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   )ج(١٥املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة موجز أعدته 
  ∗٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  أوروغواي

                                 إىل عملية االستعراض الـدوري       ) ١ (                                                                   هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من مخسة من أصحاب املصلحة            
                                وال يتضمن التقرير أيـة آراء        .            قوق اإلنسان       َّ                                                           وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة الذي اعتمده جملس ح           .       الشامل

                                                                                                    أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبـات      
                                                                                              وذكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه مل جيـر تغـيري      .   َّ   حمدَّدة

                                                                                    واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو التركيز على هذه املسائل قد يعزى إىل                .                   صلية قدر املستطاع            النصوص األ 
                                                    وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان   .                                              عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات هذه املسائل بعينها

                                                     هذا التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي                              وقد روعي يف إعداد       .                                        النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة    
   .          أربع سنوات

                                                      

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  ∗
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   معلومات أساسية وإطار العمل-  أوالً
 إنه مل يعلم باقتراح حكومة      بلدان املخروط اجلنويب  يقول مركز رصد السياسة العامة حلقوق اإلنسان يف           - ١

ويشري . ٢٠٠٨نوفمرب /نسان إال يف تشرين الثاين للمبادئ التوجيهية جمللس حقوق اإلأوروغواي بتقدمي تقرير وفقاً
إىل أن املنظمات املعنية املدعوة ملناقشة خطة العمل اليت وضعتها إدارة حقوق اإلنسان بوزارة التعلـيم والثقافـة                  
وحقوق اإلنسان وإدارة القانون اإلنساين بوزارة الشؤون اخلارجية شعرت خبيبة أمل خللو العملية التشاورية مـن            

 .)٢(طيط والنقاش األكثر جرأة، وهو األمر الذي من شأنه أن يسمح للمجتمع املدين باملشاركة بصورة أوىف               التخ
 أن احلكومة منحت منظمـات       أيضاً جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة         وتفيد  

وترى هذه اللجنة أن هذا التوجه إن . ا ذات صلة بالوثيقةأهنترى  لتقدمي التعليقات اليت  واحداًاجملتمع املدين أسبوعاً
كان ينم على خطوة إىل األمام باملقارنة مع التقارير السابقة اليت قدمتها احلكومة إىل هيئات معاهـدات األمـم                   

لب العضوية يف جملس    لتزام الذي قطعته الدولة الطرف على نفسها لدى ط        االاملتحدة، فهو ال يليب بصورة كاملة       
  .)٣(قوق اإلنسانح

   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

أفاد معهد أوروغواي للدراسات القانونية واالجتماعية أن أوروغواي من بني البلدان اليت أخذت علـى                 - ٢
 لكوهنا صّدقت علـى مجيـع        بأعلى مستويات االلتزام بالنظام الدويل حلماية حقوق اإلنسان، نظراً         نفسها رمسياً 

 .)٤(ات الصلة تقريباًالصكوك الدولية ذ

 أن )٥()املسامهة املشتركة األوىل(واملبادرة من أجل احلقوق اجلنسية " Grupo EA-Uruguay"وذكر فريق   - ٣
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ، و١٩٥٢ يف عام ١٠٣أوروغواي صّدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة وقمعـه         ( بيليم دو بارا     اتفاقية، و ١٩٨١ يف عام    التمييز ضد املرأة  
، والربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء  ١٩٩٨ عام ، واتفاقية حقوق الطفل يف١٩٩٦ام يف ع) والقضاء عليه 

   يف  ، ونظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة          ٢٠٠١ يف عام    على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
وأدايت التنفيذ الالحقتني ومها املـؤمتر       (١٩٩٤بربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية لعام        ، و ٢٠٠٢عام  

، واالتفاقيـة   )٢٠٠٤لعـام    ١٠+ ر الدويل للسكان والتنمية      واملؤمت ١٩٩٩ لعام   ٥+ الدويل للسكان والتنمية    
  .)٦(٢٠٠٨لقة حبقوق الشباب يف عام األيبريية األمريكية املتع

  تشريعي اإلطار الدستوري وال-  باء

الحظ معهد أوروغواي للدراسات القانونية واالجتماعية أن أوروغواي جعلت تشريعها يف اآلونة األخرية   - ٤
على .  من التصديق على هذا الصك      عاماً ١٤ بعد   ،٢٠٠٤يف عام   وكان ذلك    مع اتفاقية حقوق الطفل      منسجماً

 .)٧(ر عن أية تغريات هيكلية أو عمليةسفأن التعديالت التشريعية مل ت

  ،  مل يتـوخَ    أن الدستور  جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة         والحظت    - ٥
 إمكانية اعتماد تدابري خاصة ذات طابع مؤقت، على غرار ما هـو مطلـوب             آخر أي تشريع حمدد  كما مل يتوَخ    

  .)٨( كامالًاملرأة وغريها من االتفاقيات تنفيذاًمجيع أشكال التمييز ضد اتفاقية القضاء على لتنفيذ 



A/HRC/WG.6/5/URY/3 
Page 3 

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها- جيم 

 أن مثة مشروع قانون ينتظـر       بلدان املخروط اجلنويب  أفاد مركز رصد السياسة العامة حلقوق اإلنسان يف           - ٦
. )٩( يف جمال اختصاصهاالية واسعة جداًأعضاء وتضطلع بوإقراره إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تضم عدة 

 هي األخرى أن أوروغواي تفتقر      جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة         والحظت  
اجلهاز القضائي أمضى سنتني يف مناقشة مسألة إنشاء هيئة من          أن  إىل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، مشرية إىل        

