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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة عشرة
 ٢٠١٤فرباير / شباط٧ -يناير /كانون الثاين ٢٧

ته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان، وفقـاً          موجز أعد     
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥للفقرة  

 ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

 *أوروغواي    

 إىل عملية االسـتعراض     )١( جهة معنية  ٢٠هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من         
ملبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان   وهو يتبع هيكل ا   . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . ١٧/١١٩يف مقرره   
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

اية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف        وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هن      . حمدَّدة
بقـرار    وعمـالً . التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغـيري           

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية          ١٦/٢١ اجمللس
قيد الكامل مببـادئ  حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على الت     

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت           . باريس
وقد روعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات        . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   

  .اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة يف األمم املتحدة  *  
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 املعلومات املقدمة من أصحاب املصلحة    

 ومات األساسية واإلطاراملعل  -ألف  

 نطاق االلتزامات الدولية  -١  

مركز (أوصى مركز رصد السياسة العامة حلقوق اإلنسان يف بلدان املخروط اجلنويب              -١
 ملنظمـة  ١٦٩وكذا جملس شعب تشاروا بالتصديق على االتفاقية رقم   ) رصد السياسة العامة  

 .)٢(العمل الدولية بشأن الشعوب األصلية

 لدستوري والتشريعياإلطار ا  -٢  

أوصى مركز رصد السياسة العامة مبواءمة التشريعات الوطنية املتعلقة حبظر العنصرية             -٢
وغريها من أشكال التمييز ومقاضاة مرتكبيها وتعويض ضحاياها، عن طريق الترويج حللول            

 .)٣(كن أن تفضي إىل تغيريات ثقافيةبديلة مي

وصيات االستعراض الدوري الشامل املتعلقة حبقوق      وأشار فريق العمل املعين مبتابعة ت       -٣
. إىل أن اجلهود التشريعية برزت يف قوانني متفرقـة        ) فريق متابعة التوصيات  (اإلنسان للمرأة   

. فالقانون الوطين يبقي على القوالب النمطية اجلنسانية ويعوزه تعريف للتمييز ضـد املـرأة             
ل مناهض للعنف ضد املرأة يكرس حـق        وأوصى فريق متابعة التوصيات بإصدار قانون شام      

 .)٤( مناحي احلياة العامة واخلاصة مأمن من العنف والتمييز يف مجيعاملرأة يف العيش يف

توصيات من اهليئـات    اً  وأشار فريق متابعة التوصيات إىل أن أوروغواي تلقت مرار          -٤
 قانون العقوبات من    وأوصى فريق متابعة التوصيات بتعديل    . الدولية يف جمال العنف ضد املرأة     

أجل القضاء على القوالب النمطية اجلنسانية اليت متيز ضد املرأة، وخباصة يف اجلرائم اجلنسية،              
 .)٥(واعتماد جرائم ُمصنفة تركز على العنف الذي تعانيه املرأة، من قبيل قتل اإلناث

ة حلقـوق   املؤسسة الوطني (وأشارت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وأمني املظامل          -٥
 على قـانون األطفـال       عرف املوافقة على تعديالت تراجعية     ٢٠١١إىل أن عام    ) اإلنسان

جترمي حماولة ارتكاب جرمية السرقة واملشاركة فيها، ومتديد األجل الذي يتعني فيه            (واملراهقني  
اء من احلرية كإجر  اً  على القضاة إصدار حكم هنائي يف القضايا اليت يكون فيها املراهق حمروم           

 .)٦(من عدد املراهقني احملرومني من احلرية     اً   زاد عملي  ، مما ) يوماً ٩٠ إىل   ٦٠ي مؤقت من    وقائ
 وجلنة أوروغواي حلقوق الطفل     )٧(وأعرب معهد أوروغواي للدراسات القانونية واالجتماعية     

عن قلقهما إزاء هذا التراجع وأشارا إىل النقاش الدائر بشأن خفض سن املسؤولية اجلنائيـة               
 سنة، وهي مسألة ستكون موضوع استفتاء على تعديل دستوري خالل االنتخابات            ١٦ ىلإ

 .)٨(٢٠١٤الوطنية لعام 
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 البنية التحتية والتدابري السياساتية املؤسسية حلقوق اإلنسان  -٣  

 لالستعراض الدوري الـشامل     ٩-٧٨ و ٨-٧٨ و ٣٩-٧٨فيما يتعلق بالتوصيات      -٦
 مبوجـب   ٢٠١٢م  حلقوق اإلنسان أهنا أنشئت عـا     املؤسسة الوطنية    ، ذكرت ٢٠٠٩ عام

، عندما  )٢٠١١(٨٠٦-١٨املعدل مبوجب القانون رقم     ،  )٢٠٠٨(٤٤٦-١٨القانون رقم   
وأشارت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل افتقار القانون إىل . تولت وظائف جملس اإلدارة

ىل أنـه ينبغـي حـل هـذه     الدقة فيما يتعلق بطبيعتها القانونية وموقعها املؤسسي، مشرية إ        
 وقدمت  .)٩(لية استقالهلا وقدرهتا على العمل    الصعوبات بنص قانوين جديد يضمن بصورة فع      

 وشرعت يف االضطالع    ٢٠١٣املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان تقريرها السنوي األول عام         
 .)١٠(ات اآللية الوطنية ملنع التعذيببصالحي

ان أهنا شاركت كمؤسسة ضيفة يف املـؤمتر        وذكرت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنس      -٧
الدويل احلادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، 

 .)١١(لالعتماد لديهااً رمسياً يتها طلبوأهنا ستقدم بعد السنة األوىل من وال

جملتمـع  ظمـات ا   استعداد جملس اإلدارة للحوار مع من      ٥وأبرزت الورقة املشتركة      -٨
 .)١٢(املدين

وقالت رابطة أوروغواي للسجناء السياسيني السابقني إنه من املقلق أن العديد مـن               -٩
 املسؤولني احلكوميني والربملانيني أشاروا إىل أن قرارات املؤسسة الوطنية حلقـوق اإلنـسان            

