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قبِل البلد، مـسترشداً     ،١-١٢٤وباستثناء التوصية   .  توصيةً ١٨٧تلقّت أوروغواي     
ا يتسق مع اإلعراب عن     مب دوماً باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مجيع التوصيات املقدمة له،        

، ٢٠١٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٩اعتزامه قبول هذه التوصيات أثناء املداخلة األوىل يف         
دامت ستحقق للمجتمع األوروغواين تقدماً فعلياً يف جمـال محايـة حقـوق اإلنـسان                ما"

تها آجال خمتلفة حبسب طبيع    وتعزيزها، وبالطبع، دون إغفال إمكانية تنفيذها بطرقٍ شىت ويف        
     ".ونطاقها

  . قُبلت١-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلت٢-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلت٣-١٢٣  
-١٢٣وفيما يتعلق بالتوصية    .  قُبلت ٧-١٢٣،  ٦-١٢٣،  ٥-١٢٣،  ٤-١٢٣  

أهنا جتري عملية مشاوراٍت داخلية بني خمتلف السلطات الوطنيـة    فقد ذكرت أوروغواي   ،٦
  . ديق على هذه االتفاقية وحبث طرائق تطبيقهااملختصة هبدف النظر يف مسألة التص

وتتعهد حكومة أوروغواي مبواصلة هذه العملية يف ضوء استمارة اإلبالغ اليت أقّرهتا              
منظمة العمل الدولية هلذه االتفاقية، على الرغم من أن اللجنة الوطنية الثالثية قد نظرت فيها               

لتحفظات على اتفاقيات منظمـة العمـل       آنذاك، وتضع احلكومة يف اعتبارها عدم مقبولية ا       
  .الدولية

الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل      . التنفيذقيد  .  قُبلت ٨-١٢٣  
  .يف جملس الشيوخ الوطين املتعلق بإجراء تقدمي البالغات قيد نظر جلنة الشؤون الدولية

  .  قُبلت٩-١٢٣  
  ١٥-١٢٣،  ١٤-١٢٣،  ١٣-١٢٣،  ١٢-١٢٣،  ١١-١٢٣،  ١٠-١٢٣ 

  .قيد التنفيذ. قُبلت
واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل هيئةٌ تابعة للدولـة، قائمـة               

بذاهتا، تعمل يف إطار السلطة التشريعية، وهي مكلفة بالدفاع عن حقوق اإلنسان املعترف هبا              
ت مبوجب القانون   وقد أُنشئ . يف الدستور والقانون الدويل وتعزيزها ومحايتها على حنوٍ كامل        

، عمالً مببادئ باريس التوجيهية الـيت       ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٤ املؤرخ   ٤٤٦-١٨
، ووفـاًء كـذلك     ١٩٩٣ لعـام    ٤٨/١٣٤اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها       

 بااللتزامات اليت قطعها البلد على نفسه مبوجب إعالن وبرنامج عمل فيينا، املنبثقة من املؤمتر             
مكملة آلليـاٍت أخـرى    وتشكل املؤسسة الوطنية آليةً  . ١٩٩٣العاملي حلقوق اإلنسان لعام     

قائمة، وهتدف إىل منح األشخاص مزيداً من الضمانات فيما يتعلق بالتمتع الفعلي حبقوقهم،             
وإىل التحقق من توافق القوانني واملمارسات اإلدارية والسياسات العامة مع املعايري الدوليـة             

   .ة حقوق اإلنسانحلماي
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وقد أكدت مشاورةٌ متخصصة مستقلة أُجريت بناًء على طلب من الربملان بـشأن               
أحكام القانون املنشئ للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل، متتع املؤسسة            

  .باستقاللية كاملة وبإمكاهنا حتديد قواعد عملها ضمن اإلطار الدستوري والقانوين القائم
يف الوقت الراهن، تِعدُّ املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب أمـني املظـامل،             و  

، لعملية اعتمادها لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز          ٢٠١٢املنشأة يف عام    
ومحاية حقوق اإلنسان، بعد أن أرسلت إليها طلبها بالفعل، باالتصال مـع أمانـة اللجنـة                

. تحدة السامية حلقوق اإلنسان، املتعاونْين مع املؤسسة يف هـذا الـصدد           ومفوضية األمم امل  
  . اجلاري ٢٠١٤وُيؤمل أن تقّيم جلنة االعتماد الفرعية طلب املؤسسة خالل عام 

