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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة عشرة
  ٢٠١٤فرباير / شباط٧ - يناير/ كانون الثاين٢٧

معلومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً          جتميع لل     
 ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  أوروغواي    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات             
ليقات املقدمة من الدولـة املعنيـة، ويف تقـارير          اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتع     

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحـدة             
. والتقرير مقدم يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات         . الرمسية ذات الصلة  

وال يتضمن التقرير أية    . رجعيةولالطالع على النص الكامل، ُيرجى العودة إىل الوثيقة امل        
آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد              

وهو يتبـع هيكـل املبـادئ       . منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية       
رت وقد ذُك . ١٧/١١٩التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف مقرره          

وروعيت . على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير           
  .يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

 
 A/HRC/WG.6/18/URY/2  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

7 November 2013 
Arabic 
Original: English/Spanish 



A/HRC/WG.6/18/URY/2 

GE.13-18436 2 

  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 دورة السابقةيف الاحلالة  
ــراء ــ املتاإلج ــد ذخ  بع
  ُتقبلمل/ ُيصدَّق عليهامل االستعراض

التصديق أو االنضمام 
 أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
مجيع أشكال التمييز العنـصري     

)١٩٦٨( 

اتفاقية حقـوق األشـخاص     
 )٢٠٠٩(ذوي اإلعاقة 

 

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق       
واالجتماعية والثقافيـة   االقتصادية  

)١٩٧٠( 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

  )٢٠٠٩(القسري 

 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية      
 )١٩٧٠(والسياسية 

    

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق     
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )١٩٩٣ (والسياسية

    

اء على مجيع أشـكال     اتفاقية القض  
  )١٩٨١(التمييز ضد املرأة 

    

ــذيب     ــضة التع ــة مناه اتفاقي
)١٩٨٦(  

    

الربوتوكول االختياري امللحـق      
ــذيب  ــضة التع ــة مناه باتفاقي

)٢٠٠٥(  

    

      )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل   
الربوتوكول االختيـاري امللحـق       

 املتعلـق باتفاقية حقـوق الطفـل    
ـ راك األطفـال يف     تشاب ات املنازع

  )٢٠٠٣(املسلحة 
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 دورة السابقةيف الاحلالة  
ــراء ــ املتاإلج ــد ذخ  بع
  ُتقبلمل/ ُيصدَّق عليهامل االستعراض

الربوتوكول االختيـاري امللحـق       
املتعلق ببيـع   باتفاقية حقوق الطفل    

األطفال واسـتغالل األطفـال يف      
  )٢٠٠٣(البغاء ويف املواد اإلباحية 

    

التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع  ا  
 العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم    

)٢٠٠١(  

    

أو /التحفظات و
أو /اإلعالنات و

  فامهاتالت

إعـالن  ( اتفاقية حقوق الطفـل     
 مـن   ٣ و ٢حتفظ، الفقرتـان    /عام

  )١٩٩٩٠، ٣٨املادة 

    

 إجراءات الشكوى
والتحقيق واإلجراءات 

  )٣(العاجلة

االتفاقية الدولية للقضاء علـى      
، مجيع أشكال التمييز العنصري   

  )١٩٧٢ (١٤املادة 

الربوتوكول االختياري امللحق   
وق العهد الدويل اخلاص باحلق   ب

ــة  ــصادية واالجتماعي االقت
  ) ٢٠١٣ (والثقافية

الربوتوكول االختياري امللحق   
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    ب

ــة   ــصادية واالجتماعي االقت
   ١١ و١٠، املادتان والثقافية

ــاري األول     الربوتوكــول االختي
امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص       
ــسياسية   ــة وال ــاحلقوق املدني ب

)١٩٧٠(  

تياري امللحق  الربوتوكول االخ 
فل املتعلق  باتفاقية حقوق الط  

توقيع (بإجراء تقدمي البالغات    
  )٢٠١٢فقط، 

  

الربوتوكول االختياري امللحـق      
 اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال  ب

 ٨، املــادة التمييـز ضـد املـرأة   
)٢٠٠١(  

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       
  ٤١املدنية والسياسية، املادة 

ــ   ــة مناهــضة التع  ،بذياتفاقي
 ٢١املادتان )/ ١٩٨٦ (٢٠  املادة

  )١٩٨٨ (٢٢و

االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  )٢٠١٢ (٧٧، املادة أسرهم

االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  ٧٦م، املادة أسره
الربوتوكول االختياري امللحق       

ص اتفاقية حقوق األشـخا   ب
ــة ــادة ذوي اإلعاق  ٦، امل

)٢٠١١(  

   

االتفاقية الدولية حلماية مجيع        
األشخاص مـن االختفـاء     

 ٣٢ و ٣١، املادتـان    القسري
)٢٠٠٩(  
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 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 السابقةيف الدورة احلالة  
اإلجراء املتخذ بعد 

 مل تقبل/هاق عليدمل ُيص االستعراض

التصديق أو االنضمام 
 خلالفةأو ا

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة    
 )١٩٦٧ (واملعاقبة عليها

الربوتوكول اإلضايف الثالـث    
امللحق باتفاقيات جنيف لعام    

٨()٢٠١٢( ١٩٤٩( 

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
١٠(١٦٩(  

 

نظام روما األساسـي للمحكمـة       
 )٢٠٠٢ (اجلنائية الدولية

اتفاقية منظمة العمل الدوليـة     
  )٩()٢٠١٢ (١٨٩م رق

 

     )٤()٢٠٠٥ (بروتوكول بالريمو 
االتفاقيات املتعلقة بوضع الالجئني     

ومبركز األشخاص عدميي   ) ١٩٧٠(
  )٥()٢٠٠١ و٢٠٠٤(اجلنسية 

    

ــف املؤرخــة   ــات جني  ١٢اتفاقي
) ١٩٦٩( ١٩٤٩أغـــسطس /آب

ان األول  اإلضــافينوالربوتوكــوال
  )٦()١٩٨٥(ا  هبان امللحقوالثاين

    

اقيات األساسية ملنظمة العمل    االتف 
  )٧(الدولية

    

التمييـز   كافحةمل اليونسكو اتفاقية 
  )٢٠٠٤ (التعليمجمال يف 

    

أوروغـواي  بأن تصدق   أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري       ،  ٢٠١١يف عام     -١
  .)١١( من االتفاقية٨ من املادة ٦اليت أُدخلت على الفقرة  على التعديالت

شجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         ٢٠١٠يف عام   و  -٢
بـشأن  ) ٢٠٠٦لعام   (١٨٧أوروغواي على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          

  .)١٢(اإلطار التروجيي للسالمة والصحة املهنيني
كما شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري أوروغواي على التـصديق علـى               -٣
بشأن الشعوب األصلية والقبليـة يف      ) ١٩٨٩لعام   (١٦٩تفاقية منظمة العمل الدولية رقم      ا

  .)١٣(البلدان املستقلة
 باعتماد اتفاقية منظمـة العمـل       يف أوروغواي أوصى فريق األمم املتحدة القُطري      و  -٤

  .)١٤( بشأن محاية األمومة١٨٣الدولية رقم 
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
 بصياغة مادة يف الدسـتور تـورد   يف أوروغواي فريق األمم املتحدة القطري   أوصى  -٥

كمـا أوصـى    املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صّدق عليها البلد يف قانونه الداخلي،            
 لاللتزامـات الدوليـة الـيت قطعتـها         وفقاًعلى القوانني الوطنية    هذه املعاهدات   علو  إقرار  ب

  .)١٥(أوروغواي على نفسها
 حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونـة          ة املعني ة اخلاص ةاملقّرر وأوصت  - ٦

 بأن تكفل أوروغواي على حنو كامـل االعتـراف بـاحلقوق            وخدمات الصرف الصحي  
، بسبل منها ضمان قابلية هذه احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف القانون الداخلي

