إذا عجـزت األسـر                     

  .عن االستجابة

هقني املخالفني للقانون اجلنائي موضع شكاوى من املنظمة العاملية ملناهضة          وكان نظام تدابري احتجاز املرا      - ٧١
وقد ركز بعض التعليقات على ارتفاع مستويات العنف وإساءة املعاملة يف مؤسسات غري . ٢٠٠٣التعذيب يف عام 

. قيفيـة مالئمة، وتدين مستوى تدريب العاملني، وضعف مستوى الرعاية الصحية، ونقص املشاريع واخلطط التث            
ومتثلت استجابة احلكومة هلذا الوضع يف تعزيز تعيني العاملني املؤهلني، وفصل العاملني غري املؤهلني أو نقلـهم،                 

كما ُعزز برنامج التدابري    . وتطوير مرافق املدارس، واستخدام خدمات طوارئ متنقلة لتقدمي رعاية صحية حمسَّنة          
ستشاري املعين حبقوق األطفال واملراهقني جلنة من املراقبني لرصـد  وشكل مؤخراً اجمللس الوطين اال   . غري السجنية 

وال تزال هذه القضية تثري . وضع املراهقني املخالفني للقانون اجلنائي، فيما يتعلق بتدابري االحتجاز والتدابري البديلة      
  . قلقاً خاصاً
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اهقني األشد عرضـة للمخـاطر،   وباإلضافة إىل هذه االستجابات من جانب احلكومة جتاه األطفال واملر         - ٧٢
قامت احلكومة أيضاً، استناداً إىل برنامج األطفال واملراهقني واألسرة، بتعزيز وضع االستراتيجية الوطنية لألطفال              

كما قامت احلكومة جبمع وتصنيف جمموعة من املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية       . )٦٣(٢٠٣٠- ٢٠١٠واملراهقني  
 عاماً، عن طريق عملية حوار واسعة النطاق مشلت مشاورات فردية مع ٢٠راتيجية مدهتا واملقترحات الالزمة الست

  .  طفل ومراهق من مجيع أحناء البلد٤ ٥٠٠أكثر من 

   حقوق املسنني–باء 

 عاماً ممن   ٧٠ إىل   ٦٥خصَّصت أوروغواي يف إطار تنفيذ خطة املساواة بدالً للمسنني البالغني من العمر               - ٧٣
كما عزَّزت احلكومة منحة الشيخوخة ملن يزيد عمرهم .  مدقع ويفتقدون مزايا الضمان االجتماعييعيشون يف فقر

 باملقارنة مع ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ١٥٠ومن املقرر أن يزيد احلد األدىن للمعاش التقاعدي بنسبة .  عاما٧٠ًعلى 
سسة الرئيسية للضمان االجتماعي يف     ويقدم مصرف الضمان االجتماعي، الذي ُيعد املؤ      . ٢٠٠٥مستواه يف عام    

البلد، مساعدة تقنية يف شكل مشورة مهنية، كما يقدم متويالً لربامج معنية، وال سيما مشاريع اهلياكل األساسية                 
ويقدم املـصرف   . ملنازل املسنني، ومتويالً لرابطات املتقاعدين وأصحاب املعاشات التقاعدية وألندية كبار السن          

ففي إطار . )٦٤( املعاشات التقاعدية ذوي الدخل املنخفض حق االنتفاع بريع ممتلكات البنكللمتقاعدين وأصحاب
النظام الشامل للصحة الوطنية، حيصل املتقاعدون من مقدمي الرعاية الصحية على قسائم جمانية حيصلون مبوجبها               

  . على املشورة الطبية واألدوية والتحاليل واألشعة السينية وخمطط رسم القلب

   احلق يف حرية التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية–جيم 

، لتنص على جترمي عملية التحريض العام على        ٢٠٠٣ من القانون اجلنائي يف عام       ١٤٩ميثل تعديل املادة      - ٧٤
الكراهية واإلهانة وسائر أشكال العنف البدين أو املعنوي، بسبب اللون أو العرق أو الدين أو األصل القومي أو                  

وبعد عام من تعديل    . أو اهلوية اجلنسية، خطوة مهمة يف مكافحة مجيع أشكال التمييز         / أو التوجه اجلنسي و    اإلثين
، الذي أنشئت مبوجبه اللجنـة الفخريـة        )٦٥(هذه املادة، صدر قانون مكافحة العنصرية وكره األجانب والتمييز        
ن ممـثلني للمؤسـسات العامـة واملنظمـات     ملكافحة العنصرية وكره األجانب وسائر أشكال التمييز واملؤلفة م   

وبرغم أن ذلك أدى إىل القضاء على النقص يف اهلياكـل النوعيـة             . االجتماعية، وُخولت سلطة تلقي الشكاوى    
الالزمة ملكافحة التمييز، جيب على اللجنة زيادة قدراهتا على اختاذ مبادرات وإجراءات لرفع مستوى أدائهـا إىل                 

  .املستوى املنشود

حرز البلد يف السنوات األربع املاضية تقدماً حنو االعتراف حبقوق املثليني واملثليات ومغـايري اهلويـة                وأ  - ٧٥
وتعّد أوروغواي أول بلد يف أمريكا الالتينية يّسن تشريعاً بإباحة زواج شخصني من . اجلنسية، وتعزيز هذه احلقوق