ويعترب معهد أوروغواي للدراسات القانونية واالجتماعية أن آليات الرصد املستقلة، مثل مكاتب            . )١٠(بيل الق هذا
وطلبت شبكة املؤسـسات    . )١١(قني، ضرورية لكفالة حقوق األطفال    أمناء املظامل حلماية حقوق األطفال واملراه     

ى إنشاء مؤسـسة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان يف     الوطنية حلقوق اإلنسان لبلدان القارة األمريكية النظر يف جدو    
إلنسان ومن  أوروغواي على اعتبار أن وجود مؤسسات عاملة من هذا القبيل ضمانة لتعزيز ثقافة احترام حقوق ا               

 .)١٢(مث ثقافة الدميقراطية

ق اتفاقية حقو أنه إذا كانت بلدان املخروط اجلنويب  وذكر مركز رصد السياسة العامة حلقوق اإلنسان يف           - ٧
 تنص على إنشاء آلية وطنية، فإن املناقشات هبذا اخلصوص مل تعقد بعد مع اجملموعـات                األشخاص ذوي اإلعاقة  

  املعنية كما مل حيدد أي موعد إلقامة مثل هذه اآللية بالنظر إىل أن املوافقة التشريعية على هذه االتفاقية مل حتصل                    
 .)١٣(إال يف اآلونة األخرية

لية الوقاية الوطنية اليت توخاها الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، الذي والحظ املركز أن آ  - ٨
 فيه، مل تنشأ بعد، كما مل يدرج أي نظام جترى مبوجبه زيارات منتظمة جلميع األشـخاص                 تعد أوروغواي طرفاً  

سجون الوطين والذي تقتصر واليته  بنظام ال مكلفاً برملانياًاحملرومني من حريتهم، بالرغم من أن هناك اآلن مفوضاً 
 .)١٤(الكبارعلى 

فإن هذه هي املرة األوىل     ويشري املركز إىل أن بإنشاء إدارة حقوق اإلنسان لدى وزارة التعليم والثقافة،               - ٩
ويف ذلك دليل واضح على التزام احلكومة . مبسؤولية إدارة سياسة حقوق اإلنسانليت يضطلع فيها مكتب حكومي ا

 .)١٥(قوق اإلنسانة حباحلالي

 للمركز، فإن إنشاء وزارة التنمية االجتماعية، اليت تضم خمتلف املعاهد املتخصصة واملكلفة بتحقيق ووفقاً  - ١٠
 .)١٦(مة اليت أحدثتها احلكومة احلاليةاملساواة االجتماعية، ميثل أحد التغيريات املؤسسية اهلا

 أن اهليئة املكلفة بالسياسات الكارييب للدفاع عن حقوق املرأةجلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر وذكرت   - ١١
اجلنسانية قد جرت هيكلتها إال أن امليزانية املرصودة هلا ضئيلة للغاية حبيث ال تكفل تنفيذ اخلطط والـسياسيات                  

عنية بالقـضايا   وتضيف أن الوضع أسوأ بالنسبة للوحدات امل      .  فعاالً الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني تنفيذاً      
اجلنسانية اليت يتعني عليها أو ينبغي هلا االضطالع مبهمة تنفيذ اخلطة من أجل املساواة يف غري ذلك من جمـاالت                    

تنادي منـذ   ما فتئت   اجملموعات النسائية املنظمة    فإن   هلذه اللجنة،    ووفقاً. اإلدارات الوطنية وإدارات املقاطعات   
منح املعهد الوطين لقضايا املرأة وضـع الـوزارة         ة أو على أقل تقدير أن يُ      ستحداث وزارة لشؤون املرأ   باسنوات  
 .)١٧(ية تليق باألهداف واخلطط املسطرةوميزان
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  وأفادت املسامهة املشتركة األوىل أنه إذا كانت أوروغواي قد أنـشأت املعهـد الـوطين للـشباب يف                    - ١٢
ياغة تلك السياسات وتقدمي املـشورة بـشأهنا         لوضع خطط للسياسات العامة املتعلقة بالشباب وص       ١٩٩٢عام  

 وتنفيذها، فإن سياسات أوروغواي املتعلقة بالشباب حديثة العهد ومل تزل تتطور، ال سيما يف    هاوتنسيقها ورصد 
وتوصي هذه املسامهة املشتركة    . )١٨(تعزيز احلقوق اجلنسية واإلجنابية   جماالت الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية و     

هيئـة التنـسيق    عزيز معهد أوروغواي الوطين للشباب وتزويده هبيكلة هرمية من أجل تدعيم مركزه ك            بضرورة ت 
كما توصي املسامهة املشتركة بإدراج احلقوق اجلنـسية  . الرئيسية لتعزيز األخذ مبنظور الشباب يف السياسة العامة     

ل الكامل للحقوق اجلنسية واإلجنابيـة يف  واإلجنابية ضمن أولويات عمل املعهد الوطين للشباب بغية كفالة اإلعما   
 .)١٩(ًء ونساأوساط الشباب رجاالً

  تدابري السياسة العامة -  دال

 أن العديـد مـن اللجـان        جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة         أفادت    - ١٣
وإذا كانت بعض املنظمات    .  حقوق اإلنسان  احلكومية الدولية أنشئت لرصد مدى تنفيذ الدول التزاماهتا يف جمال         

 جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املـرأة  غري احلكومية تشارك يف هذه اللجان، فإن        
تعترب أن احملصلة غري مرضية، معربةً عن قلقها لكون هذه اللجان أنشئت العتبارات وزاريـة ولـيس اسـتجابة                   

