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  مقدمة    
ُعقدت الدورة الثامنة عشرة للفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل،              -١

، يف الفترة   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان     مبوجب  املنشأ  
واسُتعرضت حالـة أوروغـواي يف      . ٢٠١٤فرباير  / شباط ٧يناير إىل   /ن الثاين  كانو ٢٧من  

وترأس وفَد أوروغواي أمني الـديوان      . ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٢٩ املعقودة يف    ٥اجللسة  
 املعقـودة   العاشرةواعتمد الفريق العامل يف جلسته      . ، السيد هومريو غرييرو   )وزير(الرئاسي  

 .تقرير املتعلق بأوروغواي ال٢٠١٤فرباير / شباط٤ يف

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    -٢
 .بوركينا فاسو، وشيلي، وفرنسا: من أجل تيسري استعراض حالة أوروغواي) اجملموعة الثالثية(

 ٥ والفقـرة    ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وصدرت الوثائق املذكورة أدناه وفقاً للفقرة         -٣
 : من أجل استعراض حالة أوروغواي١٦/٢١من مرفق القرار 

ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــايب مق ــرض كت ) أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/18/URY/1(؛ 

مفوضية حقوق  (معلومات جتميعية أعدهتا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          )ب(  
 ؛)A/HRC/WG.6/18/URY/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة ) اإلنسان

) ج(١٥مــوجز أعدتــه مفوضــية حقــوق اإلنــسان وفقــاً للفقــرة   )ج(  
)A/HRC/WG.6/18/URY/3.( 

وأحيلت إىل أوروغواي من خالل اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مقدماً كل من         -٤
واململكة املتحدة لربيطانيـا     ،وسويسرا ،والسويد ،وسلوفينيا ، واجلمهورية التشيكية  ا،إسباني

وميكن االطالع على تلك األسئلة يف املوقـع        . وهولندا ،والنرويج ،يرلندا الشمالية أالعظمى و 
وميكن االطالع على ملخصات األسئلة اإلضافية اليت       . الشبكي لالستعراض الدوري الشامل   

 واجلبـل   ، والربتغال ،وإيطاليا،  ور كل من اإلمارات العربية املتحدة     احتالجلسة  طرحها أثناء   
 .التقريرهذا  من باء- وهنغاريا يف الفرع أوالً، واملغرب، وكندا، وفنلندا،ال وغواتيما،األسود

  عملية االستعراضمداوالتموجز   -أوالً  

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  

التزام الدولة بالدميقراطية وحقوق اإلنسان والنظام      جمدداً  أكد رئيس وفد أوروغواي       -٥
وأشار إىل أن أوروغواي صدقت على مجيع املعاهدات األساسية حلمايـة           . املتعدد األطراف 
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وتعاونت مع آليات حقوق اإلنـسان  . حقوق اإلنسان والربوتوكوالت االختيارية امللحقة هبا    
ووجهت دعوة مفتوحة لزيارة البلد إىل املقررين واخلرباء ومجيع املكلفني بواليات يف إطـار              

 .إلنسان، إضافة إىل نظرائهم يف منظومة البلدان األمريكيةاإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق ا

وأشار الوفد إىل السياق الذي محت فيه أوروغواي حقوق اإلنسان يف العقد املاضي               -٦
وقد .  االقتصادية، وهي أسوأ أزمة عانتها أوروغواي      ٢٠٠٢ و ٢٠٠١الذي شهد أزمةَ عامي     

صادية اجملتمع واألسرة خلطـر جـسيم       القت ا -ة  عّرضت البطالة وتدهور الظروف االجتماعي    
هتميش عدد كبري من سكان أوروغواي وازدياد الفقر والفقـر املـدقع،       وأّدت إىل   بالتفكك  

 .الشباببني ، خاصة  إىل خارج الوطنإضافة إىل زيادة كبرية يف عدد املهاجرين

 احلقـوق   ال سـيما  وكان ذلك الوضع أحد أخطر ما يهدد التمتع حبقوق اإلنسان،             -٧
وووجهت تداعيات األزمة باعتبارها حالة طوارئ وطنيـة بواسـطة          . القتصادية واالجتماعية ا

وبعد مـرور   . للتصدي لتهديدات الفقر املدقع والتهميش    ) PANES(خطة الطوارئ االجتماعية    
 الـصكوك التـشريعية     أيضاًوُعززت  . سنتني على تنفيذ اخلطة، استعيض عنها خبطة اإلنصاف       

 .حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إضافة إىل احلقوق املدنية والسياسيةواملؤسسية حلماية ا

 بعزم لَدْين اجملتمـع إزاء تارخيـه احلـديث وضـحايا            أيضاًوتصدت أوروغواي     -٨
ة حلقوق اإلنسان اليت ارتكبتها الدكتاتورية العسكرية، باختاذ تدابري جتيز          سيماالنتهاكات اجل 

 .ن تلك اجلرائم وحماكمتهم وإدانتهمالتحقيق مع املسؤولني ع

توضح جهود أوروغواي لتحسني    ووأشار الوفد إىل مثانية جوانب ترد موجزةً أسفله           -٩
 .نوعية سياساهتا ومعايريها ومؤسساهتا يف جمال حقوق اإلنسان

من اجلهود يف هذا امليدان إنشاء    . تدعيم اإلطار املعياري واملؤسسي حلقوق اإلنسان       -١٠
ة حلقوق اإلنسان   سيموق اإلنسان التابعة لرئاسة اجلمهورية؛ وأمانة معنية باالنتهاكات اجل        أمانة حق 

إبان احلكم الدكتاتوري؛ ومؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، مبوجب القانون، هي يف طريقهـا إىل              
 .اإلنسان جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوقجانب االعتماد من 

. أوِلي اهتمام خاص هلذه اجملاالت يف السياسات العامة       . صحة والتعليم والسكن  ال  -١١
. ، زيدت ميزانية التعليم العام وأِقر القانون العام للتعلـيم         ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥ففي الفترة من    

واستمرت أوروغواي  .  مشكلة املرحلة الثانوية يعدّ   كرار يف معّدلَي التسرب والت  ارتفاع  لكن  
 .ة الصحية وبناء نظام متكامل من شأنه أن حيقق التغطية الشاملةيف إصالح الرعاي

 .أحرز تقدم يف تنفيذ سياسات وتدابري املساواة ملنع مجيع أشكال التمييز. املساواة  -١٢

اسُتحدثت أدوات لوضـع سياسـات تراعـي        . تدابري مكافحة التمييز العنصري     -١٣
ينص على أن اإلجراءات    اً  ومة قانون ، اعتمدت احلك  ٢٠١٣ففي عام   . نصاف بني األعراق  اإل
ية يف اجملالني العام واخلاص اليت تستهدف السكان املنحدرين من أصل أفريقي حتقـق              جياباإل

 يف املائة من املناصب الشاغرة يف القطاع العام         ٨ على ختصيص    املصلحة العامة، وينص أيضاً   
 .سكانلتلك الفئة من ال
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إىل مستوى غري مسبوق اجتماُع تـدابري سياسـات         قَلّص البطالة   . سياسات العمالة   -١٤
وحتّسن توزيع الدخل عندما ُنفـذت      . اقتصادية وبرامج حمددة إلدماج العاطلني يف سوق العمل       

 اً، حقوق العمال عن طريق تدعيم القوانني املتعلقة حبماية فئات حمددة وأكثر استضعاف            زتعزيلتدابري  
 . الثالثيةاف، وإنشاء جمالس األجور، واملفاوضات وعمال األرييني املرتلالعمالمثل قانون 

 يف املائة،   ١٢,٤ إىل   ٣٠اخنفضت معدالت الفقر من     . مكافحة الفقر والفقر املدقع     -١٥
 يف املائة عند اقتـراب      ٥ يف املائة بعد أن وصل إىل        ١أقل من   اً  ويبلغ معدل الفقر املدقع حالي    

 .قطع دابر الفقر املدقعهو مة احلكوما زال هدف و. ٢٠٠٢انتهاء األزمة يف عام 

حتسنت الظروف بعد تنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعـين         . إصالح نظام السجون    -١٦
مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة الـذي               

ينات كـثرية؛   وعوجلت مشكلة االكتظاظ بعزم يف مراكز االحتجاز بإدخال حتس        . زار البلد 
 .٢٠١٤وعليه، يستطيع الوفد أن يعلن أنه سُيقضى على االكتظاظ حبلول منتصف عام 

للبلـد  التحقيق يف اجلرائم املرتكبة إبان احلكم العسكري يف التاريخ احلـديث              -١٧
 الذي اتسمت به الدولة يف الفترة اليت أْنِفـذ فيهـا            اخلموللقد ولّى عهد    . وحماكمة اجلناة 

. ، املعروف باسم القانون املتعلق بسقوط الدعوى العامة       ١٩٨٦لعام   ٨٤٨-١٥ القانون رقم 
، حصل حتّول يف منوذج اإلفالت من العقاب عندما ُعّدت دعاوى جديـدة             ٢٠٠٥ففي عام   

بأهنا تتجاوز نطاق القانون املذكور، وألِغيت القوانني اإلدارية اليت تنص على أن هذا القـانون               
 العمـل   ٢٠١١يف عـام    ، أعيـد    ٨٣١-١٨عمالً بالقانون رقم    و. ينطبق على هذه الدعاوى   

، األمر الـذي أعـاد للقـضاء        ٨٤٨-١٥بالدعاوى العامة اليت سقطت مبقتضى القانون رقم        
 حقوق  وقبلت الدولة يف الوقت نفسه حتمل املسؤولية عن انتهاكات        . االختصاص يف تلك القضايا   

 ".عملية كوندور"ليمي القمعي بواسطة اإلنسان النامجة عن إرهاب الدولة والتنسيق اإلق

ومل َيْخلُ من صعوبات َدْرُب إعادة احلق إىل نصابه وإعمال العدالة كاملةً ومعاقبـة                -١٨
، أعلنت حمكمة العدل العليا عدم دستورية مادتني مـن القـانون            ٢٠١٣ففي عام   . اجملرمني
 ٢٢يد أو السقوط بـني  فهاتان املادتان تنصان على عدم انطباق فترة التحد . ٨٣١-١٨ رقم

 / ودخول ذلك القـانون حيـز التنفيـذ يف تـشرين األول            ١٩٨٦ديسمرب  /كانون األول 
ة حلقوق اإلنسان املرتكبة إبان احلكم      سيمتعلق األمر باالنتهاكات اجل   ي عندما   ٢٠١١ أكتوبر

ـ            - الدكتاتوري املدين   اًالعسكري، وعلى أن تلك اجلنايات جرائم يف حق اإلنـسانية وفق
 .أوروغواي اليت انضمت إليها اهدات الدوليةلمعل

ومع أن احملكمة العليا أعلنت تينك املادتني غري دستوريتني يف بعض احلاالت احملددة،               -١٩
تطبيق القانون الذي َسّن جرمية االختفاء القسري بأثر رجعي على          عدم  فإهنا اعتربت أنه جيب     

قـانون  ية، األمر الذي يسمح بانطبـاق       حاالت االختفاء القسري أثناء الدكتاتورية العسكر     
على حماكم عدة يف أوروغواي بـشأن       اً  والقضايا املعروضة حالي  . التقادم على تلك احلاالت   
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ة حلقوق اإلنسان، ويتعلق كثري منها باالختفاء القسري، مستمرة رغم أهنا      اجلسيمنتهاكات  الا
 .القابلة للتقادمغري لقسري جرمية االختفاء افيما خيص طبيعة تواجه اليوم مواقف خمتلفة 

وتود حكومة أوروغواي، ألسباب قضائية وأخالقية، أن تستمر يف سـلوك طريـق      -٢٠
 .اهتا الدولية كاملةًالتزام التزام احلكومة بأداء  من جديداحلقيقة والعدالة؛ وأكد الوفد