، محاية وتنظيم حقوق األزواج الذين )٦٦(٢٠٠٧ام ويتوىل قانون املعاشرة بدون زواج، الصادر يف ع. نفس اجلنس
  .)٦٧(تعاشروا مدة مخس سنوات متتالية بدون زواج بغض النظر عن جنس الشريكني

يعترف حبق كل شـخص يف      ) أقره بالفعل جملس الشيوخ   (ومثة مشروع قانون قيد نظر الربملان العتماده          - ٧٦
. شتراط إجراء جراحة لتغيري جنسه يف أي ظرف من الظـروف          حرية إمناء شخصيته وفقاً هلويته اجلنسانية، دون ا       
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ويتضمن ذلك حق الشخص يف أن يتم تعريفه بالطريقة اليت تعترف اعترافاً كامالً جبنسه، كما يكفل االتساق بني               
 االسم واهلوية يف سجل األحـوال املدنيـة،       (هذه اهلوية وبني االسم واجلنس املدوَنْين يف وثائق اهلوية اخلاصة به            

  وعلى الصعيد الدويل، قام البلد بدور نـشط يف تعزيـز ومحايـة حقـوق               ). ووثائق االنتخاب والسفر وغريها   
  .األقليات اجلنسية

   حقوق األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي–دال 

طرحت أوروغواي وثائق متنوعة ملكافحة العنصرية يف سياق مكافحة مجيع أشـكال التمييـز وعـدم                  - ٧٧
الة األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي، أنشأت احلكومة احلالية هياكل مؤسسية مل توجد من              ففي ح . التسامح

ومتثلت إحدى اخلطوات املؤسسية الرئيسية يف إنشاء اللجنة الفخرية ملكافحة العنصرية وكره األجانـب          . )٦٨(قبل
  .والتمييز، كما ذُكر آنفاً

 األوىل يف املضي حنو مجع املعلومات األساسـية الالزمـة           وفيما يتعلق بالسياسات العامة، متثلت اخلطوة       - ٧٨
يف الدراسـة   " األصل اإلثـين  /اجملموعة اإلثنية "ولبلوغ هذه الغاية، أُدخلت عبارة      . لتخطيط السياسات وتنفيذها  

ذه  املعهد اإلحصائي الوطين، إذ متثل ه      ٢٠٠٦االستقصائية املوسعة واملستمرة لألسر املعيشية، اليت أجراها يف عام          
 ٩,١وقد عرَّف . الدراسة االستقصائية مصدراً رئيسياً رمسياً للمعلومات لكل من األطراف الفاعلة العامة واخلاصة

 العرقي يف نظـام     - كما أُدمج املتغري اإلثين     . يف املائة من اجمليبني على االستقصاء أنفسهم بأهنم من أصل أفريقي          
  .املعلومات اجلنسانية ملعهد السيدات الوطين

وفيما يتعلق بالشباب املنحدرين من أصل أفريقي، دعت احلكومة إىل إشراكهم يف برامج إلكساهبم خربة               - ٧٩
وتساعد وزارة التعليم والثقافـة الـشباب       . العمل األولية وإحلاقهم بسوق العمل، وذلك عن طريق املنح املقدمة         
، على استكمال دراساهتم، يف حـني يعمـل         املنحدرين من أصل أفريقي، من خالل برناجمها اخلاص بتقدمي املنح         

صندوق التضامن اجلامعي، من خالل برنامج منح كارلوس كيخانو الدراسية، على تيسري إحلاق طالب اجلامعـة                
ويف مدينة مونتبيديو، اليت يتركز هبا املنحدرون . األوروغوايني ذوي األصل األفريقي بالدراسات العليا خارج البلد

دِّم تدريب للمواطنني واملسؤولني احلكوميني يف جمال كشف أشكال العنـصرية والتمييـز             من أصل األفريقي، قُ   
، ويف إطار مشروع جترييب، أدرج املعهد العايل للتدريب األفريقي يف التدريب الذي ٢٠٠٧ويف عام . والتصدي هلا

  .يقدمه معهد أرتيغاس للعمل الدبلوماسي إىل املوظفني الدبلوماسيني

، أنشأ الربملان مناسبة اليوم الوطين للموسيقى الشعبية والثقافة األوروغوايية األفريقيـة            ٢٠٠٦ويف عام     - ٨٠
، الذي ُيحتفل به تقديراً لإلسهام الذي قدَّمه األوروغواييون من أصل أفريقي للثقافـة              )٦٩(واملساواة بني األجناس  

اون اإلدارات احلكومية الوطنيـة واحملليـة مـع         ويف العاصمة، تتع  . الوطنية، وكذلك للمطالبة باملعاملة املتساوية    
اجلمعيات النسائية على اختاذ تدابري لتعويض السكان املنحدرين من أصل أفريقي عن طردهم من أحيائهم الثقافية                

  .إبان فترة احلكم املدين العسكري الديكتاتوري
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   حقوق الشعوب األصلية–هاء 

رين من الشعوب األصلية إىل عضوية اللجنة الفخرية ملكافحة ، انضم ممثلو منظمات املنحد٢٠٠٧يف عام     - ٨١
ومتثل هذه اخلطوة لفتة مهمة واعترافاً سياسياً بإسهام الـشعوب  . العنصرية وكره األجانب وسائر أشكال التمييز 

