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  مقدمة
 ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفق قرار جملس حقـوق اإلنـسان                  - ١

وأجري االستعراض . ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ إىل ٤، دورته اخلامسة يف الفترة من ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املؤرخ  
وترأس وفد أوروغواي سعادة    . ٢٠٠٩مايو  / أيار ١١املتعلق بأوروغواي خالل اجللسة احلادية عشرة املعقودة يف         

وقد اعتمد الفريق العامل هذا التقرير بشأن أوروغـواي يف          . الدكتور غونزالو فرنانديز، وزير الشؤون اخلارجية     
  .٢٠٠٩مايو / أيار١٣جلسته اخلامسة عشرة املعقودة يف 

  لـس حقـوق اإلنـسان،     ومن أجل تيسري استعراض حالة حقوق اإلنسان يف أوروغـواي، اختـار جم              - ٢
  .نيجرييا واألردن واألرجنتني: من البلدان التالية) اجملموعة الثالثية(، جمموعة مقررين ٢٠٠٨سبتمرب /  أيلول٨يف 

، صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض حالة حقوق اإلنسان          ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     - ٣
  :يف أوروغواي

  ؛(A/HRC/WG.6/5/URY/1)) أ(١٥قاً للفقرة تقرير وطين مقّدم وف  )أ(  
) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                   )ب(  

(A/HRC/WG.6/5/URY/2)؛  
  .(A/HRC/WG.6/5/URY/3)) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة   )ج(  

ق اجملموعة الثالثية، قائمة باألسئلة أعدهتا سلفاً اجلمهورية التـشيكية          وأحيلت إىل أوروغواي، عن طري      - ٤
وميكن االطالع . وأملانيا والسويد وهولندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمي وآيرلندا الشمالية والدامنرك وهنغاريا

  .على هذه األسئلة من خالل املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض- أوالً 
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

، قّدم السيد غونزالو فرنانديز، وزير الشؤون       ٢٠٠٩مايو  / أيار ١١يف اجللسة احلادية عشرة، املعقودة يف         - ٥
  .اي حبقوق اإلنساناخلارجية، التقرير الوطين وألقى بياناً افتتاحياً، أكد فيه من جديد التزام أوروغو

وأبرزت أوروغواي قيمة عملية االستعراض الدوري الشامل، مشرية إىل أهنا قد مسحت بإجراء مشاورات    - ٦
وبتقييم التحّديات القائمة مع منظمات اجملتمع املدين واألطراف الفاعلة احلكومية، وأفادت أن تلك املـشاورات               

مارس /وقد صّدقت أوروغواي، يف آذار    .  عن عملية االستعراض   ستتواصل خالل مرحلة متابعة التوصيات املنبثقة     
، على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وبذلك تكون قد أقّرت باختصاص               ٢٠٠٩
ويف . ، صّدقت أوروغواي أيضاً على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           ٢٠٠٩فرباير  /ويف شباط . اللجنة

، شرعت أوروغواي أيضاً يف العمل من أجل إعداد التقارير املطلوب تقدميها إىل هيئات ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين
  .رصد معاهدات األمم املتحدة بغية تقدمي معظم تلك التقارير قبل هناية السنة
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مـة  وأفادت أوروغواي أهنا سّنت عدداً كبرياً من القوانني، مبا يف ذلك قانون يتعلق بالتعاون مـع احملك                  - ٧
اجلنائية الدولية، وقانون يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وقانون أساسي خاص بالالجئني، وقـانون         

وأشارت إىل أهنا . خاص باملهاجرين، إضافة إىل قوانني تتعلق بالعاملني يف املنازل والعاملني يف الريف وحبرية التعبري
  .بصدد اعتماد قانون جديد للصحافة

 أوروغواي أيضاً قانوناً حيظر العقوبة اجلسدية أو أي نوع مـن املعاملـة املهينـة لألطفـال                  واعتمدت  - ٨
 املتعلق بتشجيع زيادة مشاركة ٤٧٦- ١٨، أصدرت أوروغواي القانون رقم ٢٠٠٩أبريل /ويف نيسان. واملراهقني

 يف خطة تساوي احلقـوق      إضافة إىل ذلك، أُدرجت القضية اجلنسانية كموضوع شامل       . املرأة يف احلياة السياسية   
  .وتكافؤ الفرص

وتعمل احلكومة على تصنيف السياسات االجتماعية حبسب األولويات، ومن بني هذه السياسات خطـة                - ٩
اإلنصاف والنظام الصحي الوطين املتكامل الذي يوفّر تغطية صحية شاملة، واخلطة املتعلقة بإتاحة وصول مجيـع                

، أصـبح  ٢٠٠٤وحبلول عـام  . رنت، إىل جانب إنشاء نظام جديد للضرائب     األطفال يف املدارس إىل شبكة اإلنت     
وزادت االستثمارات العامة   . احلصول على املياه والتصحاح حقاً من احلقوق اليت يضمنها الدستور لعامة السكان           

وجـب  ومب. وأصبح التعليم العام قبل املدرسي يشمل مجيع األطفال منذ سن الرابعة          . يف قطاعي التعليم والصحة   
قانون عام يتعلق بالتثقيف، أُدرج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان كموضوع شامل على مجيع املستويات، مبـا                 

  .يشمل تدريب أفراد الشرطة واجليش

  وفيما خيص انتهاكات حقوق اإلنسان خالل احلكـم الـدكتاتوري العـسكري الـسابق، اعتمـدت                  - ١٠
، ميكّن من إعادة النظر يف القضايا ذات )١٥٨٤٨(بسقوط الدعوى العامة احلكومة تفسرياً تقييدياً للقانون املتعلق 

واعُتمدت أيضاً تشريعات تتعلق حبفظ الذاكرة الوطنية وبالتحقيقات اليت أجريت سـابقاً فيمـا يتعلـق                . الصلة
مل لضحايا ، أحيل إىل الربملان مشروع قانون يتعلق باجلرب الكا٢٠٠٩مايو / أيار٤ويف . بانتهاكات حقوق اإلنسان

  .إرهاب الدولة

  ويف. وأشارت أوروغواي إىل أن نظام السجون ال يزال يشكل أحد التحـّديات املطروحـة يف البلـد                  - ١١
وصدر قانون يهدف إىل إضفاء طابع إنساين على        . ، عّين مفوض برملاين معين بنظام السجون      ٢٠٠٥مارس  / آذار

بناء على دعوة من احلكومة، قام بزيارة أوروغواي كل من          ويف الفترة األخرية، و   . ظروف اإلقامة داخل السجون   
واملقرر التـابع للجنـة     ) الذي مل يسّجل أية اّدعاءات تتعلق بأعمال تعذيب       (املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب      

  .البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان املعين حبقوق األشخاص احملرومني من احلرية

د املرأة كما حّددته اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، أشـارت             وخبصوص تعريف التمييز ض     - ١٢
  .أوروغواي إىل وجود تسعة قوانني تتضمن يف مواد خمتلفة تعريفاً واضحاً ملبدأ عدم التمييز

ومن املتوقع استكمال إصالح القانون املتعلق باللغة ومبفهوم األسرة يف القانون املدين خـالل الـدورة                  - ١٣
وينص القانون املتعلق باألطفال واملراهقني على أنه جيوز للمراهقني تسجيل أطفاهلم حىت إن مل              . لتشريعية اجلارية ا

  .يكونوا مرتبطني بعقد زواج
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وأشارت أوروغواي يف تقريرها إىل مشروع قانون يتعلق بتعديل التعريف الوارد يف القانون اجلنائي للجـرائم                  - ١٤
  .فال يف املواد اإلباحية، وُيتوقع التصديق على هذا القانون قبل هناية الدورة التشريعية اجلاريةاجلنسية واستغالل األط

وفيما يتعلق بزيادة حاالت العنف على املرأة، أشارت أوروغواي إىل القانون املتعلق مبكافحة العنف على           - ١٥
وقد أصبح كلٌ من النساء . شكلة العنف املرتيل، على التوعية مب١٩٨٥املرأة مبينة أن املنظمات النسائية تعمل، منذ 

وأشارت أوروغواي يف تقريرها أيضاً . واجلريان واملدّرسون ومقدمو الرعاية الصحية ينّددون حباالت العنف املرتيل       
إىل إنشاء اجمللس االستشاري الوطين ملكافحة العنف املرتيل وإىل وضع خطٍط وطنيٍة يف هذا الصدد، وأشارت أيضاً 

مث أشارت أوروغواي إىل ما تقوم به وزارة الداخلية من جتميعٍ           . إشراك اجملتمع املدين يف األنشطة ذات الصلة      إىل  
  .لإلحصاءات وإىل التدريب املقدَّم إىل أفراد الشرطة واملسؤولني يف قطاع الصحة

 أوروغـواي إىل  وفيما خيص حاالت العنف على األطفال واملراهقني وإساءة معاملتهم وإيذائهم، أشارت        - ١٦
وقد أصدر النظام املتكامل حلماية األطفـال       . تزايد وعي األطفال حبقوقهم وتعدد السبل املتاحة لتقدمي الشكاوى        

  . واملراهقني من العنف تقريره األول

ومن بني التحديات اليت ال تزال قائمة يف وجه التصدي للعنف املرتيل، إدخال تعديالت علـى قـانون                    - ١٧
راهقني، وإنشاء حماكم متخصصة جديدة وتدريب املسؤولني يف نظام القضاء على القضايا املتعلقـة              األطفال وامل 

  .بإساءة معاملة األطفال واملراهقني وإيذائهم

وأشارت أوروغواي إىل إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، وأبرزت الدعم التقين الذي تتلقاه مـن                 - ١٨
وأفادت أن االستشارة اليت أجريت من أجـل صـياغة          .  السامية حلقوق اإلنسان   اجملتمع املدين، وخاصة املفوضية   

 كـانون   ٢٤واعُتِمـد القـانون يف      . مشروع قانون يقوم على أساس مبادئ باريس قد مشلت قطاعات عديدة          
وقالت أوروغواي إن هذه املؤسسة سـتكون       . ٢٠١٠ ومن املقرر إنشاء املؤسسة يف عام        ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

وسـُيعني مكتـب    . لهيئة التشريعية ولكنها ستتمتع مبا يلزم من استقالل ذايت على الصعيدين التقين واملايل            تابعة ل 
  .يتألف من مخسة أعضاء من خالل عملية تقوم على أساس املعايري واإلجراءات املرعية

  املعاملـة  واعتمدت أوروغواي تدابري عدة دعماً لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب                 - ١٩
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وسلطت الضوء على إنشاء ثالث آليات ملنع التعذيب، هي املفـوض                 
الربملاين املعين بنظام السجون، وجلنة املراقبني املكلفة باملراهقني احملرومني من احلرية ومفتش معين باألشخاص الذين 

  .ملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان املنشأة حديثاً بالتنسيق بني هذه اآللياتوستقوم ا. يعانون اضطرابات نفسية

الذي ُيعرِّف التعـذيب كجرميـة، وإىل     ١٨٠٢٦وأشارت أوروغواي أيضاً إىل أحكام واردة يف القانون           - ٢٠
مواءمتها التنقيحات اليت أُدخلت على اإلجراءات اخلاصة بالشرطة واللوائح التنظيمية املتعلقة بالسجون من أجل              

واملديرية املعنية بالشؤون الداخلية، التابعة لوزارة الداخلية، هي آلية ُتعىن بتلقي . مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
وقدمت . الشكاوى والتحقيق يف أعمال التعذيب أو إساءة املعاملة اليت يرتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القوانني             

