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  املنهجية والعملية التشاورية  -أوالً  
 وتولـت تنـسيقه مديريـة       ١٦/٢١لقرار جملس حقوق اإلنسان     اً  أعد هذا التقرير وفق     -١

  .عنيةحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين بوزارة اخلارجية، ويضم مشاركة مجيع أجهزة الدولة امل
ونظمت وزارة اخلارجية أنشطة إعالمية موجهة إىل اجملتمع املدين، ُعرضت خالهلـا              -٢

اً تفاصيل عملية حترير التقرير الوطين، حيث طلبت مسامهاته وحثته على تقدمي توصيات وفق            
وعرف اليوم اإلعالمي األول مشاركة ممثلي املكتب اإلقليمي ملفوضية األمم          . ملصاحله وآرائه 

  .دة السامية حلقوق اإلنساناملتح
 خالل إعداد التقرير، لقاءات مع اجملتمـع املـدين،          اً،وعقدت الدولة الطرف الحق     -٣

  .حيث تلقت العديد من التعليقات نظر فيها معدو التقرير على النحو الواجب
وأُشري، خالل هذه العملية، بارتياح إىل أن معظم التوصيات اليت صـاغتها اللجنـة                -٤

  .للدفاع عن املياه واحلياة تلتقي مع مسارات العمل اليت جيري تنفيذهاالوطنية 
اً  من هذا التقرير فصل عن التعهدات وااللتزامات الطوعية، وفق         ٥وأدرج يف الباب      -٥

  .للمبادئ التوجيهية املتفق عليها للدورة الثانية من االستعراض الدوري الشامل
ستعراض الدوري الشامل، حيث قبلت مجيع      وتكرر أوروغواي تعهدها إزاء آلية اال       -٦

تقريـر  "التوصيات الواردة يف سياق االستعراض الدوري الشامل األول للحالة فيها وقدمت            
  .٢٠١٢سبتمرب /يف أيلول" منتصف املدة

  التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات  -ثانياً  

  )٤ و٣ و٢ و١التوصيات (التوقيع واالنضمام والتصديق   -ألف  
 ٧٢٤-١٧القانون رقـم     (ام إىل اتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييز يف التعليم       االنضم  -٧

  ).٢٠٠٤مايو / أيار٣ الصادر يف
والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق              -٨

 كـانون   ١٢ الـصادر يف     ٠٢٩-١٩القـانون رقـم     (االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     
  ).٢٠١٢ ديسمرب/األول

وقد باشرت احلكومة مشاورات مشتركة بني املؤسسات للنظر يف إمكانية التصديق             -٩
  . ملنظمة العمل الدولية١٦٩على االتفاقية رقم 
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  )٩ و٨التوصيتان (املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان   -باء  
الـصادر   (٤٤٦-١٨نسان مبوجب القانون رقم     أنشئت املؤسسة الوطنية حلقوق اإل      -١٠
 الصادر  ٨٠٦-١٨ املعدلة مبوجب القانون رقم      ته، بصيغ ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٤ يف

وتسري عمليـة   . ٢٠١٢مايو  /وعني أعضاؤها اخلمسة يف أيار    ). ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٤يف  
ودعمت املفوضية السامية وبرنامج األمم     . اعتمادها لدى جلنة التنسيق الدولية على قدم وساق       

  .ملية اليت أفضت إىل ميالد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان برمتهااملتحدة اإلمنائي الع
ومينح القانون املنشئ للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان هذه املؤسسة ميزانيـة مـستقلة               -١١

  .وقد اعتمدت ميزانيتها للفترة احلالية. ضمن السلطة التشريعية، وهي اليت توفر املوارد التقنية أيضاً

  )٢١ و٢٠ و١١ و١٠التوصيات (املقدمة إىل هيئات رصد املعاهدات التقارير   -جيم  
أكملت أوروغواي عملية حتديث املعلومات مع خمتلف هيئات رصـد املعاهـدات              -١٢

، قـدمت   ٢٠٠٩فبعد االستعراض الدوري الـشامل األول عـام         . الدولية حلقوق اإلنسان  
، )٢٠١٠(ماعيـة والثقافيـة     االجتأوروغواي التقارير الوطنية املتعلقة باحلقوق االقتصادية و      

، )٢٠١١(انب وما يتصل بـذلك مـن تعـصب    وبالعنصرية والتمييز العنصري وكره األج   
، حيث حافظت   )٢٠١٣(باحلقوق املدنية والسياسية    ، و )٢٠١٣(وحباالت االختفاء القسري    

  .على احلوار مع اللجان ذات الصلة
شخاص ذوي اإلعاقة، وحقـوق     حقوق األ : كما قدمت تقارير وطنية بشأن ما يلي        -١٣

العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية            
أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا بشأن بيع األطفـال             

ك األطفال يف املنازعات املسلحة، واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية وبشأن اشترا  
  .يف انتظار تاريخ للحوار مع اللجان املعنية

 تـشرين  ٢٥ومن جهة أخرى، أنشئت مبوجـب القـرار الرئاسـي الـصادر يف           -١٤
 اللجنة املشتركة بني املؤسسات إلعداد التقارير آلليـة االسـتعراض           ٢٠١١أكتوبر  /األول

وتعمل هذه اللجنة داخل وزارة     . ابعة توصياهتا الدوري الشامل وهيئات رصد املعاهدات وملت     
اخلارجية وتضم وزارات أخرى والسلطتني التشريعية والقضائية، وكذا منظمات اجملتمع املدين           

  .واألوساط األكادميية ومنظومة األمم املتحدة
ملوضوع التقارير وما نص عليه القرار الرئاسي املذكور، جتري اجتماعـات           اً  ووفق  -١٥

  . املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال اختصاص كل جلنةمنتظمة مع
ومنذ بدء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وأمني املظامل عملها، استمر تواصل سلس        -١٦

معها، إذ جرى دجمها يف عمليات إعداد التقارير بصفة مراقب، مـع احتـرام اسـتقالليتها                
  .وتقدميها لتقاريرها البديلة
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ل، واالستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني، والعدالـة اجلنائيـة         حقوق الطف   -دال  
 ٦٧ و ٤٧ و ٤٦ و ٤٥ و ٤٤ و ١٨ و ١٦ و ١٥ و ١٤التوصـيات   (لألحداث  

  )٧٠ و٦٩ و٦٨و
، حدد اجمللس الوطين لتنسيق السياسات االجتماعية األهداف الوطنية         ٢٠٠٨يف عام     -١٧

. ٢٠٣٠-٢٠١٠لة واملراهقة للفترة ووالتوجهات االستراتيجية للسياسات العامة املتعلقة بالطف
ومتخضت عملية املناقشة هذه عن االستراتيجية الوطنيـة للطفولـة والـشباب واألسـرة              

وإضافة إىل ذلك،   .  طفل ومراهق  ٥ ٠٠٠ اليت مجعت آراء أكثر من       ٢٠٣٠-٢٠١٠ للفترة
تتضمن أهم املشاكل   " ٢٠١٥-٢٠١٠ولة والشباب واألسرة للفترة     خطة عمل للطف  "هناك  

يت يتعني حلها وإجياد أجوبة هلا، مع مؤشرات انطالق وأهداف يتعني بلوغها وإجـراءات              ال
  .لكل واحدة من اخلدمات املوجهة إىل الطفولة واملراهقة

) اليونيسيف(، مبوجب اتفاق بني منظمة األمم املتحدة للطفولة       ٢٠١٣مايو  /ويف أيار   -١٨
لوطين لتنسيق الـسياسات االجتماعيـة،      ومعهد األطفال واملراهقني يف أوروغواي واجمللس ا      

 يف وسائط اإلعالم واجملال العام موجهة إىل التنديـد          "ال أعذار "أُطلقت محلة واسعة النطاق     
بظاهرة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واملراهقني وتقـدميها كمـشكلة يف جـدول             

  .األعمال العام
املـراهقني يف   معهـد األطفـال و  وفيما يتعلق باالجتار باألطفال وهتريبهم، شـرع      -١٩

يف تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على االستغالل اجلنسي لألطفال          ٢٠١١أوروغواي عام   
واملراهقني، مع التركيز بوجه خاص على جوانب هذه املشكلة املتصلة بالوقايـة واحلمايـة              

وقد وضعت هـذه    . والرعاية وإعادة اإلدماج واملشاركة والتدريب والنشر والرصد والتقييم       
اخلطة وروجت هلا اللجنة الوطنية للقضاء على االستغالل اجلنسي التجاري وغري التجـاري             

  .لألطفال واملراهقني
 مالحقة قضائية بسبب    ٢٣، سجلت   ٢٠١٢ و ٢٠٠٩ويف الفترة املمتدة بني عامي        -٢٠

 اجلنـائي   االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني، ومعظمها برعاية أمني املظـامل واجلهـاز          
  .املتخصص يف اجلرمية املنظمة

الـذي نـص     (٢٠٠٨ لعـام    ٢٥٠-١٨، صدر القانون رقـم      ٢٠٠٩ويف عام     -٢١
، حيث نص على ظروف تشديد خاصـة عنـدما          )جرائم االجتار باألشخاص وهتريبهم    على

وأنشئت حمكمتان للجرمية املنظمة بوالية     . ذا إعاقة اً  أو شخص اً  أو مراهق   يكون الضحية طفالً  
ونيابتـان  ) ٢٠٠٨ لعـام    ٣٦٢-١٨القانون رقـم    (ة  نية، وحمامون للمساعدة القضائي   وط

هدفها املالحقة القضائية جلرائم    ) ٢٠٠٨ لعام   ٣٩٠-١٨القانون رقم   (ان  تمتخصص عامتان
  .االجتار بالبشر
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ويف . وقد اخنفض عدد أطفال ومراهقي الشوارع يف أوروغواي يف السنوات األخرية            -٢٢
لتحديد اً  تعداد)Gurises Unidos(‘ أطفال متحدون‘املنظمة غري احلكومية ، أجرت ٢٠٠٣عام 
.  يف مونتيفيـديو وضـواحيها     ٣ ١٠٠ األطفال يف هذا الوضع، حيث وصلت إىل رقم          عدد

ولتحسني الظروف املعيشية لألطفال واملراهقني واندماجهم يف جمـاالت احلقـوق، وضـع             
الذي يشترك يف تنفيذه معهد األطفـال       ) Infacalle(الربنامج الشامل لرعاية أطفال الشوارع      

  .واملراهقني يف أوروغواي ووزارة التنمية االجتماعية
لشامل لرعاية أطفال   ، بعد أن مرت سنتان على بدء تنفيذ الربنامج ا         ٢٠٠٧ويف عام     -٢٣

  طفالً ١ ٨٨٧أحصى  اً  جديداً   معهد األطفال واملراهقني يف أوروغواي حصر      الشوارع، قدم 
ـ    طفـالً  ١١١وكـان   . ٢٠٠٣قل مما كان عليه عام       يف املائة أ   ٤٠، أي   اًومراهق اً ومراهق

  .على ذلك، وضع برنامج شبكة التشرد الشديداً ورد. يوجدون يف حالة تشرد شديد
ولتأكيد املـشهد اجلديـد،     . اخنفاض عدد أطفال ومراهقي الشوارع    اً  ويستمر حالي   -٢٤

  .جيري التخطيط لتعداد جديد
 اإلطار املؤسسي الذي    ٢٠١١يوليه  /علق باألحداث اجلاحنني، تعزز يف حزيران     تيوفيما    -٢٥

وبدأ، منذ تلك السنة، التحول يف      . نظام املسؤولية اجلنائية لألحداث   يعىن هبذه املشكلة بإنشاء     
تنفيذ التدابري املقيدة للحريات، حيث تعمق النهج االجتماعي التربوي إزاء مساءلة األحـداث             

 استلزم هذا تنفيذ إجراءات تساعد على بقاء املراهق ضمن إطار حياته األسـرية              وقد. اجلاحنني
واجملتمعية، أو اختاذ تدابري سلب احلرية، عند االقتضاء، يف مراكز إقامة مرتبة الستعادة حريـة               

 وجيري استحداث إجراءات لكال نوعي التدابري، املقترن باحلرية أو السالب هلا،            .اًالتنقل تدرجيي 
  .ج املراهق يف روتني تعليمي إلزامي، بصورة مفصلة حسب الشخصإلدما
وجنحت رعاية املراهقني من خالل التدابري البديلة عن سلب احلرية يف التوسع علـى          -٢٦

