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  جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العشرون
  ٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين ٧ -أكتوبر /تشرين األول ٢٧

ت أعدته مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق          جتميع للمعلوما     
من مرفق قرار جملس حقوق اإلنـسان       ) ب(١٥اإلنسان وفقاً للفقرة    

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥ والفقرة ٥/١

  إيطاليا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصـة،              
رير املفوضية السامية حلقـوق  ا والتعليقات الواردة من الدولة املعنية، ويف تق       مبا يف ذلك املالحظات   

لتقرير مقـدم يف شـكل      وا. اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          
ولالطالع على النصوص الكاملة، ُيرجى العـودة إىل        . حلد األقصى لعدد الكلمات   موجز تقيداً با  
وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من املفوضية الـسامية              . يةالوثائق املرجع 

وهو يتبـع  . حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية   
. ١٧/١١٩هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس حقـوق اإلنـسان يف مقـرره            

. على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف التقريـر              ذُكرت   وقد
  .وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 الة يف أثناء اجلولة السابقةاحل 
اإلجراءات املتخـذة   

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها بعد االستعراض

التصديق أو االنضمام 
 أو اخلالفة

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       
  )١٩٧٦(التمييز العنصري 

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

)١٩٧٨(  
احلقوق املدنيـة   العهد الدويل اخلاص ب   

  )١٩٧٨(والسياسية 
الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق     
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )١٩٩٥(والسياسية 
اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       

  )١٩٨٥(التمييز ضد املرأة 
  )١٩٨٩(اتفاقية مناهضة التعذيب 

  )١٩٩١(اتفاقية حقوق الطفل 
اقية حقوق  الربوتوكول االختياري التف  

الطفل بشأن اشـتراك األطفـال يف       
  )٢٠٠٢(املنازعات املسلحة 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
الطفل بشأن بيع األطفال واسـتغالل      
األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة       

)٢٠٠٢(  
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

)٢٠٠٩(  
االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع 

 االختفـاء القـسري     األشخاص من 
 )٢٠٠٧توقيع، (

ــول  الربوتوكـــ
االختياري التفاقيـة   
مناهــضة التعــذيب 

)٢٠١٣( 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       
األشخاص من االختفـاء القـسري      

 )٢٠٠٧توقيع، (
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 الة يف أثناء اجلولة السابقةاحل 
اإلجراءات املتخـذة   

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها بعد االستعراض

أو /التحفظات و
 اإلعالنات

اء على مجيـع أشـكال      اتفاقية القض 
 ٤ إعالنات، املادتان (التمييز العنصري   

  )١٩٧٦، ٦و
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      

 مـن   ١حتفظات، الفقرة   (والسياسية  
، ١٩ من املادة    ٣، والفقرة   ١٥املادة  
١٩٧٨(  

الربوتوكول االختياري األول امللحـق     
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

 مـن   ٢ن، الفقـرة    إعال(والسياسية  
  )١٩٧٨، ٥ املادة

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       
حتفظ عـام عنـد     (التمييز ضد املرأة    

  )١٩٨٠التوقيع، 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
الطفل بشأن بيع األطفال واسـتغالل      
األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة       

، احلـد   ٣ من املادة    ٢إعالن، الفقرة   (
ــد، األدىن  ــسن لتجني ــنة، ١٧ل  س
٢٠٠٢( 

  

إجراءات الشكوى، 
والتحقيق، واإلجراءات 

 )٣(العاجلة

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       
  )١٩٧٨( ١٤التمييز العنصري، املادة 

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد     
الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية      

  )٢٠٠٩توقيع، (واالجتماعية والثقافية 
 اخلاص باحلقوق املدنيـة     العهد الدويل 

  )١٩٧٨( ٤١والسياسية، املادة 
الربوتوكول االختياري األول امللحـق     
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )١٩٧٨(والسياسية 
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء    
على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،       

  )٢٠٠٠( ٨املادة 
 ٢٠اتفاقية مناهضة التعذيب، املـواد      

 )١٩٨٩ (٢٢ و٢١و

ــول  الربوتوكـــ
االختياري التفاقيـة   
حقوق الطفل املتعلق   
بــإجراء تقــدمي  

توقيـع،  (البالغات  
٢٠١٢( 

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد    
الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية     

توقيــع، (واالجتماعيــة والثقافيــة 
٢٠٠٩(  

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
إجراء تقـدمي   حقوق الطفل املتعلق ب   

  )٢٠١٢توقيع، (البالغات 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     

  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       
األشخاص من االختفـاء القـسري      

 )٢٠٠٧توقيع، (
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 الة يف أثناء اجلولة السابقةاحل 
اإلجراءات املتخـذة   

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها بعد االستعراض

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق      
 ٦ األشخاص ذوي اإلعاقـة، املـادة     

)٢٠٠٩(  
لدوليــة حلمايــة مجيــع االتفاقيــة ا

األشخاص من االختفـاء القـسري      
  )٢٠٠٧توقيع، (

    

  )٤(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 احلالة يف أثناء اجلولة السابقة 
اإلجراءات املتخذة بعد   

 مل ُيصدق عليها االستعراض

التصديق أو 
االنضمام أو 

 اخلالفة

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة      
  ليها واملعاقبة ع

نظام روما األساسـي للمحكمـة      
  اجلنائية الدولية

  )٥(بروتوكول بالريمو
االتفاقيات املتعلقة بالالجئني وعدميي    
اجلنسية، باستثناء اتفاقيـة عـدميي      

  )٦(١٩٦١اجلنسية لعام 
 / آب ١٢اتفاقيات جنيف املعقودة يف     

 والربوتوكـوالت   ١٩٤٩أغسطس  
  )٧(اإلضافية امللحقة هبا

اسية ملنظمة العمـل    االتفاقيات األس 
  )٨(الدولية

اتفاقية اليونسكو اخلاصة مبكافحـة     
 التمييز يف جمال التعليم

اتفاقية منظمة العمـل    
 )٩(١٨٩الدولية رقم 

 )١٠(١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 )١١(١٩٦١اتفاقية عدميي اجلنسية لعام 

دق إيطاليـا علـى     أوصى عدد من املقررين اخلاصني وهيئات املعاهدات بأن تـص           -١
وأوصت كلٌ مـن    . )١٢(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل بأن تصدق إيطاليـا علـى                
 حقوق  كما أوصت جلنة  . )١٣(االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       

الطفل بأن تصدق إيطاليا على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق            
  .)١٤(االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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وأوصت كلٌ من جلنة حقوق الطفل ومفوضية األمم املتحـدة الـسامية لـشؤون                -٢
  . )١٥(١٩٦١ة لعام الالجئني بأن تصدق إيطاليا على اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسي

 مـن الربوتوكـول     طفل إيطاليا على التصديق على كـلٍ      وشجعت جلنة حقوق ال     -٣
االختياري التفاقية اجلرائم اإللكترونية املتعلق بتجرمي أفعال العنصرية وكراهيـة األجانـب            