هو ما قد يؤدي إىل ازدواجية كاملة أو جزئية يف املواضيع اليت تتناوهلا العديد مـن هـذه                  الحتياجات وطنية، و  
 وإجراءات حمددة بوضوح، األمر الذي يثين اجملتمـع         وتقول اللجنة إن غالبية هذه اللجان ال متلك أهدافاً        . اللجان

ولة مبنظمات اجملتمع املدين تقتصر على  إىل أن عالقة الدوأشارت أيضاً. املدين على املشاركة بصورة حقيقية وبناءة
ما ذُكر أعاله وإىل اللجوء إىل هذه املنظمات للتعاقد معها لتقدمي خدماهتا، ما يتركها جمرد أداة لتنفيذ الـسياسة                   

 .)٢٠(ة يف وضع هذه السياسة أو تقييمهااالجتماعية دون إتاحة الفرصة هلا للمشارك

 .)٢١(عي قضايا اجلنسني ملوظفي احلكومة تدريب واسع النطاق يراوتذكر اللجنة أن من الضروري تقدمي  - ١٤

ويعرب معهد أوروغواي للدراسات القانونية واالجتماعية عن القلق لعدم امتالك أوروغواي، باعتبارها              - ١٥
دولة تزداد فيها شرحية السكان املسنني، أية آلية تكفل مشاركة األطفال يف خمتلف اهلياكل الصحية واملؤسـسية                 

 .)٢٢( عاما١٨ًليت يرتادها األطفال دون املوجودة يف املدارس ا

وحيث هذا املعهد احلكومة على تنفيذ قانون األطفال واملراهقني وتوفري املوارد البشرية واملادية الكافيـة                 - ١٦
  .)٢٣(إلعمال حقوق األطفال

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
  يات حقوق اإلنسانالتعاون مع آل -  ألف

يقول معهد أوروغواي للدراسات القانونية واالجتماعية إن التأخري الكبري يف تقدمي التقارير إىل خمتلـف                 - ١٧
هيئات معاهدات األمم املتحدة مينع هذه اهليئات من رصد مدى تقّيد أوروغواي مبختلف معاهدات حقوق اإلنسان 

  .)٢٤(ومة يف جمال حقوق اإلنسانويعوق النظر يف جلسات عامة يف سياسات احلك
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  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان -  باء

  املساواة وعدم التمييز - ١

عترف بـشكل   ي أن الدستور ال     جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة         تفيد    - ١٨
ف التمييز ضد املرأة يف اجملال العـام واجملـال          وجد تشريع حملي يعرِّ   صريح مببدأ املساواة بني املرأة والرجل وأنه ال ي        

وتدعو إىل ضرورة جعل مجيع القوانني، ال سيما القانون اجلنائي وقـانون اإلجـراءات              . )٢٥(اخلاص على حد سواء   
حرش اجلنسي اجلنائية، منسجمة مع املعايري الدولية اليت صّدقت عليها أوروغواي، ومن ذلك إدراج نص عن جرمية الت

 يف  "الشرف واألخالق "علي من شأن     للجنة، ال يزال القانون اجلنائي يُ      ووفقاً. )٢٦( عن النفس  القتل دفاعاً ونص عن   
دفاع املـرء  "سياق اجلرائم اجلنسية، إذ يعترب على سبيل املثال أن مجيع عمليات اإلجهاض املتعمد جرائم، وقد يعترب           

عد زنا احملارم جرمية،    وباملثل، فلكي يُ  .  للعقوبة  خمففاً  ظرفاً "قاربه املقربني عن شرفه أو شرف زوجته أو شرف أحد أ        
 .)٢٧(جرمية، كما أن االغتصاب الزوجي ال يصّنف على أنه "فضيحة مدوية على املأل"بد أن يترتب عنه  ال

ييز اجلنساين يف وتشري اللجنة إىل أن اجلهاز القضائي ال ميلك أي وحدة تنفيذية أو خطط للقضاء على التم  - ١٩
. وهذا اجلهاز ال يطبق املعايري اليت صّدقت عليها أوروغواي وتشكل جزءاً من التشريع احمللـي              . جمال اختصاصه 

 ما يذكر يف أحكام احملاكم، وال يوجد يف الواقع أية قضية أمام احملاكم عن موضوع املساواة فالتمييز اجلنساين نادراً
، هناك جلنة واحدة فقط تعىن بالقضايا اجلنسانية واملساواة بني اجلنسني يف واحدة وباإلضافة إىل ذلك. بني اجلنسني

 .)٢٨(عادة إقرارها يف كل دورة تشريعيةمن غرفيت الربملان، بل إن هذه اللجنة ذاهتا هلا طابع مؤقت والبد من إ

 يف املائة فقط    ٣١ية، وأن    يف املائة من مقاعد اهليئة التشريع      ١١وتذكر اللجنة أن النساء ال يشغلن سوى          - ٢٠
وتضيف أن مشروعي القانونني اللذان . من وزراء احلكومة نساء، وأنه ال توجد امرأة واحدة يف حمكمة العدل العليا

 لألخذ بنظام احلصص حبسب نوع اجلنس يف القوائم االنتخابية مل يناال ثقة الربملان، كما أن متثيل النساء يف                   قدماً
وتشري إىل أنه بالرغم من ذلك كله، مل تنفذ احلكومة أيـة            . ابات العمالية دون املستوى   مؤسسات األعمال والنق  

