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 عملية إعداد التقرير -أوالً  
ميثلله هللذا التقريللر لللرة عمريللة تشللاور تولللت تنسلليقها انللة  قللو  ا نسللان املشلل كة  لل   -١

ختصللة وهللل كالتللام  اللواارات   واارة الشلل ون اجار يللة والتعللاون الللدومن  لدعما مللن ا دارات امل
 ة التمييل  العنصلرين وواارة الدايريلةنمكتب رئيس الواراء وا دارات املعنيةن واملكتب الوطين ملكافح

ن الشلرطة املاليللةواملرصلد األملين ملكافحللة أعملام التمييل ن وواارة العللدمن وواارة اللدفاان وكلوات الللدر ن و
 تعريم وااامعات والبحوثن وواارة الصحةن وواارة البيئةنوواارة العمه والسياسات اال تماعيةن وواارة ال

والغللللا ت ديةن وواارة اللللل اث واألنشللللفة الثقافيللللةن وواارة ال راعللللة واأل ذيللللة وواارة التنميللللة االكتصللللا
 الوطنيللة والسياسللة السلليا يةن واملعهللد الللوطين ا يفللام لل صللاءن واقرللس األعرللط لرق للاءن والرا فللة

 ة.لربردايت ا يفالي
ن ١٩٧٨ام ومتثلله انللة  قللو  ا نسللان املشلل كة  لل  الللواارات ا نسللانن اللل  أنشللئت   علل -٢

اآلليللة الوطنيللة لل للتا واملتا عللة. وفيمللا يرللل املهللام الرئيسللية املكروللة وللا  تنسللية ااهللود الوطنيللة املتعرقللة 
واملخصصلة اات الصلرة؛ ورصلد  المتثام لتتواكيات الدولية حلقو  ا نسان؛ وإعداد التقارير الدوريلة 

ت اات الصلللرة. و  هلللذا ا طلللارن تتواصللله انلللة ملللال االلت املللااً التقلللدم ا لللرا   القلللانون اللللوطينن متشلللي
 قللو  ا نسللان املشلل كة  لل  الللواارات  نتذللامن طللا   الللل   إطللار إعللداد التقريللر احلللامن مللال  يللال 

نذللليم وا فلللران الوطنيللة املعنيلللة  قفلللاا االتصلللاالتن السللرفات الوطنيلللة املسلللتقرة املعنيلللةن مثلله هيئلللة الت
 يئة ا يفالية املعنية  ش ون األطوام واملراهق  واآللية الوكائية الوطنية.وهيئة املنافسة ا يفالية واهل

ن كدمت إيفاليا تقرير منتصف املدة  شأن تنويلذ التوصليات ٢٠١٧و  تشرين الثاين/نوفمرب  -٣
املنشلورة عرلط   إطار الدورة الثانية لتسلتعرا  اللدوري الشلامهن  صليغت  اً ال  كبرت وأ يط وا عرم

الشللبكل لرةنللة  قللو  ا نسللانن مللن أ لله إطللتا منذمللات اقتمللال املللدين عريلل  وإ  للة  املوكللال
الورصة هلا لتقدمي تعريقاهتلا  شلأن  علن طريلة عنلوان ذصلا هللذا الغلر  عرلط الربيلد ا لكل وين. 

لكلل يعلد هلذا التقريلر؛ وعقلدت  عامتً اً  نسان املش كة    الواارات فريقوأنشأت انة  قو  ا
؛ ونذمللت ٢٠١٩متوا/يوليلل   ٣١تماا     للور الربملللان ا يفللام كللان  يرهللا    رسللات اسلل

 أي اً ا تماعات   راء  وار  ناء مال منذمات اقتمال املدين.

 تنفيذ التوصيات املنبثقة عر الدورات السابقة -اثنياً  
 متابعة االستعراض السابق  

قلللو  ا نسلللان والت امهلللا الكرلللل ت كلللد إيفاليلللا ملللن  ديلللد تقيلللدها  ال للل ام الكامللله حل -٤
 لتعاون مال جمرس  قو  ا نسان و يلال اآلليلات الدوليلة األيلرت اات الصلرة. وللدد الدسلتور 

نن ا طلار السياسلل (ن اللذي تل امن ملال اعتملاد ا علتن العلاملل حلقلو  ا نسلا١٩٤٨ا يفام )
إيفاليللا   املنذمللات الدوليللة مشللاركة  ١١لقواعللد سللع العملله   الدولللة وتنذيمهللا؛ وتللدعم املللادة 

ال  تكوه سيادة الستم والعدم    األمم )ير لط الر لوا إا الوثيقلة األساسلية املو لدة املقدملة 
 (.(HRI/CORE/ITA/2016)من إيفاليا 

؛ وهلل ٢  إطار الدورة توصية كبرتها  ١٧٦ية من أصه توص ١٥٣وكد نوذت إيفاليا  -٥
بقيللةن وتشلع إا إنشلاء م سسللة وطنيلة مسللتقرة حلقلو  ا نسللان  صلدد تنويلذ  يللال التوصليات املت

 أدانه(. ٩٤و ٩٣)ير ط الر وا إا الوقرت  
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 التنفيذ الكامل للتوصيات -ألف 
 ٢٣و ٢٢-٢١، و٢٠، و١٩، و١٨، و١٧-١٥، و١4-١٣و ١٢-٧التوصرررررررررررررررريات   

 ٢٥-٢4و
يللة  يللال األفللخا  مللن صللدكت إيفاليللا عرللط الصللكو  التاليللة  االتواكيللة الدوليللة حلما -٦

 الربوتوكلوم االيتيلاري -؛ واتواكية  قو  الفوله ٢٠١٥/١٣١االيتواء القسري طو ب القانون ركم 
؛ ٢٠١٥/١٩٩التواكيللللة  قللللو  الفولللله املتعرللللة ا للللراء تقللللدمي البت للللات طو للللب القللللانون ركللللم 

ن طو لب والثقافيلةااليتياري لرعهد اللدوم اجلا   حلقلو  االكتصلادية واال تماعيلة  الربوتوكومو 
ن طو لللب ١٩٦١؛ واتواكيلللة يوللل   لللاالت انعلللدام اانسللليةن لعلللام ٢٠١٤/١٥٢القلللانون ركلللم 
. ووكعلت إيفاليلا عرلط الربوتوكلوم ا اللا  التواكيلة اارميلة ا لك ونيلة ١٦٢/٢٠١٥القانون ركم 

أكلللرت واللللعها جمرلللس أورو ن وهلللل  صلللدد إمتلللام عمريلللة التصلللدية عريللل . و  الوكلللت نوسللل ن  الللل 
ملكافحة التنمر السيرباين. أما فيما يتعرلة طواءملة النذلام القلانوين  ٧١/٢٠١٧إيفاليا القانون ركم 

مللال النذللام األساسللل لرمحكمللة اانائيللة الدوليللةن فتللذكتر إيفاليللا  السللتعرا  الللذي ي للعت للل  
)الذي تنا  ٢٣٧/٢٠١٢الرةنة املعنية حباالت االيتواء القسرين وتشع إا القانون ركم  أمام

منللل  عرلللط ا  لللراءات اات الصلللرةن طلللا   اللللل اال تةلللاا السلللا ة لرمحاكملللة وطرائلللة  ٣امللللادة 
تنويللذ العقللو ت مللن يللتم ا فللارة الصللرلة إا كللانون ا  للراءات اانائيللة ا يفللامن وياصللة   

فبيللة الللذي يق لل  ت ٢٠١٦/١١٥ن العنللوان الثلاين والثالللر والرا لال(؛ والقللانون ركلم ١١الكتلا  
عقو ة السةن ملدة ت اوح    سنت  وست سنوات إاا مورست الدعاية والتحلري  وإررة النلا  

عرط إنكار ا ركة أو  لرائم ا  دة ااماعيلة واالرائم اللد ا نسلانية اً أو   ئياً كري” دوافال تقوم 
 (.٨و ٧و ٦اانائية الدوليةن املواد  )النذام األساسل لرمحكمة “ائم احلر و ر 

 ٥١-4٩التوصيات   
 ن انشللاء٣٦/٢٠١٥ن الللذي يكمرلل  املرسللوم الللوااري ركللم ١٠/٢٠١٤يق للل القللانون ركللم  -٧

اهليئللة الوطنيللة حلمايللة األفللخا  مسللروآل احلريللة )اآلليللة الوكائيللة الوطنيللة(. ومبللدأ اسللتقتلية هيئللة 
  ولة    ن وا لد أملاملية الوكائية الوطنيلةن اللذين يعيلنهم رئليس اامهوريلةن بلددح  واللوح. فهلل مسلآلا

رئيسْل جمرس النوا  وجمرس الشيوخ ا يفالي ؛ وال جيوا جتديد مدة واليتها ال  تسلتغر  سلس 
اآلليلة الوكائيلة  سنواتن كما أهنا  ع كا رة لرع م إال    الة وكوا مس ولية  نائيلة عريهلا. وتقلوم

 تارون من ذترف اقلاالت )القانونيلة. وهنا  موظوونن يُ ٢٠١٦ اار/مار   ٢٥الوطنية  عمرها منذ 
وال  ويللة وا داريللةن وجمللام تكنولو يللا املعرومللاتن واجللربة األمنيللة( لتلتحللا   ألكسللام املعنيللة  لسللةون 

ملللوظول  هليئللة فقللط )االسللتقتم الللوظيولوالق للاء واأل للداث واألمللن العللام يعمرللون   يدمللة هللذه ا
 أيرت  دون موافقة اآللية الوكائية الوطنية.املكتب(ن وال جيوا توايعهم عرط مكاتب 

 ٥٣و ٥٢التوصيتان   
ملن التلدريب األساسلل واملتقلدم اللذي يقدمل  اً ميثه مواللوا اايلة  قلو  ا نسلان  ل ء -٨

ن ي للال أفللراد االليا ا يفللام وكللوات ن  ت مللن ا ل امللل أ٢٠٠٩موظوللون أكوللاء. ومنللذ عللام 
ملمارسلللة عرللط أيللدي ملللوظو  متخصصلل ن طلللا   الللدر  لرتللدريب السلللا ة لرخدمللة والتللدريب  

الل منذمات اقتمال املدينن والل ودن إعدادهم كبه نشرهم وااللتحلا   جدملة   اجلار . 
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سلاليب التحقيلة  شلأن إسلاءة وفيما يتعرة  شرطة الدولةن نولذت علدة  لرامد تدريبيلة تركل  عرلط أ
 الللد امللرأة وأعملام التمييلل . ويشلمه التلدريب األساسلللمعامرلة األطولام والعنلف املنلل م واملفلاردة والعنلف 

 متلدر ( مواللوا  قلو  ا نسلانن ٦ ٥٠٠الذي خت ال ل  كوات الدر  عرط  يلال املسلتوايت ) لوام 
تتنلاوم  علدة مقلررات ةاملاليلة الشلرط   عتماد هند متعلدد التخصصلات. ويشلمه التلدريب اللذي خت لال لل

العلللام  ن أنشلللأت مديريلللة األملللن٢٠١٠ا نسلللاين. و  علللام  مواللللوا  قلللو  ا نسلللان والقلللانون اللللدوم
ويشلكه التلدريب أ لد أركاهنلان ا يفالية )واارة الدايرية( املرصد الوطين ملكافحلة أعملام التمييل . 

عسللكري مللن فللرطة الدولللة  ا ط/طالباللل ١١ ٠٠٠ فقللد ي للال لرتللدريبن  للك اآلنن أكثللر مللن
وكللوات الللدر  )  إطللار التللدريب مارسللة اميللال املللوظو ( )تللوفع التللدريب السللا ة لرخدمللة والتللدريب  مل

األوروآل/الدوم(. وتركل  و لدات التلدريب عرلط مواالليال ملن  رتهلا التنمليط العنصلري؛ و قلو  املثريلات 
وأنشلللفة  وللل   ويلللة اانسلللانية و لللامرل صلللوات اانسللل واملثريللل  وم دو لللل امليللله اانسلللل ومغلللايري اهل

ن  لتعللاون مللال منذمللة العوللو ٢٠١٤منللذ عللام  تنللاوم موالللوعها للدأ  -النذللام؛ و قللو  ا نسللان 
 إيفاليا. - الدولية

عرللط إدرا  م فللرات  قللو  ا نسللان   يفللط العملله الوطنيللة اً وتعملله إيفاليللا تللدرجيي -٩
بيه املثللامن تت للمن يفللة العملله الوطنيللة الثالثللةن اللل  األيللعة اجاصللة حبقللو  ا نسللان. فعرللط سلل

إ للراء   إطللار سللبعة  ٤٤(ن اللل  تتللألف مللن ٢٠٠٠)١٣٢٥مللن والللعت وفقللاً لقللرار جمرللس األ
أهلدانن م فلرات ياصلة  كلله إ لراء ملن ا  لراءات اات الصللرة. وكلد واللعت هلذه امل فللرات 

 فامًت.من أ ه أن جتري امل سسات ومنذمات اقتمال املدين تقييماً 

 ١٨٦-١٨٣التوصيات   
اً منائيلة الرييلة   السلنوات األيلعةن سلوءواظبت إيفاليا عرلط اايدة كيملة املسلاعدات ا  -١٠

 ريلون  ٥.٦ن وصرنا إا ٢٠١٧حبسا  األركام املفرقة أو  نسبة إ ام الديه القومل. و  عام 
ائلة ملن إ لام اللديه القللوملن   امل ٠.٣٠دوالر ملن دوالرات اللوالايت املتحلدةن أي ملا نسلبت  

   ٣٠.٨ف الت ئل    البرلدان املا لة ) رغلت إا اايدة املسلاةة   تكلالياً ويع ت اللل أساسل
ن تشلع ٢٠١٣(. ولرمرة األوا منذ عام ٢٠١٧املائة من صا  املساعدة ا منائية الريية   عام 

ا منائيللللة الرييللللة املقدمللللة مللللن إيفاليللللا إا ترا للللال نسللللبة املسلللاعدة  ٢٠١٨البيلللاانت األوليللللة لعللللام 
اخنواالاً   نوقلات اً  أن هذه التقديرات ال تعكس كريمن إ ام الديه القومل.  ع ٠.٢٤ إا

 الخنوا  العام لتكاليف الت ئ  املسةر     يال اً التعاون ا منائل الدوم ألهنا ترتبط أساس
الت ام إيفاليا الثا لت  تحقيلة أ لد  ٢٠١٨  ياانت  ردان منذمة التعاون والتنمية. لذللن ال تغع

من إ ام الناتد ا رل لرمساعدة    املائة ٠.٧ن ختصيا وهو هد ٢٠٣٠أهدان يفة عام 
ن اً . وأيلع ٢٠١٩وهو ما أكدت  احلكومة ملن  ديلد   الوثيقلة االكتصلادية واملاليلة لعلام  ا منائيةن

دان االكتصلادي نن املسلاعدة ا منائيلة الرييلة تويد أ دث  ياانت منذمة التعاون والتنميلة   امليل
) يللر  ٢٠١٧و ٢٠١٦عيد الثنللائل كانللت   ت ايللد  لل  عللامل اللل  تقللدمها إيفاليللا عرللط الصلل

 مريون دوالر أمريكل(. ٣٤٣ رغت 
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 املسائل الشاملة -١ 

 ٩٠-٨٦و ٨٥-٨٣و ٨٢-٧٨و ٧٧-٦١التوصررررررريات  -املسررررررراواة وعرررررررد  التمييررررررر    
 ٩٨-٩4و

 ة التمييلل  العنصللري مسلل ولية اايللة ال للحااي مللن  يللال أفللكامب الللوطين ملكافحلليتللوا املكتلل -١١
عرلللط أسلللا  العلللر  أو األصللله ا ثلللينن أو اللللدين أو املعتقلللد أو السلللن اً مييللل ن سلللواء أكلللان متييللل  الت
امليه اانسل أو اهلوية اانسية. ومال مرور السن ن ُوسال نفا  والية املكتلب اللوطين ملكافحلة  أو

ن مللن يللتم التو يهللات الوااريللة ٢١٥/٢٠٠٣  أنشللئت طو للب املرسللوم التشللريعل التمييلل ن اللل
 ن وأعيللد يكيللدها   إطللار  للرانمد العملله الللوطين ملكافحللة العنصللرية وكراهيللة٢٠١٣-٢٠١٢ ريللة امل