حشد ت و املزيد من التحسينا  إدخال  تاج إىل   حتوجود جماالت   بواعترف الوفد باستمرار      -٢١
 .وألقى الضوء على دور اجملتمع املدين املهم.  جديدةأدواتاملوارد واستحداث املزيد من 

 والواردة يف التقريـر  ٤٤وأشار الوفد إىل التعهدات وااللتزامات الطوعية البالغ عددها      -٢٢
ورحب باملسامهات الـيت قـد      . دعزيز محاية حقوق اإلنسان يف البل     الوطين، وهي هتدف إىل ت    

 .ماية حقوق اإلنسانحلاعد أوروغواي على حتسني نوعية سياساهتا وفعالية مؤسساهتا املعنية تس

 ردود الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور و  -باء  

ه وترد التوصيات املقدمة أثنـاء هـذ      . جلسة التحاور  ببيانات أثناء     وفداً ٨١أدىل    -٢٣
افرت بيانات الوفود اخلطية، اليت جيب التحقق       ومىت تو .  من هذا التقرير   يف الفرع ثانياً  اجللسة  

كي ، ُنشرت مجيعها على املوقع الشب     )١(منها مبقارنتها مبحفوظات البث الشبكي لألمم املتحدة      
 .)٢(اخلارجي جمللس حقوق اإلنسان

. وأشادت بوتان بتنفيذ أوروغواي التوصيات املقدمـة أثنـاء االسـتعراض األول             -٢٤
 منها تعزيز حقوق املرأة والطفل بواسطة       لتحقيق أهداف  ابية املتخذة وأشارت إىل التدابري اإلجي   

 .استراتيجيات وطنية

الستعراض ل األوىل   منذ اجلولة واعترفت دولة بوليفيا املتعددة القوميات بالتقدم احملرز          -٢٥
 . يف جماالت التعليم ومحاية حقوق املرأة ومكافحة التمييزال سيماالدوري الشامل، 

 بوتسوانا جبهود أوروغواي، خاصة يف جماالت حقوق الطفل واسـتغالل           وأشادت  -٢٦
 .والتعليماً األطفال جنسي

وأعربت الربازيل عن تقديرها ملا اتُّخذ من إجراءات لتعزيز املساواة العرقية واعتماد              -٢٧
ـ      . اجلنستشريعات جتيز الزواج بني أشخاص من نفس          يف  اموأشـارت إىل االخنفـاض اهل

 . والفقر املدقع يف السنوات القليلة املاضيةمعدالت الفقر

__________ 

)١( http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/universal-periodic-review/18th-

upr/watch/uruguay-review-18th-session-of-universal-periodic-review/3122325213001. 

)٢( https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/18session/Uruguay/Pages/default.aspx. 
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وسلطت بوركينا فاسو الضوء على التقدم الذي حققته أوروغواي يف جمال حقـوق     -٢٨
 .الطفل واملرأة وأشادت بالتدابري املتخذة لتحسني ظروف السجن واحلد من الفقر

. وف السجن واستعلمت كندا عن التدابري اليت تعتزم أوروغواي اختاذها لتحسني ظر           -٢٩
 .وقالت إهنا تأمل إمداد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بالتمويل الكايف

 انضمام الدولة إىل اتفاقية اليونسكو ملكافحة       ال سيما وأشارت تشاد إىل التقدم احملرز،        -٣٠
التمييز يف جمال التعليم وتصديقها على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص              

قية منظمـة   ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إضافة إىل سعيها إىل التصديق على اتفا          باحلقو
 .املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة) ١٩٨٩(١٦٩العمل الدولية رقم 

وهنأت شيلي أوروغواي على ما حققته من تقدم يف تنفيذ اخلطط والربامج الوطنية               -٣١
 ليـات اآلزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها، وأعربت عن تقديرها التزام البلد ب          الرامية إىل تع  

 .قوق اإلنسانحل العاملية

للقـضاء علـى الفقـر،        وعربت الصني عن تقديرها التدابري العديدة املتخذة، مثالً         -٣٢
وإصالح نظام السجون، وتعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق املـرأة، وحقـوق الطفـل،              

 .ةذوي اإلعاقشخاص األوحقوق 

وعرضت كولومبيا إفادة أوروغواي من جتربتها يف جماالت إدراج حقوق اإلنـسان              -٣٣
 .واملنظور اجلنساين يف السياسات االجتماعية ومتابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل

ورحبت كوت ديفوار بتنفيذ تدابري فعالة هتدف إىل تقليل عدد أطفال الـشوارع،               -٣٤
التعليم، ودعم األسر اليت تعاين الفقر املدقع، ومكافحة العنف املـرتيل، والتـصدي             وتعزيز  

 .للمعاملة الالإنسانية يف مراكز االحتجاز

وسـلطت  . وأشارت كوبا إىل إجنازات أوروغواي وإرادهتا السياسية ملكافحة الفقر          -٣٥
معتربة أهنا تستحق   صصة هلا   الضوء على الربامج التعليمية اليت وضعها البلد وزيادة املوارد املخ         

 .بالغ التقدير

وأشادت قربص باجلهود اليت تبذهلا الدولة للتوفيق بني تشريعاهتا الوطنيـة واملعـايري               -٣٦
 ضدوأشارت إىل التقارير اليت تتحدث عن الصعوبات اليت تواجهها للتصدي للعنف            . الدولية

التنميطات اجلنسانية، رغم التقـدم     املرأة، وأوجه الالمساواة بني اجلنسني يف سوق العمل، و        
 .الذي حتقق يف هذه اجملاالت

وألقت إكوادور الضوء على إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وتنفيذ خطـة              -٣٧
عمل االستراتيجية الوطنية لألطفال واملراهقني وخطة العمل الوطنية الستئـصال اسـتغالل            

 .األطفال واملراهقني جنسياً
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التزامها بعملية االسـتعراض الـدوري      جمدداً  إىل تأكيد أوروغواي    وأشارت مصر     -٣٨
 هاالحظت أهنا قبلت مجيع التوصيات املقدمة أثناء استعراضها األول وقدمت تقرير          والشامل  

 .نتصف املدةمل

وأشارت إستونيا إىل التقدم الذي أحرز يف جماالت حقوق املـرأة، ونظـام عدالـة                 -٣٩
واحلد من الفقر، وشجعت أوروغواي على بذل املزيد من اجلهود          األحداث، واالجتار بالبشر،    

 .وحّيت جهود الدولة يف ميدان مكافحة الفساد والتزامها بصون حرية التعبري. يف هذه اجملاالت

وطلبت فنلندا إىل الوفد أن يقدم املزيد من التفاصيل عن معاملة األحداث يف النظام                -٤٠
املـشار إليـه يف     " نظام مسؤولية املراهقني اجلنائية   " إطار   القضائي وتنفيذ الربامج اخلمسة يف    

 .التقرير الوطين

ورحبت فرنسا بالتزام الدولة حبماية حقوق اإلنسان وجبهودها لتنفيذ التوصيات اليت             -٤١
 .قبلتها وبإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 تربعات إىل مفوضـية     مناً  وأعربت غابون عن ارتياحها ملا تقدمه أوروغواي سنوي         -٤٢
وأشادت بتعاون الدولة مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة           . حقوق اإلنسان 

 .وتصديقها على كثري من اتفاقيات حقوق اإلنسان

وأعربت . ورحبت أملانيا بتعيني أعضاء جملس إدارة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان           -٤٣
 .يات والثغرات يف النظام اجلنائيعن قلقها من االجتار بالنساء والفت

وأشادت غانا بالتقدم الذي حققته أوروغواي يف تنفيذ خمتِلف التوصيات املقدمـة              -٤٤
 . االستعراض األوىلجولةأثناء 

 اجلولةوأعربت اليونان عن تقديرها ملا تبذله الدولة من جهود لتنفيذ معظم توصيات               -٤٥
 ما تعلق منها حبقوق املرأة، وظروف السجن،         سيما الورحبت بالتطورات اإلجيابية،    . األوىل

 .وحقوق الطفل

وأشادت غواتيماال بسجل أوروغواي يف جمال حقوق اإلنسان، وسألتها أن تقـدم              -٤٦
معلومات يف الوقت املناسب عن نتائج املشاورات املقررة بشأن وضع مشروع خطة عمـل              

ية التصديق على اتفاقية منظمة العمـل       اخلطة الوطنية ملكافحة العنصرية والتمييز وعن إمكان      
 .١٦٩الدولية رقم 

وألقت هندوراس الضوء على اجلهود الكبرية اليت بذلتها أوروغواي، مثـل سـّنها               -٤٧
 .نتصف املدة منذ االستعراض األولمل اًتشريعات وإطارها املؤسسي وتقدميها تقرير

دت من املعلومات عـن     واستزا. وأعربت هنغاريا عن قلقها إزاء ظروف االحتجاز        -٤٨
 .ملكافحة االجتاراً القانون الشامل واخلطة الوطنية اللذين يوضعان حالي
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وشددت إندونيسيا على التزام أوروغواي الراسخ حبقوق اإلنسان، خاصة مساعيها            -٤٩
لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها تلك اهلادفة إىل مكافحـة الفقـر              

 .الندماج االجتماعي وتعزيز حق اجلميع يف التعليموتشجيع ا

ورحبت مجهورية إيران اإلسالمية بقرار االنضمام إىل اتفاقية اليونـسكو ملكافحـة              -٥٠
 .التمييز يف جمال التعليم، وتعزيز السياسات االجتماعية املتعلقة باألطفال واملراهقني

وعية الكثرية، مثل تلك املتعلقة     يرلندا عن تقديرها تعهدات أوروغواي الط     أوأعربت    -٥١
وأبدت خماوفها من التقارير اليت تتكلم عن العنف املرتيل وانتشار االحتجاز           . بالعنف اجلنساين 

 .االحتياطي والسابق للمحاكمة

وأشادت إسرائيل جبهود أوروغواي لتحسني محاية حقوق اإلنسان، وهنأت الدولة            -٥٢
مللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية        بتصديقها على الربوتوكول االختياري ا    

 .واالجتماعية والثقافية

سني ظـروف   زيادة حت واستفسرت إيطاليا عن التدابري اليت تعتزم أورغواي اختاذها ل          -٥٣
السجن، وطلبت تقدمي تفاصيل عن االستراتيجية الرامية إىل مقاضاة مرتكيب جرمية االجتـار             

 .بالبشر

ـ  تلك اليت ترتب ع    ال سيما هود أوروغواي،   وأشادت األردن جب    -٥٤ ها انـضمامها إىل   ن
اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم وتصديقها على الربوتوكـول االختيـاري             
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإنـشاء املؤسـسة            

 .الوطنية حلقوق اإلنسان

اخستان التدابري املتخذة لالرتقاء مبستوى التمتع حبقوق اإلنسان، خاصة         وحّيت كاز   -٥٥
ورحبت بإنشاء املؤسسة الوطنيـة     . يف جماالت حقوق الطفل واملرأة والتعليم ومكافحة الفقر       

 .حلقوق اإلنسان

وأشارت قريغيزستان إىل إنشاء حماكم خاصة وتعيني مدعني عامني للتصدي للجرمية             -٥٦
 .ر بالبشر، إضافة إىل تدابري أخرى حامسة يف إطار إصالح القضاءاملنظمة واالجتا

وأعربت ماليزيا عن تقديرها حتديث املعلومات عن التقدم الكبري احملـرز يف تنفيـذ                -٥٧
وشجعتها التعهدات وااللتزامات الطوعية الـواردة يف التقريـر         . توصيات االستعراض األول  

 .الوطين

ود احلكومة لوقف حمنة األطفال املستضعفني، وشـجعت        وَسّر ملديف أن َتْعلم جبه      -٥٨
 .أوروغواي على إدخال املزيد من التحسينات يف جمال العنف املرتيل

وأشارت مايل إىل تنمية أوروغواي االجتماعية واالقتصادية ومبادراهتا الكثرية لتنفيذ            -٥٩
 .أفضلاً التوصيات اليت قبلتها تنفيذ
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جنة املشتركة بني املؤسسات إلعداد التقارير وتقـدميها        ورحبت املكسيك بإنشاء الل     -٦٠
 .إىل آلية االستعراض الدوري الشامل وهيئات املعاهدات واعتماد تشريعات عن األمومة