 .)١٣(ليست ملزمة، مقللني من أمهيتها

ومبادرة احلقوق اجلنسية ) Colectivo Ovejas Negras(وذكرت مجعية الشياه السوداء   -١٠
أن اللجنة الفخرية ملكافحة العنصرية وكره األجانب وسـائر أشـكال          ) ١الورقة املشتركة   (

تشكل اجلهة الوحيدة يف السلطة التنفيذية املكلفة بوضع سياسـات          ) اللجنة الفخرية (التمييز  
 بتعـديل  ١ وأوصت الورقة املـشتركة  .)١٤(مكافحة التمييز وتلقي الشكاوى يف هذا الصدد      

 إلعطاء اللجنة الفخرية سلطات للعقاب واملصاحلة، وكذا ميزانيـة          ٨١٧-١٧القانون رقم   
 وأوصى فريق متابعة التوصيات بأن تنظم اللجنة الفخرية وتنشر بيانات موزعة            .)١٥(خاصة هبا 

 .)١٦(اها بشأن أفعال التمييز العنصريحسب الشكاوى وامللتمسات اليت تتلق

، وكذا مركز رصد السياسة العامـة، باالسـتمرار يف          ١وأوصت الورقة املشتركة      -١١
عملية صياغة اخلطة الوطنية ملكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييز ووضع سياسة شـاملة             

 وأوصى جملس شعب تشاروا بتوسيع مـشاركة منظمـات الـشعوب            .)١٧(ملكافحة التمييز 
 .)١٨( وتنفيذها وتقييمهااألصلية يف مراحل وضع اخلطة

 وذكر فريق متابعة التوصيات أن اجمللس االستشاري الوطين املعين بالعنف املـرتيل،             -١٢
 جلنة يف احملافظات ووضـع      ١٩، قد شكل    )٢٠٠٢(٥١٤-١٧ املنشأ مبوجب القانون رقم   

 وأوصى فريق متابعة التوصيات   . ٢٠١٠-٢٠٠٤اخلطة الوطنية األوىل ملكافحة العنف املرتيل       
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باعتماد خطة جديدة تدعم بصورة خاصة التنسيق بني القطاعات وباستخدام آليات ترمي إىل             
 .)١٩(ضمان امتثال األشخاص املسؤولني عن تنفيذ بروتوكوالت العمل

وأوصى مركز رصد السياسة العامة بإجياد منرب للحوار مـع منظمـات حقـوق                -١٣
 .)٢٠(صل أفريقي بشأن موضوع اإلحصاءاتاملنحدرين من أ

والحظت مجعية أصدقاء وصديقات متحف الذاكرة أن أوروغواي مل تنجح بعد يف              -١٤
ي يوصـي بـه إعـالن فيينـا         تنفيذ خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان، على النحو الـذ         

 وأوصت اجلمعية من بني ما أوصت به بتشجيع النقاش بـشأن حقـوق              .)٢١(١٩٩٣ لعام
العسكرية والتفكري يف ذلك؛ ووضع سياسة       - دنيةاإلنسان وانتهاكها خالل الديكتاتورية امل    

للذاكرة والشباب؛ والعمل على وجه السرعة على حتديد اجلهة اليت ستنفذ املبادئ املعتمدة،              
وذلك هبدف استحداث سياسة عامة بشأن املواقع التذكارية، وذلك بالتنسيق مـع بلـدان              

 .)٢٢(املخروط اجلنويب

أنه ينبغي وضع سياسة عامة ترمـي       " أجل السالم إكوادوريني من   "وأشارت حركة     -١٥
إىل احترام حقوق اإلنسان ضمن ثقافة للسالم وإعماهلا والنهوض هبا، وتعزيـز مـديريات              

 .)٢٣(حقوق اإلنسان يف أجهزة الدولة

وأوصى فريق متابعة التوصيات بدمج منظور حقوق اإلنـسان ونـوع اجلـنس يف              -١٦
 .)٢٤(امج التحويالت النقدية املشروطةالسياسات االجتماعية، وخباصة يف بر

وأشارت جلنة أوروغواي حلقوق الطفل إىل أن اجمللس االستشاري الفخري لألطفال             -١٧
واملراهقني املنشأ مبوجب قانون األطفال واملراهقني ينبغي أن تكون له ميزانيته اخلاصـة بـه               

ل أنه ال يزال يلزم دمج       وأشارت جلنة أوروغواي حلقوق الطف     .)٢٥(للقانوناً  وخطة عمل وفق  
 .)٢٦(مشاركة األطفال كمحور جوهري يف إدارة السياسة العامة

وتناولت منسقة سحب القوات من هاييت مشاركة فرقة عسكرية من أوروغواي يف              -١٨
 .)٢٧(بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

 املعاهداتالتعاون مع هيئات     

لتحديث اً لت جهدأشار مركز رصد السياسة العامة بارتياح إىل أن أوروغواي قد بذ  -١٩
 إىل خمتلف اللجان، وهو ما أتاح احلوار مع منظمات اجملتمع املـدين احملليـة،              التقارير املقدمة 

 .)٢٨(حنو وضع جدول أعمال مشترك، وسجل بأوجه التقدمياً ومسح باملضي قدم
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 االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ   -جيم  

 ساواة وعدم التمييزامل  -١  

أشارت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل ضرورة تعميق أوروغواي لإلجـراءات     -٢٠
وأعربت عن قلقها إزاء غيـاب محايـة         .اإلجيابية إزاء خمتلف فئات األشخاص ذوي اإلعاقة      

 .)٢٩(املصابني باألمراض العقلية

 بإنشاء آليات وإجراءات تتيح إمكانيـة الوصـول إىل          ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢١
العدالة للمثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسانية وغريهم مـن فئـات             
السكان املعرضني للتمييز وضحايا العنف، وتضمن التحقيق يف مثل هذه األفعـال واملعاقبـة              

 .)٣٠(، ومنح تعويضات عادلة لضحاياهاعليها، وإدانة مرتكبيها

 حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  

 إىل جرائم الكراهية املرتكبة يف حق األشخاص املتشبهني         ١أشارت الورقة املشتركة      -٢٢
 إىل العنف   ١ كما أشارت الورقة املشتركة      .)٣١(ر واملثليني يف السنوات األخرية    باجلنس اآلخ 