 جهود حمددة وما ختصصه من اعتمادات يف امليزانية للتصدي ملشكلة االكتظاظ أوروغواي معلومات عما تبذله من
  . داخل السجون
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   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

وشكر عدد من الوفود احلكومة على التقرير الوطين الشامل .  وفداً ببيانات  ٤٦خالل احلوار التفاعلي، أدىل       - ٢١
وأدلت وفود ببيانات رحبت فيها بالتزام أوروغواي بعملية        . املقدمة على األسئلة املطروحة   وعلى عرضها وردودها    

. االستعراض الدوري الشامل وباملشاورات اليت أجريت مع اجلهات صاحبة املصلحة خالل إعداد التقريـر الـوطين           
لصكوك الدولية الرئيسية   وأثنت وفود أيضاً على تعاون أوروغواي مع جملس حقوق اإلنسان وعلى تصديقها على ا             

حلقوق اإلنسان وتعاوهنا البناء مع منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وهو ما يشهد 
ورحَّبت وفود عدة باخلطوات اإلجيابية الـيت اختـذهتا         . على مدى التزام أوروغواي بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       

، وباعتماد تشريعات من أجل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، ١٩٨٥لدميقراطية يف عام أوروغواي منذ إعادة ا
  .كما رحَّبت تلك الوفود باجلهود اليت تبذهلا أوروغواي من أجل القضاء على الفقر

 أن تبحث التدابري اليت تراها مناسبة لتنفيذ توصية اللجنـة         : وأوصت اجلزائر بأن تقوم أوروغواي مبا يلي        - ٢٢
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف جمال العمالة وتكريس مبدأ األجر املتساوي عـن العمـل ذي القيمـة                    

أن تبحث التدابري الالزمة للتعجيل بإجراء احملاكمات وإصدار األحكام، ال سـيما يف القـضايا               ) ب(املتساوية؛  
أن تدرس ) ج( متكني الضحايا من املشاركة يف احملاكمات؛ اجلنائية، وأن تنظر يف إمكانية تعديل النظام اجلنائي بغية

إمكانية وضع خطة وطنية ملكافحة التمييز ضد األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب األصـلية                
أن تشرع يف أسرع وقت ممكن يف تنفيذ إجراءات هتدف إىل اعتماد املؤسـسة الوطنيـة                ) د(وتنفيذ تلك اخلطة؛    

  .ن من قبل جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاحلقوق اإلنسا

 يف إطار اتفـاق ملكافحـة       ٢٠٠٦وأعربت الربازيل عن تقديرها للتعاون القائم مع أوروغواي منذ عام             - ٢٣
باحلق يف احلقيقـة    وسألت أوروغواي عن جتربتها فيما يتعلق       . االجتار باألطفال واملراهقني واستغالهلم يف اجلنس     

أن تنظر يف التصديق على اتفاقية اليونسكو ملناهضة        ) أ: (وأوصت الربازيل أوروغواي بأن تقوم مبا يلي      . والذاكرة
أن تثابر يف جهودها    ) ب(التمييز يف التعليم وعلى االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛             

  العقاب وانتهاكات حقوق اإلنسان مع التركيز بوجـه خـاص علـى حقـوق    الرامية إىل مكافحة اإلفالت من   
أن تسعى إىل بلوغ األهداف الطوعية اليت رمستها لنفسها يف جمال حقوق اإلنسان والـيت           ) ج( النساء واألطفال؛   

  .وافق عليها جملس حقوق اإلنسان

 حبماية حقوق األطفال ال يزال يطـرح        وأشارت اململكة املتحدة إىل أن التطبيق العملي للقوانني املتعلقة          - ٢٤
وأشارت إىل ما أعربت عنه اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة من انشغال إزاء انعدام املساواة بني . حتدياً

أن ) أ: (وأوصت اململكة املتحدة بأن تقوم أوروغواي مبا يلـي        . الرجل واملرأة واخنفاض احلد األدىن لسن الزواج      
سسة وطنية حلقوق اإلنسان وحتصل على اعتماد تلك املؤسسة من قبل اللجنة الدولية لتنسيق املؤسسات               ُتنشئ مؤ 

أن تضمن امتثال آليتها الوطنية ملنع التعذيب ألحكام الربوتوكول االختيـاري           ) ب(الوطنية وفقاً ملبادئ باريس؛     
أن تضمن مشاركة املنظمات ) ج(لوجيستية الكافية؛ التفاقية مناهضة التعذيب وتوفر هلا املوارد البشرية واملالية وال
  .على الصعيد الوطين غري احلكومية مشاركة كاملة يف عملية متابعة هذا االستعراض
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وطرحت فرنسا أسئلة خبصوص القانون املتعلق بسقوط الدعوى العامة وبشأن ظروف االحتجاز داخـل                - ٢٥
ن ُتنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس         أ) أ: (وأوصت أوروغواي بأن تقوم مبا يلي     . السجون

أن ُتدخل تعديالت على األحكام اليت متيز ضد املرأة الواردة يف القـانون             ) ب(وتضمن استقالل تلك املؤسسة؛     
ابري املدين ويف قانون العقوبات وفقاً التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وبشكل أعم أن تتخذ التد

أن ُتنـشئ   ) ج(الضرورية لتعزيز املساواة بني الرجال والنساء داخل األسرة ويف اجملالني االقتصادي والسياسي؛             
  .نظاماً قضائياً خيتص بشؤون األحداث

وبينما أشارت كندا إىل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتحسني األوضاع داخل السجون، فإهنـا أوصـت                  - ٢٦
أن تضع خطة طويلة املدى للتصدي للتحديات املطروحة داخل نظام الـسجون  ) أ: (يليأوروغواي بأن تقوم مبا     

أن ُتدخل التعـديالت التنظيميـة   ) ب(وتستمر يف العناية على سبيل األولوية بالظروف القائمة داخل السجون؛        
طنية حلقوق اإلنـسان،    أن ُتنشئ مؤسستها الو   ) ج(الالزمة لضمان فصل الرتالء غري املدانني عن األفراد املدانني؛          

  .مثلما هو مقرر وفقاً ملبادئ باريس

ورحبت كوبا بالتزام أوروغواي يف جماالت الصحة والتعليم والغذاء والعمل والثقافة والسكن الالئـق،                - ٢٧
وسلطت الضوء على الزيادة املسجلة يف النفقات العامة على التعليم، وتركيزها اخلاص على اإلدماج االجتماعي               

وأشارت كوبا أيضاً إىل أن أوروغواي  . مها بتحسني جودة التعليم مبختلف املستويات وتوسيع نطاق تغطيته        والتزا
. ، يف تنفيذ نظام وطين متكامل للصحة يعترف بالصحة كحق أساسي من حقوق اإلنسان٢٠٠٨شرعت، يف عام 

رية لضمان إدماج أكرب عدد ممكن      أن تواصل تعميق التدابري اجلا    ) أ: (وأوصت كوبا بأن تقوم أوروغواي مبا يلي      
أن تواصل جهودها احلالية الرامية إىل استئصال الفقر والتحرير من العوز ) ب(من األطفال يف نظام التعليم الوطين؛ 
  . والقضاء على االستبعاد االجتماعي

وأشادت باكستان مبا اختذته أوروغواي من خطوات لتحسني وضع النـساء واألطفـال واجلماعـات                 - ٢٨
أن تعجل بالعملية التشريعية من أجـل       ) أ: (وأوصت باكستان بأن تقوم أوروغواي مبا يلي      . املستضعفة األخرى 

أن حتدد اإلجـراءات ذات األولويـة بـشأن         ) ب(إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس؛         
نية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة وجلنـة         التوصيات املقدمة من هيئات املعاهدات املختلفة، وخاصة اللجنة املع        

  .حقوق الطفل وجلنة مناهضة التعذيب

ونوهت أذربيجان باإلجنازات اليت حققتها احلكومة وشجعتها على زيادة جهودها الرامية إىل القضاء على   - ٢٩
األدىن لـسن   وطرحت أسئلة خبصوص احلد     . الفقر املدقع ووضع حد لضعف متثيل املرأة ومكافحة العنف املرتيل         

أن تنـشئ   ) أ: (وأوصت أذربيجان بأن تقوم أوروغواي مبا يلي      . الزواج والتدابري املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر     
أن تتخذ خطوات عملية للتصدي للمـشاكل اخلطـرة   ) ب(مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس؛       

أن حتسن الظـروف الـسائدة داخـل        ) ج( اجلنس؛   النامجة عن ظاهريت أطفال الشوارع واستغالل األطفال يف       
  .السجون، مبا يف ذلك التصدي ملشكلة االكتظاظ

وأشادت ماليزيا مبا اختذته أوروغواي من تدابري للتصدي للفقر املدقع والبؤس يف البلد وطلبت احلصول                 - ٣٠
وأوصت ماليزيا  . عات يف البلد  على معلومات عن التدابري املتخذة لضمان توزيع متوازن للموارد بني خمتلف اجلما           
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أن تضاعف جهودها الرامية إىل حتسني اجلودة العامة للتعليم اخلاص باألطفال،           ) أ: (بأن تقوم أوروغواي مبا يلي    
أن تزيد االعتمادات املخصصة للنفقات ) ب(بوسائل منها زيادة االعتمادات املخصصة يف امليزانية لقطاع التعليم؛ 

فل استفادة النساء واألطفال بالقدر الكايف، وال سيما النساء واألطفال املنتمون إىل الفئات             االجتماعية على حنو يك   
أن تنظم املزيد من احلمالت العامة ملكافحة فريوس نقص         ) ج(الفقرية واملناطق الريفية والشرائح الضعيفة للمجتمع؛       

  .هقني الفقراء واألفراد املنتمني إىل الفئات الضعيفةاإليدز وللتوعية مبخاطره، وال سيما يف صفوف املرا/املناعة البشرية

وأشارت السويد إىل الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق                  - ٣١
جلنة وأشارت أيضاً إىل الشواغل اليت أعربت عنها . باألحكام القانونية التمييزية يف جماالت تتعلق باألسرة والزواج

حقوق الطفل إزاء تفاقم مشكلة استغالل األطفال يف اجلنس وبيع األطفال ورحبت مبا وردها من معلومات تفيد                 
وأوصت السويد بأن تقـوم     . أن املناقشات جارية بشأن مشروع قانون جديد يهدف إىل التصدي هلذه املشكلة           

ني الرجل واملرأة ومواءمة تشريعاهتا مع توصيات أن تعزز جهودها لضمان املساواة التامة ب      ) أ: (أوروغواي مبا يلي  
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، ومع التزامات أوروغواي يف جمال حقوق اإلنسان واملعايري الدوليـة     

أن تستمر يف اختاذ تدابري صارمة بغية التصدي بشكل كامل الستغالل األطفال يف اجلنس وبيـع                ) ب(األخرى؛  
أن تكفل تعزيز القانون من أجل التصدي إلفالت املسؤولني عن جرائم االستغالل اجلنسي لألطفال ) ج (األطفال؛

  .وبيع األطفال من العقاب

  وقد تناولت أوروغواي األسئلة املتعلقة باإلفالت من العقـاب وحفـظ الـذاكرة وتطبيـق القـانون                   - ٣٢
. النتهاكات اليت ارتكبت خالل احلكم الديكتاتوري      جملدات ُتّدون ا   ٨وقدمت تقريراً يتألف من     . ١٥٨٤٨رقم  

