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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥-٤جنيف، 

  

  

  وق اإلنسان، ـة السامية حلقـه املفوضيجتميع للمعلومات أعدت
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥وفقاً للفقرة 

  أوروغواي

  

هذا التقرير عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك                  
وال يتضمن  . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة        املالحظات والتعليقات املقدمة من الدول املعنية، ويف        

يرد منها يف التقارير     التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما               
ـ   العامةوهو يتبع هيكل املبادئ . العلنية الصادرة عن املفوضية    وذُِكـرت بـصورة   . ساناليت اعتمدها جملس حقوق اإلن

وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف         .  حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير        منهجية يف 
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثـائق     . اجلولة األوىل هي أربع سنوات    

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية،              . تزال صاحلة املتاحة إن كانت ال     
أو إىل  /فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهـدة مـا و                    

  .حلقوق اإلنساناملستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية 

  ــــــــــــــــ
  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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   املعلومات األساسية واإلطار-أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية-ألف 

  املعاهدات العاملية األساسية
  )٢(حلقوق اإلنسان

  تاريخ التصديق أو االنضمام
  أو اخلالفة

  
  التحفظات/اإلعالنات

ددة ات احملـاالعتراف باالختصاص
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       
 أشكال التمييز العنصري

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد  ١٩٦٨أغسطس / آب٣٠

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية 

  - ال يوجد  ١٩٧٠أبريل / نيسان١

ي اخلـاص بـاحلقوق     ـد الدول ـالعه
  املدنية والسياسية

  ال): ٤١املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد ١٩٧٠أبريل / نيسان١

الربوتوكول االختياري األول للعهـد     
 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  - ال يوجد ١٩٧٠أبريل / نيسان١

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد    
وق املدنية  ـي اخلاص باحلق  ـالدول

ـ   ـ   والسياسية واهل اء ـادف إىل إلغ
  عقوبة اإلعدام

  - ال يوجد  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢١

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      
  ضد املرأة

  - ال يوجد  ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٩

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء    
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

): ٩ و ٨املادتان  (ت التحقيق   إجراءا ال يوجد  ٢٠٠١يوليه / متوز٢٦
  نعم

اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو       

  الالإنسانية أو املهينة

املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول      ال يوجد ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢٤
  نعم): ٢١

  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠ة املاد(إجراءات التحقيق 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة    
التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو      
  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  -  ال يوجد  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨

  -  )٣(نعم  ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    

طفل املتعلق باشـتراك األطفـال يف       ال
  الرتاعات املسلحة

إعالن ملزم مبوجب املادة      ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٩
  )٤( سنة١٨: ٣

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٣يوليه / متوز٣

ية الدولية حلماية حقوق مجيـع      االتفاق
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

ن الـدول   ـة بي ـالشكاوى املتبادل   ال يوجد  ٢٠٠١فرباير / شباط١٥
  ال): ٧٦املادة (

  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 
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خلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل ا     : املعاهدات األساسية اليت ليست أوروغواي طرفاً فيها      
االتفاقية ، و الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      ، و )٢٠٠٧التوقيع،   (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     و )٥(،والثقافية

  )٢٠٠٧التوقيع، (الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
  

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  ى ذات صلةصكوك دولية رئيسية أخر
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
 نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم  )٦(بروتوكول بالريمو

- وبروتوكوهلـا    ١٩٥١ -االتفاقية اخلاصة بوضع الالجـئني      (نعم    )٧(الالجئون وعدميو اجلنسية
احلـد مـن عـدم      (، نعم   )األشخاص عدميي اجلنسية  (، ال   )١٩٦٧
  )اجلنسية

 والربوتوكوالن اإلضافيان ١٩٤٩أغسطس / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
  )٨(امللحقان هبا

 نعم ما عدا الربوتوكول اإلضايف الثالث

  نعم  )٩(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
ملكافحـة  ) املتحدة للتربية والعلم والثقافـة    منظمة األمم   (اتفاقية اليونسكو   

  التمييز يف جمال التعليم
  ال

شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أوروغواي على التصديق علـى اتفاقيـة حقـوق                  - ١
ا ، كما شجعته  )١٠(األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري           

 من االتفاقية املتعلقة بتحديد موعد اجتماع اللجنة،        ٢٠ من املادة    ١على قبول التعديل الذي أُجري على الفقرة        
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تصدق أوروغواي على اتفاقية حقوق األشخاص . )١١(وذلك يف أقرب وقت ممكن

  .)١٢(ذوي اإلعاقة وعلى الربوتوكول االختياري امللحق هبا

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن دستور أوروغواي يرّسخ مبدأ املساواة بني املرأة    - ٢
، طلبت إىل أوروغواي أن تتخذ خطوات عاجلة لكي تدرج بـشكل كامـل              ٢٠٠٨والرجل، بيد أهنا، يف عام      

  . يف تشريعاهتا احمللية)١٣( من االتفاقية١أة كما ورد يف املادة مضمون االتفاقية وتعريف التمييز ضد املر

، نوهت جلنة حقوق الطفل، مع التقدير، باعتماد كل من القانون الوطين املتعلق بالطفولة ٢٠٠٧ويف عام   - ٣
لتطبيـق  ، بيد أن اللجنة أشارت إىل أن ا)١٤(٢٠٠٤واملراهقة والقانون املتعلق مبكافحة االستغالل اجلنسي يف عام       

العملي للقانون املتعلق بالطفولة واملراهقة ظل يطرح حتدياً كبرياً، وإىل أن عـدة اقتراحـات تتعلـق بإصـالح                   
. )١٥(التشريعات ال تزال قيد النظر، وإىل أن حتقيق التناسق بني خمتلف فروع التشريعات يتطلب مزيداً من اجلهود                

  .)١٦( ولوائح تتناقض واتفاقية حقوق الطفلورأت اليونيسيف أن القانون ال يزال يتضمن أحكاماً

، الحظت جلنة مناهضة التعذيب بقلق استمرار وجود ثغرات يف تشريعات أوروغـواي             ١٩٩٦ويف عام     - ٤
تعيق تنفيذ أحكام االتفاقية تنفيذاً كامالً، والحظت عدم إدراج نص يتضمن تعريف جرمية التعذيب يف القـانون                 
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 من االتفاقية، واستمرار وجود أحكام يف قانون أوروغواي تتعلق ١ من املادة ١ة  توافق نص الفقر   الداخلي بصيغة 
  .)١٧(بطاعة أوامر الرؤساء 

