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أولً -اإلقليم والسكان
ألف -الخصائص الجغرافية والديمغرافية
-1

تقع جمهورية أوروغواي الشر ررر ية على الضر ررفة اليسر رررب لاهر الرالتا ونهر أوروغواي .وتحدها من

الغرب جمهورية األرجاتين ،ومن الشر ر ر ر ر مال الش ر ر ر ر ررقي الجمهورية االتحادية الب ارهيلية ،ولدلها س ر ر ر ر رواحل على
المحيط األطلسي في الجاوب الشرقي وعلى نهر الرالتا في الجاوب .وعاصمتها هي مونتيفيدلو.

-2

ومعظم سركانها من أصرل أورو،ي ،أسرالفهم باألسراب نسرإان وييناليون وفرنسريون ،وصرل

حشرود

كبيرة ماهم نلى البلد في أواخر القرن التاسررع عشررر وأوائل القرن العشررين .ووفق ا لبيانات تعداد السرركان الذي
أجراه المعهد الوطاي لإلحص ر ر رراءات في عام  ،2011تمثل هذه الفئة  93,9في المائة من س ر ر رركان البلد .أما

السر رركان الماحدرون من أصر ررل أفريقي ،فيمثلون  8,1في المائة ويتركزون بكثافة في العاصر ررمة وفي ر ررمال
اإلقليم الوطاي ،و،األسراب في المااطق المتاخمة للجمهورية االتحادية الب ارهيلية .وتشركل هذه الفئة السركانية
األقلية اإلثاية  -العر ية الرئيسر ر ر ررية من حي

العدد .وتبين اإلحصر ر ر ر اءات كذلك أن السر ر ر رركان الماحدرين من

الش ررعوب األص ررلية يمثلون حوالي  5,1في المائة من الس رركان ،في حين تااهز نس ررإة الس رركان الماحدرين من

أصل آسيوي  0,5في المائة ومن أصول أخرب غير محددة  0,2في المائة(.)1
-3

واللغة الرسر ر ررمية هي اإلسر ر ررإانية ،ووفقما تاص علي المادة  5من الدسر ر ر تور "تتمتع جميع النوائف

-4

المساحة اإلقليمية:

الدلاية بحرية المعتقد في أوروغواي .وال تدعم الدولة أي ديانة".

•

المساحة اإلجمالية 318 392 :كيلومت ار مر،عا؛

•

مساحة اليابسة 176 215 :كيلومت ار مر،عا ( 64±كيلومت ار مر،عا)؛

•

مسر ر ر ر ر ر ر رراحررة الجزر الواقعررة في نهر أوروغواي 105 :كيلومترات مر،عررة ( 4±كيلومترات

•

كيلومتر مر،ع ا (40±
مسر ر ر ر ر رراحة المياه الخالر ر ر ر ر ررعة للوالية الوطاية :نهر أوروغواي 528
ا
كيلومتر مر،عا)؛
ا

•

كيلومتر مر،عا (20±
ا
مسر ر ر ر ر رراحة المياه الخالر ر ر ر ر ررعة للوالية الوطاية :بحيرة ميرين 1 031
كيلومتر مر،ع ا)؛
ا

•

كيلومتر مر،ع ا (20 ±
مسر ر ر رراحة المياه الخالر ر ر ررعة للوالية الوطاية :نهر الرالتا 15 240
ا
كيلومتر مر،عا)؛
ا

•

المياه الإحرية اإلقليمية 125 057 :كيلومت ار مر،عا ( 9 ±كيلومترات مر،عة)؛

•

كيلومتر مر،عا ( 6 ±كيلومترات مر،عة)؛
ا
مساحة رياكون دي أرتيغاب237 :

•

متوسط االرتفاع 116,70 :مت ار؛

•

أقصى ارتفاع :ثيرو كاتيدرال في سيي ار كاراري بعلو  513,66مت ار؛

مر،عة)؛

__________
( )1

تجدر اإل رارة نلى أن نظام تعداد السركان لعام  ،2011وين تضرمن أيضرا سرالاالا عما يعتبره الشرخص المعاي أصرل الرئيسري ،أجاه
للمشرمولين بالتعداد اعتإار أنفسرهم متعددي األصرول ،وهو ما يفسرر تجاوه الاسرإة المئوية اإلجمالية مائة في المائة .و،اإللرافة نلى

ذلك ،يشير األصل نلى ما يعتبره الشخص المعاي نفس أصَل  ،وليس نلى رلده األصلي.
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•

اإلحداثيات :خط العرض"-34º22'58 :؛

•

خط النول."+54º40'26 :

الخصائص الديمغرافية

()2

مانقة مونتيفيدلو

المانقة الداخلية

مجموع 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

100,0

40,1

59,9

الاسإة المئوية من مجموع السكان

باء -الخصائص القتصادية والجتماعية والثقافية

()3

•

الااتج المحلي اإلجمالي االسرمي (باألسرعار الجارية) لعام  56 046 :2019مليار دوالر

•

معدل الاشاط 50,8 :في المائة()4؛

•

معدل العمالة 46,3 :في المائة()5؛

•

معدل الإنالة 4,5 :في المائة()6؛

•

معدل الإنالة الجزئية 9,6 :في المائة()7؛

من دوالرات الواليات المتحدة (المصدر :الباك الدولي)؛

 33 181مليون لورو في عررام  ،2019أي حوالي  66,4في المررائررة

•

رلغ الرردلن العررام

•

معدل األمية رين السر رركان الإالغين من العمر  15سر رراة أو أكثر ،في عام 1,24 :2019

()8

من الااتج المحلي اإلجمالي ،ونصيب الفرد ما  9 430لورو؛
في المائة .
()9

__________

4

( )2

المصدر :المعهد الوطاي لإلحصاءات .تعداد السكان لعام  ،2011األرقام الاهائية.

( )3

المصدر :الباك الدولي ،ومصرف أوروغواي المركزي ،والمعهد الوطاي لإلحصاءات.

( )4

المصدر :المعهد الوطاي لإلحصاءات .عام .2019

( )5

المصدر :المعهد الوطاي لإلحصاءات .عام .2019

( )6

المصدر :المعهد الوطاي لإلحصاءات .عام .2019

( )7

المصدر :المعهد الوطاي لإلحصاءات .عام .2019

( )8

المصدر :وحدة ندارة الدلن العام في و اهرة االقتصاد والمالية.