  /  ٧األ انلللب وملللا يتصللله  لللذلل ملللن تعصلللبن اللللذي اعُتملللد طو لللب مرسلللوم وااري مللل رخ 
 املكتلب عرلط مكافحلة  يلال أفلكام التمييل ن طلا   اللل. و ناء عرط اللن يعمه ٢٠١٥أ سفس 

 مال إيتء اهتمام يا  لرتميي  املتقاطال املتعدد ااوانب. اًن  نسيرها  املثري  واملتحول 
وواللللمل املشلللرا ا يفلللام وظلللائف املكتلللب اللللوطين ملكافحلللة التمييللل . وطو لللب املرسلللوم  -١٢

ن ٢٠٠٣كانون األوم/ديسمرب   ١١امل رخ  ومرسوم رائسة جمرس الواراءن ٢١٥/٢٠٠٣التشريعل 
الوعل   صوون العامة وأصحا  املصرحة من يلتم  ميكن جتميعهما   أر عة جماالت  إاكاء

أنشفة اات صرة  ملعرومات واالتصلاالت؛ وإااللة أي موكلف يسلبب التمييل ؛ وتع يل  ا  لراءات 
 وعللام ملبللدأ املسللاواة   املعامرللة وفعاليللةا جيا يللةن والدراسللاتن والبحللوثن والتللدريبن ورصللد التفبيللة ال

 لنسللبة لروالللال القللانوين لرمكتللبن تويللد مللذكرة رييللة مللن أملل  ليللات احلمايللة والتحقللة مللن الللل. و 
 ن نن اسللتقتليت  التشللغيرية واملاليللة٢٠١٨تشللرين األوم/أكتللو ر  ١عللام رائسللة جمرللس الللواراءن م ريللة 

 ارة أملوام املكتلب. ويلنا القلانون عرلط أن مي انيتل  السلنويةاداً تع ات  فقد  ت املدير/املنسة مووالل
وعللتوة عرللط اللللن تللوفر املللوارد مللن    ا دمللا    الللربانمد  .يللورو ٢ ٠٣٥ ٣٥٧ ٠٠ تبرلل 

 .٢٠٢٠-٢٠١٤التشغيرل الوطين لرو ة 
 ويقللدم املكتللبن  وصللو   هللة الوصلله الوطنيللة اجاصللة  لرومللا   إطللار االسلل اتيةية الوطنيللة -١٣
ملن  ات ا ريلة واامعيلاتندما  الروما والسن  والكامينايتن الدعم للدارات العامة واملناطة والسرف 

 أ لله والللال مشللاريال فللامرة   جمللاالت مثلله التعرلليمن والعمللهن والصللحةن والسللكنن ومكافحللة التمييلل 
عرلللط  اًنسلللتويدوالقواللللب النمفيلللة. وملللن أ للله دعلللم هلللذه االسللل اتيةية ماليلللاًن وك لللال املكتلللبن  صلللوت  م

 -   إطلار اللربانمد التشلغيرل اللوطين اتوا  مال واارة العمه والسياسات اال تماعيةن لتنويذ املبلادرات
 ن  تمويللله مشللل   مللال الصلللندو  اال تملللاعل األوروآل. وعرلللط و للل ٢٠٢٠-٢٠١٤ا دمللا ن لروللل ة 

التشللغيرل  ا دمللا  والللربانمد - اجصلو ن ُيفللط لرتمويلله مللن يللتم اللربانمد التشللغيرل الللوطين
 برلل  ذصصللات اجفللةاملللدن الكللربت وكللذلل مللن يللتم  علل  يفللط العملله ا كريميللة. وت - الللوطين

يلورو.  ١٤ ٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠ الروملانالتنويذيلة الل  واللعها املكتلب  دملا  الوئلات ال لعيوةن مثله 
ملن يلتم وسلائه ا علتمن فلار   ولرتصدي لألفعلام الل  تنشلر التعصلب العنصلري وكلره األ انلب

تم كتلب  نشللا    مكافحللة يفللا  الكراهيللة عللرب ا ن نللتن مللن يللتم مرصللد وسللائط ا عللامل
. ويهلدن املرصلدن ملن يلتم توسليال نفلا  الرصلد اللذي ٢٠١٦وا ن نت الذي أنشل    علام 

 ي عت ل   لوعه وسائط ا علتم التقريديلةن إا البحلر دايله فلبكات ووسلائه التواصله اال تملاعل
عرللللط  وامللللدوانت والتعريقلللات   املنتلللدايت( علللن أي م لللام  ميكلللن أن تنفلللوي الرئيسلللية )املقلللاالت

 ي. وأدت اجفللا  الرامللل إا مكافحللة الكراهيللة عرللط منصللات وسللائه التواصلله اال تمللاعل متييلل
 إا ما يرل  تع ي  أنذمة االتصاالت؛ وتدريب املوظو ؛ وتع ي  مال منذمات اقتمال املدين.
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اهيلة والتعصلب وكراهيلة األ انلب والعنصلريةن اينن ُ ع اسم انة الكر وعرط املستوت الربمل -١٤
 لرنائللباً ن تكرميلل٢٠١٦ن لتصللبمل نانللة  للو كللوكسن   متوا/يوليلل  ٢٠١٦شللئت   أاير/مللايو اللل  أُن

. والللمت هللذه الرةنللةن اللل  ترأسللها رئلليس جمرللس النللوا ن ٢٠١٦الربيفللاين الللذي كُتلله     يران/يونيلل  
 صلاءن كترلة سياسلية؛ ولثرل  ملن جمرلس أورو ن واألملم املتحلدةن واملعهلد اللوطين للعن كه  اً وا داً انئب

 (.https://www.camera.it/leg17/1264ومراك  حبوثن واملنذمات  ع احلكومية اات الصرة )
و ذيلللت  قلللو  املثريلللات واملثريللل  وم دو لللل امليللله اانسلللل ومغلللايري اهلويلللة اانسلللانية  -١٥

    سليا  احليلاة اليوميلةن مثله احلصلوم عرلط العمله والتعرليم )ا دملا ؛ و امرل صلوات اانسل
 ٢٠فحللة القوالللب النمفيللة والتنمللر(ن والسللتمة والسللةون والصللحة واالتصللاالت وا عللتم. و  ومكا
)تنذيم االكل ان امللدين  ل  مثريلل االنس  ٧٦/٢٠١٦ن أكر الربملان القانون ركم ٢٠١٦مايو /أاير

ن الوريللة العاملله الللوطين ٢٠١٨وة عرللط اللللن أُنشلل    تشللرين األوم/أكتللو ر واملسللاكنة(. وعللت
منذمللة  للع  كوميللةن طو للب مرسللوم صللادر  ٤٨ستشللاري املعللين طةتمللال امللليمن ويتللألف مللن اال

عن انئب واير الدولة لدت رائسة جمرس الواراء املوو  ف ون تكاف  الولر ن ملن أ له تشلةيال 
فلة عمله وطنيلة  شلأن  قلو  جمتملال املليم. و  إطلار اللربانمد عقد مناكشة عامة تتناوم واللال ي

 يورو. ٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠ دما ن يصصت موارد مالية تناه  كيمتها ا - التشغيرل الوطين
وانكشت إيفاليا تقريريها الدوري  التاسال عشر والعشرين املقدم  إا انة الق اء عرط  -١٦

. وتر للت إيفاليللا املت ذللات اجتاميللة لرةنللة ٢٠١٦التمييلل  العنصللري   كللانون األوم/ديسللمرب 
   نشرها عرط نفا  واسال.اً هل منهمكة متامالق اء عرط التميي  العنصرين و 

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

  ١٠4و ١٠٣-٩٩و ٥٥التوصررررررريات  - احلرررررررق   احليررررررراة واحلريرررررررة وا مرررررررر الش  ررررررر   
 ١١٧-١٠٥و

ن الللللذي ١١٠/٢٠١٧ مللللا يرللللل  القللللانون ركللللم عرللللط الصللللعيد التشللللريعلن جتللللدر ا فللللارة إا -١٧
 (ن إا  انلللب إكلللدام املوظلللفمكلللرراً  ٦١٣يق للل ادرا   رميلللة التعلللذيب   كلللانون العقلللو ت )املللادة 

ن ١٠٣/٢٠١٧(؛ والقلللانون ركلللم ٦١٣-العملللومل عرلللط التحلللري  عرلللط لارسلللة التعلللذيب )امللللادة رلثلللاً 
 ن“انون ا  لراءات اانائيلة وكلانون السللةوننون إديلام تغيلعات عرلط كلانون العقلو ت وكلكلا”املعنلون 
طريلة أديرت طو بل  العديلد ملن التغيلعات وملن  رتهلا ملا يرلل  )أ( إمكانيلة إسلقا  االرم علن  الذي

 إ لللللراء تعوي لللللل؛ ) ( وإديلللللام تعلللللديتت عرلللللط القواعلللللد ا  رائيلللللة املفبقلللللة عرلللللط  عللللل  االللللرائم؛
ر امنيلللة وااللللحة  هنلللاء التحقيقلللات يال نفلللا   قلللو  الفلللرن املت لللرر؛ )د(  ديلللد أطلللتوسللل ) (

مللن الغرامللة مللال مراعللاة  واايدة تفبيللة العقو للة املاليللة  للدالً ( ه)اللل  جيريهللا املللدعل العللام؛  األوليللة
لرمللدعط عريلل ؛ )و( إصللتح كللانون السللةون طو للب توللوي  احلكومللة اعتمللاد  احلالللة االكتصللادية
كاالللل ا فللرانن وتيسللع اسللتخدام  أمللورن إا تبسلليط ا  للراءات أمللام    رللة نمراسلليم هتللدن

)مللن أ لله مواصلللرة  ٤٧/٢٠١٥العداللللة التعوي للية؛ والقللانون ركلللم  التللدا ع البديرللةن واايدة تع يلل 
 )السللروكيات الفويوللة( ٢٨/٢٠١٥التحوطيللة(؛ والقللانون ركللم  احلللد مللن الرةللوء إا تللدا ع اال تةللاا

 لللااًلن عرلللط تربيلللة ا تيا لللاهتمن  قلللو  األ لللداث املخلللالو  لرقلللانون والعمللله إ إا اللللماناً سلللعي
األ للداث تنذلليم أنشللفة مدرسللية ومهنيللة وثقافيللة ورايالللية رفللة مللن مرافللة ا تةللاا َيكولله كلله م

 شللأن األنشللفة املهنيللةن الللذي تقدملل  اهليئللات ا ريللة  وترفيهيللة. وُيكولله التللدريب املهللين ا ل امللل
صلللنادية إكريميلللة  د األوروآل أو  علللة لت لللا التمويللله اللللذي تلللوفره صلللنادية هوالتعاونيلللاتن  و للل

 وطنيةن أو   إطار املي انية ال  ت عها السرفات ا كريمية وا رية. أو
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. ٢٠١٧وانكشت إيفاليا تقريرها الدوري األيع أمام األونكتاد   تشرين الثاين/نوفمرب  -١٨
 اً.واارة العدم. وكدمت معرومات إالافية ال قوترأ  الوفد انئب واير الدولة   

 وانكشللت إيفاليللا تقريرهللا الللدوري األوم املقللدم إا الرةنللة املعنيللة حبللاالت االيتوللاء القسللرين -١٩
. وتر ت إيفاليا املت ذات اجتاميلة املقدملة ملن الرةنلة املعنيلة حبلاالت ٢٠١٩  نيسان/أ ريه 

 نشرها عرط نفا  واسال.  اً االيتواء القسرين وهل منهمكة متام
الللواراء يفللة العملله الوطنيللة االسللتثنائية  عتمللد مكتللب رئلليس جمرللسن ا٢٠١٥و  عللام  -٢٠

 ملكافحللة العنللف اانسللل والعنللف اانسللاين وللدن إنشللاء نذللام  وكمللة متعللدد املسللتوايت لرسياسللات
لتمويله مريون يورو  ٤٠العامة من أ ه مكافحة هذه الذاهرة وتقدمي الدعم لر حااين ويصا 

الرةنة التو يهية و  هذا ا طارن أنشئت اآلليات التالية   هذه اجفة ال  تستغر  أر ال سنوات.
 املش كة  ل  امل سسلاتن ويرأسلها انئلب وايلر الدوللة للدت رائسلة جمرلس اللواراء املولو  فل ون تكلاف 

 بيلللاانت الوطنيلللة اجاصلللةالوللر ؛ واملرصلللد اللللوطين لرعنلللف   ا دارة املعنيلللة  تكللاف  الولللر ؛ وكاعلللدة ال
ن ٢٠١٦تشلللرين الثلللاين/نوفمرب  ٢٥اللللوطين لل صلللاء. و    لتعلللاون ملللال املعهلللد لعنلللف اللللد امللللرأةن 

 وكعت ا دارة املعنية  تكاف  الور  عرط سس مذكرات تواهم مال املعهد اللوطين لل صلاءن وجمموعلة
 .دولةوكوات الدر  وفرطة ال السكل احلديدية احلكومية ا يفاليةن وم سسة الربيد ا يفاليةن

ام   إطار اجفة االس اتيةية الوطنية  شأن العنف الذي ميارس  يد هذا االلت  وأعيد يك -٢١
سللفنبومن ملللن أ للله فهللم أسلللبا  ظلللاهرة االتواكيلللة اً وفقللل ٢٠٢٠-٢٠١٧الر لله اللللد امللللرأة لرولل ة 

العنف الد املرأة وعواكبهان وتع ي   هود التحقية و ال البياانت وما يتصه  لذلل ملن رصلد وتقيليم 
 د. وتعللل ا هلللذه الوثيقلللة االسللل اتيةية احلوكملللة املتعلللددة املسلللتوايتنط نفلللا  البرلللالذلللاهرة عرللل ذههلللل

إا تواعه ومس ولية كه إدارة من ا دارات املرك ية وا كريمية وا رية. وكلد كرولت هيئتلان اً استناد
 االسل اتيةية رفة تو يل  لتحديلد ‘ ١‘رئيسيتان اعداد يفة تنويذية لل راءات املذكورة أعته  

انللة فنيللة  عللداد املق  للات اات الصللرةن  نللاء عرللط إرفللادات  رفللة التو يلل . ‘ ٢‘احلكوميللة؛ و
و دد اجفة التنويذيةن ال  تكتسل طا ال املرونلة والديناميلةن ا  لراءات العمريلة لتنويلذ األهلدان 

ريلةن ملرك يلة وا ا دارات ا ملنالواردة   اجفة االس اتيةية. و لدد أي لاً امللوارد املاليلة املخصصلة 
لا جيعرها مس ولة عن  قية هذه الغاية. وجيري تقييم مرافة الفوارئ ااديدة )دور ا يواء(ن من 

 أ ه تقدمي املساعدة الوورية   الوكت املناسب ل حااي العنف من النساء.
 األ لداثناللذي يق لل  تعلديه نذلام إصلت يات  ١٢١/٢٠١٨واملرسوم التشريعل ركلم  -٢٢
كام بددة تتعرة أساساً  تنويذ األ كلام ملن يلتم الرةلوءن  صلوة عاملةن إا التلدا ع ا  أ ادر 

ُتشَر  في  أسرة احللدث املعلين. ويسلتهدن اً تثقيوياً البديرة لت تةاان ال  جيب أن تشمه  رانجم
ط العتكللات أي للاً األ للداث ا تةلل ين   مرافللة ا تةللاا األ للداث. و واظللاً عرلل  صللتحهللذا ا

ة اال تماعيللةن اللل  تكتسللل أةيللة مللن النا يللة التثقيويللة واال تماعيللةن ُتكولله شخصللية واألسللريال
 مراعاة القر  ااغرا    تنويذ العقو ة.