وطلب اجلبل األسود إىل أوروغواي أن تقدم املزيد من التفاصـيل عـن التحـسينات                 -٦١
ان واالستعراض الدوري الشامل وعن     املؤسسية املتعلقة برصد تنفيذ توصيات هيئات حقوق اإلنس       

 . املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانيةركزالتدابري املتخذة لتحسني م

 واستفسر املغرب عـن حمتـوى االسـتراتيجية الوطنيـة لألطفـال واملـراهقني               -٦٢
 . يف السجونرالقّصورحب باملبادرات اهلادفة إىل محاية حقوق . ٢٠٣٠-٢٠١٠ للفترة

وأعربت ناميبيا عن تقديرها جهود أوروغواي للحد من الفقر ومكافحة اسـتغالل              -٦٣
األشـخاص  على سّن تشريعات حلمايـة      أيضاً  وألقت الضوء   .  واالجتار هبم  األطفال جنسياً 

 .ةاإلعاق ذوي

 وأثنت هولندا على اعتماد قانون الزواج املثلي وشددت على أمهية إتباعـه بـربامج        -٦٤
 .توعية ملكافحة التمييز املبين على امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية

مبـا يف   وحّيت نيكاراغوا التقدم الذي أحرزته أوروغواي يف محاية حقوق اإلنسان،             -٦٥
 وضع اإلطار املؤسسي حلل املشكالت االجتماعية مثل عمل األطفال وعدالة األحداث            ذلك

 .واملراهقني وأطفال الشوارعواالستغالل اجلنسي التجاري لألطفال 

ورحبت النرويج جبهود الدولة لوضع حد لإلفالت من العقاب وأعربت عن قلقهـا               -٦٦
 املرأة وقلة مـشاركتها يف      ضدإزاء مجلة من األمور منها كثرة ما ُبلّغ عنه من حاالت العنف             

 .هيئات صنع القرار

كافحـة االجتـار    وأشادت عمان بتدابري التعلـيم الـيت ُنفـذت وإجـراءات م             -٦٧
ورحبت باعتماد استراتيجيات تنفيذ السياسات العامة عـن األطفـال واملـراهقني             .بالبشر
 .٢٠٣٠-٢٠١٠ للفترة

  سـبل   حتـسني  وحثت باكستان أوروغواي على اختاذ ما يلزم من تدابري يف جمايل            -٦٨
لتمييـز  وشاركت جلنةَ القضاء علـى ا     .  العدالة والقضاء على التمييز العنصري     الوصول إىل 

العنصري واللجنةَ املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة خماوفهما من معاملة املنحدرين مـن              
 .أصل أفريقي معاملة غري متكافئة مع غريهم

وسلطت باراغواي الضوء على التزام الدولة هبيئات املعاهدات وأشادت جبهودهـا             -٦٩
 .هقنيألطفال واملرال  اجلنسي التجاريستغاللالملكافحة ا

وحّيت بريو التقدم الذي حققته أوروغواي، خاصة إنشاء املؤسسة الوطنية حلقـوق              -٧٠
اإلنسان، واعتماد تشريعات عن تعويض ضحايا التمييز يف حق املنحدرين من أصل أفريقي،             

 .، واحلد من الفقرةذوي اإلعاقاألشخاص وتشريعات عن 
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ورحبـت  .  تقرير أوروغواي الوطين   وحّيت الفلبني االلتزامات الطوعية املدرجة يف       -٧١
 .بالتطورات اإلجيابية يف حقوق املرأة وجهود مكافحة االجتار بالبشر

وسألت الربتغال عن الطريقة اليت تقّيم هبا أوروغواي آثار التدابري املتعلقـة حبقـوق               -٧٢
 .انوي العامالطفل وعن التدابري املتخذة، إضافة إىل زيادة امليزانية، لتحسني نظام التعليم الث

 ورحبت مجهورية مولدوفا باالسـتراتيجية الوطنيـة لألطفـال واملـراهقني            - ٧٣
 .وعمل األطفالاً  واجلهود اجلارية ملكافحة استغالل األطفال جنسي٢٠٣٠- ٢٠١٠  للفترة

وأشادت تونس بتصديق الدولة على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               -٧٤
ألشخاص من االختفاء القسري وإنشاء املؤسـسة الوطنيـة         واالتفاقية الدولية حلماية مجيع ا    

يف مكافحة التمييز العنصري ويف جمال      احملرز  وأشارت إىل التقدم التشريعي     . حلقوق اإلنسان 
 .املساواة بني اجلنسني

وأشار االحتاد الروسي إىل إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان املكلفة بأمور منها              -٧٥
، والتحقيق يف اجلرائم املرتكبة إبان احلكم الدكتاتوري، ومقاضـاة          نعهممكافحة التعذيب و  

 .جمرمي احلرب والبحث عن املختفني

بشأن حقـوق     وأشارت السنغال إىل التقدم الكبري احملرز يف تنفيذ التوصيات، مثالً           -٧٦
ماعية األطفال ومكافحة العنف املرتيل والتدخل اإلجيايب يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجت          

 .والثقافية

القضائية اليت تكمـن    املؤسسية و واقترحت صربيا أن تنظر أوروغواي يف األسباب          -٧٧
وراء االكتظاظ يف السجون وتتخذ التدابري الالزمة وتنفذ السياسات املناسبة للتخفيف مـن             

 .وطأة هذه األوضاع

لـق بـأوروغواي،   وأشارت سنغافورة إىل التقدم احملرز منذ االستعراض السابق املتع     -٧٨
 إىل اجلهود الرامية    أيضاًوأشارت  . ومكافحة االجتار املرتيل   يف محاية املرأة من العنف       سيما ال

 .إىل زيادة رفاهية األطفال ومحايتهم من االستغالل

 والذي يرفع الصفة اجلرمية     ٢٠١٣والحظت سلوفينيا أن القانون الذي ُسن يف عام           -٧٩
يف محاية حقوق املرأة،    اً  مهماً  الثة األوىل من احلمل يعد تطور     عن اإلجهاض أثناء األشهر الث    

 .لكنها ظلت قلقة من استشراء العنف املرتيل

عرضها بوأشادت الصومال مبا حققته أوروغواي من تقدم منذ استعراضها السابق و            -٨٠
 .نتصف املدةمل اً مرحلياًتقرير

 املثلي ومبا حققته من تقدم يف       بالزواجاً  وأشادت إسبانيا باعتراف أوروغواي مؤخر      -٨١
 .التصدي للعنف اجلنساين، خاصة عندما يتعلق األمر بلجوء الضحايا إىل احملاكم املتخصصة
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واإلجـراءات املتخـذة لتـدعيم      ) Ceibal(وَسّر سري النكا أن َتْعلم خبطة سيبال          -٨٢
الوصـول  يسري سبل   السياسات االجتماعية اخلاصة باألطفال واملراهقني واجلهود الرامية إىل ت        

 .التعليم وحتسني نوعيتهإىل 

وأشادت دولة فلسطني بالتزام أوروغواي بآلية االسـتعراض الـدوري الـشامل              -٨٣
وجبهودها لضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وشجعتها على مواصـلة إدراج           

 .تلك احلقوق يف تشريعاهتا احمللية

رض إشارهتا إىل تقرير أعده املقرر اخلاص املعين مبسألة         وألقت السويد الضوء، يف مع      -٨٤
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، على ما بذلته               
أوروغواي من جهود لتحسني األوضاع يف السجون، لكنها الحظـت ضـرورة إجـراء              

 .إصالحات قضائية ومؤسسية جذرية

د مبا أحرزته أوروغواي من تقدم يف تنفيـذ توصـيات االسـتعراض       وأشادت تايلن   -٨٥
 . إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسانال سيمااألول، 

وأعربت عـن   . وأشادت توغو بالتقدم املؤسسي والقانوين الذي حققته أوروغواي         -٨٦
الفقر املدقع  ارتياحها ألن السياسات االجتماعية اليت انتهجتها الدولة أدت إىل تقليص الفقر و           

 .ملحوظاً تقليصاً

وشجعت ترينيداد وتوباغو أوروغواي على مواصلة مجيع جهودها لقطع دابر الفقر             -٨٧
 .وأشارت بارتياح إىل أن أوروغواي اختذت تدابري صارمة للحد من العنف املرتيل. واجلوع

مـن  اً  أن عدد يرلندا الشمالية بارتياح    أوالحظت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       -٨٨
 َتجّسد يف تشريعاهتا ومؤسساهتا املعنيـة       ض الدولة السابق  التوصيات اليت قُدمت منذ استعرا    

 .ورحبت بإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان. حبقوق اإلنسان

وأشادت تركيا بتنفيذ أوروغواي توصيات االستعراض األول، خاصة انضمامها إىل            -٨٩
لتمييز يف جمال التعليم وتصديقها على الربوتوكـول االختيـاري          اتفاقية اليونسكو ملكافحة ا   

 .امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

إعداد التقـارير   املعنية ب ورحبت تركمانستان بإنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات          -٩٠
 .ملعاهدات، املكلفة مبتابعة التوصيات إىل آلية االستعراض الدوري الشامل وهيئات ااملقدمة

بارتياح بالتدابري املتخذة حلماية األطفـال      اً  وأحاطت اإلمارات العربية املتحدة علم      -٩١
واستعلمت عن التدابري الرئيسة اليت تعتزم أوروغواي اختاذها ملكافحـة االجتـار            . واملراهقني

 .باألطفال وهتريبهم

زام الدولة مبواصلة تشجيع املواطنني على ممارسـة        وأعربت رومانيا عن تقديرها الت      -٩٢
 .حقوقهم اإلنسانية واستمرارها يف التعاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة
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وشجعت الواليات املتحدة األمريكية أوروغواي على اختاذ املزيد من التدابري الـيت              -٩٣
ة االجتار، والحظت عدم وجود خطة وطنية       متكّن من مالحقة من ُيشتبه يف أهنم ارتكبوا جرمي        
 .شاملة للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال

 اليت اختذهتا الدولة منـذ      املختلفةوالحظت أوزبكستان التدابري القانونية واملؤسسية        -٩٤
، مثل انضمامها إىل اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم   حلالتها االستعراض األول 

يقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى الربوتوكول االختياري امللحق           وتصد
 .بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وسلطت مجهورية فرتويال البوليفارية الضوء بتقـدير علـى جهـود أوروغـواي               -٩٥
اهقني الذين يعيشون يف الشوارع وعمل      الستئصال الفقر واهتمام الدولة بقضايا األطفال واملر      

 .األطفال

وهنأت فييت نام أوروغواي مبا أجنزته يف ميدان حقوق اإلنسان، مثل إنشاء املؤسسة         -٩٦
 .الوطنية حلقوق اإلنسان

ورحبت اليمن مبا حققته أوروغواي من تقدم وإجنازات، مثـل تـصديقها علـى                -٩٧
 اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل    

 .عاهداتاملهيئات عدد من والثقافية وتقدميها تقارير إىل 

النهج القائم  بوأشادت اجلزائر بالتقدم الذي أحرزته أوروغواي منذ استعراضها األول و           -٩٨
 صـالحات اإلوألقت الضوء على خمتلف     . على املشاركة الذي انتهجته إلعداد التقرير الوطين      

 .وتعزيزها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاليت أجرهتا الدولة التشريعية واملؤسسية 

 ،إنشاء نظام مسؤولية املراهقني اجلنائية، مع ورحبت أنغوال باجلهود املتعلقة باألطفال   -٩٩
رتيل اإلصالحات السياسية والقانونية اليت أدت إىل إنشاء حماكم متخصصة يف جمال العنف املبو