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها- جيم 

ليس لدى أوروغواي مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة من قبل جلنة التنسيق الدولية للمؤسـسات                 - ٥
 حقوق الطفل بأن تنشئ أوروغواي مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ وأوصت جلنة. )١٨(الوطنية
  .)١٩(باريس

ويف حني أن جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة الحظت الدور اهلام الذي يؤديه املعهد الوطين للمرأة يف                    - ٦
وارد البشرية واملالية املرصودة للمعهد، فإنه النهوض باملساواة بني اجلنسني وحبقوق املرأة، ومع أهنا ترحب بزيادة امل

يساورها قلق ألن عدم متتع املعهد باالستقاللية كمؤسسة، وعدم كفاية مسامهة الدولة يف ميزانيتـه، وتغطيتـه                 
ويف حني أن اللجنة أثنت على إنشاء جلنة ثالثيـة      . )٢٠(اإلقليمية احملدودة عوامل حتد من قدرته على القيام بواليته        

بتكافؤ الفرص للنظر يف الشكاوى املتعلقة بالتحرش اجلنسي يف مكان العمل، فإهنا أعربت عن أسفها لقلـة      معنية  
الدراية باالتفاقية وبالربوتوكول االختياري ولعدم توفر املعلومات عموماً عن وسائل االنتصاف القضائي املتاحـة     

  . )٢١(كحلماية حقوق املرأة وعن سبل االستفادة من وسائل االنتصاف تل

، فإهنـا   ٢٠٠٧وبينما تقدر جلنة حقوق الطفل إنشاء اجمللس الفخري االستشاري حلقوق الطفل يف عام                - ٧
أوصت بأن ترصد أوروغواي هلذا اجمللس موارد ثابتة وكافية كي يتمكن من االضطالع بواليته، وبأن تبذل اجلهود 

راهق كي يقدم خدماته يف مجيع أحناء البلد وبأن ترصد إلضفاء مسة الالمركزية على املعهد املعين بشؤون الطفل وامل
وأوصت اللجنة، زيادة على ذلك، بأن تتخذ أوروغواي تدابري لضمان التنسيق . له، هو أيضاً، موارد ثابتة وكافية

  .)٢٢(الكايف بني اهليئات السياساتية ومقدمي اخلدمات

  التدابري السياساتية- دال 

ضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد اخلطة الوطنية األوىل لتحقيق تكافؤ الفرص            رحبت اللجنة املعنية بالق     - ٨
ورحبت جلنة حقوق . )٢٣()٢٠١٠- ٢٠٠٤(، واخلطة الوطنية ملكافحة العنف العائلي       )٢٠١١- ٢٠٠٧(واحلقوق  

تماعية الطارئة  وبرنامج التصدي للحاالت االج(Infamilia)الطفل بإنشاء برنامج رعاية الطفولة واملراهقة واألسرة 
)PANES()والحظت جلنة حقوق الطفل وجود خطط قطاعية، لكنها شجعت أوروغواي على وضع خطـة   . )٢٤

عمل وطنية شاملة لفائدة األطفال وعلى رصد اعتمادات ميزانية كافية هلا وذلك بالتشاور مع اجملتمع املدين، ومع                 
  .)٢٥( هلا دور يف تعزيز ومحاية حقوق الطفلمنظمات غري حكومية ومع األطفال، ومع مجيع القطاعات اليت

املتعلقـة بالربنـامج    ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٥(، اعتمدت أوروغواي خطة عمل األمم املتحدة        ٢٠٠٥ويف عام     - ٩
وأوصت جلنة حقـوق    . )٢٦(العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان اليت تركز على نظام التعليم املدرسي الوطين            

يداً من املوارد يف إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املقررات الدراسية             الطفل بأن تستثمر أوروغواي مز    
  .)٢٧(جبميع مستوياهتا
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   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات-١

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  حظات ختاميةآخر مال            ُ       آخر تقرير ن ظر فيه  )٢٨(هيئة املعاهدة
جلنة القضاء علـى التمييـز      

  العنصري
تأخر تقدمي التقرير السادس عـشر        -  ٢٠٠١أبريل /نيسان  ١٩٩٩

  ٢٠٠٠يناير /منذ كانون الثاين
اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق 
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

  والثقافية

 يف تقرير موحـد     من املقرر النظر    - ١٩٩٧ديسمرب /كانون األول  ١٩٩٦
يضم التقريرين الثالث والرابـع يف      

  ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين
تأخر تقدمي التقرير اخلامس منـذ        -  ١٩٩٨أبريل /نيسان  ١٩٩٧  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  ٢٠٠١مارس /آذار
جلنة القضاء على التمييز ضد     

  املرأة
ريـر املوحـد    حيل موعد تقدمي التق     -  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٧

الذي يضم التقريرين الثامن والتاسع 
  ٢٠١٤نوفمرب /يف تشرين الثاين

  تأخر تقدمي التقرير الثالـث منـذ        -  ١٩٩٦نوفمرب /تشرين الثاين  ١٩٩٦  جلنة مناهضة التعذيب
  ١٩٩٦عام 

حيل موعد تقدمي التقريـر املوحـد         -  ٢٠٠٧يوليه /متوز  ٢٠٠٦  جلنة حقوق الطفل
ثالث والرابع  الذي يضم التقارير ال   
  ٢٠١١يونيه /واخلامس يف حزيران

 –جلنــة حقــوق الطفــل 
ــاري  ــول االختي الربوتوك
املتعلق باشتراك األطفـال يف     

  الرتاعات املسلحة 

تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ         -  -  -
  ٢٠٠٥عام 

 –جلنــة حقــوق الطفــل 
ــاري  ــول االختي الربوتوك
املتعلق ببيع األطفال وبغـاء     

 األطفال  األطفال واستغالل 
  يف املواد اإلباحية

تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ         -  -  -
 ٢٠٠٥عام 

اللجنة املعنية حبماية حقوق     
مجيع العمـال املهـاجرين     

  وأفراد أسرهم

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام        -  -  -
٢٠٠٤ 

رات الربملانية الـيت تعقـد يف        إىل أن الدو   ٢٠٠٥أشار تقرير صادر عن صندوق األمم املتحدة للسكان يف عام             -١٠
أوروغواي تكرَّس الستعراض التقدم احملرز فيما يتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ولرسم خطـة                  

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفـل            . )٢٩(أعمال املتابعة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية     
  .)٣٠(تامها عن أسفهما لتأخر تقدمي تقارير أوروغوايكل
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   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة-٢

     نعم  ُ               ُوجهت دعوة دائمة
  ال يوجد  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