( )9

المصدر  :المعهد الوطاي لإلحصاء ،الدراسة االستقصائية المستمرة بشأن األسر المعيشية ،لعام .2019
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ثانياً -الهيكل السياسي العام
ألف -التاريخ السياسي والقتصادي
تميزت جمهورية أوروغواي الش ر ر ررر ية تاريخيا بقانون اجتماعي متقدم بالاظر نلى الفترة التي اعتُمد
-5
فيها .ويعود التش ر ر ر رريع الخا في مجال حقوق النفل نلى عام  ،1934وهو التاريخ الذي ُس ر ر ر رن في قانون
النفل ودخل حيز الافاذ.
-6

و ر رركل

وخالل الفترة من عام  1930نلى عام  ،1960اتسر ر ر ررم

معدالت التنور االقتصر ر ر ررادي باالهدهار

معدال ت وفيات الرل ر ررع ومحو األمية مال ر ر ررات اجتماعية مهمة لتقييم الظروف المعيش ر ررية لمعظم

مواطاي أوروغواي .وخض ر ر ر ر ررع البلد ،في الفترة الممتدة رين عامي  1974و ،1985لحكم دكتاتوري مدني -

عسكري مع ما خلف هذا الولع من آثار الحقة فيما لتعلق باحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
-7

وكان الحل الس ر ر ر ررلمي وعملية االنتقال رال عاف في عام  1985ثمرة جهد كبير لجميع القناعات

االجتماعية .و،فض ررل الول ررع الس ررياس رري الجدلد في البلد ،اس ررتناع الحكام الجدد ص ررياغة س ررياس ررات طويلة

األمد مكا

من تجاوه حاالت العجز االقتصادي مالقتا.

واتسررم عقد التسررعياات من القرن المالرري ربرامج التكيا الهيكلي ،التي ُنفذت في أمريكا الالتياية
-8
كلها ردرجات مختلفة ،وذلك اس ر ررتاادا نلى توص ر رريات المالس ر رس ر ررات المالية الدولية الرئيس ر ررية .كما جرب ،على
الصر ررعيد اإلقليمي ،التو يع في عام  1991على معاهدة أسر ررونسر رريون التي أنشر ررئ

بموجبها السر رروق الجاو،ية

المشتركة (ميركوسور) رين جمهورية أوروغواي الشر ية وجمهورية األرجاتين والجمهورية االتحادية الب ارهيلية

وجمهورية باراغواي.
-9

وع رراق اقتص ر ر ر ر ر ر ر رراد أوروغواي مرحل ررة نمو في إ ررل الظروف ا نف ررة ال ررذكر ،نلى أن ر رردأت في

عام  1999أهمة نجم

عن الس ر ررياق اإلقليمي الس ر ررلبي وتفاقم

بس ر رربب التدارير المحلية لالقتص ر رراد الكلي.

وأدت هذه األهمة االقتص ررادية نلى انتش ررار الفقر والفقر المدقع ،باإلل ررافة نلى هيادة كبيرة في معدل الإنالة
والهجرة ،وتعتبر بالتالي أكبر أهمة اقتص ر ر ر ر ررادية في تاريخ أوروغواي الحدل  .و،لغ

هذه األهمة ذروتها في

عام  ،2002عادما حص ررل انهيار في الاظام المالي امتد نناق ليش ررمل االقتص رراد ررمت  .وانخف

نص رريب

الفرد من الاراتج المحلي اإلجمرالي رين عرامي  1999و 2002راحو  30في المرائرة ،و،ردأت بعرد سر ر ر ر ر ر رراوات

عردلردة من االسر ر ر ر ر ر ررتقرار عمليرة تضر ر ر ر ر ر ررخميرة وجرب تخيي

الإنالة  17في المائة.

كبير لميمرة العملرة المحليرة ،في حين رلغ معردل
أوروغواي ،ماذ ماتص ر ر ررف عقد الس ر ر ررتياات من

و،س ر ر رربب أهمة اقتص ر ر ررادية تفاقم تدريجيا ،تحول
-10
القرن المالي ،من رلد مستقبل للهجرة نلى رلد ُمصدر لها .والفترة التاريخية التي هدت أكبر موجة للهجرة
نحو الخارج هي أواسر ررط عقد السر ررإعياات من القرن المالر رري ،في ذروة أهمة الافي السر ررياسر رري ،التي اقترن

بسياق اقتصادي سلبي(.)10
-11

وفي هذا السر ر ر ر ررياق ،لبين الماحى التاريخي لاصر ر ر ر ررف القرن األخير أن الهجرة ترسر ر ر ر ررخ

في البلد

روصر ر ر ر ر ررفها إاهرة ذات طابع هيكلي .وتتزامن حاالت تزالد الهجرة مع فترات اسر ر ر ر ر ررتفحال ا ثار التي تخلفها

األهمات االقتص ررادية على العمالة وعلى دخل األس ررر المعيش ررية ،كما يس رراهم بش رركل كبير في تنور الهجرة
__________
()10

كولهر ر رراب ،م .ونر ر رراثر ر رران ،مInmigrantes internacionales y retornados en Uruguay: magnitud y .)2013( .

( característicasالمهاجرون األجانب والعائدون نلى أوروغواي :الحجم والخصر ر ر ر ر ر ررائص) .تقرير عن نتائج تعداد السر ر ر ر ر ر رركان لعام
 ،2011مونتيفيدلو :المعهد الوطاي لإلحصاءات.
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وتزالدها وجود تجمعات لمواطاين اسر ر ر ر ر ر ررتقروا في رلدان أجابية .و،التالي ،كان

الهجرة الكثيفة نتيجة متوقعة

لألهمة التي قاسراها البلد خالل السراوات األولى من هذا القرن ،وسرمتُها األسراسرية العدد المرتفع من الشرإاب
ويقدر أن حوالي مائة ألف ررخص هاجروا في الفترة الممتدة رين
ذوي المسررتوب التعليمي المتوسررط والعاليُ .