  .)١٦(يف احملاكم الوطنيةللتقاضي أن تكون موضوعاً 
وبينما الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بعـض التطـورات التـشريعية               -٧
فقد ساورها قلق بشأن خلو التشريعات من أي أحكام حتظر           ،)١٧(كافحة التمييز العنصري  مل

وأوصـت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق        . )١٨(على وجه التحديد العنصرية والتمييز العنصري     
  .)١٩(صادية واالجتماعية والثقافية باعتماد قانون شامل ملناهضة التمييزاالقت
يف وساور جلنة القضاء على التمييز العنصري قلق إزاء عدم امتثال التشريعات اجلنائية         -٨

وأوصـت  .  من االتفاقية  ٤ ألحكام املادة     تاماً أوروغواي، وال سيما القانون اجلنائي، امتثاالً     
لتمييز لظر املنظمات اليت ترّوج     حبنظريات التفوق أو الدونية العنصريني و     بتجرمي نشر   اللجنة  

  .)٢٠(العنصري وحتّرض عليه
، )١٨-٠٢٦  من القانون رقم٢١املادة (د ُيعترب جرمية يف البلأن االختفاء القسري ومع   -٩

 واألقصى  تالحظ اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري بقلق اتساع الفجوة بني احلدين األدىن           
تكفل متاشي العقوبة الدنيا تشريعية وأوصت اللجنة باعتماد تدابري . للعقوبات املقّررة هلذه اجلرمية

  .)٢١( من االتفاقية٧مع أحكام املادة 
املقّرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة            أحاط  و  -١٠

القانون الناظم للتعاون   الوارد يف    بتعريف جرمية التعذيب     اً علم القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
، وأوصى بتجرمي فعل التعذيب وضروب املعاملة القاسـية أو          )٢٢(مع احملكمة اجلنائية الدولية   

  .)٢٣( ألحكام اتفاقية مناهضة التعذيبووفقاًحدة على ، كلٌ الالإنسانية أو املهينة
على تعـديل    اًاستفتاء شعبي أن   إىل    أوروغواي يفوأشار فريق األمم املتحدة القطري        -١١

يف  عامـاً يف عـدة جـرائم سـُيجرى           ١٦الدستور لتخفيض سن املسؤولية اجلنائيـة إىل        
  .)٢٤(ع توقيعات من بعض القوى السياسية، على أساس مج٢٠١٤ عام



A/HRC/WG.6/18/URY/2 

GE.13-18436 6 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )٢٥(املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانمركز     
  )٢٦(املركز يف الدورة احلالية الدورة السابقةاملركز يف  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 - - املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل

 بإنشاء املؤسسة الوطنيـة حلقـوق       اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري    أشادت    -١٢
ان ومكتب أمني املظامل وتعيينها بوصفها اآللية الوقائية الوطنية ملنع التعذيب مبوجـب             اإلنس

اللجنة املعنية بـاحلقوق    وحثت  . )٢٧(الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب     
. )٢٨( ملبـادئ بـاريس    طبقاًتسيري أعماهلا    أوروغواي على    االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ببدء املؤسسة مباشرة أعماهلا وبتعيني            وأفادت
اللجنة املعنية حبـاالت االختفـاء      وأوصى كل من    . )٢٩(٢٠١٢أعضاء جملس إدارهتا يف عام      

باحلق  ة املعني ة اخلاص ة املقّرر ، و )٣١(يف أوروغواي ، وفريق األمم املتحدة القطري      )٣٠(القسري
املؤسـسة  تزويد  بأن تكفل أوروغواي     )٣٢(وخدمات الصرف الصحي  املياه   على   احلصوليف  
بواليتها، مبـا يف ذلـك      االضطالع   إىل املؤسسة    ة اخلاص ة املقّرر تكما طلب . املوارد الكافية ب

يف و. )٣٣(رصد حالة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتلقـي شـكاوى األفـراد           
زانية واملوارد البـشرية    ص املعين مبسألة التعذيب بتخصيص املي     أوصى املقّرر اخلا   ٢٠٠٩ عام

آللية الوقائية الوطنيـة إىل عمـل فعـال يف          القانوين السليم ل  ساس  األ لضمان ترمجة    الكافية
  .)٣٤(املمارسة العملية

وأوصى فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي بإنشاء هيكل هرمي للمؤسـسة              -١٣
تزويـدها بـاملوارد    باهليئة الناظمة لسياسات املساواة بني اجلنـسني، و       الوطنية للمرأة، وهي    

  .)٣٥(الكافية
وخدمات الـصرف   املياه  احلصول على   باحلق يف    ة املعني ة اخلاص ةاملقّرركما أوصت     -١٤

 بأن تعتمد أوروغواي خطةً وطنية شاملة تكفل احلق يف احلصول على املياه وخدمات       الصحي
حتديد مسؤوليات خمتلف اجلهات الفاعلة بوضوح، وختصيص ما        الصرف الصحي بسبل منها     

  . )٣٦(يكفي من موارد، وضمان مشاركة اجملتمع املدين مشاركةً هادفة يف رسم هذه اخلطة
عدم تنفيذ برنامج ملكافحة التمييز     والحظ فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي          -١٥

 التمييز العنصري أوروغواي على التعجيل      وحثت جلنة القضاء على   . )٣٧(العنصري حىت اآلن  
  .)٣٨(باعتماد اخلطة الوطنية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري

الدولة جهودها الراميـة إىل     بأن تواصل   وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري         -١٦
ييـز  العرقي يف مجيع اخلطط والربامج من أجـل مكافحـة التم        و الُبعد اإلثين البدء يف مراعاة    

  .)٣٩(اهليكلي
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دوراً  إىل أن ملنظمات اجملتمع املدين       يف أوروغواي وأشار فريق األمم املتحدة القطري        -١٧
 يف تنفيذ الربامج والسياسات العامة، لكنها ال تضطلع بـدورٍ مهـم يف رسـم هـذه            مهماً

  .)٤٠(السياسات وال يف تقييم نتائجها

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٤١(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  )٤٢(حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتامية 
الواردة يف االستعراض 

  السابق

قُدم آخر تقرير   
منذ االستعراض  

  السابق
آخر مالحظات 

  حالة اإلبالغ  ختامية
جلنة القضاء على 
  التمييز العنصري

مارس /آذار  ٢٠١٠  ١٩٩٩أغسطس /آب
٢٠١١  

عد تقـدمي التقـارير احلـادي       حيل مو 
إىل الثالـث والعـشرين يف      والعشرين  

  ٢٠١٤ عام
اللجنة املعنية 

باحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية 

  والثقافية

ديسمرب /كانون األول
١٩٩٧  

 /تشرين الثاين  ٢٠٠٩
  ٢٠١٠نوفمرب 

قدمي التقريـر اخلـامس يف      حيل موعد ت  
  ٢٠١٥ عام

اللجنة املعنية حبقوق   
  اإلنسان

التقرير اخلامس قيد النظـر يف تـشرين          -  ٢٠١٢  ١٩٩٨أبريل /نيسان
  ٢٠١٣أكتوبر /األول

 اللجنة املعنية
القضاء على التمييز ب

  ضد املرأة

أكتوبر /تشرين األول
٢٠٠٨  

يرين الثامن والتاسع حيل موعد تقدمي التقر  -  -
  ٢٠١٤يف عام 

جلنة مناهضة 
  التعذيب

نوفمرب /تشرين الثاين
١٩٩٦  

   الثالث قيد النظرريرالتق  -  ٢٠١٢

 يف  ٢٠١٥ يناير/سُينظر يف كانون الثاين     -  ٢٠١٢  ٢٠٠٧يونيه /حزيران  جلنة حقوق الطفل
التقارير يف  التقارير الثالث إىل اخلامس و    