 .والعنف العائلي

 إنـشاء املؤسـسة     ال سيما وسلطت األرجنتني الضوء على تعزيز مؤسسات البلد،          -١٠٠
، وأشارت إىل إدراج الدولة هنجـا يأخـذ          أخرى الوطنية حلقوق اإلنسان، يف مجلة هيئات     
 .حبقوق اإلنسان يف السياسات االجتماعية

احلوار اليت تنتـهجها الدولـة مـع        وأعربت أرمينيا عن تقديرها سياسة التسامح و        -١٠١
ورحبت بإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان، إضـافة إىل          . األقليات القومية والدينية  
 . يف ميدان التعليمضطلع هبااجلهود املبذولة والربامج امل

وحّيت أستراليا جهود الدولة اهلادفة إىل تدعيم اإلطار املؤسـسي حلمايـة حقـوق                -١٠٢
 .دت باعتماد تشريعات تعترف باحلقوق اجلنسية وحقوق الصحة اإلجنابية للمرأةوأشا. اإلنسان
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وأشارت أذربيجان إىل اإلصالحات املؤسسية والقانونية لتعزيز حقـوق اإلنـسان             -١٠٣
ومحايتها وإىل املخاوف اليت عربت عنها هيئات معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالتفاوتـات             

 .بني الرجال والنساء

وأشادت بنغالديش بالتقدم الذي حتقق يف ترسيخ املؤسسات، والتـصدي لعمـل              -١٠٤
 .وأعربت عن قلقها من استمرار حوادث التمييز العرقي. األطفال، وقطاع الصحة

 . والتعليقات اإلضافية بتجميع األجوبةقاًلوفد عن األسئلة اليت تلقاها مسبوأجاب ا  -١٠٥

وغواي عّرفت االجتار باألشخاص بأنه جرميـة       وقالت السفرية لورا دوبوي إن أور       -١٠٦
. ، ومن اإلعاقة ظرفني مشددين    ني أو مراهق  وجعلت من العمر، عندما يكون الضحايا أطفاالً      

وتنسق املؤسسات  . بواسطة محالت توعية املسؤولني الرمسيني وتدريبهم     اً  وتعالَج املشكلة حالي  
السياسات االجتماعية األوسـع    وأدت  .  وكاالت السياحة  بشأنوصدر مرسوم   . فيما بينها 

اليت تستهدف األطفال واملراهقني، مثل تلك اليت ترمي إىل مكافحة العنـف املـرتيل              اً  نطاق
والقضاء على الفقر واإلقصاء االجتماعي وترويج الثقافة اجلنسية، دور اإلطار للتقليـل مـن        

ملساكن اخلاصة، مبا   وينص القانون الذي ينظم العمل املرتيل على تفتيش ا        . درجة االستضعاف 
ويوسَّع نطاق التفتيش يف حاالت عمل األطفـال يف         . يف ذلك مبشاركة الشرطة بإذن القضاء     
 .مجيع أحناء البلد وُتقيَّم خمتلف املخاطر

وقالت عضو برملان أوروغواي، دانييال بايسي، إن سن الزواج يف أوروغواي كـان               -١٠٧
عـن الـزواج     ١١٩-١٩ باعتماد القانون رقم  و.  سنة للفتيان  ١٤ سنة للفتيات و   ١٢اً  دائم

وتقّر أوروغواي بأن املعايري الدولية حتدد سن الـزواج         .  سنة ١٦املثلي، زيد سن الزواج إىل      
 . سنة، وللدولة إرادة راسخة للتوفيق بني تشريعاهتا وتلك املعايري١٨ يف

نـدريس  وأشار مدير السياسات االجتماعيـة يف وزارة التنميـة االجتماعيـة، أ             -١٠٨
بفضل زيادة اإلنفـاق    اً  سكاغليوال، إىل أن الفقر ال يفتأ يتقلص يف أوروغواي، وذلك أساس          

ومـن  .  وإعادة توجيـه الـسياسات     ٢٠١٢ و ٢٠٠٥االجتماعي العام بالضعف بني عامي      
اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة إصالح نظام الصحة الوطين الشامل، وزيادة ميزانية التعليم،            

 وتوسـيع  ،نامج اجلديد للتحويالت االقتصادية إىل األسر الفقرية اليت تعيل أطفاالً     الرباعتماد  و
وستواصل أوروغـواي عملـها املتعلـق       . نطاق اخلطة الشاملة ملركز دعم الطفولة واألسرة      

 .٢٠٣٠ستمر أهدافها حىت عام ستباالستراتيجية الوطنية لألطفال واملراهقني اليت 

أن أوروغواي أنشأت وفقاً    اث، أشارت السيدة بايسي إىل      وعن قضايا عدالة األحد     -١٠٩
 للمسؤولية اجلنائية ميد نظـام اجلـاحنني األحـداث مبكـّون            اًنظامالتفاقية حقوق الطفل    

قالت و. تثقيفي يتماشى مع منوذج احلماية الشاملة الذي تنادي به األمم املتحدة           - اجتماعي
لقّصر مسلويب احلرية وعدد القّصر الـذين       اإلحصاءات مشجعة من جهة النسبة بني عدد ا       إن  

وتوجد إرادة سياسية لوضع نظام وإمـداده بإطـار مؤسـسي           . طُبقت عليهم تدابري بديلة   
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مع النهج الـصارم يف     اً  وأدِخلت تعديالت على مدونة األطفال واملراهقني انسجام      . مناسب
يعية والـسياسات العامـة     التعامل مع استراتيجية احلياة والتعايش، مبا يف ذلك الوسائل التشر         

وقُدم . بعض الشيء اً  والتدخل على الصعيد احلضري يف املناطق اليت يكون فيها التعايش معقد          
مشروع مدونة عن مسؤولية املراهقني اجلنائية إىل الربملان الذي سيحلل حمتواه؛ ومن مزايـا              

وال يـزال   . وليةاملشروع أنه سيعوض أسلوب التحريات بأسلوب اهتامي يستويف املعايري الد         
 .ُيحرز يف هذا املضماراً يتعني بذل املزيد من اجلهود، لكن تقدم

وقالت السيدة بايسي يف معرض تبديدها أحد خماوف إسرائيل من تسجيل األطفال              -١١٠
ويف إطار هذا النظام،    . القانونوجب  صدر شهادات مواليد حية مب    تواملراهقني إن أوروغواي    

ؤسسة الصحية اليت ُولد فيها، ال ُيكتفى بإصدار شـهادة والدة بـل             قبل أن يغادر الوليد امل    
وملا كانت معظم الوالدات تتم يف املؤسسات الـصحية،   . يتجاوز األمر إىل إصدار رقم هوية     

فإنه ال يكاد يوجد تسجيل ناقص يف أوروغواي يستحق الذكر؛ فنسبة الوالدات غري املسجلة             
.  كل األطفال املسجلني مـن الـسياسات االجتماعيـة     ويستفيد.  يف املائة  ٢عن  اً  تقل كثري 

، أصبح من املمكن الوصـول إىل أسـر مل          لمرأةل عهد الوطين املوبفضل برامج تنفَّذ يف إطار      
 .تسجل أطفاهلا لسبب أو آلخر

وعن مشاركة املرأة يف مواقع اختاذ القرار ويف احلياة السياسية، من املتوقع أن تطبـق            -١١١
ينص على أن القوائم جيـب أن تتـضمن         اً   فقط قانون  ٢٠١٤بات عام   أوروغواي يف انتخا  

ينبغـي  . من اجلنس اآلخر من كل من املمثلني واملناوبني       اً  واحداً  شخصني من جنس وشخص   
 .إذن انتظار كيف ستنفذ األحزاب السياسية ذلك

الز وأجاب املدير العام للشؤون السياسية يف وزارة اخلارجية، السفري ريكاردو غونز            -١١٢
من التدابري اختذت بالتدريج للتصدي     اً  أريناس، عن سؤال يتعلق بالعنف املرتيل فقال إن كثري        

للظاهرة ووضع إطار تشريعي وإنشاء مؤسسات تكفل حقوق اإلنسان، ومحاية الـضحايا،            
 .ومالحقة اجلناة ومساءلتهم

 خاوفاملإىل  السيدة غابرييال فولكو،    هي  وأشارت مستشارة لدى وزارة الداخلية،        -١١٣
ويعكس اهتمام احلكومتني الـسابقتني     .  نظام السجون  إزاء كثري من الوفود     اليت أعرب عنها  

ومن . بنظام السجون زيادة العناية حبماية حقوق اإلنسان واحترام كرامة من ُسلبت حريتهم           
النجاحات اليت ُحققت اعتماد استراتيجيات َتدّخل جامعة توفر جمموعة من الردود تـشمل             

يف حتقيـق   اً  وأحرزت أوروغواي تقـدم   . اركة وزير اخلارجية وجهات حكومية أخرى     مش
؛ ومن املتوقع أن يترتب علـى هـذه         ٢٠١٤هدف احلد من االكتظاظ حبلول منتصف عام        

بواسـطة  اً  كـبري اً  وقدم اجملتمع الدويل دعم   . ٢٠١٦التدابري فائض يف األماكن حبلول عام       
وأعربـت  . كل وما يتصل بذلك من مؤسـسات      مشاريع عّززت عملية إصالح السجون ك     

دت ورالسيدة فولكو عن أملها أن تكون اإلجراءات اليت اتُّخذت يف السنوات األربع املاضية              
ورحبـت  . بوضوح يف العرض الذي قدمته ويف الوثائق اإلضافية اليت أتيحت جلميع الوفـود      

 .إياهاأوروغواي بتوصيات الدول ومناذج املمارسة اجليدة اليت شاركتها 
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وقال املفوض الربملاين املعين بنظام السجون، السيد ألفارو غارسي، إنه يـستطيع أن               -١١٤
 سـنوات وإن    ت هامة على نظام السجون منذ مثان      أن أوروغواي تدخل إصالحا   اً  يؤكد متام 

وما انفك مكتـب املفـوض      . النتائج من جهة إصالح البنية التحتية واإلدارة ظاهرة للعيان        
وطُرحت أسئلة عن تنظيم أمر اإلحضار      . يتعاون مع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان     الربملاين  

وينظر جملس النواب يف مشروع إنـشاء آليـة         . ١٩١٧املنصوص عليه يف الدستور منذ عام       
 .إضافية حلماية احملتجزين

يال وشددت املنسقة التنفيذية ألمانة حقوق اإلنسان يف ديوان الرئاسة، السيدة غراتسي        -١١٥
، على التزام السلطة التنفيذية بالتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان اليت حدثت إبان            خورخي

وبسبب اجلهود الـيت    . ١٩٨٥ إىل   ١٩٦٨احلكمني الدكتاتوري والسابق للدكتاتورية، من      
مـن أوروغـواي    اً   مواطن ١٧٨باختفاء   ٢٠١٤حبلول عام   ، اعُترف   ٢٠٠٠ُبذلت منذ عام    

ألمثلة الواضحة على تدعيم املؤسسات إنشاء أمانة حقـوق اإلنـسان           ومن ا . اًيقسراختفاًء  
على التحقيقات  اً  وتعمل األمانة، اليت تضم أفرقة جامعية، يومي      . ملعاجلة قضايا التاريخ احلديث   

 عن  بحثافية لل شربولوجية املسوح االستك  وتشمل التحقيقات األنث  . التارخيية واألنثربولوجية 
 شكاوى إىل قصر العدالة عن انتـهاكات        ٢٠٤وقدم الضحايا حىت الساعة     . رفات املختفني 

 مع اهليئات القضائية يف    أيضاًوتتعاون أوروغواي   . حقوق اإلنسان املرتكبة يف التاريخ احلديث     
، أي   على طلبات من يبحثون عـن أصـوهلم        أيضاًوترد األمانة   . إيطاليا واألرجنتني وشيلي  

 . خمتفنيأبناء أشخاصهنم يعتقدون أ

ورد املدير املسؤول عن حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين يف وزارة اخلارجيـة،               -١١٦
السفري فيديريكو بريادزا، على األسئلة عن تنفيذ قانوَني احلقوق اجلنسية واإلجنابيـة وعـن              