عررامي  1996و ،2003ويذا أُلر ر ر ر ر ر رريا نليهم من هرراجروا ماررذ عررام  1964حتى عررام  ،2004سر ر ر ر ر ر رريارراهز
المجموع  440 000مهاجر ،أي حوالي  13,9في المائة من السكان المميمين في أوروغواي(.)11

()12
-12
وتش ر ر ر ررير بحوث أجرتها و اهرة التامية االجتماعية نلى أن اتجاهات الهجرة أخذت تتراجع مجددا
مارذ عرام  ،2009بفعرل اقتران ثالثرة عوامرل( :أ) انخفراض تردفقرات الهجرة نحو الخرارج؛ و(ب) هيرادة تردفقرات

العائدلن؛ و(ج) هيادة عدد المهاجرين الوافدلن من رلدان أمريكا الالتياية ومانقة الإحر الكاريبي.

-13

اعتإار من عام  ،2003ردأ البلد يسررتعيد انتعا ر االقتصررادي .وفي عام  ،2004انخف
و ا

معدل

الإنالة بأر،ع نقاط مئوية ،في حين سرجل

أوروغواي ،في الفترة الممتدة رين عامي  2006و ،2013معدل

ل ر ر ر ر ررمن فئة البلدان المرتفعة الدخل ،حي

ارتفع نص ر ر ر ر رريب الفرد من الااتج القومي اإلجمالي نلى 13 580

نمو سر ر ر رراوي متوسر ر ر ررن  5,5في المائة .و،التالي ،صر ر ر رراف الباك الدولي أوروغواي ،في تموه/لولي ،2013
الر من دوالرات الواليات المتحدة.
دو ا
-14

ومكن هذا األداء االقتص ر ررادي البلد من تعزيز مس ر ررتويات التحس ر ررن الهيكلي التي تحقق

بعد أهمة

عام  ،2002وكذلك من مواجهة الصر رردمات الخارجية من قبيل األهمة الدولية للفترة  ،2009-2008بشر رركل
نيجاري .ورغم ا ثار السر ررلبية والتقلإات العالمية ،ناهز معدل الامو االقتصر ررادي السر رراوي  4,4في المائة في

عام  ،2013و،لغ معدل الإنالة أدنى مس ر ر ر ر ررتويات تاريخيا ( 6,3في المائة) ،وأُحره تقدم كبير في الحد من
الفقر (في عام  ،2018كل مجموع األسر المعيشية التي تعيش تح خط الفقر  5,3في المائة ،في حين
ر ر ر ر ر رركل مجموع األ ر ر ر ر ر ررخا

الذلن يعيش ر ر ر ر ر ررون تح

خط الفقر  8,1في المائة( ))13ومن الفقر المدقع (في

عام  ،2018رركل مجموع األس ررر المعيش ررية التي تعيش تح
يعيشر ر ررون تح

خط الفقر المدقع ومجموع األ ررخا

خط الفقر المدقع ،على حد سر ر رواء 0,1 ،في المائة

الذلن

) .أما أسر ر رواق الصر ر ررادرات ،فقد جرب

()14

تاويعها بغرض تقليص االعتماد على الشر ر ررركاء التجاريين الرئيسر ر رريين .وفي الوق

ذات  ،حافظ

أوروغواي

على الماحى التااهلي لاسر ر ر ررإة َدلاها العام نلى ناتجها المحلي اإلجمالي .و،اإللر ر ر ررافة نلى ذلك ،اسر ر ر ررتناع
أوروغواي خف تكلفة دلاها وتقليص الدولرة وتمدلد آجال استحقاق التزاماتها المالية.

وفيمرا لتعلق بعمليرات التكرامرل اإلقليمي التي تعتبر أوروغواي طررف ا فيهرا ،تجردر اإل ر ر ر ر ر ر ررارة نلى مرا
-15
للي :رابنة تكامل أمريكا الالتياية ،والسرروق الجاو،ية المشررتركة (ميركوسررور) ،وجماعة دول أمريكا الالتياية
ومانقة الإحر الكاريبي .وتشرركل هذه الهيئات ،لررمن مجاالت اختصرراصررها ونناقها ،كيانات هدفها ننشرراء

االتحاد اإلقليمي ألمريكا الالتياية وتحقيق هوية مشتركة.

__________
()11
()12

اسرتاادا نلى المدخالت المسرتمدة من تقرير ريليغرياو أ .و،يغوريتو أ .)2003( .تقرير عن الهجرة والتحويالت المالية في أوروغواي.
تقرير أعده خبير استشاري لفائدة مصرف التامية للبلدان األمريكية( .لم ُلاشر).
و اهرة الرترارمري ر ر ررة االجرترم ر ر رراعري ر ر ررةCaracterización de las nuevas corrientes migratorias en Uruguay Nuevos ،

( orígenes latinoamericanos: estudio de caso de las personas peruanas y dominicanasخص ررائص تدفقات
الهجرة الجدلدة في أوروغواي ،رلدان الماش ررأ الجدلدة في أمريكا الالتياية :د ارس ررة حالة نفرادية عن البيروفيين والدوميايكيين) .الوثيقة

الختامية ،مونتيفيدلو :و اهرة التامية االجتماعية.

6

()13
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باء -هيكل نظام الحكم
لتضر ررمن الإاب الرابع من دسر ررتور الجمهورية ،المعاون " ر رركل الحكم وسر ررلنات المختلفة" ،أقسر رراما
-16
ر ر ر ر ررتى ترمي نلى تاظيم مهام مختلف س ر ر ر ر ررلنات الدولة والعالقات فيما رياها .وتاص المادة  82على أن "الدولة

تعتمد نظام ا ديمقراطي ا جمهوري ا للحكم .وتمارب سرريادتها بشرركل مإا ررر من خالل هيئة الااخبين في حاالت

االنتخابات والمإادرات الشررعبية واالسررتفتاءات ،و،شرركل غير مإا ررر من خالل السررلنات التمثيلية التي يحددها

هذا الدستور ،وكل ذلك وفق القواعد الماصو
-17

عليها في ".

ودولة أوروغواي جمهورية رئاسر ررية تاقسر ررم نلى  19مقاطعة و 89رلدية .وتتألف الحكومة المركزية

من سر ررلنات الدولة الثالث ،وأجهزتها المكلفة بالم ار إة هي محكمة تدقيق الحسر ررابات ،ومحكمة االنتخابات،

ومحكمة المااهعات اإلدارية.
’‘1

السلطة التنفيذية
ئيس الجمهورية ،ويعمل بالتاسيق مع الوهير المعاي أو الوهراء المعايين
-18
يمارب السلن َة التافيذي َة ر ُ
أو مجلس الوهراء .ويحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس في حالة ررغور الماص ررب المالق أو الدائم،
ويرأب الجمعية العامة ومجلس الشيوخ.