 الربوتوكول االختيـاري  األولية بشأن   
املتعلـق   امللحق باتفاقية حقوق الطفـل    

زعات املسلحة  انراك األطفال يف امل   تشاب
الختياري امللحق باتفاقية   والربوتوكول ا 

حقوق الطفل املتعلق ببيـع األطفـال       
ل يف البغاء ويف املـواد      واستغالل األطفا 

  اإلباحية
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  هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتامية 
الواردة يف االستعراض 

  السابق

قُدم آخر تقرير   
منذ االستعراض  

  السابق
آخر مالحظات 

  حالة اإلبالغ  ختامية
اللجنة املعنية حبماية   
حقوق مجيع العمال   
املهاجرين وأفـراد   

  أسرهم

  التقرير األويل قيد النظر  -  ٢٠١٣  -

اللجنة املعنية حبقوق 
األشخاص ذوي 

  اإلعاقة

   قيد النظررير األويلالتق  -  ٢٠١٣  -

اللجنة املعنية حباالت 
  االختفاء القسري 

أبريـل  /نيسان  ٢٠١٢  -
٢٠١٣  

قـدمي التقريـر الثـاين يف       حيل موعد ت  
  ٢٠١٩ عام

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية     

 هيئة املعاهدة
موعــد تقــدمي املالحظــات 

 املوضوع  يةاخلتام
 قُدمت يف

جلنة القضاء على التمييـز     
  العنصري

التمييز ضد الشعوب املنحدرة من       ٢٠١٢
ــيما   ــي؛ وال س ــل أفريق أص

 .)٤٢(النساء

-  

اللجنــة املعنيــة حبقــوق 
  اإلنسان

-  -   

اللجنة املعنية بالقضاء على    
 التمييز ضد املرأة

عمل املرأة ومشاركتها، واالجتار     ٢٠١٠
 .)٤٣(تبالنساء والفتيا

ــوار )٤٤(٢٠١٢ ، احلـ
  )٤٥(جارٍ

  -    -  جلنة مناهضة التعذيب
اللجنـة املعنيـة حبـاالت    

 االختفاء القسري
ــتعراض   ٢٠١٤ ــات، واسـ التحقيقـ

 التشريعات، وإجراءات التـبين،    
 .)٤٦(وحاالت االختفاء القسري

-  

  اآلراء    
 احلالة عدد اآلراء هيئة املعاهدة

 احلوار جارٍ )٤٧(٢ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
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  )٤٨(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

 احلالة الراهنة  الدورة السابقةيفاحلالة  

 نعم نعم ُوجهت دعوة دائمة

  )٢٠٠٩مارس / آذار٢٧-٢١(التعذيب  ال يوجد الزيارات املضطلَّع هبا
  )٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٧-١٣(االجتار 

 / شباط١٧-١٣(املياه وخدمات الصرف الصحي   
  )٢٠١٢فرباير 

 ٤ - سـبتمرب / أيلول ٣٠(احلق يف معرفة احلقيقة     
  )٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول

  - ال يوجد الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  - ال يوجد  الزيارات املطلوب إجراؤها

  . كليهمااحلكومة علىوردت ن، خالل الفترة قيد االستعراض، أُرسل بالغا  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
بعثة املقّرر اخلاص املعين     ،)٤٩()٢٠١١(تقرير املقرِّر اخلاص املعين مبسألة التعذيب        تقارير وبعثات املتابعة

  .)٥٠(وتقريره) ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٦-٢(مبسألة التعذيب 

  الطوعيالفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غريأشار  ،٢٠١٣يف عام و  -١٨
، اسُتجليت منها حالة واحـدة       حالة إىل حكومة أوروغواي منذ إنشائه      ٣١ إىل أنه قد أحال   

 إىل املعلومـات املقدمـة مـن         حالة استناداً  ١١ إىل املعلومات املقدمة من املصدر، و      استناداً
  .)٥١( حالة منها حىت اآلن١٩احلكومة، ومل ُيبت يف 

ّرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية     املق ٢٠١٢ودعت أوروغواي يف عام       - ١٩
  .د إىل زيارة البلالرأي والتعبري

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
يشمل نطاق عمل مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان اإلقليمـي يف أمريكـا               -٢٠

 األربعة األخرية، ما برحـت املفوضـية        وخالل األعوام . )٥٢(اجلنوبية التعاون مع أوروغواي   
إنـشاء املؤسـسة    : السامية حلقوق اإلنسان تقدم املساعدة إىل أوروغواي يف اجملاالت التالية         

 للربوتوكول  بادئ باريس، وكذلك اآللية الوقائية الوطنية وفقاً      وفقاً مل الوطنية حلقوق اإلنسان    
ئ التوجيهية املتعلقة باآلليـات الوقائيـة       االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب واملباد     

زيـادة  و؛  )٥٤(لمعايري الدولية حلقوق اإلنـسان    لتعزيز تطبيق السلطة القضائية     و؛  )٥٣(الوطنية
جملتمع املـدين  امنظمات أهم استخدام آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة من جانب     

؛ والتصديق علـى    )٥٥(حلقوق اإلنسان لشعوب األصلية واهليئات التابعة للمؤسسة الوطنية       او
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الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            
إطـار عمـل األمـم املتحـدة        ؛ وإدماج النهج القائم على حقوق اإلنسان يف         )٥٦(والثقافية

مات الدولة املتعلقة  وتنفيذ التزا؛)٥٧(٢٠١٥-٢٠١١يف أوروغواي للفترة    للمساعدة اإلمنائية
حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات املقدمـة مـن هيئـات                

  .)٥٨(اإلجراءات اخلاصة واالستعراض الدوري الشاملواملعاهدات 
وقد زارت نائبة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان أوروغـواي يف                -٢١
لمفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان يف         بأموال ل وغواي  أوروتربعت  . )٥٩(٢٠١١ عام

  . )٦١(٢٠١٣ و)٦٠(٢٠١٠ عامي

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق أن أحكـام             -٢٢

الـيت   يوم   ٣٠٠طيلة فترة   حظر الزواج مرة أخرى     قانون  ئية، مبا يف ذلك     بعض القوانني اجلنا  
يف املمارسة العمليـة يف     تلحق الضرر بالنساء    اآلداب العامة،   وقانون  تاريخ فسخ الزواج    تلي  

  . )٦٢( على املرأةاليت هلا أثر متييزيوأوصت اللجنة بإلغاء مجيع األحكام . األغلب
قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلق بشأن أوجه عدم        وساور اللجنة املعنية باحل     -٢٣

النساء املنحدرات مـن    الشديد الذي تعانيه    رمان  احلاملساواة بني الرجل واملرأة، إذ الحظت       
املرأة، مبا  يف حق   أوروغواي تدابري مكافحة التمييز     تشّدد  وأوصت اللجنة بأن    . أصل أفريقي 

تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة     املساواة يف احلقوق و     لتعزيز ١٨-١٠٤يف ذلك القانون رقم     
وأثارت جلنة القـضاء علـى   . )٦٣(واخلطة الوطنية األوىل لتكافؤ الفرص واملساواة يف احلقوق  

بسبب النساء من أصل أفريقي الذي تتعرض له   التمييز العنصري شواغل بشأن ازدواج التمييز       
  .)٦٤(أصلهن العرقي ونوع جنسهن

أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف إطار متابعة ، ٢٠١٠ يف عامو  -٢٤
دف كفالة املـساواة    هباملالحظات اخلتامية، بأن تتخذ أوروغواي تدابري خاصة مؤقتة إضافية          

   .)٦٥(املنحدرات من أصل أفريقيلفائدة النساء ، وال سيما بني املرأة والرجلالفعلية 
األفكـار  أوروغواي علـى    بأن تقضي    على التمييز العنصري     وأوصت جلنة القضاء    -٢٥