ل ، واالتفاقية األوروبية املتعلقة بالوضع القـانوين لألطفـا        )١٦(املرتكبة بواسطة ُنظم حاسوبية   
  .)١٧(املولودين خارج إطار الزواج، وامليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات

وأوصت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه بأن تصدق              -٤
إيطاليا على االتفاقية املتعلقة باالختصاص، والقانون املُطبق، واالعتراف، والتنفيذ، والتعـاون           
يف جمال املسؤولية الوالدية وتدابري محاية الطفل، وتنفيذ االتفاقية، وعلى االتفاقية األوروبيـة             

  .)١٨(املتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف، وتنفيذها
وحثت جلنة حقوق الطفل إيطاليا على تعديل إعالهنا املتعلق بالربوتوكول االختيـاري              -٥

فال يف املنازعات املسلحة، فيما خيص احلد األدىن لسن      التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األط     
  .)١٩( سنة١٨التجنيد، حبيث يتوافق مع احلد األدىن املنصوص عليه يف التشريعات الوطنية، وهو 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالتدابري التشريعية اليت تعكس اجتاه عبء              -٦

  .)٢٠(ت املُلقى على عاتق املُدعى عليه يف الدعاوى املدنية املتعلقة بالتمييز العنصرياإلثبا
، رحب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بتصديق إيطاليـا          ٢٠١٤ويف عام     -٧

مؤخراً على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وبإنشائها وظيفـة الـضامن            
وشجع الفريق العامل إيطاليا على املسارعة إىل اعتمـاد مـشروع           . زينالوطين حلقوق احملتج  

  . )٢١(القانون املتعلق جبرمية التعذيب على وجه التحديد
وحثت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه إيطاليـا علـى                -٨

عن تفسري وتنفيذ القوانني املدين اعتماد قانون حمدد بشأن العنف ضد املرأة يعاجل التشعب الناجم 
وأوصت املقررة اخلاصة أيضاً بأن تعاجل إيطاليا الثغرات القانونية يف جمـال            . واجلنائي واإلجرائي 

  .)٢٢(حضانة األطفال، وبأن ُتضمِّن القانون أحكاماً تتعلق حبماية النساء ضحايا العنف املرتيل
في مبا جرى مؤخراً من إلغاء اعتبـار        ورحب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعس       -٩

اهلجرة ظرفاً مشدداً للعقوبة يف القانون اجلنائي، وباخلطوات اليت اختذها الربملان إللغاء جرمية             
ومع ذلك، الحظ الفريق العامل بقلق أن الدخول واإلقامة         ". الدخول واإلقامة غري القانونيني   "

  .)٢٣(غري القانونيني ال يزاالن يعدان جرمية إدارية
وطلبت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه تعديل قوانني              -١٠

بصورة عامة، لكي تكفل حتديداً إمكانية وصول املهاجرات غري         " جمموعة اإلجراءات األمنية  "
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. )٢٤(الشرعيات إىل القضاء وأجهزة إنفاذ القانون دون خوف مـن االحتجـاز والترحيـل             
جمموعـة اإلجـراءات    "للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن           وأعربت ا 

منعت بالفعل سلطات إنفاذ القانون من إمكانية حتديد الضحايا احملتملني لالجتار على            " األمنية
  .)٢٥(النحو املناسب

فـراد  والحظ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أن نظام االحتجاز اخلاص أل            -١١
ورحب الفريـق العامـل     . املافيا املدانني أصبح متوافقاً مع املتطلبات الدولية حلقوق اإلنسان        

حبكم احملكمة الدستورية املتعلق باالستعانة مبحامي الدفاع، لكنه أعرب عن أسفه لعدم اختاذ             
رض أو متـدِّد    إيطاليا أية تدابري مناسبة لتعزيز وتسريع وترية املراجعة القضائية لألوامر اليت تف           

وأشار الفريق العامل إىل ضرورة املراجعة الدورية هلذه التـدابري          . هذا الشكل من االحتجاز   
  .)٢٦(التقييدية لضمان امتثاهلا ملبدأي الضرورة والتناسب

 بشأن محاية العالقـة     ٦٢/٢٠١١ورحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد القانون رقم          -١٢
 بشأن إنشاء وظيفـة     ١١٢/٢٠١١قّصر، والقانون رقم    بني األمهات السجينات وأبنائهن ال    
  .)٢٧(أمني مظامل وطين لألطفال واملراهقني

وأوصت جلنة حقوق الطفل بقوة بأن توائم إيطاليا تشريعاهتا الوطنية مبا يتفق اتفاقـاً        -١٣
كامالً مع أحكام الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال واستغالل 
األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، ال سيما إدراج تعريف لبغاء األطفال يف القانون اجلنائي، 

  .)٢٨(وبأن تضع إيطاليا استراتيجية حلماية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
 عدد من هيئات املعاهدات بأن تنشئ إيطاليا آلية للتـشاور والتنـسيق مـع       أوصى  -١٤

  .)٢٩(السلطات احمللية لضمان تنفيذ االتفاقيات على حنو فعال ومتسق
وأعرب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عن أسفه ألن إيطاليا مل تنشئ بعد               -١٥

ويف سياق اإلشارة إىل مـشاريع      . باريسمؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ        
القوانني املعروضة يف الوقت الراهن على الربملان، حث الفريق العامل إيطاليـا علـى إيـالء                
األولوية إلنشاء هذه اآللية، ومنحها والية واسعة النطاق يف جمال حقوق اإلنسان وتزويـدها         

  .)٣٠(باملوارد البشرية واملالية الالزمة ألداء مهامها بفعالية
وأوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق   -١٦

اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس، مع ضمان استقالهلا وظيفياً ومالياً عن الدولة وتزويدها بسلطة             
رين التحقيق يف مجيع املسائل املتصلة حبقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق اإلنسان املكفولة للمهاج          

وأوصت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة        . )٣١(بغض النظر عن وضعهم اإلداري    
وأسبابه وعواقبه باإلسراع بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، مع ختصيص فرع            

  .)٣٢(منها حلقوق املرأة
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د جملس  ، رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باعتما       ٢٠١٣أغسطس  /آبويف    -١٧
 املتعلق بإنشاء مؤسسة وطنيـة      ٢٧٢٠، مشروع القانون رقم     ٢٠١٢يوليه  /متوزالشيوخ، يف   

مستقلة حلقوق اإلنسان، وكررت اللجنة توصيتها السابقة بأن تشرك إيطاليا جهات اجملتمـع            
املدين الفاعلة، مشاركة فعالة، يف عمليـة إنـشاء هـذه املؤسـسة لـضمان شـرعيتها                 

  .)٣٣(ومصداقيتها
وأوصت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه بأن تعـزز               -١٨