، وهو ما مسح مبراجعة ١٥٨٤٨ومنذ أن تولت احلكومة احلالية مقاليد السلطة، اعُتمد تفسري تقييدي للقانون رقم 
وقد أفضى ذلك إىل مقاضاة     . مجيع القضايا اليت أثريت، دون استثناء، واليت تبني أهنا غري مشمولة بقانون التقادم            

اِكَمني الديكتاتورييَّن السابقَني، فضالً عن مدنيني وأفراد يف الشرطة واجليش شاركوا يف ارتكاب انتـهاكات               احل
إضافة إىل ذلك، دفع مدعٍ عام      . ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦وقد صدر احلكمان األوالن يف      . خطرية حلقوق اإلنسان  

وجيري يف الوقت   . التنفيذية والتشريعية هبذا الدفع   أمام احملكمة العليا بعدم دستورية هذا القانون وقبلت السلطتان          
وسُيعرض على اهليئة التشريعية مشروع قـانون       . الراهن جتميع تواقيع بغية تنظيم استفتاء من أجل إلغاء القانون         

  .جديد لإلجراءات اجلنائية من شأنه أن يعزز إىل حد بعيد دور الضحايا يف اإلجراءات اجلنائية

لة املتعلقة بأطفال الشوارع، أفاد الوفد أن معهد األطفال واملراهقني يف أوروغواي ما فتئ ورداً على األسئ  - ٣٣
يقدم منذ سنوات عديدة الدعم الالزم إىل األطفال الذين يعيشون يف الشوارع، وقدم الوفد معلومات عن الربامج                 

زيد تركز السكان الذين يفتقرون ويف جنوب البلد، حيث تكرب االحتياجات وي. احملددة اليت وضعت يف هذا الصدد
وأنشئت أيضاً وحدة متنقلة للتصدي حلاالت الطوارئ وأنشئت دور .  مركزاً للرعاية األولية٢١إىل املوارد، أنشئ 

 طفل يعيشون يف الشوارع ألسـباب       ٥٠٠ورغم ذلك، ال يزال     .  مقاطعة ١٧لألطفال املنفصلني عن ذويهم يف      
  .، تعرضهم لسوء املعاملة واإليذاء داخل األسرةخمتلفة من بينها، على وجه اخلصوص

ووضعت وزارة التنمية االجتماعية مؤشرات اجتماعية تتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية اليت ُحددت على               - ٣٤
، فإن اخنفـاض    ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ يف املائة بني عامي      ٥٠ورغم أن الفقر املدقع قد ُخفض بنسبة        . املستوى الوطين 

، وضعت خطة إنصاف من أجل احلد من الفقر ومـن           ٢٠٠٨ومنذ عام   . ان دون تلك النسبة   الفقر بوجه عام ك   
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. ويف جمال التعليم، يتمثل التحدي الرئيسي يف خفض معدل التسرب يف صفوف املراهقني            . التفاوتات االجتماعية 
ئوية من امليزانية الوطنية    وقدم الوفد معلومات عن الربامج اليت هتدف إىل التصدي هلذه الظاهرة وأفاد أن النسبة امل              

  .٢٠٠٩ يف املائة حبلول هناية عام ٤,٥املخصصة للتعليم قد سجلت زيادة وأنه من املتوقع أن تبلغ تلك النسبة 

وأشارت أوروغواي إىل اخنفاض معدل وفيات األطفال وكذلك معدل الوفيات النفاسية، كما أشارت إىل   - ٣٥
وأفـاد الوفـد أن     . طر عالية وحاالت احلمل يف صـفوف املراهقـات        اخنفاض عدد حاالت احلمل احملفوفة مبخا     

أوروغواي متتثل للمعايري الدولية فيما يتعلق باحلصول على مياه الشرب والتصحاح، حيث إن املرافق ذات الصلة                
  . يف املائة من جمموع السكان٩٨أصبحت تشمل أكثر من 

ة عن عمل األطفال وتعتزم حظر أسوأ أشـكال عمـل           وتقوم أوروغواي يف الوقت الراهن بدراسة استقصائي        - ٣٦
األطفال مبوجب قانون وفقاً لالتفاقية املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقـضاء عليهـا                 

) ٢٠٠٨ لعام   ١٨٢٥٠القانون رقم   (وقد جرمت أوروغواي االجتار بالبشر      ). ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      (
). ٢٠٠٤ لعـام  ١٧٨١٥القانون رقم (استغالل املواد اإلباحية والبغاء واالجتار ألغراض االستغالل يف اجلنس  وكذلك  

ويف إطار املبادرات املتعلقة بالتدريب، جيري يف الوقت الراهن النظر يف وضع برنامج تـدريب خـاص بالقنـصليات                   
وعلى مستوى  . ووطنية عديدة للتصدي لتلك التحديات    وُتبذل اجلهود أيضاً من أجل اختاذ مبادرات حملية         . والسفارات

  .السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب، ُتبذل جهود منسقة لرصد احلالة يف بعض املناطق احلدودية

وأوصت تركيا بأن تقوم    . وأشارت تركيا إىل أن الظروف السائدة داخل السجون ال زالت متثل مشكلة             - ٣٧
تواصل ختصيص املوارد الكافية للتصدي للتحديات املتمثلة يف االكتظاظ داخل السجون أن ) أ: (أوروغواي مبا يلي

وعدم توافر اخلدمات الصحية واخلدمات األخرى الكافية، وملواءمة الظروف السائدة داخل السجون مع املعـايري            
 االجتار بالبشر؛ أن تعزز جهودها من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة للقضاء على آفة   ) ب(الدولية؛  

أن تنفذ بشكل فّعال خطة العمل اليت بادرت بوضعها اللجنة املعنية بالقضاء على االستغالل اجلنسي لألطفال ) ج(
أن تضاعف جهودها الرامية إىل التصدي ملشكلة ارتفاع معدالت التسرب، وخباصة ) د(؛ ٢٠٠٧واملراهقني يف عام 

  .مار يف قطاع التعليميف املدارس الثانوية، وأن تواصل االستث

وأشادت اهلند بوضع اخلطة الوطنية لتكافؤ الفرص واحلقوق، وبإنشاء جلنة معنية بالقضاء على االستغالل             - ٣٨
اجلنسي لألطفال واملراهقني ألغراض جتارية وغري جتارية، وباعتماد قانون اهلجرة وإصدار بطاقات هوية جلميـع               

.  واملتعلقة بتسليم شهادات ميالد إلكترونية٢٠٠٨تها أوروغواي يف عام   املواطنني، كما أشادت باخلطة اليت وضع     
وطرحت اهلند أسئلة بشأن القانون املتعلق بسقوط الدعوى العامة، واحلد األدىن لسن الزواج، والتصديق علـى                

 مبعـدالت  وحثت اهلند أوروغواي على تعزيز إجنازاهتا الباهرة فيما يتعلق      . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
إمتام الدراسة والنهوض مبستوى التعليم الثانوي، وعلى التعجيل بعملية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتسم 

  .باالستقاللية والفعالية وفقاً ملبادئ باريس

وأيدت اليابان توصيات جلنة حقوق الطفل فيما يتعلق بتخصيص املزيد من املوارد املالية بغيـة التـصدي                   - ٣٩
وفيما خيص مرافق االحتجاز، أعربت اليابان عن أملها يف أن تعزز أوروغـواي             . لة الفقر يف صفوف األطفال    ملشك

وأوصت اليابان  . جهودها الرامية إىل إنشاء نظام يركز على مكافحة اجلرائم املتكررة وإىل تعجيل احملاكمات اجلنائية             
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األسرة الدعامة األساسية لرعاية األطفال، واحلد بأن تضع أوروغواي خطة عمل وطنية تركز بوجه خاص على جعل 
  .من عدد األطفال الذين يعيشون يف الشوارع ومكافحة عمل األطفال وضمان حق الطفل يف التعليم

وأشادت بالتقدم احملرز يف جمـال      . وهنأت كولومبيا أوروغواي على إنشاء معهد وطين حلقوق اإلنسان          - ٤٠
وأوصت كولومبيا بأن   . يبال، ودعت أوروغواي إىل تقاسم هذه التجربة اهلامة       التعليم، وال سيما يف إطار خطة س      

أن تواصل مساعيها من أجل اعتماد إطار قانوين ميكن املواطنني األوروغوايني املقيمني ) أ: (تقوم أوروغواي مبا يلي
يل باعتماد وتنفيذ   أن تواصل بذل مجيع اجلهود الضرورية للتعج      ) ب(يف اخلارج من ممارسة حقهم يف التصويت؛        

أن تتخذ ما يلزم من إجراءات حىت ُتواصل ) ج(القوانني والربامج الرامية إىل الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها؛ 
السلطة التنفيذية تقدمي الدعم الضروري لنظام القضاء من أجل إحراز تقدم يف التحقيق يف قضايا انتهاكات حقوق 

 الديكتاتوري، وأن ُتواصل تقدمي الدعم الالزم لعمل اللجنة املعنية مبتابعة أعمال اإلنسان اليت ارُتكبت خالل احلكم
  .)Comisión de Seguimiento de la Comisión para la Paz(جلنة السالم 

وأقرت املكسيك بالتقدم الذي أحرزته أوروغواي يف جمال حقوق اإلنسان للمهاجرين وملتمسي اللجوء               - ٤١
أن تنشئ املعهد الوطين حلقوق اإلنسان الذي نص عليـه          ) أ: (ن تقوم أوروغواي مبا يلي    وأوصت بأ . والالجئني

قانون حديث العهد، وتزود املؤسسة باملوارد التقنية واملالية الضرورية، وأن تلتمس التعاون من املفوضية السامية               
من وسالمة ضحايا العنف املـرتيل      أن تعتمد التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة لضمان أ       ) ب(حلقوق اإلنسان؛   

أن تنـشئ آليـة     ) ج(وتيسري وصوهلم إىل القضاء وحصوهلم على املساعدة القانونية والرعاية الطبية والوظائفية؛            
مشتركة بني الوزارات مبشاركة اجملتمع املدين ملناقشة وتنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، مبـا يف                 

  .قة عن االستعراض الدوري الشاملذلك التوصيات املنبث

وأشارت باراغواي إىل أن البلدين يتقامسان نفس اهلدف املتمثل يف النهوض بعملية التكامل داخل السوق                 - ٤٢
ويف هذا الـسياق، أوصـت      . ٢٠٠٥املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب، مبا يف ذلك بروتوكول أسانسيون لعام           

أن تؤكد على هذه املهمة اإلقليمية نظراً ملا تنطوي عليه مـن مزايـا              ) أ: (يباراغواي بأن تقوم أوروغواي مبا يل     
بالنسبة إىل الوضع يف أوروغواي ويف الدول األعضاء األخرى، وألن عملية التكامل هذه سُتشكل منوذجاً ميكـن                 

 إطار منـوذج    جملموعات أخرى من البلدان أن تنسج على منواله، ال سيما أن الدول غري متعودة على التعاون يف                
بأن تعاجل بإصرار التحديات املتبقيـة      ) ب(وأوصت باراغواي احلكومة    . تكامل يهدف إىل تعزيز حقوق اإلنسان     

فيما يتعلق بوضع األطفال والنساء، وتثابر يف مسريهتا كبلد يقدم منوذجاً جيداً ميكن لبلدان املنطقة وسائر بلدان                 
  . نسان ومحايتهاالعامل االقتداء به يف جمال تعزيز حقوق اإل

ورحبت شيلي مبا حققته أوروغواي من إجنازات فيما يتعلق مبكافحة الفقر املدقع ويف جماالت كـالتعليم        - ٤٣
والصحة وحقوق املرأة وحرية التعبري ومكافحة التمييز واالعتـراف مبـسامهة الـشعوب األصـلية يف اجملتمـع                  