 ال يوجد  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

 جدال يو  الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

  -  التعاون أثناء البعثات/التيسري
  -  متابعة الزيارات

وباإلضافة إىل الرسائل اليت أرسـلت      . أرسل ما جمموعه رسالتان يف أثناء الفترة قيد االستعراض          الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
ـ      . إىل مجاعات معينة، مشلت الرسالتان صحفياً واحداً       تعراض، ردت  وأثناء الفتـرة قيـد االس

  .احلكومة على مجيع الرسائل
الردود علـى االسـتبيانات املتعلقـة مبـسائل         

  )٣١(مواضيعية
 استبياناً أرسلها أصحاب واليـات  ١٣أجابت أوروغواي على استبيان واحد من أصل      

  )٣٣( .، ضمن املهل احملددة)٣٢(اإلجراءات اخلاصة خالل الفترة موضوع االستعراض

 حالة إىل أوروغواي؛ ومنها     ٣١ )٣٤(امل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي       أحال الفريق الع    - ١١
 حاالت ُوضِّحت مالبساُتها استناداً إىل      ٨حالة واحدة ُوضِّحت مالبساُتها استناداً إىل معلومات قدمها املصدر، و         

  . حالة ال تزال قيد البت٢٢معلومات قدمتها أوروغواي، و

  وضية السامية حلقوق اإلنسان التعاون مع املف- ٣

، دعمت مفوضية حقوق اإلنسان فريقاً عامالً، يتكون من ممثلني عـن احلكومـة              ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥يف عامي     - ١٢
والربملان ومن أكادمييني وممثلني عن اجملتمع املدين يف أوروغواي، يف إعداد مشروع قانون يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنيـة         

، نظم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      ٢٠٠٨سبتمرب  /ويف أيلول . )٣٥(تثاالً ملبادئ باريس  حلقوق اإلنسان يف ذلك البلد ام     
ومفوضية حقوق اإلنسان حلقة عمل تناولت إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، ُسلط فيها الضوء على أمهية ضمان        

ودعمت مفوضية حقـوق  . )٣٦(وختوافق مشروع القانون مع مبادئ باريس أثناء املداوالت يف الكونغرس وجملس الشي           
؛ ويف رفع تقـارير إىل اهليئـات املنـشأة          )٣٧(اإلنسان أوروغواي أيضاً يف وضع خطة عملها الوطنية ملكافحة التمييز         

؛ ويف تقوية دور الربملان بوصفه جزءاً من النظام الوطين حلماية حقوق            )٣٨(مبعاهدات ويف متابعة توصيات تلك اهليئات     
 ٢٠٠٧ويف عامي . )٤٠(دماج حقوق اإلنسان يف صميم برامج احلكومة وفريق األمم املتحدة القطري       ؛ ويف إ  )٣٩(اإلنسان

  .)٤١(، سامهت أوروغواي يف عمل مفوضية حقوق اإلنسان بوصفها جهة ماحنة٢٠٠٨و

   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

نية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق بالغ ألن القانون املدين ال يزال يتضمن أحكامـاً                شعرت اللجنة املع    - ١٣
متيز ضد املرأة فيما يتعلق باألسرة والزواج، وال سيما األحكام اليت حتدد السن الدنيا للزواج، فال تزال سن الزواج                   

 ٣٠٠ ى املرأة األرملة أو املطلقة الزواج جمدداً ملدة سنة للفتيان، واألحكام اليت حتظر عل١٤ سنة للفتيات و١٢حمددة يف 
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يوم اعتباراً من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ الطالق، واألحكام اليت حتجب نفقة الزوجة عن النساء الالئي يعشن                   
ة باألسـرة   ودعت اللجنة أوروغواي إىل إلغاء األحكام القانونية التمييزية يف األمور املتعلق          ". حياة منافية لألخالق  "

 سنة لكل من    ١٨والزواج حىت تتوافق تشريعاهتا مع االتفاقية ودعتها، بوجه خاص، إىل رفع السن الدنيا للزواج إىل                
  .)٤٣(وأعربت جلنة حقوق الطفل عن شواغل مشاهبة فيما يتعلق بالسن الدنيا للزواج. )٤٢(الرجال والنساء

د املرأة قلق لكون بعض أحكام قانون العقوبات تنطوي على وساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ض  - ١٤
متييز ضد املرأة من حيث إبقائها على مفاهيم من قبيل االحتشام، والفضيلة، واإلخالل باآلداب العامة يف توصيف              

حلشمة اجلرائم يف حق ا"اجلرائم اجلنسية، وال سيما األحكام الواردة يف الفصل العاشر من قانون العقوبات املعنون      
وحثت اللجنة أوروغواي على تسريع عملية اعتماد مشروع إصالح قانون العقوبات، الذي قُدِّم             ". ونظام األسرة 

  .)٤٤(، وعلى إلغاء تلك املواد منه دون تأخري كي يتوافق مع أحكام االتفاقية٢٠٠٥إىل جملس الشيوخ يف عام 

رأة بأسف عدم وجود تدابري خاصة مؤقتة لإلسراع يف والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل  - ١٥
حتقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة وبتحسني حالة حقوق املرأة يف أوروغواي، ال سيما فيما يتعلق بوضـع                  

وظلت اللجنة تشعر بقلق من استمرار أفكار منطية عن         . )٤٥(املرأة يف مكان العمل ومبشاركتها يف احلياة السياسية       
ر املرأة يف األسرة واجملتمع ومن املواقف والتصرفات املتجذرة القائمة على افتراض تفوق الرجل يف اجملالني العام   دو

وأوصت اللجنة بأن تعتمد أوروغواي تدابري عاجلة للتخلص من األفكار النمطية االجتماعية خاصة             . )٤٦(واخلاص
، أشارت إحدى جلان اخلرباء التابعة ملنظمة العمل  ٢٠٠٧ ويف عام . )٤٧(عن طريق تعزيز ما تنفذه من برامج توعية       

، اليت متنع مجيع أشكال التمييز املنتهكة ملبدأ املساواة         ١٦٠٤٥ من القانون رقم     ٣ من املادة    ١الدولية إىل الفقرة    
الزماً إلجناز بني اجلنسني يف املعاملة والفرص، ما عدا احلاالت اليت يكون فيها االنتماء إىل نوع جنس بعينه شرطاً م

وطلبت اللجنة إىل أوروغواي النظر يف إمكانية إلغـاء االسـتثناء           . األنشطة اليت ينطوي عليها القيام بعمل معني      
  .)٤٨(السالف الذكر

ويف حني أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل كلتامها تقدِّران تـضمني                   - ١٦
يف القانون املتعلق بالطفولة واملراهقة، فإنه ال يزال يساورمها قلق ألن هذا القانون يبقـي               أحكامٍ مناهضة للتمييز    