  . قيد التنفيذ.  قُبلت١٨-١٢٣، ١٧-١٢٣، ١٦-١٢٣  
، املنشئ للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان       ٤٤٦-١٨ من القانون رقم     ٨٣واملادة    

آلية وطنية ملنع التعذيب، بالتنـسيق مـع وزارة          مكتب أمني املظامل، ُتنيط باملؤسسة مهامَ     و
وقد عّين جملس إدارة املؤسسة أحَد أعضائه مسؤوالً عن اآللية وأسند إىل            . العالقات اخلارجية 

  .أحد أعضاء الفريق التقين مهميت التعاون يف تنفيذ املهام وتنسيق األنشطة
صاصات وزارة العالقات اخلارجية واملؤسسة الوطنيـة حلقـوق         وبغرض حتديد اخت    

رم بروتوكول عمل مـع  بالشأن، وضمان استقالل اآللية، أُاإلنسان ومكتب أمني املظامل هبذا      
وتنص هذه الوثيقة، دون اإلخـالل بالتزامـات        . ٢٠١٣ديسمرب  /الوزارة يف كانون األول   

املؤسسة الوطنية حلقـوق اإلنـسان      "ى أن   التعاون اليت يقطعها كال الطرفني على نفسه، عل       
ومكتب أمني املظامل هي اهليئة املكلفة بتنفيذ املهام اليت يفرضـها الربوتوكـول االختيـاري        
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

 ملبادئ باريس، املعتمدة مبوجب قرار اجلمعية       على اآللية الوطنية ملنع التعذيب، وتتصرف وفقاً      
، يف تنفيذ مجيع ما     ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٣٤العامة لألمم املتحدة    

وتتوىل املؤسسة الوطنية حـصرياً     . تراه مناسباً من أنشطة للوفاء هبذه املبادئ على حنوٍ أفضل         
خالل بصالحية املؤسسة طلـب تعـاون       مسؤولية اإلشراف على أداء مهام اآللية، دون اإل       

   ".أو املؤسسات مىت رأت مالءمة ذلك/األشخاص و
، أبرمت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب       ٢٠١٣أكتوبر  /ويف تشرين األول    

، مكّن من الشروع يف تنفيذ      )اليونيسيف(أمني املظامل اتفاقاً مع منظمة األمم املتحدة للطفولة         
. مصلحةً مشتركة، أال وهو مرافق سلب حرية األحداث  بالغ األمهية حيققمهام اآللية يف جمالٍ

ويف إطار هذا االتفاق، ُعيِّن يف الوقت احلايل، بتمويلٍ مـن اليونيـسيف، ثالثـة مهنـيني                 
وأُقر صـراحةً يف هـذه      . ومديرة) عاملي نفس ومرشدة اجتماعية   ( متخصصني يف املوضوع    

  . إليهم بتنفيذ مهامهم حتت إشراف املؤسسة الوطنية حصرياًالتعيينات التزاُم التقنيني املشار
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ومن املرتقب أن تربَم اآللية اتفاقاٍت حمددة هتدف إىل إضفاء الطابع الرمسـي علـى                 
تتلقاه من تعاون وإقامة املزيد من التعاون يف جمال عملها، من أجل مجع املوارد اليت متكّنها                 ما

 املسندة إليها وفقاً ألحكام الربوتوكول االختياري بتوسيع من التقدم يف تنفيذ مجيع التكليفات  
  . نطاق ما جتريه من زيارات إىل مجيع مرافق سلب حرية األشخاص يف مجيع أحناء البلد

 مباشرة أ فريٌق معين متعدد التخصصات وبد ٢٠١٣ديسمرب  /وُشكل يف كانون األول     
ز تقدمي معلومات عنها مـن أجـل        ويف هذا الصدد، طُلب إىل مجيع مرافق االحتجا       . أعماله

إنشاء قاعدة بيانات، ووضع جدول زمين للزيارات، واستحداث بروتوكوالت عمل، وتقدمي           
كما ُيعوَّل يف هذا السياق على تعاون قسمي الطب الشرعي . التقارير والتوصيات ذات الصلة   