 .)٢٩( مع االلتزامات الدولية اليت قطعتها على نفسهاتدابري خاصة ذات طابع مؤقت لتدارك هذا الوضع متاشياً

أن املعهد الوطين لقـضايا   جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة        وذكرت    - ٢١
 إىل   اخلطة الوطنية األوىل من أجل تكافؤ الفرص وإعمال حقوق املرأة وذلك اسـتناداً             ٢٠٠٦املرأة وضع يف عام     

 صدور التقرير حالياًوينتظر ، ٢٠٠٧مايو /جملس الوزراء اخلطة يف أياروأقر . عملية استشارة شعبية مثرية لالهتمام
  إىل أن مثة خططاً    وأشارت اللجنة أيضاً  . ز القضائي عن التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة       السنوي الذي يقدم إىل اجلها    

 عـن بعـض خطـط    فضالً، جزئية أخرى مثل اخلطة عن املساواة يف العمل واخلطة عن مكافحة العنف األسري         
 .)٣٠(هذه اخلطط واخلطة الوطنية األوىلاملقاطعات، ولكن من غري املعروف مدى التنسيق القائم بني 

ويتحدث معهد أوروغواي للدراسات القانونية واالجتماعية عن حدوث حاالت تتعرض فيهـا النـساء               - ٢٢
للتمييز يف جمال إعمال حقوقهن بفاعلية والتمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه، ال سـيما إذا تعلـق األمـر                    

 .)٣١(ات إىل الفئات الضعيفة واحملرومةباالحتياجات الصحية للنساء املنتمي
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 إىل عدم تنفيـذ أي إجـراء   جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة وتشري    - ٢٣
خاص ذي طابع مؤقت لصاحل النساء املنحدرات من أصل أفريقي، على الرغم من معدل التسرب املدرسي العايل                 

 يقمن بأعمال ال تتطلب مهارات وحيصلن على        بني أفراد هذه الشرحية وبالرغم من كون العديد من هؤالء النسوة          
  .)٣٢(جور تقل عن أجور غريهن من النساءأ

  هشخصعلى يف احلياة واحلرية واألمن الفرد حق  - ٢

 إن عدد الـشكاوى عـن       جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة         وتقول    - ٢٤
ال شك أن ذلك راجع إىل حتسن إدراك أعداد متزايدة من النـساء             و. حاالت العنف األسري قد زاد بشكل كبري      

وأعوان الدولة واجلمهور العام حبقهم يف العيش يف جو خال من العنف، وكذلك للجهود املشجعة اليت تبذهلا وزارة 
   اجلهاز القضائي ال ميلـك    أن  على أن اللجنة أشارت إىل      . الداخلية لتوثيق الشكاوى عن حاالت العنف األسري      

وال ُيتقّيد  . ما يكفي من املوارد واملوظفني املدربني لكفالة تنفيذ القانون املتعلق بالعنف األسري على حنو صحيح              
وباإلضافة إىل .  من احلاالت، كما ال توجد أية آلية أو موارد إلنفاذ هذه التدابريري التحوطية يف عدد مذهل    بالتداب

وتقول اللجنة إن طلب . هذا اجملال، وكلها موجودة يف العاصمة حماكم متخصصة يف  سوى أربعذلك، ليس هناك
على ذلك، فإن األقسام وعالوة . ُيكلَّل بالنجاحاجلهاز القضائي للحصول على موارد إلنشاء حمكمتني إضافيتني مل 

اجلنـاة  ال حتصل املنظمات غري احلكومية اليت تتعامل مع الـضحايا و واحلكومية اليت تتكفل بالضحايا غري كافية،   
 .)٣٣(أية إعانات من الدولةعلى  من الطلبات  عارماًاليت تتلقى سيالًهي  و،املزعومني

  ، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانونالعدلإقامة  - ٣

يقول معهد أوروغواي للدراسات القانونية واالجتماعية إن الوضع خبصوص احملاكمات والتحقيقات اليت              - ٢٥
  حتديد اجلناة وجرب ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت أثناء حكـم الديكتاتوريـة              كانت تسعى إىل    

 .)٣٤( يظل ينطوي على مشاكل من زاوية حقوق اإلنسان١٩٨٤ إىل ١٩٧٣العسكرية من  -  املدنية

رب الذي تواجهه    أن التحدي األك   جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة         وتعتقد    - ٢٦
، )٨٤٨- ١٥القانون رقم   (أوروغواي يف جمال حقوق اإلنسان يكمن يف وجود القانون املتعلق بسقوط الدعوى العامة              

 أمام حماكمة أشخاص مسؤولني عن جـرائم ضـد اإلنـسانية ارتكبـت أثنـاء احلكـم                  بالنظر إىل أنه كان عائقاً    
لقانونية واالجتماعية أن وجود هذا القانون كان مبثابة عقبة كأداء ويعترب معهد أوروغواي للدراسات ا. )٣٥(الدكتاتوري

منذ عودة البلد إىل الدميقراطية، ذلك أن هذا القانون ال يسمح بالتحقيق مـع مـرتكيب                املتعاقبة  أمام مجيع احلكومات    
عمليـة  " يف إطار    ويباملخروط اجلن جرائم التعذيب واالختفاء واختطاف األطفال واألعمال اليت ُشنت فيما بني بلدان            

ويشري املعهد إىل أن اجلهود اليت بذلت حىت اآلن للكشف عن احلقيقـة فيمـا               . وال حماكمتهم وال معاقبتهم   " كوندور
حدث كانت جتري يف احلدود اليت يسمح هبا هذا القانون الذي، بينما خيول اجلهاز التنفيذية سلطات هي من صالحية                   