وعالوة على ذلك، شعرت جلنـة      . )٤٩(على التمييز والوصم يف حق األطفال املولودين خارج إطار رباط الزوجية          
ومـن كـون    ) يف اللباس مبا يف ذلك طريقتهم     (حقوق الطفل بقلق من التمييز يف حق األطفال بسبب مظهرهم           

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تبذل أوروغـواي        . )٥٠(األطفال املنحدرين من أصل أفريقي يعانون التمييز أيضاً       
مزيداً من اجلهود لرصد وضمان تنفيذ القوانني القائمة اليت تكفل احترام مبدأ عدم التمييز واالمتثـال الكامـل                  

جية مباِدرة وشاملة للقضاء على التمييز بسبب نوع اجلنس أو األصـل            لالتفاقية، كما أوصت بأن تعتمد استراتي     
العرقي أو املظهر أو ألي سبب آخر، وعلى التمييز الذي يستهدف مجيع الفئات الضعيفة مع العناية بوجه خاص                  

  .)٥١(باألطفال املنحدرين من أصل أفريقي واألطفال املولودين خارج إطار رباط الزوجية

قوق الطفل بأمور من مجلتها أن تضمن أوروغواي تنفيذ القواعد املوحدة بشأن حتقيـق              وأوصت جلنة ح    - ١٧
تكافؤ الفرص للمعوقني؛ وأن تواصل بذل اجلهود لضمان متكن األطفال ذوي اإلعاقة من ممارسة حقهم يف التعليم         

ي اإلعاقة عملياً مـن     والصحة والترفيه والتطور الثقايف إىل أقصى حد ممكن؛ وأن تتخذ تدابري لضمان متكني ذو             
  .)٥٢(دخول املباين واملنشآت؛ وأن تبذل مزيداً من اجلهود إلتاحة املوارد املهنية واملالية الضرورية
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   حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن- ٢

، ١٧٩٣٨مع أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تشري، مع التقدير، إىل أن القانون رقـم                    - ١٨
 من قانون اإلجراءات اجلنائية اللتان كانتا ٢٣ من القانون اجلنائي واملادة ١١٦، ألغى املادة ٢٠٠٦  ر يف عامالصاد

َته، فإهنا توصي بأن جترِّم أوروغواي االغتصاب ضمن  تنصان على سحب هتمة االغتصاب إذا تزوَّج املغتصب ضحّي
  .)٥٣(جةالعالقة الزوجية، الذي ُيعرَّف على أساس عدم موافقة الزو

 يف املائة ٤٣ يف املائة من الفتيات و٣٣والحظت اليونيسيف أن العنف ال يزال يطرح مشكلة، إذ إن حنو       - ١٩
ومع أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد        . )٥٤(أو النفسية /من الفتيان أفادوا بأهنم تعرضوا لإلساءة البدنية و       

 والسياساتية املتخذة ملعاجلة مشكلة العنف العائلي، مبا يف ذلـك سـن             املرأة أثنت على خمتلف التدابري التشريعية     
 املتعلق مبنع العنف العائلي والكشف املبكر عنه والقضاء عليه، فإهنا شجعت أوروغواي على ١٧٥١٤القانون رقم 

 على إنشاء وشجعت أيضاً أوروغواي. إنشاء نظام جلمع البيانات اإلحصائية املتعلقة بالعنف العائلي بشكل منتظم
مآوٍ ومراكز أزمات يسهل على ضحايا العنف الوصول إليها وعلى ضمان توفري خدمات استشارية لكـل مـن                  
مرتكب العنف وضحاياه إذا وافقت امرأة من ضحايا العنف على التصاحل مع مرتكبه ورصد الوضع ملنع حدوث                 

 وللموظفني املكلفني بإنفاذ القانون وللعاملني  اعتداء جديد؛ وعلى توفري برامج تدريب وتوعية للعاملني يف القضاء         
  .)٥٥(يف جمايل القانون والصحة

وساور جلنة حقوق الطفل قلق من أن االستغالل اجلنسي لألطفال وبيعهم مشكلتان آخذتان يف االستشراء   - ٢٠
ور منـها أن    يف أوروغواي، خاصة يف املناطق اليت يقصدها السياح وعلى طول احلدود، وأوصت اللجنة جبملة أم              

جتعل أوروغواي تشريعاهتا تتوافق توافقاً كامالً مع االتفاقية ومع الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء 
األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛ وأن تضمن إنفاذ القانون لتاليف مشكلة اإلفالت من العقاب، وذلك 

 املالية والبشرية إلجراء التحقيقات؛ وأن تدرب املوظفني املكلفـني بإنفـاذ            عن طريق ختصيص مزيد من املوارد     
القانون واملرشدين االجتماعيني واملدعني العامني على كيفية أخذ العلم بالقضايا ورصدها والتحقيـق فيهـا، إىل     

  ويف . )٥٦(طفـال جانب مالحقة اجلناة ومعاقبتهم؛ وأن تنفذ خطة العمل الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنـسي لأل        
، الحظت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية أنه جيري النظر يف مشروع تعديالت على القـانون                 ٢٠٠٨عام  

. املتعلق بالطفولة واملراهقة ختص االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية واالستغالل االقتـصادي لألطفـال             
  .)٥٧( معلومات بشأن التقدم احملرز يف التعديالت املقترحةوطلبت جلنة حقوق الطفل إىل أوروغواي أن تقدم

 للقضاء على ٢٠٠٧ومع أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة رّحبت خبطة العمل الوطنية لعام   - ٢١
 االستغالل اجلنسي التجاري وغري التجاري، فإهنا شعرت بقلق بالغ إزاء استمرار االتِّجـار بالنـساء والفتيـات                

وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم اختاذ التدابري       . ألغراض االستغالل اجلنسي انطالقاً من أوروغواي ووصوالً إليها       
وحثت اللجنة أوروغواي على تكثيف جهودهـا ملكافحـة         . )٥٨(الكافية والفعالة ملعاجلة مشكلة االتِّجار بالبشر     

وعواقبه وغاياته، وعلى مجع معلومات عنه بصورة منهجية االتِّجار بالنساء والفتيات، وعلى دراسة نطاقه وأسبابه 
بغرض صياغة استراتيجية شاملة حتتوي على تدابري ملنعه وحملاكمة اجلناة ومعاقبتهم، باإلضافة إىل تدابري حلمايـة                

  .)٥٩(الضحايا وتأهيلهن وإعادة إدماجهن يف اجملتمع
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األطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الشوارع، وشعرت جلنة حقوق الطفل بقلق شديد إزاء ارتفاع عدد   - ٢٢
وأوصت اللجنة  . )٦٠(وإزاء نقص اخلدمات االجتماعية وتدابري إعادة اإلدماج املتاحة هلم، وإزاء استمرار وصمهم           