أن تستمر يف تعزيز تنفيذ تلك التدابري املعتمدة فعالً ) أ: (يوأوصت شيلي بأن تقوم أوروغواي مبا يل. األوروغوايي
وأن تعتمد تدابري جديدة، عند االقتضاء، لضمان متتع سكاهنا حبقوق اإلنسان مع إيالء أمهية خاصة الستئـصال                 

سيما أن تنفذ تدابري بديلة لعقوبة احلرمان من احلرية، ال ) ب(العنف الذي يستهدف املرأة ولضمان حقوق الطفل؛ 
  .فيما خيص القاصرين
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وأثنت مجهورية كوريا على احلكومة ملا أدخلته من إصالحات على اإلطار القانوين واملؤسسي من أجل                 - ٤٤
إشراك املواطنني يف احلياة السياسية، وملا اختذته من تدابري تعزيزاً لنظام الـضمان االجتمـاعي لـصاحل الفئـات               

أن تتخذ تدابري ملموسة لالمتثال اللتزاماهتا ) أ: (قوم أوروغواي مبا يليوأوصت مجهورية كوريا بأن ت. املستضعفة
أن تنشئ مؤسسة وطنيـة  ) ب(بتقدمي التقارير مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة يف الوقت املناسب؛           

 لكل من    عاماً ١٨أن تنظر يف رفع احلد األدىن لسن الزواج إىل          ) ج(مستقلة حلقوق اإلنسان وفق مبادئ باريس؛       
  .النساء والرجال

وأشار الكرسي الرسويل إىل أنه على الرغم من أن مجيع سكان أوروغواي تقريباً يتابعون تعليماً ابتدائياً،                  - ٤٥
وسأل الكرسي الرسويل عـن     . فإن النسبة املئوية للشباب الذين يلتحقون باملدارس الثانوية تشهد اخنفاضاً حاداً          

  .باب على مواصلة التعليمالتدابري املتخذة لتشجيع الش

. ورحبت هولندا بلجنة املراقبني اليت أنشأها املكتب االستشاري الوطين املعين حبقوق األطفال واملراهقني              - ٤٦
  أن تتخذ تدابري هيكليـة إضـافية وتـوفر املـوارد الكافيـة             ) أ: (وأوصت هولندا بأن تقوم أوروغواي مبا يلي      

أن تتخذ املزيد من التدابري هبدف حتسني الظـروف الـسائدة يف   ) ب(رتيل؛ حلماية النساء واألطفال من العنف امل    
مراكز احتجاز األحداث، وأن تعتمد تدابري هيكلية هتدف إىل تشجيع تأهيل القاصـرين اجلـاحنني وإعـدادهم                 

ـ             ) ج(لالندماج من جديد يف اجملتمع؛       ل أن تواصل إصالح نظام السجون وتنظر يف السبل اليت من شأهنا أن تكف
  إصالح قانون العقوبات لتهيئة الظروف املناسبة داخل السجون وضمان معاملة السجناء وفقاً للمعايري الدوليـة؛               

 عاماً لكل من النساء والرجال وفقاً للمعايري ١٨أن تعدل القانون املدين بغية رفع احلد األدىن لسن الزواج إىل ) د(
  .الدولية ذات الصلة

 املبذولة للتصدي جلميع أشكال التمييز وأشارت إىل اخلطة الوطنية لتكافؤ الفرص ورحبت جيبويت باجلهود  - ٤٧
ورحبت أيضاً .  املتعلقة مبكافحة العنف املرتيل٢٠٠٤ وإىل اخلطة الوطنية لعام ٢٠٠٦واحلقوق اليت ُوضعت يف عام 

أن تواصل جهودها   ) أ: (يليوأوصت جيبويت بأن تقوم أوروغواي مبا       . باجلهود املبذولة يف جمايل التعليم والصحة     
الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس تيسرياً لتطبيق الصكوك الدوليـة الرئيـسية                 

أن تواصل إيالء اهتمام خاص ألوضاع الفئات الضعيفة كاألشخاص ) ب(املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛ 
  .ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية

وقالت إن ما توليه احلكومة من . وأشادت فرتويال باجلهود اليت تبذهلا أوروغواي من أجل استئصال الفقر  - ٤٨
أمهية بالغة ألطفال الشوارع جدير بالتنويه ورحبت بالدعم الذي تقدمه احلكومة إىل مراكز الرعايـة الـشاملة                 

أن تـستمر يف تنفيـذ براجمهـا وخططهـا     ) أ: (وأوصت فرتويال بأن تقوم أوروغواي مبا يلي   . لألطفال واألسر 
االجتماعية السليمة الرامية إىل تلبية االحتياجات األساسية للسكان الذين يعيشون حالة فقر مدقع، مبا يف ذلـك                 

أن تستمر يف تعزيز السياسات الفعالة املتبعة يف إطار االستراتيجية ) ب(الغذاء والتعليم والسكن والصحة والعمل؛ 
، بإشراك اجملتمع بأسره يف النضال من أجل االعتراف حبقوق الفتيان           )٢٠٣٠- ٢٠١٠(فولة واملراهقة   الوطنية للط 

  .والفتيات واملراهقني الذين جيدون أنفسهم يف حالة ضعف شديد
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والحظت فنلندا أن طفالً من أصل اثنني يعاين من الفقر، وطلبت إىل أوروغواي أن تقدم أمثلة عما اختذته   - ٤٩
 أن تتخـذ تـدابري  ) أ: (وأوصت فنلندا بأن تقوم أوروغواي مبا يلي   .  ملكافحة االستبعاد االجتماعي   من إجراءات 

للتصدي الرتفاع معدالت الرسوب وارتفاع مستويات التسرب، ال سيما يف صفوف الفتيات الالئي ينـتمني إىل        
شمل هذه التدابري حوافز لآلباء من      وينبغي أن ت  . الفئات املستضعفة أو الالئي يواجهن أشكاالً متعددة من التمييز        

أن تواصل عملية تطوير نظامها اخلاص بقضاء األحداث على مستوى كل من ) ب(أجل تسجيل فتياهتم باملدرسة؛ 
التشريعات واملمارسة، مبا يكفل بوجه خاص تقدمي التدريب الكايف للمهنيني وتوفري البىن األساسـية الكافيـة،                

  .ية كمالذ أخري فقط يف حالة من هم دون سن الرشدواللجوء إىل احلرمان من احلر

وأشارت غواتيماال إىل استنتاجات اللجنة املعنية مبكافحة العنصرية والشواغل اليت أعربت عنها اللجنـة                - ٥٠
املعنية بالقضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة حيال نقص املعلومات املتعلقة                

اجلماعات اإلثنية ونساء السكان األصليني، وإىل التوصية باعتماد تدابري حلماية هذه الفئات، وسألت عن التدابري               ب
وأشارت غواتيماال أيضاً إىل تعيني مفوض برملاين معين بنظام السجون، وطلبت احلصول            . املتخذة يف هذا الصدد   

  . على املزيد من املعلومات خبصوص هذه التجربة

ارت نيكارغوا إىل التغيريات اإلجيابية اليت أُدخلت على التشريعات الوطنية واإلطـار املؤسـسي يف               وأش  - ٥١
أن تواصل العمل على خططها الوطنية لإلدماج       ) أ: (وأوصت نيكاراغوا بأن تقوم أوروغواي مبا يلي      . أوروغواي

نسني ومتكني املرأة يف مجيع عمليات    أن تواصل تعزيز املساواة بني اجل     ) ب(االجتماعي والتخفيف من وطأة الفقر؛      
  . اختاذ القرار ويف وضع السياسات العامة

وقالت إيطاليا إهنا تتقاسم نفس الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة                  - ٥٢
حظت أن عدداً من اجلهـات      وال. فيما يتعلق باستمرار املعايري التمييزية يف جمال الزواج وكذلك اجلرائم اجلنسية          

  وأوصت إيطاليا بأن تقوم أوروغواي     . صاحبة املصلحة أعربت عن االنشغال إزاء ظروف االحتجاز يف السجون         
أن ُتعّجل باجلهود الرامية إىل     ) ب(أن تلغي مجيع املعايري التمييزية اليت تستهدف املرأة من تشريعاهتا؛           ) أ: (مبا يلي 

طريق اختاذ تدابري متكاملة ملكافحة هذه الظاهرة ومقاضاة املسؤولني عنها ومعاقبتهم،           مكافحة االجتار بالبشر عن     
أن تتخذ تدابري فعالة لتحسني احلالـة       ) ج(إىل جانب تدابري حلماية الضحايا وتأهيلهم وإعادة دجمهم يف اجملتمع؛           

  .العامة داخل السجون، وخباصة ظروف احتجاز النساء واألطفال

نيا إىل االجنازات اليت حققتها أوروغواي فيما يتعلق بضمان حقوق الفئـات الـضعيفة،              وأشارت أوكرا   - ٥٣
كالنساء واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد الشعوب األصلية واألشخاص املنحدرين من أصـل              

إىل زيادة تعزيـز    أن تواصل وتضاعف جهودها الرامية      ) أ: (وأوصت أوكرانيا بأن تقوم احلكومة مبا يلي      . أفريقي
أن تكفل التمثيل الكـايف     ) ج(أن تستمر يف مكافحة التمييز والعنف ضد املرأة؛         ) ب(حقوق اإلنسان ومحايتها؛    

  . للمرأة يف املؤسسات رفيعة املستوى املعنية بوضع السياسات واختاذ القرارات

ري والقضائي من أجل تعزيـز  وأشادت نيجرييا مبا قامت به أوروغواي من إصالحات يف القطاعني اإلدا    - ٥٤
وأشارت أيضاً إىل التحديات اليت تواجهها أوروغواي يف جمـاالت مكافحـة الفقـر              . حقوق اإلنسان ومحايتها  

وأوصت . واالستغالل اجلنسي واالغتصاب يف إطار الزواج وبيع األطفال، مثلما ورد يف التقرير الوطين ألوروغواي
أن ) ب(أن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ بـاريس؛  ) أ(: نيجرييا بأن تقوم أوروغواي مبا يلي    

  .تصدق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وفق ما أوصت به اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
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وقال وفد أوروغواي إن األوضاع السائدة داخل السجون تشكل مصدر قلق بالغ، وال تـزال تـشكل                   - ٥٥
وأشارت أوروغـواي إىل التـدابري      . دعاة للقلق منذ أن أعلن الرئيس حالة الطوارئ يف مجيع مراكز االحتجاز           م

املعتمدة إلضفاء طابع إنساين على الظروف السائدة داخل السجون ومواءمة ظروف االحتجاز مع املعايري الدولية، 
 األخرية من أجل تعزيز البىن األساسية للسجون، كما أشارت إىل االستثمارات اليت قامت هبا احلكومة يف السنوات

وأشار الوفد إىل ارتفاع عـدد العـاملني يف   . مما مسح باحلد من االكتظاظ داخل السجون رغم تزايد عدد الرتالء      
 يف  ٤٥ل االكتظاظ الشديد، هناك برامج للتعليم أو التوظيف تـشمل           ورغم تواص . السجون وإىل زيادة أجورهم   

وحتظى السجينات بعناية خاصة، وقد أنشئت . املائة من السجناء، إضافة إىل الربامج املتعلقة بتوفري الغذاء واألدوية
يعـزز  وأشار الوفد إىل صياغة مشروع قانون الستحداث عقوبات جديدة من شـأنه أن              . وحدة لرعاية األمومة  