س القاضي الذي ينظر يف الشكاوى ذات الصلة رأي السلطة التنفيذية إن كانـت              اجلهاز القضائي، يقرر وجوب التما    
وحيث املعهد احلكومة باسـتخدام سـلطاهتا       .  من القانون أم ال    ١تعترب أن املسألة قيد التحقيق تدخل يف نطاق املادة          

 اليت قطعها البلد على نفسه،       لاللتزامات الدولية  إلعالن عدم دستورية قانون سقوط الدعوى العامة ألنه يشكل انتهاكاً         
 كاملـة   لتحقيق يف اجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة ومالحقة اجلناة وإدانتهم، وكذلك تقدمي تعويضات           اكما حيثها على    
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 أن اإلعالن  أيضاًجلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأةوترى . )٣٦(لضحايا إرهاب الدولة
 أو إلغائه ضرورة أخالقية وقانونية وسياسية، إذ ال يزال املئات من الضحايا املباشرين ٨٤٨- ١٥القانون رقم عن بطالن 

 . )٣٧(و ما نص عليه نظام روما األساسيللدكتاتورية السابقة ينتظرون التعويض هلم بشكل شامل على حن

، مل ُيسن أي قـانون ملـنح   روط اجلنويببلدان املخ ملركز رصد السياسة العامة حلقوق اإلنسان يف    ووفقاً  - ٢٧
لقد اعتمدت  . ١٩٨٥ و ١٩٦٨تعويضات شاملة عن انتهاكات حقوق اإلنسان اخلطرية اليت جرت يف الفترة بني             

  التقاعدي ألفراد كانوا، يف الفترة     إعادة احلق يف مستحقات املعاش       (٠٣٣- ١٨بعض القوانني، مثل القانون رقم      
، وهو أمر هـام     )، حمرومني من العمل ألسباب سياسية أو بسبب انتمائهم لنقابة عمالية          ١٩٨٥ و ١٩٧٣  بني ما

 .)٣٨(ملتضررينباعتباره عمل من أعمال إحقاق العدل، ولكنها غري كافية بالنسبة لألفراد ا

هذا املشروع غري ويفيد هذا املركز أن وضع مشروع قانون اإلجراءات اجلنائية بلغ مرحلته النهائية ولكن   - ٢٨
 .)٣٩(معروف بعد للجميع

 ملعهد أوروغواي للدراسات القانونية واالجتماعية، فإن قانون إجراءات الشرطة الذي أُقر يف اآلونة ووفقاً  - ٢٩
تعسف، وهو ما يعين  وأع إتيان أفراد الشرطة ممارسات تنطوي على جتاوز ، يشّر٣١٥- ١٨األخرية، القانون رقم 

 من التقدير ألفراد الشرطة الذين يتعني علـيهم إبـالغ            واسعاً ملمنوحة لألفراد ويتيح هامشاً   تقليص الضمانات ا  
القضاة، بعد احلادث، بالقرارات اليت اختذوها ومربرات عمليات التوقيف واالحتجاز والتفتـيش وغريهـا مـن                

ت الشرطة، مبا يف ذلك الـسلطة       إلغاء اجلوانب املنافية للدستور يف قانون إجراءا      أن  املعهد  ويرى  . )٤٠(جراءاتاإل
وإيداع احملتجزين يف حبس انفرادي بـدون إشـراف         لقبض على األفراد على أساس الشبهة،       لاملمنوحة للشرطة   

 إلغاء مجيع القواعد املتعلقة باألطفال إذا وينبغي أيضاً. إجراء عمليات التفتيش دون حضور شخص بالغالقضاء، و
 .)٤١( جمال الضمانات واحلريات الفرديةقائمة يفكانت حتط من املعايري احمللية ال

فالعدد الكبري من السجناء املسجل منذ . ويصف املعهد الوضع يف سجون أوروغواي على أنه وضع حرج  - ٣٠
منتصف التسعينات، عندما أُقرت القوانني اجلنائية وفق منطق انعدام األمن املدين، أدى بـرئيس اجلمهوريـة إىل                 

أن طاقة السجون احلالية غري كافيـة       بويفيد املعهد   . "حالة إنسانية طارئة يف السجون    " بأهنا   وصف احلالة الراهنة  
.  وتصل إىل ضعف ما ميكن أن تتحمله السجون يف الوقـت احلاضـر             إليواء األعداد اليت تقبع يف السجون حالياً      

فرص لول، وعدم التكافؤ يف     ويتفاقم هذا الوضع بفعل عوامل االكتظاظ، واملشاكل الصحية، وعدم اقتراح أية ح           
جلنـة  وتشدد  . )٤٢(ملعاملة، ونظام فاسد إىل حد كبري     احلصول على العمل والتعليم، وتردي حالة املباين، وسوء ا        

السجون مكتظة وتفتقر إىل    أن   هي األخرى على     أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة        
 التغذية الكافية، زيادة على عدم احترام حق املرأة يف الزيارات الزوجية وعدم تطبيق              الرعاية الصحية املالئمة وإىل   

 .)٤٣(احلبس يف البيوت بالنسبة للنساء أثناء األشهر الثالثة األخرية للحمل واألشهر الثالثة األوىل للرضاعة

 أي ر انتظار احملاكمة ومل تـصد    وتفيد اللجنة أن نسبة عالية من الرجال والنساء السجناء هم من احملتجزين يف              - ٣١
 عن قلقه إزاء حالة الـسبعني يف  ويعرب معهد أوروغواي للدراسات القانونية واالجتماعية أيضاً    . )٤٤( يف حقهم  اتإدان

