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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العشرون
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٧

ته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً          موجز أعد     
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ج(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  *إيطاليا    
 إىل عمليـة    )١( جهـة معنيـة    ٢٨هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة مـن            

دئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق        وهو يتبع املبا  . االستعراض الدوري الشامل  
اقتراحات من   وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو        . ١٧/١١٩اإلنسان يف مقرره    

جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وال أي حكم أو قرار فيمـا يتـصل                
نص مـصادر املعلومـات     وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية ال       . بادعاءات حمددة 

وعمـالً  . الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري            
، ُيخصص، حسب مقتضى احلـال، فـرع مـستقل          ١٦/٢١بقرار جملس حقوق اإلنسان     

إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء           
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق         . ى التقيد الكامل مببادئ باريس    عل

وقد روعي يف إعـداد هـذا       . اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات املقدمة       
 .التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت طرأت يف تلك الفترة

__________ 

 .مل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة  *  

 
 A/HRC/WG.6/20/ITA/3  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

4 August 2014 
Arabic 
Original: English/French 



A/HRC/WG.6/20/ITA/3 

GE.14-09871 2 

  من اجلهات املعنيةاملعلومات املقدمة     

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  )٢(نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 حلمايـة حقـوق     القانوين واالحتاد   ٩ والورقة املشتركة    ٤أوصت الورقة املشتركة      -١

اإلنسان بتصديق إيطاليا على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد             
  .)٣(أسرهم

 حقوق اإلنسان عن أسفها ألن إيطاليا مل تِف بعُد بتعهـداهتا            وأعربت منظمة مراقبة    -٢
  . )٤(فيما خيص التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

 إيطاليا بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة        ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٣
  . )٥(اتإجراء تقدمي البالغب املتعلقحقوق الطفل 

تفاقية إيطاليا باالنضمام إىل ا   " مجاعة البابا جيوفاين الثالث والعشرين    "وأوصت رابطة     -٤
  .)٦(١٩٦١خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام 

 إيطاليا تصديقعلى ضرورة وشدد جملس جمموعة دول جملس أوروبا املناهض للفساد      -٥
ا اإلضايف، وبإدماجها الكامل يف القانون اتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد وبروتوكوهل    على  
  . )٧(الوطين

تفاقية بأن إيطاليا مل تصّدق بعد على الربوتوكول اإلضايف ال  ه   يولي ٢١مجعية  أفادت  و  -٦
اجلرائم احلاسوبية فيما يتعلق بتجرمي األعمال ذات الطابع العنـصري واملعـادي لألجانـب              

  . )٨( األنظمة احلاسوبيةرباملرتكبة ع

  طار الدستوري والتشريعياإل  -٢  
إىل أن جملس الشيوخ سـّن      الوطين   واحلزب الراديكايل    ٥أشارت الورقة املشتركة      -٧
ولكن احلزب  . )٩(أدرج جرمية التعذيب يف التشريعات اإليطالية     اً   قانون ٢٠١٤مارس  /آذار يف

ق على املـوظفني  ألنه ال ينطباً وروحاً أفاد بأن القانون ال يتقّيد باتفاقية مناهضة التعذيب نص      
عن ذلك، حيدد القانون السجن املؤّبد بوصفه العقوبة األقـصى،             وفضالً .اًالعموميني حتديد 

  .)١٠( من الدستور٢٧أدت األعمال إىل وفاة الشخص، وهذا ال يتماشى مع املادة  إذا
 إيطاليا بوضع قانون جديد للسجون ٤ والورقة املشتركة ٩وأوصت الورقة املشتركة   -٨
لقاصرين، من أجل إفراد حيز أكرب لربامج إعادة التأهيل، والتخفيف من أثر التدابري             بة ل لنساب

  .)١١(التأديبية
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  البىن األساسية للمؤسسات وحلقوق اإلنسان والتدابري املتعلقة بالسياسات  -٣  
أعرب عدد من املنظمات عن قلقه ألن إيطاليا مل تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان                -٩

 ١وأوصت الورقـة املـشتركة      . )١٢(ادئ باريس رغم قبوهلا بالتوصيات يف هذا الصدد       متتثل ملب 
 فيمـا خيـص     )١٤(٢٠١١ وعام   )١٣(٢٠٠٧يف عام   اً  إيطاليا بتنفيذ التعهدات اليت قطعتها طوع     

عضويتها يف جملس حقوق اإلنسان، وباستهالل عملية تشاركية تشمل مجلـة أمـور منـها               
  .)١٥(بادئ باريسمل وفقاًإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان اإلنصات للمجتمع املدين بغية 

وأشارت مجاعة البابا جيوفاين الثالث والعشرين، والفرع اإليطايل للحركة الدوليـة             -١٠
 إىل أن خطة العمل الوطنية لشؤون الطفل هي أداة          ٣للدفاع عن األطفال، والورقة املشتركة      

، ومع ذلك مل حتظَ باملوافقة منذ ذلك احلني         ١٩٩٧نصف سنوية اعُتمدت حبكم القانون عام       
  .)١٦(٢٠١١ األخرية اليت تعود إىل عام ومل متوَّل اخلطة. سوى أربع خطط عمل وطنية

 إىل املوافقة على وضع قانون إلنشاء ٦ والورقة املشتركة ٣وأشارت الورقة املشتركة   -١١
ولكن مل ُيعيَّن علـى     . للطفولة وطينني مظامل   تعيني أّول أم  مت  وطنية للطفولة، و  مظامل  أمانة  

فـروق كـبرية    ، مع وجود    قليميء املظامل على الصعيد اإل    انأمعدد قليل من    يبدو سوى    ما
  .)١٧(مستوى املهارات واملوارد وطريقة العمل على
يف وافقت عليها   وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن إيطاليا مل تنفذ التوصيات اليت              -١٢

الدوري الشامل والرامية إىل تعزيز املكتـب الـوطين ملكافحـة التمييـز             االستعراض  إطار  
وحبسب منظمة العفو الدولية، تبقى قدرة املكتب على مكافحة التمييز حمدودة           . )١٨(العنصري

نطـاق واليـة    توسيع   إىل   ٢وأشارت الورقة املشتركة    . )١٩(عن احلكومة   ألنه ليس مستقالً  
لى التمييز القائم على التوجه اجلنسي واهلوية اجلنـسانية،         املكتب حبيث بات يتولّى القضاء ع     

وأعرب مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبـا  . )٢٠(هذا األمر مل ُيدرج يف التشريعاتأن   إال
عن أسفه ألن التقليص الشديد يف حجم املكتب قد يطيح بفرص التوصل إىل إدماج مجاعات               

لعنصرية والتعصب التابعة جمللـس أوروبـا، فقـد         أما اللجنة األوروبية ملناهضة ا     .)٢١(الروما
إيطاليا بالتصدي علـى    ه   يولي ٢١ وأوصت مجعية    .)٢٢(أهماً  صت إيطاليا مبنح املكتب دور    أو

عن طريق تعزيـز    وذلك   ،مجاعيت الروما والسنيت  ستهدف  حنو فعال خلطاب الكراهية الذي ي     
  .)٢٣(والية املكتب الوطين ملكافحة التمييز العنصري