 .)٣٢( يف نظام السجون   واملثليون جنسياً ذين يتعرض هلما املتشبهون باجلنس اآلخر       والتمييز الل 
 بتفعيل نظام مؤشرات مرصد العنف واجلرميـة التـابع لـوزارة          ١وأوصت الورقة املشتركة    

أو القائمة على أساس امليل اجلنـسي       /الداخلية، حبيث تربز اجلرائم املتصلة بالعنف اجلنسي و       
 للضحايا؛ وبإدماج منظور حقوق اإلنسان، وال سيما حقـوق املثليـات            اهلوية اجلنسانية  أو

يدة إلجـراءات   واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسانية، يف الربوتوكوالت اجلد        
 .)٣٣(الشرطة وحتقيقاهتا

وأعرب معهد الدراسات القانونية واالجتماعية عن قلقه إزاء تعسف أفراد الـشرطة              -٢٣
ت التفتيش واالحتجاز اجلماعي، وهو ما جيد أساسه يف قانون إجراءات الـشرطة             أثناء عمليا 

إىل بطء  اً  وأشار املعهد أيض  .  الذي يسمح باالحتجاز من أجل إجراء حتريات       ٣١٥-١٨رقم  
من جانـب   اً  التحقيقات يف مزاعم سوء معاملة الشرطة وتعسفها وعدم وجود هناية هلا تقريب           

 .)٣٤(اإلدارة والنظام القضائي

 يساورها القلق إزاء ارتفـاع عـدد        نة أوروغواي حلقوق الطفل إىل أنه     وأشارت جل   -٢٤
حاالت احتجاز األطفال على يد الشرطة وذكرت أن حبوزهتا شهادات موثوقة على ممارسـة   

على أطفـال   اً  التعذيب يف أقسام الشرطة على املراهقني املشتبه يف ارتكاهبم جرائم، ومؤخر          
 وذكروا أن القانون ضوء على قلة متابعة حاالت التعذيب وسوء املعاملة، وسلطوا ال  .الشوارع

ألغى نظام الضمانات املنصوص عليه يف قانون األطفال ) اإلجراءات الشرطية (٣١٥-١٨رقم  
 .)٣٥(واملراهقني
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وذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات اختذت بعض التدابري اإلجيابيـة ملعاجلـة               -٢٥
بيد أهنا دعت أوروغواي إىل االمتثال التام للتوصيات املقدمة         .  يف السجون  األوضاع املتردية 

من اهليئات الوطنية والدولية مبعاجلة مشكلة فرط االكتظاظ يف نظام السجون وسوء األحوال             
املعيشية للسجناء؛ وبوضع خطط حمددة لدعم الـسجينات إلبقـائهن يف معـزل وتقليـل               

مبا يف ذلك بتأمني ما يكفي مـن         ملنع التعذيب بشكل تام،   هشاشتهن؛ وإنشاء اآللية الوطنية     
 .)٣٦(فعاالًاً األموال واالستقاللية واملوارد لآللية؛ ووضع خطة مفصلة لتنفيذها تنفيذ

وذكرت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أهنا الحظت خالل زيارهتـا إىل مركـز               -٢٦
، دون   ساعة يومياً  ٢٣ و ٢٠ق ما بني    يف كولونيا بريرو أن القصر يظلون يف مكان مغل        " سري"

كما أن إمكانية حضور دروس مشتتة ومتقطعـة        . إمكانية الوصول إىل أي نوع من النشاط      
وتستهلك نسبة مئوية عالية من املراهقني يف املركز املذكور مؤثرات عقليـة دون             . واستثنائية

املشترك املعمول  وال يعترف بالئحة العيش     . وصفة طبيب وال توجد فحوصات طبية متكررة      
وسـلطت جلنـة    . )٣٧(هبا، حبيث تفرض عقوبات بناء على السلطة التقديرية ودون أسـاس          

ة بكـل مركـز     على عدم وجود خطط وبرامج خاص     اً  أوروغواي حلقوق الطفل الضوء أيض    
 .)٣٨(ومفصلة حسب كل مراهق

ت وذكرت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أنه ال تزال هناك صعوبات مع حـاال              -٢٧
العنف ضد املرأة، وال سيما يف املناطق الداخلية للبلد؛ وكذا وجود ممارسات مؤسسية تقـوم    

 .)٣٩(بتورية املشاكل وإيذاء النساء بذلك مرة ثانية

 مقارنة  ٢٠١٢اوى العنف املرتيل زادت عام      وذكرت فريق متابعة التوصيات أن شك       -٢٨
اوى ووضع برامج حكومية جديـدة      ومع ذلك، أشار إىل أن زيادة عدد الشك       . ٢٠١١بعام  
تنجح يف خفض وفيات النساء يف أوضاع تتسم بالعنف، وال يف حتسني الظروف املعيشية               مل

وأشار فريق متابعة التوصيات إىل أنه بالرغم من اعتماد العديـد مـن األجهـزة               . للناجيات
باب التقدم احلاصل   وأشار يف   . صحيحاًاً  العمومية لربوتوكوالت إجرائية، فإهنا ال تطبق تطبيق      

إىل إنشاء نظام املعلومات اجلنسانية التابع للمعهد الوطين للمرأة، لكنه ذكـر أن املعلومـات           
وأوصى فريق متابعة التوصـيات     . تسمح بتقييم رد فعل العدالة فيما يتعلق حبماية احلقوق         ال

 اليت تتم دراستها من     بتحسني املعلومات املتعلقة بتدابري احلماية اليت يتم اعتمادها والصعوبات        
 .)٤٠(أجل االمتثال

 إىل أن املساعدة اليت يقدمها النظام الـشامل حلمايـة           ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٢٩
، ظل مركَّـزاً يف املنطقـة احلـضرية    ٢٠٠٧األطفال واملراهقني من العنف الذي أنشئ عام       