  . حمافظة١٧يف اً  مشروع٢٥الصعيد الوطين من خالل 
املراهقني يف  الفروع اإلقليمية ملعهد األطفال و     وحدثت جتارب للوساطة اجملتمعية تولتها      -٢٧

أوروغواي، من أجل إجياد حلول بديلة للرتاعات بني الشباب حبيث جتنبهم املالحقة القـضائية،   
  .وخاصة يف املشاكل املرتبطة باخلالفات بني جمموعات مناصري املؤسسات الرياضية

وترمي اهليئة اجلديدة، التابعة للجنة مفوضة من جملس إدارة معهد األطفال واملراهقني              -٢٨
يف أوروغواي، إىل زيادة مستويات التخصص مع درجة عالية من االستقاللية التقنيـة مـن               

والتـدابري االجتماعيـة    ) ب(التسجيل والدراسة والتسرب،    ) أ: (خالل وضع مخسة برامج     
لب احلرية واحلرية   وتدابري س ) د(والتدابري العالجية،   ) ج(التربوية القائمة على اجملتمع احمللي،      

  .واإلدماج االجتماعي واجملتمعي والرعاية عند التخرج) ه(، املقيَّدة
، وجه معهد األطفال واملراهقني يف أوروغواي موارد هامة ألعمال          ٢٠١١ويف عام     -٢٩

، وذلك من أجل االستثمار يف املـوارد        ٢٠١٤ إىل   ٢٠١٢البنية التحتية وللفترة املمتدة من      
  .مسةالبشرية املتخصصة لكل برنامج من الربامج اخل
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 طفل ومراهق يف سوق عمالة األطفال،       ٦٧ ٠٠٠ويوجد يف أوروغواي ما يقارب        -٣٠
 سنة واألعمال اخلطرية الـيت يكلـف هبـا    ١٥ويقصد به عمل أشخاص تقل أعمارهم عن    

اللجنة الوطنية للقضاء على عمـل      وتسعى  .  سنة ١٧ و ١٥مراهقون تتراوح أعمارهم بني     
 إىل تقـدمي    )اللجنة الوطنية للقضاء على عمل األطفال     (األطفال ومحاية العمال املراهقني     

  .املشورة والتنسيق واقتراح سياسات وبرامج ترمي إىل القضاء على عمل األطفال
وتعكف اللجنة الوطنية للقضاء على عمل األطفال على وضع خطة عمل للقـضاء               -٣١

. يديو وكـانيلونس على عمل األطفال يف مجع النفايات وفرزها، وسيجري تنفيذها يف مونتيف      
  . عملية صياغة خطة عمل محاية العمال املراهقني٢٠١٢كما بدأت عام 

ومن جهة أخرى، جرى تعزيز عمليات تفتيش العمل اليت جتريهـا وزارة العمـل                -٣٢
والضمان االجتماعي يف مجيع أحناء البالد، مع حتديد أمهيتها حسب املخاطر أو األنـشطة،              

وتصادف موسم الصيف زيادة يف اليد العاملة يف حمافظات         . خالل موسم احلصاد  اً  وخصوص
وقدم مصرف التأمني اململوك للدولة، من جهتـه،        . كولونيا وكانيلونس ومالدونادو وروشا   

  . سنة١٨بالغات عن حوادث تعرض هلا أطفال تقل أعمارهم عن 
 داخـل البلـد     ١ ٩٧١( تصريح عمل    ٣ ٩٣١، منح ما جمموعه     ٢٠١٢ويف عام     -٣٣
  ). يف العاصمة١ ٩٦٠و

ونفذت أنشطة توعية يف املدارس العامة واملدارس الزراعية جلامعة أوروغواي للعمل             -٣٤
محاية عمالة األطفـال    "يف مونتيفيديو وأرتيغاس وكولونيا وفلوريس وريو نيغرو حتت شعار          

  ".واملراهقني
 مـشترك  وعلى مستوى السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب، جيري تنفيذ عمل     -٣٥

 ينطوي "لبلدان املخروط اجلنويب تقف موحدة ضد عمل األطفال السوق املشتركة"يسمى  
  .على إجراءات إقليمية وثنائية، وال سيما يف املناطق احلدودية

، ٢٠٠٤ويف عام   . ، صدقت أوروغواي على اتفاقية حقوق الطفل      ١٩٩٠ويف عام     -٣٦
 ١٣٨ اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم       كما صدقت على  . اعتمدت قانون الطفولة واملراهقة   

  ).أسوأ أشكال عمل األطفال (١٨٢ورقم ) احلد األدىن لسن االستخدام(
عملية قوية لتوحيد السياسات االجتماعية الشاملة املوجهة       اً  وتعرف أوروغواي حالي    -٣٧

اجلـة  ويسجل تقدم، على وجه اخلصوص، يف تنفيذ إجراءات رئيسية ملع      . لألطفال واملراهقني 
أو /حاالت االستضعاف الشديد الذي يعاين منه األطفال العمال الذين يعيشون يف الشوارع و         

ومنذ إعداد احلكومة الوطنية لالستراتيجية الوطنية لألطفال واملـراهقني         . يعانون سوء املعاملة  
اً  وبلورة اإلصالح االجتماعي، مبشاركة الفاعلني االجتماعيني، ومرور       ٢٠٣٠-٢٠١٠للفترة  

مبختلف السياسات واإلجراءات احملددة اليت تستهدف هذه الفئة من السكان، ما فتئت تبذل             
  .كامالًاً جهود غري مسبوقة لتحقيق متتع مجيع األطفال واملراهقني حبقوقهم متتع
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 كـانون   ٢٢ الـصادر يف     ٢٢٧-١٨ويف إطار خطة تكافؤ الفرص، القانون رقم          -٣٨
 طفل، وهو   ٦٠٠ ٠٠٠نات أسرية يشمل ما يقارب      ، أنشئ نظام إعا   ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

وجتدر . ما كان له أثر كبري على األسر منخفضة الدخل، مما أثر يف احلد من الفقر وكذا العوز
، والـيت   )"Cercanías""/القرب("جية لتعزيز قدرات األسر     إىل وضع استراتي  اً  اإلشارة أيض 

هي اسـتراتيجية مـشتركة بـني    و. هتدف إىل التصدي حلاالت االستضعاف الشديد لألسر 
املؤسسات يشترك يف إدارهتا وزارة التنمية االجتماعيـة ومعهـد األطفـال واملـراهقني يف               
أوروغواي، مبشاركة إدارات الصحة والتعليم واإلسكان واجملتمع املدين، وتتضمن إجـراءات       

  .مات واملزاياللقرب من خالل أفرقة إقليمية وتسعى إىل تعزيز إمكانية وصول األسر إىل اخلد
وأفضت خطة مراكز الرعاية الشاملة للطفل واألسرة إىل ترسيخ رعاية األطفال مـن               -٣٩

 سنوات بطرق خمتلفة من بينها التحفيز يف الوقت املناسب والتعليم األويل            ٣-صفرالفئة العمرية   
يـة  وتنضاف إىل هذا جهود أخرى للقطاع العام مثل مراكـز الرعا          . والتغذية والدعم األسري  

 جمللـس حمافظـة     "أطفالنـا "ني يف أوروغواي، ومراكز برنامج      النهارية ملعهد األطفال واملراهق   
 سنوات يف رياض األطفال التابعة لإلدارة الوطنية للتعليم العام          ٣مونتيفيديو، وختصيص مستوى    

خطة  نتيجة للجهود املبذولة يف إطار       اً،وبلغت تغطية هذه اخلدمات جمتمعة مستوى هام      . الوطين
  .وحتسني نوعيتها تكافؤ الفرص الرامية إىل توسيع نطاق الرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة

 ٥ و ٤وقام النظام التعليمي خبطوات كبرية عندما حدد إلزامية التعليم األويل يف سن               -٤٠
كما نفذت برامج للتعليم األويل ترمي إىل تلبية االحتياجات يف خمتلف الـسياقات             . سنوات

يعمل فيها النظام التعليمي، منها زيادة عدد املدارس ذات الدوام املطـول أو الكامـل،               اليت  
وتوجد يف مستوى التعليم الثانوي يف الواقـع بـرامج          .  مدرسة ٣١إىل  اً  والذي ارتفع حالي  

  .خمتلفة موجهة لتعزيز بقاء املراهقني يف النظام التعليمي
ستغالل اجلنسي التجاري وغري التجاري     وقد مكنت اللجنة الوطنية للقضاء على اال        -٤١

لألطفال واملراهقني من تدريب املوارد البشرية والقيام بإجراءات توعية موجهة إىل الفنـيني             
وشجع معهد األطفال واملراهقني يف أوروغواي وضع برنامج لرعاية األطفال          . وعامة اجملتمع 

وتوسع نطاق النظام الـشامل     . أو االستغالل اجلنسي التجاري   /واملراهقني ضحايا االجتار و   
حلماية األطفال واملراهقني من العنف، حيث وضع تدابري للتدريب والتوعية والعناية حباالت             

 يف تصميم املقترحـات      وجنح يف دمج منظور شامل لألجيال      العنف ضد األطفال واملراهقني،   
يف إنـشاء إطـار     اً   قدم املقدمة إىل اجمللس الوطين ملكافحة العنف املرتيل، وهو ما يتيح املضي          

  .يراعي املنظور اجلنساين والفوارق بني األجيال
وطورت طريقة جديدة للرعاية تشجع عدم إيداع األطفال واملراهقني يف مؤسسات             -٤٢

مركـز  "و" األسرة الـصديقة "وخالل عملية اعتماد قانون التبين، استحدثت طرائق   . الرعاية
، هتـدف إىل العـيش   "مؤسسات الرعاية"لذي أنشأته كبدائل، انضافت إىل النظام ا    " الرعاية

  .املشترك يف بيئة أسرية واحلد من وقت إيداع األطفال دون سن السابعة يف املؤسسات
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  )٣٦ و٢٤ و٢٣ و٢٢التوصيات (التمييز   -هاء  
، انتهت املرحلة التشخيصية للخطة الوطنيـة ملناهـضة         ٢٠١١ و ٢٠١٠بني عامي     -٤٣

لوقت الراهن، يستعد البلد إلجراء مشاورات عامة بشأن مـشروع          ويف ا . العنصرية والتمييز 
  .خطة العمل

، أنشئ هنج املنظورات الشاملة يف وزارة التنمية االجتماعية من أجل       ٢٠١٠ويف عام     -٤٤
تعميم منظور حقوق اإلنسان يف السياسات االجتماعية، وهو هنج يرتكـز علـى املـساواة               

  .التمييز وعدم
رت املوافقة على ختصيص بطاقـة أوروغـواي االجتماعيـة          ، ج ٢٠١٢ويف عام     -٤٥

)Uruguay Social (اً لفئة املتحولني جنسي) ،مغايري اهلوية اجلنسانية، واملتشبهني باجلنس اآلخر
 وال تتطلب هذه    .اً، مستوعبة إياها كفئة سكانية مستضعفة اجتماعي      )ومغايري اهلوية اجلنسية  

 وسلمت خـالل    .اً وهو يعيش هبوية متحول جنسي     املزية أكثر من أن تكون للشخص سنتان      
يقدر جمموع هذه الفئة السكانية      بطاقة يف كامل إقليم البلد، حيث        ٦٠٠تسعة أشهر حوايل    

  . نسمة١ ٢٠٠  ب
تغيري تسجيل  " بشأن   ٦٢٠-١٨وعالوة على ذلك، جرى تعزيز تنفيذ القانون رقم           -٤٦

االسم يف وثيقة هويتهم وبالتايل يف مجيع       الذي يسمح ملن يطلبون ذلك بتغيري       " االسم واجلنس 
 ٢٠٠وقد غري أكثـر مـن       . باالعتراف باحلق يف اهلوية   اً  السجالت العامة، وهو ما دفع قدم     

اجلنـسانية يف   /وعلى هذا املنوال، أدمج ُبعُد اهلوية اجلنسية      . شخص تسجيل امسهم وجنسهم   
" رجل متحول جنسياً  "ا فئتا   السجالت اإلدارية لوزارة التنمية االجتماعية، حيث ضمت إليه       

