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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الرابعة والثالثون
 2019الثاين/نوفمرب  تشرين 4-15

ورقوواا املعلومووواا املقدمووة موووح ا اوواا  ووواح ة امل وول ة بشووو ن مووو     
 *إيطاليا

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماا أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

مقدماا  ماان ا  ااا   (1)ورقاا  مالومااا  34 لخاا  االسااتاراا الاادوري الشاااما  وهااذا التقرياار مل
صااااحا  احةاااالال  عر االساااتاراا الاااادوري الشاااااما، وهاااو مقااااد     اااا ا ماااو   تق ااااداً   ااااد 

 األقةى لادو ال لما  

 املعلوماا املقدمة مح ا ااا  اح ة امل ل ة -اثنياا  
واهليئوووواا الدوليووووة حلقوووووق والتعوووواون موووو  ا ليوووواا  (2)نطوووواق االلت اموووواا الدوليووووة -ألف 

 (3)اإلنسان
تةاادّ ق باااد علااى االتااق اا  الدول اا   ماياا   عر أن عيطال ااا م 7أ ااار  الورقاا  احشاا     -2

حقاااوق   اااع الاماااان اح اااا رين وأفاااراو أسااارهق، علاااى الاااريفق مااان تلق  اااا عاااد  توصااا ا    هاااذا 
الادالااا    ل ا اااا  ن تةااادّ ق ومنظمااا  واااامون مااان أ اااا  7  وأوصااال الورقااا  احشااا    (4)الةااادو

  (5)عيطال ا على االتااق   الدول    ماي  حقوق   ع الامان اح ا رين وأفراو أسرهق

__________ 

 عرساهلا عر ووائر ال    التالريري   ألمق احتالد  م حترَّر هذه الوث ق  قاا  *
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 1954 أن عيطال اااا  ااارف   اتااق ااا  األماااق احتالاااد  لااااا  8والحظااال الورقااا  احشااا     -3
احتالقاا   1961 اتااق اا  عااا  ( و 1954 بشاا ن و ااع األ ااخا  عاادة  ا نساا   )اتااق اا  عااا 

أن الالاااد لااا س  رفااااً   االتااق ااا  األوروب ااا  بشااا ن ا نسااا    خبااااا حااااال  اناااادا  ا نسااا  ، عال
 ن تنضااااق عيطال ااااا عر االتااق اااا  األوروب اااا  بشاااا ن  8  وأوصاااال الورقاااا  احشاااا    (6)1997 لاااااا 

سا اق  بش ن تااوي وقاو  حااال  اناادا  ا نسا     2006 واتااق   عا  1997 ا نس   لاا 
  (7)خالف  الدون

وأوصاال ا ملاا  الدول اا  للقضاااس علااى األساالال  النووياا   ن تتخااذ عيطال ااا تااداب  إل الاا   -4
  (8)  ع األسلال  النووي  من عقل م ا، و ن توقّ ع وتةدّ ق على مااهد  حظر األسلال  النووي 

 (9)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
التطوع  الدويل من أ ا التنم   )منظم  الاما التطوع  الدويل( أ ار  منظم  الاما  -5

عاان ع م ااا عنشاااس مطسساا  و ن اا  مسااتقل   قااوق  2007 عر أن عيطال ااا أعرباال مااراراً منااذ عااا 
تاا ان ال ااو  واحااد  ماان الاادولتني األوروب تااني اللتااني تاتقااران عر مطسساا  ماان  اإلنسااان، ول ن ااا ال

  (10)هذا القا ا
توصاا   بشاا ن  اارور  عنشاااس مطسساا   23أن عيطال ااا قالاال  3ورقاا  احشاا    وأ ااافل ال -6

عاااان  ااااوايفا  6  وأعرباااال منظماااا  الااااااو الدول اااا  والورقاااا  احشاااا    (11)و ن اااا   قااااوق اإلنسااااان
أن عيطال اااااا تا اااااد   لتااااا امني  اااااوع ني ف ماااااا يتةاااااا  2  والحظااااال الورقااااا  احشااااا    (12)مماثلااااا 

تقاد   لتابع لألماق احتالاد ، وأ اار  الورقا  عر أن عيطال اا مباضويت ا   جملس حقوق اإلنسان ا
عنااد ال  ااض لاضااوي  جملااس حقااوق اإلنسااان للماار  الثالثاا  أي تا ااد بشاا ن عنشاااس مطسساا  و ن اا  

  (13) قوق اإلنسان
 ن تنشاااي عيطال اااا مطسسااا  و ن ااا  مساااتقل  لتا يااا  و ايااا   3وأوصااال الورقااا  احشااا     -7