 كللانون األوم/  ١٧وفيمللا يتعرللة  لعنللف املنلل من و هللت ا دارة املعنيللة  سياسللات األسللرةن    -٢٣
 شلللأن  ن نللداء لتقلللدمي مق  لللاتwww.politichefamiglia.itين ن عرلللط املوكلللال ا لكللل و ٢٠١٧ديسللمرب 

 لعنلفوندعلم األطولام الشلهود عرلط ا “مساندة األسلر اهلشلة”متويه املشاريال املبتكرة الرامية إا 
    ٢ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ املن من واأليتام من الحااي اارائم العائرية وأسرهم احلاالنةن )تبر  كيمة هذه امللوارد

 مريلون يلورو ١٥ تماعل األوروآل مشلروعاً  كرولة م الصندو  االيورو(. وميو  ١ ٠٥٠ ٠٠٠ ٠٠يورو و
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تعللاين مللن  اللل يهللدن إا تللوفع اجللدمات الوعالللة لألسللرن مللال ال كيلل   و لل  يللا  عرللط األسللر 
عرلط العنلفن ولألسلر احلااللنة لألطولام اً كلانوا فلهود  مشاكه متعددةن واألسر الل  ت لم أطولاالً 

  م.م العنف املنالذين تيتموا  سبب  رائ
ن يُدر  المن الحااي اارائم العنيولة املتعملدة اللذين ٢٣٢/٢٠١٦وطو ب القانون ركم  -٢٤

نأ ناء ال حية إاا كترهلا الل و ن سلواء كلاان    اللة انوصلام اً لة هلم احلصوم عرط تعوي  أي 
رط اللن أو طت ن أو كترها فخا تر ف  أو كانت تر ف   ل حية عتكة عاطويةن. وعتوة ع

 تعللديتت   القللانون املللدينن وكللانون العقللو تن”الللذي يق للل اديللام  ٤/٢٠١٨ركللم  وننالقللافلل ن 
ملن اً ن ميثله  ل ء“وكانون ا  راءات اانائية و عها من األ كام املتعرقة  وئلة ياصلة ملن األيتلام
 رية؛العائااي اارائم التدا ع ااديدة الرامية إا المان تقدمي الدعم النوسل املتئم لأليتام من الح

واالسلللتوادة ملللن تلللدا ع اللللمان احللللة   التعرللليم وا دملللا    سلللو  العمللله؛ واملسلللاعدة القانونيلللة 
اقانيللة؛ و ذللر إمكانيللة نقلله احلللة   املعللاىل التقاعللدي إا القاتلله؛ وختويلله اليتلليم إمكانيللة تغيللع 

دانلللة. ويعلللدم م هنلللائل   السلللم الواللللد اللللذي صلللدر    قللل   كلللاً ايللل  العلللائرل إاا كلللان مفا قللل
القلللانون املشلللار إليللل  أعلللته  عللل  القواعلللد اللللواردة   القلللانون امللللدين وكلللانون العقلللو ت وكلللانون 

واألطولام   سلن الرفلد اً ا  راءات اانائيةن ال  تعرتن األيتام نهنم األطوام  لع املكتول  ااتيل
 الذين كترت والدهتم عرط يد الوالد أو العكس.

ليكلون  “(EVA روتوكوم إيولا )”أطرقت فرطة الدولة ن ٢٠١٧يناير انون الثاين/و  ك -٢٥
أداة تنويذية هتدن إا تسريط ال وء عرط العنف املن م والكشف عن /النذر   الوكائال األ سلط 

”. ال  تندر    إطار سوء املعامرةن للا يتليمل اختلاا تلدا ع فعاللة وسلريعة حلمايلة ال لحااي ظاهرايً 
 اجللط التوللاعرل لتقللدمي املسللاعدة -ليللاان ”طة الدولللة مشللروا ن أطرقللت فللر ٢٠١٨وم/سللبتمرب و  أير

ن اللذي يهلدن إا  ديلد اللحااي العنلف اللد امللرأة عنلد ترقلل اتصلام “الوطنيلة ملكافحلة العنلف
 لرربوتوكوم املتئم.اً (ن فيتديه أفراد الشرطة وفقNUE ١١٢عرط ركم الفوارئ العام )

ا ال لقلللوات الشلللرطةن فريلللة عامللله لتبلللادم التخفللليط التلللب التنسلللية و وكلللد أنشللل    مكتللل -٢٦
   كوات الدر  وفركة   إطار مشروا نلياانن املذكور أعته  شأن إ راءات التديه  املعرومات

 ن٢٠١٩السريال وا نذار املبكر اجاصة   لحااي العنلف اللد امللرأة. وعلتوة عرلط الللن   متوا/يوليل  
ن طلا فيهلا ترلل “مبلادئ تو يهيلة  شلأن التلدا ع الوكائيلة”شر وتعميم فرطة الدولة عرط ن تعمر

 املكرسللة حلمايللة الللحااي العنللف املنلل م واملفللاردة. وييللذ هللذه املبللادئ التو يهيللة   االعتبللار السللوا ة
  الق ائية اات الصرة واملمارسات الو رط النافئة عن اجربة العمرياتية لشرطة الدولة.

 “فلبكة وطنيلة لرصلد  لاالت العنلف اانسلاين” الدر  مترلل تت كوات ن ٢٠١٤ومنذ عام  -٢٧
تتألف من البا  الصف الذين يعمرون دايه و دات التحقية ال  تدعم الو لدات األصلغر   
إ للراء التحقيقللات اات الصللرةن مللن يللتم ر فهللا  قسللم مكافحللة أعمللام االالللفهاد مللن أ لله 

إيفاليللا  - وليللة أليلوات ا بللةلرا فلة الدتعلاون مللال ا. وتتواصله  هللود الرةإدارة الق لااي إدارة فللام
   لة  لرن بميلة   مراكل   “(Una stanza tutta per sé) رفلة ياصلة ”ملن يلتم مشلروا 

كوات الدر  ذصصة لتستماا إا النساء واألطوام من الحااي العنف. وكلد أنشلئت  لك اآلن 
عنلد اً مركل   ١٥ لويلديو  تسلةيه  وتستخدم معدات ال ؛ رفة عرط الصعيد الوطين ١٠٠ وام 

 ترقل الشكاوت أو أثناء االالفتا ننشفة ا نواا اات الصرة.
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 ١٣٠و ١٢٩إ امة العدل، مبا   ذلك اإلفالت مر العقرا،، وسريادة القرانون، التوصريات   
 ١٣١و

ال جيوا الرةوء إا اال تةلاا الوكلائل إال كملتا أيلع عنلدما تكلون هنلا  دليله وااللمل  -٢٨
ن وكانون ا  راءات اانائية(ن   إطلار ٣ن الوقرة ٢٧٥مية يفعة )املادة رتكا   ر نال عرط اومق

وما يريها. و  هلذه احلاللةن يسلممل ا لراء  قيلة أوم  ٢٧٣الشرو  الصارمة ال   ددهتا املادة 
 تفبيللةيللتم مللدة ال تتةللاوا سللنت  مللا عللدا   احلللاالت االسللتثنائية. و  الللافة إا اللللن ال جيللوا 

اللذي  والشلخا ٣دون سلن  لوكائل عرط املرأة احلامه والعائه الو يلد اللذي يرعلط أطولاالً  تةاا ااال
  سللا عرللط و للو   ٦٥٧والشللخا املصلا  طللر  يفللع. وتللنا امللادة اً عاملل ٧٠يتةلاوا عمللره 

. عرللط التعللوي  ٣١٤مللدة العقو للة مللن  ريللح  للدء اال تةللاا السللا ة لرمحاكمللة؛ وتللنا املللادة 
ا القلانون عرلط إ لراءات فرعيلة سلريعة )أفلع إا التلدا ع ا اللافية اات د عن ينهذا الت و لغاء

 الصرة   اا ء املتعرة  حلة   احلياة الوارد أعته(.
وفيما يرل التغيعات التشلريعية الراميلة إا احللد ملن الرةلوء إا اال تةلاا للدت الشلرطة   -٢٩

كن يلللار  السلللةن؛ وفيملللا يتعرلللة ة   أملللا م الصلللادر  نولللاا األ كلللا ١٩٩/٢٠١٠القلللانون ركلللم 
 اًن السلللتوادة ملللن اال تةلللاا املنللل من فبعلللد متديلللد عقو لللة اال تةلللاا اللللدنيا إا لانيلللة عشلللر فلللهر 

ن سةرت اايدة كبعة   عدد السةناء اللذي يلمل هللم ٢١١/٢٠١١ قانون ركم  ملرسومطو ب ا
أكله  ه الرتكا ل  أعملاالً ا املعتقلكلن لرشلخ الستوادة من هذا ا  راء. و  اللافة إا الللن مي

ن ٩/٢٠١٢يفورة عرط اقتمال أن ينتذر تثبيت اعتقال  وهو كيد اال تةاا املن م؛ والقانون ركم 
اللذي ُعلدم طو بل  القلانون  ٧٨/٢٠١٣/٩٤السلةون؛ والقلانون طرسلوم ركلم  تذلا لرحد ملن اك

بيلة تللد ع اال تةللاا د  لل  لتفغللل التقيلن ويتعرللة  حللد األكصللط مللدة العقو للة اللذي ينب٢٠١٣ركلم 
ن اللللذي أديرلللت ٤٧/٢٠١٥. والقلللانون ركلللم ٥سلللنوات إا  ٤التحلللوطلن ورفلللال هلللذا احللللد ملللن 
ا  للراءات اانائيللة وكللانون السللةون وهللل كالتللام     الللة  نطو بلل  عللدة تعللديتت عرللط كللانو 

ا اجفللر ا كللان هللذة إال إاو للود يفللر الوللرار أو تكللرار اارميللةن ال جيللوا تفبيللة التللدا ع الوكائيلل
ن طعللأ أنلل  ال جيللوا اف االلل   نللاء عرللط يفللورة اارميللة أو نوعهللا؛ وال جيللوا أن “اً ومرموسلل اً كائملل”

إال إاا كانت التدا ع األيرت  ع كافية؛ و   يصدر القااللل  رمحاكمةيُ مر  ال تةاا السا ة ل
ااربيللة  ة ا كامللةعللدم كوايللنللة وراء أمللر اال تةللاا السللا ة لرمحاكمللةن ينبغللل تعريلله األسللبا  الكام

واملراكبة ا لك ونية؛ و   ام انتهل املتهم الذي ي ال للكامة ااربية نذام  ذر مغادرة املن من 
 رتكلا   رميللة اً أن أيملر الغلاء ا كاملة ااربيلة إال إاا كلان الشلخا متهمل القاالللو لب عرلط 

  اللل  تللربر اال تةللاا ن األسللباارمة  شللأتعتللرب در للة يفورهتللا الللعيوة؛ وكللد اعتمللدت كواعللد صلل
لرمحاكملة واحللد الل مين لصلدور كلرار ا بكملة ا فلران )إاا   تسلتون هلذه الشلرو ن  السا ة

 لرمحاكمة(. ا ةيبفه اال تةاا الس
وكلللد سلللةه يلللتم السلللنوات األيلللعة اخنولللا ح كبلللع   علللدد الق لللااي املتعرقلللة ايفاليلللا  -٣٠
نسللانن ف ا للال عللدد الق للااي اللل    تبللت فيهللا  عللد قللو  ا ورو يللة حلتنذللر فيهللا ا كمللة األ اللل 
 ١ ٦٩٢ن يصصلت منهلا ٢٠١٨ك لية   علام  ٤ ٠٥١إا  ٢٠١٤ك لية   علام  ١٧ ٠٠٠ من

. وجتلللدر ٢٠١٥ك لللية   علللام  ١ ٨٨٥التلللدريب الق لللائل مقا للله  اتك للية فقلللط   لللدت دور 
(؛ ٢٠١٧)٣٩(؛ ٢٠١٦)٢٧٩يللة )  عللدد التسللوايت الوداً ا فللارة إا تسللةيه اخنوللا  أي لل

 ((.٢٠١٨)٢٧٣(؛ ٢٠١٦)٨١١(( وا عتانت االنورادية )٢٠١٨)٢٤٣و
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 ١٣٥-١٣٣التوصيات  - احلرايت ا ساسية واملشاركة   احلياة العامة والسياسية  
 اعتمدت تدا ع تشريعية حلله مسلألة ت لار  املصلان النلا م علن مركيلة الشلركات والسليفرة -٣١

 الللذي يعهللد إا هيئتلل  وطنيتلل  مسللتقرت ن ٢١٥/٢٠٠٤ والقللانون ركللم ة وظيوللة عامللة.عريهللا وم اوللل
 سل وليةةا هيئلة املنافسلة ا يفاليلة وهيئلة التنذليم وا فلران الوطنيلة املعنيلة  قفلاا االتصلاالتن ط

 تنويذ هذه األ كام.
ةنلب ليات بلددة لتوتتوا هيئة التنذيم وا فران الوطنية املعنية  قفاا االتصاالت مس و  -٣٢

 ملن وسلائط إعتميلة تكلون لروكلة “اً ياصلاً دعمل”اً  كوميلاً ا تمام أن يترقط فخا يشلغه منصلب
للل  /)أو ألفللراد مللن أسللرت  تر فلل  وللم كرا للة مللن الدر للة الثانيللة(. وتقللوم هللذه اهليئللة طرا عللة  سللا ت 

فللخا يشللغه  الشللركات اللل  متللار  نشللاطها   نذللام االتصللاالت املتكاملله ويكللون عرللط رأسللها
أ د أكار   املذكورين أعته(ن والل ل مان عدم م اولة هلذه الشلركات أنشلفة  )أواً  كومياً بمنص

الللذي  - Par Condicioتتعلار  مللال مللا يسللمط  لقللوان  املتعرقللة  لبللارام اتن طللا   الللل كللانون 
 اهليئة مدت التقيد   . كبترا

 ف الصلحوي .رلط مسلألة ختويلن  و   يلا ن عوأنشأت اهليئة مرصداً لرصحافةن مال ال كي  -٣٣
 صللحوياًن ٢ ٤٣٩إا الللردود الللواردة مللن اً ( أ ريللت اسللتناد٢٠١٧وكللدمت  يللر دراسللة استقصللائية )

-https://www.agcom.it/world-pressيلللتم اليلللوم العلللاملل حلريلللة الصلللحافةن  لتعلللاون ملللال اليونسلللكو )

freedom-day -2018.) تهديلد؛ و رغللت ن الصللحوي  لر  املائلة مل ١١هللذا التقريلرن تعللر  اً ووفقلل
  املائللة ملللن  ١  املائللة؛ وتعللر  أكثلللر مللن  ٢نسللبة الصللحوي  الللذين حللللة وللم أالللرار  لللوام 

(. ويسلللرط https://www.agcom.it/osservatorio-giornalismoالصلللحوي  العتلللداءات  سلللدية )
عقللدة. االكتصللادية املسلليما املشللاكه هللذا التقريللر ال للوء عرللط الق للااي اانسللانية اات الصللرةن وال 

ن كروللت اهليئللة  رصللد الق للااي اانسللانية   كفللاعل املعرومللات والصللحافة   ٢٠١٨ومنللذ عللام 
إيفاليلللا   إطلللار يفلللة العمللله الوطنيلللة ا يفاليلللة املتعرقلللة  ألعملللام التةاريلللة و قلللو  ا نسلللان. 

اً ؛ وسيصدر كريبصحول تقريباً(وتعكف اهليئة عرط  ريه دراسة استقصائية  ديدة ) شأن ألول 
 تقرير  ديد.