  ".امرأة متحولة جنسياً"و
وبادرت وزارة التنمية االجتماعية، إىل تشجيع إنشاء حمافل للحوار واملناقشة مع ممثلي              -٤٧

اجملموعات املستضعفة بشكل خاص، حبيث تصاغ برامج عمل مشتركة إلصالح الـسياسات            
ة للتنوع اجلنسي، وجمموعات املهاجرين،     وتشمل هذه احملافل املنظمات االجتماعي    . االجتماعية

، ةمن هذه السنة املصابني بفريوس نقص املناعة البـشري        اً  واملنحدرين من أصل أفريقي، واعتبار    
 وحقوق اإلنسان املدعوم مـن      ةوذلك يف إطار احلوار الوطين بشأن فريوس نقص املناعة البشري         

  .حدة ملكافحة اإليدزبرنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمات األمم املت
، اعتمد قانون الزواج املتكافئ املعدل للقانون املـدين،         ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٠ويف    -٤٨
. عرف الزواج بأنه قران دائم بني شخصني، بغض النظر عن جنسهما أو هويتهما اجلنسانية              إذ

 أن   سنة لكال اجلنسني، ويـسمح للـزوجني       ١٦ورفع بالتساوي احلد األدىن لسن الزواج إىل        
  .خيتارا باتفاقهما ترتيب أمساء أبنائهما، ويسمح بالطالق بإرادة أحد الزوجني فقط

وتعمل وزارة الداخلية على بروتوكول لوضع مبادئ توجيهية ذات منظور جنساين             -٤٩
  .وغري متييزي، وذلك لضمان امتثال جلان انتقاء موظفيها



A/HRC/WG.6/18/URY/1 

9 GE.13-18610 

د املنحدرين من أصـل أفريقـي   وجرت املوافقة على قانون التعويض عن التمييز ض         -٥٠
 يف املائة من مناصب العمل الـشاغرة يف         ٨الذي ينص من بني ما ينص عليه على أن يشغل           

 املعهـد    ذلك يأمر بتحديد حصص للتدريب يف      الدولة منحدرون من أصل أفريقي، ومبوازاة     
 علـى   الوطين للعمل والتدريب املهين، وكذا يف مجيع نظم املنح الدراسية والدعم الطـاليب            

أن االجتار بالرقيق وهتريبهم جـرائم      اً  كما أكد جمدد  . الصعيد الوطين وعلى صعيد احملافظات    
ضد اإلنسانية مبوجب القانون الدويل واعترب من املصلحة العامة وضع إجراءات تـصحيحية             

  .املنحدرين من أصل أفريقي وتعزيزها وتنفيذهااً عامة وخاصة تستهدف حتديد

 ٣١ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٨ و ٢٧ و ٢٦ و ٢٥التوصيات  (والعنف املرتيل   حقوق املرأة     -واو  
  )٧٥ و٧٤ و٧٣ و٧٢ و٥٠ و٤٢ و٤١ و٣٨ و٣٧ و٣٥ و٣٤ و٣٣ و٣٢و

يعود إىل املفتشية العامة للعمل التابعة لوزارة العمل والضمان االجتماعي اختصاص             -٥١
 واملرأة يف جمـاالت     رصد االمتثال ومعاقبة السلوكيات املنافية للمساواة يف املعاملة بني الرجل         

  .العمل والسهر على االمتثال لقوانني العمل
ـ           -٥٢ علـى  اً  وعملت وزارة التنمية االجتماعية ووزارة العمل والضمان االجتماعي مع

 الذي حيظر طلب شهادة بعدم احلمل كشرط يف أي جانـب       ٨٦٨-١٨صياغة القانون رقم    
من دخـول القـانون     اً  واعتبار. صمن جوانب عالقة العمل، يف القطاع العام كما يف اخلا         

 املتعلق بالتحرش اجلنسي حيز النفاذ، جيري رصد مجيع الشكاوى اليت تـرد             ٥٦١-١٨ رقم
  .على املفتشية العامة للعمل والنظر فيها

 املتعلق باخلدمة املرتلية الذي ساوى يف احلقوق        ٠٦٥-١٨من القانون رقم    اً  وانطالق  -٥٣
 ٩ ٠٠٠وأجريت أكثر مـن      . ظروف عمل خدم املنازل    بني سائر العمال األجراء، حتسنت    

، ومبوازاة ذلك جرى نشر املعلومات والتوعيـة بالقواعـد          ٢٠١١عملية تفتيش روتينية عام     
  .اجلديدة، وأدخل هذه القطاع ضمن املفاوضات اجلماعية الثالثية األطراف

املتعلـق   ٨٧٤-١٨ يف املائة من املستفيدين من القـانون رقـم           ٦١وتشكل املرأة     -٥٤
لوزارة التنمية االجتماعيـة، وهـي أداة لـدخول    ) Monotributo Social(العمالة الذاتية  بضريبة

وُسلط الضوء على   .  واالندماج يف العمالة تتوىل تنسيقها املفتشية العامة للعمل        االقتصاد الرمسي 
اف جملـالس   إدراج بنود حمددة تتعلق باالعتبارات اجلنسانية يف املفاوضات الثالثيـة األطـر           

وأجري حصر جديد للبنود اجلنسانية اليت تتضمنها خمتلف االتفاقات اجلماعية الـيت            . اُألَجراء
على مرصـد   اً  حالي متخضت عنها طاوالت مفاوضات جمالس األجراء، واليت تقع مسؤوليتها        

  .سوق العمل التابع لوزارة العمل والضمان االجتماعي
لشهادة اعتمـاد   مؤهالًاً  اإلنصاف الذي يعد معيار   ويتواصل تنفيذ منوذج اجلودة مع        -٥٥

يعترف باملنظمات اليت تعمل من أجل اإلنصاف، حيث يدجمه يف إدارة املوارد البشرية مـن               
  .أجل التخلص التدرجيي من أشكال التمييز وانعدام املساواة والفجوات بني اجلنسني
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ضع السياسات العامة، جتـدر  وفيما يتعلق مبشاركة املرأة يف عمليات صنع القرار وو          -٥٦
 الذي يعترب ضمن املصلحة     ٤٧٦-١٨ عرف اعتماد القانون رقم      ٢٠٠٩اإلشارة إىل أن عام     

املشاركة املتساوية ألشخاص من اجلنـسني يف االنتمـاء إىل الـسلطة             : "...العامة ما يلي  
 احلكم الذايت   التشريعية، وجمالس البلديات، وجمالس احملافظات، واجملالس احمللية للمناطق ذات        

وخالل االختبار التجـرييب،    ". القائمة على االنتخاب، واألجهزة اإلدارية لألحزاب السياسية      
تسري إلزامية إدراج شخص من اجلنسني بني كل ثالثة مرشحني إال علـى االنتخابـات                ال

ويف االنتخابات التـشريعية     ).٢٠١٥-٢٠١٤(الوطنية وانتخابات جمالس احملافظات املقبلة      
 وإن اً،نسبياً  يف املائة من املقاعد، وهو ما يعين تقدم       ١٤,٦، ظلت النساء يشغلن     ٢٠٠٩ام  لع

  . بالنسبة للبالداً منخفضاً كان رقم
 على وضع مـشروع     اجمللس الوطين للشؤون اجلنسانية   ويف الوقت الراهن، يعمل       -٥٧

قـوق وتكـافؤ    تعزيز املساواة يف احل    ":٢٠٠٧ لعام   ١٠٤-١٨ل القانون رقم    قانون لتعدي 
، بتضمينه املالحظات املقدمـة إىل      "الفرص بني الرجل واملرأة يف مجهورية أوروغواي الشرقية       

  .البلد من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 ٢٠١٣وفيما يتعلق باملساواة وممارسة احلقوق اجلنسية واإلجنابية كاملة، اعتمد عام             -٥٨

ينص على التزام الدولة بضمان ممارسة هذه احلقوق وتـأمني           الذي   ٤٢٦-١٨القانون رقم   
 على عدم جتـرمي     ٩٨٧-١٨وينص القانون رقم    . خدمات شاملة للصحة اجلنسية واإلجنابية    

  .اإلجهاض العمد خالل األسابيع اإلثين عشر األوىل من احلمل
وللعالقة مـع   وأنشئت داخل وزارة الداخلية املديرية العامة ملكافحة اجلرمية املنظمة            -٥٩

، من أجل التصدي للجرائم املنظمـة واجلـرائم         )األنتربول(املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية     
. املرتبطة هبا اليت من أبرزها جرائم االستغالل اجلنسي لألشخاص واالجتار هبـم وهتريبـهم             

  .وتشمل املديرية املذكورة مكتب األنتربول يف أوروغواي
 الوثيقـة   ٢٠١٢يا العنف املرتيل، قدم اجمللس األمين عـام         وفيما يتعلق برعاية ضحا     -٦٠

الـيت  " خطوات حنو بلد خال من العنف املرتيل      . استراتيجية للحياة والعيش املشترك   "املعنونة  
  .أعدها اجمللس االستشاري الوطين ملكافحة العنف املرتيل

 يف مجلة   ٢٠١١وليه  ي/ويف إطار تعزيز استجابة الشرطة للعنف املرتيل، انُتهي يف متوز           -٦١
تدابري من صياغة الطبعة الثالثة من دليل إجراءات الشرطة، حيث وضعت اخلطوات اليت على              

موقف الشرطة، وتصرف الشرطة، وتقييم املخاطر،      : الشرطة اتباعها يف قضايا العنف املرتيل     
ة القضائية والظروف اخلاصة لإلبالغ يف حالة العنف املرتيل، واالتصاالت والتنسيق مع األجهز

املختصة، واإلجراءات الوقائية، ومراقبة التدابري االحترازية ورصدها، وما يتعلق بالوحـدات           
املتخصصة يف العنف املرتيل، وما يتعلق بتوعية وتدريب أفراد الشرطة على يد خمتلف مراكـز     

ف  وحدة متخصصة يف العن    ٣٣اً  وتعمل حالي . تدريب الشرطة، وما يتعلق بتسجيل املعلومات     
  .اً موظف٣٨٠املرتيل على الصعيد الوطين، وتضم يف صفوفها حوايل 
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الضباط  مستوى مدرسة وقد قدمت يف السنة الثالثة من مسار الطالب الشرطة، على         -٦٢
 ساعة حضورية، ونظمت    ٢٧يف األكادميية الوطنية للشرطة، وحدة عن العنف املرتيل قوامها          

.  امـرأة  ٢٣و   رجـالً  ٩٧: شرطياًاً   طالب ١٢٠مؤمترات وحلقات عمل وأنشطة شارك فيها       
اً قدمت مجيع مدارس إعداد أفراد الرتب الدنيا يف البلد وحدة عن العنف املرتيل اسـتناد               كما

  .إىل دليل إجراءات الشرطة
، بدأ العمل على املستوى الوطين نظاُم اإلدارة والـسالمة    ٢٠١٢ومنذ منتصف عام      -٦٣

رتيل تسمح بربط جرائم اإلصابة جبروح والتهديد والعنف        العامة، وبه وحدة خاصة بالعنف امل     
اخلاص واالنتحار والقتل بالعنف املرتيل، حبيث حتسن تسجيل الشكاوى املرتبطة هبذه املشكلة            

وهي يف الوقت نفسه أداة لإلدارة تسمح للشرطة بالتحقيق يف جوانب من مثل             . وتدرِّب عليه 
  .والشبكة األسرية واالجتماعية للضحيةنوع العنف ومدى تواتره، وعوامل اخلطر، 

 على جرب الضرر لضحايا العنف وينص على معـاش          ٨٥٠-١٨وينص القانون رقم      -٦٤
غري قائم على االشتراكات وتعويض عائلي خاص ألبناء وبنات من قتلوا يف أعمال العنـف               

ية ومدى تـوافر    معينة تتعلق بالسن واحلالة املدن    اً  وجيب أن يستويف املستفيدون شروط    . املرتيل
  .ويتوىل إدارة هذه اخلدمات مصرف الضمان االجتماعي. موارد عيش مالئمة وكافية

أو تكرار  /ولتسهيل وصول الضحايا إىل العدالة، وجتنب ردود فعل تتسم بالوصم و            -٦٥
أربع حماكم متخصصة يف جمال العنف املـرتيل يف         ) ٥١٤-١٧القانون رقم   (اإليذاء، أنشئت   