  وأوصال منظماا  الاماا التطااوع  الادويل  ن تااا  (14)مااااواب  رياسحقاوق اإلنساان تتساا  ماع 
عيطال اااا بتا اااداوا الطوع ااا  و ن تنااااذ عمل ااا   اااااف  وتشاااار    و اااامل   شاااار   ا تماااع احااادين 

  (15)إلنشاس مطسس  و ن    قوق اإلنسان تتس  مع مااواب  ريس

، مووو  مرا ووواة القوووانون الووودو  تنفيوووال االلت امووواا الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووان - يم 
 اإلنساين الوا ب التط يق

 املسائل الشاملة -1 

 (16)احساوا  وعد  التم     
الحظل منظم  الااو الدول   عد  حتق  أي تقد  ملالوظ   تنا ذ التوص ا  الاديد   -8

اإل اار ا اايل أن  2  والحظال الورقا  احشا    (17)اليت ودف عر م افال    ع أ  ان التم   
  (18)يااان  علاااى وساااائا فاالااا  حوا  ااا  ورو  خطاااام ال راه ااا   اااد الروماااا ح افالااا  التم  ااا  ال

متو /يول ااأب  ن تااوائق عيطال ااا ع ارهااا القااانوين القااائق احتالاا   لتالااريا علااى  21وأوصاال رابطاا  
   لقضاس على التم    للجن  احان  35 يتا  مع التوص   الاام  رقق التم    وال راه   الانةري   ا

  وأوصل  ن  الو راس التابا   لس أورو   ن تااذن عيطال اا   اوواً مساتدة  وفاالا  (19)الانةري
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ساا ما  حنااع وم افالاا  التم  اا  الااذي يتااارا لااأب أفااراو جمتماااا  الرومااا والساانيت وال ام نااانيت، وال
  (20)النساس والات ا ، ومااقا  مرت ا أب

ألوروب اااا  حناهضاااا  الانةااااري  والتاةاااار التابااااا   لااااس أورو  )اللجناااا  ورحااااال اللجناااا  ا -9
األوروب اا  حناهضاا  الانةااري  والتاةاار( خبطاا  الامااا ا ديااد  ح افالاا  الانةااري  و ااره األ اناار 
والتاةاار، وهاا  ااطاا  الاايت تقاا ا تااداب  ح افالاا  خطااام ال راه اا  والاناا  الانةااري والاناا  

ومغااايري اهلوياا  ا نسااان  ، وأ ااار  عر أن عنشاااس مرصااد ا ماياا  ماان القااائق علااى  راه اا  احثل ااني 
ار التواصاا باني  ر اإلبالغ عن  رائق ال راه   وت سّ  أفاان التم    هو أحد التداب  الامل   اليت ت سّ 

 ن تناذ عيطال ا خط  الاما هذه، بطرق من ا  5  وأوصل الورق  احش    (21)الشر   والضالااي
  (22)رو احال   والاشري  الال م ختة   احوا

ومنظماااا  الااااااو الدول اااا  عر أن ع ااااراسا  اح تاااار الااااو    7وأ ااااار  الورقاااا  احشاااا     -10
ح افالاا  التم  اا  )اح تاار( واادوو  للغاياا  بسااار االفتقااار عر ساالطا  فاارا ا اا اسا  لغاارا 

الانةااري  والتاةاار عاان    وأعرباال اللجناا  األوروب اا  حناهضاا (23)التةاادي  ااواوا مااااوا  الغجاار
ةتثاااا حاااادأ اساااتقالل   اهل ياااا  الو ن ااا  احتخةةااا    م افالااا  الانةاااري   قلق اااا ألن اح تااار ال

  وأوصاال  ناا  الااو راس التابااا   لااس أورو   ن تا ااد عيطال ااا النظاار   والياا  ومر اا  (24)والتاةاار
  (25)اح تر من أ ا تا ي  قدراتأب وفقاً حااواب  ريس

تااا ان عحااادا الساااما  احم ااا    متو /يول اااأب عر أن ماااااوا  الغجااار ال 21ار  رابطااا  وأ ااا -11
  والحااامل احر ااا  األورو  (26)للمجتماااع اإليطاااايل، بوصاااا ا  ااا اًل وااادواً مااان أ ااا ان الانةاااري 

  ذلااا    قاااوق الروماااا ت اياااد التةااارلا  احااويااا  للروماااا الةااااور  عااان الشخةااا ا  الاامااا ،  اااا
  (27)ف ونشااار األف اااار القائماا  علاااى ال راه ااا  الانةااري  واالساااتاالس الارقااا الساار الالااا  والقااذ

  وأوصااى احر اا   ن تاادين عيطال ااا (28)وأ ااار عاادو ماان الورقااا  عر خطااام ال راه اا   ااد الرومااا
علناً   ع أ  ان وحاال  الان  الانةري، وخطام الانةري  و ره األ انار  اد أفاراو  ائاا  