ن مدى انتشار العنف     أوروغواي بإجراء دراسات ع    ٤ وأوصت الورقة املشتركة     .)٤١(الكربى
 .)٤٢(ضد األطفال واملراهقني

 إىل أن االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واملراهقني مل         ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٣٠
 ٤ الورقة املـشتركة     وأوصت. )٤٣(وروغواي إال يف اآلونة األخرية    يبدأ النظر إليه كمشكلة يف أ     
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 تركة بني املؤسسات املـسؤولة عـن وضـع        بوضع أولويات للموارد املخصصة لآلليات املش     
السياسة العامة املتصلة بذلك؛ وتشجيع إجراء دراسات كمية وكيفية عن حالة االسـتغالل             
اجلنسي التجاري لألطفال واملراهقني؛ وتقدمي خدمات متخصصة للعناية بالضحايا؛ والتعجيل          

؛ ني واستغالهلم جنـسياً   بإقامة شرطة متخصصة للتحقيق يف جرائم االجتار باألطفال واملراهق        
 .)٤٤(وتعزيز نظام العدالة؛ وجترمي السياحة اجلنسية

عن األنظار  اً  متوارياً   أن االجتار بالبشر ال يزال موضوع      ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٣١
وال توجـد   . وال حيظى باألولوية يف جداول األعمال احلكومي أو السياسي أو االجتمـاعي           

 ٤ وأوصت الورقة املشتركة .)٤٥(وثق حجم املشكلة بشكل كاملإحصاءات رمسية أو بيانات ت
أوروغواي بإقرار قانون شامل ملكافحة االجتار بالبشر وبتنفيذ خطة وطنية، تشمل عناصـر             
الوقاية واحلماية وجرب الضرر وجترمي اجلناة والشبكات اإلجرامية، وذلك مبـشاركة اجملتمـع             

وعي االجتماعي وتعزيز والية الفريـق العامـل        كما أوصت بزيادة ال   . املدين وبتمويل كاف  
املشترك بني املؤسسات املعين مبكافحة االجتار بالنساء ألغراض االستغالل اجلنـسي حبيـث             

 .)٤٦(تشمل مجيع أشكال االجتار بالبشر

 ، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابإقامة العدل  -٣  

 اجلوهري السعي إىل إجياد توافق يف       اعتربت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن من        -٣٢
للقضاء وقالت إنه ينبغي النظر يف إنشاء جملس أعلى         . راء من أجل حتديث النظام القضائي     اآل

لك األمر بالنسبة إلصالح النيابة العامة واالدعاء واعتماد قانون         وكذ. وحمكمة دستورية عليا  
ترقيتهم ونقلهم، ينبغي مواءمة القانون     وفيما يتعلق بتعيني القضاة و    . جديد لإلجراءات اجلنائية  

 وجيب تـوفري    .مع املعايري العاملية  ) ٧٥٠-١٥م  القانون رق (األساسي للقضاء وتنظيم احملاكم     
املوارد البشرية واملادية الكافية وتقدمي دورات بشأن القانون الدويل حلقوق اإلنسان لفائـدة             

 .)٤٧(القضاة واملدعني العامني وغريهم من موظفي القضاء

، أجرى مكتب املقرر اخلاص املعين حبقوق األشخاص احملرومني مـن           ٢٠١١ويف عام     -٣٣
وأوصـى  . احلرية التابع للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان زيارة عمـل إىل أوروغـواي        

باعتماد سياسات عامة بشأن إدارة السجون ومواءمة قوانينها ونظامها للعدالة اجلنائية مع احلرية             
 .)٤٨(ية واحلق يف حماكمة عادلة املنصوص عليهما يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسانالشخص

 منظمة العفو الدولية عن قلقها من غياب العدل يف عمليات القتـل الـيت               توأعرب  -٣٤
 ودعت منظمـة العفـو الدوليـة        .)٤٩(نساء مغايرات اجلنسي يف أوروغواي    اً  طالت مؤخر 

حتقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة؛ وضمان التحقيق يف جـرائم         إجراء  : أوروغواي إىل ما يلي   
باعتبارها جرائم كراهية؛ ومجع بيانات ومؤشرات شاملة عن أفعال العنف املرتكبة يف حق من 
النساء مغايرات اجلنس؛ وضمان سالمة مجيع األشخاص وحقهم يف احلياة، بصرف النظر عن             

 .)٥٠(ميوهلم اجلنسية أو هويتهم اجلنسانية



A/HRC/WG.6/18/URY/3 

GE.13-18429 8 

 وخاصـة حقـوق     -  بإدماج منظور حقوق اإلنسان    ١وأوصت الورقة املشتركة      -٣٥
املثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسانية، يف الربوتوكـوالت اجلديـدة            

 .)٥١(إلجراءات الشرطة وحتقيقاهتا

وأشارت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل ضرورة اإلصالح العاجـل للنظـام              -٣٦
 واالستعاضة عنه بنظام جنائي اهتامي يتسم بالدميقراطية والشفافية نائي التحقيقي املعمول به  جلا

والكفاءة وبتواؤمه مع املعايري الدولية، ويضمن، عالوة على ما مينحه من ضـمانات أكـرب               
 .)٥٢(لألطراف، املشاركة املستقلة للضحايا يف اإلجراءات اجلنائية

وبات، أشار معهد الدراسات القانونية واالجتماعيـة إىل أن         وفيما يتعلق بنظام العق     -٣٧
على اً  على أوروغواي تشجيع عقوبات بديلة عن السجن وتصميم سياسات عامة تؤثر إجياب           

 .)٥٣(حقوق احملرومني من احلرية

وتعترب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إدماج املنظور اجلنساين يف اإلصالح القضائي   -٣٨
، وكذا تـدريب القـضاة علـى هـذا          جوهرياًاً  أمر) ة ومكاتب نوع اجلنس   مكاتب املرأ (

 وأوصى فريق متابعة التوصيات بإنشاء مكتب أو إدارة لنوع اجلنس ضمن اهليكل       .)٥٤(املنظور
اإلداري حملكمة العدل العليا، وهو ما من شأنه أن يسهم يف حتسني اخلدمات القضائية املقدمة               