 إىل قيام إيطاليا بإنشاء هيئة وطنية ملنع التعذيب وسائر          ٤شارت الورقة املشتركة    وأ  -١٣
أشكال املعاملة السيئة يف السجون، وفق ما نص عليه الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة            

 إيطاليا بتكثيف اجلهود لتعيني أعضاء اهليئة وضمان        ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )٢٤(التعذيب
  . )٢٥(الفعالة ملهامهااملمارسة 

إزاء عدم إدراج تعليم حقـوق اإلنـسان يف          قلقال عن   ٨وأعربت الورقة املشتركة      -١٤
  .)٢٦(درسية وبرامج تدريب املعلمنيالربامج امل
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  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أنه على الرغم من قبـول إيطاليـا التوصـية          ز  الحظ املركز الدويل ملناهضي التميي      -١٥
وجود املرأة يف سـوق     فإن  االستعراض الدوري الشامل،    إطار   املقّدمة يف    )٢٧(٣٤-٨٤ رقم

 متثيـل املـرأة     وال يـزال  األجور،  متدنية  وقطاعات  اً  العمل يتركّز يف قطاعات أقل استقرار     
 وال سيما يف املنـاطق      ، اجلنسني بنيمعدالت البطالة   تفاوت  ت كما. يف املناصب العليا   ضعيفاً

  .)٢٨(اجلنوبية للبلد
 إىل أن املهاجرات والنساء املنتميات إىل مجاعيت الروما         ٩وأشارت الورقة املشتركة      -١٦

شواغل  وأثار املركز الدويل ملناهضي التمييز       .)٢٩(متعددة من التمييز    والسنيت يواجهن أشكاالً  
  .)٣٠(مماثلة
 الذي حيظـر    ٤٨٢/١٩٩٩أن القانون رقم    ملناهضي التمييز   والحظ املركز الدويل      -١٧

وهـو  يف منطقة جغرافيـة معّينـة،       والبقاء   االستقرار   يقتضي" األقليات اللغوية "التمييز ضد   
  .)٣١("األقليات اللغوية"مجاعات الروما والسنيت والرّحل من تعريف يستثين  ما
ب، التابعة جمللس أوروبا، إن هناك      وقالت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعص       -١٨

محاية الروما واملهاجرين من العنـف   وخطاب الكراهيةعزيز مناهضة الكثري مما ينبغي إجنازه لت    
 ما ُيعَتَبـر وجـود    اً  احلياة السياسية وكثري  وجود خطاب كراهية يف     اللجنة  ترى  و. والتمييز

مكتـب  /ن والتعـاون يف أوروبـا      وأثارت منظمة األم   .)٣٢(النعدام األمن   املهاجرين معادالً 
  .)٣٣(املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان شواغل مماثلة

بأن معاداة الغجـر ظـاهرة متجـذرة         يوليو ومفّوض جملس أوروبا      ٢١وأفادت مجعية     -١٩
  .)٣٤(وراسخة تغذّيها بشكل رئيسي اخلطابات اإلعالمية والسياسية املتداولة على املستوى احمللي

، خالل السنوات القليلة املاضـية،      الة االحتاد األورويب للحقوق األساسية    والحظت وك   -٢٠
تعّرض الروما واملهاجرين العتداءات عنيفة وارتكاب جرائم قتل بـدافع العنـصرية وكـره          

  .)٣٥(األجانب
إىل أن املالحقـات القـضائية املتعلقـة     وأشارت منظمة هيومن رايـتس ووتـش       -٢١

عنصرية نادرة بسبب املضمون الضّيق للقانون املتعلـق جبـرائم          باالعتداءات املرتكبة بدوافع    
تتفـاقم  و. الكراهية وعدم كفاية تدريب املكلفني بإنفاذ القانون وموظفي اجلهاز القـضائي          

  .)٣٦(مجع البياناتاملشكلة بسبب عدم كفاية 
بأن القانون اجلنائي اإليطايل ينص على إنـزال         هيومن رايتس ووتش  وأفادت منظمة     -٢٢
. قوبات مشددة مبقدار النصف مبرتكيب اجلرائم اليت تزيد الدوافع العنصرية مـن خطورهتـا          ع
ومل يعتـرف   " دوافـع "عنصرية بدل   " أغراض"أن نص القانون تقييدي إذ يتحّدث عن         إال

  .)٣٧(صراحة بإمكانية وجود أسباب خمتلطة
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ميع أشكال العنـف    جباً  إيطاليا علن الروما بأن تندد     ركز األورويب حلقوق  املوأوصى    -٢٣
أو اخلاصة خطابات عنصرية ومعادية لألجانب      /العنصري وباستخدام اجلهات الفاعلة العامة و     

 وأوصاها مبعاقبة مرتكيب هذه األعمال وضمان أمن أفـراد الرومـا            ،مجاعة الروما ستهدف  ت
على ؛ وإعادة فرض عقوبات مناسبة على التحريض         اجملانية وحصوهلم على املساعدة القانونية   

  .)٣٨(التمييز العنصري والعنف؛ وتنفيذ قانون مكافحة التمييز بصورة فعالة واستباقية
كما الحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التابعة جمللس أوروبـا،             -٢٤

  .)٣٩(الساميةمعاداة ملسلمني وامل ضد االتحاستمرار 
 إىل انتشار الـسلوكيات     ٤قة املشتركة   وأشار املركز الدويل ملناهضي التمييز والور       -٢٥

 والحظ املكتب أن هذه السلوكيات      .)٤٠(التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية   التمييزية املتعلقة ب  
تعيق حصول املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية على فـرص             

عن ذلـك، ال يوجـد         وفضالً .املمتكافئة يف العمل وتؤدي إىل جرائم مرتكبة بدافع التح        
لتمييز القائم  لكما أن عدم حظر الدستور      . اعتراف قانوين باألزواج املنتمني إىل اجلنس نفسه      

وأثارت الورقـة   . )٤١(يؤدي إىل إدامة هذه املشاكل     على التوجه اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية     
  .)٤٢( شواغل مماثلة٢املشتركة 

نظمتـها  التمييز إىل أن محالت توعية اجلمهور الـيت         وأشار املركز الدويل ملناهضي       -٢٦
احلكومة مل تتضمن معلومات للتصدي لكره مغايري اهلوية اجلنسية ومل تعمل على مكافحـة            

ل اجلنسي ومغـايري    السلوكيات التمييزية ضد جممل مجاعة املثليني واملثليات ومزدوجي املي        
  .)٤٣(اهلوية اجلنسية

هضي التمييز أن أحكام القانون اجلنائي اإليطـايل تعيـق          والحظ املركز الدويل ملنا     -٢٧
. بشكل خطري محاية مجاعة املثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية           

 ،٩ وحبسب الورقة املشتركة     .)٤٤( املثليني جنسياً  الذي يستهدف الكراهية   حتظر خطاب  الهي  ف
قرار قاعدة ملناهضة التمييز ضد املثلـيني واملثليـات          على إ  قوةاعترضت احلكومة والربملان ب   

ة ووكالـة   ي وأثارت منظمة العفو الدول    .)٤٥(ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية     
  .)٤٦( شواغل مماثلة٢االحتاد األورويب للحقوق األساسية والورقة املشتركة 