خاص ، وأن تااقر مرت ا  ا، وأن ت اا األمن احااوي  فاعل  عام  أوالروما الةاور من   ا  
  (29)ألفراو الروما و ايت ق من الان  الانةري

وأ ااار  و الاا  ا قااوق األساساا   التابااا  لالحتاااو األورو  عر أن احرصااد الااو   احااا   -12
عن ااا    ماادن عيطال اا  خبطااام ال راه اا   ااد الرومااا والساانيت أبلاار عاان تااارا الرومااا العتااداسا  

  (30)2016 خمتلا    عا 
عر عاااد  صاااادور أي قاااانون بااااد ح افالااا  التم  ااا  يتناااااون  1وأ اااار  الورقااا  احشااا     -13

التم  ااا  القاااائق علاااى أساااا  اح اااا ا نسااا  واهلويااا  ا نساااان   و ااا ا التااااا  ا نسااااين،  ساااتثناس 
  والحظااااال الورقااااا  (31)واألفاااااراو الاسااااا ريني القواعاااااد احل مااااا  للاااااااملني   التلا ياااااون والتو  ااااا 

أن خطاااام ال راه ااا  علاااى مااادا اإلثااا  عشااار  ااا راً احا ااا    اااد احثل اااا  واحثل اااني  1 احشااا   
   وحامل  صاا  ا نساني قاد صادر ماا ار  عان انوم وو   اح ا ا نس  ومغايري اهلوي  ا نس

 ن تطل  عيطال ا  ل  توع   وبرامج  5  وأوصل الورق  احش    (32)مو اني عموم ني وس اس ني
  (33)ودو  لتثق   النا    جمان ت افط الار  واح ا  اح ا ا نس  واهلوي  ا نسان  
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 (34)التنم   والا ي  واألعمان التجاري  وحقوق اإلنسان  
التجارياا   عتماااو عيطال ااا خطاا  عمااا و ن اا  بشاا ن األعمااان  7رحااال الورقاا  احشاا     -14

  (35)2021-2016وحقوق اإلنسان، للا   

 حقوق اإلنسان وم افال  اإلرهام  
( أن عيطال ااااا اعتمااااد  قااااانو ً ح افالاااا  AccessNowالحظاااال منظماااا  الوصااااون ا ن ) -15

اإلرهاااام ةااادّ و الاااا   الااايت يتااااني علاااى مقااادم  خااادما  اإلن نااال االحتاااااظ خالهلاااا  لا اااا   
 ااا راً، وأ اااد  احنظمااا  أن هاااذا القاااانون  24 ااا راً عر  12 نااال مااان الوصاااا   حساااتخدم  اإلن

الاذي قضاى  ن االحتاااظ  اذه الا اا    2014 اعُتمد ريفق ح ق و م  الادن األوروب   لاا 
  (36)يش ا انت ا اً  قوق اإلنسان

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (37)ح  الارو   ا  ا  وا ري  واألمن على  خةأب  
أن الااا ايو  ال ااا     ح ااا   األسااالال  قماال عاان تاااااقق  16الحظاال الورقاا  احشاا     -16

مناخ ااوف وانادا  األمان واحشااعر احااويا  للم اا رين، ريفاق أن ماادن ا رةا    عيطال اا  خاذ 
  (38)  االخنااا منذ سنوا 

ع وائار  األساس القانون ا  أن القانون الذي اعُتمد مطخراً وسَّ  16وأ د  الورق  احش     -17
ة ااااان أن يشاااااجع اح ياااااد مااااان الناااااا  علاااااى "حتق ااااا  الادالااااا   "للااااادفا  عااااان الاااااناس"، وهاااااو ماااااا

 ن ترا ع عيطال ا التشاريع احتالا   لادفا  عان الاناس  16  وأوصل الورق  احش    (39) يدي ق"
  (40)وتاّدلأب ل   يتواف  مع احااي  الدول    قوق اإلنسان

ر احر اا  األورو   قااوق الرومااا عر حاااال  عناا   ااد أفااراو الرومااا، من ااا حاااال  وأ ااا -18
عناااا  ماااان  اناااار احااااو اني اح لاااااني انااااااذ القااااوانني، وعر حاااااال  عناااا  يرت اااااأب موا نااااون 

  (41)عاويون
وأعربال منظماا  الااااو الدول اا  عاان قلق ااا بشاا ن  ااياا  التاادرير احقااد  والضااما   الاايت  -19

األخطار احملدق   لةال  والسالم  ولتجنر عساس  استخدا  أسالال  الةادما  و ال حوا    
 ن  6  وأوصل منظم  الااو الدول   والورق  احش    (42)ال  ر ئ   اليت تستامل ا قوا  الشر  