 العناصـر   وينسق تنظيَم القوانني وزارة الصحة العامة، وحيددها بوضوح       .  الطوعي اإلجهاض
وذكّر بأنه مل َيحدث يف السنوات األخرية، مع تنفيذ القانون          . املتعلقة باالستنكاف الضمريي  

احلايل، أنْ وقعت وفيات نفاسية بسبب إجهاض غري مأمون، يف حني أهنا كانت متثل فيمـا                
 . يف املائة من الوفيات النفاسية يف البلد٣٠مضى 

سان اليت جيري إعدادها على ُبعد حقوق اإلنسان،        وتركز اخلطة الوطنية حلقوق اإلن      -١١٧
ومن املرتقب أن ُتعرض    . للتعايشاً   إطار أيضاًلكنها شاملة يف واقع األمر ومن املتوقع أن توفر          

حبلول هنايـة   اً  على جملس الوزراء وُيتشاور بشأهنا مع اجملتمع املدين وتدخل حيز التنفيذ كلي           
 .٢٠١٤ عام

مع منـوذج   اً  ملكافحة العنصرية والتمييز مفهوم التمييز متاشي     ووسعت اخلطة الوطنية      -١١٨
 واستشارة اجملتمـع    ٢٠١٤وتأمل احلكومة إكماهلا يف النصف الثاين من عام         . األمم املتحدة 

  .٢٠١٥يف عام اً املدين فيها، ومن املتوقع أن تدخل حيز التنفيذ كلي
  . التسرب املدرسيوتنفذ أوروغواي برامج وسياسات عدة هتدف إىل مكافحة  -١١٩
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وأشار السيد سكاغليوال إىل أن أوروغواي ملتزمة بتنفيذ سياسات املساواة املتعلقـة            -١٢٠
وَتحقق تقـدم   . وهي ُتحقق تقدماً يف صياغة لوائح قانون شامل       . باألشخاص ذوي اإلعاقة  

 وتـوفري  أيضاً يف إطار اخلطة الوطنية اجلديدة لتيسري جلوء األشخاص ذوي اإلعاقة إىل العدالة      
  .احلماية القانونية هلم

وعن إمكانية التصويت يف القنصليات، أشار السيد غرييرو إىل أن فريقاً عـامالً يف                -١٢١
  .ولكي يصبح ذلك قانوناً انتخابياً، جيب أن ُيقَّر بأغلبية الثلثني. الربملان الوطين ينظر يف املسألة

أهنا بددت خماوف الدول واجملتمـع      وقال الوفد إنه يأمل أن تكون أجوبته مرضية و          -١٢٢
وأشار إىل أن أوروغواي تريد أن توافق مبدئياً على مجيع التوصيات اليت تنسجم مـع               . املدين

  .املعايري الدولية

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
  :فيما يلي التوصيات اليت حتظى بتأييد أوروغواي  -١٢٣

 فيها  لدولية اليت ليست طرفاً   النظر يف التصديق على الصكوك ا       -١-١٢٣
  ؛)نيكاراغوا(بعد واليت هتدف إىل محاية حقوق األقليات 

مواصلة إدراج معاهدات حقوق اإلنسان اليت صدقت عليهـا يف            -٢-١٢٣
التشريعات واألخذ هبا يف املؤسسات الوطنية، مع التركيز أكثر على إقامـة العـدل              

  ؛)فييت نام( والرعاية االجتماعية وتقليص الفوارق وتوظيف الشباب والسكن الالئق
االستمرار يف الوفاء بااللتزامات الدولية واالنضمام إىل صكوك          -٣-١٢٣

  ؛)كازاخستان(دولية جديدة يف جمال حقوق اإلنسان 
 حرصـاً  ١٦٩النظر يف اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم      -٤-١٢٣

، األمـر الـذي يـسهم يف        على محاية حقوق الشعوب األصلية وتعزيزها بفاعليـة       
  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات ()٣(االعتراف هبويتهم القومية، ال سيما أمة شاروا

__________ 

 .مل ُتحرر االستنتاجات والتوصيات  **  
النظر يف اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدوليـة        : ورفيما يلي نص التوصية بالصيغة املقدمة أثناء جلسة التحا         )٣(

 حرصاً على محاية حقوق الشعوب األصلية وتعزيزها بفاعلية، األمر الذي يسهم يف االعتـراف               ١٦٩ رقم
 ).دولة بوليفيا املتعددة القوميات(هبويتهم القومية، ال سيما السكان الشاروا 
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 ١٦٩النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            -٥-١٢٣
  ؛)غابون ()٤(يف إطار زمين معقول

علقـة   املت ١٦٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          -٦-١٢٣
  ؛)أوزبكستان(بالشعوب األصلية 

مواصلة حتقيق تقدم يف اجلهود املطلوبة والنظر يف التصديق على            -٧-١٢٣
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية ()٥(١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل          -٨-١٢٣
  ؛)اجلبل األسود(غات املتعلق بإجراء تقدمي البال

سـالمة  لـضمان   اعتماد ما يلزم من تدابري تشريعية وإداريـة           -٩-١٢٣
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية وتـسهيل           

  ؛)النرويج(جلوئهم إىل العدالة وتلقيهم املساعدة القانونية 
نشاء مؤسسة وطنيـة    مواصلة إحراز تقدم يف اجلهود املطلوبة إل        -١٠-١٢٣

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية( ملبادئ باريس حلقوق اإلنسان وفقاً
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وديوان املظـامل       ضمان تزويد     -١١-١٢٣

  ؛)أستراليا(مع مبادئ باريس وتوافقها باملوارد الكافية كي تؤدي مهامها بفعالية 
 املؤسـسة الوطنيـة حلقـوق       السعي إىل احلصول على اعتماد      -١٢-١٢٣

  ؛)بوركينا فاسو(اإلنسان 
تقيد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مببـادئ بـاريس         ضمان    -١٣-١٢٣

  ؛)فرنسا(
االستمرار يف احترام استقاللية املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان          -١٤-١٢٣

  ؛)غانا(وديوان املظامل أثناء عملية اإلبالغ 
ية حلقوق اإلنسان وديوان املظامل لدى جلنة       اعتماد املؤسسة الوطن    -١٥-١٢٣

  ؛)املكسيك(التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
  ؛)بوركينا فاسو(تسريع إنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب   -١٦-١٢٣

__________ 

التصديق على اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة        : سة التحاور فيما يلي نص التوصية بالصيغة املقدمة أثناء جل        )٤(
 ).غابون( يف إطار زمين معقول ١٦٩ رقم

مواصلة حتقيق تقدم يف اجلهود املطلوبة للتصديق       : فيما يلي نص التوصية بالصيغة املقدمة أثناء جلسة التحاور         )٥(
 ).ةمجهورية فرتويال البوليفاري (١٦٩على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
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مواصلة تدعيم اآللية الوقائية الوطنية يف إطـار الربوتوكـول            -١٧-١٢٣
فاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة         االختياري امللحق بات  

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بتأمني استقالليتها وإمدادها بـاملوارد الالزمـة            
  ؛)صربيا ( لتنفيذها بفعاليةووضع خطة

االستمرار يف إنشاء آلية وقائية وطنية ملكافحـة التعـذيب وفقـاً              -١٨-١٢٣
 امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وتأمني استقالليتها وتزويدها        للربوتوكول االختياري 

  ؛)إسبانيا(مبا يكفي من متويل وموارد ووضع خطة مفصلة لتنفيذها بفعالية 
، مبا يف ذلك استمرار منظمات      الواسعةمواصلة هنج املشاورات      -١٩-١٢٣

  ؛)غانا(ؤسسات اجملتمع املدين يف املشاركة بفعالية يف عمل اللجنة املشتركة بني امل
  ؛)بريو(تشجيع وضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان واعتمادها   -٢٠-١٢٣
العنصرية وغريهـا   ملنع  االستمرار يف تدعيم التشريعات الوطنية        -٢١-١٢٣

من أشكال التمييز ومالحقة اجلناة وتعويض الضحايا، خاصة عن طريق اعتمـاد            
 اللجنـة الـشرفية ملكافحـة    اخلطة الوطنية ملكافحة العنصرية والتمييز، وتدعيم    

العنصرية وكره األجانب، إضافة إىل تنظيم محالت توعية من شأهنا أن ُتْحـدث             
  ؛)كولومبيا(حتوالت ثقافية 

الوطنية ملكافحة العنصرية والتمييز    ضمان التنفيذ الفعال للخطة       -٢٢-١٢٣
  ؛)كوت ديفوار(

رية والتمييز  مواصلة جهود اعتماد اخلطة الوطنية ملكافحة العنص        -٢٣-١٢٣
  ؛)كازاخستان(

إمتام املبادرات الراهنة من أجل اعتماد اخلطة الوطنية ملكافحـة            -٢٤-١٢٣
العنصرية والتمييز بالتشاور مع منظمات املنحدرين من أصل أفريقي ومنظمـات           

  ؛)بريو(الشعوب األصلية 
مواصلة العمل على التنفيذ الكامل للخطة الوطنيـة ملكافحـة            -٢٥-١٢٣

  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات( ومجيع أشكال التمييز العنصرية
حتديد األولويات ورصد املـوارد الكافيـة لتنفيـذ تعهـدات             -٢٦-١٢٣

  ؛)فييت نام(أوروغواي والتزاماهتا الطوعية الواردة يف تقرير االستعراض 
االستمرار يف تدعيم التنفيذ الفعلي لتشريعاهتا يف جمال حقـوق            -٢٧-١٢٣
  ؛)رومانيا(املرأة 
االستمرار يف وضع سياسات وبرامج لالرتقاء مبستوى محايـة           -٢٨-١٢٣

  ؛)الفلبني(حقوق املرأة والنهوض هبا 
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لمرأة بإيالئه أمهية أكرب وإمداده مبـوارد       الوطين ل عهد  املتدعيم    -٢٩-١٢٣
  ؛)بنغالديش(كافية 
إنشاء آلية رصد لتقييم وضع محاية األطفال وتعزيـز قـدرات             -٣٠-١٢٣
  ؛)املغرب(ؤسسات احلكومية واخلاصة العاملة يف جمال حقوق الطفل امل

مواصلة تنفيذ الـربامج الراميـة إىل محايـة حقـوق الطفـل               -٣١-١٢٣
  ؛)نيكاراغوا(

  ؛)األردن(حقوق الطفل مواصلة سياساهتا املتعلقة بتحسني   -٣٢-١٢٣
طفال مواصلة اجلهود الرامية إىل تنفيذ االستراتيجية الوطنية لأل         -٣٣-١٢٣

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة (٢٠٣٠-٢٠١٠واملراهقني 
مواصلة ترسيخ السياسات االجتماعية يف إطار االسـتراتيجية          -٣٤-١٢٣

املستضعفني غاية   لألطفال واملراهقني للمطالبة حبقوق األطفال واملراهقني     الوطنية  
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(االستضعاف 

ل حتسينات هنائية على سياسات دعم األسـرة،        النظر يف إدخا    -٣٥-١٢٣
إضافة إىل بدائل رعاية األطفال ملعاجلة قضية ما يسمى أطفال الشوارع، يف مجلة             

  ؛)صربيا(أخرى قضايا 
  ؛)أذربيجان(البلد االستمرار يف حتسني سجل حقوق اإلنسان يف   -٣٦-١٢٣
ـ      -٣٧-١٢٣ ايل تسريع عملية إعداد واعتماد خطة العمـل الوطنيـة يف جم

الصحة والتعليم كي يستفيد منهما األطفال املنحدرون من أصل أفريقي على قدم     
  ؛)باكستان(املساواة 
مواصلة إيالء اهتمام خاص لظروف الفئات املستضعفة، مثـل           -٣٨-١٢٣

 والشعوب األصلية، خاصة املنحدرين من أصل أفريقـي  ةذوي اإلعاق األشخاص  
  ؛)الصومال(

