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أولً -اإلقليم والسكان
ألف -الخصائص الجغرافية والديمغرافية
 -1تقع مجهورية أوروغوواي الشورقية ا الةوفة اليسوره لالهور البالتوا وهنور أوروغوواي .وحتودها
م وون الغ وور مجهوري ووة األرجالت ووشر وم وون الش ووماة الش وورقي اجلمهوري ووة االحتادي ووة الربا يلي ووةر ول ووديها
سواحل على احمليط األطلسي ا اجلالوو الشورقي وعلوى هنور البالتوا ا اجلالوو  .وعاهومتها هوي
مونتيفيديو.
 -2ومعظوم سوكاهنا مون أهول أوروسر أسووالفهم باألسوا سو ان و يطواليون وفرنسويونر وهوول
حشود ك رية مالهم ىل ال لد ا أواخور القورن التاسوع عشور وأوائول القورن العشورين .ووفقو ا ل يانوات تعوداد
السووكان لعووام 2011ر متثوول هووذه الف ووة  93.1ا املائووة موون سووكان ال لوود .أمووا السووكان املالحوودرون
موون أه وول أفريقووير فيمثل ووون  8.1ا املائ ووة ويوكووثون بكثاف ووة ا العاه وومة وا وواة اإلقل وويم ال وووط ر
ا املالاطق املتامخة للجمهورية االحتادية الربا يلية باألسا  .وتشكل هوذه الف وة السوكانية بالتواق األقليوة
اإلثاليووة  -العرقيووة الرئيسووية ا ال لوود موون حيووم العوودد .كمووا ت ووش اإلحصوواءات أن السووكان املالحوودرين
موون الشووعو األهوولية ميثلووون  5ا املائووة موون سووكان ال لوودر ا حووش يشووكل السووكان املالحوودرون موون
أهل آسيوي  0.5ا املائة ومن أهوة أخره غوري دوددة حوواق  0.2ا املائوة( .)1واللغوة الرمسيوة هوي
اإلس و انيةر ووفووق مووا ت والص علي و املووادة  5موون الدسووتور تتتمتووع مجيووع الطوائووف الدياليووة يفريووة املعتقوود ا
أوروغواي .وال تدعم الدولة أي ديانةت.
-3

املساحة اإلقليمية:


املساحة اإلمجالية 318 392 :كيلوموا مربع ا؛
مساحة اليابسة 176 215 :كيلوموا مربع ا ( 64±كيلوموا مربع ا)؛
مسو و وواحة اجل و و ووثر الواقعو و ووة ا هن و و وور أوروغ و و وواي 105 :كيل و و وووموات مربع و و ووة (4 ±
كيلوموات مربعة)؛



مسوواحة امليوواه اخلالووعة للواليووة الوطاليووة :هنوور أوروغوواي  528كيلوووموا مربعوا (40 ±
كيلوموا مربع ا)؛
مسوواحة امليوواه اخلالووعة للواليووة الوطاليووة :يفوورية موريين  1 031كيلوووموا مربعوا (20 ±
كيلوموا مربع ا)؛








__________
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مس وواحة املي وواه اخلال ووعة للوالي ووة الوطالي ووة :هن وور البالت ووا  15 240كيل وووموا مربع و ا
( 20 ±كيلوموا مربعا)؛

يال غي أن يؤخذ ا االعت ار أن نظام تعداد السكان لعام 2011ر و ن تةمن أية ا سوؤاالا عموا يعتوربه الشو ص
املع أهل الرئيسير أجا للمشومولش بالتعوداد اعت وار أنفسوهم متعوددي األهووةر وهوو موا يفسور بواو الالسو ة
امل وية اإلمجالية ملائة ا املائة.
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املياه ال حرية اإلقليمية 125 057 :كيلوموا مربع ا ( 9 ±كيلوموات مربعة)؛



مساحة ريالكون دي أرتيغا  237 :كيلوموا مربع ا ( 6 ±كيلوموات مربعة)؛



متوسط االرتفاع 116.70 :موا؛



أقصى ارتفاع :سريو كاتيدراة ا سيريا كاراس بعلو  513.66موا؛
اإلحداثيات :خط العر-34º22'58 ::ت؛



خط الطوة+54º40'26 :ت.



الخصائص الديمغرافية

()2

مالطقة مونتيفيديو

املالطقة الداخلية

جمموع السكان

3 286 314

1 319 108

1 967 206

الذكور

1 577 725

613 990

963 735

اإلناث

1 708 481

705 014

1 003 467

الالس ة امل وية من جمموع السكان

 100ا املائة

 40.1ا املائة

 59.9ا املائة

باء -الخصائص القتصادية والجتماعية والثقافية

__________

()2
()3

4

()3



الالوات احمللوي اإلمجواق االمسووي (باألسوعار اجلاريوة) لعوام  53.44 :2015مليووار
دوالر من دوالرات الواليات املتحدة (املصدر :ال الك الدوق).



معدة الالشاط 65.1 :ا املائة.



معدة العمالة 60.6 :ا املائة.



معدة ال طالة 7.0 :ا املائة.



معدة ال طالة اجلثئية 7.6 :ا املائة.



بلغ الدين العام  26 448مليون يورو ا عام 2014ر أي حوواق  61.40ا
املائة من الالات احمللي اإلمجاقر ونصيب الفرد مال  7 770يورو.



معوودة األميووة بووش السووكان ال ووالغش موون العموور  15سوالة أو أكثوورر ا عووام :2011
 1.7ا املائة.