ت ااااا عيطال اااا عم ان ااا  التاااارف بةاااور  فاالااا  علاااى هويااا  أفاااراو الشااار       اااع األوقاااا  عناااد 
  (43)اال طال    ام ق

، رحاار ماااوا جملااس أورو   قااوق اإلنسااان    ااوو الرام اا  2017و  ح يران/يون ااأب  -20
عر عوراج  رةاا  التاااذير   القااانون ا نااائ  اإليطااايل، ول نااأب حاال جملااس النااوام علااى حتسااني 
مشاارو  القااانون ي اال يتوافاا  متاماااً مااع احااااي  الدول اا   قااوق اإلنسااان، و اادَّو علااى أن تارياا  

  والحظال منظما  الاااو (44)التاذير ة ن أن ت تر عل أب ثغارا  وتملا  لالفاال  مان الاقاام
تشرياا  حناهض  التااذير، يفا  أن  2017 أن عيطال ا سنل   عا  6الدول   والورق  احش    

  (45)يتس  مع اتااق   مناهض  التاذير تاري  التاذير احدرج ال
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الدول   انشاس  ل   وقائ   و ن   فاال ، على النالاو الاذي يشا  أب ورحال منظم  الااو  -21
أن أون  6  والحظااااال الورقااااا  احشااااا    (46)الربوتو اااااون االخت ااااااري التااق ااااا  مناهضااااا  التااااااذير

احملارومني مان ا ريا  الشخةا  " )الضاامن الاو  (  " امن و    قوق األ خا  احملتجا ين أو
 ااا   ماان ا  ااا  الضااامن  احملل اا  علااى احسااتوا اإلقل ماا   لتنساا   أعمااان 2016 ُعااني   عااا 

عقل مااااً ماااان األقااااال ق  17ومساااتوا احاااادن  وأ اااار  الورقاااا  عر أن ا  ااااا  الضاااامن  تتوا ااااد   
 ن تضمن عيطال ا االستقالل   الاال   للضاامن  6  وأوصل الورق  احش    (47)اإليطال   الاشرين

  (48)ال م  للق ا    امأبالو   وأن توفر لأب األموان ال
عر أن حالااا  اال تظاااااظ   الساااجون هااا  حال ااااً مو ااااو   2وأ اااار  الورقااا  احشااا     -22

، اجتاااه 2016 نااأب لااوحمل، بدايااً  ماان  ذار/مااار   4  وأفاااو  الورقاا  احشاا    (49)خااال  ااو ه
تجا ين  متةاعد مقل    حال  اال تظاظ   السجون بسار عاد   اايا  تاداب  تثا ال عادو احمل

مااااااان الساااااااجناس وتجااااااا ين   مسااااااااحا   60 002،  اااااااان 2018تشااااااارين الثااااااااين/نوفمرب  و 
  وأ اار  (50)  احائا  130.4 خةاً، وبلر احتوسط الو   حاادن اال تظااظ  45 983 تسع

  احائ  من ن الس السجون هق  34،  انل نسا  2017 عر أنأب،   هناي  عا  6الورق  احش    
  (51)ج ين  نتظار ح ق هنائ من احملت

، 2017لسان   103 لتداب  الاديل  الايت اساتالدث ا القاانون  2ونوهل الورق  احش     -23
واليت تتضمن تاديال    القانون ا نائ  وقانون اإل راسا  ا نائ ا  ونظاا  الساجون وادف عر 

  (52)بت ارا  أخرا م م تاس ط اإل راسا  وتطا   تداب  بديل  لالحتجا ، ع افً  عر ا
عن القل  بش ن عدو حاال  االنتالار    7والورق  احش     6وأعربل الورق  احش     -24

قلقاً بش ن حال  احثل ا  واحثل ني وم وو   اح ا ا نس   1  وأبد  الورق  احش    (53)السجون
رو اهلويا  ا نساان   احملتجا ون سا ما مغااي    وحاامل  صااا  ا نساني، والانومغايري اهلوي  ا نسا

  (54)  السجون
وأوصاال رابطاا   اعاا  الاااا    وفاااين الثالاال والاشاارين  ن تناااذ عيطال ااا بشاا ا فاااان  -25

، الااذي ياان  علااى تااوف  ماا وا لألم ااا  احملتجاا ا  وأ ااااهلن 2011لساان   62و امااا القااانون 
  (55)  وور أسري  وم  

ساا ما  ك"   اإل ااار احا اااري للسااجن ماادا ا  ااا ، الو اا  ل منظماا  "ال تقتااا أخااا -26
تنطوي على عم ان   فال   للالةون على تداب  اإلفراج حتل احراقا  والتاداب     ا اال  اليت ال
  (56)الاديل  لالحتجا 