ديو وجرى الترتيب ملناوبات قضائية يف مجيع أحناء البلد للتعامل مع حـاالت             حمافظة مونتيفي 
  .الطوارئ وتعزيز نظام العدالة

 تنفيذ استخدام   ٧٢٦-١٧ و ٥١٤-١٧وعلى هذا املنوال، جيري يف إطار القانونني رقم           -٦٦
  مـصممة  -  خالخـل إلكترونيـة    - تكنولوجيات التحقق من مكان الوجود وحتديد املوقـع       

  .رتكيب اجلرائم، إذ تسمح مبتابعة ومراقبة مدى االمتثال لتدابري احلماية اليت تأمر هبا احملكمةم لرصد
وأطلق املعهد الوطين للمرأة خدمات عامة لرعاية النساء ضحايا العنف املرتيل القـائم               -٦٧

على نوع اجلنس، حيث يقدم املساعدة النفسية االجتماعية والقانونية، وكذلك املـساعدة يف             
للخدمة العامة لرعاية النساء يف حاالت العنف القائم على         اً   مركز ١٦اً  ويعمل حالي  .احملاكمات

، أنشئت دار لإلقامة العابرة توفر املأوى واحلماية والتوجيه للنساء          ٢٠١٢ويف عام   . نوع اجلنس 
  . يواجهن حاالت عنف مرتيل يتهدد حياهتناملصحوبات بأطفال ممنأو /الوحيدات و

 /ويف كـانون الثـاين    . وضعت حلول إسكانية للطوارئ واحلاالت االنتقالية     كما    -٦٨
، أبرم اتفاق بني وزارة اإلسـكان وإدارة األراضـي والبيئـة ووزارة التنميـة               ٢٠٠٩ يناير

بدائل إسكانية انتقالية للنساء خالل عملية اخلروج مـن         "االجتماعية من أجل تنفيذ مشروع      
كما أنشئت حمافل للمـشورة والتوجيـه       .  البالد برمتها  الذي يشمل " حاالت العنف املرتيل  

لفائدة احلكومات احمللية وحكومات احملافظات بشأن احللول اإلسكانية للنساء الالئي يواجهن           
  .حاالت العنف املرتيل
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أوروغواي موحدة من أجل إهناء العنف ضد النساء والطفالت         "وقدم املشروع املعنون      -٦٩
 إىل صندوق األمم املتحدة االستئماين للقضاء على العنف         ٢٠١٤-٢٠١٢للفترة  " واملراهقات

 تعد هيئة األمم املتحدة للمرأة هي الوكالة اليت تقـود   وداخل منظومة األمم املتحدة،   . أةضد املر 
ويهدف املشروع إىل منع العنف القائم علـى نـوع          . املشروع، بالتعاون مع مؤسسات وطنية    

  .له وإىل املسامهة يف تنفيذ االستراتيجية الوطنيةاجلنس ومعاقبة مرتكبيه واستئصا
، قدمت مبادرات لتعديل أحكام القانون املدين املتعلقـة بـزواج           ٢٠٠٩ومنذ عام     -٧٠

  .األرامل واملطلقات، لكن مل تنجح أي منها حىت اآلن
 سقوط جرمية االغتصاب أو هتك العرض بـالعنف         ٩٣٨-١٧ويلغي القانون رقم      -٧١
  .صرات أو االختطاف بزواج اجلاين من اجملين عليهاهتك عرض القا أو
ويتواصل نظر كلتا غرفيت الربملان الوطين يف العديد من مشاريع القوانني اليت تتضمن               -٧٢
ـ      اً  وأساس(واردة يف التوصيات املستلمة     اً  نقاط ات، مشاريع القانون املدين، وقـانون العقوب

  ).وقانون اإلجراءات اجلنائية

 ٥٤ و ٥٣ و ٥٢ و ٤٠ و ٣٩التوصـيات   (ن واإلصالح اجلنائي    ونظام السج   -زاي  
  )٦٣ و٦١ و٦٠ و٥٩ و٥٨ و٥٧ و٥٦ و٥٥و

ـ . توجد اآللية الوطنية ملنع التعذيب داخل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان       -٧٣ اً ووفق
لقانون إنشائها، تتوىل املؤسسة، بتنسيق مع وزارة اخلارجية، وظائف اآللية الوطنيـة ملنـع              

كما يفرض القانون املذكور على املؤسـسة     .  يشري إليها الربوتوكول االختياري    التعذيب اليت 
من مثل  (الوطنية حلقوق اإلنسان التزام تنسيق مهامها مع مؤسسات أخرى ذات طبيعة مماثلة             

املفوض الربملاين لنظام السجون، واملدافعون عن اجلار، واجمللس االستشاري حلقوق الطفـل            
  ).وفحص املعتلني نفسياً

وإىل حني إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، يف حدود اسـتقالهلا الـوظيفي،        -٧٤
عليه يف اً آللية خاصة، يبقى االلتزام املترتب عن التصديق على الربوتوكول االختياري منصوص 

  .١٠، باالقتران مع املادة ٨٣أحكام املادة 
لصيغة النهائية لنظامها الداخلي وتعكف املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان على وضع ا   -٧٥

وبدأت أعماهلا  . ودراسة إنشاء أدوات جديدة إلعداد التقارير وإسداء املشورة وما شابه ذلك          
  .بتلقي بالغات ودراسة احلاالت، مبا يف ذلك بصورة تلقائية

لعقود من النسيان لنظـام الـسجون       اً  ووضعت أول حكومة للجبهة املوسعة حد       - ٧٦
وتوجد نقطة انطالقها يف خطاب تويل الدكتور تاباريه فاسكيس         . ؤونهوعدم التدخل يف ش   

احلالة اخلطرية يف السجون وعدم      "...:  الذي أعرب فيه عما يلي     ٢٠٠٥مارس  / آذار ١يف  
من اليوم، حالة طوارئ إنسانية يف      اً  االهتمام بضحايا اجلرمية، ميدنا بالعزم الالزم لنعلن، بدء       

  ."مجيع أحناء البالد
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القـانون  (عكس قانون إضفاء الطابع اإلنساين على نظـام الـسجون وحتديثـه          وي  -٧٧
  .بطريقة مقنعة بداية تغيري واقع نظام السجون املنهار) ٨٩٧-١٧ رقم
كما صدق الرئيس دون خوسي موخيكا، يف احلكومة الثانية للجبهة املوسعة، على              -٧٨

ويعزز قانون طوارئ السجون . لسجونااللتزام بالسعي إىل إجياد حلول حقيقية وهنائية لنظام ا      
، الذي جاء نتيجة لوثيقة توافق اآلراء بني األحزاب بشأن األمـن            )٦٦٧-١٨القانون رقم   (

  .ة من اجلرمية من املستوى الثالثالعام، االستراتيجيات احملددة يف جمال الوقاي
 آليـات   ، إذ يؤدي إىل إنشاء    "مكافحة الفساد "ومن احملاور ذات الصلة باإلصالح        -٧٩

بصبغة مؤسسية معززة تضمن احترام     اً  ويتسم نظام السجون حالي   . للوقاية والتحقيق واملقاضاة  
علـى  اً وأميا حالة ميكن أن تـؤثر سـلب       . حقوق اإلنسان وكرامة األشخاص مسلويب احلرية     

املديريـة الفرعيـة ملنطقـة العاصـمة،        ) أ: (قنوات للعناية باملشكلة  اً  السجني، تقابلها حالي  
علماء النفس واألخـصائيون    (واخلدمات التقنية   ) ج(واملديرية الفرعية لألمن الوطين،      )ب(

واملديرية الفرعية التقنية لكل وحدة ) د(للمعهد الوطين لعلم اإلجرام، ) االجتماعيون واحملامون 
واملوظفني التقنـيني   ) ه( بالتصميم العام خلطة العالج،      لإليداع يف مؤسسات الرعاية مكلفة    

ـ  يف مرحلة    طة الوطنية للسجناء واملفرج عنهم من خالل تدخالهتا       للراب ا قبـل الـسراح،     م
واخلدمة الطبيـة   ) ز(واللجنة املشتركة بني القطاعات اخلاصة بالنساء املسلوبات احلرية،          )و(

 وزارة الصحة العامة من خالل برنـامج مـساعدة      - التابعة إلدارة مصاحل الصحة يف الدولة     
ومكتب املفوض الربملـاين    ) ح(واخلدمة الطبية يف السجون،     ) و(رية،  األشخاص مسلويب احل  

دائرة السالم والعدل، ومعهد أوروغـواي      (ومؤسسات اجملتمع املدين    ) ط(لنظام السجون،   
وحمامي املساعدة القضائية واخلواص، دون قيود على       ) ي(،  )للدراسات القانونية واالجتماعية  
  .وشعبة التحقيقات الداخلية للسجون) ك(له، الدخول إىل النظام واالتصال مبوك

 ٨٠ و ٧٩ و ٧٨ و ٧٧ و ٧٦التوصيات  (مكافحة الفقر واالندماج االجتماعي       -حاء  
  )٨٢ و٨١و

، إىل جانـب الـسياسات   ٢٠٠٥أدى النمو املطرد يف النشاط االقتصادي منذ عام         -٨٠
وبلغت النـسبة   . رخيياًتااً  فاضاالجتماعية، إىل تراجع الفقر والعوز إىل مستويات منخفضة اخن        

يف  ١٢,٤  بالنسبة جلميع البلد   ٢٠١٢عام  ئوية لألشخاص الذين يعيشون حتت خط الفقر        امل
ويظهر مدى انتشار الفقـر يف  . ٢٠٠٨ئوية أقل مما سجل عام  نقط م١٠املائة، وهو ما ميثل  

ـ ٨,٤، كانت ٢٠١٢ففي عام : جداً مماثالًاً أوساط األسر املعيشية منط   ن األسـر   يف املائة م
  .٢٠٠٨ يف املائة عام ١٦,٩املعيشية فقرية مقارنة بنسبة 

يـضه إىل   ، بالرغم مـن ختف    ) يف املائة  ١٦,٧(وتؤوي مونتيفيديو أعلى نسبة من الفقراء         -٨١
بـصورة  اً  حمسوساً   وتبدي املناطق الريفية والبلدات الصغرية اخنفاض      .٢٠٠٨النصف مقارنة بعام    

  .٢٠١٢ يف املائة على التوايل عام ٧,١ يف املائة و٢,٩ميثلون أكرب، حيث كان الفقراء فيهما 
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  .وال يزال الفقر يطال بصورة أكرب النساء واألطفال  -٨٢
 ٠,٥(  أدىن مستوى لـه      ٢٠١٢دنيا، حيث سجل عام      تاوتراجع العوز إىل مستوي     -٨٣
 الفقر املدقع، فقد    مناً  وبالرغم من أن األطفال ال يزالون الفئة العمرية األكثر تضرر         . )املائة يف

  .يف الفترة قيد التحليلاً مطرداً عرف تراجع
 سنوات يف األسر اليت تعـيش       ٦واخنفضت نسبة األطفال الذين تقل أعمارهم عن          -٨٤

وحدثت حالة  . ٢٠١٢ يف املائة عام     ٢٤,٥ إىل   ٢٠٠٨ يف املائة عام     ٤٠حتت خط الفقر من     
 فقـراء واخنفـضت     ٢٠٠٨املائة منها عام     يف   ٣٩ سنة، إذ كان     ١٢-٦مماثلة للفئة العمرية    

وقد أظهرت املوارد العامة املخصـصة لألطفـال   . ٢٠١٢ يف املائة يف عام  ٢٣,٣النسبة إىل   
ئوية لإلنفـاق   وارتفعت النسبة امل  . مس املاضية خالل السنوات اخل  اً  واملراهقني منحىن تصاعدي  

 يف املائة، مما يدل على      ٥,٥ائة إىل    يف امل  ٤,٣العام على الطفولة من الناتج احمللي اإلمجايل من         
  .زيادة حقيقية لألولوية املمنوحة لألطفال يف االقتصاد الكلي

 ٢٠٣٠-٢٠١٠وخالل عملية تنفيذ االستراتيجية الوطنية لألطفال واملراهقني للفترة           -٨٥
 هبـا   إىل نتائج تقييم مستمر، تقرر تعزيز الربامج واألعمال املوجهة إىل األسر الـيت            اً  واستناد