  ق يف احلياة واحلرية واألمناحل  -٢  
و الدولية بأن إيطاليا مل تتخذ التدابري الالزمة لتعزيز مساءلة الـشرطة            أفادت منظمة العف    -٢٨

على مستوى األنظمة، وذلك رغم التحقيقات والدعاوى القضائية املرتبطة باالعتـداءات علـى             
أثنـاء احلـبس    حدوث العديد من الوفيات      و ا،املتظاهرين أثناء مؤمتر قمة جمموعة الثمانية يف جنو       

وأوصت الدائرة الدوليـة حلقـوق   . )٤٧(أفراد الشرطةمن قبل  السيئة املمارسة    االحتياطي واملعاملة 
ـ            اإلنسان إدارة نظم  إيطاليا بالعمل مع اجملتمع املدين على استعراض القوانني والربوتوكوالت اليت ت

  .)٤٨(٢٠٠١ عام يف ا مبا يف ذلك الدروس املستخلصة من حادثة جنو،التظاهرات واستخدام القوة
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ممارسات املعاملـة الـسيئة     غريه من    إىل انتشار التعذيب و    ٤ت الورقة املشتركة    وأشار  -٢٩
 ٢٠١٣يناير  /السجون، وذكّرت بأن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أقّرت يف كانون الثاين           يف

. )٤٩( بالتدهور العام واملتواصل لظروف احلياة يف السجون اإليطاليـة         توّريغياينيف إطار قضية    
  .)٥٠(مة العفو الدولية شواغل مماثلةوأثارت منظ

وأوصت جلنة جملس أوروبا ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة                -٣٠
بتذكري املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف كل أحناء إيطاليا، على فترات           الالإنسانية أو املهينة    

لألشخاص احملرومني من   ) ساءة اللفظية مبا فيها اإل  (منتظمة، بأنّ مجيع أشكال املعاملة السيئة       
  .)٥١(لذلكاً حريتهم غري مقبولة وسُيعاقب عليها تبع

وأوصت جلنة منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة الالإنـسانية                -٣١
 مـسلويب املهينة، التابعة جمللس أوروبا، السلطات ذات الصلة بضمان إعالم األشـخاص             أو
سـلب  ت إنفاذ القانون، حبقوقهم بالكامل وذلك ابتداء من حلظـة           ، يف مجيع وكاال   ةرياحل
 وينبغي ضمان ذلك بتقدمي معلومات شفهية واضحة منذ البداية، وتكملـة هـذه              .ميتهحر

املعلومات بإعطاء منشور إعالمي عن حقوق احملتجزين، وذلك مباشرةً بعـد الوصـول إىل              
لب من األشخاص املعنيني التوقيع علـى       أن ُيط اً  وينبغي أيض . إحدى مؤسسات إنفاذ القانون   

  .)٥٢(إفادة تثبت أهنم أُعلموا حبقوقهم بلغة يفهموهنا
بشكل  احلد األقصى لالحتجاز رهن احملاكمة إىل ارتفاع ٤الورقة املشتركة أشارت و  -٣٢
ُيفرض اليت  االت  على احل لنوع االهتام اجلنائي،    اً  قانون اإلجراءات اجلنائية، وفق   نص  وي. كبري
 عدم قانونيةوقد تدّخلت احملكمة الدستورية مرات عديدة معلنة . ا االحتجاز رهن احملاكمةفيه

  .)٥٣(االحتجاز اإللزامي رهن احملاكمة ملعظم أنواع اجلرائم
وأوصت جلنة منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة الالإنـسانية أو                -٣٣

االكتظاظ يف السجون عاجلة ملن تواصل بقوة سعيها إىل    املهينة، التابعة جمللس أوروبا، إيطاليا بأ     
 أثناء الفترة اليت تـسبق      االحتجازية املتخذة عن طريق جمموعة تدابري منها زيادة التدابري غري         

  .)٥٤(إنزال احلكم
إىل اً  إىل أن االكتظاظ مرّده أيـض      ٩ والورقة املشتركة    ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٣٤

، وإىل تـدابري    راَجعة واملشّددة ملكافحة جتارة املخّدرات واجلرائم املتصلة هبا       التدابري اجلنائية امل  
 .)٥٥(احملكمة الدستوريةاً تشريعية ألغتها مؤخر

يعيـشون يف   وأفادت مجاعة البابا جيوفاين الثالث والعشرين بأن بعـض األطفـال              -٣٥
 التدابري املنـصوص    إيطاليا بتوسيع نطاق  اجلماعة  أوصت  و. تجزاتاحمل مأمهاهتالسجون مع   

اية جلميع األطفال، واختيار تـدابري بديلـة الحتجـاز          م لتوفري احل  عليها يف القوانني الوطنية   
  .)٥٦(يةعائلشبه مراكز وضعهم يف األمهات واألطفال مثل 
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وأشارت مجاعة البابا جيوفاين الثالث والعشرين إىل أن بعض اجلرائم، حبسب القانون   -٣٦
 )٥٧(طرية لدرجة أن املدانني ال حيّق هلم ممارسة أنشطة خارج السجن          ، ُتعترب خ  ٣٥٦/٩٢رقم  

مدى السجن  أوامر  "وهذا شبيه مبا هو معروف باسم       . إال إذا تعاونوا مع السلطات القضائية     
تمتع بأي مـن    فالعديد من السجناء الذين يقضون عقوبة السجن املؤبد ال حيّق هلم ال           ". احلياة

ميوتون فيه، وهذا يتعارض مع خمتلف الصكوك الدوليـة حلقـوق           السجن و املزايا املتاحة يف    
  .)٥٨(فيها، ومع أحكام الدستوراً يا طرف إيطالأصبحتاإلنسان اليت 

من قانون إدارة السجون، اليت      اًمكرر ٤١ن املادة   وطين أ احلزب الراديكايل ال  ذكر  و  -٣٧
بعينها رتكاهبم جرائم   أشخاص مسجونني ال  ب املتعلقة )٥٩(بعض قواعد السجن  ب أوقفت العمل 

مثل التوّرط مع املافيا وجتارة املخدرات والقتل واإلرهاب وغري ذلك، خماِلفة للعهد الـدويل              
  .)٦٠(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وللدستور

من غري اإليطاليني مرتفع مقارنة بعدد      وقوفني   أن عدد امل   ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٣٨
الـيت دفعـت    ) فيين - قانون بوسي  (٢٠٠٢قوانني اهلجرة لعام    إىل  عود ذلك   وي. اإليطاليني

  .)٦١( ومن بينهم طالبو اللجوء احملتملون،بالعديد من املهاجرين إىل العيش يف وضع غري قانوين
 ومنظمة هيومن رايتس ووتـش    وأشارت وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية         -٣٩
، ٢٠١١ عـام    تعـديل ن القانون اإليطايل مسح، بعـد       املركز الدويل ملناهضي التمييز إىل أ     و

، "مراكز حتديد اهلوية وإجـراءات الطـرد      "يف  اً   شهر ١٨باحتجاز املهاجرين ملدة تصل إىل      
هيـومن رايـتس     وأفادت منظمة    .)٦٢(املدة القصوى املسموح هبا يف القانون األورويب       وهي
طويلة وأن الظروف   فترات  لة  قامبأن هذه املرافق املغلقة ليست مناسبة بشكل عام لإل         ووتش