 ات املرافقـة  وطب األطفال بكلية الطب يف جامعة اجلمهورية؛ إذ يقدم تقنيو القسمني خدم           
وقد أجرت اآللية حىت هذا التاريخ      . أثناء الزيارات إىل السجون يف احلاالت اليت تقتضي ذلك        

  . زيارة، وأعّدت تقارير أَدرجت فيها التوصيات ذات الصلة١٣ما جمموعه 
وتعمل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل بالتنسيق أيـضاً مـع               

 من القانون، وسوف تبلّغ املؤسسة اللجنةَ       ١٠ لنظام السجون، عمالً باملادة      املفوضية الربملانية 
  .الفرعية ملنع التعذيب هبذا اجلانب

وقد رصد الربملان هلذه املفوضية موارد ألداء مهامها بناًء على امليزانية املعروضة عليه               
  .٢٠١٣يف عام 

  .قيد التنفيذ.  قُبلت١٩-١٢٣  
  .ذقيد التنفي.  قُبلت٢٠-١٢٣  
وكما أَبلغ البلد، أعّدت إدارة حقوق اإلنسان بوزارة التعليم والثقافة مشروع خطة              

ويركز هنج املشروع على منظور حقـوق       ". خطة التعايش وحقوق اإلنسان   "وطنية بعنوان   
وقد قُدم املشروع إىل اجمللس االجتماعي وسُيعرض قريباً على         . اإلنسان، برؤيٍة واسعة وعامة   

 مع اجملتمع املدين بغية وضـعه موضـع         وسُتجرى بشأنه مشاورات  . نظر فيه لجملس الوزراء ل  
   .التنفيذ بنهاية هذا العام

  .قيد التنفيذ.  قُبلت٢٥-١٢٣، ٢٤-١٢٣، ٢٣-١٢٣، ٢٢-١٢٣، ٢١-١٢٣  
ووفقاً للمعلومات املقدمة، فقد اسُتحدث، عقب عملية تشخيص، مشروع خطـة             

د منوذج األمم املتحدة ويركز على مجيـع أشـكال          وطنية ملكافحة العنصرية والتمييز، يعتم    
ويف هذا السياق، تشمل أسـباب التمييـز الـيت       . التمييز وال يقتصر على العنصرية فحسب     

يتضمنها املشروع نوع اجلنس، واالنتماء إىل السكان املنحدرين من أصل أفريقي، واإلعاقـة             
تعاطي العقاقري ذات التـأثري النفـسي،       ، وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية، و     )مبا فيها العقلية  (

ومن املتوقع وضع صيغة املشروع النهائية يف منتصف        . بفريوس نقص املناعة البشرية    واإلصابة
    .٢٠١٥هذا العام بغية عرضه على اجملتمع املدين ووضعه موضع التنفيذ يف عام 
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  . قُبلت٢٦-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلتا٢٨-١٢٣، ٢٧-١٢٣  
  .ت قُبل٢٩-١٢٣  
  ٣٥-١٢٣،  ٣٤-١٢٣،  ٣٣-١٢٣،  ٣٢-١٢٣،  ٣١-١٢٣،  ٣٠-١٢٣ 

  .قيد التنفيذ. قُبلت
  .قيد التنفيذ . قُبلت٣٦-١٢٣  
  . قُبلت٣٧-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلتا٣٩-١٢٣ ،٣٨-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلت٤٠-١٢٣  
  . قُبلت٤١-١٢٣  
  . قُبلتا٤٣-١٢٣، ٤٢-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلت٤٤-١٢٣  
  .بلت ق٤٥ُ-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلتا٥٨-١٢٣، ٤٦-١٢٣  
  . قُبلت٤٧-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلت٤٨-١٢٣  
  . قيد التنفيذ.  قُبلت٤٩-١٢٣  
  ٥٦-١٢٣،  ٥٥-١٢٣،  ٥٤-١٢٣،  ٥٢-١٢٣،  ٥١-١٢٣،  ٥٠-١٢٣ ،
  . قُبلت٥٧-١٢٣

  .قيد التنفيذ.  قُبلت٥٣-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلت٥٩-١٢٣  
قيـد  .  قُبلت ٦٩-١٢٣،  ٦٨-١٢٣،  ٦٢-١٢٣،  ٦١-١٢٣،  ٦٠-١٢٣  
  .التنفيذ