إيطاليا قدرات املكتب الوطين ملكافحة التمييز العنصري لكي حيدث تغيرياً يف نظرة اجملتمع إىل              
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تتخذ إيطاليـا          . )٣٤(نساء اجملتمعات املهمشة  

  .)٣٥(ري الضرورية لضمان استقاللية املكتب الوطين ملكافحة التمييز العنصريالتداب
 ٢٠١٢ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باالستراتيجية الوطنيـة لعـام              -١٩

املتعلقة بإدماج جمتمعات الروما والسنيت والكامينانيت يف اجملتمع، ومتثل هذه االستراتيجية جزءاً            
ورويب وتغطي قطاعات رئيسية ذات صلة، مثل التعليم والعمل والـصحة           من إطار االحتاد األ   

  .)٣٦(واإلسكان
وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري إيطاليا على اعتماد خطة عمل عامليـة               -٢٠

  .)٣٧(وشاملة حلقوق اإلنسان
وأوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين بوضع نظام وطين شـامل              -٢١
 وحتليل ونشر البيانات املتعلقة بسياسات وممارسات اهلجرة اليت ينبغـي اسـتخدامها             جلمع

وينبغي أن تشمل عملية مجع البيانـات       . كأساس لرسم سياسات للهجرة قائمة على احلقوق      
  .)٣٨(املهاجرين احملتجزين واملرحَّلني

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٩(اهداتالتعاون مع هيئات املع  -ألف  

  حالة اإلبالغ   -١  

  هيئة املعاهدة
مالحظات ختامية مدرجة   

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قدم منذ    
 االستعراض السابق

آخر مالحظـات   
  حالة اإلبالغ  ختامية

جلنة القـضاء علـى     
  التمييز العنصري

مـــارس /آذار  ٢٠١١  ٢٠٠٨مارس /آذار
٢٠١٢  

حيني موعد تقدمي التقريـرين     
العشرين يف عام   التاسع عشر و  

٢٠١٥  
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  هيئة املعاهدة
مالحظات ختامية مدرجة   

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قدم منذ    
 االستعراض السابق

آخر مالحظـات   
  حالة اإلبالغ  ختامية

اللجنة املعنية باحلقوق   
االقتصادية واالجتماعية  

  والثقافية

 نظر بعد يف التقرير اخلامسمل ُي  -  ٢٠١٢ ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

نــوفمرب /تــشرين الثــاين
٢٠٠٥  

تأخر تقدمي التقرير الـسادس       -  -
  ٢٠٠٩منذ عام 

لقـضاء  اللجنة املعنية با  
  على التمييز ضد املرأة

حيني موعد تقـدمي التقريـر       ٢٠١١يوليه /متوز  ٢٠٠٩  ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين
  ٢٠١٥السابع يف عام 

تأخر تقدمي التقرير الـسادس       -  -  ٢٠٠٧مايو /أيار  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠١١منذ عام 

 ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاين   جلنة حقوق الطفل
 ٢٠٠٦يونيـه   /حزيران -
الربوتوكول االختيـاري   (

التفاقية حقوق الطفل بشأن 
ــال يف   ــتراك األطف اش
ــسلحة،   ــات امل املنازع
والربوتوكول االختيـاري   
التفاقية حقوق الطفل بشأن 
بيع األطفـال واسـتغالل     
األطفال يف البغاء ويف املواد     

  )اإلباحية

ــشرين األول  ٢٠٠٩  /ت
  ٢٠١١أكتوبر 

حيني موعد تقدمي التقريـرين     
لـسادس يف عـام     اخلامس وا 
٢٠١٧  

اللجنة املعنية حبقوق 
األشخاص ذوي 

  اإلعاقة

  نظر بعد يف التقرير األويلمل ُي  -  ٢٠١٣  -

  طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية     
  قُدم يف  املوضوع  حيني املوعد يف  هيئة املعاهدة

جلنة القضاء على 
  التمييز العنصري

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان؛       ٢٠٠٩
األوضاع يف مراكز الالجئني وملتمسي  

  )٤٠(اللجوء؛ جمتمعات الروما والسنيت

 )٤٢(طُلب املزيد من املعلومات. )٤١(٢٠٠٩

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان؛       ٢٠١٣  
عمليات اإلجالء القسري جملتمعـات     

  )٤٣(الروما والسنيت

 )٤٥( من املعلوماتطُلب املزيد. )٤٤(٢٠١٣
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  قُدم يف  املوضوع  حيني املوعد يف  هيئة املعاهدة
اللجنة املعنية بالقضاء   
 على التمييز ضد املرأة

القوالب النمطية واملمارسات الضارة؛      ٢٠١٣
  )٤٦(العنف ضد املرأة

  )٤٨(املتابعة مستمرة. )٤٧(٢٠١٣

الضمانات األساسية؛ عدم اإلعـادة       ٢٠٠٨ جلنة مناهضة التعذيب
القسرية؛ أوضاع االحتجاز؛ التعويض    

  )٤٩(يلوإعادة التأه

 )٥١(طلب املزيد من املعلومات. )٥٠(٢٠٠٨

  )٥٢(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة  
  نعم  نعم  دعوة دائمة

  )٢٠٠٤(حرية التعبري   الزيارات اليت جرت
  )٢٠٠٤(املهاجرون 
  )٢٠٠٦(العنصرية 

  )٢٠٠٨(االحتجاز التعسفي 

  )٢٠١٢(املرأة العنف ضد 
  )٢٠١٢(املهاجرون 

  )٢٠١٣(االجتار 
  )٢٠١٣(حرية التعبري 

  )٢٠١٤(االحتجاز التعسفي 
الزيارات املوافق عليها من حيـث      

  املبدأ
  الفقر املدقع  الرق

  )٢٠١٣(استقالل القضاة واحملامني     الزيارات اليت طُلب إجراؤها
الردود علـى رسـائل االدعـاء       

  والنداءات العاجلة
   بالغاً منها١١ بالغاً، ردت احلكومة على ١٥يف الفترة قيد االستعراض أرسل 

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  -جيم  
 /آذارزارت مفوضة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان إيطاليـا يف                  -٢٢

  .)٥٣(٢٠١٠ مارس
قـوق اإلنـسان يف     وقدمت إيطاليا مـسامهة ماليـة إىل املفوضـية الـسامية حل             -٢٣

مبا يف ذلك إىل صندوق األمـم      ()٥٧(٢٠١٣ و )٥٦(٢٠١٢ و )٥٥(٢٠١١ و )٥٤(٢٠٠٩ األعوام
  .)٥٩(٢٠١٤، ويف عام )٥٨()املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب
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  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
لقضاء على التمييز ضد املرأة إيطاليا على اختاذ تـدابري ملنـع            حثت اللجنة املعنية با     -٢٤

  .)٦٠(التمييز ضد النساء املنتميات إىل الفئات احملرومة
ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إيطاليا إىل وضع سياسة شـاملة        -٢٥