املادية وإمكانية االستفادة من األنشطة الترفيهية والرعاية الصحية واملشورة القانونية ختتلـف            
  .)٦٣(باختالف املراكزاً كثري
  .)٦٤(وأعربت عدة منظمات عن قلقها البالغ ألن العنف ضد املرأة ما زال مشكلة كبرية  -٤٠
أن  "على طريق اخلـالص    - كية الدولية خلدمة الشباب   اجلمعية الكاثولي "والحظت    -٤١

ومياَرس العنف ضـد املـرأة يف      .  امرأة ١٢٨ يصل إىل    ٢٠١٣عدد النساء املقتوالت يف عام      
 إىل أن حوادث العنف املـرتيل  ٤ وأشارت الورقة املشتركة  .)٦٥(غالبية األحيان داخل األسرة   

 إيطاليا مبواصلة جهودهـا     ٤قة املشتركة   أوصت الور و.  تثري قلق اجملتمع   ال تزال  النساء   ضد
، وإىل مكافحـة     وال سيما يف السياق املرتيل     ،الرامية إىل كبح العنف ضد املرأة وقتل النساء       

  .)٦٦(اإلفالت من العقاب
وذكر املركز الدويل ملناهضي التمييز أن معدالت العنف ضد املرأة، وال سيما العنف               -٤٢

عدم كفاية  من االكتظاظ و  عاين   ما زالت ت   مراكز اإليواء وأن  اجلنسي، ما زالت مرتفعة للغاية      
  .)٦٧(التمويل

من حاالت استغالل األطفال يف البغاء      كثري  الوجود   إىل أن    ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٤٣
  .)٦٨(واستغالل الذكور يف البغاء منتشر بشكل خاص داخل مجاعات الروما. يرتبط بالفتيان
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 إيطاليا بإقرار خطة وطنية ملنع ومكافحة االعتداء علـى          ٦ة  وأوصت الورقة املشترك    -٤٤
 واستحداث قاعدة بيانات ترتبط بظاهرة استغالل القاصـرين         اً؛القاصرين واستغالهلم جنسي  

 وقّدمت الورقـة    .)٦٩( وختصيص موارد كافية ملكافحة ظاهرة االعتداءات املذكورة       اً؛جنسي
  .)٧٠( توصيات مماثلة٣املشتركة 

املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفـال             وأفادت  -٤٥
. ألطفـال يف املـرتل    لحظر العقاب البدين     لبصورة صرحية من أج   بأن التشريعات مل تعدَّل     

االستعراض الدوري الـشامل    ب املعينأعربت املبادرة عن أملها يف أن يصدر الفريق العامل          و
 وحيظر صراحة العقاب    ١٩٩٦ قانون يكّرس قرار احملكمة العليا لعام        توصية حمددة تطلب سنّ   

  .)٧٢( توصية مماثلة٣ وقّدمت الورقة املشتركة .)٧١(البدين يف املرتل ويف مجيع األماكن
 عن بالغ قلقها إزاء ازدياد عدد ضحايا االجتار أو االستغالل           ٨وأعربت الورقة املشتركة      -٤٦

جمموعـة التـدابري    " أن   الدويل ملناهضي التمييز   وذكر املركز    .)٧٣(خالل السنوات العشر املاضية   
  .)٧٤( املعقودة ملساعدة ضحايا االجتارقّوضت بشدة املبادرات" األمنية
عدم " على طريق اخلالص   - اجلمعية الكاثوليكية الدولية خلدمة الشباب    "والحظت    -٤٧
وختتلف اإلجراءات . الجتار بالبشرلوقف ظاهرة ابشكل مستمر  اإلرادة السياسية الكاملة توفر

 العمل اليت تتبعها قوات األمـن       أساليبكما أن   . املتخذة ملساعدة الضحايا باختالف املناطق    
  .)٧٥(ريقة نفسها على كامل أراضي البلدتطبَّق بالط ال
إىل عدم وجود نظام فعال لتعـويض       وأشارت رابطة الدراسات القانونية املتعلقة باهلجرة         -٤٨

  .)٧٦(للغايةاالجتار، وإىل أن عدد احلاالت اليت حصل فيها الضحايا على تعويض حمدود ضحايا 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
مـن مـشاكل     هو   كماجراءات احمل املفرط إل طول  الأفاد مفوض جملس أوروبا بأن        -٤٩

وجود حنـو   وطين ب احلزب الراديكايل ال  فاد  وأ .)٧٧(حقوق اإلنسان اليت طال أمدها يف إيطاليا      
أمـا  . كثر من مخس سنوات   أل استمر النظر فيها  ئة ألف دعوى جنائية     اثالثة ماليني ومخسم  

يستمر النظر فيهـا  وجد أكثر من مخسة ماليني دعوى       حيث ت أسوء  و  وضع العدالة املدنية فه   
  .)٧٨( يف املتوسط سبع سنواتلفترة تبلغ

لة االحتاد األورويب للحقوق األساسية إىل أن قاضي الصلح هو الـذي     وكاوأشارت    -٥٠
الكفاءة القانونية املناسبة واملعارف املتخصصة يف حقوق تتوفر يتخذ قرارات االحتجاز وقد ال 

  .)٧٩( ألنه غري مؤهل تأهيالً مهنياًاألجانب
راءات القانونيـة   اإلجمراعاةالدائرة الدولية حلقوق اإلنسان إيطاليا بضمان   وأوصت    -٥١

الواجبة، ومنع استغالل النظام القضائي يف القضايا املرفوعة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان             
والصحفيني، وتوفري اآلليات الالزمة إلجراء مراجعة مستقلة للقضايا اليت ُيزعم فيها ارتكاب            

  .)٨٠(مثل هذه التجاوزات
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ع عن األطفال بأن النظام اإليطايل ال يتيح الفرع اإليطايل للحركة الدولية للدفاوأفاد    -٥٢
أي شكل من أشكال الوساطة بني الضحية واجلاين وأن الوساطة اجلنائية ال متارس بـصورة               

ويؤثر االكتظاظ يف بعض مراكز احتجاز األحداث على نوعية خـدمات الرعايـة             . منتظمة
  .)٨١(املقدَّمة
 ، عن األطفال إىل أن األطفال األجانب      الفرع اإليطايل للحركة الدولية للدفاع    وأشار    -٥٣

 النظام اإليطايل    املقيمني يف اجلزء اجلنويب من البلد مهّمشون يف        ،وإىل حّد ما األطفال اإليطاليني    
 بأن األطفال األجانب يـدانون أكثـر مـن        ٣ وأفادت الورقة املشتركة     .)٨٢(لقضاء األحداث 

 أقل مـن     بصورة االحتياطي، ويستفيدون األطفال اإليطاليني، ويقضون فترات أطول يف احلبس        
  .)٨٣(غريهم من التدابري البديلة عن االحتجاز أو من العفو القضائي أو اإلفراج املشروط

 جيّرم التحريض على الكراهية     ٦٥٤/١٩٧٥ يوليو بأن القانون رقم      ٢١ مجعية   وأفادت  -٥٤
ـ  ارتكاببإالّ أن السياسيني اإليطاليني املدانني     . العنصرية رائم ال يعـاقبون يف الواقـع   هذه اجل