الجتماعية اهلادفـة إىل تلبيـة االحتياجـات        مواصلة الربامج ا    -٣٩-١٢٣
األساسية للفئات املستضعفة من الغذاء والتعليم والـسكن والـصحة والعمـل          

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(
مواصلة اعتماد تدابري لتدعيم املؤسسات يف جمال الـشيخوخة           -٤٠-١٢٣

  ؛)األرجنتني(
 خاصة بني الـشباب     واإلثين والديين، تشجيع التسامح العرقي      -٤١-١٢٣

  ؛)تركمانستان(
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تعديل قانون العقوبات إللغاء العبارات اليت تنطوي على متييـز            -٤٢-١٢٣
 على احترام احلقـوق     ، حرصاً "الباب العاشر "سيما القسم املعنون     املرأة، ال ضد  

  ؛)كندا(والتصدي آلثار العنف الذي يعانيه ضحايا تلك الفظاظات 
املرأة ضد  ء املعايري اليت تنطوي على متييز       مواصلة جهودها إللغا    -٤٣-١٢٣

  ؛)قربص(من تشريعاهتا 
اجلنـساين  إيالء أمهية أكرب لتنفيذ السياسات اليت تعزز اإلطـار     -٤٤-١٢٣

ورصد املوارد الكافية له، وذلك بتقدمي دورات تدريبية تشجع         للدولة  املؤسسي  
  ؛)إسرائيل(املساواة بني اجلنسني 

األرامـل أو   ضـد   ملدين الستئصال التمييـز     إصالح القانون ا    -٤٥-١٢٣
  ؛)إسبانيا(املطلقات 

املرأة والقضاء على القوالب    ضد  تدعيم تدابري مكافحة التمييز       -٤٦-١٢٣
النمطية عن املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية عن طريـق محـالت      

  ؛)أذربيجان(التوعية 
 احلقوق والفـرص    املساواة يف لضمان  اختاذ تدابري أشد صرامة       -٤٧-١٢٣

  ؛)النرويج(بصرف النظر عن اإلثنية واجلنس 
تكثيف مكافحتها التمييز الذي يتعرض له املنحدرون من أصل           -٤٨-١٢٣

أفريقي واختاذ تدابري مناسبة للحد من التفاوتات اليت يعانوهنا يف جماالت التوظيف            
  ؛)غابون(والسكن والتعليم 

عرقي يف مجيـع اخلطـط       - مواصلة جهودها إلدراج بعد إثين      -٤٩-١٢٣
  ؛)غواتيماال(والربامج اهلادفة إىل مكافحة التمييز 

جترمي نشر النظريات اليت تتحدث عن التفوق العرقي أو الدونية            -٥٠-١٢٣
  ؛)هندوراس(العرقية وحظر املنظمات اليت تروج التمييز العرقي وحترض عليه 

علقـة بالعنـصرية    اعتماد تشريعات وطنية ملكافحة اجلرائم املت       -٥١-١٢٣
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(وتعويض ضحايا العنصرية وسواها من أشكال التمييز 

  ؛)ناميبيا(سّن تشريعات حمددة حلظر العنصرية والتمييز العنصري   -٥٢-١٢٣
تدعيم اإلطارين القانوين والسياسي وبـرامج تعزيـز حقـوق            -٥٣-١٢٣

ن طريق تشجيع توظيفهم يف اإلدارات       ع املنحدرين من أصل أفريقي ومحايتها، مثالً     
  ؛)ناميبيا(العامة والشركات اخلاصة، وتشجيع إدماج نسائهم يف سوق العمل 

اختاذ التدابري الالزمة حلظر التمييز العنصري واعتمـاد قـانون            -٥٤-١٢٣
  ؛)باكستان(شامل ملكافحة التمييز 
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ظـر   حت اعتماد قانون شامل ملكافحة التمييز يتـضمن أحكامـاً          -٥٥-١٢٣
العنصرية والتمييز العنصري؛ ووصف نشر األفكار املبنية على التفوق         بالتحديد  

العرقي أو الدونية العرقية بأهنا جرمية يعاقب عليها القانون؛ ومنع املنظمات الـيت          
  ؛)تونس(تروج التمييز العرقي أو حترض عليه 

إىل اعتماد قانون عن حظر العنصرية والتمييز العنصري، إضافة           -٥٦-١٢٣
  ؛)أوزبكستان(خطة عمل وطنية متعلقة باملوضوع ومناسبة يف هذا اجملال 

جترمي نشر نظريات التفوق العرقي أو الدونية العرقيـة وحظـر             -٥٧-١٢٣
  ؛)بنغالديش(املنظمات اليت تروج التمييز العنصري وحترض عليه 

املرأة واحلرص علـى اختـاذ      ضد  تعزيز تدابري مكافحة التمييز       -٥٨-١٢٣
سيما املنحدرات من أصل أفريقـي       ، ال بري خاصة إضافية لتمكني املرأة فعلياً     تدا

  ؛)بوتسوانا(
  ؛)بوركينا فاسو(تعزيز إجراءات تكافؤ الفرص   -٥٩-١٢٣
يف ممارسـة   واملنظور اجلنـساين    منظور حقوق اإلنسان    توطيد    -٦٠-١٢٣

املعاشـي  لواقع  السياسات االجتماعية الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف ا         
  ؛)كولومبيا(

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتشجيع املساواة بني املرأة والرجـل            -٦١-١٢٣
  ؛)قربص(يف جماالت األسرة واالقتصاد والسياسة 

املرأة ضد تحقيق املساواة والقضاء على التمييز لهود اجلمضاعفة   -٦٢-١٢٣
حصوهلم على التعلـيم    تيسري  الشعوب األصلية و  واملنحدرين من أصل أفريقي و    

  ؛)إكوادور(والسكن واخلدمات الصحية والتوظيف 
 سـنة لكـال اجلنـسني       ١٨سن الزواج إىل    احلد األدىن ل  رفع    -٦٣-١٢٣

  ؛)إستونيا(
االستمرار يف محاية حقوق أطفاهلا بتنفيذ برامج ناجحـة تـؤّمن      -٦٤-١٢٣

القـانوين الـذي     يف املائة، إضافة إىل تدعيم اإلطار        ١٠٠تسجيل املواليد بنسبة    
يكفل حق اجلميع يف التعليم وتشجيع التشديد على الرعاية واحلـصول علـى             

  ؛)إسرائيل ()٦(اخلدمات والفرص

__________ 

االستمرار يف محاية حقوق أطفاهلا بتنفيذ برامج       : فيما يلي نص التوصية بالصيغة املقدمة أثناء جلسة التحاور         )٦(
 يف املائة، إضافة إىل تدعيم إطار قانوين ميكنه أن يكفل حق اجلميع             ١٠٠ناجحة تؤّمن تسجيل املواليد بنسبة      

 ).إسرائيل(خلدمات والفرص يف التعليم وتشجيع التشديد على الرعاية واحلصول على ا
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االستمرار يف برامج التعليم املبتكر الذي يعترف بالتنوع اجلنسي   -٦٥-١٢٣
وعي موظفي قطاع الصحة بامليل اجلنسي والقضايا       لزيادة  واعتماد سياسة صحية    

  ؛)هولندا(وحتسيسهم لذلك  اجلنسانية
املساواة بني الرجل واملرأة يف الواقـع والتوفيـق بـني           ضمان    -٦٦-١٢٣

التشريعات احمللية وتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة             
  ؛)الروسي االحتاد(

اختاذ مجيع تدابري ضبط األمن وغريها من تدابري منع كل أشكال             -٦٧-١٢٣
ف والتحرش املتعلقة باهلوية اجلنسية واجلنسانية واحلمايـة منـها،          التمييز والعن 

اململكة املتحدة  (واحلرص على التحقيق بفاعلية يف أعمال العنف ومساءلة اجلناة          
  ؛)يرلندا الشماليةألربيطانيا العظمى و

لكـل النـساء    حبكم الواقع   املساواة  لضمان  اختاذ تدابري فعالة      -٦٨-١٢٣
  ؛)أوزبكستان(

للمساواة بـني اجلنـسني     مزيد من األمهية    االستمرار يف إيالء      -٦٩-١٢٣
  ؛)أستراليا(لمرأة باملوارد الكافية الوطين لعهد املإمداد ضمان و

كحد أدىن لـزواج      عاماً ١٨سن  واعتماد  إلغاء زواج األطفال      -٧٠-١٢٣
  ؛)أذربيجان(كال اجلنسني 

ـ         -٧١-١٢٣ سان، خاصـة   االستمرار يف التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلن
  ؛)األرجنتني(االختفاء القسري 

سـيما   مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني ظروف االحتجاز، ال         -٧٢-١٢٣
  ؛)افرنس(مكافحة االكتظاظ يف السجون عن طريق 

وتبادل أفضل املمارسات يف هذا     السجن  مواصلة حتسني ظروف      -٧٣-١٢٣
  ؛)اليونان(امليدان مع جملس حقوق اإلنسان 

مشكلة االكتظاظ يف السجون وظروف السجن املتردية،       اجلة  مع  -٧٤-١٢٣
  ؛)ملديف(محاية حقوق السجينات لضمان خاصة 
توطيد استراتيجيتها الوطنية إلصالح نظام السجون على حنـو           -٧٥-١٢٣

  ؛)املغرب(يكفل إعادة تأهيل القاصرين وإعادة إدماجهم يف اجملتمع بسرعة 
  ؛)الربتغال(لتحسني نظام السجون االستمرار يف اختاذ تدابري   -٧٦-١٢٣
اختاذ التدابري الالزمة لتحسني نظام السجون وحتديـد مـوارد            -٧٧-١٢٣

  ؛)االحتاد الروسي(يف السجون إضافية حلل مشكلة االكتظاظ 
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ويف آليات  االحتجاز  االستمرار يف حتقيق تقدم يف حتسني ظروف          -٧٨-١٢٣
  ؛)إسبانيا(ام العدالة اجلنائية إعادة إدماج السجناء يف اجملتمع ويف إصالح نظ

االستمرار يف إصالح نظام السجون والتدقيق يف سبل إصـالح            -٧٩-١٢٣
قانون العقوبات لتوفري ظروف سجن مناسبة للسجناء ومعاملتهم معاملة الئقـة           

  ؛)السويد(
االستمرار يف عملية اإلصالح لترسيخ مؤسسات نظام السجون          -٨٠-١٢٣

  ؛)تركيا(سانية ملن ُسلبت حريتهم وصون كرامتهم احلقوق اإلناحترام ضمان ل
مشكلة االكتظاظ يف السجون    ملعاجلة  تسخري املزيد من اجلهود       -٨١-١٢٣

واملرافق العتيقة وتأخر احملاكمات الذي ال مربر له والذي يفضي إىل االحتجـاز             
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(املطول السابق للمحاكمة 

  ؛)أوزبكستان(امل لنظام السجون إجراء إصالح ش  -٨٢-١٢٣
مشكلة االكتظاظ يف السجون بإعادة النظر يف اللجـوء         معاجلة    -٨٣-١٢٣

  ؛)أستراليا(إىل االحتجاز السابق للمحاكمة 
مجهوريـة إيـران    (وضع املزيد من اخلطط لدعم احملتجـزات          -٨٤-١٢٣

  ؛)اإلسالمية
التـدابري غـري    قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات و     تطبيق    -٨٥-١٢٣

يف إطار جهودها لـضمان احتـرام       ،  أو قواعد بانكوك  ،  االحتجازية للمجرمات 
  ؛)تايلند(احلقوق اإلنسانية ملن ُسلبت حريتهم وصون كرامتهم 

استحداث عقوبات بديلة للسجن وتطبيقها واختاذ مجيع التدابري          -٨٦-١٢٣
  ؛)هنغاريا (اللجوء إىل االحتجاز السابق للمحاكمةفرط الالزمة للحد من 

لتعزيز تشجيع العقوبات البديلة للسجن ورسم سياسات عامة          -٨٧-١٢٣
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(حقوق السجناء 