ة بدور املرأة ومـسؤولياهتا يف      إلهناء تصوير املرأة كأداة جنسية، وإهناء املواقف النمطية املتعلق        
  .)٦٢(وأثارت جلنة حقوق الطفل بواعث قلق مماثلة. )٦١(اجملتمع ويف األسرة

وحثت جلنة حقوق الطفل إيطاليا على القضاء على أية آثار للتمييز بـني األطفـال                 -٢٦
  .)٦٣(املولودين يف إطار الزواج واألطفال املولودين خارج إطار الزواج

لقضاء على التمييز العنصري إيطاليا على ضمان متتع غـري املـواطنني            وحثت جلنة ا    -٢٧
وأوصت اللجنة بأن تكفل    . باحلماية واالعتراف أمام القانون على قدم املساواة مع املواطنني        

إيطاليا أال تنطوي تشريعاهتا وسياساهتا على أي متييز، يف الغرض أو األثر، على أساس العرق               
  .)٦٤(صل القومي أو اإلثينأو اللون أو النسب أو األ

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل بأن تعدِّل إيطاليـا               -٢٨
 من قانوهنا اجلنائي حبيث يكون الدافع العرقي على ارتكاب جرمية ظرفـاً مـشدِّداً           ٦١ املادة

  .)٦٥(للعقوبة، مبا يف ذلك يف حاالت وجود دوافع خمتلطة
ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن انزعاجها إزاء الـصورة           وأعربت مفوض   -٢٩

للمهاجرين والروما اليت ترمسها بعض وسائط اإلعالم وبعض السياسيني وغريهم مـن       السلبية
وحثت السياسيني ووسائط اإلعالم واملسؤولني الرمسيني يف إيطاليا علـى جتنـب            . السلطات

تعمد رسم صورة سلبية هلا، وعلى إطالق محلة رمسيـة          تشويه مسعة أية فئة من الناس وجتنب        
وأثارت جلنة القضاء على التمييـز العنـصري      . )٦٦(ملناهضة هذا السلوك من جانب اآلخرين     

  .)٦٧(بواعث قلق مماثلة
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن أسفها إزاء القوالب النمطيـة الـيت              -٣٠

وأوصت اللجنة بأن . واطنني باجلرائم، وتربط اإلسالم باإلرهاب   تربط األقليات اإلثنية وغري امل    
تعزز إيطاليا جهودها ملنع ومكافحة التمييز العرقي ضد املسلمني، وبأن تشجع احلـوار مـع               

  .)٦٨(اجملتمعات املسلمة
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد              -٣١

يل إيطاليا العقبات اليت تعوق متتع غري املواطنني باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           املرأة بأن تز  
  .)٦٩(والثقافية، ال سيما حقوقهم يف التعليم والسكن الالئق والعمل والصحة
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
ء عدد من حـاالت     أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها العميق إزا           -٣٢

وأوصت اللجنـة   . العنف العرقي اليت انطوت على تدمري املمتلكات وقتل عدد من املهاجرين          
بأن تضمن إيطاليا أمن وسالمة غري املواطنني وأفراد الروما والسنيت، وبأن تكفل عدم إفالت              

  .)٧٠(اجلناة من العقاب حبكم القانون أو حبكم الواقع
، طاليا على اختاذ خطوات استثنائية    عين باالحتجاز التعسفي إي   وحثَّ الفريق العامل امل     -٣٣

ودعـا  . كالتدابري البديلة لالحتجاز، إلهناء الَسجن لفترات طويلة وحلماية حقوق املهاجرين         
الفريق إيطاليا أيضاً إىل االمتثال لتوصياته املتعلقة بالَسجن لفترات طويلة وحلكـم احملكمـة              

  .)٧١(تورجيياينقضية األوروبية حلقوق اإلنسان يف 
وأعرب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عن استمرار قلقه إزاء ارتفاع عدد              -٣٤

احملتجزين َرهن احملاكمة، وأشار إىل احلاجة إىل رصد وعالج التطبيق غري املتناسب لالحتجاز             
  .)٧٢(َرهن احملاكمة يف حالة الرعايا األجانب والروما، مبا يف ذلك القُصَّر

وأعرب الفريق أيضاً عن استمرار قلقه إزاء طول فترة االحتجاز اإلداري وأوضـاع               -٣٥
  .)٧٣(االحتجاز يف مراكز حتديد اهلوية واإلبعاد

 من احملتجزين يف مراكز حتديد اهلوية واإلبعاد هم من           كبرياً والحظ الفريق أن عدداً     -٣٦
جزوا بعد ذلك يف تلك املراكز، ودعـا        الرعايا األجانب الذين اُتهموا بارتكاب جرائم واحتُ      

الفريق إيطاليا إىل جتنُّب نقل املهاجرين املُدانني إىل هذه املراكز، وإىل حتديد هويتـهم أثنـاء                
  .)٧٤(احتجازهم يف السجن

وأوصت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه بأن تـشجع         -٣٧
حتجاز النساء ذوات األطفال، ومنها اإلقامة اجلربية واالحتجاز يف         إيطاليا األشكال البديلة ال   

املؤسسات ذات اإلجراءات األمنية املُخفَّفة، مع املراعاة الواجبة للطبيعة غري العنيفة للجـرائم             
  .)٧٥(اليت ُيحتجزن بسببها وللمصاحل الفُضلى لألطفال

أنه ال ينبغي احتجاز املهاجرين     وأكد املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين          -٣٨
إال إن كانوا ميثلون خطراً على أنفسهم أو على اآلخرين أو كانوا سـيفرون قبـل اختـاذ                  
اإلجراءات املرتقبة، على أن يكون احتجازهم يف مجيع األحيان ألقصر مدة ممكنة، وأن ُينظر              

ودعا إيطاليـا إىل    . )٧٦(ازأوالً، يف مجيع األحيان، يف التدابري غري االحتجازية كبدائل لالحتج         
أن ُتخطر املهاجرين املُحتجزين كتابياً، على حنو منهجي وباللغة الـيت يفهموهنـا، بـسبب               
احتجازهم ومدته، وحبقهم يف االستعانة مبحامٍ، وحقهم يف الطعـن فـوراً يف احتجـازهم،               

ين احملرومني من   ودعا إيطاليا أيضاً إىل أن تتيح جلميع املهاجر       . )٧٧(وحقهم يف التماس اللجوء   
  .)٧٨(حريتهم إمكانية االتصال الفوري بأُسرهم وباخلدمات القنصلية ومبحامٍ، دون دفع رسوم
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وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن استمرار قلقها إزاء ارتفاع               -٣٩
ـ . عدد النساء الاليت يتعرضن للقتل على يد شركائهن احلاليني أو السابقني           ت اللجنـة   وحث

إيطاليا على التركيز على التدابري الشاملة ملواجهة العنف ضد املرأة ولضمان تـوفري احلمايـة              
  .)٧٩(الفورية للضحايا، مبا يف ذلك طرد اجلاين من املرتل