ـ  ،على مّر السنوات  اً  فقد جرى إضعاف أحكام هذا القانون تدرجيي      . تصّرفاهتم على  عـزز ا  مم
  .)٨٤(اإلفالت من العقاب مناخ
 القانون اجلديد ملكافحة الفساد املعتمد أن يكون بضرورة ٩وأفادت الورقة املشتركة   -٥٥

جملس جمموعة  وحّدد .)٨٥(زيد من أدوات احملاسبةملابمصحوباً  ٢٠١٢نوفمرب /يف تشرين الثاين 
. القصور اهلامة يف نظام متويل األحزاب يف إيطاليـا     أوجه  لس أوروبا املناهضة للفساد     جمدول  

حثّ اجمللـس   و. فقد جرى تدمري الرقابة املفروضة من السلطات العامة على متويل األحزاب          
 وعلى إخـضاع حـساباهتا   ،ابة الداخليةاألحزاب السياسية على وضع أنظمة خاصة هبا للرق    

وجيب .  يف متويل األحزاب السياسيةزيد من الشفافيةاملباً  وأوصى اجمللس أيض  . ملراجعة مستقلة 
  .)٨٦(حظر التربعات اجملهولة املصدر

  حرية الدين أو املعتقد والتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي  -٤  
 جملس الدولة، وهو هيئة استـشارية قانونيـة          إىل أن  ١٠أشارت الورقة املشتركة      -٥٦

ما يقتضي أن تتـألف     طائفة دينية   اعتماد القس اخلاص ب    بأن   ٢٠١٢إدارية، أوصى منذ عام     
وال حيّق للقس غري املعترف به االضطالع بأنشطة معينة         .  عضو على األقل   ٥٠٠من  الطائفة  

ال تسجل الكنـائس    و. ستشفياتأو زيارة السجناء واملرضى يف امل      إقامة مراسيم الزواج  منها  
  .)٨٧(اخلاصة مبثل هذه الطوائف

جلنة البندقية التابعة (اللجنة األوروبية إلحالل الدميقراطية من خالل القانون  وأشارت    -٥٧
املعـايري  مع  بالكامل  تسق  التشهري ال ت  املتعلقة بتجرمي   حكام السارية   األإىل أن   ) جمللس أوروبا 

 وأوصت الدائرة الدولية حلقوق اإلنسان إيطاليـا بـرتع          .)٨٨(عبرياألوروبية يف جمال حرية الت    
 .)٨٩(مية عن التشهري وبإصالح القواننيالصفة اجلر

.  بأن إيطاليا ما زال ينقصها قانون مناسب حلرية املعلومات         ٩أفادت الورقة املشتركة    و  -٥٨
  .)٩٠(امةت من أجل رصد عمل اهليئات العومل ُتقَبل بعد طلبات احلصول على معلوما
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 إىل أن أبرز القضايا املثرية للقلق فيمـا خيـص حريـة         ٩وأشارت الورقة املشتركة      -٥٩
هي استمرار عدم معاجلة تضارب املصاحل يف حالة كبار السياسيني الـذين ميلكـون               التعبري

العديد من املؤسسات اإلعالمية، واإلجراء املتبع لتعيني جملس إدارة مؤسسات البث العامـة             
  .)٩١(قّوض استقالهلاالذي يو

وأوصت الدائرة الدولية حلقوق اإلنسان إيطاليا بضمان السالمة البدنية للمدافعني عن   -٦٠
على تعاملهم مع اآلليات    اً   وتأمني محايتهم من األعمال االنتقامية املرتكبة رد       حقوق اإلنسان 

  .)٩٢(اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان
 ٢٠١١يونيـه   /تزاز األوروبية اليت جـرت يف حزيـران       باإلشارة إىل مسرية االع   و  -٦١
مكتب املؤسسات الدميقراطية   /منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    املظاهرة املضادة هلا، أفادت     و

وحقوق اإلنسان بأن اهليئات اإليطالية املكلفة بإنفاذ القانون مل تيّسر بشكل مالئـم عقـد               
. ت ومظاهرات مضادة يف مواقع قريبة من بعضها      التجمعات املتزامنة، أي عندما تنظَّم مظاهرا     
مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان إىل /وأشارت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا  

 السالمة العامة واألمن العام، إال أن القيود الـيت          شواغل بشأن أن املظاهرات املضادة قد تثري      
أسس مشروعة وأدلة موضوعية منصوص     إىل  اً  ُتفرض على التجمعات ينبغي أن تستند حصر      

  .)٩٣(عليها يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان

  احلق يف العمل ويف ظروف عادلة ومواتية  -٥  
أنّ " على طريق اخلـالص    - اجلمعية الكاثوليكية الدولية خلدمة الشباب    "الحظت    -٦٢

 خطـاب توقيـع علـى   الكثري من أماكن العمل اخلاصة ما زالت ُترغَم عادةً على ال       يف  املرأة  
يف   يستطيع صاحب العمل استعماله    و خطاب استقالة بال تاريخ، قبل التوقيع على العقد، وه       

  .)٩٤(حالة محل املرأة
تـدين   إيطاليا باختاذ التدابري الالزمة ملكافحة البطالـة و        ٨وأوصت الورقة املشتركة      -٦٣

اإلنسان هـدفها اختـاذ     الشباب والنساء؛ وإعداد سياسة شاملة مستندة إىل حقوق         توظيف  
 وتعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحـة       ضعف؛ وال سيما محاية الفئات األ     ،العمالةشأن  تدابري ب 

 مبن فيهم املهاجرون الـذين      ،استغالل املهاجرين وضمان ظروف عمل عادلة جلميع العّمال       
  .)٩٥(حيملون وثائق ال
بعدم اً  رئيسياً  العمل ترتبط ارتباط   أن ظاهرة االستغالل يف      ٤وجاء يف الورقة املشتركة       -٦٤

وجود قنوات هجرة قانونية وفّعالة قد تسمح للعمال املهاجرين باخلروج من حالة اإلقامة غـري               
من اً  إىل تيسري استغالل العمال املهاجرين مبنعهم عملي      " جمموعة التدابري األمنية  "وأّدت  . القانونية

  .)٩٦(ليغ عن حاالت االستغاللكنهم التبالوصول إىل القنوات الرمسية حيث مي
عن قلقه إزاء عدم امتثال عدد من املصانع اإليطاليـة          وأعرب معهد العدالة االجتماعية       -٦٥

نـشاء  أوصى إيطاليـا بإ   و للمعايري األساسية حلقوق اإلنسان واحلق يف العمل،         أخرى انيف بلد 
املصانع اململوكة ملستثمرين   ستثمرين اإليطاليني واحلرص على تقّيد مجيع       صر امل قاعدة بيانات حل  

  .)٩٧(إيطاليني هبذه املعايري
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  احلق يف احلماية االجتماعية ويف مستوى معيشي الئق  -٦  
 إىل أن الزيادة الكبرية يف اإلجيارات أدت إىل ارتفاع كلفة ٧أشارت الورقة املشتركة   -٦٦

لغالبية العظمى مـن    أجرة لدرجة تعجز العديد من األسر عن حتملها، وإىل أن ا          ستاملساكن امل 
كما أن عـدم وجـود      . عدم القدرة على تسديد اإلجيارات    لنتيجة  كون  عمليات اإلخالء ت  