املصدر :املعهد الوط لإلحصاءات .تعداد السكان لعام 2011ر األرقام الالهائية.
املصدر :ال الك الدوقر ومصرف أوروغواي املركثير واملعهد الوط لإلحصاءات.
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ثانياً -الهيكل السياسي العام
ألف -التاريخ السياسي والقتصادي
 -4متيثت مجهورية أوروغوواي الشورقية تار يوا بقوانون اجتمواعي متقودم بوالالظر ىل الفووة الو
اعتُمد فيها .ويعوود التشوريع اخلواق حلقووق الطفول ىل عوام 1934ر وهوو التواريخ الوذي ُسون فيو
قانون الطفل ودخل حيث الالفاذ.
 -5وخالة الفوة مون عوام  1930ىل عوام 1960ر اتسوم معودالت التطوور االقتصوادي
باال دهار وشكل معدالت وفيات الرلع ودو األمية مؤشرات اجتماعية مهمة لتقييم الظروف
املعيشية ملعظم موواط أوروغوواي .وخةوع ال لودر ا الفووة املمتودة بوش عوامي  1974و1985ر
حلكم دكتاتوري مدين  -عسكري مع موا خلفو هوذا الولوع مون آثوار الحقوة فيموا يتعلوق بواحوام
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
 -6وكووان احلوول السوولمي وعمليووة االنتقوواة بووال عالووف ا عووام  1985مثوورة جهوود ك ووري جلميووع
القطاعات االجتماعية .وبفةل الولع السياسي اجلديد ا ال لدر استطاع احلكوام اجلودد هوياغة
سياسات طويلة األمد مكال من باو حاالت العجث االقتصادي مؤقت ا.
 -7واتسم عقد التسعيالات من القورن املالوي بوربام التكيوف اهليكلوير الو نُفوذت ا أمريكوا
الالتيالي ووة كله ووا ب وودرجات لتلف ووةر وذل ووك بال وواء عل ووى توه وويات املؤسس ووات املالي ووة الدولي ووة الرئيس ووية.
كما جورهر علوى الصوعيد اإلقليموير التوقيوع ا عوام  1991علوى معاهودة أسونسويون الو أنشو
مبوج هووا السوووق اجلالوبيووة املشوووكة (مريكوسووور) بووش مجهوريووة أوروغ وواي الش ورقية ومجهوريووة األرجالتووش
واجلمهورية االحتادية الربا يلية ومجهورية باراغواي.
 -8وعوواا اقتصوواد أوروغ وواي مرحلووة ظووو ا فوول الظووروف ابنفووة الووذكرر ىل أن بوودأت ا
عام  1999أ مة جنم عن السياق اإلقليمي السول وتفاقمو بسو ب التودابري احملليوة لالقتصواد
الكلوي .وأدت هوذه األ موة االقتصوادية ىل انتشوار الفقوور والفقور املودقعر باإللوافة ىل يوادة ك وورية
ا معدة ال طالة واهلجرةر وتعترب بالتاق أكرب أ مة اقتصادية ا تاريخ أوروغواي احلديم .وبلغ
هووذه األ مووة ذرواووا ا عووام 2002ر عالوودما حصوول اهنيووار ا الالظووام املوواق امتوود نطاق و ليشوومل
االقتصوواد برمت و  .وانف و نصوويب الفوورد موون الالووات احمللووي اإلمجوواق بووش عووامي  1999و2002
بالحووو  30ا املائووةر وبوودأت بعوود سوالوات عديوودة موون االسووتقرار عمليووة تةو مية وجووره فووي
ك ري لقيمة العملة احملليةر ا حش بلغ معدة ال طالة  17ا املائة.
 -9وي ش املالحى التار ي لالصف القرن األخري أن اهلجرة ترسو ا ال لود بوهوفها فواهرة
ذات طابع هيكلي .وتتثامن حاالت تثايد اهلجرة مع فوات استفحاة ابثار ال لفها األ مات
االقتصوادية علووى العمالوة وعلووى دخول األسوور املعيشويةر كمووا يسواهم بشووكل ك وري ا تطووور اهلجوورة
وتثايدها وجود بمعات ملواطالش استقروا ا بلدان أجال ية .وبالتاقر كانو اهلجورة الكثيفوة نتيجوة
متوقعووة لم مووة ال و قاسوواها ال لوود خووالة الس والوات األوىل موون هووذا القوورنر ومستهووا الرئيسووية العوودد
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املرتفع من الش ا ذوي املستوه التعليمي املتوسط والعاق .ويقدر أن حواق مائوة ألوف شو ص
هوواجروا ا الفوووة املمتوودة بووش عووامي  1996و2003ر وسووي لغ اعموووع ذا أُلوويف لوويهم موون
هاجروا مالذ عوام  1964حو عوام  2004هواء  440 000مهواجرر أي ووو  13.9ا املائوة
من السكان املقيمش ا أوروغواي.
 -10واعت ووارا موون عووام 2003ر بوودأ ال ل وود يسووتعيد انتعاش و االقتصووادي .وا ع ووام 2004ر
انف و معوودة ال طالووة بوووربع نقوواط م ويووةر ا حووش سووجل أوروغ وواير ا الفوووة املمتوودة ب ووش
عووام  2006وعووام 2013ر معوودة ظووو س والوي متوسووط  5.5ا املائووة .وبالتوواقر ه والف ال الووك
الدوقر ا متو /يولي 2013ر أوروغواي لمن ف ة ال لدان املرتفعة الودخلر حيوم ارتفوع نصويب
الفرد من الالات القومي اإلمجاق ىل  13 580دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة.
 -11ومكن هوذا األداء االقتصوادي ال لود مون تعثيوث مسوتويات التحسون اهليكلوي الو حتققو
بع وود أ م ووة ع ووام 2002ر وك ووذلك م وون مواجه ووة الص وودمات اخلارجي ووة م وون ق ي وول األ م ووة الدولي ووة
للفوة 2009-2008ر بشكل جياس .ورغم ابثار السل ية والتقل ات العامليةر ناهث معدة الالمو
االقتصووادي الس والوي  4.4ا املائووة ا عووام 2013ر وبلووغ معوودة ال طالووة أدت مسووتويات تار ي وا
( 6.3ا املائ ووة) وأُح وور تق وودم ك ووري ا احل وود م وون الفق وور والفق وور امل وودقع (الل ووذين انتق وول مع وودهلما
م وون  34.4ا املائ ووة ا ع ووام  2004ىل  11.5ا املائ ووة ا ع ووام  2013وم وون  2.6ا املائ ووة
ا عو ووام  2004ىل  0.5ا املائو ووة ا عو ووام 2013ر علو ووى الت و وواق) .أمو ووا أس و وواق الصو ووادراتر
فقد جوره تالويعهوا بغور :تقلويص االعتمواد علوى الشوركاء التجواريش الرئيسويش .وا الوقو ذاتو ر
حافظو و أوروغو وواي عل ووى املالح ووى التال ووا ق لالسو و ة دياله ووا الع ووام ىل نابه ووا احملل ووي اإلمج وواق .كم ووا
استطاع أن ف تكلفة ديالها وأن تقلص الدولرة ومتدد آجاة استحقاق التثامااا املالية.
 -12وفيما يتعلق بعمليوات التكامول اإلقليموي الو تعتورب أوروغوواي طرفوا فيهوار بودر اإلشوارة
ىل مووا يلووي :رابطووة تكاموول أمريكووا الالتياليووةر والسوووق اجلالوبيووة املشوووكة (مريكوسووور)ر واحتوواد أمووم
أمريكووا اجلالوبيووةر ومجاعووة دوة أمريكووا الالتياليووة ومالطقووة ال حوور الكوواري  .وتشووكل هووذه اهلي وواتر
لوومن جموواالت اختصاهووها ونطاقهووار كيانووات هوودفها نشوواء االحتوواد اإلقليمووي ألمريكووا الالتياليووة
وحتقيق هوية مشوكة.