 .)٥٥(للمرأة

بشأن العنف املرتيل، أوصـى     ) ٢٠٠٢(٥١٤-١٧ بتطبيق القانون رقم     قوفيما يتعل   -٣٩
فريق متابعة التوصيات بأن تضمن السلطة القضائية االمتثال الصارم للقانون؛ وبـأن تنـشئ              

ل العليـا   الصادر عن حمكمة العـد     (٧٧٥٥ ملتابعة إبرام احلكم رقم      حمكمة العدل العليا آلية   
 منظمات اجتماعيـة متعلـق      ١٠٤ابة مللتمس   ، وذلك استج  ١٥٨/٢٠١٢مبوجب التعميم   

سلطتها التأديبية يف مجيع احلاالت اليت يرتكب       اً  وبأن متارس تلقائي  ) بتنفيذ قانون العنف املرتيل   
فيها املوظفون العموميون ممارسات غري مشروعة ومتييزية تقوض حقوق الناجيات من النساء            

 .)٥٦(الضحايا

 -اإلنسان إىل أن اإلصالح املؤسسي الذي أجنـز         وأشارت املؤسسة الوطنية حلقوق       -٤٠
 والذي يرمي   - ٧٧١-١٨أي إنشاء نظام املسؤولية اجلنائية للمراهقني، مبوجب القانون رقم          

إىل تنفيذ التدابري االجتماعية التربوية لفائدة األحداث اجلاحنني، ينبغي إمتامه بإصالح لنظـام             
 التأهيل، وال يلجأ إىل احلرمان مـن احلريـة          قضاء األحداث يرتكز على منع اجلرمية وإعادة      

 وأشارت جلنة أوروغواي حلقوق الطفل إىل       .)٥٧(عنه بتدابري بديلة  اً  كمالذ أخري مستعيض   إال
 .)٥٨(يف وزارة الداخلية ضرورة تدريب قضاة األحداث وأسرهم وختصص قضاة األحداث

ـ            -٤١ صة يف وزارة   واقترحت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إنـشاء وحـدة متخص
. الداخلية للتحقيق يف شكاوى انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة خالل فترة الديكتاتوريـة           

وأبرزت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن أمانة املتابعة بلجنة الـسالم التابعـة لرئاسـة               
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ام  فيما يتعلق باملركزية، وتنظيم املعلومات ذات الـصلة، وإبـر          اجلمهورية قد أحرزت تقدماً   
اتفاقيات التعاون مع اهليئات املشتركة بني الـدول، واملعلومـات الـيت تتطلبـها اهليئـات        

 .)٥٩(القضائية

) ٢٠١١(٨٣١-١٨نسان إىل أن القانون رقم      وأشارت املؤسسة الوطنية حلقوق اإل      -٤٢
 الدولة يف العقاب بصورة كاملة فيما يتعلق باجلرائم اليت ارتكبها عناصـرها             أعاد ممارسة حق  

الل فترة الديكتاتورية، معلنة إياها جرائم ضد اإلنسانية، ونص على عدم احتساب املواعيد             خ
 / كـانون األول   ٢٢النهائية اإلجرائية للتقادم أو سقوط احلـق يف الفتـرة املمتـدة بـني               

ويف وقت الحق، أعلنت حمكمة العدل      . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ و ١٩٨٦ ديسمرب
انون املذكور فيما يتعلق بآجال التقادم وتوصيف اجلرائم جرائم ضـد       العليا عدم دستورية الق   

وبالرغم من أنه ال أثر للحكم إال يف القضية املتعيِّنة، فإن هذا املوقف ميثل اجتاهـا                . اإلنسانية
 .)٦٠(للسياسة القضائية يتعارض مع االلتزامات اليت تعهدت هبا الدولة جتاه اجملتمع الدويل

عن تقديره اإلجيـايب    ) ٥الورقة املشتركة   (ظمات حقوق اإلنسان    وأعرب جتمع من    -٤٣
 مع جامعة اجلمهورية، حبيث متكن      ٢٠١٠لالتفاق اجلديد الذي أبرمته السلطة التنفيذية عام        

 ٢٠٠فريق حبوث الطب الشرعي من استئناف احلفريات لتحديد مكان وجود ما يقرب من              
 إىل الغياب التام للمعلومـات مـن        ٥شتركة  وأشارت الورقة امل  . مفقود مل يعثر عليهم بعد    

جانب العسكريني وعدم إمكانية الوصول إىل بعض احملفوظـات اللـتني تعيقـان عمليـة               
 .)٦١(البحث

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن أوروغواي اختذت يف السنوات األخرية بعض              -٤٤
 أهنا ال تزال يف حاجة إىل اخلطوات حنو التصدي لإلفالت من العقاب على جرائم املاضي، بيد    

تذليل العقبات اخلطرية اليت حتول دون ضمان العدالة لضحايا هذه اجلرائم ومعرفتهم للحقيقة             
ودعت منظمة العفو الدولية أوروغواي إىل إلغاء قانون العفـو          . وجرب الضرر الذي حلق هبم    

 وضمان تقدمي   ) املتعلق بسقوط حق الدولة يف العقاب      ٨٤٨-١٥القانون رقم    (١٩٨٦لعام  
مرتكيب جرمية مبوجب القانون الدويل إىل العدالة؛ وضمان عدم سريان العفـو أو التقـادم               

عدم رجعية القانون اجلنائي أو ما شاهبها من تدابري على اجلرائم مبوجب القانون الـدويل                أو
ة على انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة حتت حكم األنظمة العسكرية واملدنية الـسابق             أو
 عـن حمكمـة     ٢٠١١؛ واالمتثال الكامل والفوري للحكم الصادر عام        )١٩٨٥-١٩٧٣(

 .)٦٢(البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان

 أثر الرصد الذي قامت به منظمات حقـوق اإلنـسان           ٥وأبرزت الورقة املشتركة      -٤٥
 .)٦٣(هبدف القضاء على اإلفالت من العقاب