ألسـر ذات الـدخل     سياسة إسكان وطنية هادفة زاد من تعقيد العديد من املسائل بالنسبة ل           
  .)٩٨(املنخفض واملتوسط

ص مـن   أن السكان املهمشني يعانون بـشكل خـا       ٧الورقة املشتركة   وضحت  وأ  -٦٧
التشرد، ومن بينهم األشخاص ذوو اإلعاقة واملهاجرون والالجئون واألقليات اإلثنية والعرقية           

 إيطاليا بإعداد خطة إسـكان      ٧وأوصت الورقة املشتركة    . امرأةوهلا  واألسر املعيشية اليت تع   
  .)٩٩(لفئات الضعيفةلوطنية تلّبي احتياجات السكان، مع إيالء اهتمام خاص 

   الصحةاحلق يف  -٧  
إزاء تعـاطي القاصـرين للمخـدرات        قلقوجود   إىل ٦الورقة املشتركة   شارت  أو  -٦٨

والكحول والتبغ، وأوصت إيطاليا باعتماد مزيد من التشريعات اليت تقّيد الترويج للمشروبات 
  .)١٠٠( هذه املشروباتعلىالسن القانونية دون صول األطفال حوكحولية ال

وجهاٌت أخرى إيطاليا بتنفيذ      من أجل أغذية األطفال    وأوصت شبكة العمل الدويل     -٦٩
نظام وطين لرصد ممارسات الرضاعة الطبيعية؛ وفرض قواعد صارمة على تـسويق األغذيـة          
واملشروبات التكميلية وغري الصحية؛ وتوسيع نطاق قانون محاية األمومـة ليـشمل مجيـع              

 .)١٠١(لنظامي ومن بينهن العامالت يف االقتصاد غري ا،األمهات العامالت

وأعرب الفرع اإليطايل للحركة الدولية للدفاع عن األطفال عن قلقه إزاء تدين عدد               -٧٠
أطباء األطفال يف كل أحناء إيطاليا، وإزاء طول قوائم االنتظار يف جمال الرعايـة املتخصـصة        

لى مستوى  يف توفّرها ع  اً  وخلّفت الالمركزية يف جمال الرعاية الصحية فروق      . املوفّرة لألطفال 
 حيملـون وثـائق علـى       ا أثّر على قدرة األطفال الـذين ال       مماملناطق وعلى الصعيد احمللي،     

  .)١٠٢(إليها الوصول

  احلق يف التعليم  -٨  
 ، أن إيطاليا تأثرت بظاهرة التسرب املبكر من املـدارس         ٦ذكرت الورقة املشتركة      -٧١
 ١٦-١٤عند عمر   (الثانوية  لة  املرح وبشكل خاص خالل عامي      ،سيما يف جنوب إيطاليا    وال
  .)١٠٣(وباإلضافة إىل ذلك، تنطبق هذه الظاهرة بشكل خاص على التالميذ الذّكور). سنة
 احلكومة باإلحجام عن مواصلة ختفيض اإلنفاق علـى         ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٧٢

ج األطفـال    إلدمـا  - البشرية والتقنية واملالية     -التعليم وبضمان توافر مجيع املوارد الالزمة       
  .)١٠٤(األجانب واألطفال املنتمني إىل جمموعات األقليات يف املدارس
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٩  
الة األشخاص ذوي اإلعاقة وبرنامج     حل إىل إنشاء مرصد     ٣أشارت الورقة املشتركة      -٧٣

  .)١٠٥(وق األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهمعمل لتعزيز حق
ألن األشخاص ذوي اإلعاقة وأفـراد       قلقتشري إىل ال   ٨وما زالت الورقة املشتركة       -٧٤

وال يتلقّـى األطفـال     . اندماجهم يف اجملتمع  عقبات حتول دون    أسرهم ما انفكوا يواجهون     
 ،نظام التعليم الرمسي  ب االلتحاقاإلعاقة البدنية أو العقلية املساعدة الكافية اليت متكّنهم من           ذوو

 إىل  املادية تعيق انـدماجهم   عقبات  وغريها من ال   عمارياملالعقبات املتعلقة بالتصميم    كما أن   
  .)١٠٦(حد كبري

وي مجاعة البابا جيوفاين الثالث والعشرين إىل أن القانون اإليطايل مينـع ذ           وأشارت    -٧٥
من استكمال إجراءات طلب احلصول على اجلنسية حبجة أنه يستحيل علـى            الذهنية  عاقة  اإل

  .)١٠٧( نيابة عنهماح لوصّيه بأداء اليمنيهذا الشخص اإلعراب عن إرادته والس

  األقليات  -١٠  
االتفاقية اإلطاريـة حلمايـة األقليـات        املتعلق بتنفيذ    CM/ResCMN(2012)10يف القرار     -٧٦

حوار رمسي مع األقلية السلوفينية هبدف      بدء  إيطاليا ب  اللجنة الوزارية جمللس أوروبا   القومية، أوصت   
  .)١٠٨(٣٨/٠١ األقلية، وال سيما القانون رقم  هذهيت تنظم محايةالنظر يف تنفيذ التشريعات ال

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل استمرار التمييز ضد أفراد الروما وانتهاك حقوقهم              -٧٧
" حالة الطـوارئ "وبقيت .  متعلق بإيطاليا  خالل الفترة اليت تلت أول استعراض دوري شامل       

 ٢٠١١نوفمرب  /ةً إىل أن أهنتها احملاكم يف تشرين الثاين        ساري ٢٠٠٨مايو  /اليت أُعلنت يف أيار   
وطعنت احلكومـة يف  . ال تستند إىل أي أساس" حالة الطوارئ "عندما أعلن جملس الدولة أن      

ـ     ٢٠١٣أبريل  /القرار إال أن احملكمة العليا أيدت يف نيسان        دت أن   حكم جملس الدولة وأك
  .)١٠٩(غري مشروعة" حالة الطوارئ"

الدويل ملناهضي التمييز إىل أن التمييز ضد الروما والسنيت والرّحل منتـشر            ركز  وأشار امل   -٧٨
مع احلماية من التمييز القائم على اللغة أو العرق املكّرسة          اً  صارخاً  مما يتناقض تناقض   حد كبري،    ىلإ

مكتـب املؤسـسات الدميقراطيـة      / وأفادت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا      .)١١٠(يف الدستور 
  .)١١١(للتمييزاً ا والسنيت يتعّرضون أيضق اإلنسان بأن املواطنني اإليطاليني من الروموحقو
ورّحب مفّوض جملس أوروبا باعتماد االستراتيجية الوطنية األوىل إلدماج الرومـا             -٧٩

 وأفاد بضرورة وقـف     ٢٠١٢فرباير  /شباط يفاليت اعتمدت   ) االستراتيجية الوطنية (والسنيت  
  .)١١٢(القسرياملعزولة وعمليات اإلخالء سياسات املخيمات 