باء -هيكل نظام الحكم
 -13يتةمن ال ا الرابع مون دسوتور اجلمهوريوةر املعالوون تشوكل احلكوم وسولطات امل تلفوةتر
أقسووام ا ش و ترمووي ىل تالظوويم مهووام لتلووف سوولطات الدولووة والعالقووات فيمووا بيالهووا .وت والص املووادة 82
علووى أن و تتعتموود الدولووة نظام وا دميقراطي وا مجهوري وا للحكووم .ومتووار سووياداا بشووكل م اشوور موون
خووالة هي ووة الالوواخ ش ا حوواالت االنت ابووات وامل ووادرات الشووع ية واالسووتفتاءاتر وبشووكل غووري
م اشوور موون خووالة السوولطات التمثيليووة الو اووددها هووذا الدسووتورر وكوول ذلووك وفووق القواعوود املالصوووق
عليها في ت.
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 -14ودولة أوروغواي مجهورية رئاسية تالقسم ىل  19مقاطعوة و 89بلديوة .وتتوولف احلكوموة
املركثيووة موون سوولطات الدولووة الووثالثر وأجهثاووا املكلفووة باملراق ووة هووي دكمووة توودقيق احلسوواباتر
ودكمة االنت اباتر ودكمة املالا عات اإلدارية.
 -1السلطة التنفيذية
 -15ميووار السوولطة التالفيذيووة رئوويي اجلمهوريووةر ويعموول بالتالسوويق مووع الووو ير املعو أو الووو راء
املعالي ووش أو جمل ووي ال ووو راء .وا وول نائ ووب رئ وويي اجلمهوري ووة د وول ال ورئيي ا حال ووة ش ووغور املالص ووب
املؤق أو الدائمر ويرأ اجلمعية العامة وجملي الشيوخ.
 -16ويالت ب الشعب (هي ة الالاخ ش) باالقواع امل اشور رئويي اجلمهوريوة ونائ و ر علوى حود سوواءر
باألغل ية املطلقة من األهواتر ويقدم كل حث سياسي هلذا الغر :ترشيح ا واحدا للرئيي ونائ .