تنظـيم  عن طريـق    لشعوب املنحدرة من أصل أفريقي والشعوب األصلية        املتعلقة با النمطية  
  .)٦٦(محالت توعية
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أفـراد الـشعوب األصـلية      من أن   وساور جلنة القضاء على التمييز العنصري قلق          -٢٦
عـدم املـساواة،    ألشكال شىت مـن     ضحايا   يقعونوالسكان املنحدرين من أصل أفريقي      

وأوصت اللجنة بأن تسرع أوروغـواي      . )٦٧(سيما يف جماالت العمل واإلسكان والتعليم      وال
 مجع ونشر بيانات إحصائية عن تركيبتها السكانية وعن مؤشراهتا االقتصادية واالجتماعية          يف  

ـ    . )٦٨(مفّصلة حبسب األصل اإلثين والعرقي     ة بـاحلقوق االقتـصادية     وأثارت اللجنـة املعني
 األقليـات وهتميـشهم اجتماعيـاً     يف حق   واالجتماعية والثقافية شواغل مماثلة بشأن التمييز       

  .)٦٩(واقتصادياً
انتشار مدى  الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق         و  -٢٧

اية الـصحية والتعلـيم والعمـل    التمييز على أساس امليل اجلنسي، وال سيما يف جماالت الرع 
   .)٧٠(سكناحلصول على و

يف وأشار فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي إىل ما أحرزه البلد من تقـدم                 -٢٨
كما أبـرز   . امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية   بسبب  تشريعي من أجل التصدي للتمييز      اجملال ال 

اجلنسانية فيما يـصدره مـصرف      /جلنسيةالفريق االعتراف هبوية األشخاص مغايري اهلوية ا      
. )٧١(الضمان االجتماعي من قرارات وما تتخذه وزارة التنمية االجتماعية من تدابري إجيابيـة            

ملكافحة إعالمية  وأوصى فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي بتنفيذ سياسات ومحالت           
  .)٧٢(اجلنسانية/ ومغايري اهلوية اجلنسيةكراهية املثليني جنسياً

مـدى  وساور اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلق بـشأن             -٢٩
وأوصت اللجنـة   . األطفال املولودين خارج إطار الزواج    يف حق   الواقع  حبكم  انتشار التمييز   

  . )٧٣(برامج للتوعيةبأن تنفذ أوروغواي قانوهنا املتعلق باألسرة بأن تعدل 

 ياة واحلرية وأمنه الشخصيحق الفرد يف احل  - باء  

اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري أوروغواي على كفالة حصول النساء          حثت    -٣٠
   .)٧٤( خاصتنيضحايا االختفاء القسري على محاية ومساعدةواألطفال 

الحظ املقّرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أنه على الرغم مـن أن         ،  ٢٠١٣يف عام   و  -٣١
ب وإساءة املعاملة ليست مشكلةً منهجية يف أوروغواي، إال أنه تلقـى خـالل              أفعال التعذي 

زيارته مراكز االحتجاز معلوماٍت عن وقوع حوادث متعلقة مبمارسـة سـلوكياٍت عنيفـة        
  . )٧٥(يف استخدام القوةموظفي السجون إفراط بو

 بـشأن تـردي     وساور اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلق         -٣٢
خدمات الصرف  وقصور  الشرطة، ويشمل ذلك اكتظاظهما     خمافر  أحوال السجون وزنزانات    

  . )٧٦(احلصول على اخلدمات الصحيةوعدم الصحي 
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بوجـٍه  من تقـدم  مبا أحرزته احلكومة  واعترف املقّرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب  -٣٣
 اخلارجون عـن القـانون، البـالغون        الظروف اليت ُيحتجز فيها   ، غري أنه الحظ أن      )٧٧(عام

 على مـا    ،كما الحظ ارتباط أسباب ذلك    .  على حد سواء، ال تزال مقلقة       منهم نوالقاصرو
عن سلب   بالتعسف يف استخدام تدبري احلبس االحتياطي، وعدم استخدام تدابري بديلة            ،يبدو

وأوصى . دد السجناءعوتزايد احلرية وعدم استخدام تدبري اإلفراج املؤقت أثناء سري الدعوى، 
بإيالء األولوية إلجراء إصالح شامل للسجون مبا يشمل مراجعة التـشريعات           املقّرر اخلاص   

  .)٧٨(ثقافة استخدام احلبس االحتياطيإعادة النظر يف و
وفيما يتعلق بالعقوبات التأديبية، أوصى املقّرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بتقييـد              -٣٤

ديده، مع ضمان اعتمـاد هـذه       وحتديد مدة استخدامه ومت    النفرادياستخدام تدبري احلبس ا   
   .)٧٩(أصول احملاكماتالدنيا ملراعاة ضمانات الالتدابري بعد حماكمات حتترم 

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أوروغواي بكفالة           -٣٥
  . )٨٠(مون به من أعمالما يقوحصول مجيع احملتجزين على أجور عادلة على 

اتساع نطاق  والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق           -٣٦
تنظيم محالت  ب و الساريةد وأوصت أوروغواي بإنفاذ التشريعات      ظاهرة العنف املرتيل يف البل    

  .)٨١( مآوٍ هلمريتوعية وكفالة الدعم النفسي االجتماعي للضحايا وتوف
اعترف املقّرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب مبا تبذله احلكومة مـن            ٢٠١٣يف عام   و  -٣٧

ورأى املقّرر اخلاص . جهود، لكنه أعرب عن قلقه بشأن عدد وقائع العنف املرتيل اليت أُبلغ هبا          
حـدوث  تركيز علـى منـع    مع المضاعفة اجلهود املبذولة يف هذا الصدد    أنه من الضروري    

سكان وموظفي الشرطة والقضاء وتوعيتهم، ومحاية الـضحايا، واملتابعـة      ، وتثقيف ال  العنف
  . )٨٢( إدانتهمة إعادة تأهيل األشخاص الذين تثبتاملالئمة لعملي

طري يف أوروغـواي بإصـدار الئحـة للقـانون          وأوصى فريق األمم املتحدة القُ      -٣٨
  .)٨٣(املتعلق بالتحرش اجلنسي) ٢٠٠٩ لعام (١٨-٥٦١ رقم
للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلق بـشأن حـاالت           وساور ا   -٣٩

مع والعهد  أوروغواي إطارها القانوين مبا يتماشى مع أحكام        بأن تعزز   وأوصت  . عمل األطفال 
 ١٨٢ غريها من املعايري القانونية الدولية، مبا يف ذلك اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم                

)٨٤()١٩٩٩( .  
أيـضاً مـن أن     اور اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلق         سو  -٤٠

بـأن تعـاجل    وأوصت اللجنـة    . يف الشوارع يعيشون  الكثري من السكان، معظمهم أطفال،      
إمكانية حصول هؤالء السكان على خدمات الرعايـة        وبأن تكفل   أوروغواي هذه الظاهرة    

  .)٨٥(عيالصحية والتعليم والضمان االجتما
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إىل ما اتُّخذ من خطوات أشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مع أن و  -٤١
  .)٨٦(طلبت بذل مزيد من اجلهود يف هذا الصددفإهنا ملكافحة االجتار بالنساء والفتيات، 

جتار باألشخاص، ال سيما النساء      باال ة املعني ة اخلاص ةاملقّرر ت، ألق ٢٠١١ويف عام     - ٤٢
وهيئـات  واألطفال، الضوء على ما أحرزه البلد من تقدم، كسن التشريعات وإنشاء حماكم             

والحظـت  . لتصدي للجرمية املنظمة، مبا يف ذلك مسألة االجتار بالبشر        يف ا متخصصة  ادعاء  
أوروغواي بأن جتري    وأوصت   )٨٧( من التحديات يف هذا السياق     عدداًوجود  املقّررة اخلاصة   