 أن أوضاع الروما والسنيت املعيشية مل تسّجل أي حتّسن          ٩وجاء يف الورقة املشتركة       -٨٠
 واعتماد االسـتراتيجية    "الطوارئ اخلاصة بالرحل  "كبري على الرغم من الوقف الرمسي حلالة        
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 وأوصـت   .)١١٣(يل انتصاف فعـال   الوطنية، كما مل ُتنشأ أي آلية لتأمني نفاذ الروما إىل سب          
اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التابعة جمللس أوروبا، إيطاليا بإتاحـة سـبل             

  .)١١٤(االنتصاف الالزمة جلميع الروما الذين طُردوا من منازهلم
 يةالـسكن عدم استقرار األوضـاع     وأعرب عدد من املنظمات عن قلقه البالغ إزاء           -٨١

  .)١١٥(للروما
يف كل أحنـاء    نظمت   أن السلطات    ٩ يوليو والورقة املشتركة     ٢١مجعية   وذكرت  -٨٢

 وأن هذه احلمالت اسـُتخدمت      ،إيطاليا محالت منهجية إلخالء أفراد الروما والسنيت بالقوة       
ويف غالبية احلاالت، أجريت عمليـات اإلخـالء        . لتحقيق مكاسب انتخابية  ة  وسيلكاً  أيض
  .)١١٦(قانوينالنتصاف االإىل سبل وصول ا أعاق الممإخطار رمسي بذلك،  دون
ـ  يوليو إىل أن السلطات استمّرت       ٢١مجعية   و ٩وأشارت الورقة املشتركة      -٨٣ يف اً  رمسي

 وأشـارت منظمـة     .)١١٧(املخصصة للروما والسنيت  " املخيمات املصرَّح هبا  "  بما يسّمى   إنشاء  
ية وحقوق اإلنـسان إىل أن عمليـات        مكتب املؤسسات الدميقراط  /األمن والتعاون يف أوروبا   

اإلخالء تقود عادة إىل تفاقم األوضاع املعيشية ألن نقل الروما إىل مواقع أخرى قـد يُبعـدهم        
 ٩ وأفادت الورقة املشتركة     .)١١٨(ات أو يضعهم يف مساكن أكثر رداءة      أكثر عن املرافق واخلدم   
ترّدي تسم ب ت)  بيوت من القش   وهي يف الغالب حاويات أو قاطرات أو      (بأن الوحدات السكنية    

  .)١١٩(مستوى النظافة والصرف الصحي
 وال سيما   ،إزاء وضع األطفال املهاجرين    قلقبالغ ال  عن   ٨وأعربت الورقة املشتركة      -٨٤

املنتمون إىل مجاعات الروما، وذكرت أهنم يواجهون جمموعة كبرية من التحديات اليت تعيـق   
  .)١٢٠( والسكن التعليم والرعاية الصحيةوصوهلم إىل

 يةتنفيذ مشاريع سكن  على  إيطاليا  بأن تعمل   روما  ال ركز األورويب حلقوق  املأوصى  و  -٨٥
تعزيز اندماج الروما احلقيقي على النحو احملّدد يف        بغية  العمل والتعليم والصحة    توفري فرص   و

 اإلخـالء   ومن الناحية العملية، أوصى املركز إيطاليا بإهناء عمليـات        . االستراتيجية الوطنية 
القسري اليت تعرقل قدرة األطفال على ارتياد املدرسة؛ وحتسني األوضاع املعيـشية ألفـراد              

لموظفني العموميني املـسؤولني    املالحقة القضائية ل  الروما الذين يعيشون يف مالجئ مؤقتة؛ و      
اجلهات األخرى املسؤولة عن ذلك؛ واحترام وحدة العائلـة         مالحقة   و ،عن عمليات اإلخالء  

محالت توعية لتـشجيع الرومـا علـى        تنظيم  رمتها يف مجيع عروض املساكن البديلة؛ و      وح
  .)١٢١(دمات الصحية األساسية االعتياديةاالستفادة من اخل

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١١  
الدويل ملناهضي التمييز إىل أن جرمية اهلجرة غري القانونية مل يعد يعاقب            أشار املركز     -٨٦
  .)١٢٢(ارهاا بالسجن إال يف حال تكرعليه
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 أن القانون املوّحد املتعلق بالتدابري اليت حتكـم اهلجـرة           ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٨٧
بـصيغته املعدَّلـة    ،  )٢٨٦/١٩٩٨القانون رقم   (وباملعايري املتصلة بوضع املواطنني األجانب      

 ٩٤/٢٠٠٩رقـم   ، والقـانون    ١٢٥/٢٠٠٨فيين، والقانون رقم     - مبوجب قانون بوسي  
. ، ما زال حيّدد اإلطار القانوين الذي ينظم اهلجرة        ")جمموعة التدابري األمنية  "املعروف باسم   (

ـ            فيهـا،  اً  وأرست هذه التدابري التشريعية، مقترنةً باالتفاقات الثنائية اليت تشكّل إيطاليا طرف
 يف املياه الدوليـة إىل      قوارب املهاجرين اليت جيري اعتراضها    " إعادة"األساَس القانوين لظاهرة    

  .)١٢٤( شواغل مماثلةحلماية حقوق اإلنسانقانوين وأثار االحتاد ال .)١٢٣(اهنا األصليةبلد
مع بلد ثالـث يف     وأعرب عدد من املنظمات عن بالغ قلقه إزاء عقد اتفاق ثنائي آخر               -٨٨

على مّر  اً  عت أيض إىل أن إيطاليا وقّ   وطين  احلزب الراديكايل ال   وأشار   .)١٢٥(٢٠١٢أبريل  /نيسان
السنوات على اتفاقات ثنائية مع بعض البلدان األخرى هدفها إعادة املهاجرين الذين ال حيملون              

  .)١٢٦(ملبدأ عدم اإلعادة القسريةاً انتهاكيشكل ذلك وثائق إىل بلداهنم بصورة عاجلة، و
وروبا، عـن   اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التابعة جمللس أ       وأعربت    -٨٩

ملهاجرين وإزاء سوء ظروف استقباهلم، عقب األحداث اليت وقعـت  اإعادة سرعة  قلقها إزاء   
احترام مبدأ عـدم اإلعـادة      إيطاليا ب اللجنة  أوصت  و،  ٢٠١١يف مشال أفريقيا يف أوائل عام       

  .)١٢٧(القسرية
أنـه   حلماية حقوق اإلنسان  قانوين  واالحتاد ال  هيومن رايتس ووتش  منظمة  وذكرت    -٩٠

 ٢٠١٢، إثر قرار صادر عام      ٢٠٠٩اليت وضعتها عام    " اإلعادة"رغم ختلّي إيطاليا عن سياسة      
، هناك حادثتـان    )هريسي مجعة وآخرون ضد إيطاليا    (احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان     عن  

 وطلبت يف كل منهما السلطات اإليطالية من بواخر جتارية إنزال           ٢٠١٣معروفتان وقعتا عام    
حلماية قانوين  وذكّر االحتاد ال  . )١٢٨(نقذوا يف عرض البحر على أراضي البلد الثالث       أشخاص أُ 

 من االتفاقية األوروبية    ٣ أن إيطاليا انتهكت املادة      هريسيحقوق اإلنسان بأنه ثبت يف قضية       
أوصى إيطاليا مبراجعة االتفاق مع البلد الثالث يف ضوء القرار الصادر           و،  )١٢٩(حلقوق اإلنسان 