 -17ولتوووق مالصووب الورئيي أو نائووب الورئيير يُشوووط ا الشو ص أن يكووون مواطالو ا ط يعيو ا
أَمتَّ  35سالة مون العمور .وتودوم واليوة كليهموا مخوي سوالوات وجيوو عوادة انت ا موا شوريطة مورور
مخي سالوات على تاريخ انقةاء واليتهما األوىل.
 -18ويتووولف جملووي الووو راء موون املكلفووش بووالو ارات املعاليووة ول و هووالحية حصورية فيمووا يتعلووق
جبمي ووع جو وراءات احلكوم ووة واإلدارة الو و يثريه ووا داخلو و رئ وويي اجلمهوري ووة أو ال ووو راء ا اع وواالت
املتصوولة بووو اراام .و ةووع عةوووية جملووي الووو راء للشووروط واملوانووع ذااووا الو تسووري علووى عةوووية
جملي الشيوخ .والو ارات القائمة حالي ا هي التالية:
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و ارة الدفاع الوط ؛



و ارة االقتصاد واملالية؛



و ارة الداخلية؛



و ارة الشؤون اخلارجية؛



و ارة العمل والةمان االجتماعي؛



و ارة الثروة احليوانية والثراعة وهيد األمساك؛



و ارة الالقل واألشغاة العامة؛



و ارة الصالاعة والطاقة واملعادن؛



و ارة التالمية االجتماعية؛



و ارة الصحة العامة؛



و ارة التعليم والثقافة؛



و ارة السياحة والريالة؛



و ارة اإلسكان واست دام األرالي وال ي ة.
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 -19وحتدد املادة  168مون دسوتور اجلمهوريوة مهوام رئويي اجلمهوريوةر الوذي يعمول بالتالسويق
مع الو ير املع أو الو راء املعاليش أو جملي الو راء .وبدر اإلشارة لمالها ىل ما يلي:
(أ)

حفظ الالظام واالستقرار على الصعيد الداخلير واألمن على الصعيد اخلارجي؛

( )

القيادة العليا جلميع القوات املسلحة؛

(ج) نشر وتعميم مجيع القوانش والتعميمات وتالفيذها و نفاذهوار مون خوالة هودار
األنظمة اخلاهة الال مة لتالفيذها؛
طالع السلطة التشريعية على حالة اجلمهوريوة وعلوى التحسويالات واإلهوالحات
(د)
ال يراها جديرة باالهتمام؛
(ه) تقدمي اعوالات أو مالحظات بشون مشاريع القوانش ال حتيلها لي السولطة
التشريعيةر وكذلك اقواح مشاريع قوانش أو تعديالت للقوانش الصادرة سابقا على اعلسش؛

(و) تعيش موففي القالصليات وال عثات الدبلوماسيةر مع االلتثامر فيموا يتعلوق برسسواء
ال عثاتر بطلب موافقة جملي الشيوخ أو اللجالة الدائمة ا فوات جا ة اعلي؛

( ) تعي ووش امل وودعي الع ووام للجمهوري ووة وغ ووريه م وون امل وودعش الع ووامشر مبوافق ووة جمل ووي
الشيوخ أو اللجالة الدائمةر عالد االقتةاء؛
(ح) هدار قرار بقطع العالقاتر وبالاء على قرار مس ق هادر عن اجلمعية العامةر
عالن احلر ر ن مل يفلح ا تفاديها التحكيم أو غريه من الوسائل السلمية؛
(ط) بو ورام املعاه وودات والتوقي ووع عليه ووار م ووع ل وورورة احلص وووة عل ووى موافق ووة الس وولطة
التشريعية للتصديق عليها.
 -2السلطة التشريعية
 -20متووار اجلمعيووة العامووة السوولطة التش وريعية .وتتووولف موون جملسووش :جملووي الال ووا وجملووي
الشيوخ .ومن بش اختصاهات اجلمعية العامة ما يلي:
هدار القوانش املتعلقة باسوتقالة اجلمهوريوة وأمالهوا واسوتقرارها ومسعتهوا؛ ويفمايوة
(أ)
مجيع احلقوق الفردية وتعثيث قطاعات التعليمر والثراعةر والصالاعةر والتجارة الداخلية واخلارجية؛
( ) ع ووالن احل وور ر وباألغل ي ووة املطلق ووة م وون أهو ووات مجي ووع أعة وواء ك وول جمل ووي م وون
جملسيهار ق وة أو رف معاهدات السالم والتحالف والتجارةر وأي نووع مون االتفاقيوات أو العقوود
تربم السلطة التالفيذية مع حكومات أجال ية؛
(ج) حتديوود املسووااات الال مووة لتغطيووة امليثانيوواتر وطريقووة تو يعهوار ونظووام حتصوويلها
واستثمارهار و لغاء امليثانيات القائمة أو تعديلها أو ياداا؛
(د) انت ووا أعةوواء دكمووة العوودة العليووا ودكمووة االنت ابووات ودكمووة املالا عووات
اإلدارية ودكمة تدقيق احلساباتر وذلك خالة اجتماع كال اعلسش.
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 1-2جملي الالوا
 -21يتووولف جملووي الال ووا موون  99عةوووا يالت و هم الشووعب بوواالقواع امل اشوورر وفق وا لالظووام
التمثيل الالس ر الذي تراعى في األهوات املمالوحة لكل حث ا مجيع أواء ال لد .وتدوم والية
الالوا مخي سالوات.
 -22والش ووروط املطلوب ووة لت وووق مالص ووب الالائ ووب ه ووي :أن ام وول الشو و ص اجلالس ووية الط يعي ووة
أو اجلالسية القانونية مدة مخي سالوات وأن يكون قد أمت  25سالة من العمر.
 -23ووفقا للموادة  93مون دسوتور اجلمهوريوة :تيعوود ىل جملوي الالووا احلوق احلصوري ا أن
يسو ووائل أمو ووام جملو ووي الشو وويوخ أعةو وواء اعلسو ووشر أو رئو وويي اجلمهوريو ووة ونائ و و ر أو و راء الدولو ووةر
أو أعةوواء دكمووة العوودة العليووا ودكمووة املالا عووات اإلداريووة ودكمووة توودقيق احلسووابات ودكمووة
االنت اباتر عن انتهاك الدستور أو ارتكا جرائم أخره خطريةر وذلك بعد أن يكون قد نظور
ٍ
جمموعة أو بع ٍ من أعةائ ويعلن وجود مربر إلقامة الدعوهت.
فيها بطلب من