  .  قُبلتا٧٠-١٢٣، ٦٣-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلت٦٤-١٢٣  
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ووفقاً للمعلومات املقدمة، َضَمن النظام الوطين لتسجيل املواليد التعميم شبه الكلي              
أقـل  (لعملية تسجيل املواليد، حبيث حقق البلد أقل نسبة لتدين تسجيل املواليد يف املنطقـة               

وُتستقبل الغالبيـة   ).  يف املائة  ٩ يف املائة، بينما يبلغ متوسط نسبته يف أمريكا الالتينية           ٢ نم
العظمى من املواليد يف أوروغواي يف املراكز الصحية، مما يسهم يف تسجيلهم مجيعاً، إذ خيرج               

   .املولود من املركز الصحي بشهادة ميالد ورقم بطاقة هوية
التعليم، فمن الواضح أن اإلطار الدستوري والقانوين غري        وفيما يتعلق باحلصول على       

 ٢٣متييزي، إذ يكفل التعليم العام للجميع وجمانيته وإلزاميتـه مبوجـب القـانون املـؤرخ                
ودأب البلد على تنفيذ جمموعٍة من التدابري الشاملة للجميع اليت ُتسهم           . ١٨٧٧أغسطس  /آب

وتتطـرق إىل   (يف تعميم التعليم تعميماً فعلياً ليشمل مجيع األطفال واملراهقني يف أوروغواي            
  ).موضوع خدمات الرعاية والفرص الفعلية

  . قيد التنفيذ.  قُبلت٦٥-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلت٦٦-١٢٣  
  .قيد التنفيذ. بلت ق٦٧ُ-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلتا١٤٣-١٢٣، ٧١-١٢٣  
وقد أعادت حكومة أوروغواي مراٍت عديدة تأكيد التزامها بالتحقيق يف انتهاكات حقوق              

 )١٩٨٥-١٩٦٨(اإلنسان اليت وقعت إّبان احلكم الديكتاتوري العسكري والفتـرة الـسابقة لـه       
  . سبيل حتقيق ذلكوباستجالء مالبساهتا، ببذل جهوٍد ضخمة يف

.  جرمية اختفاء قسري   ١٧٨، اعُترف بوقوع    ٢٠٠٠ومنذ إنشاء جلنة السالم يف عام         
ويتضح التعزيز املؤسسي جلياً، يف هذا الصدد، بإنشاء أمانة حقوق اإلنسان املعنية باملاضـي              

من أجل معرفة احلقيقة عما ارُتكب من جـرائم اختفـاء            القريب، اليت تعمل بشكل يومي    
 ويـشمل ذلـك   (واغتياالٍت سياسية، بوسائل منها البحث التارخيي واألنثروبولوجي        قسري  

وقـد أقـام    . مع جامعـة اجلمهوريـة     ، بالتنسيق )البحث عن الرفات يف املقار العسكرية     
 دعاوى قضائية، وتتعاون األمانة مع وزارة العدل هبذا الشأن، وكذلك مـع             ٢٠٤ الضحايا

نطقة دون اإلقليمية، نظراً للتنسيق الذي كان قائماً آنذاك مع          التحقيقات القضائية يف بلدان امل    
   .هذه البلدان ألهداٍف قمعية

وتعمل السلطات بالتعاون والتنسيق الدائمني مـع هيئـات حقـوق اإلنـسان يف                
أمانة حقوق اإلنسان، ووزارة العـدل، والفريـق الـتقين للطـب الـشرعي              (األرجنتني  

، ومؤخراً مع الربازيـل،     ) العالقات اخلارجية  بوزارةإلنسان  واألنثروبولوجيا، وإدارة حقوق ا   
 لتبادل الوثائق من أجـل      ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٢٩اليت أبرمت معها مذكرة تفاهم يف       

استجالء حقيقة االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، بنفس شروط املذكرة اليت أبرمتها مع             
  .٢٠١٢األرجنتني يف عام 
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  ١٢٣،  ٧٦-١٢٣،  ٧٥-١٢٣،  ٧٤-١٢٣ ،٧٣-١٢٣،  ٧٢-١٢٣-
٨٣-١٢٣،  ٨٢-١٢٣،  ٨١-١٢٣،  ٨٠-١٢٣،  ٧٩-١٢٣،  ٧٨-١٢٣،  ٧٧ ،

  . قيد التنفيذ.  قُبلت٨٥-١٢٣، ٨٤-١٢٣
وحظي نظام السجون بأمهيٍة كبرية واهتمامٍ واضح خالل فتريت احلكم األخريتـني              