بأن تقوم أوروغواي جبملة أمور منها تقييم نطاق ظاهرة األطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الشوارع وطبيعة                 
 وأسباهبا اجلذرية وذلك بغرض وضع سياسة للوقاية واملساعدة؛ وتوفري مستوى مناسب من التغذية              تلك الظاهرة 

والسكن والرعاية الصحية الالزمة وفرص التعليم ألولئك األطفال، فضالً عن خدمات التعايف وإعـادة اإلدمـاج     
  .)٦١( الطفل الفضلىاالجتماعي؛ ووضع سياسة جلمع مشل األسرة، كلما أمكن ومىت كان ذلك خيدم مصاحل

   إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون- ٣

قانون انتهاء مفعـول    "، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مرة أخرى عن قلقها العميق بشأن             ١٩٩٨يف عام     -٢٣
 باالمتثال للعهـد الـدويل اخلـاص        وعن شديد جزعها خبصوص آثار هذا القانون فيما يتعلق        " السلطات العقابية للدولة  

والحظت اللجنة بقلق بالغ أن اإلبقاء على القانون، يف عدد من احلاالت، استبعد فعلياً إمكانية               . باحلقوق املدنية والسياسية  
التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارُتِكبت يف املاضي فمنع بذلك أوروغواي من النهوض مبسؤوليتها املتمثلـة يف                  

 من العهـد    ١٦ورأت اللجنة أيضاً أن القانون املذكور ينتهك املادة         . وفري سبل انتصاف فعالة لضحايا تلك االنتهاكات      ت
  .)٦٢( فيما يتعلق بأفراد أُسرهم٧الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فيما يتعلق باألشخاص املختفني واملادة 

 حماكم خمتصة بقـضايا اُألسـر يف   ٤مييز ضد املرأة تالحظ إنشاء      ومع أن اللجنة املعنية بالقضاء على الت        - ٢٤
. مقاطعة مونتيفيديو، فإهنا أوصت برصد موارد مالية وبشرية كافية لتلك احملاكم بغية ضمان حسن سري عملـها                

وشجعت اللجنة أوروغواي كذلك على زيادة عدد حماكم األسرة، خاصة خارج العاصمة، قصد تـوفري تغطيـة      
  .)٦٣(لة تشمل مجيع أحناء إقليم الدولةقضائية كام

وكررت جلنة حقوق الطفل توصيتها بأن تقوم أوروغواي جبملة أمور منها إنشاء وتطبيق نظـام متخـصص                   - ٢٥
لقضاء األحداث حتت إشراف مهنيني مدربني تدريباً مناسباً؛ وكفل عدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية إال كحل أخري                  

ابق للمحاكمة يف أدىن احلدود؛ واختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان فصل كل شخص حمـروم          واستخدام االحتجاز الس  
من احلرية ومل يبلغ بعد سن الثامنة عشرة عن األشخاص الراشدين؛ وكفل إبالغ والدي الطفل احملتجز أو أقرب أقربائه                   

اعي ظروف األطفال وَيسُهل عليهم االسـتفادة  باحتجازه؛ وتوفري املساعدة القضائية اجملانية له؛ وإنشاء نظام مستقل ير      
منه لتلقي شكاواهم ومعاجلتها والتحقيق يف االنتهاكات اليت ُيزعم أن املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وحراس السجون 

سع، وال قاموا بارتكاهبا، ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم؛ وكفل بقاء األطفال احملرومني من حريتهم على اتصال باجملتمع األو
وأشارت اليونيسيف إىل استمرار وجود تناقضات فيما       . )٦٤(سيما بأُسرهم، وإتاحة الفرصة هلم لزيارة منازهلم وأُسرهم       

فقد بّين املرصد القضائي، الذي أُنشئ مبساعدة اليونيـسيف،       . يتعلق بقضايا األحداث بني التشريعات والتطبيق العملي      
  .)٦٥( جمراها وفق ما ينص عليه القانون املتعلق بالطفولة واملراهقةأن عدداً كبرياً من الدعاوى مل تأخذ

حق الوصول (وبينما حتيط جلنة القضاء على التمييز العنصري باملعلومات املتعلقة باآلليات القانونية القائمة   - ٢٦
ري مـساواة   ، بأن تبذل أوروغواي جهوداً إضافية من أجل تيس        ٢٠٠١، فإهنا أوصت، يف عام      )واحلق يف احلماية  

األوروغوايي وإىل اجملتمعات األصلية بغريهم يف اللجـوء إىل احملـاكم            -  األشخاص املنتمني إىل اجملتمع األفريقي    
  .)٦٦(واهليئات اإلدارية ضماناً للمساواة بني اجلميع
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   احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة اُألسرية- ٤

ام الرعاية البديلة، وبأن تسعى إىل عدم إيداع األطفال أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنظِّم أوروغواي نظ  - ٢٧
يف مؤسسات الرعاية؛ وبأن تواصل تعزيز نظام الكفالة كشكل من أشكال الرعاية البديلة؛ وبأالّ تقترح إيـداع                 

وأوصت اللجنة كذلك بتخصيص املوارد الكافية وبتشغيل ورصد مؤسسات . األطفال يف مؤسسات إالّ كحل أخري
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن ُتقّر أوروغواي تشريعات تنص على . )٦٧(ستعراض إجراء اإليداع دورياًالرعاية وبا

وبأن تتخذ مجيع التدابري التشريعية واإلدارية لضمان توافق إجراءات التبين          " بإجراءات التبين املبسَّطة  "وقف العمل   
 من الربوتوكول االختياري    ٣قية، وأحكام املادة     من االتفا  ٢١على الصعيدين الداخلي والدويل مع أحكام املادة        

التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ومع أحكام اتفاقية         
  .)٦٨(١٩٩٣الهاي لعام 

   احلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية- ٥

لقضاء على التمييز ضد املرأة الحظت ما اختذته أوروغواي من مبادرات لتشجيع            مع أن اللجنة املعنية با      - ٢٨
مشاركة النساء يف احلياة العامة، فإهنا حتث أوروغواي على اختاذ إجراءات مناسبة وتنفيذ استراتيجيات واسـعة                

لعامة، وال سيما يف جمال النطاق، منها التدابري اخلاصة املؤقتة، هبدف تشجيع مشاركة املرأة بشكل أكرب يف احلياة ا       
صنع القرار والترويج إلحداث تغيريات يف املواقف واألفكار اليت يتمسك هبا الرجل واملرأة على السواء فيما يتعلق      