ملـان  ويناقش الرب . األصلية يف تشكيل اهلوية الثقافية ألوروغواي، وهو ما أُمهل يف املاضي على املستوى السياسي             
وتتمثل . أبريل يوماً لالحتفال مبقاومة شعب تشاروا واهلوية األصلية       / نيسان ١١حالياً مشروع قانون لتسمية يوم      

املطالب احلالية الرئيسية للمنحدرين من شعب تشاروا يف معرفة سكان أوروغواي واعترافهم بأسالفهم األصليني،         
 يف احتفال شعيب، عودة رفاة فامياكا بريو، زعيم قبيلـة           ، مت ٢٠٠٥ويف عام   . واحترام أطالل ثقافتهم ومقابرهم   

ومل تصدق أوروغواي بعد علـى  . تشاروا، اليت كانت معروضة يف متحف اإلنسان يف باريس، إىل املقابر الوطنية     
  .١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

   حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم–واو 

لعدة أسباب، منها مستوى    " حالة طوارئ إنسانية  "وضع السجون بأنه     ٢٠٠٥وصفت احلكومة يف عام       - ٨٢
فقد أدى االفتقار إىل سياسة وطنية بشأن اجلرائم، إضافة إىل التشريعات القمعية، . االكتظاظ يف مجيع سجون البلد

  .) من السكان١٠٠ ٠٠٠ سجيناً من كل ٢٣٠إذ يوجد حالياً (إىل زيادة مطردة يف معدل الَسْجن املستمر 

، طبقت احلكومة النظام اخلاص باإلفراج املبكر املشروط عن السجناء؛ وعززت سياسات ٢٠٠٥ويف عام   - ٨٣
 يف املائة من مشاريع األشغال العامة واملناقـصات      ٥مثالً بتخصيص   (اإلدماج االجتماعي للسجناء واملفرج عنهم      

 عاماً ممن ليس هلم سوابق إجراميـة خطـرية،          ٧٠؛ ونفَّذت نظام االعتقال املرتيل ملن يتجاوز عمرهم         )العامة هلم 
وللحوامل، ولذوي احلاالت املرضية اخلطرية؛ كما أدخلت نظاماً لتخفيف العقوبة، بإحلاق الـسجني بعمـل أو                

، بلغ عدد من ٢٠٠٨وبنهاية عام . )٧٠(بدراسة، مبعدل يوم واحد من فترة السجن مقابل يومني للعمل أو الدراسة
كما استثمرت احلكومة أمواالً طائلة يف توسيع       .  سجيناً يف مجيع أحناء البلد     ٨٣٠ذا احلكم   أُفرج عنهم مبوجب ه   

  .وبرغم هذه التدابري، ال يزال االكتظاظ يف مستويات حرجة. السجون احلالية وبناء سجون جديدة

 ٧ ٦٩٥ سجيناً من نزالء مجيع السجون يف البلد، البالغ عددهم           ١ ٨٨٨، كان   ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار   - ٨٤
 سجيناً خاضعني هلذا النظام من      ١ ٣٢٥سجيناً، خاضعني لنظام ختفيف العقوبة من خالل االلتحاق بعمل، وكان           

فبناء على التماس من هـؤالء      . خالل االلتحاق بدراسة، وهو ما ميثل زيادة بارزة باملقارنة مع السنوات املاضية           
وكان . جبات والتوصيات املتعلقة بالتطبيق العملي هلذا النظامالسجناء بإنفاذ احلقوق الدستورية، حدَّد القاضي الوا

من مثار النظام الشامل للصحة الوطنية حصول السجناء على احلقوق املكفولة لسائر املواطنني فيما يتعلق بالرعاية                
  .الصحية الشاملة العالية اجلودة

يت أُنشئت مبوجب القانون قبل ذلـك        ُشغلت وظيفة املفوض الربملاين لنظام السجون، ال       ٢٠٠٥ويف عام     - ٨٥
، ُخوِّل األشخاص احملرومون من حريتهم سلطة تكوين جمالس متثلهم، ُيختار أعضاؤها ٢٠٠٨ويف عام . )٧١(بعامني

باالقتراع السري يف مجيع سجون البلد، حيث قدمت هذه اجملالس طلباً للحماية املؤقتة التماساً لتنفيـذ املعـايري                  
  .والواقع أن حق السجناء غري املدانني يف التصويت يف االنتخابات العامة حمدود. عاالًالقانونية تنفيذاً ف
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   حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة–زاي 

 نسمة ٥ ٠٠٠ يف املائة من إمجايل سكان أوروغواي املقيمني يف مناطق حملية يبلغ عدد سكاهنا ٧,٦أعلن   - ٨٦
م معوقون بصورة من الصور، وذلك يف إطـار اإلجابـة عـن      أهن)  يف املائة من إمجايل سكان البلد      ٨٢(أو أكثر   

وقد لوحظ ارتفاع معدل انتشار     . ٢٠٠٤االستقصاء الوطين األول لألشخاص ذوي اإلعاقة، الذي أجري يف عام           
ولكن عند أخذ عامل العمر يف احلسبان، .  يف املائة٧ يف املائة مقابل ٨,٢: اإلعاقة بني اإلناث باملقارنة مع الذكور