مث قدمت أوروغواي معلومات وبيانات . احللول من قبيل اإلقامة اجلربية والقيام بعمل جمتمعي من أجل النفع العام          
  .عن السجون القائمة يف البلد، مبا يف ذلك معلومات عن األموال املستثمرة من أجل تعزيز البىن األساسية

. ة الرئيسية يف عدم مثول هؤالء املراهقني أمام هيئة قضائيةوفيما خيص حالة املراهقني اجلاحنني، تتمثل العقب  - ٥٦
ونتيجة لذلك، جيري تنفيذ برنامج يقوم على أساس العمل مع األطفال وأفراد األسرة بغية ضمان تطبيق تدابري غري 

ِقبني ُتعـىن   ويف الفترة األخرية، أنشأ اجمللس االستشاري الوطين املعين حبقوق األطفال واملراهقني جلنة مرا            . سجنية
وقد عّين معهد الطفـل     . بالتحقق من االمتثال جلميع املعايري الدولية وتقوم بزيارات منتظمة إىل مراكز االحتجاز           

وقد أفضت التحقيقات إىل عزل . واملراهق يف أوروغواي آلية للتحقيق يف الشكاوى املتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان
 أيضاً تنفيذ برنامج يهدف إىل مساعدة األطفال واملـراهقني الـذين            وجيري. العديد من املسؤولني من وظائفهم    

ويقدَّم التدريب يف جمـاالت تطبيقيـة       . يعيشون حالة ضعف يف احلفاظ على قنوات االتصال مع األسرة واجملتمع          
وقُدِّمت أيضاً معلومات عن برامج صحية أخرى وعن االعتمادات . كخدمات الكمبيوتر والنجارة وجماالت أخرى

  . املخصصة يف امليزانية للربامج اخلاصة باألطفال واملراهقني

ومن التدابري املتَّخذة للتصدي الرتفاع معدالت التسرب يف املدرسة، وضـع خطـة طـوارئ وخطـة                   - ٥٧
وقد أفضت هذه التدابري، اليت تشمل منحاً أُسرية لألطفال الذين يبلغون سـن الدراسـة إضـافة إىل                  . اإلنصاف

 يف املائة من املـراهقني إىل    ٦٠ أُعيد حنو    ٢٠٠٨ففي عام   . امج دعم أخرى، إىل نتائج إجيابية     خدمات صحية وبر  
  .مرحلة التعليم املتوسط

 سنة إىل إنشاء نظام متطور نسبياً للحقوق املدنيـة،          ٢٠وشددت الصني على أن البلد توّصل يف غضون           - ٥٨
وأشارت الـصني إىل    . مة وطنية ذات أمهية بالغة    وعلى أن أوروغواي ما فتئت تعترب محاية حقوق اإلنسان كمه         

إنشاء إدارة حلقوق اإلنسان داخل وزارة التعليم والثقافة وأشارت إىل خطة الطوارئ الوطنية وإىل ما تتضمنه من                 
  . خطط اجتماعية متخصصة

 الرجـل   وسألت بريو عن التدابري اليت تعتزم أوروغواي اختاذها لتهيئة ظروف أفضل تكفل املساواة بني               - ٥٩
أن تعجِّل بتنفيذ القانون املتعلق     ) أ: (وأوصت بريو بأن تقوم أوروغواي مبا يلي      . واملرأة، ال سيما يف جمال العمالة     

أن تصدِّق على اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية ) ب(بإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس؛ 
  ). ١٦٩مة العمل الدولية رقم اتفاقية منظ(يف البلدان املستقلة 
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والحظـت بقلـق ارتفـاع    . وأشادت بنغالديش باإلطار القانوين والسياسايت الذي اعتمدته أوروغواي   - ٦٠
 اقتـصادية   - معدالت التسرُّب والرسوب يف صفوف التالميذ، وال سيما التالميذ املنتمني إىل قطاعات اجتماعية              

أن تستمر يف مضاعفة اجلهود الوطنية الرامية إىل ) أ: (أوروغواي مبا يليوأوصت بنغالديش بأن تقوم . وإثنية معينة
أن تواصـل   ) ب(القضاء على الفقر، مع التركيز بوجه خاص على اجلماعات احملرومة، بدعم من اجملتمع الدويل؛               

تعزيز جهودها أن تواصل ) ج(تعزيز املساواة بني اجلنسني ومكافحة مجيع أشكال املمارسات التمييزية ضد املرأة؛        
الرامية إىل محاية حقوق األطفال، مع التركيز بوجه خاص على مكافحة ظاهرة االنقطاع عن الدراسة، والقضاء                

  .على عمل األطفال واستغالل األطفال يف اجلنس

 وعن التدابري املتخذة للتصدي     ٢٠٠٤وسألت الربتغال عن أثر اخلطة الوطنية ملكافحة العنف املرتيل لعام             - ٦١
شكلة االكتظاظ داخل السجون خبالف التدابري املتعلقة باالستثمارات العامة اهلادفة إىل توسيع السجون القائمة              مل

أن تلغي األحكام القانونية التمييزية اليت  ) أ: (وأوصت الربتغال بأن تقوم أوروغواي مبا يلي      . وبناء سجون جديدة  
 عاماً لكل من الرجال والنساء،      ١٨د األدىن لسن الزواج إىل      تنظِّم جماالت تتعلق باألسرة والزواج، كأن ترفع احل       

من توصيف اجلرائم اجلنسية وُتجرِّم االغتصاب داخل نطاق " الفضيحة العامة"و" الفضيلة"و" احلياء"وتلغي مفاهيم 
 أن تقـوم    )ب(الزواج مبوجب قانون العقوبات وفقاً ملا أوصت به اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة؛                

باإلصالحات الالزمة للتصدي حلالة االكتظاظ داخل السجون، مع إيالء اهتمام خاص للنظام املتخصص لقـضاء             
أن تنظر يف توقيع الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل          ) ج(األحداث ولتوصيات جلنة حقوق الطفل؛      

سبتمرب يف نيويورك لفتح / أيلول٢٤احلفل املقرر إقامته يف اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبناسبة 
  .باب التوقيع على الربوتوكول

 الذي ينص على جترمي االتِّجار بالبشر وعلـى         ٢٠٠٨وهّنأت الفلبني أوروغواي على إصدار قانون عام          - ٦٢
ك، شّددت الفلبني على ومع ذل. ٢٠٠٧صياغة اخلطة الوطنية للقضاء على االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية لعام 

وسألت الفلبني أيضاً عـن التـدابري املتَّخـذة         . ضرورة مضاعفة اجلهود الرامية إىل مكافحة االتِّجار باألشخاص       
أن تنظر يف صياغة خطة عمل وطنية أو يف إنشاء ) أ: (للتصدي للعنف املرتيل وأوصت أوروغواي بأن تقوم مبا يلي

االتِّجار باألشخاص وتقدمي املساعدة إىل الضحايا، واضعة يف اعتبارها احلاجة آلية مشتركة بني الوكاالت ملكافحة 
أن تواصل جهودها الراميـة إىل تعزيـز        ) ب(إىل اتِّباع هنج يقوم على أساس حقوق اإلنسان إزاء هذه القضية؛            

  . املساواة بني اجلنسني وزيادة مشاركة املرأة يف القطاعني العام واخلاص

وأشارت إىل أن   . ات املتحدة األمريكية عن التدابري املتَّخذة لتحديد ضحايا االتِّجار ومساعدهتم         وسألت الوالي   - ٦٣
االتِّجار غالباً ما يكون مقترناً بظاهرة الفساد يف صفوف املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وسألت عن التدابري الـيت                  

تحدة األمريكية بأن تتخذ أوروغواي اإلجراءات الالزمـة        وأوصت الواليات امل  . اعتمدهتا أوروغواي ملكافحة الفساد   
لتعزيز اجلهود املبذولة يف صفوف املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني إللقاء القبض على املسؤولني عن االتِّجار بوسـائل                 

 للتحقيق يف حاالت    منها تعزيز إنفاذ القوانني وتشديد اإلجراءات األمنية على احلدود؛ وأن تتخذ، عند االقتضاء، تدابري             
املوظفني الذين يقبلون الرشوة أو ُيَيسِّرون عمليات االتِّجار ومقاضاهتم ومعاقبتهم؛ أن تضاعف جهودهـا الراميـة إىل         
تنفيذ القانون اجلديد املتعلق مبكافحة االتِّجار؛ أن تعزِّز برامج التدريب على مكافحة االتِّجـار املقدمـة إىل القـضاة                   

  . بإنفاذ القوانني؛ أن تعزِّز اخلدمات املقدمة إىل الضحايا واجلهود الرامية إىل محايتهمواملوظفني املكلفني
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وقالت أملانيا إهنا تتقاسم الشواغل اليت أُعرب عنها فيما يتعلق بارتفاع معدالت الفقر يف صفوف األطفال   - ٦٤
االتِّجار باألطفال من أجل استغالهلم     وحيال االستغالل االقتصادي لألطفال وتعرُّضهم للتشرد، إضافة إىل ظاهرة          

أن ُتلغي القانون املتعلق بسقوط الدعوى العامة مبـا         ) أ: (وأوصت احلكومة بأن تقوم مبا يلي     . يف اجلنس وبيعهم  
أن ) ب(يسمح بإجراء حتقيقات متعّمقة وشاملة ومقاضاة املسؤولني عن االنتهاكات املاضية حلقوق اإلنـسان؛               

أن تعزِّز املساواة بني املرأة ) ج(كن، مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس؛ ُتنشئ، يف أسرع وقت مم
أن تتخذ التدابري املالئمة    ) د(والرجل، وال سيما فيما يتعلق مبستوى مشاركة املرأة يف احلياة العامة ويف العمالة؛              

والتصدي لظاهرة العنف املرتيل الذي يستهدف      ملكافحة االتِّجار بالنساء والفتيات ألغراض استغالهلن يف اجلنس،         
  .أن ُتلغي كافة القوانني اليت ُتميِّز ضد املرأة يف اجملاالت املتعلقة باألسرة والزواج) ه(املرأة؛ 

وأوصت بأن تقوم أوروغواي . وأشارت إسبانيا إىل تعاون أوروغواي مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان  - ٦٥
 تشريعاهتا احمللية تعريف التمييز الوارد يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد               أن تدرج يف  ) أ: (مبا يلي 
أن تقوم بإصالح أحكام القانون املدين اليت متيز ضد املرأة، كاألحكام اليت حتدد احلـد األدىن لـسن                 ) ب(املرأة؛  

 يوم، أو تلـك   ٣٠٠جديد قبل مضي     سنة، واألحكام اليت متنع األرامل واملطلقات من الزواج من           ١٢الزواج يف   
أن تقوم باإلصالحات الالزمة ) ج(؛ "حياة غري منظمة"األحكام اليت تنص على منح نفقة غذائية للمرأة اليت تعيش 
  . وتضع خطة استثمار لتحسني ظروف العيش داخل السجون

 األسرة، وفق مـا ورد يف  وأشارت اجلمهورية العربية السورية إىل التقدم احملرز فيما يتعلق بظروف عمل         - ٦٦
تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، وأشادت بأوروغواي ملا توليه من عناية خاصة ملشاركة نقابات العمال يف                 

وأوصت اجلمهورية العربية السورية بأن تعجل أوروغواي بتنفيذ خطتها املستقبلية الرامية . عمليات اختاذ القرارات
  يف نظامها اخلاص بالقانون اجلنائي الذي حيرم الضحايا مـن احلـق يف املـشاركة               إىل التصدي للثغرات القائمة     