. حتجزون يف السجون مع السجناء احملكوم عليهم      املائة أو حنو ذلك من السجناء الذين مل تصدر أحكام عليهم بعد ويُ            
 .)٤٥(وضع برامج عقابية بديلة عن السجن إصالح قانون اإلجراءات اجلنائية التفتيشية واخلطية، وإىل وتدعو اللجنة إىل
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حني ترى  عىن بنظام السجون خطوة إىل األمام، يف        وتعترب اللجنة أن استحداث منصب املفوض الربملاين يُ         - ٣٢
 .)٤٦(ساء يف السجونضية التمييز ضد النمنظمات اجملتمع املدين يف معاجلة قضرورة مشاركة 

ويشري معهد أوروغواي للدراسات القانونية واالجتماعية إىل أن احلرمان من احلرية هي العقوبة األكثـر                 - ٣٣
 إىل أن الظروف يف املؤسسات العقابية غري وتشري أيضاً.  على األحداث باملقارنة مع العقوبات غري السجنية     تطبيقاً

 ساعة، واالفتقار إىل املرافق االجتماعية والتعليمية، واإلكراه ٢٣ص احلبس ملدة منسجمة مع املعايري الدولية فيما خي
جتري التحقيقات بشأهنا ببطء شديد، إن وجدت       اليت  على تناول الدواء، وسوء املعاملة والتعذيب، وهي املعايري         

 .)٤٧(هذه التحقيقات أصالً

 والتجمع التعبري وتكوين مجعياتحرية حرية الدين أو املعتقد، و  - ٤
  السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

يفيد معهد أوروغواي للدراسات القانونية واالجتماعية بأن احلكومة احلالية اختذت إجراءات هامة، مثل               - ٣٤
ويرى املعهد  . واحلصول على املعلومات العامة   البيانات  اعتماد تشريع بشأن احملطات اإلذاعية احمللية وقوانني محاية         

ية أن قانون املتعلق باحلصول على املعلومات سيتعارض مع الثقافة واملمارسة اليت تعودت عليهما األجهزة العموم              
ويشري مركز رصد السياسة العامة حلقوق اإلنسان يف . )٤٨( يف تقدمي املعلومات العامةبالتزام السرية ونقص الشفافية

عد التنفيذية الالزمة إلنفاذ القانون املتعلق باحلصول على املعلومات، الـذي            إىل أن القوا   بلدان املخروط اجلنويب  
 بعد يف وقت كتابـة      ددة إلصدار هذه القواعد مل تنقض     يكفل محاية البيانات، مل توضع بعد وإن كانت املهلة احمل         

 .)٤٩(هذه الوثيقة

افة مل يقره برملان أوروغـواي      صحويالحظ املركز أن مشروع القانون التنفيذي القاضي بتعديل قانون ال           - ٣٥
نتظر إقراره سيلغي جرائم ويشري معهد أوروغواي للدراسات القانونية واالجتماعية إىل أن القانون الذي ُي. )٥٠(بعد

ويضيف املعهد . االزدراء والتشهري والقذف يف حق موظفي الدولة أو أفراد يضطلعون بأنشطة ذات املصلحة العامة
 جـرائم،    لوحقوا أو حكم عليهم، يف إطار التشريع القائم، الرتكاب أعمال تعترب حالياً             من الصحفيني  أن عدداً 

جلنة البلدان  إىل  شكوى  وقد رفعت ضد أوروغواي     . وكانت القضايا اليت أقيمت بتلك اإلجراءات مشبوهة للغاية       
ها العمل على التوصل إىل  على أساس قضية من هذا القبيل، ورغم أن احلكومة أبدت نيتاألمريكية حلقوق اإلنسان

تؤخر هـذه  حل ودي، إال أن املعهد يشري إىل أن احلكومة مل تقدم بعد أي اقتراح حمدد هبذا الصدد، وهي بذلك                  
 .)٥١(العملية بال مربر

ويشري املعهد إىل أن عدم وجود إجراء شفاف معروف للجميع بشأن منح اإلشهار العام مـشكلة خطـرية                    - ٣٦
 أية معايري موضوعية ومن مث تشجيع ممارسات من قبيل احملسوبية واحملاباة السياسية، أو متكني أخرى، بسبب عدم وجود   

املوظفني يف احلكومة أو يف املؤسسات العامة األخرى من استغالل سلطة منح اإلشهار كأداة للمكافأة أو العقاب، األمر 
 بقـانون    إىل أن البث التجاري ال يزال حمكوماً       أيضاًويشري املعهد   . الذي يؤثر على حرية الصحافة يف اإلعالم والرأي       

يعود إىل حقبة احلكم الديكتاتوري، وهو ما يستلزم مراجعة شاملة هلذه املسألة ومناقشة تتناول وضع إطـار قـانوين                   
لبتة ويفيد املعهد بأن احلكومة احلالية اقترحت على استحياء إجراء مناقشة بشأن قانون جديد، ولكن ال يتوقع ا                . جديد

 .)٥٢( أثناء الدورة التشريعية احلاليةجمرد عرض مثل هذا القانون على الربملان
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  العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتيةاحلق يف  - ٥

 بالـدعوة إىل مفاوضـات      جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة         ترحب    - ٣٧
 يف املائة من االتفاقات اليت ٨٥أن ها خطوة إىل األمام، غري أهنا تشري إىل مجاعية بني أرباب العمل والعمال باعتبار