 2-2جملي الشيوخ
 -24يتووولف جملووي الشوويوخ موون  30عةوووا يالت و هم الشووعب بوواالقواع امل اشوورر ا دائوورة انت ابيووة
واحدة ووفق نظوام التمثيول الالسو الشوامل .ويةوم كوذلك نائوب رئويي اجلمهوريوةر الوذي يتمتوع بواحلق
ا اإلدالء برأي و و وه و ووت ر وي و ورأ اعل و ووي واجلمعي و ووة العام و ووة .وت و وودوم والي و ووة أعة و وواء جمل و ووي الش و وويوخ
مخي سالوات.
 -25والشووروط املطلوبووة لعةوووية جملووي الشوويوخ هووي :أن اموول الش و ص اجلالسووية الط يعيووة
أو اجلالسية القانونية مدة س ع سالوات وأن يكون قد أمت  30سالة من العمر.
وج و لوويهم اووم موون ق وول جملووي
 -26وتعووود علووي الشوويوخ هووالحية احملاكمووة العلاليووة ملوون تُ َّ
الالوا أو جملي دارة املقاطعاتر عالود االقتةواءر و هودار حكوم غرلو الوحيود عوثة املوتهم مون
مهام ر وذلك بالاء على موافقة األغل ية اخلاهة من ثلثي أهوات جمموع أعةائ .
 -3السلطة القضائية
متار السلطة القةائية من ق ول دكموة العودة العليوا واهلي وات القةوائية واحملواكمر علوى
َ -27
الالحو املالصوق علي ا القانون.
 -28واهليكل اهلرمي للسلطة القةائية كالتاق:
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دكمة العدة العليا؛



داكم االست الاف؛



احملاكم االبتدائية؛



داكم الصلح؛



داكم اجلُالح.
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 -29وتتوولف دكمووة العوودة العليووا موون مخسووة أعةواءر توودوم واليووتهم عشوور سوالواتر وتعيوالهم
اجلمعية العامة .و تص دكمة العدة العليا بتعيش القةاة جبميع رتو هم وف واامر مبوافقوة األغل يوة
املطلقة من أعةائها.
 -30ويقتةووي أداء مجيووع املهووام داخوول السوولطة القةووائية امووتالك رخصووة ةارسووة مهالووة احملاموواة
أو كاتب العدة.
 -31وخدمات العدالة جمانية للمصالفش لمن ف ة الفقراء وفقا للقانون.
 -4إدارة المقاطعات
وي دارة املقاطعووات ودووافظ ال لووديات مهمووة
 -32باسووتثالاء خوودمات األموون العووامر ميووار جملو ُ
حكم و دارة املقاطعات ال الغ عددها .19
 -33ويُالت ب احملافظ مون ق ول الشوعب بواالقواع امل اشورر لواليوة موداا مخوي سوالواتر وجيوو
ع ووادة انت ابو و م وورة واح وودة .وتق وودم األحو وثا السياس ووية مرش ووحش وحي وودين م وون خ ووالة جو وراء
انت ابات داخلية.
 -34وا حووش يةووطلع احملووافظ باملهووام التالفيذيووة واإلداريووة لالظووام حكووم املقاطعوواتر ميووار
جملي دارة املقاطعات املهام التشريعية ومهام املراق ة املالية.
 -35وتتمتع حكومات املقاطعات باالستقالة اإلداري واملاق عن احلكومة الوطالية.
 -36وب وواملوا اة مو ووع االنت اب ووات علو ووى هو ووعيد املقاطع وواتر ُبو ووره االنت اب ووات علو ووى هو ووعيد
ال لوديات النت وا أعةواء اعوالي ال لديوة .ويتوولف كول جملوي بلودي مون مخسوة أعةواء كواملي
العةويةر يُالت ون على هعيد الدوائر ال لدية.

 -37ويُعو َّوش ا مالصووب العموودة الفووائث األوة موون القائمووة احملوور ة ألكوورب عوودد موون األه ووات
لوومن قووائم احلووث احملصوول علووى أكوورب عوودد موون األهووات ا الوودائرة ال لديووةر وهووو الووذي يورأ
ال لدية .ولكوي يتووىل العمودة هوذا املالصوبر يتعوش عليو أن يفوو ا االنت ابوات ويعلَون عةووا ا
اعلي ال لدي.
ويعش باقي األعةاء مستشارين مهمتهم ذات طابع شرا.
-38
َّ