رسم خطة عمل وطنيـة     بأن ت ، و )٨٨(طنية للحصول على معلومات حمّدثة    دراسة استقصائية و  
نظر يف مسألة إنشاء هيئة مركزية للتصدي لالجتـار         تبأن  ، و )٨٩(متكاملةوشاملة،  وجامعة،  

بـني هـذه الـسلطات      فيمـا   تعزيز التنسيق فيما بني السلطات املركزية و      لباألشخاص، و 
 )٩١(بإطالق محالت لتوعية اجلمهـور    كذلك  صة  أوصت املقّررة اخلا  و. )٩٠(والسلطات احمللية 

  .)٩٢(تقدمي التدريب ألعضاء سلطات الدولة وبناء قدراهتمبو
 ١٨-٢٥٠وأشارت املقّررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص إىل أن القانون رقم              -٤٣

ووسـائل اجلـرب    االجتار باألشخاص، إال أنه ال ينص على تقـدمي املـساعدة            يعاقب على   
وأوصت بأن تنشئ السلطة القضائية آليات حلماية الشهود ولتمكني الـضحايا          . )٩٣(للضحايا

وأسرهم واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين اليت قد تقدم هلم املـساعدة مـن االحتكـام إىل                
 بتعزيز اجلهود الرامية إىل معاجلة األسباب اجلذرية        وأوصت املقّررة اخلاصة أيضاً   . )٩٤(القضاء

  . )٩٥(ذه اجلرميةطر تعّرض من قد يقع ضحية االجتار هلخاليت تزيد 
ملكافحـة  متكامل  برنامجٍ  بوضع  وأوصى فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي          -٤٤

  .)٩٦(االجتار باألشخاص

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
القـضاة  بنقـل   التشريع املتعلـق    بفاء القسري   أحاطت اللجنة املعنية حباالت االخت      -٤٥

  .)٩٧(وعزهلم، وأوصت بتوطيد استقالل القضاء
فإهنـا  ما اختذه البلد من تدابري،      الحظت  جلنة القضاء على التمييز العنصري      ومع أن     -٤٦

 من اجلهود من أجل تيسري حصول السكان املنحدرين من          اًأوروغواي مزيد بأن تبذل   أوصت  
وب األصلية على سبل االنتصاف القضائي واإلداري على قدم املساواة مع    أصل أفريقي والشع  

  . )٩٨(سائر السكان
املدعني العـامني   أوروغواي  بأن تدرب   أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري       و  -٤٧

والقضاة واحملامني وأفراد الشرطة وغريهم من موظفي إنفاذ القوانني على كيفية الكشف عن             
  .)٩٩(وتوفري سبل جرب الضرر الناجم عنهالعنصري أفعال التمييز ا
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 حبكـم   ،وأوصى املقّرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بأن جترَي سـلطة مـستقلة             -٤٨
  .)١٠٠( حتقيقاٍت وافية على وجه السرعة يف مجيع ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة،وظيفتها

العقبـات احلائلـة دون     إزاحة  بوأوصى املقّرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب كذلك          -٤٩
سواء حدثت يف   إمكانية االحتكام إىل القضاء فيما يتعلق ببالغات التعذيب وإساءة املعاملة،           

  . )١٠١(احلاضرالوقت يف  وأفترة احلكم الديكتاتوري 
سـلب  أوصى املقّرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بضمان هتيئة السجون ومراكز           و  -٥٠

 إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج السريع يف ييترين حبيث تكون مالئمة لعملاحلرية اخلاصة بالقاص
ـ  ،)١٠٢(اجملتمع ويف اجملتمعات احمللية    إيالء األولويـة إلصـالح نظـام قـضاء      كما أوصى ب

  .)١٠٣(األحداث
 املقدمة يف إطار االستعراض     ٦٩ إىل   ٦٧ والتوصيات من    ٥٩وفيما يتعلق بالتوصية      -٥١

 أفاد فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي بأن ما اتُّخذ من تدابري             ،)١٠٤(الدوري الشامل 
إذ مل  . احلريـة سـلب   األحوال اليت ينفَّذ يف ظلها تدبري       يغّير  يف مسألة احتجاز املراهقني مل      

احلريـة  سلب تسجَّل أي مظاهر تقدم يف ما يتعلق بتخصص نظام قضاء القاصرين، وال يزال         
  .)١٠٥(ية استخداماًأكثر التدابري االحتراز

، أفاد فريـق    )١٠٦(٦٦ إىل   ٦٤وخبصوص توصيات االستعراض الدوري الشامل من         -٥٢
ـ   بأن البلد اختذ   األمم املتحدة القطري يف أوروغواي أيضاً        شـىت أتاحـت    ة خطواٍت قانوني

انتهاكاٍت خطرية حلقوق اإلنسان إبان احلكـم الـدكتاتوري          احملاكمة على ما ارُتكب من    
 ١٥-٨٤٨القـانون رقـم     (أحكام قانون سقوط الدعوى العامة      تجاوزت بذلك   ف،  السابق
 لكّن عدم اليقني القانوين بشأن استمرار هـذه احملاكمـات مـسألة مـثرية               .)١٩٨٦ لعام
 بعدم دستورية   ٢٠١٣ن احملكمة القضائية العليا يف عام       عفقد قضى حكٌم صادر     . )١٠٧(للقلق

اجلـرائم  بـأن  د إرساء حق االدعاء العام وأقـّر  ، الذي كان قد أعا   ١٨-٨٣١القانون رقم   
 بذلك تقادمها ، متالفياً بطبيعتها اخلطرية املرتكبة إبان احلكم الدكتاتوري جرائم ضد اإلنسانية       

ومن املثري للقلق أن يقف هذا احلكم عقبةً يف سبيل إعمال           .  االحتكام إىل القضاء فيها    وجميزاً
 العديـد مـن      وأعرب .)١٠٨( البلد عن املعايري الدولية    احلق يف االحتكام إىل القضاء، وُيقصي     

 بشأن قرارات احملكمة القـضائية العليـا         عن قلقه  ٢٠١٣اءات اخلاصة يف عام     آليات اإلجر 
  .)١٠٩(٢٠١٣فرباير /الصادرة منذ شباط

شجعت نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان الـسلطات علـى          ،  ٢٠١١يف عام   و  -٥٣
، كـالتحقيق يف     مطروحة منذ أمـد طويـل      علقة حبقوق اإلنسان  مواصلة معاجلة شواغل مت   

  .)١١٠(انتهاكات حقوق اإلنسان املاضية واملقاضاة عليها
بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضـمانات      املقّرر اخلاص املعين    دعا  ،  ٢٠١٣يف عام   و  -٥٤

ق يف اجلـرب، مـن      إىل تنقيح التشريعات القائمة حبيث ُتلغى أوجه التباين بني احل          عدم التكرار 
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إجراءات تقرير األهلية اليت قد تظلـم       كذلك  جانب، واحلقوق األخرى، من اجلانب اآلخر، و      
 إىل احملكمة القضائية العليا كي تبذل        خاصاً ووجه املقّرر اخلاص نداءً    .)١١١(مرة أخرى الضحايا  
وأوصى . د سواء املدَّعى عليهم على ح   و الضحايا    من أجل ضمان مراعاة قراراهتا حقوقَ      جهوداً

  .)١١٢(كتب أمني املظاململاملقّرر اخلاص بتقدمي الدعم الالزم للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان و
أنه، حبسب حكم صـادر عـن       والحظت اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري         -٥٥

 وتوجيه   متوفّني  عاماً ٣٠أكثر من   منذ  اعتبار األشخاص املختفني    احملكمة القضائية العليا، يتم     
وحثـت اللجنـة    . )١١٣(هتمة القتل لألشخاص املتهمني بارتكاب جرمية االختفاء القـسري        
، ومعاقبـة اجلنـاة،     )١١٤(أوروغواي على التحقيق الفعال يف مجيع حاالت االختفاء القسري        