هم، مبا يتسق مـع     سعياً إىل حتقيق االحترام الكامل حلقوق األشخاص مسلويب احلرية وكرامت         
ويشكل اعتماد استراتيجيات تـدخل  . ضرورة رتق النسيج االجتماعي بوصفه سياسةً للدولة  

عامة أحَد أركان هذا اإلجراء، مما أتاح إخراج نظام السجون من نطاق اختـصاص وزارة               
لذي وكان الدعم ا  . الداخلية وإسناده إىل أماناٍت أخرى تابعة للدولة وإىل سائر اهليئات العامة          

تلقاه البلد من التعاون الدويل يف هذا السياق مسألةً جوهرية، وحتقّق بتنفيذ مشاريع ضـخمة       
    .مكّنت من تعزيز عملية إصالح نظام السجون ومؤسساته

. ٢٠١٠ وُعززت يف عام     ٢٠٠٥وقد اسُتهلت عملية إصالح نظام السجون يف عام           
لى اكتظاظ السجون، وتوحيـد نظـام   القضاء ع: وُحددت لعملية اإلصالح األهداف التالية 

السجون، وشغل الوظائف مبهنيني، ومنع وقوع حاالت فساد ومالحقتها واإلبالغ عنها إذا            
وقعت، وزيادة أدوات التصنيف وإقرارها بربوتوكوالت مبا يتيح تصميم الربامج التدريبية على 

ة والعمل والتعلـيم    الصح(أساسٍ شخصي، وتعزيز حماور االستجابة الشاملة وتوسيع نطاقها         
    ).والثقافة والرياضة والترفيه

خالل النصف   عاجلوفيما يتعلق باهلدف األول، ميكن تأكيد أن اكتظاظ السجون سيُ           
ويف الوقت نفـسه،    . ٢٠١٦، وستتوفر أماكن شاغرة اعتباراً من عام        ٢٠١٤األول من عام    

وخي التطبيق الصارم للمعايري الدولية     حيرز البلد تقدماً يف تصنيف الربامج التدريبية وتنفيذها بت        
كما ترمي اجلهود املبذولة إىل تعزيز استراتيجيات التعميم، يف القطاعني العام . حلقوق اإلنسان 

ويـشكل  . واخلاص، يف احملاور املتعلقة بالعمل والتعليم والثقافة والرياضة ومكافحة الفـساد          
  . أحَد احملاور اليت حتظى باألولوية هذا العامالتحسني العام للصحة بالتركيز على حتسني التغذية 

 قد شهد القضاء على اكتظاظ      ٢٠١٢وعن النساء مسلوبات احلرية، يتضح أن عام          
  . سجون النساء وتطبيق قواعد بانكوك كأساسٍ لنظام إدارة السجون

  . قُبلت٨٨-١٢٣، ٨٧-١٢٣، ٨٦-١٢٣  
  ٩٤-١٢٣،  ٩٣-١٢٣،  ٩٢-١٢٣،  ٩١-١٢٣،  ٩٠-١٢٣،  ٨٩-١٢٣، 
١٠٠-١٢٣،  ٩٩-١٢٣،  ٩٨-١٢٣،  ٩٧-١٢٣،  ٩٦-١٢٣،  ٩٥-١٢٣ ،
١٠٦-١٢٣،  ١٠٥-١٢٣،  ١٠٤-١٢٣،  ١٠٣-١٢٣،  ١٠٢-١٢٣،  ١٠١-١٢٣، 
  .قيد التنفيذ.  قُبلت١٠٧-١٢٣

ويف جمال مكافحة العنف املرتيل، وهو موضوٌع يثري بالغَ القلق لدى احلكومة واجملتمع      
ُتحدث إطار قانوين وإطار مؤسسي يهدفان      فقد اس . األوروغواين بأسره، اعُتمدت تدابري شىت    
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. إىل كفالة احلقوق ومحاية الضحايا وضمان حماكمة ومساءلة مرتكيب جرائم العنف املـرتيل            
 جرمية العنف املرتيل يف قانوهنا اجلنائي، واعتمـدت يف  ١٩٩٥وقد أدجمت أوروغواي يف عام  