لكون مرحلة الطفولة املبكرة مرحلـة      اً   سنوات، اعتبار  ٤حوامل وأطفال تقل أعمارهم عن      
  .حامسة يف مناء الفرد الحقاً

بالتوزيع غري املتكافئ للوقـت املخـصص   اً قوياً ما يرتبط فقر اإلناث ارتباط   اً  وكثري  -٨٦
فتفاين املرأة الشديد يف العمل غري املأجور حيـول دون          . للعمل املأجور وللعمل غري املأجور    

ومعدالت الفقر يف أوساط النساء تفوق مثيلتها       . اندماجها يف سوق العمل على قدم املساواة      
ة، وال سـيما يف الفئـة        سـن  ٥٠لدى الرجال بالنسبة لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن         

 يف املائة   ١١,٤الذكور  :  سنة ٢٤-١٨( سنة يف صميم سن العمل واإلنتاج        ٤٩-١٨ العمرية
).  يف املائة  ١٣,٢ يف املائة واإلناث     ١٠,٧الذكور  :  سنة ٤٠-٣٠ يف املائة؛ و   ١٤,١واإلناث  

ـ              شاركة ومع ذلك، ما فتئت الفجوة تتراجع يف السنوات األخرية ألسباب مرتبطة بزيادة امل
  .االقتصادية للمرأة يف سوق العمل

 إىل إنشاء النظام    ٢٠١٠ولتشجيع مشاركة املرأة يف سوق العمل مثة سعي منذ عام             -٨٧
 شخص  ٣ ٠٠٠الوطين للرعاية، وقد أجري من أجل ذلك حوار وطين شارك فيه أزيد من              

امة بـشأن   ومتخضت هذه العملية عن وثيقة ع     .  منظمة من منظمات اجملتمع املدين     ١ ٣٠٠و
  .نظام الرعاية

كما جيري العمل من أجل إنشاء نظام وطين لتدريب مقدمي الرعاية تـابع للنظـام       -٨٨
  .الوطين للرعاية

وفيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، جيري تنسيق تصميم خطة لوصول األشخاص   -٨٩
 املؤسسات مبعيـة    ذوي اإلعاقة إىل العدالة واحلماية القانونية، وذلك بإجناز عمل مشترك بني          
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يعـزز  ) التزام ضمان الوصول  (برنامج توعية   اً  وهناك أيض . فاعلني حكوميني معنيني آخرين   
اإلجراءات الرامية إىل حتسني ظروف املشاركة االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة، يـضم            

عهد بلديات مونتيفيديو وكانيلونس ومالدونادو، والربنامج الوطين لإلعاقة الذي انضم إليه امل          
  .٢٠١٣من عام اً الوطين للمسنني اعتبار

فبالرغم من تسجيل اخنفـاض     . وعند حتليل الفقر من زاوية إثنية تتراءى االختالفات         -٩٠
كبري يف النسبة املائوية للفقراء الذين يعلنون احندارهم من أصل أفريقي، حيث انتقلت النسبة              

ئويـة  ، ال تـزال النـسبة امل  ٢٠١٢م ئة عا يف املا٢٧,٢ إىل   ٢٠٠٨ يف املائة عام     ٤٣,١من  
  .للمنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون يف فقر ضعف ما هي عليه عند بقية السكان

يف اً  مطرداً  وتبني املؤشرات املرتبطة بالفقر من مثل فجوة الدخل وشدة الفقر اخنفاض            -٩١
  .ملعيشيةاملسافة بني األسر املعيشية الفقرية وخط الفقر ويف تفاوت دخل األسر ا

وحتـسن توزيـع    ) Gini(وقد انعكس اجتاه تركيز الدخل، مع حتسن مؤشر جيين            -٩٢
 مـن  ة مر ١٢ أعلى   وسط دخل الُعشر العاشر من السكان     ، كان مت  ٢٠١٢ففي عام   . الدخل

  .٢٠٠٤ مرات عما كان عليه عام ٧العشر األول، وهو ما يقل 
إىل اً  لفقر والفقر املدقع أصبح ممكن    وهذا التحسن يف توزيع الدخل املقترن باحلد من ا          -٩٣

بذل جهود لتحسني التركيز    اً  وجيري حالي . حد كبري بسبب التوسع يف اخلدمات االجتماعية      
على الفئات السكانية املستهدفة، بزيادة العاملني املشاركني يف الزيارات وتعزيز اجلانب التقين            

النظـام  وتتواصل عمليـة تنفيـذ      . شيةلعملية اإلحالة إىل اإلحداثيات اجلغرافية لألسر املعي      
 الذي يشكل قاعدة بيانـات مـشتركة للمـستفيدين مـن            املتكامل للشؤون االجتماعية  

ومن شأن هذا أن يؤدي إىل حتسني إدارة التوجيه . السياسات االجتماعية جلميع أجهزة الدولة  
امج أخرى إىل حبيث يوصل كل برنامج إىل املستفيدين منه أو مقدمي طلبات االستفادة من بر        

  .الربامج اليت قد تناسبهم

  )٨٧ و٨٦ و٨٥ و٨٤ و١٦ و١٤التوصيات (التعليم   -طاء  
تنطلق السياسة الوطنية يف جمال التعليم من أن التعليم حق مـن حقـوق اإلنـسان                  -٩٤

ومن املعلوم أن التعليم جيب أن يوفر منذ الطفولة املبكرة كضمان للحصول علـى         . األساسية
وجرى التشديد علـى أمهيـة   . ومسؤولية وطنية جلودة يف بناء جمتمع أكثر عدالً  نتائج عالية ا  

  .التعليم اجليد لفئة الشباب، كوسيلة لفك الربط بني نظام التعليم والفشل الدراسي
الذي يـنص علـى    ) ٤٣٧-١٨رقم  (، صدر القانون العام للتعليم      ٢٠٠٨ويف عام     -٩٥

ويطلب مواصلة اختاذ تدابري ال تقتصر      .  مراحل احلياة  أمهية التعليم اجليد جلميع الناس يف مجيع      
توفريه جلميـع القطاعـات ومجيـع       اً  ، وإمنا أيض  على اإلجابة على املشاكل األكثر وضوحاً     

  .األعمار، مع التركيز على ضم من لفظهم النظام التعليمي
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لـى تنفيـذ    من القانون املذكور ع   اً  ويعمل النظام الوطين للتعليم العام املنشأ انطالق        -٩٦
  .برامج وخطط لفائدة خمتلف األنظمة الفرعية للتعليم النظامي وغري النظامي

، تؤدي اللجنة الوطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان عملـها           ٢٠٠٩ومنذ عام     -٩٧
بصورة عادية، وهي تضم ممثلني عن وزارة التعليم والثقافة وجامعـة اجلمهوريـة واإلدارة               

ومن أهدافها الرئيسية وضع خطة وطنية للتثقيـف يف جمـال حقـوق             . الوطنية للتعليم العام  
وسيكون املنطلق عملية نقاش بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان سـيجري             . اإلنسان
منها، حسب عملية الصياغة اليت ستتوالها األوساط املؤسسية لقطاع التعليم، االتفاق           اً  انطالق

  .نظام الوطين للتعليم العامعلى وثيقة لتعتمدها اللجنة التنسيقية لل
 يف املائة من الناتج احمللي      ٣,٢وقد ارتفع استثمار امليزانية يف التعليم بشكل ملحوظ من            -٩٨

ومع ذلك، فإن زيادة اإلنفاق العام علـى        . ٢٠١٢ يف املائة عام     ٤,٦ إىل   ٢٠٠٤اإلمجايل عام   
 يف املائة يف الفترة بني      ١٠٣س بلغت    كأسا ٢٠٠٦إىل عام   اً  بالبيزو الثابت استناد  اً  التعليم مقوَّم 

، ويرجع ذلك إىل منو الناتج احمللي اإلمجايل يف هـذه الفتـرة، وهـو               ٢٠١١ و ٢٠٠٤عامي  
  . يف املائة٤٠,٦ئوية من الناتج احمللي اإلمجايل اليت كانت يضاعف الزيادة إزاء النسبة امل ام

ي وارتفاع معدالت التقهقـر  وتنطلق االستراتيجية الوطنية ملكافحة االنقطاع الدراس    -٩٩
الدراسي، ال سيما لألطفال املستضعفني، من فهم مفاده أن أسباب االنقطاع أو التوقف عن              

فهناك عوامل خمتلفة   . إىل السياق االجتماعي الثقايف للطفل    اً  الدراسة ال ميكن أن تعزى حصر     
وينبغي . عليمية لألطفالمن مثل نوع التعليم الذي تقدمه املدرسة وكيفية تلبية االحتياجات الت          

للمدرسة أن ختلق حركية للعمل تندرج يف إطار خمتلف التدخالت القائمة، حبيث تعزز التعليم 
فهي تنبين على مفهوم للتعليم كحق من حقوق اإلنسان األساسية، يفتـرض            . الذي تعرضه 

. ياق وحنيتطوره بشكل متوائم مع الزمن والوقائع واالحتياجات التعليمية لألطفال يف كل س
من قيم  اً  وجيب أن يكون بوتقة لصياغة مواطنة دميقراطية، حبيث يشيد قواعد التعايش انطالق           

  .من مثل احلرية والتعددية والعدالة والتضامن والتسامح وتقدير الذات واالحترام

  اخلطط والربامج املنفَّذة    
ت ذات الـصعوبة     برنامج مدارس منوذج إعطاء األولوية يف الرعاية يف البيئـا           -١٠٠

 يسعى إىل تعزيز األنشطة التعليمية اليت تسمح خبفـض          )A.PR.EN.D.E.R(اهليكلية النسبية   
معدالت الرسوب، وخفض التغيب وحتسني مستويات التعلم، وتعزيز جمموعات املدرِّسـني           
 اليت تضع املشاريع التعليمية ذات الصلة بإدارة املعارف وحتسني الترابط بني األسر من خالل             

  .املشاركة الفاعلة للبالغني كمرجعيات وتعزيز الرابطة بني املدرسة واجملتمع احمللي
ميكّن هذا النوع من التقييم، من خالل خطـة الـربط           . تقييم التعلم عرب اإلنترنت     -١٠١

، )سيبال) (CEIBAL(اإللكتروين التعليمي لتحصيل مهارات حاسوبية أساسية للتعلم عن بعد          
ولكل مدير نتائج مدرسته ولكل مفتش النتـائج        اً   نتائج جمموعته فور   بأن تتاح لكل مدرس   
  .العامة يف دائرة عمله
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هو تقييم عرب اإلنترنت صممه مدرسون يقترحون اختبارات من         . نظام تقييم التعلم    -١٠٢
أجل احلصول على معلومات عن جوانب من عملية التعلم ومن أجـل الـتفكري يف عمليـة              

  .اًارات على احلاسوب وحيصل املدرس على النتائج فوروجترى االختب. التدريس
 بشكل مشترك بني جملـس  ٢٠٠٥بدأ تنفيذ هذا الربنامج عام . املدرسون األهليون   -١٠٣

التعليم ما قبل املدرسي واالبتدائي التابع لإلدارة الوطنيـة للتعلـيم العـام ووزارة التنميـة                
اتيجيات التربوية املبتكرة اليت يكون هلـا       االجتماعية، وذلك هبدف اقتراح جمموعة من االستر      

، فسه من التحرك كمجموعة بطرق أخرى     املدرسة يف الوقت ن    تأثري يف تعلّم التالميذ ومتكّن    
  .سواء فيما يتعلق باألطفال أو األسر أو اجملتمع، أو على نطاق اجملتمع التعليمي

ل يف مجيع أحناء الـبالد،       طف ٢٣٨ ٠٠٠لفائدة  اً  تقدَّم يومي . خطة التغذية املدرسية    -١٠٤
  . يف املائة من جمموع األطفال املسجلني يف املدارس العامة٥٣وهو ما ميثل 

يتمثل يف ختصيص مدرس إضايف للعمل بالتنسيق مـع         . املدرس+ برنامج املدرس     -١٠٥
ويهدف إىل زيادة الوقت التعليمي املخصص لـصفوف املـستوى األول يف            . مدرس الصف 

وحتسني نوعية العرض التربوي، وتنفيذ طريقة املعلم مقابل الزمن، واحلـد           املدارس الضعيفة،   
  .من تكرار السنوات والتقهقر الدراسي يف أفق القضاء عليه