  . يف اإلجراءات

وسألت اجلمهورية الدومينيكية هل يوجد نظام لتدريب املوظفني املكلفني مبساعدة الكبـار واألطفـال                - ٦٧
  .ملنخفضاحملرومني من احلرية وهل توفر السلطات املساعدة القانونية جماناً لذوي الدخل ا

وسألت سلوفينيا عن التدابري املتخذة للتعجيل بتحقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملـرأة، ال سـيما يف                - ٦٨
وأعربت عن القلق إزاء ارتفاع عـدد       . مكان العمل ويف األوساط السياسية، وللحد من االجتار بالنساء والفتيات         

ت سلوفينيا بأن تتخذ أوروغواي اخلطوات الالزمة إلدراج        وأوص. األطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الشوارع      
املعاهدات الرئيسية اليت صدقت عليها، وال سيما اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة واتفاقيـة                  

  .حقوق الطفل، على حنوٍ كاملٍ يف تشريعاهتا احمللية

 دستوره احلق يف احلصول على املياه والتصحاح        وأشادت بوليفيا بأوروغواي اليت متثل أول بلد يدرج يف          - ٦٩
وأثنت بوليفيا أيضاً على . كحق من حقوق اإلنسان األساسية، ودعت أوروغواي إىل تقاسم جتربتها يف هذا الصدد

أوروغواي ملا اختذته من إجراءات إلشراك ممثلني عن مجاعات السكان األصليني يف اللجنة الشرفية املعنية مبكافحة                
وأوصت بوليفيا بأن تنظـر أوروغـواي يف التعجيـل          . ة وكره األجانب ومجيع أشكال التمييز األخرى      العنصري

  .  كوسيلة لالعتراف اعترافاً تاماً حبقوق الشعوب األصلية١٦٩بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
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االجتار باألشخاص، مع إيالء العناية ونوهت جنوب أفريقيا باخلطوات اليت اختذهتا احلكومة للتصدي لظاهرة   - ٧٠
وقالـت إن اخلطـوات    . الواجبة لصحة املهاجرين، وخباصة األطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة، ولسالمتهم اجلسدية         

املتخذة إلنشاء آليات متعددة ملكافحة العنصرية، وال سيما يف حالة األشخاص املنحدرين من أصل أفريقـي، متثـل       
 ومع ذلك، قالت جنوب أفريقيا إن القلق ال يزال يساورها إزاء استمرار الفقر وارتفـاع                .إجنازات جديرة بالتنويه  

وأوصت جنوب أفريقيـا بـأن تعجـل    . مستويات البؤس واالستبعاد االجتماعي رغم اجلهود املبذولة من احلكومة      
  . دماج االجتماعيأوروغواي بتنفيذ التدابري الرامية إىل استئصال الفقر من خالل برامج هادفة وسياسات لإل

وأشارت بلجيكا إىل أن التحديات الرئيسية اليت تواجهها أوروغواي يف جمال حقوق اإلنـسان تتعلـق                  - ٧١
وتعزى مشاكل عديدة إىل االكتظاظ داخل السجون الذي ُينسب بدوره، على ما يبدو، إىل              . بظروف االحتجاز 

أن تركز على الوقاية بدالً     ) أ: (م أوروغواي مبا يلي   وأوصت بلجيكا بأن تقو   . االستخدام املفرط للحبس الوقائي   
أن تتيح آليات لتقدمي الشكاوى يف حالة إساءة معاملة      ) ب(من االحتجاز، وال سيما يف حالة القاصرين اجلاحنني؛         

  . أن تتخذ تدابري تضمن وضع حٍد لإلفالت من العقاب داخل السجون) ج(احملتجزين؛ 

.  عن حالة تقدم عملية إنشاء اآللية الوطنية حلماية األشخاص من التعـذيب       وسألت اجلمهورية التشيكية    - ٧٢
أن تراجع القوانني اليت تفضي إىل إفالت املسؤولني ) أ: (وأوصت اجلمهورية التشيكية بأن تقوم أوروغواي مبا يلي

 الدعوى العامة وأن    عن اجلرائم املرتكبة خالل احلكم الديكتاتوري من العقاب، وال سيما القانون املتعلق بسقوط            
  تلغي تلك القوانني، عند االقتضاء، وأن تزيل مجيع العقبات أمام كشف احلقيقة فيما يتعلق بـاجلرائم املاضـية،                  

أن جترم االغتصاب يف إطار الزواج وتعتمد تدابري        ) ب(وال سيما فيما خيص أفراد أسر ضحايا االختفاء القسري؛          
يل على وسائل الدعم املتاحة والتعريف بتلك الوسائل على نطاق واسع، إضافية لضمان حصول ضحايا العنف املرت

أن ) ج(مبا جيعل الضحايا قادرين على محاية أنفسهم، وأن تقوم بتحقيقات فعالة وسريعة تفضي إىل معاقبة اجلناة؛ 
بني اجلميع بصرف تواصل تعزيز اإلطار املؤسسي ملكافحة التمييز بتنظيم محالت توعية وتشجيع التسامح واملساواة 

  . النظر عن نوع اجلنس واالنتماء العرقي

ونوهت سري النكا بإنشاء جلنة مناهضة العنصرية وكره األجانب وسائر أشكال التمييز، وأشادت بوضع   - ٧٣
وأوصت سري النكا بأن تواصل أوروغواي تنفيذ خطتها الوطنيـة          . اخلطة الوطنية األوىل ملكافحة العنف املرتيل     

الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز وأن تتيح النتائج اليت يفضي إليها تنفيذ تلـك اخلطـة باللغـة                   املتميزة  
  . اإلنكليزية كيما يتسىن لبلدان أخرى مثل سري النكا استيعاب الدرس واستخالص ممارسات فضلى

حقيق يف حاالت   وأشارت إكوادور إىل أن التصديق على عدة صكوك حديثة حلقوق اإلنسان سيعزز الت              - ٧٤
وشددت إكوادور على ما تبذله أوروغواي من جهود لتعزيز املمارسات الراميـة إىل إدمـاج   . االختفاء القسري 

  . األطفال ذوي اإلعاقة

وأشار االحتاد الروسي إىل مسامهة أوروغواي يف عملية مؤمتر استعراض نتائج ديربان، وأوصى يف هـذا                  - ٧٥
أن تواصل جهودها الرامية إىل تنفيذ الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج           ) أ: (يالصدد بأن تقوم احلكومة مبا يل     

وأثىن االحتاد الروسي على احلكومة ملا اختذته من مبادرات وحققته مـن            . ديربان على املستويني الوطين والدويل    
  . الفقرتواصل جهودها الرامية إىل مكافحة ) ب(نتائج يف جمال التصدي للفقر وأوصاها بأن 
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وخبصوص برامج الصحة اخلاصة باملرأة، أشارت أوروغواي إىل أن النظام الوطين الشامل للرعاية الصحية           - ٧٦
الصحة العقلية للمرأة، والصحة اإلجنابيـة      (الذي أنشئ يف الفترة األخرية يضع املرأة ضمن اجملاالت ذات األولوية            

وقد وضعت وزارة الصحة العامـة      ). خالل الوالدة وما بعدها   واجلنسية، والرعاية الصحية للمراهقني، والرعاية      
برناجماً خاصاً يعىن بالنساء والشؤون اجلنسانية، إىل جانب مبادئ توجيهية لعمل أفرقة الرعاية الصحية املعنية مبسألة 

  . العنف املرتيل

التعليقـات  وشكرت أوروغواي الوفود على ما قدمته من تعليقات وتوصيات، مـشرية إىل أن تلـك                  - ٧٧
وأشار وفد أوروغواي إىل أن     . والتوصيات ستساعد البلد يف املضي قُدماً حنو إعادة تأكيد التزامه حبقوق اإلنسان           

حقوق اإلنسان متثل احملاور الرئيسية اليت تقوم على أساسها السياسات العامة برمتها، سواء تعلق األمر باإلجراءات 
وأعربت أوروغواي عن تقديرها للدعم املقدم من اجملتمع . جتماعية واالقتصاديةالتشريعية واإلدارية أو بالتدابري اال  

  . وأشارت إىل أن الدفاع عن حقوق اإلنسان بشكل نشط هو عملية حتتاج إىل املتابعة والرصد املستمرين. املدين

  أو التوصيات/ االستنتاجات و- ثانياً 
  :الل احلوار التفاعلي واليت حظيت بتأييد أوروغوايترد فيما يلي قائمة بالتوصيات اليت قُدِّمت خ  - ٧٨

  ؛)الربازيل(أن تنظر يف التصديق على اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز يف جمال التعليم   - ١
أن تنظر يف التوقيع على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية                 - ٢

سبتمرب بنيويورك مبناسبة فتح باب     / أيلول ٢٤ الذي سيقام يف     واالجتماعية والثقافية خالل احلفل   
  ؛)الربتغال(التوقيع على الربوتوكول 

  ؛)بريو (١٦٩أن تصدِّق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   - ٣
 كوسيلة لالعتـراف  ١٦٩أن تنظر يف التعجيل بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        - ٤

  ؛)بوليفيا(قوق الشعوب األصلية اعترافاً تاماً حب
أن تسعى إىل بلوغ األهداف الطوعية املتعلقة حبقوق اإلنسان واليت وافق عليها جملس حقـوق                 - ٥

  ؛)الربازيل(اإلنسان 
أن تتخذ خطوات إلدراج املعاهدات الرئيسية اليت صّدقت عليها أوروغواي، وال سيما اتفاقيـة              - ٦

املرأة واتفاقية حقوق الطفل، على حنو كامل يف تشريعاهتا         القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       
  ؛)سلوفينيا(احمللية 

أن ُتعجِّل بتنفيذ خطتها املستقبلية الرامية إىل سد الثغرات القانونية القائمة يف نظامها اخلـاص                 - ٧
بالقانون اجلنائي كيما يتسىن للضحايا ممارسة احلق يف املشاركة يف اإلجراءات على حنو أفـضل               

  ؛)اجلمهورية العربية السورية(
وفقاً ملبادئ بـاريس    ) كندا(مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنسان     ) بريو؛ أملانيا (أن ُتعجِّل بإنشاء      - ٨

بريو؛ أملانيا؛ كندا؛ فرنسا؛ اململكة املتحدة؛ نيجرييا؛ باكستان؛ أذربيجان؛ مجهورية كوريـا؛            (
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ءات الالزمة للحصول على اعتماد املؤسسة وتشرع يف أسرع وقت ممكن يف اختاذ اإلجرا) جيبويت
) اململكة املتحـدة؛ اجلزائـر  (من ِقَبل جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         

  ؛)جيبويت(تيسرياً لتطبيق الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان 
هد، وأن تزوِّد املعهد باملوارد أن ُتنشئ املعهد الوطين حلقوق اإلنسان الذي نص عليه قانون حديث الع  - ٩

  ؛)املكسيك(التقنية واملالية الالزمة، مع التماس التعاون من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 
أن تضمن املشاركة التامة للمنظمات غري احلكومية يف متابعة هذا االستعراض علـى الـصعيد                 - ١٠

  ؛)اململكة املتحدة(الوطين 
بني الوزارات مبشاركة اجملتمع املدين ملناقشة وتنفيذ االلتزامات الدولية يف      أن ُتنشئ آلية مشتركة       - ١١

  ؛)املكسيك(جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل 
  ؛)أوكرانيا(أن تواصل وتعزِّز جهودها املوّجهة حنو زيادة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   - ١٢
مر يف بذل مجيع اجلهود الضرورية للتعجيل باعتماد وتنفيذ القوانني والربامج الرامية إىل             أن تست   - ١٣