 (57)  ذل  مس ل  اإلفال  من الاقام، وس او  القانون عقام  الادن،  ا  
الدون احناهض  للاساو التاباا   لاس أورو  )جمموعا  الادون احناهضا  الحظل جمموع   -27

 اا د  تنا ااذ عصااالا  ااان انتظاااره لقطااا   2018-2016للاساااو( أن فاا   الااثالا ساانوا  
الادالاا  ماان أ ااا حتسااني  ااااس  احملا مااا  احدن اا  وا نائ اا  بشاا ا  ااوهري، وهاا    ااوو جتاادر 

نُاااااذ اإلصااااالا    ا ااااا  خمتلااااا ،  ااااا مااااثاًل ساااااا اإل اااااو   لساااالطا  اإليطال اااا  عل  ااااا  و 
االنتةاف عن  ري  الطان   األح ا ، وعلغااس جتارا احخالااا  الاسا ط  واإل اراسا  احاجلا ، 

  (58)عر ذلااا  وا ل اااا  الاديلااا  لتساااوي  احنا عاااا ، وتنظااا ق احملاااا ق، ورقمنااا  عوار  القضاااااي، وماااا
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حتسااناً  ا ااااً    تتالساان عال نظااا  القضااائ  اإليطااايل مأن  ااااس  ال 2والحظاال الورقاا  احشاا    
  (59)س ما   اهل يا  الال ا ت ان مةدر قل ، ال السنوا  احا   ، وأن مد  اإل راسا  ال

، أعااارم مااااوا جملاااس أورو   قاااوق اإلنساااان عااان القلااا  2017أاير/ماااايو  16و   -28
ا ق احتخةةا  عر احملاا ق الااويا ، بش ن مشرو  قانون لنقا اختةا  قضاس األحداا من احملا

األمااار الاااذي قاااد يضاااا  قااادر  القضاااا  وأعضااااس الن ابااا  علاااى عياااالس اهتماااا  خاااا  الحت ا اااا  
  (60)يضا   اي  حقوق الطاا األ اان، مما

 (61)ا راي  األساس   وا     احشار     ا  ا  الاام  وا  ا  الس اس    
ي ان يُاد  رة   نائ  ،  أن التش   ال 2الورق  احش    الحظل منظم  الوصون ا ن و  -29
جيااااا الةاااالاف  عر ااا  للااادعاوا القضاااائ   ألن التشااا   الاااذي ترت ااااأب الةاااالاف  يُااااد  رةااا   مماااا

  وأعرم احر   الدويل للالقوق النقاب   عن القل  بشا ن حااال  القتاا الان ا  الثناني (62)مشدو 
  (63)مال اا ، ولاااد  ع ااراس حتق اا  مناساار   هااذه ا اااال علااى األقااا ماان أعضاااس النقااا   الا

أن الةاااالا ني اإليطاااال ني يتار اااون بشااا ا مت ااارر لل ه ااار وأن  2والحظااال الورقااا  احشااا    
، 2016 ا ماي  القانون    ا ا  ول سل قوي   وأ افل الورق  أن التالسن الوح د  اان   عاا 

  (64)عندما ألغى الربحان  رة  اإلهان 
(، الااذي يتاا ض 2016 عتماااو عيطال ااا قااانون حرياا  اإلعااال  ) 7ورحااال الورقاا  احشاا     -30

لألفااراو ععمااان حق ااق   ا ةااون علااى احالومااا  الاايت يااو   الساالطا  الااماا   ب ااد أن القااانون 
يا ان يااااين ماان الاديااد ماان أو ااأب القةااور، مثاا عااد  توق ااع  اا اسا  علااى اهل يااا  الااماا  الاايت  ال

  (65)ا يف  قانوين ال ش  عن الواثئ ترفا بش 
وأ ار  عد  ورقا  مالوما  عر س اس  عد  الدخون الةارم  ا ديد  اليت اعتمدوا  -31

ا  وما  اإليطال اا ، وها  الس اساا  الايت متنااع احنظماا  يفاا  ا  وم ا  احشااار     عنقااذ الال يااني 
تقاا م اا رين، مان عنا ان  ولت اا    واح ا رين   الاالر، وسان حر  الساواحا اإليطاايل الايت

احاااواني اإليطال ااا   وأ اااار  الورقاااا  أيضااااً عر ت اياااد احااملااا  الادائ ااا  للمنظماااا  يفااا  ا  وم ااا  
اح رسااا  إلنقااااذ األرواا، وحااااال  ال ه ااار  وخطاااام ال راه ااا   والق اااوو الا وقرا  ااا  والااادعاوا 