وأوصت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه بأن تواصل              -٤٠
ضرورية، مبا فيها التدابري املالية، لصيانة مراكز رعاية ضـحايا العنـف            إيطاليا اختاذ التدابري ال   

عمـل   أو إنشاء مراكز جديدة ملساعدة النساء ضحايا العنف ومحايتهن، وأن تكفل         /احلالية و 
هذه املراكز وفقاً للمعايري الدولية والوطنية حلقوق اإلنسان، وأن تضع تدابري للمساءلة لرصد             

وأكدت املقررة اخلاصة احلاجة إىل حتسني التنسيق وتبادل        .  ضحايا العنف  الدعم املقدَّم للنساء  
املعلومات فيما بني القضاء والشرطة والعاملني يف جمال الرعاية النفسية واالجتماعية املعنـيني             

  .)٨٠(بالتصدي للعنف ضد املرأة
 العنف وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تويل إيطاليا أولوية للقضاء على مجيع أشكال       -٤١

  .)٨١(ضد األطفال
وأوصت جلنة حقوق الطفل أيضاً بأن جتري إيطاليا إصالحات للتشريعات الوطنيـة              -٤٢

لضمان إدراج أحكام حتظر صراحةً مجيع أشكال العقوبة البدنية يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك 
  .)٨٢(املرتل
النساء واألطفال، إيطاليا   وحثَّت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، ال سيما           -٤٣

على أن تسارع، بالتشاور مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، إىل إعداد خطة عمل وطنيـة               
حتدِّد األهداف واملسؤوليات، وتوفر التمويل الكايف، وتضع مؤشرات واضحة لقياس التقـدم           

  .)٨٣(املُحرز وتأثري االستجابة على صعيد السياسات
وبناء القدرات، أكدت املقررة اخلاصـة املعنيـة باالجتـار          وفيما يتعلق بالتدريب      -٤٤

باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، احلاجة إىل مواصلة تطبيق نظام حتديد اهلوية القـائم              
ودعت أيضاً إىل تقدمي التدريب لوكاالت إنفاذ . وختصيص موارد كافية له يف مجيع أحناء البلد

ومسؤويل اهلجرة ومفتشي العمل والعاملني يف احلقـل        القانون ذات الصلة، ال سيما الشرطة       
االجتماعي، من أجل حتسني قدرة هؤالء املسؤولني على التحديد السريع والدقيق لألشخاص            

  .)٨٤(املُتَّجر هبم وإحالتهم إىل اخلدمات املناسبة، ال سيما عند االجتار بالقُصَّر
ص، ال سيما النـساء واألطفـال،       وأكدت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخا       -٤٥

ضرورة توفري التمويل املستمر والكايف خلدمات تعايف ضحايا االجتـار وإعـادة إدمـاجهم،           
وأوصت بأن تعزز إيطاليا الشراكات مع بلدان املصدر، بطرق منها إبرام اتفاقـات ثنائيـة               

مي املـساعدة   األطراف ومتعددة األطراف، وبأن تتعاون يف تبادل املعلومات ويف تبادل تقـد           
  . )٨٥(القانونية واملساعدة يف التحقيقات
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  إقامة العدل وسيادة القانون  -جيم  
أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن يواصل املكتب الوطين ملكافحة التمييز   -٤٦

تعاونه مع املنظمات غري احلكومية يف مساعدة ضحايا التمييز العنصري، وشجعت إيطاليـا             
ظام تسجيل املنظمات غري احلكومية مبا يسمح هلا باختاذ إجراءات قانونية نيابةً            على مراجعة ن  

السكان بسبل االنتصاف القانونية واإلدارية،      بتوعية كما أوصت اللجنة إيطاليا    .عن الضحايا 
  .)٨٦(وبتعزيز اخلدمات القانونية اجملانية املُقدَّمة ملعظم الفئات االجتماعية الضعيفة

جنة كذلك بأن تكفل إيطاليا إجراء حتقيقات شاملة يف دعاوى التمييـز            وأوصت الل   -٤٧
ودعت اللجنة إيطاليـا إىل أن تـشجع        . العنصري وإخضاع هذه الدعاوى لتحقيق مستقل     

توظيف األشخاص املنتمني إىل الفئات اإلثنية يف الشرطة أو يف وكـاالت إنفـاذ القـانون                
  .)٨٧(األخرى

 حبقوق اإلنسان للمهاجرين بتقدمي التـدريب لقـضاة         وأوصى املقرر اخلاص املعين     -٤٨
  .)٨٨(الُصلح يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني

وأكدت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة، وأسبابه وعواقبه، احلاجة إىل              -٤٩
. فعال لقضايا العنف ضد املـرأة     تقدمي التثقيف والتدريب للقضاة من أجل التصدي على حنو          

وأكدت أيضاً احلاجة إىل ضمان تقدمي املساعدة القانونية اجليدة اليت ترعاها الدولة إىل النساء              
  .)٨٩(ضحايا العنف

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء التقارير اليت تشري إىل إيداع أطفال                -٥٠
خاصة باألحداث جملرد أهنـم ال حيملـون         لاستقبا إصالحية ومراكز  مؤسسات أجانب يف 

وأوصت اللجنة بأن جتعل إيطاليا نظامها اخلاص بقضاء األحداث يتفق متاماً مـع             . )٩٠(وثائق
  . )٩١(االتفاقية ومع املعايري األخرى ذات الصلة

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة اُألسرية  -دال  
ز ضد املرأة بأن ُتقلّص إيطاليا مدة إجراءات        أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التميي       -٥١

الطالق إىل عام واحد، وبأن تواصل محاية وتعزيز حقوق املرأة اليت تعيش يف إطـار عالقـة                 
  .)٩٢(اقتران حبكم الواقع، ال سيما احلقوق االقتصادية

 بشأن األمـن    ٩٤/٢٠٠٩وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن القانون رقم            -٥٢
م مجيع األشخاص غري اإليطاليني بإبراز تصريح إقامتهم لكي حيصلوا على ُنَسخ من             العام ُيلزِ 

وأوصت جلنة حقوق الطفل، يف سياق اإلشارة إىل موافقة إيطاليا          . )٩٣(سجالت احلالة املدنية  
 املقدَّمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل واملتعلقة بتنفيذ القـانون           ٤٠على التوصية رقم    
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 بشأن اجلنسية اإليطالية، بأن تكفل إيطاليا، حبكم القانون، االلتزام بتسجيل           ٩١/١٩٩٢ رقم
  .)٩٤(مجيع األطفال املولودين يف البلد واملقيمني به، وتيسري ذلك يف الواقع العملي

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن ُتجري إيطاليا دراسة بشأن الوضع املتعلـق حبـق                -٥٣
  .)٩٥(تمتع ببيئة أُسريةالطفل الذي ُسجَِن والداه يف ال