ودعت اللجنة أوروغواي إىل اإلسراع بإقرار مشاريع . بدور كل منهما يف املرتل واألسرة والعمل ويف اجملتمع ككل
ألحزاب السياسية وشجعتها على توفري برامج لتدريب النساء، مبن فيهن نساء الشعوب            قوانني تتعلق باحلصص وبا   

. )٦٩(األصلية والنساء املنحدرات من أصل أفريقي، بغية تعزيز أدوارهن يف مراكز القيادة وصنع القرار يف اجملتمع                
 املقاعد يف الربملان الوطين  إىل أن نسبة٢٠٠٨وأشار مصدر من مصادر شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عام 

  .)٧٠ (٢٠٠٨ يف املائة يف عام ١٢,١اليت تشغلها نساء بلغت 

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية- ٦

الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق أن النساء األوروغوايات ال يزلن يعانني مـن              - ٢٩
دالت البطالة، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية، أعلى يف صفوفهن، وأهنن يعملن كون معدالت نقص فرص العمل ومع

كما شعرت اللجنة بقلق إزاء استمرار الفارق الكبري يف األجر يف القطاع اخلاص . يف قطاعات العمالة املتدنية األجر
ن أسفها إلفادة أوروغواي    وإزاء ضعف فهم مبدأ األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة وأعربت اللجنة ع            

بأنه ال توجد برامج وطنية ملنع التمييز ضد املرأة يف مكان العمل، وبالتايل فإنه يتعذر تقييم أثر ذلك على بعـض                     
وأثارت اللجنـة  . )٧١(مؤشرات البطالة احملددة، أو على مستويات األجور، أو فوارق األجور بني الرجال والنساء   

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء . )٧٢(١٩٩٧ واالجتماعية والثقافية شواغل مماثلة يف عام املعنية باحلقوق االقتصادية
على التمييز ضد املرأة بأن تبادر أوروغواي إىل اختاذ تدابري للقضاء على التمييز يف العمالة وعلى العزل املهين وبأن 

  .)٧٣("اء العمل املتساوي القيمةاألجر املتساوي لق"تسّن التشريعات املناسبة اليت تضمن إعمال مبدأ 
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 سنة، فإهنـا  ١٥ومع أن جلنة حقوق الطفل رحبت برفع احلد األدىن لسن قبول االستخدام أو العمل إىل             - ٣٠
أعربت عن قلقها إزاء عدد األطفال الذين ال يزالون يقعون ضحية االستغالل االقتصادي وأوصت ببذل اجلهد، مبا 

ستغالل االقتصادي وطبيعته وأسبابه اجلذرية، وكفل رصد اعتمادات كافية يف          يف ذلك عن طريق تقييم نطاق اال      
  .)٧٤(امليزانية ألغراض منع االستغالل االقتصادي ومكافحته

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق- ٧

ساورها قلـق ألن    ، فإنه ظل ي   ٢٠٠٥مع أن جلنة حقوق الطفل تقدِّر التدابري اإلجيابية املتخذة منذ عام              - ٣١
أطفال الفقراء والشرائح الضعيفة من اجملتمع، كأطفال األسر اليت تعيلها نساء واألطفال املنحدرين مـن أصـل                 

وأحلت اللجنة يف توصـيتها  . أفريقي، ال يستفيدون استفادة كافية من االعتمادات املخصصة للنفقات االجتماعية   
صة إلعمال احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية، وبأن تكفـل توزيـع            بأن تزيد أوروغواي اعتمادات امليزانية املخص     

املوارد على خمتلف مناطق البلد توزيعاً أكثر توازناً، وبأن حتدد أولوياهتا فيما يتعلق مبخصصات امليزانية وتوجهها                
طفـال، خاصـة    حنو احلد من التفاوتات، وبأن تكفل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلميع األ            

  .)٧٥(للفئات األضعف منهم

وشعرت جلنة حقوق الطفل بقلق إزاء أوجه التفاوت يف مستوى املعيشة وإزاء عـدد األطفـال الـذين                - ٣٢
يعيشون يف حالة من الفقر أو الفقر املدقع، والحظت أن مستويات الفقر مرتفعة بشدة يف األسر املعيشية اليت تعيلها 

دد أوروغواي األولويات وأن ختصص أمواالً أكثر للحد من التفاوتات بني خمتلـف             وأوصت اللجنة بأن حت   . نساء
فئات الدخل على أن تعطي األولوية لألسر ذات األطفال واألسر اليت تعيلها نساء، كما أوصـتها بـأن تـضع                    

  .)٧٦(استراتيجية للحد من الفقر وبأن توفر املوارد الكافية لتنفيذها

ء على التمييز ضد املرأة كذلك بقلق إزاء وضع النساء يف األرياف اللوايت              بالقضا وشعرت اللجنة املعنية    - ٣٣
يعانني من مستويات فقر أعلى وحيصلن على أجور أدىن ويسجلن معدالت بطالة ونقص يف فرص العمل أعلـى                  

وشعرت اللجنة بقلق خاص إزاء عدم وجود       . ومعدالت تسرب من التعليم أعلى أيضاً باملقارنة مع سكان احلضر         
  .)٧٧(مؤسسة أو سياسة عامة ُتعىن باملرأة الريفية

ويف حني أن جلنة حقوق الطفل رحبت بتوفري العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي جمانـاً، فإهنـا         - ٣٤
الحظت أن التدابري املتخذة يف جمال الوقاية والتوعية غري كافية فيما يتعلق باملراهقني، وأوصت بأن تشن أوروغواي 

ية، خاصةً يف صفوف من ينتمون إىل الفئات املعرَّضة للخطر، كاألطفال الذين يعيشون أو يعملون يف                محالت توع 
اإليدز؛ وبأن توفر موارد ماليـة      /الشوارع، بشأن تدابري محاية أنفسهم من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية          

كما سـاور   . )٧٨(ييز ضد األطفال املصابني   وبشرية كافية الختاذ تدابري وقاية وشن محالت إعالمية ملكافحة التم         
اإليدز مؤخراً يف /اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلق بشأن زيادة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية
  .)٧٩(صفوف النساء األوروغوايات وأوصت بأن تتخذ أوروغواي تدابري شاملة ملكافحة هذا الوباء

عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تشعر بقلق إزاء ارتفاع معدالت احلمل يف أوساط              وال تزال اللجنة امل     - ٣٥
املراهقات والشابات وإزاء زيادة حاالت الوفيات النفاسية، اليت يعود السبب الرئيس فيها إىل ممارسة اإلجهاض غري 
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 النفاسية ولعـدم االهتمـام يف       وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم وضع أي استراتيجية للحد من الوفيات          . املأمون
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن . )٨٠(السياسات املتعلقة بصحة األم باملضاعفات النامجة عن اإلجهاض غري املأمون       