 ١٢٥-١١٨التوصيات  -حظر مجيع أشكال الرق   
ن يفلة العمله الوطنيلة األوا ملكافحلة ٢٠١٦فبا /فرباير  ٢٦اعتمد جمرس الواراء    -٣٤

. وترملل يفلة العمله هلذه إا  ديلد ٢٠١٨-٢٠١٦االجتار  لبشر واستغتهلم الشديدن لرو ة 
فيملللا  للل   يلللال  - طلللا   اللللل  ليلللة ا  اللللة الوطنيلللة -ة السلللنوات املنسلللقة واملتعلللدد ا  لللراءات
والدوليللة املعنيللةن والتللدا ع الراميللة إا اايدة الللوعل العللام وتللوفع التللدريب والللدعم  الوطنيللةااهللات 

القانوين والنوسل لر لحااي  لتعلاون ملال وكلاالت متعلددة. و  هلذا ا طلارن أنشلئت  رفلة تو يل  
ب وايلر الدوللة املولو  فل ون تكلاف  الولر . وتتللألف م سسلل يرأسلها انئلاات طلا ال سياسلل و 

 من لثر  سياسي  وتقني  للدارات املرك ية الرئيسية واألكاليم والسرفات وا رية. لغرفةهذه ا
لعمه  رفلة التو يل ن أنشلئت انلة تقنيلة طو لب مرسلوم صلادر علن رئليس جمرلس اً ودعم -٣٥

مللن لثرلل  للللدارات املرك يللة وا ريللةن وأ هلل ة  ن وهللل تتللألف٢٠١٩ نيسللان/أ ريه ١٠ الللواراء  
إنولاا القلانونن واهليئلات املعنيلة   القفلاا الثالللر والنقلا ت. وسلتتوا الرةنلة املشلار إليهلا أعللته 
تقلللدمي اللللدعم لغرفلللة التو يللل ن وال سللليما علللن طريلللة التعلللاون معهلللا لصللليا ة يفلللة العمللله الوطنيلللة 

 .٢٠٢١-٢٠١٩لرو ة جتار  ألفخا ن ديدة ملكافحة االاا
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مريللون يللورو لرمشللاريال اللل   للدأت  ٢٤وعلل ات احلكومللة احلاليللة  رانجمهللا  لل ايدة املللوارد   -٣٦
. و رللل  علللدد املشلللاريال الللل  وكلللال ٣/٢٠١٨ن عقلللب تو يللل  النلللداء ركلللم ٢٠١٩ اار/ملللار   ١  

املنذملات لبرلدايت واك  لت  تها األكلاليم وااك  اً مشروع ١١منها  اًنمشروع ٢١عريها االيتيار 
 املعنية  قية املشاريال. مية ع احلكو 

 ١٣٢التوصية  -احلق   اخل وصية واحلياة ا سرية   
دعللم مراكلل  األسللرة ونشللرها  عتبارهللا  ٢٠١٢علل ات اجفللة الوطنيللة  شللأن األسللرة لعللام  -٣٧
االت اال تماعيللة  للراءات )  اقللكللوة دافعللة دايلله فللبكة اجللدمات والتللديتت واهليئللات وا ”

ن فلرعت ٢٠١٥و  علام . “والصحية والتعريمية( لرسياسات املتعرقلة  ألسلرة ويلدمات الرعايلة
 إدارة سياسللات األسللرة   عمريللة الرصللد الللوطين و للال البيللاانت املتعرقللة طراكلل  األسللرة. وتعللا  مراكلل 

  قيللة التللواانوالديللة )التبللين و ن ي للفرال طهللام الاألسللرة اال تيا للات التاليللة  تقللدمي الللدعم لرلل و   وملل
أوائلله  ؛ وت لامن األ يلام. و  ل  العمله واحليلاة(؛ واايلة الفوله؛ واالنتقللام إا مر رلة البرلوا

 لتفلوير مراكل  األسلرة عرلط الصلعيد اللوطين وتنسليةاً بلدداً ن  دأت هذه ا دارة مشروع٢٠١٩عام 
الوئللات ا رومللةن  دمللا  لألسللر و/أوة اال تماعيللة وا السياسللات املتعرقللة  تللوفع يللدمات احلمايلل

 يورو. نمريو  ١٥وموم املشروا الصندو  اال تماعل األوروآل و رغت كيمة التمويه ا  الية 
 وفيما يرل  يان التدا ع ا الافية املتخذة   هذا ا طار  -٣٨

ا يللللن -)أمهللللات املسللللتقبه(  “Mamma Domani”منحررررة الرررروالدة أو التبررررين  •
امل سسة الوطنية لر مان اال تماعلن عرط نأن تقدم  ٢٠١٧ كانون مي انية عام

 ٨٠٠ن منحللة عللن الللوالدة أو التبللين  قيمللة ٢٠١٧كللانون الثاين/ينللاير   ١مللن اً اعتبللار 
 طوله أو   للانت (. وهللذا ينيلورو تصللرن دفعلة وا للدة  عللد )احلمله أو الللوالدة أو تبلل

 أي اً؛ ٢٠١٩من التدا ع اهليكرية ال  تسري   عام 
ن ال  أكرت طو لب كلانون ("Bonus Bebé"ابسم اً )املعروفة أيضلوالدة إعانة ا •

ن وهلل عبلارة علن إعانلة فلهرية تقلدم لألسلرة علن كله طولله ٢٠١٥املي انيلة لعلام 
ن طللرأ ٢٠١٩يولللد أو يُتبللأ أو يعهللد  لل  إا أسللرة  االللنة كبلله تبنيلل . و  عللام 

تلت املنحلة املقدملة   فباالثاين وهفتغيع عرط كيمة إعانة الوالدة اجاصة  والدة ال
  لنسلبة لألسلر الل  تصله كيملة يلورو فلهرايً  ١٩٢عن والدة الفوه الثلاين تصله إا 

 الن يلورو؛ وتصله كيملة املنحلة املقدملة  ٧م فر الواللال االكتصلادي للديها إا 
  لنسللبة لألسللر اللل  تصلله كيمللة م فللر يللورو فللهرايً  ٩٦عللن والدة الفولله الثللاين إا 

 ألف يورو؛ ٢٥ها إا ديل كتصاديالوالال اال
إنشللاء  ٢٠١٧أكلر كللانون املي انيلة لعلام  - صرندوق الردعم لرفررع معردل املواليرد •

هللذا الصللندو  وللدن تيسللع فللر  احلصللوم عرللط القللرو  لألسللر املعيشللية اللل  
 كللانون الثللاين/  ١يكللون لللديها طولله وا للد أو أكثللرن  لللوالدة أو  لتبللينن ا تللداء مللن 

 تم ثلتث سلنوات ملن  ريلح التبلينن واللللأو يل ٣ن ن يبرل  سلإا أ ٢٠١٧ينلاير 
 عن طرية إصدار الماانت مبافرة وعقود الكوالة لرمصارن والوسفاء املالي ؛

أنش  لدت رائسة جمرس الواراء لكل  - ال ندوق الودين للسياسات ا سرية •
ة واألموملل يتلوا تع يلل  وتنويلذ ا  للراءات الراميلة إا الللدعم اللتام لألسللر واللوالدة

ة من أ ه موا هة األامة الدميغرافيةن والتلدا ع الراميلة إا دعلم كبلار السلن واأل و 
   األسر املعيشية؛
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عرلللط  ٢٠١٧نلللا كلللانون املي انيلللة لعلللام  -  سررريمة االلتحررراق بررردور احلضرررانة •
     كلللانون الثلللاين/  ١ا تلللداء ملللن اً وهنائيلللاً هيكريلللاً اعتمللاد هلللذا التلللد ع  عتبلللاره تلللد ع 

تسلديد رسللوم االلتحلا   لدور احل لانة العاملة واجاصللة  أ له ن ملن٢٠١٧ينلاير 
 عرط الفوه االلتحا  يتعذر)متنحها امل سسة الوطنية لر مان اال تماعل(. وعندما 

 حل انة  سلبب ا صلا ة حباللة مراللية يفلعةن يسلتويد ملن كيملة هلذه القسليمة 
ن ايلدت ٢٠١٩ لعلامالوالُد الذي يعيا الفوه   كنو . وطو ب كانون املي انية 

 ٢٠٢٠و ٢٠١٩يورو  لنسبة لألعوام  ١ ٥٠٠كسيمة االلتحا   دور احل انة إا 
 ن عرط التوام؛٢٠٢١و

فيما يتعرلة  لتلدا ع التوفيقيلةن  - ا مر التوجيه  بشأن أسلو، العمل الذك  •
 شلللأن أسلللرو  العمللله اً ن تو يهللل٢٠١٧أصلللدر رئللليس اللللواراء     يران/يونيللل  

 ةن لتنويللذ ترتيبللات العملله الذكيللة مللن أ لله دعللم األسللر  قللدرلعامللرة االللذكل   ا دا
 قلللو  كلللت اانسللل .  وتع يللل أكلللرب و قيلللة التلللواان  للل  العمللله واحليلللاة اجاصلللة 

ن تُعفللط ٨١/٢٠١٧ن املعللدم لرقللانون ركللم ٢٠١٩وطو للب كللانون املي انيللة لعللام 
 ألمومللة ا ل اميللةناة اإ للا األولويللة لرمللرأة العامرللة   السللنوات الللثتث اللل  ترللل انتهللاء

 وكذلل لرعمام الذين لديهم أطوام مصا ون اعاكة؛
 ن٢٠١٢مُتللددن   عللام  ٢٠١٩طو للب كللانون املي انيللة لعللام  - إجررا ة ا برروة اإلل اميررة •

ن و لذلل ترتولال ٩٢/٢٠١٢إ ااة األ وة ا ل اميةن املعتمدة طو ب القلانون ركلم 
 مدة هذه ا  ااة إا سسة أايم؛

لرنسلللاء  ٢٠١٩يتللليمل كلللانون املي انيلللة لعلللام  - إلل اميرررة املةجلرررةمومرررة اجرررا ة ا إ •
 أفهر  عد الوالدة؛ ٥احلوامه إمكانية االستوادة من إ ااة األمومة ا ل امية ملدة 

ن وهلل تتليمل إمكانيلة ٢٠١٦نلا عريهلا كلانون املي انيلة لعلام  - البطا رة العائليرة •
تخوي لات اامركيلة وملن ال اجلدماتاالستوادة من يصومات لشلراء السلرال أو 

ال  متنحها الكيلاانت العاملة أو اجاصلة املشلاركة   مبلادرة دعلم األسلر املعيشلية 
 ألف يورو؛ ٣٠لديها  ملكاف ال  ال تتةاوا كيمة م فر الوالال االكتصادي ا

يللنا كللانون املي انيللة  - تقرردا الرردعم لاسررر الررث لررديها ثالثررة أدفررال أو أكثررر •
ينن الللللذين ينةبللللان طوللللًت رلثللللاً أو أكثللللر  لللل  اء األ للللو عرللللط إعفلللل ٢٠١٩لعللللام 
  املائللة مللن  صللة الدولللة مللن األراالللل ال راعيللة  ٥٠ن ٢٠٢١و ٢٠١٩ عللاملْ 
لربرلللدايت    التا عللةعللن األراالللل املمروكللة لربرللدايت )األراالللل ال راعيللة  ف للتً 

ة( يا وصلقريا وسلردينأ رواو و ايريكا  وكاال راي وكامبانيلا وسلردينيا وملولي  و و ريل
جمللاانً ملللدة ال تقلله عللن عشللرين سللنة. وميكللن كللذلل إعفللاء هللذه األراالللل جمللاانً 

   ٣٠ لرشركات ال  يديرها أصحا  املشاريال ال راعية الشبا ن وال   ولت   
 عرط األكه لألسر املذكورة أعته. لشركةاملائة من  صة ا



A/HRC/WG.6/34/ITA/1 

13 GE.19-13525 

 احلقوق اال ت ادية واالجتماعية والثقافية -٣ 

 ١4٠-١٣٦التوصيات  - عمل و  ظروف عمل عادلة ومواتية  ال احلق  
ن اعتملللدت إيفاليللا أوم يفللة عمللله وطنيللة هلللا  شلللأن ٢٠١٦  كللانون األوم/ديسللمرب  -٣٩

 األعمام التةارية و قو  ا نسانن مال ال كي  عرط الوئات ال لعيوة )املهلا رون والنسلاء واألفلخا 
 ووم دو و امليه اانسل ومغايرو اهلوية اانسلانية و لامر ريوناملثاوو ا عاكة واألطوام واملثريات و 

. ملن أهلدان التنميلة املسلتدامة ٨صوات اانسل (ن وكلذلل امللدافعون علن  قلو  ا نسلان واهللدن 
 وكد اعتمد العديد من الشركات ا يفالية  رامد لتحقية هذه الغاية.

افحلللة العمللله  لللع املعرلللن ملك ن٢٠١٦/١٩٩وتشلللع هلللذه اجفلللة أي لللاً إا القلللانون ركلللم  -٤٠
ن(ن اللللذي يتلللويط    رلللة أملللورن Legge sul Caporalatoواسلللتغتم العملللام   كفلللاا ال راعلللة )ن

 مساعدة املها رين املعني  وإدما هم   اقتمال وتوفع احلماية اال تماعية هلم.
 ملة ا يفاليلةاحلكو  ن أكلرتوفيما يتعرلة  لتلدريب اللدايرل جرجيلل ااامعلات وامللدار  الونيلة -٤١
ن  التوللا  مللال األكللاليم واملقاطعللات ا يفاليللةن تفبيللة مبللادئ تو يهيللة ٢٠١٧أاير/مللايو  ٢٥  

التلدريب  ملدةمنفقة من املناطة املتمتعلة  حلكلم اللذايت ومقاطعلة ترينتلو. وتل اوح  ١٧بددة نُقرت   
اً ن وفقلللي ا عاكلللةخا  او ة لألفللل لنسلللباً فلللهر  ٢٤وتصللله إا  اًنفلللهر  ١٢أفلللهر و ٦اللللدايرل  للل  

 لرمبادئ التو يهية املذكورة أعته.
ويتم اال تماعات ال  عقلدها أصلحا  املصلرحة املتعلددين السلتعرا  يفلة العمله  -٤٢

ن فلاركت ٢٠١٨الوطنية ال  والعتها إيفاليا  شلأن األعملام التةاريلة و قلو  ا نسلان   علام 
 يا .    و  الشبا اامعيات الفت ية  دور نشط ورك ت عرط

ن نشللرت واارة الدايريللة أوم يفللة وطنيللة  دمللا  املسللتويدين ٢٠١٧و  أيروم/سللبتمرب  -٤٣
 من احلماية الدوليةن طن فيهم الت ئون واألفخا  الذين يتمتعون  حلماية الثانوية.

 حقوق أش اص حمددير أو فئات حمددة -4 

 ٩٣-٩١التوصيات   
تدا ع واالسل اتيةيات القفاعيلة الراميلة إا تع يل  د من ال العديتنوذ عرط الصعيد الوطين -٤٤

 قو  الوئات ال عيوة واايتهان طا   اللل توعيلة هلذه الوئلات ومتكينهلا. و لقلاء نذلرة عاملةن 
ير ط الر لوا إا يفلة العمله الوطنيلة  شلأن األعملام التةاريلة و قلو  ا نسلان؛ ويفلة العمله 

 .٢٠٢٠-٢٠١٢السلل اتيةية الوطنيللة  دمللا  طائوللة الرومللان مللن؛ واتم واألالوطنيللة  شللأن املللرأة والسلل
 وعرللط الصللعيد الللدومن تُللوا أي للاً أةيللة ياصللة لروئللات ال للعيوة مثلله األي يللدي  واألكريللات املسلليحية

   واارة الشلل ون ندوكاً ن أنشللأ الربملللان ا يفللام صلل٢٠١٩ومللا إا الللل. وطو للب كللانون املي انيللة لعللام 
دوم ملسللاعدة األكريللات املسلليحية امل للفهدة   املنللاطة اللل  تشللهد أامللات لتعللاون الللار يللة وااج

 (.٢٨٨و ٢٨٧ن الوقر ن ١)املادة 
ن أعلللاد الربمللللان ا يفلللام إنشلللاء انلللة التحقيلللة    لللرائم كتللله ٢٠١٩و  فلللبا /فرباير  -٤٥

 ن أكللر  مللا يسللمط القللانون األاللرن٢٠١٩متوا/يوليلل   ١٧(ن و  https://www.senato.it/4731ا انث )
 موهو مشروا كانون  عنوان نتعديتت عرط كانون العقو ت وكلانون ا  لراءات اانائيلة واأل كلا

https://www.senato.it/4731
https://www.senato.it/4731
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األيرت املتعرقة حبماية الحااي العنف املن م والعنف اانسلايننن يق لل اديلام تعلديتت كبلعة 
 ت اا ائيلةن فيملا يتعرلة  الرائم املرتكبلة ل املوالوعل وا  رائلل وتنويلذ العقلو عرط القانون اانائ

الق للاء  الللد األفللخا . ويشللع هللذا القللانون    رللة أمللورن إا املسللار التو لليرل والعا لله  
ودن توفع كدر أكرب من احلماية لر حااين طا   الل احلة/الوا ب الذي يق ل نن يسلتمال 

 .(notitia criminisثلة أايم ملن تسلةيه ا  لتا علن وكلوا اارميلة )عام     ون ثتإليهم املدعل ال
أواملر ا  علاد ملن   انتها”( مكرراً  ٣٨٧وتشمه التعديتت إدرا  اارائم ااديدة التالية  )املادة 