-19

وياتخب الش ر ر ر ررعب (هيئة الااخبين) باالقتراع المإا ر ر ر ررر رئيس الجمهورية ونائإ  ،على حد سر ر ر ر رواء،

باألغلبية المنلقة من األصوات ،ويقدم كل حزب سياسي لهذا الغرض تر يح ا واحدا للرئيس ونائإ .

ولتولي ماص ر ررب الرئيس أو نائب الرئيسُ ،يش ر ررترط في الش ر ررخص أن يكون مواطاا طبيعيا أَتم 35
-20
سر ر رراة من العمر .وتدوم والية كليهما خمس سر ر رراوات ،ويجوه نعادة انتخارهما ر ر ررينة مرور خمس سر ر رراوات
على تاريخ انقضاء واللتهما األولى.

-21

ويتألف مجلس الوهراء من المكلفين بالو اهرات المعاية ،ول ص ر ررالحية حص ر ررية فيما لتعلق بجميع

نجراءات الحكومة واإلدارة التي لثيرها داخل رئيس الجمهورية أو الوهراء في المجاالت المتص ر ر ررلة رو اهراتهم.

وتخضرع عضروية مجلس الوهراء للشرروط والموانع ذاتها التي تسرري على عضروية مجلس الشريوخ .والو اهرات

القائمة حاليا هي التالية:
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•

و اهرة الدفاع الوطاي؛

•

و اهرة االقتصاد والمالية؛

•

و اهرة الداخلية؛

•

و اهرة الشالون الخارجية؛

•

و اهرة العمل والضمان االجتماعي؛

•

و اهرة الثروة الحيوانية والزراعة وصيد األسماك؛

•

و اهرة الاقل واأل غال العامة؛

•

و اهرة الصااعة والناقة والمعادن؛

•

و اهرة التامية االجتماعية؛

•

و اهرة الصحة العامة؛
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-22

•

و اهرة التعليم والثقافة؛

•

و اهرة السياحة والريالة؛

•

و اهرة اإلسكان واستخدام األرالي؛

•

و اهرة البيئة(.)15

وتحدد المادة  168من دستور الجمهورية مهام رئيس الجمهورية ،الذي يعمل بالتاسيق مع الوهير

المعاي أو الوهراء المعايين أو مجلس الوهراء .وتجدر اإل ارة لماها نلى ما للي:

لتافيذها؛

(أ)

حفظ الاظام واالستقرار على الصعيد الداخلي ،واألمن على الصعيد الخارجي؛

(ب)

الميادة العليا لجميع القوات المسلحة؛

(ج)

نشر ر ر ر ررر وتعميم جميع القوانين وينفاذها ،من خالل نصر ر ر ر رردار األنظمة الخاصر ر ر ر ررة الالهمة

(د)

نطالع السر ررلنة التشر رريعية على حالة الجمهورية وعلى التحسر ررياات واإلصر ررالحات التي

(ه)

تقديم اعت ارلر ر ر ر ررات أو مالحظات بشر ر ر ر ررأن مشر ر ر ر رراريع القوانين التي تحيلها نلي السر ر ر ر ررلنة

(و)

تعيين موإفي القاصر ر ر ر ررليات والإعثات الدرلوماسر ر ر ر ررية ،مع االلتزام ،فيما لتعلق رر سر ر ر ر رراء

(ه)

تعيين المدعي العام للجمهورية وغيره من المدعين العامين ،بموافقة مجلس الش ر ر رريوخ أو

(ح)

نص ر ر ر رردار قرار بقنع العالقات ،و،ااء على قرار مس ر ر ر رربق ص ر ر ر ررادر عن الجمعية العامة،

(ط)

نررام المعاهدات والتو يع عليها ،مع لر رررورة الحصر ررول على موافقة السر ررلنة التشر رريعية

لراها جدلرة باالهتمام؛

التشريعية ،وكذلك اقتراح مشاريع قوانين أو تعدلالت للقوانين الصادرة سابق ا على المجلسين؛
الإعثات ،بنلب موافقة مجلس الشيوخ أو اللجاة الدائمة خالل فترات نجاهة المجلس؛
اللجاة الدائمة ،عاد االقتضاء؛

نعالن الحرب ،نن لم يفلح في تفادلها التحكيم أو غيره من الوسائل السلمية؛
للتصدلق عليها.
’‘2

السلطة التشريعية
تمارب الجمعي ُة العامة السر ر ر ررلنة التشر ر ر رريعية .وتتألف من مجلسر ر ر ررين هما :مجلس الاواب ومجلس
-23
الشيوخ .ومن رين اختصاصات الجمعية العامة ما للي:
(أ)

نصر ر رردار القوانين المتعلقة باسر ر ررتقالل الجمهورية وأماها واسر ر ررتقرارها وسر ر ررمعتها؛ و،حماية

(ب)

نعالن الحرب ،و،األغلبية المنلقة من أصوات جميع أعضاء كل مجلس من مجلسيها،

جميع الحقوق الفردية وتعزيز قناعات التعليم ،والزراعة ،والصااعة ،والتجارة الداخلية والخارجية؛
قبول أو رف

معراهردات السر ر ر ر ر ر ررالم والتحرالف والتجرارة ،وأي نوع من االتفرا يرات أو العقود تبرمر السر ر ر ر ر ر ررلنرة

التافيذية مع حكومات أجابية؛

__________
()15
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(ج)

تحردلرد المسر ر ر ر ر ر رراهمرات الالهمرة لتغنيرة الميزانيرات ،وطريقرة توهيعهرا ،ونظرام تحصر ر ر ر ر ر رريلهرا

(د)

انتخاب أعض ر ر ر رراء محكمة العدل العليا ومحكمة االنتخابات ومحكمة المااهعات اإلدارية

واستثمارها ،ويلغاء الميزانيات القائمة أو تعدللها أو هيادتها؛

ومحكمة تدقيق الحسابات ،وذلك خالل اجتماع كال المجلسين.

مجلس الاواب
لتألف مجلس الاواب من  99عض ر ر ر ر رروا لاتخبهم الش ر ر ر ر ررعب باالقتراع المإا ر ر ر ر ررر ،وفق ا لاظام التمثيل
-24
الاس ر ر رربي ،الذي تراعى في األصر ر ر روات المماوحة لكل حزب في جميع أنحاء البلد .وتدوم والية الاواب خمس
ساوات.