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تعتمد وتنفذ أوروغواي تدابري             . )٨١(دواعي قلق مشاهبة  
  .)٨٢( املأمون ولدرء أثره على صحة املرأةفعالة ملنع اإلجهاض غري

وأشارت اليونيسيف إىل التطورات اإلجيابية احلاصلة يف إصالح نظام الرعاية الصحية، بيد أهنا الحظت أن   - ٣٦
ويتمثل ذلك يف الوضع التغذوي     . نصف أطفال البلد ال يزالون يعيشون طفولتهم املبكرة يف ظروف صحية سيئة           

  .)٨٣( يف املائة٨,٥ يف املائة ومعدل البدانة ١١,٣غ معدل نقص التغذية املثري للقلق، إذ يبل

   احلق يف التعليم- ٨

مع أن جلنة حقوق الطفل رحبت مبعدالت التسجيل شبه الكامل يف املدارس االبتدائية ويف برامج من نوع   - ٣٧
 يف معدالت الرسوب والتسرب ، فإهنا شعرت بقلق إزاء االرتفاع الكبري نسبياmaestros Comunitariosًبرنامج 

وأوصت . )٨٤(خاصة يف صفوف األطفال الذين يعيشون يف الفقر ويف صفوف الذكور واملنحدرين من أصل أفريقي
اللجنة بأن تقوم أوروغواي جبملة أمور منها التركيز على حتسني نوعية التعليم إمجاالً، بطرائق منها زيادة اعتمادات 

تعليم؛ وتعزيز التدابري اخلاصة باحلد من معدالت الرسوب والتسرب؛ واختاذ إجراءات           امليزانية املخصصة لقطاع ال   
  إجيابية لزيادة املساواة يف االستفادة من التعليم، ال سيما لفائدة األطفال الـذين يعيـشون يف الفقـر ولفائـدة                    

صـد معـدالت الرسـوب      الذكور واملنحدرين من أصل أفريقي واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية؛ ور           
والتسرب ومدى تأثري التدابري املتخذة ملكافحة هاتني املشكلتني؛ والرصد الفعال للتمييز ضد الطالبـات اللـوايت                

وشعرت اللجنة املعنية بالقـضاء     . )٨٥(ة املسؤولني عن ذلك يف إطار النظام التعليمي       ـطردن بسبب احلمل ومعاقب   
اع معدالت رسوب البنات يف املدارس االبتدائية وارتفاع مستوى تسرهبن من على التمييز ضد املرأة بقلق إزاء ارتف

التعليم يف املدارس الثانوية، خاصة يف أوساط النساء الريفيات واملنحدرات من أصل أفريقي، وشجعت أوروغواي   
وا بناهتم  على اختاذ تدابري خاصة مؤقتة لتخفيض معدالت رسوب وتسرب البنات ولتقدمي حوافز لآلباء كي يرسل              

  .)٨٦(إىل املدارس

وأفادت اليونيسيف بأن الوضع يف التعليم الثانوي يدل على وجود مشاكل خطـرية رغـم أن التعلـيم                  - ٣٨
فحسب دراسة أُجريت على جمموعة من طالب املدارس الثانويـة        . االبتدائي شارف على حتقيق التسجيل الشامل     

 ٤٠ام األول الذين يبلغون هناية السلك األساسي يف الوقت احملدد           نسبة الطالب املسجلني يف الع     العامة، ال تتعدى  
ونتيجة لذلك، ال يتخرج من املدارس الثانوية سوى . يف املائة، بينما ال يكمل الكثري من الطالب دراستهم الثانوية

  .)٨٧( سنة٢٠واحد من كل ثالثة أوروغوايني يبلغون من العمر 

 إىل أن أوروغواي أنشأت صندوقاً للتعليم االستيعايب يعزز         ٢٠٠٦ام  وأشار تقرير لليونسكو صدر يف ع       - ٣٩
بينما أشار تقرير للبنـك  . )٨٨(ى إدماج األطفال املعوقنيـاملمارسات االستيعابية يف املدارس العادية ملساعدهتا عل 

   إىل   إىل أنه ُتعطى يف أوروغواي ِمنح للمدارس الـيت تقـدم اقتراحـات للوصـول               ٢٠٠٥الدويل صدر يف عام     
  .)٨٩(األطفال املعوقني
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   األقليات والشعوب األصلية- ٩

ظلت جلنة القضاء على التمييز العنصري تشعر بقلق إزاء عدم توفر معلومات كافية عن حالة اجملموعات                  - ٤٠
 - يقية اإلثنية وطلبت إىل أوروغواي اختاذ تدابري محاية حمددة، كربامج العمل اإلجيايب، لفائدة أفراد اجملتمعات األفر     

األوروغواية وأفراد جمتمعات الشعوب األصلية، لضمان متتعهم جبميع احلقوق املذكورة يف االتفاقية الدولية للقضاء 
 ٤على مجيع أشكال التمييز العنصري، كما طلبت إليها اختاذ مجيع التدابري التشريعية املناسبة لضمان إدراج املادة                 

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة كذلك عن . نون الداخليمن االتفاقية املذكورة برمتها يف القا
أسفها لعدم توفر معلومات كافية عن حالة نساء الشعوب األصلية والنساء املنحدرات من أصل أفريقي، الالئـي                 

. صـل العرقـي  يطاهلن الفقر أكثر من غريهن ويعانني من أشكال متعددة من التمييز على أساس نوع اجلنس واأل    
وحثت اللجنة أوروغواي على اختاذ تدابري فعالة من مجلتها التدابري اخلاصة املؤقتة للقضاء على التمييز ضد نساء                 

ودعت اللجنة أوروغواي أيضاً إىل تقدير مسامهات نساء األقليات يف االقتصاد عن طريق مجع بيانات               . األقليات
  .)٩٠(ي وإىل ضمان إدماج املنظور اجلنساين يف مجيع الربامج اإلمنائيةمفصَّلة حسب نوع اجلنس بشأن اإلنتاج الريف

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ١٠

أشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل أن اإلطار القانوين الداخلي املتعلق بالالجئني                - ٤١
، الذي أنشأ جلنة الالجئني املكلفة بالبت يف ٢٠٠٦ر يف عام ، الصاد١٨٠٧٦يستند أساساً إىل قانون الالجئني رقم 

ويتناول التشريع مسائل خمتلفة كتصاريح اإلقامة، والوثائق الرمسية،        . طلبات اللجوء وبإجياد حلول دائمة لالجئني     
هذا القانون  ورأت مفوضية شؤون الالجئني أن      . والتسليم إىل بلد آخر، املتماشية مع معايري احلماية الدولية الدنيا         