 يعترفان بانتهاكات حقـوق     ٥٩٦-١٨ و ٠٣٣-١٨وبالرغم من أن القانونني رقم        -٤٦
اإلنسان اليت ارتكبتها الدولة خالل فترة الديكتاتورية ومينحان معاشات تعويـضية خاصـة،             

أشارت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أنه جيب على الدولة وضع سياسة شـاملة               فقد
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سلطة التنفيذية بأن   ، أوصت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ال      ٢٠١٢ ويف عام    .جلرب الضرر 
تقدم إىل الربملان مشروع تعديل هلذه القواعد، حبيث حيصل على املعاش التعويضي اخلاص أي              

أو قوضي خالل فترة الديكتاتورية، بصرف النظر عن تاريخ إطالق سراحه          /شخص احتجز و  
 .)٦٤(أو مبلغ ما تلقاه، مع إمكانية أن ينضاف إىل استحقاقات معاش أخرى ذات طابع مؤقت   

وأعلنت رابطة أوروغواي للسجناء السياسيني السابقني أن السجناء السياسيني السابقني يرون           
وقالت إن إجـراءات    .  تنتهك حقوق الضحايا   ٠٣٣-١٨أن أوجه القصور يف القانون رقم       

اجلرب ال ميكن أن حتِمل أو ُتجرب على التخلي عن حقوق املواطنة املشروعة، من مثل املعاشات                
 .)٦٥( أو غريها من املعاشاتالتقاعدية

 احلق يف اخلصوصية ويف احلياة األسرية  -٤  

بشأن احلق يف   ) ٢٠٠٩(٦٢٠-١٨ أن إنفاذ القانون رقم      ١ة  ذكرت الورقة املشترك    -٤٧
 بانتهاج الالمركزية يف إدارة     ١وأوصت الورقة املشتركة    . اهلوية اجلنسانية بطيء وغري كاف    
 .)٦٦( واجلنس، وفك ارتباطها باحملاكمومراجعة عملية تغيري تسجيل االسم

وأشارت جلنة أوروغواي حلقوق الطفل إىل أن قانون األطفال واملراهقني، وإن كان              -٤٨
ينص على حق الطفل يف العيش مع أسرته وعلى مسؤولية الدولة كضامن، فإنـه ال توجـد                 

لجوء إىل تدبري   قواعد واضحة بشأن كيفية إعطاء هذا الدعم وكيفية ضمان التأكد من عدم ال            
 كما يقلقها االنقـسام املؤسـسي لنظـام محايـة           .)٦٧(االنفصال األسري إال كمالذ أخري    

 .)٦٨(الطفل

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف                -٥  
 املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

سان إىل أن املتطلبات اليت تشترط لتخـصيص        أشارت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلن      -٤٩
ترددات تلفزيونية رقمية حترم املنظمات اجملتمعية من إمكانية الوصول، ألن اإلجراء املشار إليه             

 .)٦٩(ال يضمن املساواة فيما بني مقدمي الطلبات

 -  بأن تدرج يف قانون االتصال الـسمعي البـصري         ١وأوصت الورقة املشتركة      -٥٠
 أحكام تضمن عدم التمييز على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية           - على الربملان اً  املعروض حالي 

 .)٧٠(اجلنسانية يف وسائط اإلعالم، مع النص على جزاءات وإجـراءات تعويـضية مقابلـها           
 .)٧١(أوصى فريق متابعة التوصيات بأال حيرض اإلطار التنظيمي على املعاملة التمييزية كما

ح نطـاق القـانون     ات واحلصول على املعلومات العامة بتنقي     وأوصى مركز احملفوظ    -٥١
املتعلق بالوصول إىل املعلومات العامة فيما يتصل بطبيعة أطـراف          ) ٢٠٠٨(٣٨١-١٨ رقم

بتعزيـز مؤسـسية    اً  وأوصى مركز احملفوظات واحلصول على املعلومات العامة أيض       . االلتزام
ته، حبيث يعطى سلطة رقابية وكذا القـدرة        اجلهاز املكلف مبراقبة القانون املذكور واستقاللي     

 وأشار معهـد    .)٧٢(على التأثري يف صياغة السياسات العامة للشفافية والوصول إىل املعلومات         
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الدراسات القانونية واالجتماعية إىل أن القانون، وإن كان يعزز الشفافية، فإن مراسيم وزارة             
ـ      ٥٩٠٩ إىل   ٥٩٠٢الداخلية من    سرية املعلومـات املتعلقـة      تصنف ضمن املعلومـات ال

 .)٧٣(بالتحقيقات يف انتهاكات حقوق اإلنسان أو منعها أو عدم إجرائها

، ذكر التحالف   ٢٠٠٩ لالستعراض الدوري الشامل عام      ٧١وفيما يتعلق بالتوصية      -٥٢
 عرف إجراء استفتاء،    ٢٠٠٩املدين من أجل تصويت مواطين أوروغواي يف اخلارج أن عام           

، أوصـت   ٢٠١٣ ويف عـام     .)٧٤(فقة على التصويت باملراسلة يف اخلـارج      لكن مل تتم املوا   
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان الدولة الطرف بتشجيع توافق اآلراء الالزم لـسن قـانون              

 .)٧٥(يضمن ممارسة حق التصويت جلميع املواطنني الذين يعيشون يف اخلارج

غواي يف اخلارج بتـشجيع     وأوصى التحالف املدين من أجل تصويت مواطين أورو         -٥٣
مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اخلارج يف حتديد السياسات العامة ومتابعـة توصـيات              
االستعراض الدوري الشامل، يف مجيع اهليئات التداولية واالستشارية املعنية، من خالل أنسب            

 .)٧٦(رجاملؤسسات، وال سيما يف إطار اجملالس االستشارية ملواطين أوروغواي يف اخلا

ـ            -٥٤ اً وأوصى فريق متابعة التوصيات أوروغواي بتشجيع املشاركة السياسية للمرأة وفق
اعتمـاد  واعترب فريق متابعة التوصيات     . للمعايري الدولية بإعمال التكافؤ يف اجملاالت السياسة      