-25

والشررروط المنلو،ة لتولي ماصررب الاائب هي :أن يحمل الشررخص الجاسررية النبيعية أو الجاسررية

القانونية مدة خمس ساوات وأن يكون قد أتم  25ساة من العمر.

ووفق ا للمادة  93من دسر ررتور الجمهورية" :يعود نلى مجلس الاواب الحق الحصر ررري في أن يسر ررائل
-26
أمام مجلس الش ر رريوخ أعض ر رراء المجلس ر ررين ،ورئيس الجمهورية ونائإ  ،ووهراء الدولة ،وأعض ر رراء محكمة العدل
العليا ومحكمة المااهعات اإلدارية ومحكمة تدقيق الحسر ررابات ومحكمة االنتخابات ،عن انتهاك الدسر ررتور أو
ٍ
مجموعة أو بع ٍ من أعضر ر ر ر ر ر ررائ
ارتكاب جرائم أخرب خنيرة ،وذلك بعد أن يكون قد نظر فيها بنلب من

ويعلن وجود مبرر إلقامة الدعوب".

مجلس الشيوخ
لتألف مجلس الشرريوخ من  30عضرروا لاتخبهم الشررعب باالقتراع المإا ررر ،في دائرة انتخارية واحدة
-27
نائب رئيس الجمهورية ،الذي لتمتع بالحق في اإلدالء
ووفق نظام التمثيل الاسر ر رربي الشر ر ررامل .ويضر ر ررم كذلك َ
ررأي وصوت  ،ويرأب المجلس والجمعية العامة .وتدوم والية أعضاء مجلس الشيوخ خمس ساوات.

-28

والشروط المنلو،ة لعضوية مجلس الشيوخ هي :أن يحمل الشخص الجاسية النبيعية أو الجاسية

القانونية مدة سإع ساوات وأن يكون قد أتم  30ساة من العمر.

وتعود لمجلس الشر رريوخ صر ررالحية المحاكمة العلاية لمن تُوج نليهم تهم من قبل مجلس الاواب أو
-29
مجلس ندارة المقاطعات ،عاد االقتضر رراء ،ويصر رردار حكم غرل ر ر الوحيد عزل المتهم من مهام  ،وذلك رااء
على األغلبية الخاصة المتمثلة في ثلثي أصوات مجموع أعضائ .

’‘3

السلطة القضائية
راكم ،على الاحو
-30
تمرارب السر ر ر ر ر ر ررلنر َة القضر ر ر ر ر ر ررائير َة محكمر ُة العردل العليرا والهيئ ُ
رات القضر ر ر ر ر ر ررائيرة والمح ُ
الماصو علي في القانون.
-31
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والهيكل الهرمي للسلنة القضائية كالتالي:
•

محكمة العدل العليا؛

•

محاكم االستئااف؛

•

المحاكم االرتدائية؛

•

محاكم الصلح؛

9

HRI/CORE/URY/2020

•
-32

الجاح.
محاكم ُ

وتتألف محكمة العدل العليا من خمس ر ررة أعض ر رراء ،تدوم واللتهم عش ر ررر س ر رراوات ،وتعياهم الجمعية

العرامرة .وتختص محكمرة العردل العليرا رتعيين القضر ر ر ر ر ر رراة بجميع رتبهم وفئراتهم ،بموافقرة األغلبيرة المنلقرة من

أعضائها.
-33

ويقتض ر ر رري أداء جميع المهام داخل الس ر ر ررلنة القض ر ر ررائية امتالك رخص ر ر ررة ممارس ر ر ررة مهاة المحاماة

-34

وخدمات العدالة مجانية للمصافين لمن فئة الفقراء وفقا للقانون.

أو كاتب العدل.

’‘4

إدارة المقاطعات
مجلس ندارة المقاطعات ومحافظ البلديات مهمة حكم ويدارة
باسرتثااء خدمات األمن العام ،يمارب
-35
ُ
المقاطعات الإالغ عددها .19
ظ باالقتراع الشعبي المإا ر ،لوالية مدتها خمس ساوات ،ويجوه نعادة انتخاب مرة
-36
وياتخب المحاف ُ
ُ
واحدة .وتقدم األحزاب السياسية مر حين وحيدلن لماصب المحافظ من خالل نجراء انتخابات داخلية.
-37

وفي حين يضر ر ر ر ر ر ررنلع المحرافظ برالمهرام التافيرذيرة واإلداريرة لاظرام حكم المقراطعرات ،يمرارب مجلس

-38

وتتمتع حكومات المقاطعات باالستقالل اإلداري والمالي عن الحكومة الوطاية.

-39

و،رالمواهاة مع االنتخرابرات على صر ر ر ر ر ر ررعيرد المقراطعرات ،تُجرب االنتخرابرات على صر ر ر ر ر ر ررعيرد البلرديرات

ندارة المقاطعات المهام التشريعية ومهام الم ار إة المالية.

النتخاب أعضرراء المجالس البلدية .ويتألف كل مجلس رلدي من خمسررة أعضرراء كاملي العضررويةُ ،لاتخبون
على صعيد الدوائر البلدية.

ويعين في ماصررب العمدة الفائز األول من القائمة المحرهة ألكبر عدد من األصروات لررمن قوائم
-40
ُ
الحزب المحصر ر ر ر ررل على أكبر عدد من األصر ر ر ر روات في الدائرة البلدية ،وهو الذي لرأب البلدية .ولكي لتولى
العمدة هذا الماصب ،لتعين علي أن يفوه في االنتخابات ويعَلن عضوا في المجلس البلدي.

-41

ويعين باقي األعضاء مستشارين يكتسي ماصبهم طابع ا رفيا.

وياإغي للش ر ر ر ررخص ،كي يكون عضر ر ر ر روا في مجلس رلدي ،أن يس ر ر ر ررتوفي الش ر ر ر ررروط ذاتها المنلو،ة
-42
لعضوية مجلس ندارة المقاطعات.
-43

وال تجوه عضر ر ر ر ر ر ررويتر لفئرة من األ ر ر ر ر ر ر رخرا

ماهم أعضر ر ر ر ر ر رراء مجلس ندارة المقراطعرات ومحرافظو

المقاطعات وموإفو حكومات المقاطعات والموإفون العامون.