وقد أمكن .  سنة أكثر إصابة باإلعاقة باملقارنة مع اإلناث يف نفس الفئة العمرية٣٠ني أن الذكور األقل من عمر تب
كشف العالقة بني اإلعاقة والفقر نتيجة لوضع اخلطة الوطنية للرعاية يف حاالت الطوارئ االجتماعية، كما ذُكر                

  . يف املائة٢٣ العشوائية وسكان ضواحي املناطق احلضرية إىل فقد وصل متوسط نسبة اإلعاقة بني سكان املناطق: آنفاً

، ُوضع الربنامج الوطين لإلعاقة هبدف تنفيذ أنشطة تتوافق مع اتفاقية حقوق األشخاص             ٢٠٠٥ويف عام     - ٨٧
. ذوي اإلعاقة واتفاقية البلدان األمريكية بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد األشـخاص ذوي اإلعاقـة           

ن اللجنة الوطنية الفخرية املعنية بذوي اإلعاقة مع الربنامج الوطين لإلعاقة من أجل حتقيق التكامل يف جمال                 وتتعاو
ويف عـام   . التعليم، والقضاء على العوائق احلضرية واملعمارية وعوائق النقل، وإحلاق ذوي اإلعاقة بالقوة العاملة            

 يف املائة ٤اإلعاقة، تطالب مجيع األجهزة العامة بتخصيص ، اعتمدت السلطة التنفيذية لوائح إلنفاذ قانون        ٢٠٠٧
  .)٧٢(من الوظائف اخلالية هبا لألشخاص ذوي اإلعاقة، وقد الُتزم هبذه اللوائح التزاماً كامالً

   حقوق املهاجرين والالجئني–حاء 

 الـصكوك  ، هبدف مواءمة تشريعاهتا مع)٧٣( قواعد جديدة بشأن اهلجرة٢٠٠٨سنت أوروغواي يف عام     - ٨٨
الدولية املعنية، وتيسري دخول وحركة األشخاص من أراضي أوروغواي وإليها، وتيسري ظروف إقامة األجانب هبا، 

كما ُنظِّمت عودة سكان . واالعتراف باحلق يف اهلجرة وتأكيده، وضمان مساواة املهاجرين يف املعاملة مع املواطنني
 على أنه جرمية، واُتخذت تدابري لضمان نوعية وثائق الـسفر           أوروغواي من اخلارج، وُصنف االجتار باألشخاص     

 املبادئ واحلقوق اخلاصة مبلتمسي اللجوء، كما أُنشئت جلنة      )٧٥(وحدد القانون اخلاص مبركز الالجئني    . )٧٤(والتعاون التقين 
شؤون الالجئني، أنشئ   ومبوجب اتفاق مع مفوضية األمم املتحدة السامية ل       . لشؤون الالجئني وُشكلت أمانة دائمة للجنة     

  .)٧٦(٢٠٠٩برنامج يستهدف إعادة توطني الالجئني من بلدان أخرى يف أوروغواي اعتباراً من عام 

   التحديات وااللتزامات–سادساً 
 ازدياد اإلنفاق العام على حقوق اإلنسان يف أوروغواي، وبرغم )٧٧(يبني الرسم البياين الوارد يف احلواشي      - ٨٩

  .الكثري الذي ينبغي إجنازه يف هذا اجملالذلك ال يزال هناك 

وقد حاولت أوروغواي يف السنوات األربع املاضية ضمان االلتزام الزمين بواجباهتا املتعلقة بـاإلبالغ إىل              - ٩٠
وتتعهد أوروغواي بأن تعد وتقدم يف أقرب وقت . اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، وإن كان ذلك مل يتحقق بعد         

قة بالتمييز العنصري والتعذيب والعمال املهاجرين، والتقارير املتعلقة بـالربوتوكولني االختيـاريني            التقارير املتعل 
  .امللحقني باتفاقية حقوق الطفل
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التـشريع املتعلـق    : وفيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية، ال تزال هناك مسائل معلقة، تشمل ما يلي              - ٩١
ارج من التصويت؛ التشريع املناسب بشأن األحزاب السياسية ومتويلـها؛        بتمكني مواطين أوروغواي املقيمني باخل    

والتشريع احملدَّث اخلاص بتنظيم عمل منظمات اجملتمع املدين، مبا يكفل مزيداً من األمن القانوين ويعزز ممارسات                
يا باملـشاركة يف    وفيما يتعلق بنظام العدالة، ال يسمح القانون اجلنائي يف أوروغـواي للـضحا            . املساءلة اجليدة 

كما جيب على البلد العمل على ضمان إقامة        . اإلجراءات القضائية، وجيب على البلد إحراز تقدم يف هذا الصدد         
وفيما يتعلق بإجراءات مكافحة االجتـار      . العدل يف فترة معقولة، إذ ميثل هذا حتدياً حمورياً ألي جمتمع دميقراطي           

يف التنسيق الداخلي ملؤسساهتا، والتنسيق مع ممثليهـا باخلـارج ومـع    باألشخاص، تتعهد احلكومة بإحراز تقدم      
وتعتزم أوروغواي إحراز تقدم يف كشف احلقيقة بشأن مصري أكثر . سلطات البلدان اليت تقع هبا مثل هذه احلاالت