و الدول اا   ن متتنااع عيطال ااا عاان عساااس    وأوصاال منظماا  الاااا(66)القضااائ    ااد هااذه احنظمااا 
اسااتخدا  القااانون ا نااائ  واإل ااراسا  الاقاب اا  األخاارا  ااد احنظمااا  يفاا  ا  وم اا  الاايت تنقااذ 
األ اااخا    الاالااار األبااا ا احتوساااط، وأن تشاااارك   التواصاااا الااااا  احساااطون بشااا ن مسااا ليت 

 اااو  احنظماا  بامااا احاادافاني عاان ا  ااا  واحااو ، مثااا عمل ااا  الاالاال واإلنقاااذ   الاالاار، وأ
  (67)حقوق اإلنسان

، أعرم ماوا جملس أورو   قوق اإلنسان عن بواعل 2019و   انون الثاين/يناير  -32
قل  بش ن باا التداب  األخ   اليت تارقا وجترّ   عما احنظما  يف  ا  وم   ذا  الدور اح اق 

 ول  السان   احواني اإليطال  ، وتتخلاى عان احساطول      عنقاذ األرواا   الاالر، وحتظر عن ان
  (68)عن عمل ا  الاالل واإلنقاذ

وأ ار م تر احطسسا  الدةقرا  ا  وحقاوق اإلنساان التاابع حنظما  األمان والتاااون    -33
 أورو  عر أن  ل  االنتخا   الربحان    ر    ع ار من اح ا  ا راي  األساس    ومع ذل ،
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انطو  هذه ا مل  على موا    واتسمل أح ا ً بقوالر منط   مت   ي  و اطاام احتاةار  اد 
  (69)  ذل    مواقع التواصا اال تماع  اح ا رين،  ا

 (70)حظر   ع أ  ان الرق  
أن عيطال اااا هاااا  مقةاااد ونقطااا  عااااور لامل اااا  االجتااااار  12الحظااال الورقااا  احشااا     -34

  (71)احنطلق  من أورو  الشرق   وأفريق ا لضالااي 
وأوصاال رابطاا   اعاا  الاااا    وفاااين الثالاال والاشاارين  ن تناااذ عيطال ااا توصاا ا  قاارار  -35

بشا ن االساتغالن ا نسا  والاغااس، وبشا ن  2014 ااا//فرباير  26الربحان األورو  الةااور   
  (72)يسمى "منوذج بلدان الشمان األورو " عواقا ما على احساوا  بني ا نسني، و ن تاتمد ما

ورحاااااار فرياااااا  اااااااارباس احااااااا   لامااااااا ح افالاااااا  االجتااااااار  لاشاااااار  لاااااا ايو  ال ااااااا      -36
االعتماااوا  احال اا  احخةةاا  حشاااريع م افالاا  االجتااار  لاشاار، و لاا ايو    عاادو أمااا ن عيااواس 

  (73)قاان األ اان يف  احةالوبني بذوي ق الااي االجتار  لاشر، وانشاس اح يد من مرا   است
وأ ااو فريا  ااارباس احاا   لاماا ح افالا  االجتاار  لاشار باماا عيطال اا    ايو  تطااوير  -37

اإل ار القانوين ح افال  االجتاار  لاشار، واعتماوهاا تشاريااً ياا    ايا  األ ااان يفا  احةاالوبني 
 2016   وأ ار عر أن عيطال ا اعتمد  أيضاً   عاا بذوي ق،  ن ف  ق األ اان  الااي االجتار

 عتماااااو  7  ورحاااال الورقاااا  احشااا    (74)خطااا  الامااااا الو ن ااا  األور ح افالاااا  االجتاااار  لاشاااار
  ب ااد أن اعتماااو هااذا الاان ج 2016 عيطال ااا تااداب  قانون اا  ح افالاا  االجتااار  أل ااخا    عااا 

  (75)ن التداب  الااال  إلنااذ القواننيي ا  م ياقاأب ما ا ا     التشرياا  م
خبط  الاما الو ن   األور الثنائ   السانوا  ح افالا  االجتاار  5وأ او  الورق  احش     -38

أن نقا  احالوماا  احتالقا  بتنا اذ ااطا   9  وذ ار  الورقا  احشا    (76)(2016 أل خا  )
 ن تنشي عيطال اا ها  اًل  2وأوصل الورق  احش      (77)جياا من الةاوب  الاالغ  تق  ق فاال ت ا

  (78)و ن اً للتنس    دف تا ي  وتو  أب ع راسا  ااطط الو ن   ح افال  االجتار  لاشر
والحاامل فرياا  اااارباس احااا   لامااا ح افالااا  االجتااار  لاشاار و ااع مشاارو   ل اا  عحالااا   -39