’‘5

محكمة المنازعات اإلدارية
-44

تاظر محكمررة المارراهعررات اإلداريررة في دعرراوب بنالن اإلجراءات اإلداريررة الاهررائيررة ،التي تافررذهررا

اإلدارة في نطار ممارس ررة مهامها ،والتي تتعارض مع قاعدة قانونية أو تاجم عن نس رراءة اس ررتعمال الس ررلنة.

وتمارب مهمة الم ار إة القض ر ر ر ر ررائية لإلجراءات التي تتخذها الدولة ،وتتألف من خمس ر ر ر ر ررة أعض ر ر ر ر رراء .ويتمتع

باألهلية القانونية الفعلية لمإا ر ررة دعوب الإنالن كل ذي حق أو مصر ررلحة مإا ر ررة ،ر ررخصر ررية ومشر ررروعة،
ينال انتهاك أو لرر بسبب اإلجراء اإلداري المتخذ.
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وعادما تعلن المحكمة بنالن اإلجراء المعاي ،لتعين مإا ر ر ر ر ر ررةُ نجراءات جبر الض ر ر ر ر ر رررر المتعلقة
-45
بالمااهعات لتحدلد الضرر الااجم عا  .وتب في هذه الحاالت المحاكم المختصة في المااهعات اإلدارية.
’‘6

محكمة النتخابات
-46

تاظر محكمة االنتخابات في كل ما لتصر ر ر ررل بالقوانين واإلجراءات االنتخارية ،وتمارب في الوق

ذات مهمة الرقابة على الهيئات االنتخارية.

وتتألف من تسرعة أعضراء ،تُ َعين الجمعية العامة خمسر اة ماهم ،لاإغي أن يكونوا مواطاين يشركلون
-47
راء األر،عة ا خرون ،الذلن تاتخبهم
لر ر ررمانة للازاهة بحكم موقعهم في المشر ر ررهد السر ر ررياسر ر رري .ويمثل األعضر ر ر ُ
الجمعية العامة ،األحزاب السياسية ذات األغلبية.

ثالثاً -اإلطار القانوني العام لحماية حقوق اإلنسان
-48

تحظى حقوق اإلنس رران األس رراس ررية بحماية الدس ررتور ،الذي لاص على الحقوق المدنية والس ررياس ررية

(المواد من  7نلى  )40وعلى الحقوق االقتص ررادية واالجتماعية والثقافية (المواد من  40نلى  .)71غير أن
المادة  72من دسرتور الجمهورية تقر بأن هذه القائمة ليسر راملة وال تأسريسرية ،نذ ال يمكن أن تُسرتإعد من
الحقوق األخرب األصر ر رريلة في ر ر ررخص اإلنسر ر رران أو المسر ر ررتمدة من ر ر رركل الحكم
الحماية التي توفرها الدولة
ُ
الجمهوري.
-49

ويعاي ذلك أن الحقوق األس رراس ررية الماص ررو

اإلنسان التي انضم

-50

ومن حي

عليها في مختلف الص رركوك الدولية لحماية حقوق

نليها الجمهورية مكرسة في الدستور ،وياظم القانون ممارستها ،في معظم الحاالت.

المبدأ ،تانبق في القانون المحلي بشر رركل مإا ر ررر كل معاهدة سر ررارية المفعول تصر رردق

عليهرا الجمهوريرة ،ويمكن االحتجراج رهرا أمرام المحراكم الوطايرة ،مرا لم تاص المعراهردة المعايرة على خالف

ذلك وما لم يستحل ذلك بحكم هيكل المعالير الدولية.
-51

و،التالي ،يقتضر رري اننإاق المعالير الدولية على الصر ررعيد المحلي أن تبدي السر ررلنة التافيذية نرادة

الدولة من خالل التو يع أو التص ر رردلق على ص ر ررك دولي ما أو االنض ر ررمام نلي  .وتتمتع الس ر ررلنة التشر ر رريعية

بصرالحية اعتماد الصرك ويدماج في القانون المحلي ،حتى تإا رر السرلنة التافيذية بعد ذلك نجراءات نلداع
صر ر رركوك التصر ر رردلق أو االنضر ر ررمام .و،التالي ،تقتضر ر رري آلية دولة أوروغواي إلرداء نرادة االلتزام بالمعاهدات

الدولية سن قانون العتمادها على الصعيد المحلي.

السلطات المسؤولة عن كفالة احترام حقوق اإلنسان
-52

لدب دولة أوروغواي مجموعة من ا ليات المالسر ر رسر ر ررية في مجال حقوق اإلنسر ر رران ،تبره لر ر ررماها

أمانة حقوق اإلنسان التابعة لرئاسة الجمهورية .وأُنشئ هذه األمانة بموجب قانون عام  2012رقم 19149
المتعلق بالمس رراءلة (المادة  )67لتحل محل مدلرية حقوق اإلنس رران التابعة لو اهرة التعليم والثقافة .ويدلر هذه

األمان َة مجلس نداري لتألف من أمين رئاس ر ر ر ر ر ررة الجمهورية ووهير الش ر ر ر ر ر ررالون الخارجية ووهير التعليم والثقافة
ووهير الرداخليرة ووهير التاميرة االجتمراعيرة ،وهي الهيئرة اإلداريرة المعايرة بر عمرال نهج حقوق اإلنسر ر ر ر ر ر رران في
السياسات العامة للسلنة التافيذية.

وفي نطار رئاسررة الجمهورية أيضر ا ،تعزهت مهام أمانة حقوق اإلنسرران المعاية بالمالرري القريب،
-53
ار ألمانة المتابعة السابقة التابعة للجاة السالم ،حي وسع نناق واللتها وصالحياتها.
التي تشكل استمر ا
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وتوجد حاليا لدب عدة مالسر ر رسر ر ررات وطاية مكاتب مكلفة على وج التحدلد ب عمال مسر ر ررائل حقوق
-54
اإلنسرران في المجاالت التي تادرج لررمن نناق اختصرراصررها .وعلى سرربيل المثال ،تجدر اإل ررارة نلى حالة
و اهرة الشر ررالون الخارجية ،التي أنشر ررأت مدلرية حقوق اإلنسر رران والقانون اإلنسر رراني ،ووحدة الشر ررالون اإلثاية -

العر ية ،ولجاة الش ر ررالون الجاس ر ررانية ،ألغراض ماها كفالة تعميم هذه المس ر ررائل في اإلطار المالسر ر رس ر رري وفي