  مواطن اختفوا يف أوروغواي ويف بلدان أخرى يف املنطقة دون اإلقليمية، وكذلك يف اعتمـاد ومـنح                 ٢٠٠من  
  .تعويض كامل جلميع ضحايا إرهاب الدولة

وبرغم العديد من اجلهود املؤسسية واالقتصادية املبذولة، ال يزال الفقر يثري قلقاً، كما أن ارتفاع مستوى   - ٩٢
وتواصـل  . العوز واالستبعاد االجتماعي إىل درجة غري مقبولة أخالقياً يقف حجر عثرة أمام اإلجراءات العامـة              

وبـرغم  . ز على استئصال شأفة الفقر عن طريق السياسات االجتماعية احملددة اهلدف والشاملة           أوروغواي التركي 
  .تزايد االستثمار يف السياسات الثقافية، ال يزال البلد يعوزه الكثري لكي حيافظ على تراثه وحمفوظاته ومتاحفه

لتعامل مع وضع القصر املخالفني وفيما يتعلق حبقوق الفئات الضعيفة، تتعهد أوروغواي بإحراز تقدم يف ا        - ٩٣
وبرغم أن أوروغواي أحرزت تقدماً     . كما تتعهد بالتصدي لالكتظاظ املزعج يف مراكز احتجاز البالغني        . للقانون

يف إنشاء اهلياكل املؤسسية الالزمة للتعامل مع فئات معينة، مثل األشخاص املنحدرين مـن أصـل أفريقـي أو املثلـيني               
 أن هناك الكثري الذي ينبغي عمله من حيث ختصيص اعتمادات مالية يف امليزانية، واملوارد البـشرية،       واملثليات، يدرك البلد  

  . التمييزويف السنوات األربع القادمة ستضع أوروغواي وستنفذ خطة وطنية ملكافحة مجيع أشكال. والتدريب