يتضمن هذا النموذج بناء فصول دراسية، وحتويل املدارس        . مدارس الدوام الكامل    -١٠٦
ليمية، وتدريب املدرسني على    املشتركة إىل مدارس دوام كامل، واملعدات، وتوزيع املواد التع        

  .النموذج التربوي اجلديد وإقامة مكتبات مدرسية
اجملتمـع احمللـي،    /األسـرة /تعزيز رابطة املدرسة  : وجيري تنفيذ برامج دعم أخرى      -١٠٧

  .واكتساب لغة ثانية عن طريق االنغماس اجلزئي واألنشطة الترفيهية والتعبريية
ين من التعليم الثانوي والتعليم التقين، جتد الربامج        وعلى مستوى السلكني األول والثا      -١٠٨

  :أصلها يف احتياجات حمددة تتعني تلبيتها يف مواعيد خمصوصة يتحدد عليها بقاؤها
إلدارة يقترح إكمال التعليم الثانوي على مـوظفي ا       : برنامج إكمال التعليم الثانوي    •

  ؛العامة واخلاصة والنقابات
  ؛)ندماج يف النظام الرمسياال(عية برنامج الصفوف اجملتم •
معهد األطفال واملراهقني يف أوروغـواي،      : برامج معاجلة مشاكل اجتماعية حمددة     •

ف الصم وضعا : وتعليم األشخاص احملتجزين أو فئات ذوي اإلعاقة      ) النُهج التربوية (
  ؛السمع، واملكفوفون وضعاف البصر

  ؛أو بصورة حرة اً سنة حضوري٢١م عن تعليم الكبار لفائدة من تزيد أعماره •
نشأ عن تنسيق بني املؤسسات ويشمل يف بعض احلاالت         : برنامج أوروغواي تدرس   •

إكمـال التعلـيم    : وهو يشمل طرائـق شـىت     . للطالباً  مالياً  دراسية ودعم اً  منح
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االبتدائي، وإكمال السلك األول من التعليم الثانوي، والتدريب املهين األساسـي،           
ـ         والتعليم الثانوي احلر للبالغ    ة ني، وإكمـال البكالوريـا يف اجلامعـة التكنولوجي

  ؛ألوروغواي ويف التعليم الثانوي
مقترحات بشأن التعلـيم    :  سنة ٢٠ و ١٥تعليم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني        •

  ؛ بإكمال أسالك التعليم اإللزاميةاملستمر تسمح
 يسعى  ٢٠١١هو برنامج مشترك بني املؤسسات بدأ عام        : مشروع االلتزام التعليمي   •

إىل إثراء طيف الربامج التعليمية املوجودة الرامية إىل استبقاء املـراهقني والـشباب             
ومتكينهم من إكمال مسارهم يف نظام التعليم العام، والنجاح يف إكمال السلك الثاين 

منتديات تـذاكر األقـران     : وهو يتكون من ثالثة عناصر هي     . من التعليم الثانوي  
مـن الـسلك   اً بة التعليم العايل أو اجلامعي ويرافقون شبان    مؤسسات يدعم فيها طل   (

اً مكتوب  تتعهد سجالً (؛ واتفاقات تعليمية    )الثاين للتعليم الثانوي يف مسارهم التعليمي     
لألهداف التعليمية اليت يقترح الطالب مبعية أسرته واملركز التعليمي حتقيقها، حبيـث            

، )لتزامات اليت تقع على كـل طـرف       العمليات اليت تنطوي عليها واال    اً  حيددون مع 
دعم مايل يساهم يف وصول الشباب إىل التعليم الثانوي وعـدم مغادرتـه،             (واملنح  

  ).وذلك كمكون يعمل بتناسق مع بقية االستراتيجيات
وفيما يتعلق بدمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف نظام التعليم ومدى اندماجهم االجتماعي              -١٠٩

 جلنة االستمرارية التعليمية واالجتماعية املهنية خلرجيي املـدارس       ٢٠١١ املهين الفعلي، أنشئت عام   
وهي هتدف إىل أن تضمن للشباب ذوي اإلعاقـة         ). لفائدة الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية    (اخلاصة  

  .مسارات اجتماعية تعليمية حتترم اخلصائص الشخصية للطلبة وأعمارهم وقدراهتم
تذكرة جمانية لطالب التعلـيم الثـانوي       :  السكان وهناك سياسات دمج أخرى لعامة      -١١٠

 سنة؛ ومنح دراسية للطالب ذوي املـوارد املنخفـضة، والـذين    ١٨الذين تقل أعمارهم عن     
حيتاجون الدعم لتغطية احلد األدىن من النفقات املترتبة عـن احلـضور إىل مركـز تعليمـي                 

زو أوروغوايي،   بي ٣ ٣٧٣ ٢١٢ منحات دراسية جمموع قيمتها      ٧٠٤، قدمت   ٢٠٠٩ عام يف(
 منها موجهة للمنحدرين مـن أصـل        ١٨٠ منحة دراسية،    ٢ ٢٧٥  قدمت ٢٠١٢ويف عام   

استحقاقات اقتصادية  : ؛ وإعانات أسرية  ) بيزو أوروغوايي  ٢٠ ١٦٠ ٠٠٠أفريقي بلغت قيمتها    
آلباء األطفال واملراهقني الذين يدلون مبا يثبت مواظبتهم على احلضور إىل مركز تعليمي مـن               

حلة ما قبل املدرسة إىل غاية إكمال مرحلة السلك األول من التعليم الثانوي؛ والتحقق مـن                مر
، ارتفع مستوى املواظبة علـى الدراسـة إىل         ٢٠١٢يف عام   (عدد أيام الدراسة وتعزيز املواظبة      

بذلك أحد أفضل األرقام اليت سجلها التعلـيم االبتـدائي، مـع          اً   مستعيد اً، يوم ١٦٢متوسط  
  ).عن ذلك من استعادة ما ينفقه البلد على كل طفل يلتحق باملدرسة العامةينتج  ما

ويعد تشجيع املواظبة على الدارسة استراتيجية جيدة لتعلم األطفال وحتقيقهم نتائج             -١١١
وجتدر اإلشارة إىل أن املواظبة علـى الدراسـة    . أفضل وحصوهلم على قدر أكرب من الفرص      

  . الثالثة على التوايل، للسنة٢٠١٢عام اً حتسنت عموم
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 يف  ٥,٦ بنصف نقطة مائوية حيث بلغ       ٢٠١٢واخنفض تكرار السنة من جهته عام         -١١٢
  ).منذ عقد من الزمناً نصف ما كان موجود(املائة، وهو ما ميثل أدىن اخنفاض يف التاريخ 

كان الوصول  : ، كانت ألوروغواي خاصية لصيقة مبجتمعات أخرى      ٢٠٠٧وحىت عام     -١١٣
على حساب القطاعات االجتماعية االقتـصادية      اً  شديداً  بطريقة تعرف تفاوت  اً  نترنت مقسم إىل اإل 
  . دعم تعليم األطفال واملراهقني مركز سيبال من أجل٦٤٠-١٨ن رقم وأنشأ القانو. الدنيا
حاسوب حممـول لكـل     "من جتربة   اً  ، انطالق خطة سيبال ويف هذا اإلطار، جاءت       -١١٤
 ويتعلق األمر خبطة اجتماعية تعليمية تقـوم علـى          .للتكنولوجياملعهد مساتشوسيتس   " طفل

التكنولوجيا تسعى إىل أن تكون لألطفال وأسرهم، وخاصة أفقر الفئات، إمكانية الوصـول             
يف وقت سابق إىل    اً  إىل التكنولوجيات اجلديدة واملضي هبذه الطريقة حنو حتويل ما كان امتياز          

وهكذا بدأ توزيع حاسوب حممول على كل طفل     . فالحق جلميع الناس، وخباصة جلميع األط     
  .يف املدارس العامة يف أوروغواي وعلى كل مدرس

تعميم إمكانية الوصول، من خالل توزيع حواسيب على مجيـع مـدارس            اً  وجيري حالي   -١١٥
وتالميذ السلك األول من التعليم الثانوي، وكذلك توفري الربط باإلنترنـت يف مجيـع املراكـز                

وحيَرز تقدم يف إنتاج احملتويـات      .  يف املائة من التالميذ املسجلني     ٩٩,٥، حيث وصل إىل     التربوية
وجيري إنـشاء   . التعليمية، وإنشاء منابر جديدة، من مثل إدارة احملتويات أو العمل يف الرياضيات           

، وذلك يف مجيع املراكـز      ٢٠١٤ قاعة عام    ١ ٢٠٠قاعات للتداول بالفيديو ويتوقع الوصول إىل       
إىل اً وجيري العمل على تدريس اللغة اإلنكليزية من خالل التداول بالفيديو اسـتناد   . ضرية للبلد احل

  .ما هو موجود من حمتويات يف احلاسوب احملمول وإدارة العملية من قبل مدرس الفصل

  )٥١ و٥٠ و٤٩ و٤٨ و٤٣التوصيات (االجتار باألشخاص   -ياء  
 إجراءات مكافحـة االجتـار باألشـخاص،        يفاً  ملحوظاً  أحرزت أوروغواي تقدم    -١١٦

 املتعلق باهلجرات الذي    ٢٥٠-١٨واعتمد القانون رقم    . وخباصة النساء واألطفال واملراهقني   
ونـص القـانون    . نص على فعل جرمي حمدد من أجل معاقبة هتريب البشر واالجتار هبـم            

 حق األطفـال   املتعلق بالعنف اجلنسي، التجاري وغري التجاري، املرتكب يف   ٨١٥-١٧ رقم
واملراهقني واألشخاص ذوي اإلعاقة على جرائم إنتاج املواد اإلباحية والبغاء واالجتار ألغراض 

  .على تعزيز سياسات الدولةاً وجيري العمل حالي. االستغالل اجلنسي
وقد زاد بروز هذه اجلرمية واملشاكل املرتبطة هبا من خالل عمليات التوعية وتدريب               -١١٧

اجملال االجتماعي واخلدمة املدنية، واالستجابات الوطنية من أجـل مكافحتـها           العاملني يف   
  .وعمل وسائل اإلعالم

وقد كان إنشاء خدمات الرعاية القانونية والنفسية واالجتماعية، لفائـدة األشـخاص              -١١٨
ضحايا االجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسي التجاري، خطوة أساسية حنو تقدمي اسـتجابة             

 وحتولت هـذه  .اًملة للمتضررين املباشرين، إذ عزز العمل املشترك بني املؤسسات ودفع به قدم      شا
  .اخلدمات إىل معايري لتوجيه احلاالت واملشورة لألفرقة النفسية االجتماعية من داخل البالد
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تنفيذ تدابري لوضع سياسة عامة بشأن االجتار بالنساء واألطفـال          "وميول مشروع     -١١٩
وامتـد  .  من االحتاد األورويب   "ني وهتريبهم ألغراض االستغالل اجلنسي التجاري     واملراهق

على نطاق وطين وعلى مدى عامني ونصف مع مؤسسات شريكة للمعهد الـوطين للمـرأة      
واملنظمات املتعاونة ومها املنظمتـان  حلكومية منتدى الشباب،   وزارة اخلارجية واملنظمة غري ا    (

  ).Enjambra(وإخنامربا ) Casa Abierta(ا غري احلكوميتني كاسا أبيريت
  :وجتدر اإلشارة من بني إجنازات تنفيذ هذا املشروع إىل ما يلي  -١٢٠

: اتفاقات العمل املشتركة بني املؤسسات ملعاجلة هذه القضية وتناول حاالت حمـددة     •
دليل إجـراءات االسـتجابة األوليـة       : تطوير أدوات مشتركة بني املؤسسات    ) أ(

وتوثيق القضايا املعروضـة   ) ب(اإلجراءات يف السفارات والقنصليات؛     وبروتوكول  
وضم أعضاء جدد إىل اللجنة املشتركة بني املؤسـسات املعنيـة           ) ج(على احملاكم؛   

  ؛بالنساء ألغراض االستغالل اجلنسيمبكافحة االجتار 
إقامـة  ) أ: (ة النفسية االجتماعية والقانونية   املساعدة املتكاملة من خالل أفرقة الرعاي      •

وإمداد أفرقـة خـدمات     ) ب(خدمات رعاية موجهة للنساء واألطفال واملراهقني؛       
ووضـع  ) د(وإعداد بطاقة تـسجيل احلـاالت؛       ) ج(باملقرات والتدريب؛    الرعاية