  ؛)كولومبيا(الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها 
أن تضع خطة عمل وطنية تقوم على أساس سياسات تركِّز على جعل األسرة الدعامة األساسية                 - ١٤

حلد من عمل األطفال وضمان حق الطفل يف        لرعاية األطفال، وختفيض عدد أطفال الشوارع وا      
  ؛)اليابان(نيل التعليم 

  أن تواصل توطيد السياسات الفعالة يف إطـار االسـتراتيجية الوطنيـة للطفولـة واملراهقـة                  - ١٥
، على حنو يسمح مبسامهة اجملتمع برّمته يف النضال من أجل االعتراف حبقوق             )٢٠٣٠- ٢٠١٠(

  ؛)فرتويال(ين جيدون أنفسهم يف حالة ضعف شديد الفتيان والفتيات واملراهقني الذ
أن تواصل تعزيز جهود احلكومة الرامية إىل محاية حقوق األطفال مع التركيز بوجه خـاص علـى                   - ١٦

  ؛)بنغالديش(مكافحة التسرُّب يف املدرسة والقضاء على عمل األطفال واستغالل األطفال يف اجلنس 
 بشأن السوق املـشتركة     ٢٠٠٥بروتوكول أسونثيون لعام    (ية  أن تركِّز على هذه املهمة اإلقليم       - ١٧

ملا تنطوي عليه من مزايا بالنسبة إىل العمليات القائمة داخل أوروغواي ) لبلدان املخروط اجلنويب
وألن تنفيذ هذه املهمة سيشكل مسامهة قيِّمة بالنسبة إىل الدول األعضاء األخرى وسيقدم منوذجاً 

 جمموعات أخرى من البلدان، ال سيما أن الدول غري متعودة علـى             ميكن أن تنسج على منواله    
  ؛)باراغواي(التعاون يف إطار منوذج تكامل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان 

أن ُتقر العزم على رفع التحديات فيما يتعلق بوضع األطفال والنساء لتبقى أوروغواي مثاالً جيـداً                  - ١٨
  ؛)باراغواي(بقاع العامل يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ميكن االقتداء به يف املنطقة ويف سائر 

أن تواصل تعزيز تنفيذ التدابري املعتَمدة فعالً وأن تعتمد تدابري جديدة، عند االقتضاء، لـضمان                 - ١٩
متتُّع سكاهنا حبقوق اإلنسان، مع إيالء أمهية خاصة للقضاء على العنف ضد املرأة وكفالة حقوق               

  ؛)شيلي(الطفل 
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أن تتخذ تدابري ملموسة لالمتثال اللتزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب معاهدات حقوق اإلنـسان               - ٢٠
  ؛)مجهورية كوريا(ذات الصلة يف الوقت املناسب 

أن ُتحدِّد اإلجراءات ذات األولوية فيما يتعلق بالتوصيات املقدمة من خمتلف هيئات املعاهدات،               - ٢١
اء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفـل وجلنـة مناهـضة         وال سيما اللجنة املعنية بالقض    

  ؛)باكستان(التعذيب 
  أن تواصل تعزيز إطارها املؤسسي املتعلق مبناهضة التمييز عن طريق تنظـيم محـالت توعيـة                  - ٢٢

وتشجيع التسامح واملساواة بني مجيع األفراد بصرف النظر عن نوع اجلنس أو االنتماء العرقـي               
  ؛)لتشيكيةاجلمهورية ا(

أن تستمر يف تنفيذ خطتها الوطنية املتميزة ملكافحة مجيع أشكال التمييز وأن تتيح النتائج الـيت                  - ٢٣
تفضي إليها تلك اخلطة باللغة اإلنكليزية كيما يتسىن لبلدان مثل سري النكا استخالص ممارسات 

  ؛)سري النكا(فضلى 
ية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان على املستويني       أن تواصل جهودها من أجل تنفيذ الوثيقة اخلتام         - ٢٤

  ؛)االحتاد الروسي(الوطين والدويل 
أن تدرس التدابري اليت تراها مناسبة لتنفيذ توصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة                  - ٢٥

  العمـل  باستئصال التمييز بني الرجل واملرأة يف جمال العمالة وتكريس مبدأ األجر املتساوي عن              
  ؛)اجلزائر(ذي القيمة املتساوية 

  ؛)إيطاليا(أن تلغي من تشريعاهتا مجيع القواعد اليت ُتميِّز ضد املرأة   - ٢٦
أن تستمر يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ويف مكافحة مجيع أشكال املمارسات التمييزية ضـد                 - ٢٧

  ؛)بنغالديش(املرأة 
ة يف املسائل املتعلقة باألسرة والزواج، كأن ترفع احلد األدىن          أن ُتلغي األحكام القانونية التمييزي      - ٢٨

" احليـاء " عاماً بالنسبة إىل كل من الرجال والنـساء، وُتلغـي مفـاهيم              ١٨لسن الزواج إىل    
  مـن توصـيف اجلـرائم اجلنـسية وأن ُتجـرِّم االغتـصاب             " الفضيحة العامة "و" الفضيلة"و

 ما أوصت به اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز          يف إطار الزواج مبوجب قانون العقوبات وفق      
  ؛)الربتغال(ضد املرأة 

أن ُتجرِّم االغتصاب يف إطار الزواج وتعتمد تدابري إضافية لضمان حصول ضحايا العنف املرتيل                - ٢٩
على الدعم املتاح وإطالعهم على مجيع أشكال الدعم املتاحة مبا جيعلهم قادرين علـى محايـة                

  ؛)اجلمهورية التشيكية(ادر بفتح حتقيقات فعالة وسريعة من أجل معاقبة اجلناة أنفسهم؛ أن تب
  ؛)أملانيا(أن ُتلغي مجيع القوانني اليت متيِّز ضد املرأة يف جماالت تتعلق باألسرة والزواج   - ٣٠
تمييز أن ُتدرج يف تشريعاهتا احمللية تعريف التمييز كما يرد يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ال   - ٣١

  ؛)إسبانيا(ضد املرأة 
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أن ُتعدِّل أحكام القانون املدين اليت ُتميِّز ضد املرأة، كاألحكام املتعلقة باحلد األدىن للزواج احملدَّد   - ٣٢
   يوم  ٣٠٠ سنة واألحكام اليت متنع على األرامل واملطلّقات الزواج من جديد قبل مضي              ١٢يف  

  ؛)إسبانيا" (حياة غري منظَّمة" الالئي يعشَن أو اليت تنص على منح نفقة غذائية للنساء
  ؛)أوكرانيا(أن تواصل جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز والعنف ضد املرأة   - ٣٣
  ؛)مجهورية كوريا( عاماً لكل من النساء والرجال ١٨أن تنظر يف رفع احلد األدىن لسن الزواج إىل   - ٣٤
 عاماً لكل من النساء والرجال وفق ١٨دىن لسن الزواج إىل أن ُتعدِّل القانون املدين لرفع احلد األ  - ٣٥

  ؛)هولندا(املعايري الدولية 
أن تدرس إمكانية وضع وتنفيذ خطة وطنية ملكافحة التمييز ضد األشخاص املنحدرين من أصل                - ٣٦

  ؛)اجلزائر(أفريقي وأفراد الشعوب األصلية 
كال التمييز ضد املرأة، األحكام القانونية اليت ُتميِّز أن ُتعدِّل، وفقاً التفاقية القضاء على مجيع أش  - ٣٧

ضد املرأة والواردة يف القانون املدين وقانون العقوبات، وأن تتخذ، بوجه أعم، التدابري الضرورية 
  ؛)فرنسا(لتشجيع املساواة بني املرأة والرجل داخل األسرة ويف اجملالني االقتصادي والسياسي 

لرامية إىل ضمان املساواة التامة بني املرأة والرجل وأن توائم تشريعاهتا مـع             أن ُتعزِّز جهودها ا     - ٣٨
توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، ومع التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنـسان               

  ؛)السويد(واملعايري الدولية األخرى 
ياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب     أن تكفل امتثال آليتها الوقائية الوطنية للربوتوكول االخت         - ٣٩

  ؛)اململكة املتحدة(وُتزوِّد تلك اآللية باملوارد البشرية واملالية واللوجستية الكافية 
أن ُتحسِّن آليات التظلُّم املتاحة للمحتجزين الذين يتعرضون لسوء املعاملة وتكفل هلم إمكانيـة          - ٤٠

  ؛)بلجيكا(الوصول إىل تلك اآلليات 
تمد التدابري التشريعية واإلدارية الضرورية لضمان أمن وسالمة ضحايا العنف املرتيل وُتيسِّر هلم             أن تع   - ٤١

  ؛)املكسيك(سبل اللجوء إىل القضاء واحلصول على املساعدة القانونية والرعاية الطبية والوظائفية 
  ألطفـال مـن العنـف      أن تتخذ تدابري هيكلية إضافية وتوفِّر املوارد الكافية حلماية النـساء وا             - ٤٢

  ؛)هولندا(املرتيل 
أن ُتعزِّز جهودها من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة للقـضاء علـى االتِّجـار                  - ٤٣

  ؛)تركيا(باألشخاص 
أن تتخذ خطوات عملية للتصدي للمشكلتني اخلطريتني املتمثلتني يف ظاهريت أطفال الـشوارع               - ٤٤

  ؛)أذربيجان(واستغالل األطفال يف اجلنس 
أن تواصل اختاذ تدابري صارمة بغية التصدي بشكل كامل الستغالل األطفال يف اجلـنس وبيـع               - ٤٥

  ؛)السويد(األطفال 
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أن تكفل تعزيز القانون للتصدي أيضاً لإلفالت من العقاب فيما يتعلق جبرائم استغالل األطفال                - ٤٦
  ؛)السويد(يف اجلنس وبيع األطفال 

 العمل اليت وضعتها جلنة القضاء على االستغالل اجلنـسي لألطفـال   أن ُتنفِّذ بشكل فعال خطة     - ٤٧
  ؛)تركيا (٢٠٠٧واملراهقني يف عام 

أن ُتعجِّل باجلهود الرامية إىل مكافحة االتِّجار بالبشر باختاذ تدابري متكاملة ملكافحة هذه الظـاهرة                 - ٤٨
  ؛)إيطاليا( إدماجهم يف اجملتمع ومقاضاة املسؤولني عنها ومعاقبتهم ومحاية الضحايا وتأهيلهم وإعادة

أن تنظر يف وضع خطة عمل وطنية أو يف إنشاء آلية مشتركة بني الوكاالت ملكافحة االتِّجـار                   - ٤٩
باألشخاص ومساعدة الضحايا، واضعة يف اعتبارها احلاجة إىل األخذ بنهج يقوم على أسـاس              

  ؛)الفلبني(حقوق اإلنسان 
افحة االتِّجار بالنساء والفتيات ألغـراض اسـتغالهلن يف اجلـنس           أن تتخذ التدابري املالئمة ملك      - ٥٠

  ؛)أملانيا(وللتصدي للعنف املرتيل الذي يستهدف املرأة 
أن ُتضاعف جهودها لتوقيف املّتجرين، مبا يف ذلك اختاذ تـدابري إلنفـاذ القـانون ولتـشديد          - ٥١

للتحقيق يف حاالت الرشوة    اإلجراءات األمنية على احلدود؛ أن تتخذ، حسب االقتضاء، تدابري          
ومقاضاة املوظفني الذين يقبلون الرشوة أو ُيَيسِّرون عملية االتِّجار ومعاقبتهم؛ أن ُتعزِّز جهودها 
الرامية إىل وضع القانون اجلديد املتعلق مبكافحة االتِّجار موضع التنفيذ؛ أن ُتعزِّز برامج التدريب 

واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وُتعـزِّز اخلـدمات        على مكافحة االتِّجار املقدمة إىل القضاة       
  ؛)الواليات املتحدة(املقدمة إىل الضحايا واجلهود املبذولة يف جمال احلماية 

أن تضع خطة طويلة املدى للتصدي للتحديات املطروحة يف ما يتعلق بنظام السجون وأن تواصل   - ٥٢
  ؛)داكن(إيالء األولوية لتحسني الظروف داخل السجون 

  ؛)كندا(أن تقوم بالتعديالت التنظيمية الضرورية لضمان فصل الرتالء غري املدانني عن الرتالء املدانني   - ٥٣
  أن ُتحسِّن الظروف السائدة داخل الـسجون، بوسـائل منـها احلـد مـن االكتظـاظ يف                    - ٥٤

  ؛)أذربيجان(السجون 
حلد من االكتظاظ فيها مع إيـالء       أن تقوم بإصالحات من أجل حتسني احلالة داخل السجون وا           - ٥٥

عناية خاصة لتعزيز النظام املتخصص لقضاء األحداث وأن حترص على وضع توصـيات جلنـة               
  ؛)الربتغال(حقوق الطفل موضع التنفيذ 

  ؛)إسبانيا(أن تقوم باإلصالحات الالزمة وتضع خطة استثمار لتحسني الظروف داخل نظام السجون   - ٥٦
 لتحسني احلالة العامة يف السجون وال سيما ظـروف احتجـاز النـساء              أن تتخذ تدابري فعالة     - ٥٧

  ؛)إيطاليا(واألطفال 
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أن تواصل ختصيص املوارد الكافية للتصدي للتحديات اليت يطرحها االكتظاظ وعـدم تـوافر                - ٥٨
اخلدمات الصحية واخلدمات األخرى الكافية داخل السجون، ومواءمة الظروف السائدة داخل           

  ؛)تركيا(عايري الدولية السجون مع امل
أن تتخذ تدابري إضافية لتحسني الظروف داخل مراكز احتجاز األحداث وتعتمد تدابري هيكلية               - ٥٩

  ؛)هولندا(أخرى لتعزيز تأهيل القاصرين اجلاحنني وإعدادهم إلعادة االندماج يف اجملتمع 
نون العقوبات مبا يـوفِّر     أن تستمر يف إصالح نظام السجون وتوجِد السبل الكفيلة بإصالح قا            - ٦٠

  ؛)هولندا(الظروف املناسبة داخل السجون ويضمن معاملة السجناء معاملة تتفق واملعايري الدولية 
أن تتخذ التدابري الضرورية للتعجيل بإجراء احملاكمات وإصدار األحكام، ال سيما فيما يتعلـق                - ٦١

ي مبا يكفـل مـشاركة الـضحايا يف    بالقضاء اجلنائي، وأن تبحث إمكانية تنقيح نظامها اجلنائ   
  ؛)اجلزائر(احملاكمات 

أن تواصل جهودها الرامية إىل مكافحة اإلفالت من العقاب والتـصدي النتـهاكات حقـوق               - ٦٢
  ؛)الربازيل(اإلنسان مع التركيز بوجه خاص على حقوق النساء واألطفال 

  ؛)بلجيكا(ب داخل نظام السجون أن تتخذ ما يلزم من تدابري ملواصلة مكافحة اإلفالت من العقا  - ٦٣
أن تراجع القوانني اليت تفضي إىل إفالت املسؤولني عـن اجلـرائم املرتكبـة خـالل احلكـم                    - ٦٤

الديكتاتوري من العقاب وتلغيها، عند االقتضاء، وال سيما القانون املتعلق بـسقوط الـدعوى              
فيما يتعلـق بـاجلرائم      وأن تزيل مجيع العقبات أمام الكشف عن احلقيقة          ١٥٨٤٨العامة رقم   

  ؛)اجلمهورية التشيكية(املاضية، وال سيما فيما خيص أسر ضحايا االختفاء القسري 
أن تضمن أن السلطة التنفيذية ال تزال تقّدم كل الدعم الالزم للنظام القضائي من أجل إحراز تقدم   - ٦٥

  كتاتوري، وأهنـا   يف طريق التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حدثت خالل احلكم الـدي            
  ؛)كولومبيا(ال تزال تقّدم كل الدعم الالزم لعمل جلنة متابعة توصيات اللجنة املعنية بالسالم 

أن تلغي القانون املتعلق بسقوط الدعوى العامة مبا يسمح بإجراء حتقيقات متعّمقة وشـاملة يف                 - ٦٦
  ؛)أملانيا(ؤولني عنها مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت يف املاضي ومقاضاة املس

  ؛)فرنسا(أن حتّسن النظام القضائي اخلاص بالقاصرين   - ٦٧
  ؛)شيلي(أن تنفذ تدابري بديلة للحرمان من احلرية، وخاصة يف حالة القاصرين   - ٦٨
وأن تضمن بوجه خاص . أن تواصل تطوير نظام قضاء األحداث من حيث التشريعات واملمارسة  - ٦٩

 وتوفر اهلياكل األساسية الالزمة وتضمن أالّ يلجأ إىل احلرمان من احلرية التدريب الكايف للمهنيني
  ؛)فنلندا(إالّ كمالذ أخري يف حالة من هم دون سن الرشد 

  ؛)بلجيكا(أن ترجح الوقاية على حساب االحتجاز، ال سيما يف حالة القاصرين اجلاحنني   - ٧٠
ن مواطنيها املقيمني يف اخلارج من ممارسة       أن تواصل البحث عن سبيل العتماد إطار قانوين ميكّ          - ٧١

  ؛)كولومبيا(حق التصويت 
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أن تستمر يف تشجيع اإلنصاف بني اجلنسني ومتكني املرأة يف كافة عمليات اختاذ القرارات ووضع   - ٧٢
  ؛)نيكاراغوا(السياسات العامة 

ضع السياسات العامـة    أن تضمن التمثيل الكايف للمرأة يف املناصب العليا باملؤسسات املعنية بو            - ٧٣
  ؛)أوكرانيا(واختاذ القرارات 

أن تواصل جهودها الرامية إىل تشجيع املساواة بني اجلنسني وزيادة مشاركة املرأة يف القطاعني                - ٧٤
  ؛)الفلبني(العام واخلاص 

أن تشجع املساواة بني النساء والرجال، وال سيما فيما يتعلق مبستوى مشاركة املرأة يف احليـاة                  - ٧٥
  ؛)أملانيا(لعامة ويف قطاع العمل ا

  ؛)كوبا(أن تواصل اجلهود املبذولة حالياً من أجل استئصال الفقر والبؤس واالستبعاد االجتماعي   - ٧٦
  ؛)االحتاد الروسي(أن تواصل جهودها الرامية إىل مكافحة الفقر   - ٧٧
ة وسياسـات لإلدمـاج   أن تعّجل باإلجراءات الرامية إىل استئصال الفقر من خالل برامج هادف   - ٧٨

  ؛)جنوب أفريقيا(االجتماعي 
  ؛)نيكاراغوا(أن تواصل العمل على خطتها الوطنية لإلدماج االجتماعي والتخفيف من وطأة الفقر   - ٧٩
أن تستمر يف مضاعفة اجلهود الوطنية الرامية إىل القضاء على الفقر، واسـتهداف اجلماعـات                 - ٨٠

  ؛)بنغالديش(تمع الدويل املستضعفة بوجه خاص، وذلك بدعم من اجمل
أن ختصص اعتمادات إضافية للنفقات االجتماعية مبا يكفل حصول النساء واألطفال على الدعم               - ٨١

الكايف، وال سيما النساء واألطفال املنتمني إىل الشرائح الفقرية واملنـاطق الريفيـة والفئـات               
  ؛)ماليزيا(املستضعفة من اجملتمع 

 خاص ألوضاع الفئات الضعيفة، كاألشخاص ذوي اإلعاقـة وأفـراد           أن تواصل إيالء اهتمام     - ٨٢
  ؛)جيبويت(الشعوب األصلية 

أن تستمر يف تنفيذ براجمها وخططها االجتماعية السليمة الرامية إىل تلبية االحتياجات األساسية               - ٨٣
  لألشخاص الذين يعيشون حالة فقر مدقع، مبا يف ذلك الغذاء والتعلـيم والـسكن والـصحة                

  ؛)فرتويال(عمل وال
أن تنظم املزيد من احلمالت الوقائية ومحالت التوعية العامة بشأن تدابري احلماية من فريوس نقص   - ٨٤

اإليدز، ال سيما يف صفوف املراهقني الفقراء واألشخاص املنـتمني إىل الفئـات             /املناعة البشرية 
  ؛)ماليزيا(الضعيفة 

  ؛)كوبا( إدماج عدد أكرب من التالميذ يف نظام التعليم الوطين أن تواصل تعميق التدابري اجلارية لضمان  - ٨٥
أن تعّجل باجلهود املتخذة لتحسني اجلودة العامة للتعليم بوسائل منـها زيـادة االعتمـادات                 - ٨٦

  ؛)ماليزيا(املخصصة يف امليزانية لقطاع التعليم 
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نقطاع عن الدراسة ال سيما يف      أن تعّجل باجلهود الرامية إىل معاجلة مشكلة ارتفاع معّدالت اال           - ٨٧
  ؛)تركيا(مرحلة التعليم الثانوي، وأن تواصل االستثمار يف التعليم 

  أن تتخذ تدابري للتصدي الرتفاع معدالت الرسوب وارتفاع مستويات التسرب يف املـدارس،               - ٨٨
، وال سيما يف صفوف الفتيات الاليت يعشن حالة ضعف أو يواجهن أشكاالً متعددة من التمييز              

وذلك عمالً بتوصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، مبا يف ذلك حفز اآلباء علـى          
  ).فنلندا(تسجيل أطفاهلم، ذكوراً وإناثاً، يف املدرسة 

اليت قدمتـها   ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة          /ومجيع االستنتاجات و    - ٧٩
أو التوصيات على أهنا قد     /وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات و     .  موضوع االستعراض بشأهنا   أو موقف الدولة  /و

  .حظيت بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد
 The delegation of Uruguay was headed by H.E. Dr. Gonzalo Fernández, Minister of Foreign 
Affairs and composed of 12 members: 

Sr. Representante Permanente ante las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con 
sede en Ginebra, Embajador Alejandro Artucio;  

Sra. Representante del Poder Legislativo, Senador Margarita Percovich;  

Sra. Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultural, Dra. María Elena 
Martínez; 

Sra. Directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministro Laura Dupuy;  

Sr. César Rodríguez, Jefe de Gabinete del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores; 

Ministro Lucía Trucillo, Representante Alterna ante las Naciones Unidas y los Organismos 
Internacionales con sede en Ginebra; 

Sra. Asesora en Sistema Penitenciario de la Ministra del Interior, Dra. María Noel Rodríguez; 

Sr. Representante de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, 
Dr. Marcos Álvarez; 

Consejero Gabriel Winter, Representación Permanente ante las Naciones Unidas y los 
Organismos Internacionales con sede en Ginebra; 

Sec. Pauline Davies, Representación Permanente ante las Naciones Unidas y los Organismos 
Internacionales con sede en Ginebra; 

Sec- Lourdes Bone, Representación Permanente ante las Naciones Unidas y los Organismos 
Internacionales con sede en Ginebra. 
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