 شللأن  مكللرراً  ٥٨٨؛ واملللادة “منلل م األسللرة و ذللر االكلل ا  مللن األمللاكن اللل  ير دهللا ال للحية
 شللأن تشلوي  و لل  الشلخا عرللط  لو دائللم  العتللداء  را علاً  اً مكللرر  ٥٨٣وامللادة  الل وا    كللراه؛

مقللاطال الويللديو التوايللال  للع املشللروا لرصللور أو ”( رلثللاً  مكللرراً  ٦١٢عريلل   ألاللا ؛ و)املللادة 
 .“اانسية الصرلة

 ٦٠إىل  ٥٨ومر  ٥٧و ٥٦التوصيات  -املرأة   
موسكا(ن اايدة   متثيه النساء  - )كانون  ولوو ١٢٠/٢٠١١انون ُسةرتن  وعه الق -٤٦

   جمللالس الشللركات احلكوميللة والعامللة. ويقت للل هللذا القللانون مللن جمللالس الشللركات املعنيللة )األع للاء
   املائلللة حبرلللوم ٣٣التنويلللذيون و لللع التنويلللذي ( أال تقللله نسلللبة أع لللائها ملللن كللله  لللنس علللن 

 ن١٢٠/٢٠١١لرقللانون اً   املائللة. وتبعلل ٢٠ة االنتقاليللة يسللاوي لرولل  اً مللا لللدد هللدفن ك٢٠١٥ عللام
  املائة. وكد اادادت  قدر كبع نسبة النسلاء  ٣٣اً  دت نسبة النساء   الشركات العامة توو   الي

 يلر   ن٢٠١٠  جمالس إدارة الشركات العامة )مقارنة  نسبة متثيه النساء   ترل الشركات   عام 
ملائة(. وسةرت اايدة كبعة أيرت   متثيه النسلاء   جملالس إدارة الشلركات   ا ٦كانت تناه  

 .  املائة ٣٢.٦اً احلكومية وجمالس مرا عل  سا هتا القانوني ن إا تعادم نسبة متثيرهن  الي
 ن  ت رئليس جمرلس اللواراء أو وايلر تكلاف  الولر ٢٥١/٢٠١٢ ملرسوم الرائسلل  وعمتً  -٤٧
 ن لتو ي  إنلذار إا الشلركات اجااللعة لسليفرة الدوللة واألكلاليم٢٠١٣فبا /فرباير  ١٢منذ  نذوالً 

واهليئات ا رية. و   ام علدم االمتثلامن ميكلن أن يو لل نذلام ا نلذار التلدرجيل   هنايلة األملر 
املتعرللة  لشللركات احلكوميللة تعيلل   ١٧٥/٢٠١٦إا  لله اقرللس. وكللد نذللم املرسللوم التشللريعل 

 نسبة  نسانية.لاً اء اقالس وفقثرر أع 
 ٣٥.٤وخبصو  متثيه النساء   الربملانن فلهدت االنتخلا ت األيلعة اايدة وصلرت إا  -٤٨

   املائة.
 الصللادر عللن اال للاد األوروآلن أدر للت إ للااة األ للوة ٢٠١٠/١٨لألمللر التللو يهل  وامتثللاالً  -٤٩

 ٢٠١٩مي انيلللة علللام  (. وملللدد كلللانون٩٢/٢٠١٢ا ل اميللُة   النذلللام القلللانوين ا يفلللام )القلللانون 
. وجيللب االنتوللاا ا للااة األ للوة ٢٠١٩( هللذه ا  للااة إا سسللة أايم   عللام ١٤٥/٢٠١٨)القللانون 

 إالللافة يللوم ٢٠١٩ا ل اميللة جيللب   األفللهر اجمسللة األوا مللن  يللاة الفولله. ومللن املمكللن   عللام 
 إ ااة طوعية  ير   تنتوال    األم.

 شلللأن تلللدا ع التوفيلللةن  ٨١/٢٠١٥و ٨٠/٢٠١٥ريعي  ا املرسلللوم  التشلللو  فلللارة إ -٥٠
عرللط أن تعتمللد ا دارات العامللة تللدا ع تنذيميللة لتنويللذ نذللام العملله  ١٢٤/٢٠١٥يللنا القللانون 

من  عدن وتربم اتواكات ملال دور احل لانة وراي  األطولامن وتلنذم يلدمات اللدعم املتا لة لرواللدين 
الللذي  ناألمللر التللو يهل لللرئيس جمرللس الللواراءصللدر   . و  هللذا ا طللارأثنللاء فلل ات إ للت  املللدار 
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 ١٢٤/٢٠١٥مللللن القللللانون  ١٤مللللن املللللادة  ٢و ١يت للللمن املبللللادئ التو يهيللللة لتنويللللذ الوقللللرت  
واملبللادئ التو يهيللة اللل  تت للمن كواعللد تنذلليم العملله الراميللة إا تع يلل  توفيللة املللوظو   لل  احليللاة 

 (. ويت للمن هللذا األملر التللو يهل واملبللادئ٣/٢٠١٧ ن التللو يهل ركلمدايً )أملر نمللا الشخصلية والعمللهن
التو يهية اات الصرة إرفادات  شأن تنذيم العمله وإدارة فل ون امللوظو ن ولدن تع يل  التوفيلة 
 لل  احليللاة األسللرية والعملله مللن  هللة والرفللاه التنذيمللل مللن  هللة أيللرت والللمان  قللو  العمللام 

ياكلله األساسللية التكنولو يللةن وتقيلليم األداءن نللب التنذيميللة واهلويللوا اهتمللام يللا  لرةوا اً.أي لل
 تلدا ع حلمايلة العمله احللر ) سلتثناء ٨١/٢٠١٧والصحة والسلتمة   مكلان العمله. ويلدر  القلانون 

 املشاريال التةارية( وتع ي  ترتيبات العمه املرنة ااديدة لوائدة موظول القفاع  العام واجا .
توعية لتشةيال االنتواا ا ااة األ وة. وعتوة عرلط اسات األسرة ارة ونوذت إدارة سي -٥١

نلداء لتمويله مق  لات مشلاريال مبتكلرة ملن  ٢٠١٧كلانون األوم/ديسلمرب   ١٧اللن نشلرت   
 أ ه نالتواان    العمه واحلياة الشخصيةن  قيمة مريون يورو.

 ي وكعل      يلران/ذلور اانسلاينن اللذويتويط املرسوم املخصا املتعرلة  ملي نلة املراعيلة لرمن -٥٢
العامللة  وايللر االكتصللاد ووكيلله وايللر الدولللة املعللين  تكللاف  الوللر ن تقيلليم أثللر السياسللات ٢٠١٧ونيلل  ي

 عرللط املللرأة والر لله  غيللة رصللد أو لل  عللدم املسللاواة  لل  اانسلل    األ للور واجللدمات والوكللت والعملله
واراء وواارة االكتصللاد واملاليللةن  لل  رئلليس جمرللس اللل للع املللدفوا األ للر. وطو للب املرسللوم املشلل   

ن  للدأ العملله  نذللام ناملي نللة اانسللانيةنن عرللط أسللا  جتللري ن نلتقيلليم ٢٠١٧  يران/يونيلل   ١٦امللل رخ 
والعملله  اآلرر املختروللة لسياسللات املي انيللة عرللط الر للام والنسللاءن مللن  يللر املللام واجللدمات والوكللت

  ع املدفوا األ رن.
 الوللر ن عرللط مللدت السللنوات املااللليةن عللدة إ للراءات لرنهللو   للدورذت إدارة تكللاف  واختلل -٥٣

 املرأة   اقام العرمل ومكافحة التميي  اانسلاين   هلذا القفلاا االسل اتيةل. وسلعياً إا سلد الثغلرةن
 تمبللادرة ناملخيمللات الصلليوية لرعرللوم والراياللليات واملعروماتيللة والتشللوعنن  لل ٢٠١٦أطرقللت   عللام 
ورائسة جمرس الواراء   فلراكة ملال واارة التعرليم. و لنذلر إا النةلاح املرحلو     إفران ا دارة

متيل   ٣. وكلد يصصلت مي انيلة مقلدارها ٢٠١٨ن أعيد تنذليم املخيملات   علام ٢٠١٧عام 
مدرسلة   كامله أ لاء البرلدن ولدن تنذليم ذيملات صليوية تعلأ  لعرلوم  ٣٠٠يورو لتمويه  و 

طاللللب  ١٨ ٠٠٠لوائلللدة  لللو  ٢٠١٩و ٢٠١٨ندسلللة والرايالللليات   علللامل التكنولو يلللا واهلو 
   املائة منهم عرط األكه  نات(.  ٦٠)

ذ تد عان رائسيان ال  نشاء مشاريال نسائية  ديدة فقط  له أي لاً لتوسليال وتلدعيم  -٥٤ واختخ
 الشركات القائمة ال  متركها نساء  

 دارة تكللاف  الوللر  التا عللة لرصللندو إ -جمرللس الللواراء )رائسللة أنشلل  كسللم يللا   )أ( 
 وصلللو  أداة هندسلللة ماليلللة ذصصلللة  االسلللتئماين املركللل ي لرمنشللل ت الصلللغعة واملتوسلللفة احلةلللم(

( لرمهنيلللات النسلللاء. وييسلللر هلللذا ٢٠١٥ صلللراً لرشلللركات الللل  متركهلللا نسلللاء و)منلللذ متوا/يوليللل  
عللله هلللو  الصلللندو  مللله   السلللو   لوالقسلللم  صلللوهلن عرلللط االئتملللان افلللران كيلللان ملللام يع

ويصصلت هللذا  واملتوسفة احلةم التا ال للواارة التنميلة االكتصلادية. االستئماين لرمنش ت الصغعة
متيل  يلورو وفرهتلا إدارة تكلاف  الولر ن ت ايلدت هلذه املي انيلة  ١٠القسم مي انيلة أوليلة مقلدارها 

عمريللة  ١٦ ٠٠٠ا يعللادم تكللاليف املاليللة ملللمريللون يللورو وللدن تغفيللة ال ٣٨تللدرجيياً لتصلله إا 
 (؛٢٠١٨و ٢٠١٤)   عامل 
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ن وكلللال إدارة تكلللاف  الولللر  وواارة التنميلللة االكتصلللادية والرا فلللة ٢٠١٤  علللام  ) ( 
 املصللرفية ا يفاليللة والكونودراليللة العامللة لرصللناعة ا يفاليللة والكونودراليللة ا يفاليللة لرمنشلل ت الصللناعية

 ليللة لرمنشلل ت و للالف التعاونيلللات ا يفاليللة مللذكرة تولللاهمةللم والشلللبكة ا يفاالصللغعة واملتوسللفة احل
وتتعرللة خبفللة بللددة مللن التللديتت الراميللة إا  ٢٠١٩كللانون األوم/ديسللمرب   ٣١متتللد إا  ايللة 

منشللأة صللغعة ومتوسللفة احلةللم تتسللم  ١ ٤٠٠ ٠٠٠دعللم احلصللوم عرللط االئتمللان لوائللدة أكثللر مللن 
 هن احلرة. ئدة النساء   املنسائية أعرط ولوا طشاركة
األمللم تقريرهللا الللدوري السللا ال املقللدم طو للب اتواكيللة  ٢٠١٧وانكشللت إيفاليللا   متوا/يوليلل   -٥٥

 املتحللدة لرق لللاء عرلللط  يلللال أفلللكام التمييللل  اللللد امللللرأة. وكلللد تر لللت إيفاليلللا املت ذلللات اجتاميلللة
 شرها عرط نفا  واسال. الت اماً  ماً  نلرةنة املعنية  لق اء عرط التميي  الد املرأة وهل مرت مة 

 ١٢٨و ٥4التوصيتان  -ا دفال   
املتعرة اعادة تنذيم ايتصاصات الوااراتن طا فيها األسرة  ٩٧/٢٠١٨امتثااًل لرقانون  -٥٦

وا عاكلللةن ميلللار  اللللواير ااديلللد املعلللين  ألسلللرة وا عاكلللة  صلللراً مهلللام احلكوملللة املتعرقلللة  ملرصلللد 
ركلل  الللوطين لرتوثيللة والتحريلله مللن أ لله الفوولللة واملراهقللةن ومرصللد ة واملراهقللةن واملالللوطين لرفووللل

 مكافحة الولال اانسل  ألطوام واستغتم األطوام   املواد ا   ية.
وللللدد مرصلللد الفووللللة واملراهقلللة املبلللادئ التو يهيلللة الرئيسلللية املتعرقلللة  لسياسلللة الوطنيلللة  -٥٧

ملعنيلة ملن القفلاع  العلام واجلا . والتل م عرلط  ل   يلال ااهلات الرفوولة ويشةال تبادم اآلراء 
 تةهيل  واسللتكمام يفللة العمله الوطنيللة الرا علة لرفوولللة واملراهقللةن  ٢٠١٦-٢٠١٤ملدت الولل ة 

  ال  ترمل إا  يان ا  راءات واألولوايت احلكومية   جمام السياسات املتعرقة  لفوولة واملراهقة.
   / ٣١ عللللة  نوللللة الللللذكر طرسللللوم رائسللللل ملللل رخ لعملللله الوطنيللللة الراواعتمللللدت يفللللة ا -٥٨

مللن إعللداد  ٢٠١٩-٢٠١٧. وكللد انتهللط املرصللد الللذي  للددت واليتلل  لرولل ة ٢٠١٦أ سللفس 
 تقرير الرصد املتعرة خبفة العمه ترل وسرط ال وء عرط التحدايت التالية 

لللدت األطوللام؛  الللرورة تع يلل   )أ( ا  للراءات الراميللة إا مكافحللة الوقللر املللدكال •
 التدا ع الرامل إا مكافحة ومنال الوقر التعريمل  صورة فعالة؛ و) (

 الوائللدة مللن امل للل   تنويللذ التشللريعات املعتمللدة  للديثاً  شللأن ا دمللا  اال تمللاعل •
 لرقصر األ انب  ع املصحو    ذويهم؛ 

ين فيملا يتعرلة أةية إ ياء مراكل  املشلورة األسلرية للدعم وتع يل  مسل وليات الواللد •
  رفاه األطوام.  لنهو  

ن مرصد مكافحلة الوللال ٣٨/٢٠٠٦ن املعدم  لقانون ٢٦٩/١٩٩٨وكد أنش  القانون  -٥٩
اانسل  ألطوام واستغتم األطوام   املواد ا   ية التا ال لرائسلة جمرلس اللواراء. ويعهلد أي لاً 

 طولامن طلا   الللكوميلة   جملام دعلم األإا إدارة سياسات األسرة  وظائف تنسية  يلال األنشلفة احل
إسللداء املشللورة القانونيللة إللليهم واللايتهم وصللوهنم مللن االسللتغتم اانسللل واالعتللداءات اانسللية. 
 وهللذه ا دارة هيئللة اسلل اتيةية تعللأ  تحريلله ورصللد الذللاهرةن وهللل مكروللة ممللال البيللاانت واملعرومللات

الل  ت لفرال ولا  يلال  ت بلددة تت لمن األنشلفةورصدها  واسفة الدعم املقدم ملن كاعلدة  يلاان
ا دارات العامة   سبيه منال االستغتم اانسل وإيلذاء األطولام واملعاكبلة عريهملا. ويتلألف هلذا 

مللن ا دارات الرئيسللية واملنذمللات الوطنيللة  -الللذي جيللري  اليللاً تعيلل  أع للائ  االلدد  -املرصللد 
  ع احلكومية املختصة. 
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اسللللتغتم األطوللللام واالعتللللداء عرلللليهم  نسللللياً الوطنيللللة ملنللللال ومكافحللللة  وتشللللكه اجفللللة -٦٠
 واعتمللدت ٢٠١٥ن اللل  أكرهللا املرصللد الللوطين لرفوولللة واملراهقللة   متوا/يوليلل  ٢٠١٨-٢٠١٦ لرولل ة

ن الوسيرة الرئيسلية لتنسلية ٢٠١٦  /أ سفس  ٣١ صوة هنائية طو ب املرسوم الرائسل امل رخ 
  اجفة املشار إليهان يصا كانون املي انية  راءات املنصو  عريها أنشفة املرصد. ولتنويذ ا 

. ويشلللكه هلللذا الت املللاً اكتصلللادايً مهملللاً ملللن  انلللب ٢٠١٧  علللام  ٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠ الوطنيلللة
احلكوملللة   سلللبيه ختصللليا متويللله بلللدد لتنويلللذ ا  لللراءات النا علللة ملللن هلللذه اجفلللة. وملللن  للل  

سلللية الللل  تسلللتهدن األطولللام ال ومكافحلللة االللرائم ااناألنشلللفة العديلللدة األيلللرت الراميلللة إا منللل
نن وهو يط مساعدة جمانيلة   ١١٤ -واملراهق ن جيدر  لذكر نركم الفوارئ اجا   ألطوام 

  االت الفوارئ موتوح عرط مدار الساعة لل تا عن  االت تعر  األطوام لرخفر. 
 ك اء فل ات صر املرالط امل فرين إاوسعياً إا المان مواصرة التعريم    االت  يال الق -٦٢

 عرط املبلادئ التو يهيلة الوطنيلة املتعرقلة ٦١/٢٠١٩طويرة   البيت و/أو   املستشوطن وافة املرسوم 
يلورو   السلنة  متيل  ٣مبرل   ٦٣/٢٠١٧ لتعريم   املستشوط واملن م. وي من املرسوم التشلريعل 

 هلذه اجدمة. 
 السللاد  املقللدم  إا انللة  قللو  الفوللهريهللا الللدوري  اجللامس و وكللد انكشللت إيفاليللا تقري -٦٣

 . وتر لت إيفاليلا ) لتعلاون ملال مكتلب اليونيسليف٢٠١٩التا عة لألمم املتحدة   كانون الثاين/يناير 
  إيفاليا( املت ذات اجتامية الصادرة عن انة  قو  الفوله وهلل مرت ملة متلام االلتل ام  نشلرها 

 عرط نفا  واسال.
األسرة إيفاليا   جمرس أورو   صوتها ع واً   انلة األطلران    ومتثه إدارة سياسات -٦٤

 اتواكية الن ارويت. 