لـى الـصعيد    وتعزيزهـا ع  ) ه(النساء واألطفال واملراهقني؛    بروتوكوالت لرعاية   
  ؛اإلقليمي بطريقة منسقة

املوظفون احلكوميون وممثلو املنظمـات غـري احلكوميـة؛         ) أ (:التدريب والتوعية  •
  .وطباعة املنشورات وتوزيعها) ج(واحلمالت العامة؛  )ب(

ويف هناية املشروع املمول من االحتاد األورويب، على املعهد الوطين للمرأة أن يضمن               -١٢١
ـ           راض االسـتغالل   استمرارية اخلدمة، بإنشاء خدمة عامة لرعاية النساء ضحايا االجتار ألغ

  .اجلنسي، بتمويل حكومي
، أنشئت اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية مبكافحـة االجتـار        ٢٠٠٨ويف عام     -١٢٢

بالنساء ألغراض االستغالل اجلنسي، وهي تضم سبع وزارات، والنيابة العامـة، والـسلطة             
تمع املـدين، حيـث    ومؤسسات اجمل  ريعية، واملنظمة الدولية للهجرة،   القضائية، والسلطة التش  
على وضع سياسات عامة حمددة وبروتوكول مشترك       اً  وتعكف حالي . أصبحت جهة مرجعية  

وتضم فريقني فرعيني من أجل وضع اخلطـة الوطنيـة ملكافحـة االجتـار              . بني املؤسسات 
  .باألشخاص والقانون الشامل

اهليئـات العليـا   وجتدر اإلشارة إىل العمل املشترك الجتماع وزيرات شؤون املرأة و        -١٢٣
لشؤون املرأة بالسوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب، الذي أعطى أول تشخيص وطـين             

يف إنـشاء آليـة   اً وإقليمي لالجتار بالنساء ألغراض االستغالل اجلنسي ومكن من املضي قدم  
إقليمية لتقدمي خدمات الرعاية، ووضع دليل لرعاية النساء ضحايا االجتار، وتـصميم محلـة              

  .توعية وتنفيذها
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من وزارة الداخلية بـشأن     اً   موظف ٤٠، جرى تدريب    ٢٠١٣ و ٢٠١٠وبني عامي     -١٢٤
  .االجتار باألشخاص من خالل دورات األكادميية الدولية لتطبيق القانون

مقترح لدمج منظور نوع اجلنس، والصحة      "وأعدت وزارة الداخلية املنشور املعنون        -١٢٥
لضرورة تعميق فهم هذه املسائل     اً  ، اعتبار " املرتيل يف تعليم الشرطة    اجلنسية واإلجنابية، والعنف  

  .يف املناهج الدراسية ملدرسة تدريب الضباط والترقية يف الدرجات

  )٦٦ و٦٥ و٦٤التوصيات (اإلفالت من العقاب   -كاف  
 ٢٧ الـصادر يف   ٨٣١-١٨أعيد العمل حبق الدولة يف العقاب مبوجب القانون رقم            -١٢٦

يعاد العمل مبمارسة الدولـة حلقهـا يف        : "، وينص على ما يلي    ٢٠١١أكتوبر  /ولتشرين األ 
 / آذار١العقاب بصورة كاملة على اجلرائم اليت ارتكبت يف ظـل إرهـاب الدولـة حـىت           

 كـانون   ٢٢ الـصادر يف     ٨٤٨-١٥ من القانون رقم     ١، واملشمولة باملادة    ١٩٨٥ مارس
  ".١٩٨٦ديسمرب /األول
كمة العدل العليا يف أوروغواي حكمت بال دستورية مادتني من          وبالرغم من أن حم     -١٢٧

 املتعلقتني بسقوط اجلرائم وإعالن األفعال اإلجرامية جـرائم ضـد           ٨٣١-١٨القانون رقم   
 وهو ما ميكن أن يفسر على أنه عقبة أمام استمرار التحقيق يف القضايا املعروضة               - اإلنسانية

من أعضاء النيابة العامـة والقـضاة       اً  كبرياً   أن عدد   فال شك  - على حماكمنا اجلنائية  اً  حالي
  .اجلنائيني عقدوا العزم على االستمرار يف القضايا باستخدام آليات وقواعد قانونية أخرى

كما اعترفت دولة أوروغواي مبسؤوليتها عن أفعال إرهاب الدولة والتنسيق القمعي             -١٢٨
ويف هذا الصدد، ومبناسبة حدث     . ‘ندورعملية كو ‘على املستوى اإلقليمي املوجه من خالل       

لقرار حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف       اً   تنفيذ ٢٠١٢مارس  / آذار ٢١عام نظم يف    
بأعضاء السلطات التنفيذية والقـضائية     اً  قضية غيلمان، أعلن الرئيس خوسي موخيكا، مرفوق      

 ما يسمى عقيدة األمن القومي،      بذريعة"إىل أنه   اً  والتشريعية، مسؤولية دولة أوروغواي مشري    
نفذت سياسة منهجية لقمع املنظمات االجتماعية والنقابية والسياسية واضـطهاد أعـضائها            

"... إن  اً  وقال أيض ". وملراقبة اجملتمع املدين برمته، وهذا كله تعبري عما يسمى إرهاب الدولة          
  دولية تضم األرجنتني   ، وهي تنسيقية  ‘عملية كوندور ‘دولة أوروغواي انضمت إىل ما يسمى       

شيلي، الضطهاد سكان هذه البلدان ألسـباب إيديولوجيـة         وباراغواي والربازيل وبوليفيا و   
وال يعرف حـىت اآلن     . واحتجازهم ونقلهم غري القانوين أو تقرير قتل احملتجزين أو إخفائهم         

  ."مكان وجود كثري من هؤالء األشخاص وال وضعهم وال مصريهم وال ُعثر على رفاهتم
كما ستبلغ اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري التابعة لألمم املتحـدة مبناسـبة               -١٢٩

احلوار التفاعلي مع هذه اهليئة املعنية برصد االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن                
بأن عـدد   اً  ، باعتراف دولة أوروغواي رمسي    ٢٠١٣أبريل عام   /االختفاء القسري، يف نيسان   

  . حالة مؤكدة، ثالثة منها تتعلق بأطفال اختفوا مع والديهم١٧٨ هو املختفني
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يف التحقيـق يف    اً  ويعترب دعم السلطة التنفيذية للسلطة القضائية من أجل املـضي قـدم             -١٣٠
  :، من خالل طرق خمتلفةدائماًاً القضايا اليت تنطوي على انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان دعم

بإمدادها القضاة جبميـع املعلومـات املوجـودة يف         أمانة حقوق اإلنسان،      )أ(  
حمفوظاهتا نتيجة للبحوث اليت أجراها مؤرخون وأنثروبولوجيون يعملون داخلها واليت أجرهتا           

  ؛ذاهتا، يف إطار تنفيذ التزاماهتااألمانة 
مبوجب إجراءات إدارية ملموسة مكنت من التجديـد املـستمر            ‘١‘  )ب(  

جامعة اجلمهورية، حبيث تـسمح باسـتمرار       لالتفاقات اليت وقعت عليها     
يف املواقع العسكرية أو اخلاصة املبلغ عنها، اً احلفريات األثرية اليت جتري يومي

عن األشخاص املفقودين وبقايا رفاهتم، وكـذلك اسـتمرار حبـوث           اً  حبث
املؤرخني إلعادة بناء احلقيقة التارخيية بشأن حاالت االختفـاء القـسري           

  ؛قات التارخيية السياسية لكل منهاالسياوالقتل السياسي و
تغطية التكاليف املالية ألنشطة أمانة حقوق اإلنسان اليت تـشكل            ‘٢‘    

أعمال األفرقة املذكورة، وفريق خـرباء      : مسامهات كبرية للسلطة القضائية   
احملفوظات التابع لألمانة املسؤول عن تنظيم حفظ الوثائق اليت أعدهتا منـذ            

السابقة املعنية بالسالم، وكذلك بناء قاعـدة بيانـات          اللجنة   ٢٠٠٠عام  
موحدة حلاالت االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان اليت ارتكبـت ضـد           
مواطين أوروغواي، وكذا توريد املدخالت الكيميائية ملخترب املعهد الوطين         
لزراعة األعضاء واخلاليا واألنسجة التابع لوزارة الصحة العامـة، والـذي           

علومات الوراثية ألقارب احملتجزين املختفني، وهو أمر ال غـىن  يضم بنك امل 
  ؛فات من خالل احلمض اخللوي الصبغيعنه لتحديد هوية أصحاب الر

الوزارات اليت تضم السلطة التنفيذية، بتوفري معلومات حمفوظاهتـا           ‘٣‘    
  .واملعاجلة الفعالة للملتمسات املقدمة من اهليئات القضائية يف املنطقة

، غُري، ومبوجب مرسوم رئاسي، اسم أمانة املتابعـة         ٢٠١٣أغسطس  /ويف شهر آب    -١٣١
وهكذا ُوضحت  . أمانة حقوق اإلنسان املعنية باملاضي القريب     التابعة للجنة السالم ليصبح     

ومـن االختـصاصات    . االختصاصات وجرى متييز وظائف اإلدارة الوطنية حلقوق اإلنسان       
ت خالل الفترة   قيقة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت وقع      الرئيسية هلذه األمانة معرفة احل    

أو /، حتت مـسؤولية الدولـة و      ١٩٨٥مارس  / آذار ١ حىت   ١٩٦٨ هيوني/ حزيران ١٣من  
على حاالت األطفال الذين ولدوا يف األسر، وذلك يف إطار          اً  خاصاً  وتركز تركيز . موافقتها

ومات وتعزيز حقـوق اإلنـسان      التعاون مع أجهزة عامة وخاصة أخرى وأجهزة نشر املعل        
  .وجيري إنشاء موقع األمانة على اإلنترنت لنشر األعمال املنجزة. وذكرى ما حدث

  . هبدف وضع سياسات وطنية عامة يف هذا اجملال"جلنة الذاكرة"وأنشئت   -١٣٢
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وخبصوص عمليات حتديد اهلوية، عثر حىت اآلن على مخسة أشـخاص يف أراضـي                -١٣٣
 حتديد هوية مخس جثث يف سواحل أوروغواي دفنت على أهنا جثث            أوروغواي، إضافة إىل  

أشخاص جمهويل اهلوية، حددت هوية ثالثة منهم مع إعادة رفاهتم ونقلهم يف وقت الحق إىل               
  .وطنهم األرجنتني بينما حددت هوية اثنني بواسطة بصمات األصابع

وجي، جـرى توضـيح     وبالتنسيق مع الفريق األرجنتيين للطب الشرعي األنثروبول        -١٣٤
ويستند هذا التنـسيق إىل  .  من مواطين أوروغواي اختفوا يف األرجنتني     ١٩مالبسات اختفاء   

  .تبادل إفادات الشهود، وتوفري بصمات األصابع، وإرسال عينات وراثية: ثالث ركائز
وبأنه وقع يف هـذا     ) عملية كوندور (وتقر األمانة بوجود التنسيق القمعي اإلقليمي         -١٣٥
  .ار اختطاف مواطنني أوروغوايني داخل بلدهم وخارجه وقتلهم وإخفاؤهماإلط
 مساِعدة للقضاء يف حاالت جرائم إرهـاب        "فرقة خاصة "وأنشأت وزارة الداخلية      -١٣٦

مـساعدة  "من صميم عمل هذه الوزارة بوصفها       اً  الدولة، ويتعلق األمر بوظيفة تعترب دستوري     
جـرائم  "وستعمل يف قضايا    ". خاصة"وإمنا  " عادية "، ولكن ال يتعلق األمر بوظيفة     "للقضاء

، وهو ما يعين أن التزامها سيكون أوسـع مـن أن يقتـصر علـى فتـرة                  "إرهاب الدولة 
وترافق املبادرة جهود اجملتمع املدين أمام املؤسسات احلكومية واملؤسسة الوطنية          . الديكتاتورية

اً املساعد والسلطة القضائية مباشـر     - وسيكون التعاون بني الفريق اخلاص    . حلقوق اإلنسان 
؛ وسيجري توجيه أي تعاون من خالل       )حبيث يربط الصلة مع قضاة كل قضية من القضايا        (