يكرس أحكاماً هامة تشمل األحكام املتعلقة بإجراء حتديد وضع الالجئني انتهاًء بتلك املتعلقة باالندماج يف اجملتمع 
وأفادت مفوضية شؤون الالجئني بأنه جيـري       . احمللي وبالبحث عن حلول دائمة لفائدة الالجئني كإعادة التوطني        

والحظت املفوضية كذلك أن ترمجة حقوق الالجئني إىل واقع ال          .  يف البلد  توطيد شبكات احلماية الوطنية واحمللية    
  .)٩١(تزال تشكل حتدياً رئيسياً يف أوروغواي

، بيد أهنا أوصت بأن تكفـل  ٢٠٠٦ورحبت جلنة حقوق الطفل بقانون الالجئني الوطين الصادر يف عام          - ٤٢
ت الدولية اخلاصة حبماية الالجئني؛ وبـأن تكفـل         أوروغواي تنفيذ التشريعات على وجه السرعة وفقاً لاللتزاما       

الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين اإلسراع يف جتهيز وثائق تسجيلهم وهويتهم وضمان حصوهلم على  لألطفال
اخلدمات الصحية والتعليم؛ وبأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية األطفال الالجئني مبا يتفـق وأحكـام            

  .)٩٢(ويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئنيالقانون الد

   اإلجنازات واملمارسات الفضلى والتحديات واملعوقات- ثالثاً 
 إىل أنه بدأت تظهر بوادر تقدم من خالل اعتماد          ٢٠٠٧أشار تقرير ملنظمة العمل الدولية صدر يف عام           - ٤٣

مل واألسرة، مبا يف ذلك ضمان دفع األجور كاملة أثناء          بنود يف االتفاقات اجلماعية تتعلق بتدابري التوفيق بني الع        
إجازات األمومة، ومتديد فترات االستراحة اليومية ألغراض الرضاعة الطبيعية، ومتديد الفترة اليت ُيسمح خالهلـا               

  .)٩٣(بأخذ استراحات الرضاعة الطبيعية اليومية والبدء يف منح إجازة األبوة
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، يف  ١٨٢٥٠ أن أوروغواي، باعتمادها قانون اهلجرة اجلديد رقـم          والحظت مفوضية شؤون الالجئني     - ٤٤
، قد اعترفت باحلق يف اهلجرة وأهنا تضمن جلميع املهاجرين احلصول على خدمات             ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 

  .)٩٤(الصحة العامة واالستفادة من نظام التعليم، أياً كان وضعهم القانوين كمهاجرين

. ورها أن األطفال واملراهقني قد كانوا عرب التاريخ أكثر من يتضرر من الفقـر             والحظت اليونيسيف بد    - ٤٥
ورغم تراجع معدالت الفقر يف السنوات األخرية، فإن هذا التقلص كان لفائدة الكبار أكثر منه لفائدة األطفـال                  

وكان . ط الفقر يف املائة من األطفال دون سن السادسة يعيشون حتت خ٤٦,٤، كان ٢٠٠٨ففي عام . واملراهقني
من دواعي القلق أن قرابة نصف عدد األطفال واملراهقني يف البلد يعيشون يف كنف أسر معيشية ال تستطيع تلبية                   

  .)٩٥(احتياجاهتم األساسية

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
   تعهدات الدولة- ألف 

أمور منها التصديق واالنضمام إىل الصكوك الدوليـة الـيت مل            جبملة   ٢٠٠٦تعهدت أوروغواي يف عام       - ٤٦
تصدق عليها أو مل تنضم إليها بعد؛ وتقدمي التقارير إىل آلية االستعراض الدوري الشامل؛ والتعاون بشكل كامل                 
مع اإلجراءات واآلليات اخلاصة والقبول دائماً بأن تكون موضوعاً للتمحيص الدويل؛ ومواصـلة التعـاون مـع        

  .)٩٦(ضية حقوق اإلنسان؛ وكفل مشاركة اجملتمع املدين الفعالة يف جملس حقوق اإلنسانمفو

   توصيات حمددة للمتابعة- باء 

طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل أوروغواي أن توافيها، يف غضون سنتني، مبعلومات   - ٤٧
تعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتة اهلادفة إىل تسريع حتقيق املساواة    خطية عن اخلطوات اليت اُتخذت لتنفيذ التوصيات امل       

  .)٩٧(الفعلية بني املرأة والرجل وتلك املتعلقة باالجتار بالنساء والفتيات

وأوصت مفوضية شؤون الالجئني بأن تعتمد أوروغواي اللوائح الداخلية الضرورية لتيسري التنفيذ الفعال               - ٤٨
 اجلديدين، وبأن تواصل توفري التدريب على محاية الالجئني للموظفني احلكوميني املعنيني            لقانوين اللجوء واهلجرة  

  .)٩٨(وللوكاالت احلكومية ذات الصلة، وخاصة ملن يعملون يف املناطق احلدودية

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
 جماالت املـساعدة لعـدة      ٢٠١٠- ٢٠٠٧ة  بّين تقرير إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية لفتر          - ٤٩

د على اجتثاث الفقر املدقع، وتعزيز ممارسـة مجيـع          ـص مستويات الفقر العالية، مع التشدي     ـأغراض منها تقلي  
  .)٩٩(حقوق اإلنسان

وشجعت جلنة حقوق الطفل أوروغواي على أن تنشئ نظاماً لتتبع نفقات امليزانية من منظـور حقـوق                   - ٥٠
. )١٠٠(مادات امليزانية املخصصة لألطفال، وعلى أن تلتمس املساعدة التقنية هلـذا الغـرض            الطفل بغية رصد اعت   

والحظت جلنة حقوق الطفل أن حق الطفل يف احلصول على املساعدة القانونية ال حيرمه من حقه يف أن ُيستمع إىل 
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صت اللجنة بأن تلـتمس     وأو. )١٠١(آرائه وشجعت أوروغواي على أن تلتمس املزيد من التعاون يف هذا الصدد           
، وباألطفال الذين )١٠٢(أوروغواي مزيداً من املساعدة التقنية فيما يتعلق باالستغالل اجلنسي واالقتصادي لألطفال          

، ومبـسألة األطفـال   )١٠٤(اإليـدز /، ومبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية)١٠٣(يعيشون أو يعملون يف الشوارع   
  .)١٠٦(، ويف جمال قضاء األحداث وتدريب أفراد الشرطة)١٠٥(نالالجئني وطاليب اللجوء واملهاجري
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