جلهود يف جماالت منع العنف،      قانون مكافحة العنف املرتيل، مما مكّن من تنسيق ا         ٢٠٠٢عام  
كما أُنشئ اجمللس الوطين االستشاري     . والكشف املبكر عنه، ورعاية ضحاياه، والقضاء عليه      

-٢٠٠٤للفترة (ملكافحة العنف املرتيل، وُوضعت اخلطة الوطنية األوىل ملكافحة العنف املرتيل         
ات هبدف القضاء علـى     اليت تضمّنت تنفيذ عدٍد كبري من التدابري يف خمتلف القطاع         ) ٢٠١٠

وقد خضعت هذه اخلطة لتقييمٍ مستقل ُتستخدم نتائجه عند حتديد اخلطـوات            . هذه الظاهرة 
    .اليت ينبغي اتباعها يف هذا الصدد

جتدر اإلشارة إىل إنشاء حماكم متخصصة يف هذه اجلرائم ووحدة متخصـصة             كما  
كدليل اإلجراءات الـُشُرطية    باملؤسسة الوطنية للمرأة، فضالً عن صوغ عدة بروتوكوالت،         

وينفَّذ حالياً العديـد مـن الـدورات        . والربوتوكوالت املعتمدة يف قطاعي الصحة والتعليم     
  .التدريبية، وكذلك العديد من محالت التوعية هبدف إذكاء وعي اجملتمع

أما عن تدابري احلماية اليت ُنفذت، فيربز إنشاء مراكز إيواء ودور لإلقامة القـصرية،                
تخدام جهاز التتبُّع عن ُبعد املثبَّت على الكاحل، الذي مل ميكّن من منع العنـف املـرتيل          واس

  . من معاقبة املعتدينفحسب، بل مكّن أيضاً
 املتعلق بإنصاف أبنـاء األشـخاص       ٨٥٠-١٨وأخرياً، جرى اعتماد القانون رقم        

  .املتوفني إثر التعرض ألعمال عنف مرتيل
  .قيد التنفيذ.  قُبلت١١٤-١٢٣، ١١٠-١٢٣، ١٠٨-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلتا١١٣-١٢٣، ١٠٩-١٢٣  
متثّـل  ( يف املائة من أطفال أوروغواي ال تزال تعيش يف حالة فقر             ٢٥ومع أن نسبة      

 يف  ٤٠، إال أن معدل فقر األطفال قد اخنفض بنسبة          )ضعف نسبة الفقر على الصعيد الوطين     
 وأُعيـد   ٢٠١٢-٢٠٠٥ زيادةً كبرية خالل الفترة      املائة، كما زاد اإلنفاق العام االجتماعي     

 يف املائة من اإلنفاق العام خمصصة       ٣٠فنسبة  (ه مع ازدياد اخلطط املوجهة إىل األطفال        هتوجي
واسُتحدثت، كذلك، برامج حكومية متنوعة تركز على هـذه         ). حالياً لألطفال واملراهقني  

 أكرب ميزانيٍة يف تاريخ     - يزانية التعليم مشلت إصالح نظام الصحة، وزيادة م     (الفئة يف اجملتمع    
أوروغواي، واعتماد نظام املنح األسرية، وتوسيع نطاق اخلطة املتعلقة مبراكز رعاية الطفـل             

حىت سن ثالثة أعوام، واعتماد النظـام الـوطين        خدمات الرعاية لألطفال    تشمل - واألسرة
   ").وأوروغواي تنمو معك" "الضواحي" قيد اإلعداد، وتنفيذ برناجمي - خلدمات الرعاية

وتواصل أوروغواي تقدمها يف تنفيذ االستراتيجية الوطنية للطفل واملراهق الـيت تـشمل                
 ،٢٠١٥-٢٠١٠ ومع قرب انتهاء مدة نفاد هذه االستراتيجية      . معاجلة مسألة االنقطاع عن الدراسة    
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 ٢٠٢٠-٢٠١٥ للفتـرة جيري تقييمها حالياً بغرض صوغ االستراتيجية الوطنية للطفل واملراهق          
  .بناًء على نفس احملاور