 ملرة واحدة   ٢٠١٥-٢٠١٤الذي سينظم دورة انتخابات     ) ٢٠٠٩(٤٧٦-١٨القانون رقم   
ولة وتسري عكس االجتاه الدويل، إذ تركت استمراريتها خاضعة لتقييم هذه           فقط خطوة خج  

 وأشارت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أنـه ينبغـي للمحكمـة           .)٧٧(اهليئة التشريعية 
 .)٧٨(االنتخابية التحقق من االمتثال للقانون املذكور يف االنتخابات املقبلة

 عمل عادلة ومواتية احلق يف العمل ويف التمتع بشروط   -٦  

 أوروغواي بأن تتخذ تدابري إضافية لتعزيـز املـساواة يف   ٤أوصت الورقة املشتركة     -٥٥
حلصوهلم على وظائف اً احلصول على العمل لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة وبأن تويل اهتمام      

 مـن   ١٤يف القطاع اخلاص؛ وأن تضمن قانوناً سريان األحكام املنصوص عليها يف املـادة              
علـى  " احلماية الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقـة     "بشأن  ) ٢٠١٠(٦٥١-١٨القانون رقم   

 .)٧٩(القطاع اخلاص أيضاً

وأشار فريق متابعة التوصيات إىل أنه بالرغم من التقدم احملرز يف االعتراف حبقـوق                -٥٦
  ولوائحه، فإنه ال تزال هناك أوضاع تنتهك٠٦٥-١٨خادمات املنازل، مبوجب القانون رقم     

إىل عدم وجود إجابة مؤسسية على حالـة خادمـات املنـازل            اً  وأشار أيض . فيها حقوقهن 
وأوصى فريق متابعـة التوصـيات      . املهاجرات ضحايا االجتار ألغراض االستغالل يف العمل      

حبقوقهن االقتصادية    كامالًاً  ضمان متتع خادمات املنازل، وال سيما املهاجرات، متتع       : يلي مبا
لثقافية؛ واستئناف العمل بآليات الشباك الوحيد واخلط اهلاتفي املباشر اخلاص          واالجتماعية وا 

من أجل ضمان إعمال حقوق العامالت املهاجرات؛ وتنظيم ما يوجد مـن جهـود علـى                
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املستوى الوزاري من أجل تقدمي املساعدة للعامالت املهاجرات ضحايا االجتـار ألغـراض             
 .)٨٠(شكاواهناالستغالل اجلنسي ويف العمل ومعاجلة 

 احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  

 إىل أن أوروغواي قبلت يف الدورة األوىل لالسـتعراض          ٤أشارت الورقة املشتركة      -٥٧
. من التوصيات ذات الصلة باجلهود الرامية إىل القضاء علـى الفقـر           اً  الدوري الشامل عدد  

، مع اخنفاض   ٢٠١١ و ٢٠٠٩يت حتققت بني عامي      باإلجنازات ال  ٤ورحبت الورقة املشتركة    
 يف املائة، ودعت إىل مواصلة وتوطيـد العـزم يف   ١٣,٧ يف املائة إىل ٢٠,٩معدل الفقر من  

 أنه بالرغم من هـذه اإلجنـازات، فـإن          ٤ والحظت الورقة املشتركة     .)٨١(مكافحة الفقر 
إذ يف حني يذكر أن معدل      : أن الفقر يف أوروغواي يتقنع بقناع طفل      اً  اإلحصاءات تبني أيض  

 يف املائة، فإن نسبة األطفال الفقراء دون السادسة         ١٣,٧الفقر العام يف أوروغواي يصل إىل       
 .)٨٢( يف املائة٢٦,١ضعف ذلك، إذ يصل إىل اً هو عملي

 بتأمني الدعم السياسي واملايل لربنـامج وزارة التنميـة          ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٥٨
كفالة التنمية التكامليـة    "، لكي تنجز واليتها املتمثلة يف       "ي تنمو معك  أوروغوا"االجتماعية  

لألطفال وأسرهم، من منظور قائم على احلقوق واإلنصاف واملساواة بني اجلنسني والعدالـة             
؛ وتعزز مشاركة األطفال الذين يعيشون أوضاع الفقر، مـع          "االجتماعية والتنمية التكاملية  

يم؛ وتعطي األولوية للمشاورات اجملتمـع املـدين والتحليـل          التركيز بوجه خاص على التعل    
اإلحصائي للتقدم احملرز يف مكافحة فقر األطفال خالل استعراض احلالة يف الدولة الطـرف              

 .)٨٣(٢٠١٥يونيه /أمام جلنة حقوق الطفل يف حزيران

وص عليه يف   وأشارت اللجنة الوطنية للدفاع عن املياه واحلياة إىل احلق يف املياه املنص             -٥٩
الدستور وأوصت دولة أوروغواي بضمان توافر املياه ذات اجلودة من خالل اإلدارة املستدامة      

كما أوصت اللجنة الوطنية للدفاع عن املياه واحلياة        . واحملددة األولويات لالستهالك البشري   
ة السامة بتحديد مناطق تستبعد منها الصناعات الزراعية؛ وحظر استخدام الكيماويات الزراعي     

اليت هلا آثار ضارة على جودة املياه وصحة البشر؛ وضمان مشاركة املتـضررين يف اختـاذ                
القرارات املتعلقة بإدارة ومراقبة مستجمعات املياه؛ وتصميم آليات حلماية اجملتمعات احملليـة            

 .)٨٤(اليت تنتهك حقوق اإلنسان املكفولة هلا والتبليغ عنها ومحايتها

 إىل أن أوروغواي منوذجية يف معايريها القانونية املتعلقة         ٤قة املشتركة   وأشارت الور   -٦٠
بيد أهنا أشارت إىل أن أوروغواي تواجه مشكلة جدية، نتيجة عـدم            . حبق اإلنسان يف املياه   

وذكرت حادثة وقعت يف اآلونـة      . تطبيق اإلطار القانوين إىل أقصى حد يف املمارسة العملية        
، عندما بدأت مياه احلنفيات يف مونتيفيديو وضواحيها تتدفق         ٢٠١٣مارس  /األخرية، يف آذار  