التارف على  الااي االجتار  لاشر وعحالت ق لتلق  و ن  ،   ع ار خط  الاما الو ن  ، لغرا 
  (79)تناذ هذه ا ل   باد احساعد ، ول ن م

وحااال فرياااا  اااااارباس احااااا   لامااااا ح افالااا  االجتااااار  لاشاااار عيطال ااااا علااااى اسااااتالداا  -40
  (80)وتطا   نظا  عحةائ   اما ومتس  بش ن االجتار  لاشر

مااا ح افالاا  االجتااار  لاشاار  عتماااو احااااواب التو    اا  ورحاار فرياا  اااارباس احااا   لا -41
  (81)للتارف على  الااي االجتار  لاشر   صاوف  اليب ا ماي  الدول  

 (82)ا     ااةوص   وا  ا  األسري   
الحظل منظم  الوصون ا ن أن التشريع الذي يانظق أنشاط  ا  وما    جماان اخا اق  -42

يااوفر  اما    اف اا   قااوق اإلنسااان  وأفاااو   ( واادوو النطاااق وال2017األ  ا   ا اسااوب   )
احنظمااا   ن و ااااال  عناااااذ القاااانون اإليطال ااا  أ اااار  عمل اااا  تةااانل علاااى الا اااا   احشااااار  

(، يفا  أن حتل اا األولا  Trojan Inoculationيسمى تقن   "تطا ق حةاان  ارواو " )  ستامان ما
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األح اان عاان يفاا  قةااد أن الا اا   احال اا  والشخةاا   وأنااوا  أخاارا ا نائ ا   شاا     ثاا  ماان 
  (83)من احالوما  مو وو      ا ب ا   مشار   خم 

وأ ااااار  منظماااا  الوصااااون ا ن عر أن علااااى عيطال ااااا أن تااااا     ووهااااا لضاااامان التاااا ا   -43
 هلااااا سااااجا ماااان الشاااار ا  ااا ااااا  لواليت ااااا باااااد  تةاااادير ت نولو  ااااا احراقااااا  عر الالاااادان الاااايت

  (84)االنت ا ا  ا س م   قوق اإلنسان
عر اعتمااااااااااااااو قاااااااااااااانون الشااااااااااااارا   احدن ااااااااااااا  واحساااااااااااااا ن   1وأ اااااااااااااار  الورقااااااااااااا  احشااااااااااااا     -44

ياا ان أبناااس الوالاادين احتماااثلني    يُااا ف بااأب باااد، وال (  ب ااد أن  واج احثل ااني م76/2016 )القااانون
 ن تسااان  7  وأوصاال الورقاا  احشاا    (85)بشاا ا  امااا وا ماياا  فلظااون  العاا ا نااو  ا اانس ال

عيطال ا تشريااً يت ض االع اف ال اما  أل واج احتماثلني   نو  ا نس   سار ،  انال ق  اماا ا قاوق 
  (86)  ذل  ا     التا  والوا اا  احمنوح  لل و ني الااويني،  ا

 احلقوق االقت ادية واال تما ية والثقافية -3 

 (87) روف عما عاول  وموات   ا     الاما و   
عر أن األ مااا  االقتةااااوي ، ريفاااق التالسااان الطا ااا  الاااذي  12أ اااار  الورقااا  احشااا     -45

  والحظال (88)ت ان تطثر أتث اً خط اً على الاما والوصاون عر ساوق الاماا   عيطال اا حتق ، ال
لاماااا لاااااا الوقااال والو اااائ  احنخاضااا  األ ااار، الورقااا  تر ااا  احااارأ    الو اااائ  الااايت تتطلااار ا

ياطثر سالااً  واستمرار الاجو    األ ور بني ا نسني   القطاعني الاا  واااا  علاى الساواس، مماا
  (89)على التطور الو  ا  للنساس واستالقاقاون التقاعدي 

اح ااا رين   احاا ار ، وأ ااار  اللجناا  اإلسااالم    قااوق اإلنسااان عر اسااتغالن الامااان  -46
وأفاو   ن الامال  اح ا ر  جتاار  رايا    صاقل   ل اا مان احا ارعني واحتااقادين الاذين يو ااون 

  (90)الر ان والنساس للاما بةور  يف  قانون     ا قون
الةاااور  199 ورحااال اللجناا  اإلسااالم    قااوق اإلنسااان  عتماااو عيطال ااا القااانون رقااق -47
، وهاو 2011 ( الذي عادَّن قاانون عاا Caporalato)قانون  2016ين األون/أ توبر تشر  29  

اسااتالداا عم ان اا  فاارا  يتضااّمن باااا التغ اا ا  اإلجياب اا  ماان قا ااا توساا ع تارياا  ا رةاا  أو
يا ان وادوواً مان ح ال    اسا  على صاحر الاما  وأعربل اللجنا  عان قلق اا ألن القاانون ال