وسيعمل الفريق ضـمن مديريـة      . هذا الفريق؛ كما تشمل العالقة املباشرة املدعني اجلنائيني       
القيـام جبميـع أنـواع     ": الشؤون الداخلية يف وزارة الداخلية، ما إن حتدد التزاماته الواسعة         

من حتقيقات الشرطة يف هذه املسألة، واالضطالع جبميع أعمال التنسيق          اً  اإلجراءات، انطالق 
  ".الالزمة داخل وزارة الداخلية من أجل سري التحقيقات على ما يرام

وهناك واقعة كان هلا تأثري كبري على الرأي العام يف أوروغواي هي قـرار حمكمـة                  -١٣٧
 بنقل القاضية ماريانا موتا من احملكمة اجلنائية ٢٠١٣فرباير / شباط١٣ا الصادر يف العدل العلي

وكانت معروضة على القاضية موتا قضايا عديدة متعلقـة بانتـهاكات           . إىل احملكمة املدنية  
وال تعرف السلطة التنفيذية األسباب املهنية اليت كانت وراء قرار حمكمـة            . حقوق اإلنسان 
 القاضية موتا، وال ما إذا كانت هذه األسباب متفقة مع املتطلبات اإلجرائية             العدل العليا نقل  

ودون املساس بذلك، جتدر اإلشـارة      .  من دستور أوروغواي   ٢٤٦املنصوص عليها يف املادة     
  .آلليات القضاء اإلدارياً وفقاً إىل أن نقلها قد طعن فيه وأن القضية تسري حالي

  )٧١ و١٧ و١٣ و١٢ و٦ و٥التوصيات (نسان توصيات عامة بشأن حقوق اإل  -الم  
 أوروغواي املقيمني يف اخلارج االنتقال      انون االنتخابات، جيب على مواطين    لقاً  وفق  -١٣٨

إىل أراضي البالد ملمارسة حقهم يف التصويت، دون أن يستلزم ذلك أن اإلقامة يف اخلـارج                



A/HRC/WG.6/18/URY/1 

GE.13-18610 24 

ولوية على جـدول أعمـال      وال يزال من األمور ذات األ     . تعين فقدان هذا احلق الدستوري    
. الدولة إمكانية ممارسة هذا احلق دون االضطرار إىل السفر إىل البالد يف كل مناسبة انتخابية              

وكانت النتيجـة   .  استفتاء على هذه املسألة    ٢٠٠٩وأُجري مبوازاة االنتخابات الوطنية لعام      
ك، تواصـل الدولـة     ومع ذل . سلبية، إذ اختار معظم السكان عدم االعتراف هبذه اإلمكانية        

جلميع املواطنني بغض النظر عن حمـل إقامتـهم         اً  العمل، مدفوعة برؤية تعترب التصويت حق     
  .وبتقارير عدة مؤسسات خمتصة يف هذا الشأن، من مثل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  التعهدات وااللتزامات الطوعية  -ثالثاً  
  ؛٢٠٢٠-٢٠١٥ة يف الفترة طين للرعاياعتماد قانون إنشاء النظام الو  )أ(  
  ؛يجية الوطنية لألطفال واملراهقنيمواصلة تنفيذ أهداف االسترات  )ب(  
خفض سوء التغذية ووفيات الرضع لتحقيـق اهلـدف الـوطين احملـدد               )ج(  

  ؛ من األهداف اإلمنائية لأللفية٢٠١٥ لعام
ل إنشاء أجهزة للرعاية تضمن حقوق األطفال واملراهقني ضحايا االسـتغال       )د(  

  ؛٢٠٢٠-٢٠١٥كامل الوطن، يف الفترة اجلنسي التجاري، تشمل 
 بوصـفه مؤسـسة للـسياسات املتعلقـة         تعزيز املعهد الوطين للمسنني،     )ه(  

  ؛بالشيخوخة والِكَبر
وضع خطة وطنية لتكافؤ الفرص واحلقوق وتنفيذ خطة وصول األشخاص            )و(  

  ؛ إىل العدالة واحلماية القانونيةذوي اإلعاقة
 وحقـوق   ةفيذ نتائج احلوار الوطين بشأن فريوس نقص املناعة البـشري         تن  )ز(  
  ؛، واملوافقة على القانون املقترحاإلنسان

ومغـايري  اً مواصلة اإلجراءات اإلجيابية لفائدة فئة السكان املتحولني جنسي       )ح(  
  ؛ية اجلنسيةاهلوية اجلنسانية ومغايري اهلو

 النساء مغايرات   فعال العنف املرتكبة ضد   مجع البيانات واملؤشرات املتعلقة بأ      )ط(  
  ؛اهلوية اجلنسية

القتـصادية  إنشاء نظام لقياس مؤشرات التقدم احملرز يف جمـال احلقـوق ا             )ي(  
  ؛واالجتماعية والثقافية

اعتماد اخلطة الوطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان لفتـرة الـسنوات              )ك(  
  ؛األربع املقبلة والشروع يف تنفيذها

  ؛٢٠٢٠-٢٠١٥لوم التربية يف الفترة نشاء جامعة عإ  )ل(  
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  ؛بدء عمل جامعة التكنولوجيا  )م(  
  ؛ اإللزامي وزيادة مستويات التخرجاحلد من التكرار يف أسالك التعليم  )ن(  
  ؛تربوية يف مرحلة الطفولة املبكرةتوسيع وحتسني الرعاية ال  )س(  
 التغطية لألطفال دون سـن      تعميم التعليم يف سن الرابعة واخلامسة وزيادة        )ع(  

السلك الثاين  وتعميم السلك األول من التعليم الثانوي وزيادة مستويات التخرج من           . الثالثة
  ؛من التعليم الثانوي

املضي يف زيادة الوقت املخصص للتدريس يف املدارس واملراكز التعليميـة             )ف(  
  ؛ي لدوام كاملراكز التعليم الثانوللطفولة املبكرة واالستمرار يف إنشاء م

  ؛التعليم لفائدة الشباب والبالغنيإجياد بدائل إلكمال أسالك   )ص(  
للجميع بتحسني عمليات التعلم من       املضي يف سياسات جعل التعليم شامالً       )ق(  

  ؛ االجتماعية االقتصادية املختلفةأجل تقليص الفجوة بني املستويات
  ؛خالل مركز سيبالت يف التعليم من مواصلة إدماج التكنولوجيا  )ر(  
ت التعليميـة   احلفاظ على النمو املطرد مليزانية التعلـيم، بـربط الـسياسا            )ش(  

  ؛واالتفاقات اجلماعية
  ؛لشاملة ملكافحة االجتار باألشخاصاعتماد القانون واخلطة الوطنية ا  )ت(  
االستمرار يف تنفيذ الربامج االجتماعيـة لـشبكة املـساعدة واالنـدماج              )ث(  

 يف املائـة،    ١٠من أجل القضاء على الفقر وخفض مستوى الفقر إىل أقل مـن             االجتماعي  
  ؛احلد من التفاوت يف توزيع الدخلومواصلة 
وإلغاء اللجـوء إىل غرامـة      .  يف املائة  ١٠٠تعميم سجالت الوالدة بنسبة       )خ(  

  ؛التأخري يف التسجيل كحافز
 حاالت االختفاء   مواصلة التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان، وال سيما         )ذ(  

القسري يف املاضي القريب، بغض النظر عن الوقت الذي انقـضى منـذ بدايـة الـسلوك                 
والتأكد من تلقي مجيع مسؤويل الدولة، مبن فيهم القضاة واملـدعون العـامون،             . اإلجرامي

لتدريب مالئم وحمدد بشأن االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري             
  ؛اليت ترتِّبها على الدول األطرافامات وااللتز

وضع إجراءات حمددة إلعادة النظر، وإذا لزم األمر، إلغاء عمليات التـبين              )ض(  
للمصاحل الفضلى للطفـل،    اً  والتنسيب واحلضانة الناشئة عن حاالت االختفاء القسري، وفق       

  ؛ االعتراف حبقه يف أن يستمع إليهعلى التمييزاً وإذا كان قادر
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املوافقة على مشروع إصالح قانون اإلجراءات اجلنائية وإتاحـة إمكانيـة             )أأ(  
  ؛ية لضحايا انتهاكات حقوق اإلنساناملشاركة يف الدعاوى القضائ

وضع سياسات حتدد العمل غري املأجور وتثمنه وتقدم إجابة منهجية مـن              )بب(  
  ؛األسر ورعاية بني الدولة والسوقأجل إعادة توزيع عبء العمل املرتيل وال

وضع تشريعات تعترف باحلق يف تقدمي الرعاية وتلقيها يف شكل خـدمات              )جج(  
مـام  عالية اجلودة، وكذلك احلق يف عدم تقدمي الرعاية عندما يكون تقدميها يشكل عقبـة أ              

  ؛ممارسة املواطنة بصورة كاملة
 تعزيز التشريعات اليت تضمن حقوق املرأة الريفية، مع التركيز على جمـال             )دد(  

ـ          ة واملـوارد اإلنتاجيـة     الرعاية والوصول إىل الرعاية الصحية الشاملة والتعليم اجليد والعدال
  ؛العمل وفرص

تقييم اخلطة الوطنية لتكافؤ الفرص واملساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء             )هه(  
  ؛لنوع اجلنس وتنفيذهامن أجل تصميم سياسة وطنية 

 اجلنسانية يف الدولة وتـدريب مواردهـا        تعزيز اهليكل املؤسسي للشؤون     )وو(  
البشرية على املستويات املركزي واحملافظات والبلديات من أجل اإلنصاف واملـساواة بـني             

  ؛كل التنظيمية والسياسية والربامجاجلنسني، وذلك من أجل تيسري تأثريها على حتول اهليا
  ؛ساين يف عمليات التكامل اإلقليميتعزيز املنظور اجلن  )زز(  
مواصلة تعزيز نظام لالستجابة حلاالت العنف القائم على نوع اجلنس مـن              )حح(  

  :وُيتوقع ما يلي. يف القضاء عليهشأنه أن يساهم 
تنفيذ خطة وطنية جديدة ملكافحة العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس                 )طط(  
  ؛األجيال واختالف
  ؛الشترك بني املؤسسات يف هذا اجملوضع استراتيجية للتدريب امل  )يي(  
تنفيذ التدابري األحد عشر الرامية إىل إقامة بلد خال من العنف املـرتيل يف                )كك(  

  ؛التعايش اليت التزمت هبا احلكومةإطار االستراتيجية الداعمة للحياة و
أوروغواي موحدة من أجل إهناء العنف ضد النساء         "مواصلة تنفيذ مشروع    )لل(  
  ؛٢٠١٤-٢٠١٢للفترة " ت واملراهقاتوالطفال

  ؛افحة العنف القائم على نوع اجلنسمواصلة تنفيذ الربنامج الشامل ملك  )مم(  
يف إنشاء نظام للسجون يتمتع بقيادة عضوية ومركزية، يعـزز          اً  املضي قدم   )نن(  

ومواصلة حتسني األوضاع املادية لالحتجـاز وإدارة سـلب         . املعهد الوطين إلعادة التأهيل   
  ؛األجانب مسلويب احلريةى النساء واحلرية، مع التركيز عل
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تطوير آليات مؤسسية لإلدماج االجتماعي للمفرج عنهم من خالل تعزيز            )سس(  
  ؛طة الوطنية للسجناء واملفرج عنهمالراب

يف اعتماد تدابري تشريعية وإدارية ترمي إىل اإلدماج االجتماعي         اً  املضي قدم   )عع(  
اعي املصاحل الفضلى للطفل، واالستخدام     لألطفال اجلاحنني، وال سيما تنفيذ سياسة جنائية تر       

  ؛ية قضائية متخصصة يف هذا اجملالالفعال للتدابري البديلة عن احلبس االحتياطي، وتعزيز وال
مواصلة بناء نظام للمسؤولية اجلنائية حيترم حقوق الطفل، مع التركيز على            )فف(  

  ؛والتقليص التدرجيي ألوقات الفراغتعزيز التدابري التعليمية 
عقد حوار يرمي إىل تقييم النتائج احملققة من تنفيذ قانون احلـصول علـى               )صص(  

إىل استكشاف التغيريات القانونيـة الـيت       اً  ، سعي )٣٨١-١٨القانون رقم   (املعلومات العامة   
  .تكون مناسبة قد

       