 ١4٣إىل  ١4١التوصيات مر  -ا ش اص ذوو اإلعا ة   
  إطللار ااوللللة الثانيللةن أنشلللأت  ٢٠١٤وفقللاً ملللا  لللاء   تقريللر إيفاليلللا املقللدم   علللام  -٦٥

 خا  اوي ا عاكللة مرصللداً وطنيللاً لألفللخا  اويعرللط اتواكيللة  قللو  األفلل إيفاليللا عقللب التصللدية
ا عاكة ن غية تع ي  اندما  األفخا  اوي ا عاكة اندما اً كامًت متافياً مال املبادئ املكرسة   

(. ونقرللت ٣مللن املللادة  ١ن )الوقللرة ١٠٤/١٩٩٢االتواكيللة ....و واملبللادئ املعروالللة   القللانون 
ر الدورة الربملانية احلالية من واير العمه والسياسلات د الوطين اي صرة   إطاايتصاصات املرص

 اال تماعية إا واير األسرة وا عاكة  دير التعي . 
 ن فلكه اللواير املرصلد املعلين التلا ال لرائسلة جمرلس اللواراء.٢٠١٩كانون الثاين/ينلاير   ٢٨و   -٦٧

 ه تلدريب األفركلة العامرلة املختصلةالعرمية التقنيةن من أ لواختذت أي اً إ راءات إدارية افرا  الرةنة 
  وجتديد ع ويتهان لتكريوها  رصد وتنويذ السياسات املتعرقة  تواكية  قو  األفخا  اوي ا عاكة.

ن اعتملللد  لللرانمد عمللله فللل ة السلللنت  الثلللاين لتع يللل   قلللو  ٢٠١٧و  تشلللرين األوم/أكتلللو ر  -٦٨
يا   أعقا  التصدية عرلط اتواكيلة  قلو  وهو جيسد الت ام إيفال األفخا  اوي ا عاكة وإدما هم.

األفخا  اوي ا عاكة واالنتقام النهلائل إا رييلة للعاكلة تقلوم عرلط ا ل ام  قلو  ا نسلانن سلعياً 
إا  قيللة اهلللدن امللل دو  لتع يلل  التنللوا البشللري مللن  يللر نللوا االلنس وامليلله اانسللل والثقافللة والرغللة 

واعتبار ا عاكة  ع ان لة علن السلمات الذاتيلة لألفلراد وإمنلا  ة ااسدية وما إا اللنوالذرون النوسي
عللن العتكلللة  للل  يصلللائا األفلللراد وكيويلللة تنذللليم اقتملللال لرحصلللوم عرلللط احلقلللو  واملنلللافال واجلللدمات 
والتمتلال وللا. وتعتمللد احلكومللة ا يفاليلة تشللريعات  ديللدة مللن أ له امل للل    سلل  إدمللا  التتميللذ 

. ومتافلياً مللال اتواكيلة  قلو  األفللخا  ٦٦/٢٠١٧بعلاً لرمرسللوم التشلريعل والفلت  اوي ا عاكلةن ت
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اوي ا عاكلللةن تكرلللف امللللدار  اااللللة العوائلللة البيئيلللة الللل   لللوم دون مشلللاركة الفلللت  اوي ا عاكلللة 
منهللا اً  صللورة كامرللة وفعالللة عرللط كللدم املسللاواة مللال  للعهمن  تفبيللة منذللور ثقللا   ديللد يقت للل أمللور 

 لل   يلال املدرسل   للدالً ملن إلقلاء كاملله العلبء عرلط املدرسلل  املسلاعدين واملللديرين تقاسلم املسل ولية 
 والعامر    املدرسة. 

 ن أنشئت اهليئة املعنية  سياسات األفلخا  اوي ا عاكلةن٢٠١٨و  تشرين األوم/أكتو ر  -٦٩
م   اقتملال ل مان تنويذ التدا ع والسياسات وتع ي  مشاركة األفخا  اوي ا عاكة وانلدما ه

 صورة كامرة وفعالةن عتوة عرط استقتهلم الذايتن  التسا  مال اتواكية  قو  األفخا  اوي 
 عاكة وميثا  اال اد األوروآل. ويتوا هذا اهليكه  ا 

 احلر  عرط تقدمي الدعم التنذيمل وا داري لرمرصد  نف الذكر؛  )أ( 
عتماد القوان ن طا فيها الروائمل التنذيميةن إ راء  ريه أوم لألنشفة املتعرقة   ) ( 

 املتعرقة   عاكة؛ 
التنذيملل وا داري اللتام لتنويلذ السياسلات السهر عرلط تلوفع اللدعم الربجملل و  ) ( 

 الوعالة املتعرقة   عاكة؛ 
 المان   ور احلكومة   اهليئات الوطنية واألورو ية والدولية املختصة؛  )د( 
شفة التحريرية األولية لتع ي  الوهم عرط مستوت امل متر املو دن عمًت إ راء األن )ه( 
ن  غية إرساء احلوكمة املنسقة   ذترلف مسلتوايت ٢٨١/١٩٩٧من املرسوم التشريعل  ٨ لوقرة 

 األنشفة احلكومية واجدمات التعريمية ويدمات الرعاية الصحية اال تماعية اات الصرة؛ 
م والتواصلللله امل سسللللي   شللللأن سياسللللات األفللللخا  اوي تع يلللل  وتنسللللية ا عللللت )و( 
 الو رط اات الصرة. طا   الل نشر ا  راءات ا جيا ية واملمارسات  ا عاكةن

  ١٥٧و ١٥٦إىل  ١44التوصيات مر  -ا  ليات   
سلعياً إا التغرلب عرلط التمييلل  اللد الروملا والسلن  والر لله وتشلةيال انلدما هم اال تمللاعلن  -٧٠

ن املنلللرب اللللوطين لرحلللوار  للل  ٢٠١٦نيسلللان/أ ريه  ٨تلللب اللللوطين ملنلللال التمييللل  العنصلللرين   أطرلللة املك
مرسلوم إدارة تكلاف  وما والسن  والر هن واختذ هذا املنرب طا علاً رييلاً  صلدور امل سسات و اعات الر 

  امل سسلات. ويتمثه اهلدن الرئيسل هلذا املنرب   تدعيم املشاركة والتعلاون  ل ٢٠١٧الور    عام 
 واملنذمللات  للع احلكوميللة املعنيللة  لرومللا و عهللا مللن املنذمللات  للع احلكوميللة املختصللة   كيلل  يللا 
 عرط الشبا  الروما. ويتمثه هدن  ير   تيسلع إكاملة الشلبكات وتع يل  اللر ط الشلبكل  ل  املنذملات

منذملة  ٧٩ اللذي تشلار  فيل   ع احلكومية وا ادات الروما. وتربية لدعوة عامةن ُكمتِّه هذا املنرب
 وميلللة ذتصلللة.منذملللة  لللع  ك ٢٥ لللع  كوميلللة    يلللال أ لللاء البرلللدن طنتلللدت لرروملللا والسلللن  ي لللمن 

 ن ُعقللدت سللبعة ا تماعللات٢٠١٨-٢٠١٧ويتلليمل هللذا املنللرب يللدمات وسلليط معللين  لرومللا. و  الولل ة 
ين  لتعلاون ملال إدارة الشلبا  عرنية. وإالافة إا اللن نذم املكتلب اللوطين ملنلال التمييل  العنصلر 

ة الغةلر ويفلا  التا عة قرس أورو ن دورت  تدريبيت  عرط مدت أايم ُيصصتا ملوالوعل معادا
الكراهية عرط ا ن نت. وعتوة عرط اللن وسعياً إا تع ي  دور  اعات الروما والسن  والر ه 

 TO.BE.ROMAمشلروا  ٢٠١٨ام ونشلاطهان أطرلة املكتلب اللوطين ملنلال التمييل  العنصلري   عل
روا متوللل  ) للو تعللاون و للوار أف لله  لل  ااهللات املعنيللة دايلله املنللرب الللوطين لررومللا(ن وهللو مشلل

 مووالية اال اد األوروآل. 
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ن ُكدم   مقر املعهلد اللوطين لل صلاء التقريلر البحثلل الصلادر ٢٠١٧و  فبا /فرباير  -٧١
 نيللة لربرللدايت ا يفاليللة واملكتللب الللوطين ملنللال التمييلل  العنصللريعللن املعهللد الللوطين لل صللاء والرا فللة الوط

 دملللا  اال تملللاعل لرروملللا والسلللن  والر لللهن. وسلللبة عنلللوان نتصلللميم نذلللام معروملللات منلللوا ل لرصلللد ا 
ن اللذي نصلت عرلط ٢٠١٨الل إنشلاء الوريلة العامله املعلين  ملعروملات وا  صلاءاتن   علام 

الصرةن والذي يشار  في  لثرو إدارات  كومية واملعهد الوطين  إنشائ  االس اتيةية الوطنية اات
ن أطرللللة املكتللللب الللللوطين ملنللللال التمييلللل  ٢٠١٨ عللللام لل صللللاء و اعللللات الرومللللا والسللللن  والر لللله. و 

واملعهد الوطين لل صاء دراسة استقصائية كمية ونوعية لولة من اال اد األوروآل  دعم  العنصري
لذكر ولثه لرمنرب الوطينن  غية تعلداد احللاالت الل  خترلط فيهلا أفلراد ملن من الورية العامه  نف ا

 طنات وانتقروا منها إا مساكن أيرت و ديد طرائة الل. الروما والسن  والر ه عن املستو 
 ااكللرة -ن مللوتم املكتللب الللوطين ملنللال التمييلل  العنصللري مشللروا نإ دة الغةللر ٢٠١٨و  عللام  -٧٢

 وللدن تلللذكتر - ٢٠١٩املنذمللة أي للاً   علللام  -اهرات ا ريللة والوطنيللة والدوليلللة منسلليةن لتشللةيال التذللل
 إ دة الغةر. 

كانية اوء نساء الغةر والسلن  والر له إا العداللةن ينولذ   ان لوم وروملا وخبصو  إم -٧٣
ن وهو مشروا للوم ملن اال لاد األوروآل وجمرلس أورو  يتلويط تلدعيم التل ار JUSTROMمشروا 

 تسللا   لل  األطللر امل سسللية قرلللس أورو  واال للاد األوروآل واالسلل اتيةيات الوطنيللة  دمللا  الروملللا.واال
ن  فر املكتب الوطين ملنال التميي  العنصري مشلروا يفلط العمله ا ريلة ولدن ٢٠١٨م و  عا

وملمثرلل  تدعيم ا  راءات النموا ية  نشاء أفركة عامرلة وبريلة وفلبكات بريلة لرةهلات املعنيلة
الروما والسن  والر ه  غية تيسع  تنسية وتنويذ السياسات اات الصرة ومشاركة الروملا والسلن  

لر ه   احلياة اال تماعية والسياسية واالكتصادية؛ وإدارة الن اعلات احل لرية املمكنلةن ال سليما وا
 ينا وكا نيا(.   البردايت الكربت )روما وكالياري وميتنو و نوة وان وم و ري وميست 

  األكريللةوخبصللو  األكريللة الناطقللة  لسللروفينيةن واصللرت اهليئللة امل سسللية الدائمللة املعنيللة  ق للااي -٧٤
 ن دراسللللتها٢٠١٢متوا/يوليلللل   ٤الناطقللللة  لسللللروفينية   إيفاليللللان واملنشللللأة طرسللللوم واارة الدايريللللة امللللل رخ 

فيما يتعرلة   لمان وتع يل  اايلة األكريلات ن ٣٨/٢٠٠١املعمقة لرمسائه املتعرقة  تنويذ القانون 
اهليئة ملناكشة املسائه املتعرقلة عرط مدت السنواتن كما يرباه التقرير الوطين السا ة. وجتتمال هذه 

. وكللد  ققللت نتللائد إجيا يللة لوائللدة هللذه األكريللة. ويشللار  أي للاً   ٣٨/٢٠٠١ تنويللذ القللانون 
 املعنيلللة  ألكريلللة السلللروفينية واال لللاد االكتصلللادي والثقلللا  اال تماعلللات لثرلللون لرةنلللة امل سسلللية املشللل كة
 صوة أع اء دائم . ويقال الولرا التشلغيرل لرهيئلة   السروفيين وكنويدرالية األكريات السروفينيةن 

 مقاطعة ترييس . 