اختاذ تدابري للحد من االحتجاز االحتياطي والسابق للمحاكمة          -٨٨-١٢٣
  ؛)يرلنداأ(

تدعيم جهودها للتصدي للعنف املرتيل بواسطة محالت توعيـة           -٨٩-١٢٣
  ؛)كندا(النساء حبقوقهن وضمان توعية ناسبة عامة م
رصـد إعـادة    ضمان  توفري محاية كافية لضحايا العنف املرتيل و        -٩٠-١٢٣

  ؛)كندا ( مناسباًتأهيل املدانني رصداً
االستمرار يف تعزيز اخلطة الوطنية ملكافحة آفة العنـف املـرتيل             -٩١-١٢٣

  ؛)شيلي(والتشديد على الوقاية وتوعية الرأي العام 
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  ؛)قربص(اختاذ تدابري إضافية حلماية املرأة من العنف املرتيل   -٩٢-١٢٣
اختاذ املزيد من التدابري ملكافحة العنف املرتيل واالجتار بالبـشر            -٩٣-١٢٣

  ؛)إستونيا(والفقر، خاصة عندما يتعلق األمر بالنساء واألطفال 
يـع  مواصله اجلهود املؤيدة حلقوق املرأة والطفل واعتمـاد مج          -٩٤-١٢٣

  ؛)فرنسا(التدابري الضرورية ملكافحة العنف املرتيل بفعالية 
مواصلة جهودها لقطع دابر العنف املرتيل بإنشاء آليات تتحرى           -٩٥-١٢٣

عن التنفيذ الصحيح لربوتوكوالت العمل من قبل الوكاالت احلكومية وتطبيـق           
  ؛)هنغاريا(رة العقوبات املناسبة عندما ال يتوافق ذلك التنفيذ مع القواعد املقر

 مع تعهداهتا الطوعيـة،     السعي إىل مكافحة العنف اجلنساين، متاشياً       -٩٦-١٢٣
وذلك بوسائل منها إنفاذ التشريعات القائمة، وتنظيم محالت التوعية، وتوفري الدعم           

  ؛)أيرلندا( االجتماعي واملآوي للضحايا، ورصد إعادة تأهيل املدانني -النفسي 
إلنسانية للمرأة ومحايتها بتدعيم جهـود إهنـاء        تعزيز احلقوق ا    -٩٧-١٢٣

بتنفيذ القوانني القائمة   ضد املرأة   العنف املرتيل وغريه من أشكال العنف والتمييز        
  ؛)ملديف(وبرامج التوعية 

تكثيف جهود املالحقة والتدابري الوقائية لتوفري املزيد من احلماية           -٩٨-١٢٣
  ؛)النرويج (للمرأة ورفع مستوى الوعي بالعنف اجلنساين

املـرأة واعتمـاد    ضد  تدعيم السياسات العامة املتعلقة بالعنف        -٩٩-١٢٣
ملكافحة فقر النساء املقترن بالتوزيع غري العادل بني        إجيابية  تدابري منها إجراءات    

  ؛)باراغواي(الوقت املصروف يف العمل املأجور والعمل غري املأجور 
  ؛)تونس(املرأة ضد ف اعتماد قانون شامل ملكافحة العن  -١٠٠-١٢٣
االستمرار يف مكافحة العنف املرتيل وجتديد خطة العمل الوطنية           -١٠١-١٢٣

  ؛)االحتاد الروسي(يف هذا اجملال 
  ؛)السنغال(تدعيم آليات محاية ضحايا العنف اجلنساين   -١٠٢-١٢٣
االستمرار يف االرتقاء مبستوى محاية املرأة من العنف وتـشجيع            -١٠٣-١٢٣

  ؛)سنغافورة(املساواة بني اجلنسني املزيد من 
مضاعفة جهودها ملنع العنف املرتيل، بطرائـق منـها إعمـال             -١٠٤-١٢٣

التشريعات املوجودة ومواصلة محالت التوعية وتنفيذ الربامج احلكومية بفاعلية،         
ووضع برامج جديدة عند االقتضاء، حلماية ضحايا العنف املرتيل وتوفري الـدعم            

  ؛)سلوفينيا(هلم واملآوي ي االجتماع - النفسي
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تعزيز تدابري التصدي للعنف اجلنساين يف كل ميدان من ميادين            -١٠٥-١٢٣
  ؛)سري النكا(احلياة العامة واخلاصة 

ون من أجـل     متحد ،أوروغواي"االستمرار يف تنفيذ مشروع       -١٠٦-١٢٣
  ؛)اجلزائر (٢٠١٤-٢٠١٢" والطفل واملراهقوضع حد للعنف ضد املرأة 

العنف املـرتيل   منع   الرامية إىل    تدعيم السياسات املوجودة أصالً     -١٠٧-١٢٣
 عن طريق محاية الدولة الضحايا املـشردين        املرأة والتصدي له بفعالية، مثالً    ضد  

  ؛)الربازيل(الناجني 
تعزيز السياسات الوطنية اهلادفة إىل محاية األطفال والشباب من           -١٠٨-١٢٣

  ؛)كوت ديفوار (العنف واالعتداء واالستغالل اجلنسي
جبميـع  والترحيـب   مواصلة اجلهود املتعلقة حبقـوق الطفـل          -١٠٩-١٢٣

  ؛)اليونان(املبادرات اليت هتم أطفال الشوارع 
مشكلة اسـتغالل األطفـال     مبعاجلة  مواصلة التزامها الراسخ      -١١٠-١٢٣
  ؛)إيطاليا( وعمل األطفال جنسياً
  ؛)ناميبيا(مل األطفال تدعيم تدابري التنسيق للتصدي ملشكلة ع  -١١١-١٢٣
مواصلة جهودها للقضاء على عمل األطفال وتيسري سبل تلقي           -١١٢-١٢٣

  ؛)سنغافورة(التعليم اجليد لكل األطفال 
بضمان وصـوهلم   برنامج شامل ملساعدة أطفال الشوارع      تنفيذ    -١١٣-١٢٣
  ؛)دولة فلسطني(والضمان االجتماعي والتعليم التصحاح إىل 
 يف اختاذ تدابري صارمة ملكافحة االستغالل اجلنـسي         االستمرار  -١١٤-١٢٣

تشديد القانون للتصدي لإلفالت من العقـاب       وضمان  لألطفال مكافحة شاملة    
  ؛)السويد(على هذه اجلرائم 

وضع خطة عمل وطنية شاملة واعتمادهـا للتـصدي ألسـوأ             -١١٥-١٢٣
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(أشكال عمل األطفال 

صلة جهودها لوضع خطة عمل للقضاء على عمل األطفال         موا  -١١٦-١٢٣
  ؛)اليمن(وإيالء األولوية للتعليم الشامل للجميع 

مواصلة جهودها للتوعية باالجتار بالبشر بواسطة برامج تدريب          -١١٧-١٢٣
شاملة لفائدة العاملني يف احلقل االجتماعي وموظفي إنفـاذ القـانون ووسـائل             

  ؛)بوتان(اإلعالم 
يادة تدابري مكافحة االجتار بالبشر ومحاية حقـوق الـضحايا،          ز  -١١٨-١٢٣

  ؛)إكوادور(خاصة النساء واألطفال 
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مواصلة تنفيذ تدابري مناسبة ملكافحة االجتار بالنساء والفتيـات           -١١٩-١٢٣
منـها تقـدمي املـساعدة      بوسائل  املرأة،  ضد   والعنف   ن جنسياً لغرض استغالهل 

  ؛)ملانياأ(والتعويض لضحايا كلتا اجلرميتني 
وكلية ملكافحة االجتـار    وجامعة  وضع خطة عمل وطنية شاملة        -١٢٠-١٢٣

بالبشر والنظر يف إمكانية إنشاء جهاز مركزي للتعامل مـع االجتـار بالبـشر              
  ؛)هندوراس(

سيما النـساء   إقرار قانون شامل عن مكافحة االجتار بالبشر، ال      -١٢١-١٢٣
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(

يذ خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار بالنـساء مـن أجـل            تنف  -١٢٢-١٢٣
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(استغالهلن يف اجلنس 

  ؛)كازاخستان(االستمرار يف اختاذ تدابري ملكافحة االجتار بالبشر   -١٢٣-١٢٣
  ؛)قريغيزستان(وضع برنامج شامل ملكافحة االجتار بالبشر   -١٢٤-١٢٣
  ؛)قريغيزستان(ويض لضحايا االجتار بالبشر تقدمي املساعدة والتع  -١٢٥-١٢٣
  ؛)قريغيزستان(تنظيم محالت توعية عامة باالجتار بالبشر   -١٢٦-١٢٣
اعتماد خطة عمل وطنية ملنع االجتار بالبشر ومساعدة ضـحايا            -١٢٧-١٢٣

  ؛)املكسيك(هذه اجلرمية 
رفع مستوى الوعي وتنظيم محالت تدريب على الصعيد الوطين           -١٢٨-١٢٣
حة االجتار بالنساء واألطفال والتعمق يف هذا املوضوع يف املقررات الدراسية           ملكاف

  ؛)املغرب(
النظر يف املسارعة إىل اختاذ تدابري ملعاجلة مـا جيعـل النـساء               -١٢٩-١٢٣

  ؛)الفلبني(واألطفال عرضة لالجتار 
يف حـق   املرتكبـة   تدعيم اآلليات املؤسسية للتصدي للجرائم        -١٣٠-١٢٣

  ؛)سري النكا ( االجتار باألطفال واملراهقني واستغالهلم جنسياًاألطفال، مثل
النظر يف إنشاء وكالة مركزيـة للتـصدي لالجتـار بالبـشر              -١٣١-١٢٣

  ؛)وتوباغو ترينيداد(
زيادة اجلهود لتحديد هوية املتجرين بالبـشر املـشتبه فـيهم             -١٣٢-١٢٣

  ؛)املتحدة األمريكيةالواليات (ومقاضاهتم وتوفري خدمات شاملة لضحايا االجتار 
يقاف االجتار باألطفـال واملـراهقني      املتخذة إل بادرات  املزيادة    -١٣٣-١٢٣

، خاصة عن طريق تعزيز نظامها القـضائي واعتمـاد          البلد يف   واستغالهلم جنسياً 
  ؛)الربازيل(تشريعات مناسبة عن املوضوع 
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 إجياد   بالسعي إىل  تدعيم جهودها إلصالح نظام العقوبات، مثالً       -١٣٤-١٢٣
بدائل لالحتجاز السابق للمحاكمة والتأكد من أن نظامها الحتجاز األحـداث           

  ؛)أملانيا(يتوافق مع التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان 
تدعيم جهودها إلصالح قانون اإلجراءات اجلنائية كي تكـون           -١٣٥-١٢٣

  ؛)أملانيا(اإلجراءات القانونية نزيهة ويف حينها 
ح نظام وكاالت إنفاذ القانون والنظام القـضائي        مواصلة إصال   -١٣٦-١٢٣

  ؛)تركمانستان(
 باعتماد قـانون حمـدد      االستمرار يف تعزيز نظام القضاء، مثالً       -١٣٧-١٢٣

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(لتجرمي السياحة اجلنسية 
 من  املستضعفنيوصول  مواصلة جهودها الرامية إىل تيسري سبل         -١٣٨-١٢٣

  ؛)أنغوال ( النظام القضائيالسكان والفئات إىل
احلرص على تطبيق القانون املتعلق بالتعويض عن أعمال التمييز           -١٣٩-١٢٣
  ؛)بوركينا فاسو(املنحدرين من أصل أفريقي ضد 
  ؛)شيلي(تدعيم خطط وبرامج منع اجلرائم وإعادة التأهيل   -١٤٠-١٢٣
ين مـن   املنحدروصول  النظر يف بذل املزيد من اجلهود لتيسري          -١٤١-١٢٣

أصل أفريقي ومن السكان األصليني إىل العدالة وسبل االنتصاف اإلدارية علـى            
  ؛)مصر(قدم املساواة مع غريهم 