 -39ولكووي يكووون الش و ص عةوووا ا جملووي بلوودير يتعووش علي و أن يسووتوا الشووروط ذااووا
املطلو استيفاسها فيما يتعلق بعةوية جملي دارة املقاطعات.
 -40وال بووو عةووويت لف ووة موون األش و اق م والهم أعةوواء جملووي دارة املقاطعووات ودووافظو
املقاطعات وموففو حكومات املقاطعات واملوففون العموميون.
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 -5محكمة المنازعات اإلدارية
 -41تالظوور دكمووة املالا عووات اإلداري ووة ا دعوواوه بطووالن اإلج وراءات اإلداريووة الالهائيووةر ال و
تالفووذها اإلدارة ا طووار ةارسووة مهامهووار وال و تتعووار :مووع قاعوودة قانونيووة أو ت والجم عوون سوواءة
اسووتعماة السوولطة .ومتووار مهمووة املراق ووة القةووائية لإلج وراءات ال و تت ووذها الدولووة وتتووولف موون
مخسة أعةاء .ويتمتع باألهلية القانونية الفعلية مل اشورة دعووه الو طالن كول ذي حوق أو مصولحة
م اشرةر ش صية ومشروعةر يطال انتهاك أو لرر بس ب اإلجراء اإلداري املت ذ.
 -42وعالدما تعلن احملكمة بطالن اإلجراء املع ر يتعش م اشرةُ جراءات جرب الةورر لتحديود
الةرر الالاجم عال  .وت ا هذه احلاالت احملاكم امل تصة ا املالا عات اإلدارية.
 -6محكمة النتخابات
 -43تالظر دكمة االنت ابات ا كل موا يتصول بوالقوانش واإلجوراءات االنت ابيوةر ومتوار ا
الوق ذات مهمة الرقابة على اهلي ات االنت ابية.
 -44وتتولف من تسعة أعةاءر تُو َعش اجلمعية العامة مخسوة موالهمر يال غوي أن يكونووا موواطالش
يشووكلون لوومانة للالثاهووة يفكووم موووقعهم ا املشووهد السياسووي .وميثوول األعةوواء األربعووة ابخوورونر
الذين تالت هم اجلمعية العامةر األحثا السياسية ذات األغل ية.

ثالثاً -اإلطار القانوني العام لحماية حقوق اإلنسان
 -45حتظو ووى حقو وووق اإلنس و وان األساسو ووية يفمايو ووة الدسو ووتورر الو ووذي ي و والص علو ووى احلقو وووق املدنيو ووة
والسياسووية (امل وواد موون  7ىل  )40وعلووى احلقوووق االقتصووادية واالجتماعيووة والثقافيووة (امل وواد م وون 40
ىل  .)71غري أن املادة  72من دستور اجلمهوريوة تقور بوون هوذه القائموة ليسو شواملة وال توسيسويةر
ووق األخووره األهوويلة ا شو ص اإلنسووان
ذ ال ميكوون أن تُسووت عد موون احلمايووة الو توفرهووا الدولووة احلقو ُ
أو املستمدة من شكل احلكم اجلمهوري.
 -46ويعو ذلووك أن احلقوووق األساسووية املالصوووق عليهووا ا لتلووف الصووكوك الدوليووة حلمايووة
حقوق اإلنسوان الو انةوم ليهوا اجلمهوريوةر مكرسوة ا الدسوتور ويوالظم القوانون ةارسوتهار ا
معظم احلاالت.
 -47وموون حيووم امل وودأر تالط ووق ا القووانون احمللووي بشووكل م اشوور كوول معاهوودة سووارية املفعوووة
تصدق عليها اجلمهوريةر وميكن االحتجاج وا أموام احملواكم الوطاليوةر موا مل توالص املعاهودة املعاليوة
على خالف ذلك وما مل يستحل ذلك يفكم هيكل املعايري الدولية.
 -48وبالتاقر يقتةي انط اق املعايري الدولية علوى الصوعيد احمللوي أن ت ودي السولطة التالفيذيوة
رادة الدولة من خالة التوقيع أو التصديق على هك دوق ما أو االنةمام لي  .وتتمتع السلطة
التشريعية بصالحية اعتماد الصك و دماج ا القانون احمللير حو ت اشور السولطة التالفيذيوة بعود
ذلووك ج وراءات ي ووداع ه ووكوك التص ووديق أو االنة وومام .وبالت وواقر تقتة ووي آلي ووة دول ووة أوروغ وواي
سن قانون العتمادها على الصعيد احمللي.
إلبداء رادة االلتثام باملعاهدات الدولية َّ
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السلطات المسؤولة عن كفالة احترام حقوق اإلنسان
 -49لووده دولووة أوروغ وواي جمموعووة موون ابليووات املؤسسووية ا جموواة حقوووق اإلنسووانر ت وورب
ل ومالها أمانووة حقوووق اإلنسووان التابعووة لرئاسووة اجلمهوريووة .وأُنش و هووذه األمانووة مبوجووب قووانون
عووام  2012رقووم  149-19املتعلووق باملسوواءلة (املووادة  )67لتحوول دوول مديريووة حقوووق اإلنسووان
التابعة لو ارة التعليم والثقافوة .ويودير هوذه األمانوة جملوي داري يتوولف مون أموش رئاسوة اجلمهوريوة
وو ير الشؤون اخلارجية وو ير التعليم والثقافة وو ير الداخلية وو ير التالمية االجتماعيةر وهي اهلي وة
اإلدارية املعالية بإعماة هن حقوق اإلنسان ا السياسات العامة للسلطة التالفيذية.
 -50وا طووار رئاسووة اجلمهوريووة أية و ار تعووث ت مهووام أمانووة حقوووق اإلنسووان املعاليووة باملالووي
القريبر ال تشكل استمرارا ألمانة املتابعوة السوابقة التابعوة للجالوة السوالمر حيوم وسوع نطواق
واليتها وهالحيااا.
 -51وتوجوود حاليو ا لووده عوودة مؤسسووات وطاليووة مكاتووب مكلفووة علووى وجو التحديوود بإعموواة
مسووائل حقوووق اإلنسووان ا اعوواالت الو تالوودرج لوومن نطوواق اختصاهووها .وعلووى سو يل املثوواةر
بوودر اإلشووارة ىل حالووة و ارة الشووؤون اخلارجيووةر ال و أنشوووت مديريووة حقوووق اإلنسووان والقووانون
اإلنساينر ووحدة الشؤون اإلثالية  -العرقيةر وجلالة الشؤون اجلالسانيةر ألغرا :مالهوا كفالوة تعمويم
هذه املسائل ا اإلطار املؤسسي وا عملية ا اذ القرارات الو ارية.
 -52وبغر :تالسيق التدابري وتلقي الشكاوه ومالوع انتهاكوات احلقووقر أنشو كوذلك جلوان
عديوودة موون بيالهووا :اللجالووة الف ريووة ملالاهةووة العالص ورية وكراهيووة األجانووب ومجيووع أشووكاة التمييووث
األخوورهر واعلووي االستشوواري الوووط ملكافحووة العالووف املالووثقر واعلووي الف ووري املع و يفقوووق
األطفاة واملراهقشر ىل جانب جلان أخره.
 -53ومبوجووب القووانون رقووم 684-17ر املووؤرخ  29آ /أغسووطي 2003ر أنشووم مالصووب
املفووو :الربملوواين لشووؤون نظووام السووجونر وتتمثوول مهمتو ا سووداء املشووورة للسوولطة التشوريعية ا
جموواة مراق ووة تالفيووذ القووانش الوطاليووة واالتفاقيووات الدوليووةر الو هوودق عليهووا الدولووةر فيمووا يتعلووق
يفالووة األش و اق احملوورومش موون احلريووة مبوجووب اإلج وراءات القةووائيةر وا رهوود نشوواط اهلي ووات
املسؤولة عن دارة السجون و عادة اإلدماج االجتماعي للسجالاء أو املفرج عالهم.
 -54ومؤسسة املفو :الربملاين لشؤون نظام السجون آلية مستقلة تتمثل هالحيااا فيما يلي:
تعثيوث احووام حقوووق مجيوع األشو اق اخلالوعش إلجوراءات قةووائية قود يوتووب
(أ)
عليها حرماهنم من احلرية؛
( )