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي              -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

دعت جلنة حقوق الطفل إيطاليا إىل أن تكفل يف الواقع العملي أن يكـون التعلـيم               -٥٤
ن تدرس تقدمي املمارسات اجليـدة لبـدائل التعلـيم الـديين            الديين اختيارياً بالفعل، وإىل أ    

  .)٩٦(الكاثوليكي وأن تنظر يف إدراجها يف املقررات الدراسية الوطنية
، حث املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة الـرأي             ٢٠١٣ويف عام     -٥٥

من إجراء جنـائي إىل إجـراء       والتعبري الربملان على إلغاء جترمي التشهري إلغاًء كامالً، وحتويله          
  .)٩٨(وقدمت اليونسكو توصيةً مماثلة. )٩٧(مدين، لكي ال ُتثبط حرية التعبري

وأشارت اليونسكو إىل أن إيطاليا تفتقر إىل تعددية وسائط اإلعالم بـسبب تركـز          -٥٦
 وحث املقرر اخلاص املعين باحلق    . )٩٩(ملكية وسائط اإلعالم يف يد جمموعة صغرية من األفراد        

يف حرية الرأي والتعبري إيطاليا على تعزيز ومحاية تنوع وتعددية وسائط اإلعالم مبنع اجلمـع               
وأوصى املقرر اخلاص بتعديل قانون فراتيين      . )١٠٠(بني ملكية وسائط اإلعالم املطبوعة واملذاعة     

 حبيث ُيدرج به مبدأ عدم جواز تويل الوظائف اليت ُتشغل باالنتخاب            ٢٠٠٤ لعام   ٢١٥رقم  
  .)١٠١(و الوظائف احلكومية وبني ملكية وسائط اإلعالم أو السيطرة عليهاأ

وأكد املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري ضرورة إجـراء حتقيقـات                -٥٧
كاملة يف مجيع أفعال التخويف والعنف ضد الصحفيني، وتعزيز التدابري القانونية اليت تكافح              

ة من التدابري غري القانونية من أجل إحداث تغيريات جوهرية          خطاب الكراهية مبجموعة واسع   
ودعا إىل إيالء اهتمام لظروف عمل الصحفيني؛ ووضع معايري، منها          . )١٠٢(يف طُرق التفكري  

  .)١٠٣(تعريفات لألجور العادلة
االتصاالت، أوصى املقرر اخلاص املعين حبريـة        وفيما يتعلق بالسلطات املعنية بتنظيم      -٥٨

التعبري بأن ُينشئ الربملان آلية تكفل شفافية عمليات انتخاب أعضاء جمالس اهليئـات             الرأي و 
التنظيمية، وبأن ينشر معايري اختيار أعضاء هيئة تنظيم االتصاالت، وهي هيئة مستقلة أُنشئت             

  .)١٠٤(١٩٩٧ يف عام ٢٤٩مبوجب قانون ميكانيكو رقم 
د املرأة إيطاليا على تعزيز متثيل املرأة يف        وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ض        -٥٩

املناصب القيادية ومناصب اختاذ القرار يف اهليئات السياسية واإلدارة العامة والقطاع اخلاص،            
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وعلى النظر يف اختاذ مزيد من التدابري التشريعية لضمان التمثيل املناسب لنساء الروما والنساء              
  .)١٠٥(املهاجرات ونساء جنوب البلد

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -اوو  
ال تزال اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يساورها القلق إزاء اسـتمرار                -٦٠

وحثت اللجنة إيطاليا على اختاذ تدابري ملموسـة لـضمان          . )١٠٦(ارتفاع معدل بطالة النساء   
لرجال يف سوق العمل، وللقـضاء علـى التمييـز          التكافؤ الواقعي يف الفرص بني النساء وا      

  .)١٠٧(املهين
وأوصت اللجنة بأن تتخذ إيطاليا تدابري حمددة اهلدف لضمان إتاحة فرص حقيقيـة               -٦١

للنساء العامالت يف املناطق الريفية لالستفادة من سياسة التمكني االقتصادي وللتمتع بتكافؤ            
  .)١٠٨(الفرص مع الرجال

وأعرب كل من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة خرباء منظمـة                -٦٢
العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات عن قلقهما إزاء إلزام املرأة العاملة، عنـد              
توظيفها، بالتوقيع على خطاب استقالة غري مؤرخ كي يستخدمه صاحب العمل يف أي وقت              

الحظت جلنة اخلرباء ارتفاع عدد االستقاالت املقدمة من النساء الاليت هن بـني             وإذ  . الحق
 سنة، طلبت اللجنة إىل إيطاليا اختاذ مزيد من التدابري امللموسة ملواجهة مسألة             ٣٥ و ٢٦ سن

  . )١٠٩(االستقالة غري املسببة املقدمة من النساء احلوامل أو األمهات العامالت
ية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إيطاليا أن ُتـدرج املـسائل            وناشدت اللجنة املعن    -٦٣

  .)١١٠(املتعلقة بالنساء املهاجرات والنساء ذوات اإلعاقة يف سياساهتا وبراجمها املتعلقة بالعمل
وطلب املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين أن ُتنفذ إيطاليا علـى حنـو                -٦٤

د األورويب واخلاص بالعقوبات اليت جيـوز توقيعهـا علـى           كامل التوجيه الصادر عن االحتا    
أصحاب العمل، ويشمل ذلك وضع تدابري شاملة ملعاقبة أصحاب العمل اإليطـاليني الـذين    

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بـأن تعـدل          . )١١١(يستغلون ضعف املهاجرين  
وثائق باملطالبة باحلقوق الناشئة عن     إيطاليا تشريعاهتا لكي ُيسمح للمهاجرين الذين ال حيملون         

  .)١١٢(عمل سابق، وبتقدمي شكاوى بغض النظر عن حالتهم املتعلقة باهلجرة

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين يعيشون               -٦٥

  .)١١٣(ركز األطفال الفقراء على حنو غري متناسب يف جنوب إيطاليايف فقر، وإزاء ت
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  احلق يف الصحة  -حاء  
حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إيطاليا على ضمان حصول املرأة               -٦٦

  .)١١٤(على اخلدمات الصحية على قدم املساواة مع الرجل يف مجيع أحناء البلد
تخذ إيطاليا تدابري وقائية وتقدم خدمات الرعايـة الـصحية          وأوصت اللجنة بأن ت     -٦٧

  .)١١٥(والعالج للمهاجرات املصابات مبرض اإليدز والعدوى بفريوسه
والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق مظاهر التفاوت يف نوعية وكفاية نظام الرعايـة               -٦٨

  .)١١٦(الصحية فيما بني املناطق اجلنوبية واملناطق الشمالية

   يف التعليماحلق  -طاء  
أوصت جلنة حقوق الطفل بشدة بأن متتنع إيطاليا عن إجراء مزيد من اخلفـض يف                 -٦٩