إىل العدالة وسبل االنتصاف، إضافة إىل الدعم       الوصول  إدراج    -١٤٢-١٢٣
االجتماعي والتدريب املهين، لفائدة ضحايا االجتار ملساعدهتم علـى          - النفسي

  ؛)تايلند (واالندماج يف اجملتمع جمدداًاستئناف حياهتم 
ينبغي للسلطات التنفيذية والقضائية يف أوروغواي أن تستمر يف           -١٤٣-١٢٣

حلقوق اإلنسان، مثـل    اجلسيمة  التعاون على تسهيل التحقيقات يف االنتهاكات       
  ؛)غانا(االختفاءات القسرية اليت حدثت إبان فترة عملية كوندور 

اململكة املتحـدة   (منقح  إلقرار قانون عقوبات    ة  إعطاء األولوي   -١٤٤-١٢٣
  ؛)يرلندا الشماليةألربيطانيا العظمى و

العدالـة  الوصول إىل   سري سبل   يإنشاء آليات حلماية الشهود وت      -١٤٥-١٢٣
أمام الضحايا وأسرهم والفاعلني يف اجملتمع املدين الذين قد يساعدوهنم، بناء على            

 باالجتار بالبشر وخباصة النـساء واألطفـال        ما أوصت به املقررة اخلاصة املعنية     
  ؛)بوتسوانا(
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 االستمرار يف التقدم صوب ختّصص نظام عدالة األحداث، مثالً          -١٤٦-١٢٣
  ؛)شيلي(بوضع آلية لالستئناف 

االستمرار يف تطوير نظام عدالة األحـداث يف التـشريع ويف             -١٤٧-١٢٣
ان وجود مهنيني مدربني اجلهود الالزمة لضمبذل مواصلة وباخلصوص، . املمارسة

وال ينبغي سلب احلرية    . مالئمة للمراهقني اجلاحنني  تدريباً مناسباً وهياكل أساسية     
  ؛)فنلندا(إال عند الضرورة القصوى وألقصر مدة ممكنة 

وإعطاؤهـا  وعن سلب القاصرين حريتهم، وضع تدابري بديلة          -١٤٨-١٢٣
إال حرية القصَّر   ع وعدم سلب    بإعادة إدماج األطفال يف اجملتم    األولوية للسماح   

  ؛)فرنسا(عند الضرورة القصوى 
اختاذ التدابري الالزمة حبيث ال ُيسمح خبفض احلد األدىن لـسن             -١٤٩-١٢٣

  ؛)باراغواي(املسؤولية اجلنائية 
تدعيم نظام عدالة األحداث املتخصص وتشجيع التدابري البديلة          -١٥٠-١٢٣

  ؛)مجهورية مولدوفا ( كامالًتمع إدماجاًلسلب احلرية قصد إدماج األطفال يف اجمل
مواصلة جهودها إلنفاذ حق تصويت مواطين أوروغواي املقيمني          -١٥١-١٢٣

  ؛)بوركينا فاسو(يف اخلارج 
مواصلة جهودها لتحقيق تكافؤ الفرص ملشاركة مجيع مواطنيها          -١٥٢-١٢٣

  ؛)إندونيسيا(يف العملية السياسية 
جل متكني مواطين أوروغواي يف الشتات مواصلة مشاوراهتا من أ  -١٥٣-١٢٣

  ؛)السنغال(من ممارسة حقهم يف التصويت 
زيادة مشاركة املرأة يف مجيع ميادين احلياة       لضمان  تعزيز اجلهود     -١٥٤-١٢٣

  ؛)اليونان(العامة، خاصة امليدان السياسي 
اعتماد تدابري لزيادة تكافؤ اجلنسني يف امليدانني السياسي والعام           -١٥٥-١٢٣
  ؛)هولندا(عزيز مشاركة املرأة يف صنع القرار ورسم السياسات العامة وت

 مـن   الداعي إىل إدراج أشـخاص    " النموذجي"إدامة الشرط     -١٥٦-١٢٣
اجلنسني يف كل قائمة مرشحني على النحو الذي سيطبق به يف االنتخابات الوطنية 

  ؛)سلوفينيا (٢٠١٥ و٢٠١٤عامي والبلدية يف 
  ؛)كوت ديفوار(ة بني اجلنسني يف أماكن العمل املساواضمان   -١٥٧-١٢٣
اختاذ تدابري إضافية لتشجيع املساواة يف احلصول علـى عمـل             -١٥٨-١٢٣

  ؛)مصر(
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مواصلة جهودها ملعاملة الرجال والنساء يف العمل علـى قـدم          -١٥٩-١٢٣
  ؛)األردن(املساواة 
مان وضسيما الريفيات،    االستمرار يف تعزيز حقوق النساء، ال       -١٦٠-١٢٣

  ؛)أرمينيا(يف فرص العمل تساويهن مع الرجال 
 الرامية إىل حتسني    االستمرار يف تدعيم التدابري املعمول هبا حالياً        -١٦١-١٢٣

  ؛)مايل(ظروف معيشة كل سكان البلد 
مواصلة تنفيذ استراتيجيتها للحد من الفقـر ومحايـة حقـوق             -١٦٢-١٢٣

  ؛)الصني(اقتصادية مستدامة  - يةالفئات املستضعفة من أجل حتقيق تنمية اجتماع
  ؛)كوبا(االستمرار يف اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على الفقر   -١٦٣-١٢٣
مواصلة مساعيها بشأن املبادرات اهلادفـة إىل زيـادة النمـو             -١٦٤-١٢٣

  ؛)مانُع(البلد االقتصادي وحتسني مستويات املعيشة يف 
ن الفقـر والفقـر املـدقع       اختاذ املزيد من اإلجراءات للحد م       -١٦٥-١٢٣

  ؛)الربتغال(
  ؛)الصومال(مواصلة تعزيز تنميتها االقتصادية واالجتماعية   -١٦٦-١٢٣
 - مواصلة تنفيذ املشاريع الراهنة وبرامج التنمية االجتماعيـة         -١٦٧-١٢٣

  ؛)الصومال(االقتصادية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 
 التقـدم احملـرز يف احلقـوق        نظام لقياس مؤشرات  استخدام    -١٦٨-١٢٣

  ؛)دولة فلسطني(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
مضاعفة اجلهود للحد من الفقر بتخـصيص مـوارد إضـافية             -١٦٩-١٢٣

  ؛)توغو(للمستضعفني من األفراد واجلماعات 
ضمان النمـاء   رفع سقف التزامها السياسي واملايل الرامي إىل          -١٧٠-١٢٣

  ؛)توغو(وأسرهم التام لألطفال 
االقتصادية الالزمة   - االستمرار يف تنفيذ السياسات االجتماعية      -١٧١-١٢٣

  ؛)ترينيداد وتوباغو(للحد من الفقر، خاصة بني النساء واألطفال 
االستمرار يف تنفيذ برامج املساعدة االجتماعية الشاملة اهلادفة          -١٧٢-١٢٣

  ؛)ائراجلز(إىل احلد من الفقر والتفاوتات يف توزيع الدخل 
مواصلة جهودها للحد من الفقر وحتسني ظروف العيش، خاصة           -١٧٣-١٢٣

  ؛)أستراليا(بني الفئات املستضعفة 
تيسري احلصول على السكن الالئق، مع التركيز على مـساعدة            -١٧٤-١٢٣

  ؛)مصر(املنخفض األسر ذات الدخل 
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سـيما   االستمرار يف تيسري احلصول على السكن الالئـق، ال          -١٧٥-١٢٣
  ؛)ماليزيا(وسائر األفراد والفئات املهمشة املنخفض ساعدة األسر ذات الدخل مب

تلقي الرعاية  مبا يف ذلك    تدعيم جهودها لتعزيز احلق يف الصحة،         -١٧٦-١٢٣
  ؛)إندونيسيا(الصحية الشاملة 

مضاعفة اجلهود لتحسني نوعية التعليم وختصيص املوارد الكافية          -١٧٧-١٢٣
  ؛)ماليزيا(ن املدارس الثانوية مشكلة التسرب مومعاجلة 
ـ    لضمان  مواصلة احلكومة جهودها      -١٧٨-١٢٣  يحتسني نظاميهـا التعليم

االقتصادية والثقافيـة    - احلقوق االجتماعية بشأن  والصحي، إضافة إىل التقدم     
  ؛)كوبا(األخرى 

اختاذ املزيد من التدابري البنيوية خلفض معدل التسرب املدرسي           -١٧٩-١٢٣
  ؛)إستونيا(

تعزيز تدابري خفض معدالت التكرار والتسرب وتقييم نتـائج           -١٨٠-١٢٣
مثـل  هذه التدابري، إضافة إىل االستمرار يف مكافحة فقر األطفال ومعاجلة قضايا            

  ؛)الربتغال(أطفال الشوارع وعمل األطفال واالجتار هبم وهتريبهم 
 إجراء اإلصالحات الالزمة يف نظام التعليم خلفـض معـدالت           -١٨١-١٢٣

  ؛)مجهورية مولدوفا(التسرب املدرسي، خاصة يف املرحلة الثانوية 
 بشأن التعليم ٢٠٠٨تدعيم اجلهود الرامية إىل تطبيق قانون عام   -١٨٢-١٢٣

وخفض معدالت التسرب املدرسي لألطفال املنحدرين من أصل أفريقي ومـن           
  ؛)بنغالديش(السكان األصليني 

لتـسرب  تصدي لألسباب اجلذرية ل   الزيادة اجلهود اهلادفة إىل       -١٨٣-١٢٣
  ؛)إيطاليا(املدرسي املبكر واالفتقار إىل االستمرارية يف التعليم 

لتحاق بالتعليم الثانوي، خاصة    االمواصلة جهودها لزيادة فرص       -١٨٤-١٢٣
  ؛)أرمينيا(طفال املناطق الريفية أل

االستمرار يف وضع الربامج الراميـة إىل تعزيـز تنقـل ذوي              -١٨٥-١٢٣
اقات وتشجيع إدماجهم يف سوق العمل، وبذل جهود خاصـة باألطفـال            اإلع

  ؛)إسبانيا(يف هذا الصدد حتديداً 
ذوي لألشـخاص  احلرص على أن يدخل قانون احلماية الشاملة     -١٨٦-١٢٣
  ؛)املكسيك( حيز التنفيذ ةاإلعاق
استراتيجية املسؤولة عن وضع    النظر يف تعزيز قدرات الوزارات        -١٨٧-١٢٣

  .)مصر(يف جمال التعدين مستدامة 
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  :ومل حتظ التوصية التالية بتأييد أوروغواي  -١٢٤
  على افتراض مؤداه   احلق فيها بناءً  ومحاية احلياة األسرية    ضمان    -١-١٢٤

 إىل العالقة املستقرة    أن األسرة هي اجلماعة الطبيعية واألساسية يف اجملتمع استناداً        
  ).بنغالديش(مرأة ابني رجل و

 حتمي فعليـاً فأوروغواي بنغالديش؛ وفد  ها  وروغواي التوصية اليت قدم   وترفض أ   -١٢٥
واسـعة  مؤسسة األسرة، بسبل منها القوانني املنصوص عليها يف الدستور الوطين، محاية            

تنطوي على متييز، وترفض قصر مفهوم األسرة على أسباب تعود إىل اهلوية اجلنسانية              وال
 الوطنية وأرقـى املعـايري      نا لتشريعات  وذلك وفقاً  أو امليل اجلنسي أو غريه من األسباب،      
  .الدولية يف جمال محاية حقوق اإلنسان

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٢٦
وال ينبغي أن يفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .مل بكاملهبتأييد الفريق العا

  التعهدات وااللتزامات الطوعية  -ثالثاً  
 من تقرير   ميكن الرجوع إىل التعهدات وااللتزامات الطوعية املقطوعة يف الفرع ثالثاً           -١٢٧

  ).A/HRC/WG.6/18/URY/1(أوروغواي الوطين 
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
[English/Spanish only] 
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