عملية اتخاذ الق اررات الو اهرية.
-55

و،غرض تاسر ر رريق التدارير وتلقي الشر ر رركاوب وماع انتهاكات الحقوق ،أنشر ر ررئ

كذلك لجان ومجالس

عدلدة من رياها :اللجاة الفخرية لمااهض ر ر ر ررة العاصر ر ر ر ررية وكراهية األجانب وجميع أ ر ر ر رركال التمييز األخرب؛
والمجلس االستشاري الوطاي لمكافحة العاف العائلي؛ والمجلس الفخري المعاي بحقوق األطفال والمراهقين؛
والمجلس الوطاي المعاي بالتاوع الجاس ر ر ر رري؛ والمجلس االس ر ر ر ررتش ر ر ر رراري الوطاي المعاي بكفالة المس ر ر ر رراواة رين
اإلثايررات واألعراق وللماحرردرين من أصر ر ر ر ر ر ر ررل أفريقي؛ والمجلس الوطاي لمكررافحررة االتجررار برراأل ر ر ر ر ر ر رخررا

واستغاللهم؛ وغير ذلك من الهيئات.
-56

و،موجب القانون رقم  ،17684المالرخ  29آب/أغسر ر ر ر ر ررنس  ،2003أنشر ر ر ر ر ررض ماصر ر ر ر ر ررب المفوض

البرلماني لشررالون نظام السررجون ،الذي تتمثل مهمت في نسررداء المشررورة للسررلنة التش رريعية في مجال م ار إة
تافيذ القوانين الوطاية واالتفا يات الدولية ،التي صردق

عليها الدولة ،فيما لتعلق بحالة األ رخا

مسرلو،ي

الحرية بموجب اإلجراءات القضررائية ،وفي رصررد عمل الهيئات المسررالولة عن ندارة السررجون ويعادة اإلدماج
االجتماعي للسجااء أو المفرج عاهم.

-57

ومالسسة المفوض البرلماني لشالون نظام السجون آلية مستقلة تتمثل صالحياتها فيما للي:
(أ)

سلبهم حريتهم؛

تعزيز احترام حقوق جميع األ ر ررخا

الخال ر ررعين إلجراءات قض ر ررائية قد لترتب عليها

(ب)

طلب معلومات نلى سلنات السجون بخصو

(ج)

تقديم توص ر رريات نلى س ر ررلنات الس ر ررجون .وليسر ر ر

(د)

تلقي كاوب و،الغات بشأن انتهاكات حقوق السجااء؛

(ه)

الميام بعمليات تفتيش السجون؛

(و)

تقديم طلإات تدارير الحماية المالقتة أو أوامر اإلحضار أمام المحكمة ،وتقديم دعاوب جاائية؛

(ه)

التعاون مع الكيانات التي تعزه احترام حقوق اإلنسان.

األحوال المعيشية للسجااء؛
هذه التوص ر رريات ملزمة ،ولكن لاإغي

للجهرات التي توجر نليهرا ،في حرالرة عردم تافيرذهرا ،أن تولر ر ر ر ر ر ررح للمفوض البرلمراني  -خنيرا وخالل األجرل
المحدد وتح طائلة تحمل المسالولية عن التقصير  -األسإاب التي تبرر عدم التزامها باقتراحات ؛

-58

وفي عام  ،2008أنش ر ر ر ر ررئ

كذلك المالسر ر ر ر ر رس ر ر ر ر ررة الوطاية لحقوق اإلنس ر ر ر ر رران ومكتب أمين المظالم

ال
(المالس رسررة الوطاية لحقوق اإلنسرران) ،روصررفها مالس رسررة مسررتقلة في نطار السررلنة التش رريعية ،وذلك امتثا ا
لتوجيهر ررات مإر رراد

بر رراريس ،التي اعتمر رردتهر ررا الجمعير ررة العر ررامر ررة لألمم المتحر رردة بموجر ررب القرار 134/48

لعام  ،1993ولاللتزامات المقنوعة في نطار نعالن و،رنامج عمل فيياا ،الصر ر ر ر ررادرين عن المالتمر العالمي
لحقوق اإلنسان لعام .1993
-59

وتتمثل مهمتها في الدفاع عن حقوق اإلنسر ر ر رران وتعزيزها وحمالتها ،حي

تتمتع بصر ر ر ررالحية تقديم

ومتابعة توصر رريات بشر ررأن ا ليات المالسر رسر ررية الكفيلة بمعالجة الشر رركاوب المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسر رران.

ومن رين أهدافها توفير مزيد من الضررمانات لأل ررخا
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نذا كان

اإلنسان.

القوانين والممارس ر ر ر ر ررات اإلدارية والس ر ر ر ر ررياس ر ر ر ر ررات العامة متوافقة مع المعالير الدولية لحماية لحقوق

وفي أيار/مالو  ،2016اعتُمدت المالسر رس ررة الوطاية لحقوق اإلنس رران ل ررمن الفئة "ألف" ،مما لدل
-60
على امتثالها الكامل لمإاد باريس.
وفي أللول/س ر رربتمبر  ،2019أقر ررلمان أوروغواي القانون  ،19822الذي ُيس ر رراد نلى المالسر ر رس ر ررة
-61
الوطاية لحقوق اإلنسر ر ر رران مهمة الإح عن األ ر ر ر ررخا المحتجزين والمختفين في سر ر ر ررياق اإلجراءات غير

الشر ر ر ر ر ر رررعيرة التي نفرذتهرا الردولرة في الفترة الممتردة رين  13حزيران/لونير  1968و 26حزيران/لونير ،1973

وكذلك خالل فترة يوع نرهاب الدولة رين  27حزيران/لوني  1973و 28إاط/فبرالر .1985
-62

وفي نطار المالسر ر ر ر رس ر ر ر ررة الوطاية لحقوق اإلنس ر ر ر رران ،أنش ر ر ر ررئ

التعذلب ،التي وسرع

لألحداث.