طلب معلومات من سلطات السجون خبصوق األحواة املعيشية للسجالاء؛

(ج) تقوودمي توهوويات ىل سوولطات السووجون .وهووذه التوهوويات غووري ملثمووةر ولكوون
اجلهات ال َّ
توج ليها يال غي هلار ا حالة عدم تالفيوذهار أن تولوح للمفوو :الربملواين  -خطيو ا
وخووالة األج وول احمل وودد وحت و طائل ووة حتم وول املسووؤولية ع وون التقص ووري  -األس و ا ال و ت ووربر ع وودم
التثامها باقواحات ؛
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(د)

تلقي شكاوه وبالغات بشون انتهاكات حقوق السجالاء؛

(ه)

القيام بعمليات تفتيش للسجون؛

(و)
دعاوه جالائية؛
()

تقوودمي طل ووات توودابري احلمايووة املؤقتووة أو أواموور اإلحةووار أمووام احملكمووةر وتقوودمي
التعاون مع الكيانات ال تعث احوام حقوق اإلنسان.

 -55وا عام 2008ر أنش كذلك املؤسسة الوطالية حلقووق اإلنسوان ومكتوب أموش املظواملر
بوه ووفها مؤسس ووة مس ووتقلة ا ط ووار الس وولطة التشو وريعيةر وذل ووك وفقو وا لتوجيه ووات م وواد ب وواريير
ال و و اعتم ووداا اجلمعي ووة العام ووة لمم ووم املتح وودة مبوج ووب الق و ورار  134/48لع ووام 1993ر وامتث وواالا
لاللتثام ووات املقطوع ووة ا ط ووار ع ووالن وبرن ووام عم وول فييال ووار الص ووادرين ع وون امل وؤمتر الع وواملي حلق وووق
اإلنسان لعام .1993
 -56وتتمثو وول مهمتهو ووا ا الو وودفاع عو وون حقو وووق اإلنسو ووان وتعثيثهو ووا و ايتهو ووار حيو ووم تتمتو ووع
بصووالحية تقوودمي ومتابعووة توهوويات بشووون ابليووات املؤسسووية الكفيلووة مبعاجلووة الشووكاوه املتعلقووة
بانتهاكات حقوق اإلنسان .ومون بوش أهودافها تووفري مثيود مون الةومانات لمشو اق ا التمتوع
الفعلووي يفقوووقهمر فة والا عوون التحقووق ةووا ذا كان و الق ووانش واملمارسووات اإلداريووة والسياسووات
العامة متوافقة مع املعايري الدولية حلماية حلقوق اإلنسان.
 -57وا طار املؤسسة الوطاليوة حلقووق اإلنسوانر أنشو ا عوام  2013ابليوة الوطاليوة ملالوع
التعذيبر ال وسع نطاق عملها من خالة معاجلة مسولة املراهقش اخلالعش لالظام املسوؤولية
اجلالائية لمحداث.
 -58كما يةوطلع املفوو :الربملواين لشوؤون نظوام السوجون مبهوام ابليوة الوطاليوة ملالوع التعوذيب
فيما يتعلق بالظام سجون ال الغش.
 -59وأخريار بدر اإلشارة ىل أن مؤسسوة املفوو :الربملواين لشوؤون نظوام السوجون واملؤسسوة
الوطاليووة حلق وووق اإلنس ووان ال ةووعان ألي رقاب ووة م وون جانووب الدول ووة فيم ووا يتعلووق ب وووداء عملهم ووا
وبإجراء التحقيقات ونشر التقارير وتالفيذ امليثانياتر لمن مجلة أمور أخره.
التزامات الدولة في إطار النظام الدولي
 -60هدق أوروغواي على مجيع املعاهدات األساسية حلماية حقوق اإلنسوان وبروتوكوالاوا
االختياري ووة .كم ووا يتع وواون ال ل وود م ووع مجي ووع هي ووات مالظوم ووة األم ووم املتح وودة ويوج و دع وووة مفتوح ووة
ىل اإلجراءات اخلاهة التابعة هلار وال تثاة التثامات بالالظام العاملي ومسااات الطوعية في قائمة.
 -61وأخ وريار بوودر اإلشووارة ىل أن أوروغ وواي أكمل و عمليووة حتووديم املعلومووات املقدمووة ىل
لتلف هي ات رهد املعاهدات الدولية حلقووق اإلنسوان .ف عود الودورة األوىل لالسوتعرا :الودوري
الشامل ا عام 2009ر قدم أوروغواي تقاريرها ىل كل من :اللجالوة املعاليوة بواحلقوق االقتصوادية