  . )١٣٠(٢٠١٢كمة األوروبية حلقوق اإلنسان عام عن احمل
مجاعة البابا جيوفاين الثالث والعشرين بأن األجانب الراشدين واألطفـال          وأفادت    -٩١

إىل بلد ثالـث    اً  الذين يصلون بصورة غري قانونية إىل موانئ البحر األدرياتيكي يعادون أيض          
. شـواغل مماثلـة   من رايتس ووتـش هيووأثارت منظمة . دون االستفادة من إجراء احلماية 

وأوصت مجاعة البابا جيوفاين الثالث والعشرين إيطاليا بتطبيق البنـد املتعلـق باالعتبـارات        
طاليب اللجوء  اإلنسانية والبند املتعلق بالسيادة الواردين يف الئحة دبلن الثانية، وبتفادي إعادة            

  .)١٣١(إىل بلدان غري آمنة
نظام استقبال طـاليب    إىل القصور الشديد الذي يعتري       ٥ الورقة املشتركة شارت  وأ  -٩٢

 القصرية األجل اليت ال تضمن      "خطط الطوارئ "ما تلجأ إىل    اً  أن السلطات غالب  إىل  اللجوء و 
وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية إىل أن هناك        وأشارت  . )١٣٢(مستوى معاملة الئق  
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احلكومية اليت تقّدم املشورة واملساعدة يف جزيـرة        من املنظمات الدولية واملنظمات غري      اً  عدد
 وأشـارت   .)١٣٣(باملهاجرين اجلدد املباشر  يف أماكن أخرى باالتصال     ُيسنح هلا   ال  وملبادوزا،  

إىل أن اجملتمع املدين ال ميكنه يف غالب األحيـان          اً  مجاعة البابا جيوفاين الثالث والعشرين أيض     
  .)١٣٤(املخصصة للمهاجرين" راءات الطردجمراكز حتديد اهلوية وإ"إىل وصول ال

 إىل التأخر يف إبـالغ املهـاجر        وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية     وأشارت  -٩٣
فال يبلَّغ املهاجرون عند احلدود بقرار الرفض الذي يـصدر           .خبضوعه إلجراء العودة القسرية   

االت، ال ُيـسلَّمون القـرار      ويف بعض احل  . وبقرارات الطرد قبل بدء عملية الترحيل     اً  متأخر
قضائية وتعليق إجراء   ا حيرمهم من إمكانية التماس مراجعة       مماخلطي إال عند دخوهلم الطائرة،      

  .)١٣٥(الترحيل
 ٥٠٠ بعد موت أكثر من      أجرت،أنّ إيطاليا    هيومن رايتس ووتش  الحظت منظمة   و  -٩٤

، عمليةَ  ٢٠١٣كتوبر  أ/ جنوح قاربني على السواحل اإليطالية يف تشرين األول        لدىشخص  
؛ وحبسب الشخصيات الرمسية، أنقـذت هـذه        "ماريه نوستروم "حبث وإنقاذ حبرية ُسميت     

ويف حـني   . )١٣٦(٢٠١٤ينـاير   /ل هناية كانون الثاين    شخص حبلو  ٨ ٠٠٠العملية أكثر من    
أنقذت إيطاليا العديد من األرواح يف عرض البحر، ما زالت هناك شواغل نامجة عن تـأّخر                

بسبب منازعات مع أحد البلدان اجملاورة بشأن حتديد املسؤوليات فيما يتعلق مبساعدة            الردود  
  .)١٣٧(وبإنزال ركّاب القوارباً واجه خطرالقوارب اليت ت

وأعرب عدد من املنظمات عن قلقه إزاء اإلجراءات غري املناسبة املعتمدة لتحديـد               -٩٥
  .)١٣٨(ة وصيحوبني وإزاء التأخر يف تسميعمر القاصرين غري املص

 إيطاليا بإنشاء نظام وطين واحد حلماية طاليب اللجـوء،         ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٩٦
يضطلع بدور كلّ من الدولة واملناطق والسلطات احمللية؛ ووضع برنامج وطين حمدد الستقبال             

 وقّدمت الورقة   .)١٣٩(ولألشخاص احملتاجني إىل دعم نفسي    ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم     
  .)١٤٠(ات مماثلة توصي٦ والورقة املشتركة ٨ملشتركة ا

 إيطاليا بإعادة حتديـد مفهـوم       وأوصت رابطة الدراسات القانونية املتعلقة باهلجرة       -٩٧
االجتار بالبـشر   مسألة  إدراج  ، بغية   يف اللجوء ويف احلماية املؤقتة ويف احلماية اإلنسانية        احلق
  .)١٤١(ضمن عوامل اخلطراً ستغالهلم جنسيال

مجاعة البابا جيوفاين الثالث والعشرين بأن جمموعة كبرية من الروما الـذين             وأفادت  -٩٨
  إىل ٨ وأشارت الورقة املـشتركة      .)١٤٢( لسنوات عديدة ال حيملون اجلنسية     عاشوا يف إيطاليا  

غري أن االعتراف باجلنسية    . تزايد عدد األطفال املولودين يف إيطاليا لوالدين أجنبيني       استمرار  
 وأشار املركز الدويل ملناهضي التمييـز إىل عـدم          .)١٤٣(بقانون الدم اً  إليطالية ما زال مرتبط   ا

ن يف إيطاليـا احلـصول علـى        وجود إجراء يسّهل على األطفال املولودين ألجانب يعيشو       
  .)١٤٤(اجلنسية
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) ٩١/١٩٩٢القانون رقم   (قانون اجلنسية   تعديل  وأوصى عدد من املنظمات إيطاليا ب       -٩٩
الروما والسنيت عدميو اجلنسية الـذين      : للفئات التالية اذ تدابري لتسهيل اكتساب اجلنسية      واخت

يعيشون يف إيطاليا منذ سنوات عديدة؛ واألطفال املولودون ألجانب يعيـشون يف إيطاليـا؛              
  .)١٤٥(عد مخس سنوات من اإلقامة الدائمةوالقاصرون الذين يدخلون البلد؛ والكبار ب

  نمية، وقضايا البيئةاحلق يف الت  -١٢  
للفوالذ، " أي - يف - إل - أي" عن قلقها إزاء أثر مصانع       ٤أعربت الورقة املشتركة      -١٠٠

 وحبسب الورقـة    .)١٤٦(الواقعة يف تارانتو، على متتع السكان احملليني حبقوق اإلنسان اخلاصة هبم          
بيئيـة عامـة   اً  أضـرار من وسط املدينة، مسببةاً ، ُشّيدت مصانع الفوالذ هذه قريب٤املشتركة  
  .)١٤٧(ياة السكانحلومهّددة 
 عن قلقه إزاء عدم احتـرام إحـدى الـشركات            معهد العدالة االجتماعية   وأعرب  -١٠١

الدائرة الدولية حلقـوق     وأوصت   .)١٤٨( بلد ثالث حقوق السكان احملليني     اإليطالية العاملة يف  
 مع اجملتمعات احمللية املتأثرة مبـشاريع        واملسبق واملستنري  احلراإلنسان إيطاليا بضمان التشاور     

  .)١٤٩(التنمية الواسعة النطاق من أجل تفادي الرتاعات يف املستقبل
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