Notes 

1  El “Programa 1000 promotores de Derechos Humanos” capacitó 1.020 personas directamente y otras 5000 de 
forma indirecta. 
2  Los dos primeros han jugado un papel muy importante en la toma de decisiones colectivas en las dos últimas 
décadas. La Constitución fue reformada por iniciativa popular a través de plebiscito en 1989, 1994 y 2004. En 1996, 
se plebiscitó afirmativamente una reforma parcial de la Constitución, centrada en el sistema electoral, sancionada 
por el Parlamento. En 1989, 1992 y 2003, tres leyes fueron sometidas a referéndum. 
3  Art.72: “La enumeración de derechos, deberes y garantías hechas por la Constitución, no excluye los otros que son 
inherentes a la persona humana o se derivan de la fórmula republicana de gobierno”. 
4  Art. 332: “Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que 
atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la 
reglamentación respectiva, sino que será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios 
generales del derechos y a las doctrinas generalmente admitidas”. 
5  Ley 17.930, de Presupuesto Nacional, del 19 de diciembre de 2005, artículo 229. 
6  Ley 18.446, de creación de la Institución Nacional de DDHH, del 24 de diciembre de 2008. 
7  Ley  17.163, de Fundaciones, del 10 de setiembre de 1999. 
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8   Ley 17.885, de Voluntariado Social, del 20 de mayo de  2005. 
9   Ley 18.232, de Radiodifusión Comunitaria, del 22 de diciembre de 2007. 
10  Ley 17.838, de Protección de Datos Personales para ser utilizados en informes comerciales y Habeas Data, del 24 
de setiembre de 2004. 
11  Ley 18.381, de Acceso a la Información Pública, del 17 de octubre de 2008. 
12  Ley 18.362, de Rendición de Cuentas 2007, artículo 302, del 6 de octubre de 2008. 
13 El Poder Judicial es ejercido por la Suprema Corte de Justicia  y por los Tribunales y juzgados del país. Existen 
Juzgados – Letrados y de Paz - en todas las capitales de los diecinueve departamentos y en las ciudades importantes. 
Los Tribunales –segunda instancia- y la Suprema Corte de Justicia están ubicados en la Capital de la República. A 
nivel de Tribunales de Apelaciones hay especialización temática: Civil, Penal, de Familia y de Trabajo. A nivel de 
Juzgados Letrados, además, hay sedes especializadas en Adolescentes, Aduana, de Concursos, Familia 
Especializados (que tiene competencia en las situaciones de violencia doméstica) y de Crimen Organizado. 
Prácticamente no existen sedes judiciales en los centros poblados de menos de 5.000 habitantes. El Ministerio 
Público tiene por objetivos la defensa de la sociedad, la defensa y representación del Estado en el ámbito que las 
leyes le asignen, y el asesoramiento al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial cuando le sea requerido. Constituye un 
cuerpo técnico-administrativo jerarquizado al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y 
Cultura, bajo la jefatura directa del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Se integra por éste, las 
Fiscalías Letradas Nacionales, la Fiscalía Adjunta de Corte, la Fiscalía Letrada Suplente, Fiscalías Letradas 
Departamentales y Fiscalías Letradas Adjuntas y es independiente técnicamente en el ejercicio de sus funciones. Las 
Fiscalías también tienen especialización respecto de los temas en los que interviene. 
14  Las Facultades de Derecho, en las ciudades en que tienen sede, otorgan patrocinio legal gratuito, como parte de 
su capacitación curricular. En Montevideo, los estudiantes de Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de la República lleva adelante el patrocinio legal a personas de bajos recursos -supervisados por sus docentes- en 
consultorios situados en las zonas más carenciadas. 
15  Ambas fueron creadas por la ley 17.897, de Libertad Provisional y Anticipada, del 14 de setiembre de 2005. 
16  Estos incluyen dos dictadores aún vivos, un ex Ministro de Relaciones Exteriores, y ocho jerarcas policiales y 
militares. En sentencia dictada por el Juez Luis Charles, en el caso por el que se procesó al General (R) 
Gregorio Álvarez, en diciembre de 2007, se estableció “la noción de crimen contra la humanidad no quedó 
congelada en el Estatuto de Nüremberg, sino que evolucionó, se perfeccionó y logró autonomía, definió sus 
características esenciales (imprescriptibilidad, improcedencia de la amnistía, indulto, gracia, asilo político y refugio) 
y se materializó en los principios de derecho internacional general con rango de jus cogens, por lo cual el castigo a 
los autores de esos delitos devino un imperativo universal”. 
17  Ley 17.894, de Ausencia por Desaparición Forzada, del 14 de setiembre de 2005. 
18  Ley 18.026, de Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de Lucha Contra el Genocidio, los 
Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, del 25 de setiembre de 2006. 
19  Ley 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, del 22 de diciembre de 1986. 
20  Ley 18.435, del Archivo Nacional de la Memoria, del 12 de diciembre de 2008. 
21  Ley 18.220, del Sistema Nacional de Archivos, del 20 de diciembre de 2007. 
22  Ver notas 10 y 11. 
23  Ley 17.949, de Personal Destituido, Desvinculado, Dado de Baja, Pasado a Situación de Reforma o Similares, 