وأوصت اللجنة بإنشاء وحدة متخصصة     . )١١٥(موظفي الدولة بشأن االتفاقية   مجيع  وتدريب  
، وبضمان  )١١٦(تنسيق سياسة املالحقة اجلنائية   لة التحقيقات و  لدعاء العام ملواص  دائرة اال داخل  

  .)١١٧(عدم تأثري املتهمني بارتكاب جرمية االختفاء القسري على سري التحقيقات
والحظت اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري بقلق أن التشريعات األوروغوانية            -٥٦

 مشاركةً كاملة كأطراف يف الـدعوى       األقرباءالضحية أو   ال تنص على مشاركة املّدعي أو       
على وشجعت اللجنة أوروغواي على اعتماد تعديالت لقانون اإلجراءات اجلنائية و         . اجلنائية

 لتعريف الضحية الـوارد يف    وفقاً ١٨-٠٢٦ من القانون رقم     ١٣ضمان تطبيق أحكام املادة     
  .)١١٨(االتفاقية

، املتعلقة مبـشاركة    نبثقة عن االستعراض الدوري الشامل     امل ٧توصية  الوفيما يتعلق ب    -٥٧
، أفاد فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي بأن الربملان        )١١٩(الضحايا يف الدعاوى اجلنائية   

  .)١٢٠( يف اعتماد قانون جديد لإلجراءات اجلنائيةينظر حالياً
حبماية الضحايا والـشهود    اعترفت  اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري      ومع أن     -٥٨

آليـات  لعدم وجود   ، فقد ساورها قلق     ١٨-٣١٥ ورقم   ١٨-٠٢٦مبوجب القانونني رقم    
" الـضحية "وأوصت اللجنة بضمان تطبيق مـصطلح   . )١٢١(تضمن فعالية تطبيق هذه التدابري    

وبإيفاء الـضحايا   ،  )١٢٢(أحكام االتفاقية على حنو يتفق مع      ١٨-٠٢٦الوارد يف القانون رقم     
  . )١٢٣(وقهم إيفاًء تاماًحق
مر األوشجعت اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري أوروغواي على تنظيم ممارسة    -٥٩
  .)١٢٤(حضارباإل

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
أن طلبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل أوروغـواي             -٦٠
  .)١٢٥( للفتيان والفتيات على حد سواء عاما١٨ًلزواج إىل الدنيا لن سالرفع ت
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 املنبثقة عـن االسـتعراض الـدوري        ٣٥ و ٣٤ و ٣٢ و ٢٨توصيات  الوخبصوص    -٦١
 ١٩-٠٧٥، أفاد فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي باعتماد القانون رقم            )١٢٦(الشامل

  .)١٢٧( عاما١٦ًالسن الدنيا للزواج يف د ، الذي حيد٢٠١٣املتعلق بالزواج املثلي، يف عام 
إجراء التعديالت اليت أُدخلت على     فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي       واعترب    -٦٢

  .)١٢٨( وأوضح أن قانون الطفل واملراهق يقدم ضمانات واسعة هلذا اإلجراءإجيابيةالتبّني 
ء إجراءاٍت خاصـة ملراجعـة   وأوصت اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري بإنشا   -٦٣

  .)١٢٩(لغائها عند االقتضاءإلإجراءات التبّني أو اإليداع النامجة عن حاالت اختفاء قسري، و

  حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية  -هاء  
 إىل  ٢٠٠٩يف عام   ) اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       أشارت    -٦٤

 قـضايا   يففعل التشهري   وإسقاط العقوبات اجلنائية على     ) ٣٣٦املادة  (تعديل القانون اجلنائي    
 وحثت اليونسكو أوروغواي على     . أطرافاً فيها  نون عمومي وموظفيكون  املصلحة العامة اليت    

التـشهري، وخباصـة يف القـانون اجلنـائي         لرتع صفة اجلرم عن     مواصلة خطواهتا اإلجيابية    
، واستعراض قانون حرية تداول املعلومات لضمان استقالل الـسلطة          )٣٣٤ و ٣٣٣ تاناملاد(

تنظـيم نفـسها    وسائط اإلعـالم    تتيح ل أوروغواي آليات   بأن تستحدث   أوصت  و. الرقابية
  . )١٣٠(بنفسها
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي بأن يضمن البلد استقالل اهليئـة               -٦٥

يـضمن، مبوجـب    بأن  د تطبيق قانون االطالع على املعلومات العامة، و       املعنية بتطبيق ورص  
القانون، بيئة إعالمية تعزز حرية وسائط اإلعالم واستقالهلا وتعددها يف ظـل القطاعـات              

 . )١٣١(اخلاص والعام واجملتمعي

والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق نقص متثيـل         -٦٦
  .)١٣٢(أوروغواي هذه التفاوتاتبأن تعاجل ساء على مجيع املستويات احلكومية وأوصت الن
، )١٣٣( املنبثقة عن االستعراض الدوري الـشامل ٧٥ إىل ٧٢صيات  توالوفيما يتعلق ب    -٦٧

 باعتماد  جزئياًأفاد فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي بأن أوروغواي قد اختذت تدبرياً   
 الذي ُيلزم، للمرة األوىل والوحيدة، بإدماج أشخاص من اجلنسني يف           ١٨-٤٧٦القانون رقم   

وأوصى . )١٣٤()٢٠١٥-٢٠١٤الفترة  (ثالثة مرشحني يف كل دورة انتخابية       تضم  كل قائمة   
  .)١٣٥(إدخال التعديالت الالزمة ومتديد مهلة تنفيذهبالفريق بتقييم تنفيذ قانون احلصص و

أوروغواي مشاركة الـسكان    بأن تعزز   تمييز العنصري   وأوصت جلنة القضاء على ال      -٦٨
متثيلهم يف  وبأن تزيد   ،  )١٣٦(املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية يف الشؤون العامة        

  . )١٣٧(الربملان ويف املؤسسات األخرى
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  احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية  - واو  
أن عدد النساء قتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق  الحظت اللجنة املعنية باحلقوق اال      -٦٩

وأقل أجراً أكثر بكثري مـن      االقتصاد غري الرمسي ويف أعمال ال تتطلب مهارات         العامالت يف   
أوروغواي التفاوتات يف احلصول على فـرص عمـل ويف          بأن تعاجل   وأوصت  . عدد الرجال 

اء على التمييز ضد املـرأة إىل بعـض   وبينما أشارت اللجنة املعنية بالقض. )١٣٨(شروط العمل 
غري كافيـة   هذه التدابري   أن  التدابري اخلاصة املؤقتة اليت ُنفذت يف جمال عمل املرأة، فقد رأت            

   .)١٣٩(اجلاري اختاذهااإلضافية وطلبت موافاهتا مبعلومات عن اخلطوات 
 ُتحل بعد   وأوضح فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي أن من املشاكل اليت مل             -٧٠

حىت اآلن ووجود فجوات بني اجلنسني يف سـوق         يف صفوف الشباب    ارتفاع معدل البطالة    
  . )١٤٠(العمل
األشخاص املنحدرين من أصـل     ألن  وساور جلنة القضاء على التمييز العنصري قلق          -٧١

أوروغـواي  بأن تـشجع    وأوصت اللجنة   . تتطلب مهارات بسيطة  يقومون بأعمال   أفريقي  
إدماج النساء من أصـل     وبأن تعزز   ،  )١٤١(توظيفهم يف اإلدارة العامة ويف الشركات اخلاصة      

  .)١٤٢(أفريقي يف سوق العمل
 ٢٠١٢د يف عـام      تصديق البل  وأشار فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي إىل         -٧٢