 ١٧٨إىل  ١٥٩التوصرريات مررر  -املهرراجرون والالجئررون وملتمسررو اللملرروو واملشررردون دا ليرراً   
 ١٨١ىل إ ١٧٩ومر 
ال ميكن اعتبار ظاهرة اهلةرة ظاهرة م كتلة أو انتقاليلة. فعرلط ملر األعلوامن أثبتلت إيفاليلا  -٧٥
ا عرط التعامه مال هذا الوالالن الذي ينةم أساساً علن علدم االسلتقرار السياسلل والن اعلات كدرهت

يفاليا  نشلا  والتباينات االكتصادية. وال ميكن ألي  رد أن يتصدت هلذا التحدي طورده. وتقيم إ
 عرط الصعيد ا رل وعرلط مسلتوت اال لاد األوروآل/املسلتوت اللدوم فلراكات مدعملة ملال  رلدان منشلأ

 ن٢٠١٩إا علللام  ٢٠١٧املهللا رين وعبللورهم األفريقيللة. و  فلل ة السلللنوات الللثتث املمتللدة مللن عللام 
ملم املتحلدةن مريون يورو من صندوكها اجلا  نفريقيلا للدعم وكلاالت األ ٢٣٠يصصت إيفاليا 
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 سيما مووالية األمم املتحدة لشل ون الت ئل  واملنذملة الدوليلة لرهةلرة الل  تعمله عرلط اايلة ال
الت ئللل  واملهلللا رينن ال سللليما أاللللعوهم  لللااًل. وإيفاليلللا هلللل أي لللاً رين مسلللاهم   الصلللندو  

 ن يللورو لتمويللهمريلو  ١٢٣االسلتئماين لت للاد األوروآل اجللا  نفريقيلان إا كللدمت إا الصللندو  
يلا أنشفة رامية إا تع ي  االستقرار واملساةة    سل  اهلةلرة. وعلتوة عرلط الللن تشلار  إيفال

 صللوتها ع للواً نشللفاً   عمريلل  الللر   واجرطللوم مللن أ لله تع يلل  احلللوار ا كريمللل  شللأن مسللائه 
ن نُذملت علدة ٢٠١٨ام اهلةرة مال البردان األفريقية. ويتم رائسة إيفاليلا لعمريلة اجرطلوم   عل

 مبادرات ملعااة ااوانب املختروة  دارة اهلةرة. 
 ١٨١ ٤٣٦ اللة عمريلات النل وم   االجتلاه التلام  نل م  إا اآلنن تفلورت ٢٠١٦ومن علام  -٧٦

 ٢٠١٨مهللا راً   عللام  ٢٣ ٣٧٠؛ و٢٠١٧مهللا راً   عللام  ١١٩ ٣٦٩؛ و٢٠١٦مهللا راً   عللام 
 ٣ ٥٨٩؛ و٢٠١٢ت الوصوم  لع النذاميلة   إيفاليلا منلذ علام وهذا أدىن ركم تسةر   اال -

 (. ٢٠١٩متوا/يولي   ٢٦)إا  اية  ٢٠١٩مها راً   عام 
وجيدر  لذكر ما يسمط مبادرات املمرات ا نسلانية الراميلة إا تيسلع وصلوم جمموعلات  -٧٧

ن املبلادرات هلل  ال ئ  بلددة سلرواً. و  هلذا السليا ن فلةعت إيفاليلا  نشلا  ثتثلة أنلواا مل
علللا ر  لللرامد إعلللادة التلللوط ن الللل  ميوهللللا صلللندو  اال لللاد األوروآل لرةلللوء واهلةلللرة وا دملللا ؛ وامل

ا نسانيةن  لتعاون مال منذمات اقتمال املدين؛ وعدة عمريات إ تء إنسانية من ليبيلا والنيةلرن 
بلللادراتن ر بلللت إيفاليلللا ولللدن االسلللتةا ة  وعاليلللة إا الفلللوارئ ا نسلللانية. وملللن يلللتم هلللذه امل

 ال     السنوات اجمس املاالية.  ٥ ٥٠٠نكثر من 
)نتلوفع امللوارد العا رلة للسلراا  ١٣/٢٠١٧م القانون و  هذا السيا ن  ه به مرسو  -٧٨

ن الرامللل إا ٤٦/٢٠١٧  إ للراءات احلمايللة الدوليللة وملكافحللة اهلةللرة  للع القانونيللةن( القللانون 
اللل   تللت تسللمط مراكلل  ا عللادة؛  -ة تسللمية مراكلل  الفللرد و ديللد اهلويللة إعللاد‘ ١‘أمللور منهللا  

 اللمان الوصلوم الكامله إا اآلليلة الوكائيلة الوطنيلة؛‘ ٣‘؛ وإنشاء مراك  إعلادة صلغعة احلةلم‘ ٢‘و
 كسماً ك ائياً متخصصاً دايه ا اكم ا يفالية   فل ون اهلةلرة واحلمايلة الدوليلة ٢٦إنشاء ‘ ٤‘و

تقرليا ملدة ا  لراءات املتعرقلة  لرةلوء  فلر  منهلا ‘ ٥‘مواطين اال لاد األوروآل؛ و و رية تنقه
    هذا اقام. اايدة املوظو  العامر 

وتربا إيفاليا أن  يال الب ر الساينة خت لال لل لراءات التشلغيرية املو لدةن الل  صليغت  -٧٩
م املتحلدة لشل ون الت ئل  واملنذملة مال  يال ااهات املعنية )السرفات ا يفاليلة وموواللية األمل

السللوا ه األورو يللة  الدوليللة لرةهللرة واملكتللب األوروآل لللدعم الرةللوء ووكالللة  للر  احلللدود ويوللر
 ال  تشار    أوا مرا ه استقبام رعااي البردان األيرت عند ا ن ام.  وا ن  وم(

 ١٤٢/٢١٥رسلوم التشلريعل وخبصو  نذلام االسلتقبام ا يفلامن نولذت إيفاليلا طو لب امل -٨٠
وليللللة  شللللأن معللللايع اسللللتقبام طللللال  احلمايللللة الد ٢٠١٣/٣٣األمللللر التللللو يهل لت للللاد األوروآل 

(ن واألملللر التلللو يهل لت لللاد ٢٠٠٣/٩صللليا ةن لألملللر التلللو يهل لرموواللللية األورو يلللة  )نإعلللادة
 ها )نإعلادة صليا ةن شأن ا  لراءات املو لدة مللنمل صلوة احلمايلة الدوليلة وسلحب ٢٠١٣/٣٢األوروآل 

 ةواسللتكمرت  لذلل استنسلاخ األ كلام الرئيسللي -( ٢٠٠٥/٨٥لألملر التلو يهل لرموواللية األورو يلة 
 لنذام الرةوء األوروآل املش  . 
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عرلط أن النذلام ا يفلام السلتقبام  ١٤٢/٢٠١٥من املرسوم التشلريعل  ٨وتنا املادة  -٨١
لفرائلللة اً ذترلللف مسلللتوايت احلكلللم املعنيلللةن وفقلللطلللال  احلمايلللة الدوليلللة يقلللوم عرلللط التعلللاون  للل  

تنشلل  و للدد صللت يات وعملله اللل   ١٦التنسللية الوطنيللة وا كريميللة املنصللو  عريهللا   املللادة 
ن تلدا ع ١٠لرملادة اً األفركة العامرلة الوطنيلة وا كريميلة املختصلة. وعلتوة عرلط الللن تتخلذن وفقل

للللل العنلللف اانسلللاينن ول لللمان سلللتمة متئملللة ملنلللال أي فلللكه ملللن أفلللكام العنلللفن طلللا   ا
 ( والوئات ال عيوة.١٧مرتمسل الرةوء )املادة 

 ن  شلللأن٢٠١٧نيسللان/أ ريه  ٣املرسلللوم الللوااري املللل رخ  ٢٠١٧يه نيسللان/أ ر  ٢٤وُنشللر    -٨٢
املبلادئ التو يهيلة املتعرقلة  تلوفع الرعايلة الصلحية وإعلادة التأهيله والعلت  لت ئل  ومللن للة هللم 

عرط احلماية الثانوية الذين كانوا الحااي لرتعذيب أو اال تصا  أو أي فكه  يلر ملن احلصوم 
  الل الربامد اجاصلة لتلدريب العلامر    الرعايلة الصلحية وجتديلد  ن طاأفكام العنف اجفعة

 معروماهتم. وعرط و   اجصو ن لة لألفخا  اللذين يعلانون مشلاكه ملن  يلر الصلحة العقريلةن
 ااي التعذيبن احلصوم عرط العت  الف ن طا   الل اجدمات املتخصصة والسكن.طن فيهم الح

املعتملللد   الوللل ة األيلللعةن اللللذي  للله بللله مرسلللوم  ١٣٢/٢٠١٨وكلللد علللدم القلللانون  -٨٣
ن أ كللام نذللام االسللتقبام   اجفلل  األوم والثللاين   إيفاليللان عرللط  للو ١١٣/٢٠١٨القللانون 

 .١٤٢/٢٠١٥أكره املرسوم التشريعل  ما
مال األ كام ااديدةن يست ان مرتمسو الرةوء   مراك  اسلتقبام اجلط األوم اً ومتشي -٨٤

ختصا مراك  استقبام اجط الثلاين لروئلات التاليلة  املسلتويدون ملن احلمايلة الدوليلةن  فقطن  ينما
مايلة والقصر األ انب  لع املصلحو  ن واأل انلب اللذين للة هللم البقلاء    لاالت ياصلة )احل

 اال تماعيللة ل للحااي االجتللار والعنللف املنلل م واسللتغتم العمللام(ن واألفللخا  اوو األوالللاا الصللحية
ن واألفللخا  الللذين ال ميكللنهم العللودة إا  رللداهنم األصللرية املت للررة مللن كللوارث كللربتن اجفللعة

 اا كيمة مدنية كبعة. الذين ي دون عمتً  واألفخا 
ثلاين   إطلار نذلام املنتوعل   حلمايلة الدوليلة والقصلر  لع وُيكوه االسلتقبام   اجلط ال -٨٥

 ولاءة لتيسلع االسلتقتم اللذايت لرولرد وإدملا   يللالاملصلحو  ن اللذي يتسلم طسلارات إدملا  عاليلة الك
 اً.املنتوع  املذكورين  نو

 ن توعتله امل سسلات التعريميلةن منلذ وصلوم القصلر٤٧/٢٠١٧ملن القلانون  ١٤لرمادة اً ووفق -٨٦
  املصللحو   إا نذللام االسللتقبامن التللدا ع التامللة لتللوفع التعرلليم والتللدريب ا للل امي ن  سللبه منهللا للع
مشاريال بلددة واالسلتعانة عنلد ا مكلان  وسلفاء ثقلافي ن وإ لرام اتواكلات راميلة إا تفبيلة  تنويذ

  رامد بددة لرترمذة الصناعية.
 ١٠  علن االتولا  املوكلال   املل متر املو للد   وكلد نشلأ نذلام اسلتقبام القصلر  للع املصلحو  -٨٧

ل استقبام الوافدين   مت    كومية . ويتألف هذا النذام من مر رت   األوا ه٢٠١٤متوا/يولي  
عاليللة التخصللان يريلل  االسللتقبام   اجللط الثللاين دايلله نذللام اايللة مرتمسللل الرةللوء والت ئلل  

 ية الدولية والقصر  ع املصحو  (.)الذي أصبمل يسمط نذام املنتوع   حلما
م مللن صللندو  ن الللذي ميللو اً(يوملل ٣٠وُيكولله االسللتقبام   اجللط األوم )ملللدة أكصللاها  -٨٨

اال للاد األوروآل لرةللوء واهلةللرة وا دمللا ن   مت لل  تشللغرها وتللديرها واارة الدايريللةن  التوللا  
الوافلدين علن طريللة البحلرن   يبللة  ملال الكيللاانت ا ريلة. و علد االخنوللا  التلدرجيل   عللدداً أي ل
  إطللار هلذا الصللندو مشلاريال اسللتقبام   اجلط األوم تُنولذ   ٨سلوت  ٢٠١٩ملن أاير/مللايو اً اعتبلار 
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مكلان. و لك كلانون  ٢٠٠ملن أصله ملا جمموعل   مكلاانً  ٢٥  صيقرية ومولي ي ويوفر كه منهلا 
تنوذ   إطلار الصلندو   مشروا استقبام   اجط األوم ٢٧ن كان هنا  ٢٠١٨األوم/ديسمرب 
 عللددونتيةللة لتخنوللا  احلللاد    .مكللاانً  ١ ٣٥٠مللن أصلله مللا جمموعلل   مكللاانً  ٥٠ويللوفر كلله منهللا 

الوافدين عن طرية البحلرن تقلرر   كلانون األوم/ديسلمرب تقرليا علدد األملاكن الل  يتيحهلا كله 
 ٢٧و   .مكللاانً  ٧٢٥لكلله مشللروان حبيللر يصلله اقمللوا إا  مكللاانً  ٢٥إا  ٥٠مشللروا مللن 
 كد ايتتم. ٢٧من أصه اً مشروع ١٩ن كان ٢٠١٩ اار/مار  

و  مراك  استقبام اجط الثاينن املتا ة   إطار نذام املنتوع   حلماية الدوليلة والقصلر  -٨٩
 للع املصللحو   طللوارد مللن الصللندو  الللوطين لسياسللات ويللدمات الرةللوءن ينخللر  القصللر  للع 

مسلللو الرةلللوءن   مشلللاريال إدملللا  فرديلللة ييلللذ   االعتبلللار املصلللحو  ن طلللن فللليهم األطولللام مرت
 م ومللواكوهم. و  الللافة إا مت لل  نذللام املنتوعلل   حلمايللة الدوليللة والقصللر  للع املصللحو  نيللرباهت

تشغه   إطار صندو  الرةوء واهلةرة وا دما  مشاريال استقبام   اجط الثاينن وهلل مشلاريال 
 ألالعف األطوام. مكاانً  ١٤٠صحو   من  ينها لرقصر  ع امل مكاانً  ٤١٣توفر 
 ع املصحو    حلقلو  ااهتلا الل  يتمتلال ولا األطولام األورو يلون وا يفلاليون  ويتمتال القصر -٩٠

املتا لللة  ن املسلللمط كلللانون اامبلللان ال لللماانت٤٧/٢٠١٧فيملللا يتعرلللة حبمايلللة الفوللله. ويعللل ا القلللانون 
نللال طللرد القصللر  للع املصللحو  ن فيمللا عللدا الفللرد لرقصللر  للع املصللحو  . وعرللط و لل  اجصللو ن ميُ 

 لنذام العام وأمن الدولةن  نلاء عرلط كلرار تصلدره بكملة األ لداث وفلريفة أال يكلون  ألسبا  تتعرة
ن النا املو د ٢٨٦/٩٨من القانون  ١٣من املادة  ١ل رر  سيم )الوقرة اً املعين معرال القاصر

(. وال ُيسممل إال  لعودة ٤٧/٢٠١٧من القانون  ٣املادة  شأن اهلةرة(. ويُفبة مبدأ عدم الردت )
يلللة املدعوملللة الللل  أكرهتلللا بكملللة األ لللداث املختصلللةن  علللد االسلللتماا إا القاصلللر والوصلللل الفوع

 والنذر   نتائد التحرايت األسرية    رد املنشأ أو    رد رلر.
دة التللوط ن تواصلله إيفاليللا و  فللارة إا لارسللات مثلله اململلرات ا نسللانية و للرامد إعللا -٩١

الرةوء األوم املعنيلةن مثله ليبيلا واألردن ولبنلان وتركيلا والسلودانن   وارها وتعاوهنا املت  مال  ردان
 ن النيةر.٢٠١٩ومنذ عام 

كللان يُعلل ن نهنللم أفللخا  عللدميو اً  فخصلل ١١وفيمللا يتعرللة  نعللدام اانسلليةن  صلله  -٩٢
أفلخا   ٤؛ و  الو ة نوسها  صله ٢٠١٨-٢٠١٧ة اانسية عرط اانسية ا يفالية   الو  

ري مللن واارة الدايريللة  والللعهم كأفللخا  عللدميل اانسللية. و  نذامنللان ميكللن عرللط اعلل ان إدا
عرط صوة انعدام اانسية  وسائه إدارية أو ميكن التثبت منهلا  علر  األملر عرلط كلا   التصدية

 عادي. وكت ا  راءين مستقه وكائم  ذات .

 توصيات  يد التنفيذال -ابو 
 التوصيات مر ٢٦ إىل 4٨  

شللاء م سسللة وطنيللة مسللتقرة حلقللو  ا نسللانن يشللار إا أن أ للد النصللو  خبصللو  إن -٩٣
املقدمة كان موالوا نقاىل واسال النفا    جمرس الشيوخ   أثناء الدورة الربملانية السا عة عشرة 

 ديلدة   سليا  اللدورة التشلريعية احلاليلة  )انة الش ون الدستورية(ن كملا كلدمت مشلاريال كلوان 
ومنللذ  .(A.C. 855, A.C. 1323, A.S. 654)جمرللس الشليوخ وجمرللس النلوا   )الثامنلة عشلرة( إا

تشللرين الثللاين/نوفمرب املااللللن فللرا جمرللس النللوا  )انللة الشلل ون الدسللتورية(   حبللر مشللروعل 
 .معاً  A.C. 855و A.C. 1323القانون  
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 سسلللة ن أكيملللت   ترينتلللو تذلللاهرة هاملللة  عنلللوان نم٢٠١٨ين الثلللاين/نوفمرب تشلللر  ٦و ٥و   -٩٤
وطنيللة حلقللو  ا نسللان  يفاليللا  التحللدايت والفريللة إا األمللامنن َتشللار    تنذيمهللا كلله مللن الرةنللة 

     كلللانون الثلللاين/  ٣١الوااريلللة حلقلللو  ا نسلللان و امعلللة ترينتلللو. وُعقلللد ا تملللاا متا علللة كبلللع   روملللا   
 ياسة الدولية.ن   جمرس النوا ن إا  انب  رقة دراسية نذمها مرك  دراسات الس٢٠١٩يناير 

 التوصيات الث أحيط هبا علماً  -جيم 
 التوصيات مر ١ إىل ٦  

ن كبرللت إيفاليللا ١٨٩و ١٤٣عقللب التصللدية عرللط اتواكيللايت منذمللة العملله الدوليللة ركللم  -٩٥
رللل اي الصللرة. وإيفاليللا مرت مللة  تنويللذ يفللة اج للوا السللتعرا  دوري فيمللا يتعرللة  لتنويللذ ا 

  شللأن األعمللام التةاريللة و قللو  ا نسللانن اللل  أطرقللت   كللانون األوم/العملله الوطنيللة األوا 
يكمللن   مكافحلة أفللكام ذتروللة ملن اسللتغتم العمللام اً بللدداً . وهللل تت للمن هلدف٢٠١٦ديسلمرب 

   كيلل  يللا  عرللط املهللا رين والللحااي والعملله االلربي وعملله األطوللام والللر  والعملله  للع النذللاملن
 االجتار  لبشر.