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واالجتماعية والثقافية ()2010ر وجلالة القةاء على التمييث العالصوري ()2011ر واللجالوة املعاليوة
بالقةوواء علووى التمييووث لوود املورأة ()2012ر وجلالووة مالاهةووة التعووذيب وغووريه موون لوورو املعاملووة
أو العقوبة القاسوية أو الال نسوانية أو املهيالوة ()2012ر وجلالوة حقووق الطفول ()2012ر واللجالوة
املعالية يفاالت االختفاء القسري ()2012ر واللجالة املعالية يفماية حقوق مجيع العماة املهاجرين
وأف وراد أس وورهم ()2013ر واللجال ووة املعالي ووة يفق وووق األش و اق ذوي اإلعاق ووة ()2013ر واللجال ووة
املعالية يفقوق اإلنسان (.)2013
 -62وعلووى الصووعيد اإلقليمووير هوودق أوروغ وواي علووى االتفاقيووة األمريكيووة حلقوووق اإلنسووان
( .)1969وقد أُنش أيةوا مبوجوب هوذه االتفاقيوة دكموة ال لودان األمريكيوة حلقووق اإلنسوانر
وحووددت اختصاهووات و ج وراءات هووذه احملكمووة وجلالووة ال لوودان األمريكيووة حلقوووق اإلنسووانر علووى
ُ
حد سواء.
 -63وباإللووافة ىل ذلووكر فووإن أوروغ وواي موون األعةوواء املؤسسووش علووي حقوووق اإلنسووان
الت ووابع لمم ووم املتح وودة وكان و عة وووا في و خ ووالة ف وووا الوالي ووة األوىل والثاني ووة (2009-2006
و)2012-2010ر والطلع في بدور بار وتول رئاست ا الفوة من حثيران/يوني 2011
ىل كانون األوة/ديسمرب .2012
 -64وا عوام 2015ر وقعو أوروغوواي علووى اتفاقيووة ال لودان األمريكيووة بشوون ايووة حقوووق
اإلنسان لك ار السنر ال تشكل أوة هك دوق ملثم قانونا بشون هذه املسولة.

 -65وباإللووافة ىل مووا سو ق ذكوورهر لووده مالظومووة ال لوودان األمريكيووة آليووة املقوورر املعو يفقوووق
املثليووات واملثليووش ومثدوجووي امليوول اجلالسووي ومغووايري اهلويووة اجلالسووانية وحوواملي هووفات اجلالسووش.
وا هذا اعاةر حقق أوروغواي جنا ات مهموة علوى الصوعيدين الووط والودوقر حيوم وقعو
ا تش ورين الثوواين/نوفمرب املالووي علووى مووذكرة التفوواهم لالنةوومام ىل الص والدوق العوواملي للمسوواواة
(.)Global Equality Fund
 -66وعلى هعيد آخرر تتجلوى ريوادة أوروغوواي ا جمواة حقووق اإلنسوان والقوانون اإلنسواين
أية ا ا املشاركة ا عمليات األمم املتحدة حلفظ السالمر حيم تعترب مون ال لودان الرئيسوية الو
تسوواهم فيهووا بقوااووا .كمووا توووفر التوودريب لق ووات بلوودان أخووره تالطلووق موون مسووولة وجووود ق ووات
أوروغ وواي ا مالوواطق الال وثاعر وتشووجع يووادة مسووتوه مشوواركة امل ورأة وتتقي ود مبدونووة سوولوك تعتربهووا
األمانووة العامووة لممووم املتحوودة مثوواالا يقتووده ب و  .وا هووذا الصووددر تلتووثم أوروغ وواي جووديا يفمايووة
املدنيش وتساهم بشكل ملمو ا احلفاظ على حياام ا حواالت الالوثاع الو تالشور فيهوا األموم
املتحدة قوات ا طار عمليات حفظ السالم.
 -67وتشووكل مشوواركة أوروغوواي ا جملووي األموون التووابع لممووم املتحوودةر بوهووفها عةوووا غووري
دائم ا الفوة 2017-2016ر دليالا مهم ا على االحوام الذي حتظى بو علوى الصوعيد الودوقر
وتع كذلك حتوديا جديودار يووا بعود مورور نصوف قورن علوى فووة عةوويتها األوىل ا هوذه اهلي وة
(.)1966-1965
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