por Razones Políticas o Ideológicas, Modificación de los Derechos Jubilatorios, del 8 de enero de 2006. 
24  Ley 18.033, de Ciudadanos que No Pudieron Acceder al Trabajo por Razones Políticas o Sindicales entre el 9 de 
febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, Recuperación de sus Derechos Jubilatorios y Pensionarios, del 13 de 
octubre de 2006. 
25  Ley 18.315, de Procedimiento Policial, Marco Normativo, del 5 de julio de 2008. 
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26  Por el Decreto 145/005, del 2 de mayo de 2005, fueron derogadas las normas que facultaban al Ministerio del 
Interior para autorizar el ingreso de la fuerza pública en empresas, centros de enseñanza o salud, y organismos 
públicos ocupados por empleados, obreros, estudiantes o cualquier otra persona, cuando mediare solicitud expresa 
por parte del titular de la empresa respectiva o de las autoridades competentes de las instituciones en cuestión. Por el 
Decreto 109/005, del 14 de marzo de 2005, fueron derogadas las normas que autorizaban a la fuerza pública a 
utilizar medidas coercitivas a fin de conducir a eventuales implicados y testigos a locales policiales a los efectos de 
su interrogatorio. 
27  Ley 18.362, de Rendición de Cuentas 2007, artículo 115, del 6 de octubre de 2008. 
28  Los procedimientos realizados pasaron de 403 en 2004 a 817 en 2008 y las personas detenidas, en esos años, de 
329 a 668, respectivamente. 
29  Ley 18.250, de Migración, del 6 de enero de 2008. 
30  En el Informe sobre los Objetivos de Milenio -como metas del país hacia 2015- se asumieron, “la erradicación de 
la pobreza extrema o indigencia, entendida ésta como la población cuyos ingresos son insuficientes para costear una 
canasta básica de alimentos” y “la reducción a la mitad de la totalidad de la población en situación de pobreza 
respecto a los niveles de 1990”. En 2005, y tras la crisis económica de 2002 -la peor desde la tercera década del 
siglo XX en Uruguay-, el nuevo gobierno adoptó como prioridad fundamental abatir la situación de pobreza e 
indigencia en la que se encontraban cientos de miles de uruguayos. La pobreza y la indigencia habían alcanzado 
guarismos desconocidos para Uruguay (30 por ciento y 4 por ciento, respectivamente), un país históricamente 
igualitario en América Latina, el continente más desigual del planeta. 
31 El PANES integró una diversidad de programas focalizados con diversos resultados. Se llevó adelante una 
campaña por el derecho a la identidad en la que se tramitaron 30.000 cédulas de identidad. Se detectaron más de 
96.000 mayores de 15 años que no culminaron primaria y 11.052 que no concurrieron nunca a un centro educativo, 
por lo que se implementó el programa “En el país de Varela, yo sí puedo” por el que más de 4.000 protagonistas han 
realizado un curso de alfabetización. Se aseguró una transferencia mensual de dinero -a través de una tarjeta 
magnética- a 62.000 hogares con hijos menores de 18 años para la compra de alimentos y elementos de higiene en 
una red de 500 pequeños comercios en todo el país. Un total de 1.990 pacientes con problemas visuales viajaron a 
Cuba para operarse, en tanto, en Montevideo, 13.000 escolares pasaron por una revisión oftalmológica y para 2.000 
de ellos se confeccionaron lentes. Más de 2.400 personas en situación de calle recibieron albergue, alimentación, 
ropa, atención de salud y apoyo social en la red de refugios. Se instrumentaron propuestas socio-educativas, 
laborales y productivas para el 25 por ciento de los hogares que participaron del PANES: 15.000 personas 
desarrollaron tareas de valor comunitario durante cinco meses en seis horas diarias de trabajo con cursos de 
capacitación obligatorios. Finalmente, 5.642 participantes de quienes participaron de esas actividades ingresaron en 
un programa de salud bucal. 
32  Ley 18.083, de Reforma del Sistema Fiscal, de 28 de diciembre de 2006. 
33  Ley 17.866, de Creación del Ministerio de Desarrollo Social, del 21 de marzo de 2005. 
34 Ejemplos de ello son los programas que atienden a las personas en situación de calle, el acompañamiento de 
emprendimientos socio-productivos de recicladores informales de residuos sólidos urbanos, la inclusión socio-
cultural de personas privadas de libertad o el apoyo para garantizar a todas las personas sus documentos de identidad 
o su derecho a saber leer y escribir. 
35  Observatorio Social del MIDES: http://mides.redirectme.net/mides/portalMides/portalMides/portal.php. 
36  Ley 18.437, Ley de Educación, de 24 de diciembre de 2008. 
37 Leyes 18.131, de creación del Fondo Nacional de Salud, de 18 de mayo de 2007, 18.161, de creación de los 
servicios de Salud del Estado, de 29 de julio de 2007 y 18,211 de implementación del Sistema Nacional de Salud, de 
5 de diciembre de 2007. 
38 La atención de la salud en este nuevo sistema está orientada por los principios de universalidad, continuidad, 
oportunidad, calidad, interdisciplinariedad y trabajo en equipo, centralización normativa y descentralización en la 
ejecución, eficiencia social y económica, atención humanitaria, gestión democrática, participación social, y derecho 
del usuario a la decisión informada sobre su situación. 