 مـن بـني     ٤وأوصت الورقة املـشتركة     . بلون بين داكن تنبعث منه رائحة قوية وكريهة       
أوصت به بضمان مشاركة املواطنني يف مجيع مراحل التخطيط للموارد املائيـة وإدارهتـا               ما
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 القطاعات الفقـرية واملهمـشة؛ وبـاللجوء إىل         ومراقبتها؛ وبتحديد أولويات إدارة املياه يف     
دراسات علمية مستقلة لتحليل األثر احملتمل لتلوث موارد املياه علـى الـصحة؛ وباعتمـاد              

 .)٨٥(سياسات مستدامة دفاعاً عن املياه الصاحلة للشرب ومصادرها

حبظر استخدام الكيماويات الزراعية الـسامة بطريقـة        ‘ فورخار‘وأوصت حركة     -٦١
خري لتبني أضرارها على صحة اإلنسان واحليوان والنبات وألثرها امللوث على املياه والتربة             التب

 .)٨٦(واهلواء

 احلق يف التعليم  -٨  

 عرف انتهاء متويل منظمة األمم املتحـدة  ٢٠١٠ أن عام   ١ذكرت الورقة املشتركة      -٦٢
 الطالب وجـدوا أنفـسهم      لربنامج التربية اجلنسية وأن   ) اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة    

 .)٨٧(من حقهم يف تلقي تربية جنسية شاملةاً حمرومني حالي

 أوروغواي بإعطاء أولوية للتعلـيم الـشامل للجميـع          ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٦٣
 .)٨٨(لضمان احلق يف التعليم للجميع، بغض النظر عن مستوى القدرات

 األشخاص ذوو اإلعاقة  -٩  

 إىل البيانات اليت نشرهتا منظمة األمم املتحدة للطفولـة          ٤ركة  أشارت الورقة املشت    -٦٤
، حيث ذكـرت أن األطفـال واملـراهقني         ٢٠١١بشأن تعداد السكان لعام     ) اليونيسيف(

 يف املائة من جمموع سكان أوروغواي الذين تتراوح أعمارهم بـني   ٥,٦اإلعاقة ميثلون    ذوي
 .)٨٩( سنة١٧صفر و

لاللتزامات املترتبة عن التـصديق       امتثاالً  أن الربملان أقر،   ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٦٥
احلماية " بشأن )٢٠١٠(٦٥١-١٨ذوي اإلعاقة، القانون رقم على اتفاقية حقوق األشخاص 

بيد أهنا ذكرت أن املرسوم التنظيمي الالزم لتنفيذ القانون         ". الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة   
 الدراسة، وهو ما يشكل عقبـة كـبرية حتـول دون            من لدن السلطة التنفيذية ال يزال قيد      

 .)٩٠(أوروغواي واالمتثال بصورة أكرب اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية

 الشعوب األصلية  -١٠  

أشار جملس شعب تشاروا إىل أنه ال يوجد يف الدستور اعتراف بسبق الوجود اإلثين                -٦٦
وكان أحـد   . تعدد اإلثنيات للسكان  للشعوب األصلية يف إقليم البلد، وال اعتراف بالطابع امل        

أبريـل  / نيسان ١١ الذي أعلن يوم     ٥٨٩-١٨تدابري االعتراف اهلامة هو اعتماد القانون رقم        
، وكذا إدراج اإلثنية والعرق يف تعداد السكان        "يوم شعب تشاورا وهوية الشعوب األصلية     "

األصـلية يف   بيد أنه ال توجد سياسات عامة وال مؤسسات خاصة بالشعوب           . ٢٠١١لعام  
 .)٩١(أوروغواي
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 املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١١  

تعترب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التصميم والتنفيذ التشاركيني لسياسة عامـة             -٦٧
، وذلك باعتباره أداة أساسية للتنفيذ الكامل اللتزاماهتـا         أساسياًاً  بشأن هجرة اليد العاملة أمر    

 .)٩٢(ال حقوق اإلنسانالوطنية والدولية يف جم
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Uruguay Asociados • Docentes de la Facultad de Ciencias y Facultad de 
Ingeniería • ECOS • Federación de ANCAP • Frente Amplio - Encuentro 
Progresista - Nueva Mayoría • FENAPES • FEUU • FFOSE • FUCVAM 
• Liga de Fomento de Manantiales • MADUR • Movimiento por la 
Utopía • Partido Nacional – Todo por el Pueblo • Partido por la 
Seguridad Social • Partido Verde Ecologista • PIT-CNT • Proyecto 
Solidario Cultural Sayago – SODEC • REDES – Amigos de la Tierra • 
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UITA • Unión de Mujeres del Uruguay • Uruguay Sustentable, 
Montevideo,Uruguay; 

JS3 – GTEPUDHM  Joint submission 3 by: Grupo de Trabajo de Seguimiento de las 
recomendaciones del EPU en relación a los derechos humanos de las 
mujeres: Cotidiano Mujer Colectiva Mujeres and Mujer Ahora, 
Montevideo,Uruguay; 

JS4 Joint submission 4 by: Franciscans International (FI), Istituto 
Internazionale Maria Ausiliatrice (IIMA), International Volunteerism 
Organisation for Women, Development and Education (VIDES 
International) Office International de l’Enseignement Catholique 
(OIEC), Geneva, Switzerland; 

JS5 Joint submission 5 by: Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos 
Desaparecidos, Hijos Uruguay, Asociación de Ex Presos Políticos 
Uruguay – CRYSOL, Fundación Mario Benedetti, Fundación Zelmar 
Michelini, Servicio Paz y Justicia – SERPAJ, Instituto de Estudios 
Legales y Sociales del Uruguay – IELSUR, Iguales y Punto, Pro 
Derechos, Mesa Permanente contra la Impunidad, Movimiento de 
Educadores por la Paz, Secretaría de Derechos Humanos del Plenario 
Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores 
PIT – CNT, Montevideo, Uruguay; 

National Human Rights Institution: 

INDDHH Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de 
Uruguay, Montevideo, Uruguay; 

Inter-governmental organization: 

IACHR-OAS Inter-American Commission on Human Rights – Organization of American 
States, Washington, D.C., United States of America. 
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