ميزانية قطاع التعليم، وبأن تضع آليات لدعم تعليم أطفال اُألسر احملرومة اقتصادياً، وتتخـذ              
إجراءات العتماد تشريع بشأن احلصول على التدريب املهين، وُتعد برامج لتحسني عمليـة             

  . )١١٧(ج األطفال األجانب وأطفال األقليات يف املدارسإدما
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء العدد احملدود جداً من أطفـال الرومـا                 -٧٠

ودعت اللجنـة   . )١١٨(امللتحقني باملدارس االبتدائية، وباملدارس الثانوية على وجه اخلصوص       
. )١١٩(فتيات الروما والسنيت مـن التعلـيم      إيطاليا إىل تنفيذ تدابري للحد من معدالت تسرب         

وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري إيطاليا على ضمان التحاق أطفال الروما والسنيت    
  . )١٢١(وقدمت اليونسكو توصيات مماثلة. )١٢٠(والفئات الضعيفة األخرى بالتعليم

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
إزاء استمرار النظر إىل اإلعاقة بوصفها حالـة        أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها         -٧١

. )١٢٢(، بدالً من التصدي هلا هبدف ضمان إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف اجملتمـع             "عجز"
وأوصت اللجنة بأن تكفل إيطاليا اختاذ هنج قائم على احلقوق فيما يتعلـق باألطفـال ذوي                

  .)١٢٣(اإلعاقة

  األقليات  -كاف  
تحدة السامية حلقوق اإلنسان عن قلقها إزاء سياسة معاملة         أعربت مفوضة األمم امل     -٧٢

املهاجرين والروما بوصفهم مـشكلة أمنيـة ال باعتبـارهم مـشكلة تتعلـق باإلدمـاج                
  .)١٢٤(االجتماعي
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وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن بالغ قلقها إزاء إجراء تعداد سكاين               -٧٣
مرسـوم الطـوارئ املتعلـق      "، وبعد صدور    ٢٠٠٨مايو  /أياربعد فرض حالة الطوارئ يف      

وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء املعلومات       . اخلاص مبستوطنات جمتمعات الُرحل   " بالُرحل
اليت ُتفيد بأن ذلك التعداد السكاين مشل أخذ بصمات وصور لسكان املخيمات املنـتمني إىل       

ة بأن تفيد إيطاليا اجملتمعات املعنية بأن وأوصت اللجنة بقو . الروما والسنيت، مبن فيهم األطفال    
تلك البيانات جرى تدمريها، وبأن متتنع إيطاليا عن إجراء تعدادات سكانية تستهدف فئات              

  .)١٢٦(وقدمت جلنة حقوق الطفل توصيات ذات صلة. )١٢٥(األقليات
ة وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري إيطاليا على اختاذ التـدابري الـضروري              -٧٤

لتجنب اإلجالء القسري جملتمعات الروما والسنيت، وأوصت إيطاليا بتوفري سبل االنتـصاف            
الفعالة فيما يتعلق جبميع اآلثار السلبية املترتبة علـى تنفيـذ مرسـوم الطـوارئ املتعلـق                 

 / آب ٣٠ورغم ذلك، أعربت اللجنة عن أسفها، يف رسالة املتابعة املؤرخـة            . )١٢٧(بالرحل
اء نقص املعلومات املتعلقة بتوفري سبل االنتصاف الفعالة هلذه اجملتمعات،          ، إز ٢٠١٣أغسطس  

 . )١٢٨(وطلبت إىل إيطاليا تقدمي معلومات واقعية يف هذا الصدد

وأعربت اللجنة عن قلقها ألن الوضع املؤسف بالفعل جملتمعات الروما والسنيت قـد               -٧٥
  . )١٢٩(يكون أسوأ بالنسبة إىل نساء تلك اجملتمعات

. سوء صـحة أطفـال الرومـا       وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الشديد إزاء         -٧٦
" غري القانونية " يف خميمات الروما     ٢٠١٠والحظت اللجنة بقلق بالغ وفاة ستة أطفال يف عام          

ذات األوضاع الشديدة التردي، فضالً عن عمليات اإلخالء والطرد وجهود احلكومة مـن             
وأوصت اللجنة بأن تعتمد إيطاليا     . )١٣٠(ديهم هبدف محايتهم  أجل فصل أطفال الروما عن وال     

خطة عمل وطنية إلدماج أطفال الروما يف اجملتمع اإليطايل، وختصص موارد كافيـة تكفـل               
التحسن املستمر لألوضاع االجتماعية االقتصادية ألطفال الروما، وتتـصدى للممارسـات           

  .)١٣١(الضارة، كالزواج املبكر

  الالجئون وملتمسو اللجوء املهاجرون و  -الم  
أعربت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن قلقها إزاء العديـد مـن                -٧٧

، وألن النساء واألطفال والرجـال، الـذين        "جمموعة القوانني األمنية  " األحكام املدرجة يف    
مدة احتجـاز   يرتكبوا أية جرمية مبوجب القانون الدويل، ُيحتجزون أحياناً مدة أطول من             مل

  .)١٣٢(اجملرمني املدانني
ونوَّهت مفوضية شؤون الالجئني جبهود إيطاليا الواسعة النطاق واجلديرة بالثنـاء يف              -٧٨

، ٢٠١٣أكتوبر  /وبعد مآسي غرق السفن يف تشرين األول      . إنقاذ أرواح املهاجرين يف البحر    
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لعملية اليت أسهمت حىت هناية ، وهي ا)Mare Nostrum" (حبرنا"أطلقت إيطاليا العملية املسماة 
  . )١٣٣( مهاجر١٠ ٠٠٠ يف إنقاذ أكثر من ٢٠١٤فرباير /شباط
ورغم ذلك، أشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل أن خطة الطوارئ اليت ُوضـعت               -٧٩

سلطت الضوء على أوجه قصور يف نظـام        " طوارئ اهلجرة يف مشال أفريقيا    "استجابةً حلالة   
  . )١٣٤(حلاجة إىل نظام استقبال وطين قوياالستقبال، مما ُيبيِّن ا

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء خمالفة املعـايري الدوليـة                -٨٠
املتعلقة حبماية الالجئني أو ملتمسي اللجوء، على النحو الذي بيَّنه حكم احملكمة األوروبيـة              

 ٢٤  طاليا بشأن الطرد اجلماعي ل     ضد إي  ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٣حلقوق اإلنسان الصادر يف     
وأوصت اللجنة بأن تكفل إيطاليا مطابقة األوضـاع يف مراكـز الالجـئني             . )١٣٥(شخصاً

وقدمت مفوضـية شـؤون الالجـئني توصـيات         . )١٣٦(وملتمسي اللجوء للمعايري الدولية   
  . )١٣٧(مماثلة
اختاذ مجيع التـدابري    وأشار املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين إىل أمهية            -٨١