 شلأن اسلتغتم العملام )أ كلام  ١٩٩ن ينا القلانون ٤٠ما  اء   الوقرة  وعرط  و -٩٦
 شللأن مكافحللة العملله  للع املعرللن واسللتغتم العمللام   ال راعللة وإعللادة تللواان األ للور   القفللاا 

ن    لاالت منهلا  لرائم الوسلاطة  لع املشلروعة ال راعل( عرط تدا ع لتحس  املت قة الق لائية
ثراء املستغر   ع املشروان ومصادرة السرال واملمتركلات املكتسلبة علن طريلة واستغتم العمام وإ

عرلط تعلوي  ال لحااي وعرلط يفلة كفاعيلة بلددة تشلار  اً االستغتم. وينا هلذا القلانون أي ل
 فيها املناطة مشاركة مبافرة.

ات ال راعيلة البحلوث ال راعيلة و ريله االكتصلاد ال راعلل التا علة للواارة السياسلوكد أنشلأ جمرلس  -٩٧
والغذائيللة واحلر يللة كاعللدة  يللاانت ذصصللة   إطللار املشللروا التنويللذي الللوطين املسللمط نالسللتمة مللن 
أ لله التنميللةن والرامللل إا  سلل  الرصللد واملراكبللةن ال سلليما فيمللا يتعرللة  لعمللام املسللتخدم   صللورة 

 رديلللةن  ٢٧٠ددة    لللو منفقلللة اراعيلللة بللل ٣٣كانونيلللة. وجتملللال هلللذه األداة  يلللاانت  غرافيلللة )  لللع
 مها رين( إا  انب رصد طربات العمه املويل. دائرة إنتا ية تستخدم عماالً  ٢٦جمموع   ملا

 التوصيات مر ١٢٦ إىل ١٢٧  
طوللام مللن  يللال أفللكام تويللد انللة  قللو  الفولله التا عللة لألمللم املتحللدة نن اايللة األ -٩٨

 ٣٠و ٢٩و ٣و ٢ين املعتللدمن مكرسللة   املللواد العنللف دايلله األسللرةن طللا   الللل العقللا  البللد
من الدستور ا يفام. وعتوة عرط اللن ينا القانون اانائل  صرامة عرط تفبية عقو ة  ٣١و

 (.٥٧٢السةن عرط أي إساءة   معامرة األطوام دايه األسرة )املادة 
 يلذاء ااسلدي و ب القانون ا يفلامن يقصلد اسلاءة املعامرلة نأي فلكه ملن أفلكام اوط -٩٩

أو النوسلللن أو أي سللرو  لتملله أن يتسللبب    الللة إ هللاد  سللدي أو نوسلللن أو أي فللكه مللن 
 أفكام ا ي اان ون يال أفكام م ايقة الفوه من  انب فخا  ل  أو فرد من األسرة ااهتلان.

 يلل دي سلللوء املعامرللة إا إصلللا ة  سللدية أو إا الوفلللاةن    للام و لللود وتشللتد العقللو ت عنلللدما
ظرون مشددة. و  الافة إا العقو ت اانائية املوروالة عرط اانلاةن تو لد جمموعلة كامرلة ملن 

 ٥٧٢التدا ع   القانون املدين حلماية األطوام الحااي ا يلذاء. وعنلد رفلال دعلوت طو لب امللادة 
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أن  لتأكلد ملنوااً يتع  عرط املدعل العام إ تا بكمة األ داث املختصة إكريميلمن القانون اانائلن 
 ملن القلانون اانلائل(.اً  سلع اً مكلرر  ٦٠٩الفوه املعين يترقط املساعدة ملن اجلدمات اال تماعيلة )امللادة 

 ااملللن القلللانون امللللدينن أو انتللل   اً مكلللرر  ٣٤٢لرملللادة اً وجيلللوا  كملللة األ لللداث إصلللدار أواملللر اايلللةن وفقللل
 (.٣٣٣ملدين الفوهن إن ل م األمر )الوقرة األيعة من املادة من القانون ا

 مللن القلللانون اانللائل مبينللة أن اسلللتخدام ٥٧١ولقللد أسللهبت بكمللة اللللنق    توسللع املللادة  -١٠٠
عرلط   له كلد يلدر    نفلا  إسلاءة املعامرلةناً مشلروعاً إصت ي كانت در ت  كد ال يعترب فعتً   العنف أايً 
لتللدا ع ا صللت ية مللن القللانون اانللائل. لللذا فلل ن ا ٥٧٢ملنصللو  عريلل  صللرا ة   املللادة النحللو ا

ينبغل أن تلترخا   جمموعلة ملن التعريملات واملبلادئ التو يهيلة واألواملر والنصلائمل املمكنلةن إا 
 وأن يتن م  يعها   نفا  تر ية األطوام.اً  انب تدا ع احلذر والعقو ت اجويوة  د

روآل ننعللم لر  يللة هللذا السلليا ن جيللدر   فللارة التعللاون القللائم   إطللار املشللروا األو و   -١٠١
ومنذملللة إنقلللاا الفووللللة   إيفاليلللا واامعيلللة لرعقلللا ن  للل  املرصلللد اللللوطين لرفووللللة واملراهقلللة  ال

ن ملللن أ للله الللل ويد حلمرلللة منلللال ا يفاليلللة لفلللب األطولللام واامعيلللة الوطنيلللة لرملللر   ا يفلللالي 
  ت البدنيةن عرط الصعيد الوطين. العقو 

 التوصيتان ١٧٠ و١٨٢  
خبصللو  املسللائه اات الصللرة  هلةللرةن ير للط الر للوا إا املعرومللات املقدمللة أعللته    -١٠٢

 هذا التقرير.

 حالة تنفيذ التعهدات الطوعية -اثلثاً  
للل  أعرنتهللا عنللد إن إيفاليللا مرت مللة  قللوة  تنويللذ التعهللدات اات الصللرةن وال سلليما ترللل ا -١٠٣

(. https://undocs.org/en/A/73/72حللللدة )انتخاوللللا   جمرللللس  قللللو  ا نسللللان التللللا ال لألمللللم املت
ويشلللمه اللللبع  ملللن هلللذه االلت املللات مهلللام مسلللتمرة تواصللله احلكوملللة ا يفاليلللة االاللللفتا ولللا 

 من التواصيهن ير ط الر وا إا الوروا اات الصرة أعته(. )مل يد
ات فاليللا تشللةيال اتبللاا هنللد منوللتمل وفللامه إااء  قللو  ا نسللانن و ملله ااهللوستواصلله إي -١٠٤

عرللط  الواعرللة ا ريللة ومنذمللات اقتمللال املللدين مسلل وليتها   هللذا اقللام. وستم للل إيفاليللا   العملله
ملال مبلادئ العامليلة واحليلاد واملواللوعية اً دعم دور جمرس  قلو  ا نسلان وإ راءاتل  اجاصلةن متشلي

 كذلل عدم االنتقائية.والشوافية و 

لرك أوجرا التقرد  ا رر  والتحردايت القضااي اجلديدة واملستملدة، مبا   ذ -رابعاً  
 القائمة   هذا ال دد

تتعاون إيفاليا  لكامهن   ا طار املذكور أعتهن مال ا  راءات اجاصة قرس  قلو   -١٠٥
ات واللرد عرلط الفربلات املخصصلة؛ ا نسانن والل  فلر  منهلا تو يل  دعلوة دائملة   لراء البعثل

ة وهيئات معاهداهتان لتستةا ة  وعاليلة إا توصلياهتا؛ وتعمه عن كثب مال منذومة األمم املتحد
 وتقدم التقارير الدورية  نتذام.



A/HRC/WG.6/34/ITA/1 

25 GE.19-13525 

( وهللل مللن الللدوم األع للاء   األمللم ٢٠٠٠)١٣٢٥وت يللد إيفاليللا  قللوة كللرار جمرللس األمللن  -١٠٦
 ه وطنيللة  شللأن املللرأة والسللتم واألمللنن وصللرت إا نسللختها الثالثللةناملتحللدة اللل  اعتمللدت يفللة عملل

 ل ودن تع ي  املبادرات الرامية إا احلد من  رر الن اا وملا  علد انتهلاء النل اا عرلط النسلاء واألطولامنوال
وخباصللة البنللاتن و سلل  مشللاركتهم  وصللوهم نعواملله تغيللعن   منللال نشللو  الن اعللات و رهللا. 

عات عللن طنيللة األيللعة هللذهن اللل  تركلل  عرللط أمللور منهللا الوئللات ال للعيوة واملللدافويفللة العملله الو 
ن ٢٠٢٠ن ُمللددت  سللنة إالللافية إا  ايللة عللام ١٦و ٥ قلو  ا نسللان وهللدفا التنميللة املسللتدامة 

 ومُتوتم حبوام مريون يورو كه سنة.
اال تماعيللللة و  أعقللللا  جتر للللة دعللللم ا دمللللا  الوعللللام وتكللللرار متديللللد مللللا يسللللمط نالبفاكللللة  -١٠٧

 م ملكافحللة الوقللر )الللديه األدىن للدمللا (تنويللذ التللد ع الللوطين األو  ٢٠١٨التةريبيللةنن  للدأ   عللام 
  توفع الدعم املام واجدمات لألسر ا تا ة املشمولة  صندو  مكافحة الوقر.

 لللديه  صللندو  ديلله املواطنللةن والتللد ع ااديللد املتعرللة ٢٠١٩وينشلل  القللانون املللام لعللام  -١٠٨
 لوقللر وعللدم املسللاواة وا كصللاءاألدىن الللذي  لله بلله صللندو  مكافحللة الوقللرن وللدن الق للاء عرللط ا

 شلللأن  ٤/٢٠١٨)اللللذي  للله بللله مرسلللوم القلللانون  ٢٦/٢٠١٩اال تملللاعل. ويتلللويط القلللانون 
  نالتللدا ع العا رللة املتعرقللة  للديه املواطنللة واملعافللات التقاعديللةن( الللمان الللدعم االكتصللادي وا دمللا 

 ٥ ٩٠٦.٨نا عرلط ختصليا  اال تماعل لألفراد املعرال  جفر التهميا اال تماعل والعمام. ويل
؛ ٢٠٢١مريلون يلورو لعلام  ٧ ٣٩١؛ و٢٠٢٠مريلون يلورو لعلام  ٧ ١٦٦.٩؛ و٢٠١٩مريون يلورو لعلام 

 .٢٠٢٢مريون يورو لعام  ٧ ٢٤٥.٩و
سللر املعيشللية اللل  توا لل  ويللنا القللانون عرللط اعتمللاد املقيللا  ااديللد لللديه األفللراد واأل -١٠٩

اً . ويللوفر  ليللات ت للمن  للد٢٠١٩مللن نيسللان/أ ريه اً مصللاعب اكتصللادية وا تماعيللة ياصللةن اعتبللار 
 من الكوانن ويدعو إا هتيئة الذرون املتئمة لتوعيه احلة   العمه والتدريب. أدىن

ن ددةحبسلب معلايع بل نيلورو سلنوايً  ٩ ٣٦٠ ٠٠ يورو و ٤٨٠ح ا عاانتن    وست او  -١١٠
 )متلدد  علد وكلف مللدة فلهر(. ويُكوله التوظيلف ملن يلتم اً فهر  ١٨وستقدم لو ة متواصرة أكصاها 

مسار أنشفة يدمية لوائدة اقتمال ا رل؛ وإعلادة التلدريب املهلين؛ وإكملام الدراسلة؛ والت املات 
 ما  اال تماعل؛ ا دما    سو  العمه.أيرت تتعرة   د

 تطلب دعماً مر اجملتمع الدويلالتحدايت الث ت - امساً  
. واالسللل اتيةية الوطنيلللة لرتنميللللة ٢٠٣٠ملللا فتئلللت إيفاليلللا ت يلللد يفلللة األملللم املتحلللدة لعلللام  -١١١

  إيفاليلللللا. وتركللللل   ٢٠٣٠ن هلللللل أداة تنويلللللذ يفلللللة علللللام ٢٠١٨املسلللللتدامةن الللللل  أكلللللرت منلللللذ علللللام 
الكوكلللب والسلللتم والريلللاء سللل اتيةية عرلللط سلللتة جملللاالتن و  اللللوء ا لللاور اجملللس وهلللل النلللا  و اال

واقتملال امللدين ا يفلام نشلط  لدا   اً.رئيسلي اً والشراكة وعوامه االستدامة. وتل دي الق لااي البيئيلة دور 
 ٢٠٠ ن كرا لللة٢٠١٦إا ي لللم التحلللالف ا يفلللام ملللن أ للله التنميلللة املسلللتدامةن اللللذي أنشللل    علللام 

السلنوي لرتنميلة املسلتدامة اللذي  ومنذمة ذتروةن وي لفرال ننشلفة منهلا تنذليم املهر لان م سسة
 (.http://asvis.it/asvis-italian-alliance-for-sustainable-developmentتذلللاهرة ) ٧٠٠يشلللمه أكثلللر ملللن 

ألهلدان اً قلوكد كرف املعهد الوطين لل صاء مملال ونشلر البيلاانت اات الصلرة  صلوة دوريلة وف
 (.https://www.istat.it/it/archivio/SDGsاألمم املتحدة لرتنمية املستدامة )

http://asvis.it/asvis-italian-alliance-for-sustainable-development
http://asvis.it/asvis-italian-alliance-for-sustainable-development
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خبصللو  يفللة العملله الوطنيللة ا يفاليللة  شللأن  ٣٩وعرللط النحللو املشللار إليلل    الوقللرة  -١١٢
األعمللام التةاريللة و قللو  ا نسللانن تللود إيفاليللا أن ت كللد أن هللذه الوثيقللة أداة رئيسللية لتصللحيمل 

 وأن هللذا النللوا مللن اجفللط الت وأو لل  القصللور النافللئة   السللياكات االكتصللادية وا نتا يللةنااليللتت
اً أوم  رلد جيلري استعراالل ٢٠١٨أصبحت إيفاليلا   علام  اًنينبغل أن يعتمد عرط نفا  واسال. وأيع 

 التةاريلة   منتصف املدة هللذه اجفلةن وكلد أفصلحت علن النتلائد   منتلدت األملم املتحلدة لألعملام
 .٢٠١٨و قو  ا نسان املعقود   عام 

اً نشلفاً  لغلاء عقو لة ا علدام وال تل ام م يلد كلوايً اً رلط اللدوام مناصلر وكد كانت إيفاليا ع -١١٣
لرحمرللة الداعيللة إا وكللف تنويللذ عقو للة ا عللدام عرللط الصللعيد العللاملل.  - مللال اال للاد األوروآل -

 ولدن إاكلاء اللوعل  آلرر -تملال امللدين ملن احلكوملات واق -ولقد تكره عمرنلا ملال فلركاء كثلعين 
 عللدام )طللا   الللل توللاكم التمييلل ( والتكللاليف اجويللة والتللدا ع البديرللةن  نةللاح  احلقيقيللة لعقو للة ا

  إا وافقلللت اامعيلللة العاملللة لألملللم املتحلللدة عرلللط القلللرار ٢٠١٨كبلللع   كلللانون األوم/ديسلللمرب 
أصلوات إاللافية مقارنلة  ٤دوللة ) ١٢١ لدعم نصف السلنوي املتعرلة  لوكلف االيتيلارين واللل 

 ٢٠٢٠إيفاليلا العمله  لت كرله ملن أ له إ لراا نتيةلة إجيا يلة   علام  (. وستواصله٢٠١٦ عام 
 يلللر سللليقدم إا اامعيلللة العاملللة كلللرار  ديلللد  شلللأن وكلللف تنويلللذ عقو لللة ا علللدام عرلللط  اًنأي للل

 الصعيد العاملل.
    