 .)٥٣( عن املساواة بني اجلنسنيأبرمت ال تتضمن أحكاماً

، فإن اتفاقية منظمة العمـل  بلدان املخروط اجلنويب ملركز رصد السياسة العامة حلقوق اإلنسان يف        ووفقاً  - ٣٨
 .)٥٤(عمل األطفال مل تدرج بعد يف التشريع احملليحلظر أسوأ أشكال  ١٨٢الدولية رقم 

 إىل أن املرأة يف أوروغواي،      جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة         وتشري    - ٣٩
 كما أن الدولة ،وّجه لألعمال املرتلية، ال تزال ُت عاما٣٠ًرغم دخوهلا سوق العمل بشكل مكثف منذ ما يزيد على 

 إىل أنه رغم توقيع البلد على اتفاقية منظمة العمل          وتشري أيضاً .  تقدم خدمات كافية لرعاية األطفال أو املسنني       ال
 يف سوق العمل، وأن     ، فإن اهلوة يف األجور تبقى مستحكمة، وتبني عدة مؤشرات أن مثة متييزاً            ١٠٠الدولية رقم   

 .)٥٥(لكها حلماية حق املرأة يف احلمليت مياجلهاز التنفيذي مل يستخدم بالقدر الكايف اآلليات ال

   الئقيستوى معيشالتمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف  - ٦

 أن أوروغواي مـن بـني       جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة         تالحظ    - ٤٠
 عليه عند بلـدان     النمو لديها أفضل مما هي    جمموعة البلدان ذات الدخل املتوسط، وأن املقارنة تبّين أن مؤشرات           

 .)٥٦(أخرى يف املنطقة

املائة  يف ٤٥إن  للجنة، فإن األطفال هم الذين يعانون أكثر من غريهم من وطأة الفقر يف البلد، إذ       ووفقاً  - ٤١
من قرارات وتضيف أن األطفال هم أقل املستفيدين .  من األطفال دون اخلامسة من العمر ولدوا ألسر فقريةتقريباً

 .)٥٧( إىل أن إنفاق البلد موجه للكبارأوروغواي يف جمال االستثمار بالنظر

 أن الدولة ال تتقيد بالتزاماهتا      جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة         وتفيد    - ٤٢
 املنهاج املدرسي؛ وأن وسائل منـع       فيما يتعلق باحلقوق اجلنسية والصحية؛ وأنه مل يدرج التعليم اجلنسي بعد يف           

  احلمل ال تزال غري متاحة يف مجيع أحناء البلد؛ وأنه ال يزال يترتب على أية عملية إجهاض، كما هو احلال منـذ                      
 وفق العديد من    ، عقوبة رغم العديد من املبادرات التشريعية وتعاظم الدعم الشعيب الذي يصل حالياً            ١٩٣٨عام  

وتشري املسامهة املشتركة األوىل إىل أن القانون ينظر إىل اإلجهاض على أنـه         .  يف املائة  ٦٤استطالعات الرأي إىل    
 .)٥٨(اليت جتهض وعلى كل من يساعدها يف ذلكجرمية يف مجيع احلاالت، وينص على عقوبات على املرأة 

لتشريع احمللي الذي جيّرم     أن ا  جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة         وتفيد    - ٤٣
اإلجهاض مل يعّدل؛ ولكن ال علم هلا بعدد حاالت اإلجهاض غري القانونية وال مبا لذلك من عالقة مباشرة مبعدل                   

، فـإن   جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة          ووفقاً. )٥٩(املرتفعالوفيات النفاسية   
 بسبب اإلجهاض يف ظروف خطرة أدى إىل اختاذ وزارة ٢٠٠٤د الوفيات اليت حدثت يف عام الزيادة اهلائلة يف عد

.  تطلب فيه من موظفي األقسام الصحية إبالغ اجلمهور العام بأساليب اإلجهاض املأمونـة             الصحة العمومية أمراً  
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وتشري اللجنة . Misoprostol أخرى متنع احلصول على أقراص اعتمدت الوزارة يف وقت الحق أحكاماً ومع ذلك،
إىل أنه وبعد أربع سنوات من دخول أمر وزارة الصحة حيز التنفيذ، ال تزال غالبية أقسام الصحة العامة تـرفض                    

وجاء يف املسامهة املشتركة األوىل أن هذا األمر مل يطبق سوى . )٦٠(تشارات السابقة والالحقة لإلجهاضتقدمي االس
، وليس يف مراكز الرعايـة      )مونتيفيديو، كانيلونيس (ئنة يف املنطقة احلضرية     يف بعض أقسام الرعاية الصحية الكا     

وتدعو املسامهة املشتركة األوىل إىل . )٦١(لعامة يف املناطق الداخلية للبلدالصحية اخلاصة أو مراكز الرعاية الصحية ا
. ملان للنظر فيه وإقراره على الفور     تقدمي مشروع القانون املتعلق حبماية احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية إىل الرب           

   تطبيق األمر الوزاري الذي ينص على إلزامية تقدمي رعايـة           كما توصي بتنفيذ اآلليات الالزمة اليت تضمن أيضاً       
 ذات نوعية قبل وبعد اإلجهاض يف مراكز الرعاية الصحية اخلاصة أو مراكز الرعاية الصحية العامـة يف املنـاطق             

 .)٦٢(الداخلية للبلد

وتشري املسامهة املشتركة األوىل إىل أنه بالرغم من الفراغ القانوين يف هذه املسألة، فإن هناك جمموعة كبرية                   - ٤٤
ة، وبّينت يف سـياق  من املراسيم واملعايري واألوامر الوزارية اليت تنظم نوعية الرعاية يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابي     