يل، وأوضح أنه املتعلقة بالعمل املرت) ٢٠١١لعام  (١٨٩على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
  .)١٤٣( يف املائة٥٠تسجيل العامالت املرتليات يف نظام الضمان االجتماعي إال بنحو يتسن مل 
احلد األدىن  ألن  وساور اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلق           -٧٣

  .)١٤٤(لضمان حياة كرمية للسكان وأوصت بزيادتهال يزال غري كاٍف لألجور 
أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها بـشأن           و  -٧٤

أوروغـواي  بأن تعـزز  وأوصت اللجنة . االرتفاع النسيب يف عدد احلوادث يف أماكن العمل      
  . )١٤٥(اللجان الصحية وأُطرها الناظمةبأن ترسخ السالمة املهنية، و

 ١٤ يف أوروغواي بتمديد إجازة األمومـة إىل         األمم املتحدة القطري  وأوصى فريق     -٧٥
  .)١٤٦(الوالديةاإلجازة  األبّوة و، مع متديد إجازةأسبوعاً
والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق عدم كفاية            -٧٦

اج أبناؤهم التشريعات املتعلقة باألمن الوظيفي للنساء احلوامل واإلجازات للموظفني الذين حيت        
أوروغواي حق النساء والرجـال يف التمتـع        بأن تكفل   وأوصت اللجنة   . إىل الرعاية الطبية  

  . )١٤٧(بظروف عمل عادلة ومواتية
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  - زاي  
، )١٤٨( املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل٨٣ إىل ٧٦التوصيات من فيما يتعلق ب    -٧٧

أوضح فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي أن زيادة اإلنفاق العام يف اجملال االجتماعي              
 لبيانـات املعهـد الـوطين        وفقـاً  كما أوضح أن نسبة الفقر    .  أمر مشجع  ٢٠٠٥ عام   منذ

 ٢٠١٢ و ٢٠٠٩مجيع فئات السكان يف الفترة ما بـني عـامي           يف  لإلحصاء، قد اخنفضت    
 يف املائـة  ١,٦ يف املائة، واخنفضت نسبة الفقر املـدقع مـن     ١٢,٤ىل   يف املائة إ   ٢٠,٠ من
  .)١٤٩( يف املائة٠,٥ إىل
وطلبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة إىل أوروغـواي             -٧٨

للمحـرومني، أفـراداً    مضاعفة جهودها الرامية إىل احلد من الفقـر وختـصيص املـوارد             
دت جلنة القضاء على التمييز العنصري على ضرورة استحداث مزيـد           وشد. )١٥٠(ومجاعات

  . )١٥١(السكاناحملرومة من فئات المن التدابري اخلاصة لصاحل 
بـأن تعـاجل    وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            -٧٩

تمتـع  لتمام خاص   من الضمان االجتماعي، مع إيالء اه     االستفادة  أوروغواي التفاوتات يف    
األشخاص من أصل أفريقي واحملتجزين وأسرهم واألشخاص العاملني يف قطاع االقتصاد غري            

   .)١٥٢(الرمسي باستحقاقات الضمان االجتماعي
 وساور اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلق بشأن ارتفـاع             -٨٠

ت اللجنة أوروغواي على إتاحة احلصول علـى        وحث. يف املدن وضواحيها  عدد العشوائيات   
فراد الفئات واأل غريها من   السكن الالئق، مع التركيز على مساعدة األسر منخفضة الدخل و         

  .)١٥٣(املناسبةاإلصحاح توفري مرافق على ، واحملرومني
 وأوضح فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي أن من اإلجنازات البارزة يف هذا               -٨١
ط ، الذي ينـشّ   ٢٠١١ لإلسكان االجتماعي يف عام      ١٨٧٩٥ار اعتماد القانون رقم     املضم

  . )١٥٤(عرض املساكن مبنح حوافز ضريبية
وساور جلنة القضاء على التمييز العنصري قلق بشأن عيش السكان املنحدرين مـن               -٨٢

 يف برامج   أوروغواي الُبعد اإلثين أو العرقي    بأن تدمج   أصل أفريقي يف أفقر األحياء وأوصت       
  . )١٥٥(اإلسكان

وخـدمات الـصرف   امليـاه  احلصول على باحلق يف  ة املعنية اخلاص ةاملقّرروانتهت    - ٨٣
مياه الـشرب وخـدمات     إتاحة   مهمة يف سبيل      إىل أن أوروغواي قد بذلت جهوداً      الصحي

بيد أنه يلزم بذل مزيد من اجلهود من أجل الوصول إىل فئات          . )١٥٦( لسكاهنا الصرف الصحي 
أوروغواي متتع مجيع سكاهنا باحلق يف املياه       بأن تكفل   وأوصت املقّررة اخلاصة    . كانية معينة س

وخدمات الصرف الصحي، مبن فيهم األشـخاص الـذين يعيـشون يف الـشوارع أو يف                
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 عن كفالة التمتع به يف مجيع األماكن العامة، مبا يف           ، فضالً غري الرمسية أو  الريفية  العشوائيات  
   .)١٥٧(تجاز األحداثذلك مراكز اح

وخـدمات الـصرف    املياه  احلصول على   باحلق يف    ة املعني ة اخلاص ةاملقّررأوصت  و  - ٨٤
صعوبات فقر من   الأوروغواي مدى ما يواجهه السكان الذين يعيشون يف         بأن ُتقّيم    الصحي

ضمان إجراء حوار مناسـب     عن طريق   يف احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي،        
  .)١٥٨(مستوى التنسيق فيما بني خمتلف اجلهات صاحبة املصلحةمعهم وزيادة 

  احلق يف الصحة   -حاء  
أوروغواي بأن تكفل أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    -٨٥

تقدمي خدمات الرعاية الصحية للجميع ومعاجلة التفاوتات بني األقاليم يف إمكانية احلـصول             
  . )١٥٩(عليها
 املتكاملوأبرز فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي إنشاء نظام الصحة الوطين              -٨٦

زيادة ونتجت عن ذلك    ،  إمكانياهتم املادية  كانت   الذي يكفل لألشخاص احلق يف الصحة أياً      
  . )١٦٠(جديدةخدمات وتقدمي باخلدمات الصحية تغطية ال

ية واالجتماعية والثقافية قلق ألن اإلجهاض اللجنة املعنية باحلقوق االقتصاد وإذ ساور  -٨٧
وفيات األمهات، فقد حثت اللجنة أوروغواي علـى إدمـاج       على رأس أسباب    غري املأمون   

  .)١٦١(برامج للتوعيةوعلى استحداث اجلنسية واإلجنابية يف املناهج التعليمية التربية 
سياسـات وبـرامج    وأوصى فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي بتعزيز وضع            -٨٨

تعزيـز  كما أوصى ب  هتدف إىل إتاحة حصول اجلميع على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية،           
  .)١٦٢( للشباب غري املشمولني بنظام التعليمة غري الرمسيةاجلنسيلتقدمي التربية رسم استراتيجيات 

اص  بتعزيز حقوق األشـخ    وأوصى فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي أيضاً         -٨٩
فريوس نقص املناعة البشرية والفئات األكثر عرضة لإلصابة به، مبا يف ذلك توسيع             املصابني ب 

  .)١٦٣(نطاق التغطية بالعالجات املضادة للفريوسات العكوسة
أوروغواي بأن حتسن   وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          -٩٠

  .)١٦٤(اإليدز/ املصابني بفريوس نقص املناعة البشريةمستوى عالج احملتجزين والسجناء

  احلق يف التعليم  -طاء  
شجعت اليونيسكو أوروغواي على تعزيز تدابري ضمان رفـع مـستوى اإلدمـاج               -٩١