في عام  2013ا لية الوطاية لماع

نناق عملها من خالل معالجة مسرألة المراهقين الخالرعين لاظام المسرالولية الجاائية

ويضرنلع المفوض البرلماني لشرالون نظام السرجون أيضرا بمهام ا لية الوطاية لماع التعذلب فيما
-63
لتعلق راظام سجون الإالغين.
وأخي ار ،تجدر اإل ارة نلى أن مالسسة المفوض البرلماني لشالون نظام السجون والمالسسة الوطاية
-64
لحقوق اإلنسان ال تخضعان ألي ر ٍ
قابة من جانب الدولة فيما لتعلق بأداء عملهما و ،جراء التحميقات ونشر
التقارير وتافيذ الميزانيات ،لمن جملة أمور أخرب.
التزامات الدولة في إطار النظام الدولي
-65

صر ر ر ر رردق

أوروغواي على جميع المعاهدات األسر ر ر ر رراسر ر ر ر ررية لحماية حقوق اإلنسر ر ر ر رران و،روتوكوالتها

االختيارية .ويتعاون البلد أيض ا مع جميع هيئات ماظومة األمم المتحدة ويوج دعوة مفتوحة نلى اإلجراءات
الخاصة التابعة لها ،وال تزال التزامات بالاظام العالمي ومساهمات النوعية في قائمة.
عمليرة تحردلر

وأخي ار ،تجردر اإل ر ر ر ر ر ر ررارة نلى أن أوروغواي أكملر
-66
هيئات رصر ررد المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسر رران .فإعد الجولة األولى من االسر ررتعراض الدوري الشر ررامل في

عرام  ،2009قردمر

المعلومرات المقردمرة نلى مختلف

أوروغواي تقرراريرهرا نلى كرل من :اللجاررة المعايررة برالحقوق االقتص ر ر ر ر ر ر رراديرة واالجتمرراعيرة

والثقافية ( ،)2015ولجاة القض رراء على التمييز العاص ررري ( ،)2020واللجاة المعاية بالقض رراء على التمييز

لرد المرأة ( ،)2015ولجاة مااهضرة التعذلب وغيره من لرروب المعاملة أو العقو،ة القاسرية أو الالننسرانية

أو المهياة ( ،)2018ولجاة حقوق النفل ( ،)2012واللجاة المعاية بحاالت االختفاء القسر ر ر ر ر ر ررري (،)2019

واللجاررة المعايررة بحمررايرة حقوق جميع العمررال المهرراجرين وأفراد أسر ر ر ر ر ر رررهم ( ،)2019واللجاررة المعايررة بحقوق

األ خا

ذوي اإلعاقة ( ،)2013واللجاة المعاية بحقوق اإلنسان (.)2019

أوروغواي على االتفا ية األمريكية لحقوق اإلنس ر رران (.)1969

-67

وعلى الص ر ررعيد اإلقليمي ،ص ر رردق

-68

و،اإللر ر ررافة نلى ذلك ،ف ن أوروغواي من األعضر ر رراء المالس ر ر رسر ر ررين لمجلس حقوق اإلنسر ر رران التابع

وحددت اختصر رراصر ررات
وقد أُنشر ررئ أيضر را بموجب هذه االتفا ية محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسر ررانُ ،
ويجراءات هذه المحكمة ولجاة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،على حد سواء.

لألمم المتحردة وكرانر عضر ر ر ر ر ر رروا فير خالل فترتي الواليرة األولى والثرانيرة ( 2009-2006و،)2012-2010
والر ر ر ر ر ر ررنلع ر في ر ررردور برراره وتول ر رئرراسر ر ر ر ر ر رت ر في الفترة من حزيران/لوني ر  2011نلى كررانون األول/
ديسمبر  .2012وهي حاليا من أعضائ للمرة الثالثة ،للفترة .2021-2019
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أوروغواي على اتفا ية البلدان األمريكية بش ر ر ر ررأن حماية حقوق اإلنس ر ر ر رران

-69

وفي عام  ،2015وقع

-70

و،اإللافة نلى ما سبق ذكره ،لدب ماظومة البلدان األمريكية آلية المقرر المعاي بحقوق المثليات

لكإار السن ،التي تشكل أول صك دولي ملزم قانونا بشأن هذه المسألة.

والمثليين ومزدوجي الميل الجاسرري ومغالري الهوية الجاسررانية وحاملي صررفات الجاسررين .وفي هذا المجال،
حقق البلد ننجاهات مهمة على الص ر ر ر ررعيدلن الوطاي والدولي ،حي

الصادوق العالمي للمساواة (.)Global Equality Fund

وقع على مذكرة التفاهم لالنض ر ر ر ررمام نلى

وعلى صررعيد آخر ،تتجلى ريادة أوروغواي في مجال حقوق اإلنسرران والقانون اإلنسرراني أيضر ا في
-71
المشر ر ر رراركة في عمليات األمم المتحدة لحفظ السر ر ر ررالم ،حي تعتبر من البلدان الرئيسر ر ر ررية التي تسر ر ر رراهم فيها
بقواتها .كما توفر التدريب لقوات رلدان أخرب تانلق من مس ر ر ر ر ر ررألة وجود قوات أوروغواي في مااطق الازاع،

وتش ررجع هيادة مس ررتوب مش رراركة المرأة وتتقيد بمدونة س ررلوك تعتبرها األمانة العامة لألمم المتحدة مثاالا يقتدب
ب  .وفي هذا الصدد ،تتشارك أوروغواي مع كادا ،ماذ عام  ،2020في رئاسة إكة جهات التاسيق المعاية

بالمرأة والسر ر ر ررالم واألمن .وتلتزم أوروغواي جديا بحماية المدنيين وتسر ر ر رراهم بشر ر ر رركل ملموب في الحفا على
أرواحهم في حاالت الازاع التي تاش ررر فيها األمم المتحدة قوات في نطار عمليات حفظ الس ررالم .و،اإلل ررافة

نلى ذلك ،أعن

أوروغواي أولوية خاصة لتعزيز الواليات المتعلقة بحماية المدنيين في نطار عمليات حفظ

السرالم .وفي هذا السرياق ،عمل

و اهرة الشرالون الخارجية مع و اهرة الدفاع من أجل تعزيز التدريب في مجال

حماية النفل في نطار بعثات حفظ السر ررالم ،وجرب التو يع ،لهذا الغرض ،على مذكرة تفاهم مع اليونيسر ررف
ومالسسة الحفا على سالمة األطفال.

و رركل مشرراركة أوروغواي في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،روصررفها عضروا غير دائم في
-72
الفترة  ،2017-2016دليالا مهمرا على االحترام الرذي تحظى بر أوروغواي على الصر ر ر ر ر ر ررعيرد الردولي ،ومثلر
كذلك تحديا جدلدا ،بعد مرور نصف قرن على فترة عضويتها األولى في هذه الهيئة (.)1966-1965
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