  .)١٣٨(هريسيالضرورية لتنفيذ حكم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية 
وأعربت مفوضية شؤون الالجئني عن قلقها إزاء طرد مئات من املهاجرين القادمني              -٨٢

. ينمن مشال أفريقيا عمالً باتفاقات إعادة القبول الثنائية املربمة مع البلدان األصلية للمهـاجر             
 كما أن األشخاص الذين وصلوا بطريقة غري قانونية إىل موانئ البحر األدرياتيكي، مبن فيهم             

 ١٩٩٩  سنة، أُعيدوا مبوجب اتفاق إعادة القبول املربم يف عام ١٣تتجاوز أعمارهم    أطفال ال 
  . )١٣٩(إىل بلد ثالث دون تقييم مناسب الحتياجاهتم من احلماية

عين حبقوق اإلنسان للمهاجرين بأن حتترم إيطاليا على حنـو          وأوصى املقرر اخلاص امل     -٨٣
كامل حقوق اإلنسان املكفولة للمهاجرين فيما يتعلق بتنفيذ مجيع اتفاقات إعـادة القبـول،             

تضمني هذه االتفاقات ضمانات باالحترام الكامل حلقوق اإلنـسان املكفولـة            وبأن تكفل 
سيما فيما يتعلق مببدأ عـدم اإلعـادة         ن، ال للمهاجرين، مبن فيهم ملتمسو اللجوء والالجئو     

  . )١٤١(وقدمت مفوضية شؤون الالجئني توصيات مماثلة. )١٤٠(القسرية
تزال تفتقر إىل إجراء مناسـب       وأشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل أن إيطاليا ال         -٨٤

وأوصى املقرر اخلـاص املعـين حبقـوق اإلنـسان          . )١٤٢(متعدد التخصصات لتحديد السن   
اجرين بأن تنشئ إيطاليا آلية شاملة لتحديد هوية القُصر غري املصحوبني بذويهم، تشمل             للمه

الفحوصات الطبية وهنجاً نفسياً اجتماعياً وثقافياً، بغية حتديد تدابري احلماية احملددة على أفضل  
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعتمد إيطاليا       . )١٤٣(حنو مبا حيقق املصاحل الفضلى لكل طفل      

  . )١٤٤(شريعاً شامالً يكفل تقدمي املساعدة واحلماية لألطفال غري املصحوبني بذويهمت
وأعرب الفريق العام املعين باالحتجاز التعسفي عن قلقه إزاء التقارير اليت تفيد بإعادة               -٨٥

، قصر غري  بول الثنائية، مبن فيهم، أحياناً    أشخاص بإجراءات موجزة مبوجب اتفاقات إعادة الق      
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ني بذويهم التمسوا اللجوء، وُيعزى ذلك أساساً إىل عدم مالءمة طريقة الفرز أو عدم              مصحوب
  .)١٤٥(وجودها، مما أدى إىل تعذر حتديد سنهم أو إخطارهم حبقوقهم

لواليتها ويسعى إىل   وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تكفل إيطاليا ألي طفل خاضع             -٨٦
 يف إقليمها، احلق يف دراسة مستقلة لظروفه، وأن ، سواًء كان يف أعايل البحار أمالوصول إليها

ُتتاح له سبل الوصول الفوري إىل إجراءات اللجوء وغريها من إجراءات احلمايـة الوطنيـة               
والدولية ذات الصلة؛ وأن تراجع إيطاليا قانوهنا الوطين لضمان أن ينص على حظـر طـرد                

ظام العام وأمن الدولـة، إن       سنة ولو ألسباب تتعلق بالن     ١٨األشخاص الذين هم دون سن      
وجدت أسس وجيهة تدعو إىل االعتقاد بوجود خطر حقيقي يف أن يتعرض الطفل إىل ضرر               

  . )١٤٦(ميكن جربه ال
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء افتقار إيطاليا إىل قانون إطاري بـشأن                -٨٧

زؤ اإلطـار التـشريعي     وأشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل أن جت      . )١٤٧(اللجوء السياسي 
 ما تعمـل خمتلـف      املتعلق باللجوء يقابله توزيع االختصاصات بني عدة مؤسسات، وكثرياً        

  . )١٤٨(اجلهات الفاعلة دون تنسيق مناسب
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تتخذ إيطاليا هنجاً يراعـي      -٨٨

مركز الالجئ، مبا يف ذلك يف مرحلة /ية منح اللجوءالفوارق بني اجلنسني يف مجيع مراحل عمل      
تقدمي الطلبات، وبأن تعترف إيطاليا باالضطهاد اجلنـساين كأسـاس لالعتـراف بوضـع              

  . )١٤٩(الالجئ
وحثت جلنة حقوق الطفل إيطاليا على أن تدرج يف تشريعاهتا الوطنية أحكاماً تقضي              -٨٩

  .)١٥٠(لرتاع املسلح أساساً ملنح مركز الالجئباعتبار عملية جتنيد األطفال واستغالهلم يف ا
وأكد املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين أن مجيع األشخاص احملتجزين             -٩٠

الذين يدَّعون وجود بواعث قلق تتعلق باحلماية ينبغي إفادهتم على النحو املناسب حبقهـم يف              
والتواصل مع مفوضية شؤون الالجئني   التماس اللجوء، وأن ُيتاح هلم تسجيل طلبات اللجوء،         

وحث املقرر اخلاص أيضاً مجيع متخذي القرار يف اللجنـة         . واحملامني ومنظمات اجملتمع املدين   
اإلقليمية على تلقي التدريب املناسب يف جمال قانون اللجوء وحقوق اإلنسان لكي يتسىن هلم              

  .)١٥١(البت على النحو املناسب يف طلبات اللجوء
ت مفوضية شؤون الالجئني إىل أن من املمكن أن يوجد أشـخاص عـدميو              وأشار  -٩١

اجلنسية حبكم الواقع بني جمتمعات الروما والسنيت اليت وفدت من اخلارج وعاشت سـنوات              
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تتخذ إيطاليا تـدابري           . )١٥٢(عديدة يف إيطاليا  

ما بني أطفال الروما والسنيت املولـودين يف إيطاليـا،          سي خلفض حاالت انعدام اجلنسية، ال    
ولتيسري منح اجلنسية لعدميي اجلنسية من الروما والسنيت ولغري املواطنني الـذين عاشـوا يف               

  . )١٥٣(إيطاليا سنوات عديدة
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  احلق يف التنمية   -ميم  
شجعت جلنة حقوق الطفل إيطاليا على أن تسعى جاهـدة إىل معاجلـة اخنفـاض                 -٩٢
ساعدة اإلمنائية الرمسية والعودة إىل مسار زيادهتا من أجل بلوغ اهلدف املتفق عليه دوليـاً،               امل

  .)١٥٤(٢٠١٥  يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل حبلول عام٠,٧وهو 

Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on 
the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
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