االجتماعي يف نظام التعليم الوطين، وعلى مضاعفة اجلهود املبذولة من أجل معاجلة ارتفـاع              
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مواصـلة  كما شـجعتها علـى      يف التعليم الثانوي،    ، وال سيما    املدرسيمعدالت التسّرب   
  .)١٦٥(االستثمار يف جمال التعليم

ظاهر التقدم اليت سـجلها     وشدد فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي على م          -٩٢
التعليم األّويل وعلى أن ضمان التحاق األطفال بالتعليم        احلصول على   ما يتعلق بإتاحة    البلد في 

وأوضـح الفريـق أن     . )١٦٦(ثابتـاً  يشكل هدفاً )  سن الرابعة واخلامسة   يف(األويل اإللزامي   
التحديات القائمة تكمن يف حتسني جودة التعليم واستحداث سياسـات إلدمـاج الفئـات             

ختلّي الطـالب   ، وأوصى بإجراء إصالحات فيه حتد من نسب         )١٦٧(األضعف يف نظام التعليم   
  .)١٦٨(وسطسيما يف مرحلة التعليم املت ، والعن التعليم

وساور اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلق بشأن معدالت            -٩٣
يف اإلملام بـالقراءة والكتابـة      تردي مستويات   بشأن  الثانوي و املدرسي يف املستوى    التسرب  

بـأن حتـسن   وأوصت اللجنة . املناطق الريفية وفيما بني السكان املنحدرين من أصل أفريقي    
وأوصـت جلنـة    . )١٦٩(االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي وجودهتما    معدالت  روغواي  أو

تـسرب  الفض معدالت   خب و ٢٠٠٨القضاء على التمييز العنصري بتنفيذ قانون التعليم لعام         
  . )١٧٠(األطفال من أصل أفريقي وأطفال الشعوب األصليةاملدرسي يف صفوف 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
 ١٨-٦٥١فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي باعتماد القانون رقـم           رحب    -٩٤

وأوصى الفريق  . )١٧١(لألشخاص ذوي اإلعاقة  املتكاملة  حلماية  املتعلق بتوفري ا  ) ٢٠١٠لعام  (
بتنفيذ برامج لتيسري إمكانية وصول ذوي اإلعاقة إىل البيئة املادية احمليطة وبـرامج إلدمـاج               

يف حـاالت    ملساعد الشخـصي  كما أوصى بتنظيم دور ا    . ي اإلعاقة األطفال واملراهقني ذو  
  .)١٧٢( احلادةاإلعاقة
وساور اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلق بشأن عدم توفر             -٩٥

 من التدابري لتعزيـز     اًأوروغواي مزيد بأن تتخذ   وأوصت اللجنة   . فرص العمل لذوي اإلعاقة   
  .)١٧٣(العمل، مع إيالء اهتمام خاص للعمل يف القطاع اخلاصفرص يف تكافؤ ال

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتحـسني معـايري          -٩٦
  .)١٧٤(١٩٣٤تحديث قانون الصحة العقلية لعام برعاية ذوي اإلعاقة العقلية و

اعية والثقافية قلق بـشأن حالـة       وساور اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتم       -٩٧
األشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية، وال سيما الذين يتلقَون العـالج يف عيـاديت               

أوروغواي أحـوال   بأن حتسن   وأوصت اللجنة   . برينادو إتشيباريه وسانتني كارلوس روّسي    
  .)١٧٥(معيشة األشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية
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  عوب األصليةاألقليات والش  -كاف  
التـدابري  قصور ساور اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلق إزاء            -٩٨

وأوصت . لشعوب األصليةللسكان املنحدرين من أصل أفريقي و     الثقافية ل وية  اهلالرامية إىل تعزيز    
  .)١٧٦(اهج التعليميةأوروغواي إسهامهم يف تشكيل هوية البلد وثقافته يف املنبأن تدمج اللجنة 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
أوصى فريق األمم املتحدة القطري يف أوروغواي بتعزيز عمل اجمللس الوطين للهجرة              -٩٩

  . )١٧٧(من أجل كفالة حقوق املهاجرين
ن اللجـوء   وأشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون الالجـني إىل قـانو             -١٠٠
 بشأن إجراء حتديـد وضـع اللجـوء          الذي يكرس أحكاماً   )٢٠٠٦ لعام (١٨-٠٧٦ رقم

وأوصـت  . )١٧٨(جلنة معنيـة بـالالجئني    وأنشئت مبوجبه   واحللول الدائمة يف هذا السياق،      
اعتمـاد نظـام    عن طريق   أوروغواي اإلطار القانوين للجوء واهلجرة      بأن تستكمل   املفوضية  

النظر على النحـو الـسليم يف       بأن تضمن   ار، و داخلي ولوائح داخلية تيسر تنفيذ هذا اإلط      
عناصر مراعية الحتياجات الطفل يف إجـراء       وبأن تدمج   الشكاوى املتعلقة مبسائل جنسانية،     

إجراءات تشغيل موّحدة ملنع العنف اجلنسي القائم على        وبأن تستحدث   حتديد وضع اللجوء،    
وتضطلع أوروغواي  نهض  بأن ت كما أوصت املفوضية    . )١٧٩(أساس نوع اجلنس والتصدي له    

وإهناء أنشطة املفوضـية يف هـذا       بشكل مستدام يف اجملتمع احمللي      مبسؤولية إدماج الالجئني    
  .)١٨٠(القطاع تدرجيياً

بأن تـستحدث   ، كذلك،   نيئم املتحدة السامية لشؤون الالج    وأوصت مفوضية األم    -١٠١
د حيتاجون  شخاص الذين ق  إجراء تشغيل معياري لتحديد هوية ضحايا االجتار واأل       أوروغواي  

إنشاء آلية إلحالة ضحايا االجتار من أجل متكينـهم مـن           إىل احلماية الدولية، كما أوصتها ب     
  .)١٨١(طلب اللجوء، مىت كان ذلك مالئماً

ني بالتعهدات الـيت قدمتـها      ئورحبت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالج        -١٠٢
مسي لتحديد وضع انعدام اجلنسية وإطالق برنامج       اعتماد إجراء ر  ب ٢٠١١أوروغواي يف عام    

ن الذين تنطبق علـيهم هـذه     والالجئمنه  يف األوساط الريفية ليستفيد     جترييب إلعادة التوطني    
مـن  تقـين  اللجنة املعنية بالالجئني، بـدعم  صياغة  وأشارت املفوضية إىل    . )١٨٢(املواصفات

 من جانب   مراجعته حالياً جتري   ٢٠١٢م  املفوضية، مقترح قانون بشأن انعدام اجلنسية يف عا       
أوروغواي إجراء لتحديد وضـع انعـدام       بأن تعتمد   وأوصت املفوضية   . الكونغرس الوطين 

  .)١٨٣(١٩٥٤تنفذ تشريعات وطنية تدّون سبل احلماية املكفولة يف اتفاقية عام بأن اجلنسية و
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  احلق يف التنمية واملسائل البيئية  -ميم  
 وخدمات الصرف الصحياملياه احلصول على باحلق يف اصة املعنية أوصت املقّررة اخل  -١٠٣

، )١٨٤( ونوعـاً   على املياه كماً   تؤثر املشاريع االستثمارية سلبياً   على أالّ   أوروغواي  بأن حترص   
  .)١٨٥( ورصدهأن تتوىل جهات فاعلة مستقلة إجراء دراسات لتقييم األثر البيئيبو

 أن أوروغواي ال تـزال بلـداً      بي يف أوروغواي    وأوضح فريق األمم املتحدة القطر      -١٠٤
وأوصى الفريـق بتعزيـز   . )١٨٦( حول احلق يف بيئة صحية لالستثمارات، مما يثري جدالً    جاذباً

  .)١٨٧(قدرات الوزارات املسؤولة عن صوغ استراتيجية حتقق استدامة نشاط التعدين يف البلد
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