  .قيد التنفيذ.  قُبلت١١٦-١٢٣، ١١٥-١٢٣، ١١٢-١٢٣، ١١١-١٢٣  
  ١٢١-١٢٣،  ١٢٠-١٢٣،  ١١٩-١٢٣،  ١١٨-١٢٣،  ١١٧-١٢٣ ،
١٢٣،  ١٢٦-١٢٣،  ١٢٥-١٢٣،  ١٢٤-١٢٣،  ١٢٣-١٢٣،  ١٢٢-١٢٣-
١٣٢-١٢٣،  ١٣١-١٢٣،  ١٣٠-١٢٣،  ١٢٩-١٢٣،  ١٢٨-١٢٣،  ١٢٧ ،
وقيد التنفيذ، وال سيما فيما يتعلـق       .  قُبلت ١٤٥-١٢٣،  ١٤٢-١٢٣،  ١٣٣-١٢٣

بتعزيز عمليات التنسيق يف ما بني املؤسسات، الالزمة ملنع وقوع هذه اجلرائم ومكافحتـها،              
  .وكذلك لدعم الضحايا

  ١٤٩-١٢٣،  ١٤٨ -١٢٣،  ١٤٧-١٢٣،  ١٤٦-١٢٣،  ١٣٤-١٢٣ ،
  .قيد التنفيذ.  قُبلت١٥٠-١٢٣

  .ذقيد التنفي.  قُبلت١٣٥-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلت١٣٦-١٢٣  
  .  قُبلت١٣٧-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلت١٣٨-١٢٣  
  . قُبلت١٣٩-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلت١٤٠-١٢٣  
  . قُبلت١٤١-١٢٣  
  . قُبلت١٤٤-١٢٣  
  . قُبلتا١٥٣-١٢٣، ١٥١-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلت١٥٢-١٢٣  
  . قُبلت١٥٦-١٢٣، ١٥٥-١٢٣، ١٥٤-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلت١٦٠-١٢٣، ١٥٩-١٢٣، ١٥٨-١٢٣، ١٥٧-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلت١٦١-١٢٣  
  ١٦٦-١٢٣،  ١٦٥-١٢٣،  ١٦٤-١٢٣،  ١٦٣-١٢٣،  ١٦٢-١٢٣ ،
  .قيد التنفيذ.  قُبلت١٧٣-١٢٣، ١٧٢-١٢٣، ١٦٩-١٢٣

  .قيد التنفيذ.  قُبلت١٦٧-١٢٣  
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  . قُبلت١٦٨-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلت١٧٠-١٢٣  
  .يد التنفيذق.  قُبلت١٧١-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلتا١٧٥-١٢٣، ١٧٤-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلت١٧٦-١٢٣  
  ١٨١-١٢٣،  ١٨٠-١٢٣،  ١٧٩-١٢٣،  ١٧٨-١٢٣،  ١٧٧-١٢٣ ،
  .قيد التنفيذ.  قُبلت١٨٣-١٢٣، ١٨٢-١٢٣

  .قيد التنفيذ.  قُبلت١٨٤-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلت١٨٥-١٢٣  
  .قيد التنفيذ.  قُبلت١٨٦-١٢٣  
 ٤٦٦-١٦ اعتماد القانونني رقم      تلك اليت ُنفذت   ص هذه التوصيات، يربز من بني     وخبصو  

لتقييم األثر البيئي ومحاية البيئة، فـضالً عـن         ) ٢٠٠لعام   (٢٨٣-١٧ورقم  ) ١٩٩٤لعام  (
). ٢٠١٣ ألنشطة التعدين الـضخمة لعـام        ١٢٦-١٩القانون رقم   (اعتماد قانون التعدين    

 الربملان الوطين اجلزئية على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة          تربز، يف هذا السياق، موافقة     كما
مما يوفر اإلطار العملي للقانون املذكور يف  ، ومن املتوقع اعتمادها خالل هذا العام،١٧٦رقم 

  . جمال العمل
  . ُرفضت١-١٢٤  
ُرفضت هذه التوصية فحسب؛ إذ تؤكد أوروغواي أهنا حتمي مؤسسة األسرة محايةً              

 منها قواعد تنظيمية مدجمة يف الدستور الوطين قائمة على أساسٍ عـريضٍ غـري               فعالة، بسبلٍ 
متييزي؛ وترفض تقييد مفهوم األسرة ألسبابٍ تتعلق باهلوية اجلنسانية أو امليل اجلنسي أو ألي              

  .سببٍ آخر، وفقاً لتشريعاهتا الوطنية وألمسى املعايري الدولية يف جمال محاية حقوق اإلنسان

        