A/HRC/WG.6/5/URY/1 
Page 24 

  
39  Elementos adicionales son la rebaja de copagos (como los tickets en medicamentos para la población en general y 
para la población hipertensa en particular), la gratuidad de acceso para la población diabética, la gratuidad de 
exámenes para control de embarazo, la gratuidad de exámenes preventivos para mujeres, la gratuidad para los nueve 
controles preventivos de los menores hasta 14 meses, y la atención a drogodependientes menores de 18 años y el 
apoyo a sus familiares. La reforma de salud ha puesto en marcha un proceso que pone énfasis en el derecho humano 
de acceso a la salud a través del principio del aporte solidario que se materializa en una fuerte redistribución de los 
recursos entre sanos y enfermos, jóvenes y adultos mayores, ricos y pobres, y por regiones según su nivel de 
desarrollo. Ello ha posibilitado un acceso universal a la salud y una mayor justicia social en la carga financiera de la 
enfermedad. Hoy el 100 por ciento de los uruguayos están adscriptos a un prestador integral de salud. 
40  Ley 18.335, de los Derechos de los Pacientes, del 15 de agosto de 2008. 
41  Ley 17.940, de Fuero Sindical, del 2 de enero de 2006. 
42  Leyes 18.098, 18.099 y 18.215, de Descentralización Empresarial, sancionadas en 2006-2007. 
43  Ley 18.065, de Trabajo Doméstico, del 27 de noviembre de 2006. 
44  Ley 18.441, de Limitación del Horario del Trabajador Rural, de 24 de diciembre de 2008. 
45  Ley 18.406, de Creación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, del 24 de octubre de 2008. 
46 Ley 18.345, Trabajadores de la Actividad Privada, Otorgamiento de Licencias Especiales para Determinados 
Casos, del 11 de setiembre de 2008. 
47 En el cuatrienio se construyeron y entregaron 7.267 viviendas nuevas e iniciaron los procedimientos para la 
construcción de otras 11.424, todas ellas destinadas a los hogares con menores ingresos; se llegará a los 1.600 
créditos para compra de vivienda usada a finales de 2009; se implementó el sistema de garantía de alquileres para 
trabajadores del ámbito privado y se otorgaron 1.068 garantías de alquiler en la capital -previéndose otorgar 987 
garantías de alquileres en el interior urbano al cabo de este período de gobierno-; y, se otorgaron 9.600 créditos y 
subsidios para mejora y ampliación de vivienda. 
48  El artículo número 47 de la Constitución de la República establece que: “el servicio público de saneamiento y el 
servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por 
personas jurídicas estatales”. Por otra parte, en 1996, una reforma constitucional había otorgado rango constitucional a 
la protección del medio ambiente, a través de este artículo, estableciendo que: “La protección del medio ambiente es de 
interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación 
graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores.” 
49  Decreto 349/05 que reglamenta la Ley 16.466 de 1994. 
50 Ley 17.234, Declárese de Interés General la Creación y Gestión de un Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas Como Instrumento de Aplicación de las Políticas y Planes Nacionales de Protección Ambiental, del 22 de 
febrero de 2000. 
51  Ley 18.308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, Marco Regulador General, del 18 de junio de 2008. 
52  Decreto 260/07. 
53  La falta de capacidad coercitiva de la normativa aprobada y las dificultades constatadas en la negociación de la 
financiación - que por ley corresponde a los empresarios que introducen los envases no retornables al mercado- han 
pospuesto la implementación generalizada de la nueva modalidad de recuperación. 
54  Ley 18.284, de creación del Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay, del 16 de mayo de 2008. 
55  Ley 18.384, Estatuto del Artista y Oficios Conexos, del 17 de octubre de 2008. 
56  Ley 18.238, Institución Teatral El Galpón, Se Autoriza al Poder Ejecutivo a Transferirle Determinada Suma, 26 
de diciembre de 2007. 
57 Se definió como cometido: “ejercer, como ente rector de las políticas de género, las funciones de promoción, 
diseño, coordinación, articulación, así como el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas; garantizando la 
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igualdad de derechos y la equidad de oportunidades de mujeres y hombres, asegurando la participación en los 
ámbitos políticos, económicos, social, territorial e internacional”. 
58  Sancionado por decreto ministerial del 15 de mayo de 2007. 
59 En estos cuatro años se realizaron avances significativos en la transversalización de la perspectiva de género en 
las políticas públicas con: la aplicación de una política integral en violencia doméstica; la promoción de la 
participación política y social de las mujeres; la territorialización de las políticas desde esta perspectiva; y el 
fortalecimiento del mecanismo rector de las políticas de género en el plano internacional. 
60 Ley 18.104, de Declaración de Interés General de las actividades orientadas a la igualdad de derechos y 
oportunidades entre  hombres y  mujeres en la República, del 15 de marzo de 2007. 
61  Se realizaron, entre otras, las siguientes acciones: instalación de Comisiones Departamentales de lucha contra la 
violencia doméstica en  diecisiete departamentos; capacitación y sensibilización en violencia doméstica a jueces, 
fiscales, defensores de oficio, profesionales auxiliares de justicia, de la salud, la educación, policiales; apertura de 
servicios públicos especializados en atención a mujeres que sufren Violencia Doméstica en diferentes 
departamentos; elaboración de Guías de Procedimientos para el abordaje de las situaciones de violencia doméstica 
para operadores del sector salud y policial; diseño de un Sistema Nacional de Información en violencia doméstica; 
coordinación y trabajo en red con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para la 
implementación de acciones de combate a la violencia doméstica. 
62  La ley 17.815 apunta a quien pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a 
persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales, así como a quien contribuyere a la 
prostitución, explotación o servidumbre sexual de menores de edad o incapaces, siendo agravantes que se produjere 
con abuso de las relaciones domésticas o de la autoridad, pública o privada, o la condición de funcionario policial del 
agente. Igual pena es establecida para quien de cualquier modo favorezca o facilite la entrada o salida del país de 
menores de edad o incapaces, para ser prostituidas o explotadas sexualmente. Es castigada también la fabricación, 
comercio y difusión de material pornográfico en que aparezcan menores de edad o incapaces. 
63  Programa aprobado y declarado prioritario por la Presidencia de la República en 2008. 
64  En 2008, éstas totalizaban 5.656. 
65  Ley 17.817, Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación, del 6 de setiembre de 2004. 
66  Ley 18.246, de Unión Concubinaria, Regulación, del 18 de diciembre de 2007. 
67 Un proyecto de ley que habilita a ejercer el derecho a la adopción a las uniones concubinarias, en discusión en el 
Parlamento, ha sido aprobado en el Senado y está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados. En 2007, se 
incorporó la educación sexual a los programas educativos. 
68 Ellos son: la Asesoría Honoraria de la Presidencia de la República en Asuntos de Equidad Racial; el Área de 
Promoción y Coordinación de Políticas Públicas de Acciones Afirmativas para Afrodescendientes en la Dirección de 
Derechos Humanos del MEC (por Resolución Ministerial de Octubre 2006); la Secretaría para la Mujer Afro 
Descendiente en el Instituto Nacional de las Mujeres y la asesoría para temas y asuntos de los jóvenes 
afrodescendientes de la dirección del Instituto de la Juventud, ambas en el Ministerio de Desarrollo Social; y la 
Asesoría de Asuntos Afro en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 
69  Ley 18.059, Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial, del 20 de noviembre de 2006. 
70  Ver nota número 15. 
71  Ley 17.684, de Creación del Comisionado Parlamentario, del 29 de agosto de 2003. 
72 Ley 18.094, de Personas con Discapacidad, Se Modifican los Conceptos para Referirse a Ellas en los Textos 
Normativos y Se Dictan Normas para su Ingreso a la Función Pública, del 9 de enero de 2007. 
73  Ver nota 29. 
74  Esta última decisión fue incorporada por nuestro país por la ley 18.349, de Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR, del 15 de setiembre de 2008, y la ley 18.350, de Acuerdo 
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contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la 
República de Chile, del 15 de setiembre de 2008. 
75  Ley 18.076, de Estatuto del Refugiado, del 19 de diciembre de 2006. 
76  Ley 18.382, de Convenio de Reasentamiento de Refugiados, del 7 de octubre de 2008. 
77 Gráfica que enseña la evolución del gasto público en derechos humanos por área (2004-2007) en 
millones de pesos constantes de 2003: 
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