 أن ارتفاع معدالت ا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأةجلنة أمريكوتذكر . )٦٣(ذلك عدة أمثلة
واألمراض املصاحبة اإليدز /وس نقص املناعة البشريةاإلصابة بسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي وزيادة اإلصابة بفري

 والوقايـة مـن     هلذا املرض بني النساء يستدعي إطالق محالت مكثفة موجهة للسكان كافة للنـهوض بالـصحة              
وأبرزت املسامهة املشتركة األوىل العديد من املشاريع واألقسام احلكومية املتعلقة بـاحلقوق اجلنـسية         . )٦٤(األمراض

مراكز االستشارات يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية مع التركيز على القضايا (واإلجنابية والصحة اجلنسية واإلجنابية 
ل واملراهقني واألسرة؛ وإدارة األقسام الصحية احلكومية؛ والربنامج الوطين للمرأة واملساواة اجلنسانية، وبرنامج األطفا

يدز؛ واللجنة الوطنيـة املعنيـة      اإل و االتصال اجلنسي باألمراض املنقولة   الربنامج ذي األولوية املتعلق ب    وبني اجلنسني؛   
ألقسام أو الوحدات املتباينة الطابع والنطـاق امللحقـة         بالتربية اجلنسية؛ واإلدارة املعنية حبقوق اإلنسان، وخمتلف ا       

، وأشارت املسامهة إىل أن العمل الذي أجنز يف العديد من احلاالت كان قّيما،              )باإلدارات احلكومية واملعنية بالشباب   
ة وتوصي املـسامه  . )٦٥(ددة لكل واحدة من هذه املبادرات      توصيات حم  مؤكدة على اإلجنازات اليت حتققت ومقدمةً     

املشتركة األوىل بإنشاء هيئة حمددة تعىن بالشباب وباحلقوق اجلنسية واإلجنابية، من أجل تنسيق مجيع املبادرات اليت                
تطلق يف هذا اجملال على املستوى احلكومي، وبأن ُتدَرج يف امليزانية الوطنية موارد ميكن االعتماد عليها لتوفري دعـم            

كما توصي املسامهة املـشتركة األوىل بإشـراك منظمـات          . )٦٦(سية واإلجنابية علق باحلقوق اجلن  ثابت للربنامج املت  
للمجتمع املدين للعمل مع الشباب يف جمال احلقوق اجلنسية واإلجنابية، وكذلك ممثل عن املعهد الوطين للشباب، يف                 

بـني اإلدارات احلكوميـة   اللجنة االستشارية املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية، اليت تعمل عمل اهليئـة املـشتركة      
والقطاعات االجتماعية لتقدمي املشورة يف جمال حتديد السياسيات العامة يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية اليت ينبغي             

 .)٦٧(ملستوى الوطين واإلقليمي والدويلأن ترّوج هلا أوروغواي يف شىت احملافل ومؤمترات القمة على ا

 املتعلق حبماية احلق ٢٠٠٧ة املشتركة األوىل، من املتوقع إقرار مشروع قانون عام  ملا جاء يف املسامهووفقاً  - ٤٥
يف الصحة اجلنسية واإلجنابية، والذي يشمل نزع صفة اجلرمية عن اإلجهاض، وإدراج التربية اجلنسية يف التعلـيم                 

 .)٦٨(وصول إىل وسائل منع احلمل للجميعالرمسي، وضمان إمكانية ال
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  لالجئون وملتمسو اللجوءاملهاجرون وا - ٧

 ٢٥٠- ١٨القانون رقـم   أن بلدان املخروط اجلنويب  ذكر مركز رصد السياسة العامة حلقوق اإلنسان يف           - ٤٦
 .)٦٩( باهلجرة مل تكن أحكامه قد ضبطت بعداملتعلق

يس هلا أية  إىل أن أوروغواي لجلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأةوتشري   - ٤٧
محلة أو خطط كربى ملكافحة االجتار باألشخاص، بالرغم من أن مثة ما يشري إىل وجود شبكات دولية عاملة يف                   

وتفيد املنظمة الدولية للهجرة بوقوع حاالت اجتار بالنساء ألغراض االستغالل اجلنسي، وحيـدث ذلـك               . البلد
ويشري مركز رصد السياسة العامة حلقوق اإلنسان . )٧٠(اغواي وأوروببالتناوب يف الفترات الصيفية لكل من أورو    

 .)٧١(عمل وطنية بشأن االجتار باألشخاص إىل عدم إقرار أي خطة بلدان املخروط اجلنويبيف 

  التحديات واملعوقات اإلجنازات وأفضل املمارسات و- ثالثاً 
 إىل أن من املمارسة اجليـدة        املرأة جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق        تشدد    - ٤٨

، على حنو ما نص عليه القانون، من أجل إبالغ اجلمهور           إجراء املزيد من جلسات االستماع العلنية األكثر تعّمقاً       
 .)٧٢(واستشارته قبل اختاذ القرارات على املستوى احلكومي

   الرئيسية األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية- رابعاً 
  .نطبق يال  

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
 بأن أوروغواي ستستفيد من     جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة         تفيد    - ٤٩

املساعدة التقنية اليت تقدم هلا، مبا يف ذلك املساعدة اليت يقدمها املختصون يف القضايا اجلنسانية، لوضع مـشروع                  
  .املعايري الدولية حلقوق اإلنسانجعل التشريعات احمللية متسقة مع إىل يرمي 
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