  (91) اي  الامان اح ا رين

 (92)ا     مستوا ما ش  الئ   
الحظاال منظماا  الااااو الدول اا  أن التقااد  احملاار    تنا ااذ االساا ات ج   الو ن اا  إلوماااج  -48

تاااارك  ائااااا  الرومااااا توا ااااأب احشااااق   جمتماااااا  الرومااااا والساااانيت وال ام نااااانيت خم اااار ل مااااان، ممااااا
  (93)واالستاااو اال تماع 

ول ااااأب أن عيطال ااااا فشااالل مااااراراً   الوفاااااس  لت اماوااااا الدول اااا  متو /ي 21والحظااال رابطاااا   -49
يسمى "احخ ما  احا ذون  اا"، احةامم   بسار احمارس  احتمثل    اإلنشاس واإلوار  الرمس ني حا

خة ةاً للروما والسنيت،  اديا للاللون الس ن   الااوي   وتتسق هاذه احخ ماا  بتادهور أحاوان 
تاتقر عر م اه الشرم واحرافا  الةاال   ونظاق التدفيا   وان الةال  ، وعاو  ماالنظاف  الاام  واألح
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  وأوصاال منظماا  الااااو الدول اا   ن (95)  وأعاارم عاادو ماان الورقااا  عاان ناااس القلاا (94)ال اف اا 
ترا اااااع عيطال اااااا نظاااااا  اإلسااااا ان اال تمااااااع  وع اااااراسا  ختةااااا   احساااااا ن     اااااع احناااااا   

يفا  ماا ار  اد الروماا  غااس أيا  أح اا  تنطاوي علاى مت  ا  ماا ار أووالالداي  و ن تسار  عر عل
  (96)والايا  األخرا

وأعربل اللجن  األوروب   حناهض  الانةري  والتاةر عن قلق ا بش ن عمل ا  اإلخالس  -50
القسري للروما من مستو ناوق يف  احرخ   ا، وأح اا ً وون مراعاا  الضاما   اإل رائ ا ، ماثاًل 

  وأبلار احر اا  األورو   قااوق (97)تقاادا ع اااار خطا  وعااد  تااوف  حلاون إلعاااو  اإلساا انبااد  
، وتاااني لااأب أن 2014عمل اا  عخااالس قسااري علااى األقااا بدايااً  ماان ن سااان/أبريا  318الرومااا عاان 

األساار الاايت تااا م   خم مااا  يفاا  رمس اا  يتواصااا  روهااا وون احاا ا  ألو ااأب ا ماياا  احنةااو  
  وأبدا عدو من الورقا  احقدم  من مطسسا  قلقاً بش ن عمل ا  (98)اي  الدول  عل  ا   احا

  (99)اإلخالس القسري من احستو نا  احطسس   واحستو نا  يف  الرمس  

 (100)ا     الةال   
عر أن أحاااااوان نظاااااا  الةاااااال  الاقل ااااا    عيطال اااااا مثااااا    10أ اااااار  الورقااااا  احشااااا     -51
  (101)للقل 
 ن عيطال اااا يناغاااا  هلاااا أن تاتماااد ع اااااراً تنظ م ااااً وا ااااالاً  10وأفااااو  الورقااا  احشاااا     -52

  (102)يسمض بتمويا الاالل   جمان أ هار القنر أليفراا عال   
اجتاهاً مقلقاً   عومان ال الون والتار واحخدرا  والقمار  12والحظل الورق  احش     -53

 15  وأ اار  الورقا  احشا    (103)يشا ا خطاراً علاى صاالت ق  أوسا/ الشاام، األمر الاذي 
نت جا  لتشاغ ا وطا  نظاا  الساواتا     سااعر ا اثر الةال   احملتمل  للتارا للمجان ال  رمغن

(Mobile User Objective System ن س م   )(104)  
احاا ا   عر ا ا اا  عر عصااالا النظااا  الةااال  ماان أ ااا 10وأ ااار  الورقاا  احشاا     -54

  وأوصل (105)مادأ حةون األ خا  ذوي اإلعاق  على الاالج على قد  احساوا  مع ا خرين
 ن تقاااد  عيطال اااا التااادرير بشااا ن مساااائا احثل اااا  واحثل اااني وم وو ااا  اح اااا  1الورقااا  احشااا    

ني    وحاامل  صااا  ا نساني عر الاااملني الةاال ني واألخةاائ انا نس  ومغايري اهلوي  ا نسا
  (106)اال تماع ني، لتجنر أي نو  من التم    على أسا  اح ا ا نس  واهلوي  ا نسان  

بواعااال قلااا  بشااا ن تنظااا ق عمل اااا  قتاااا احر ااا  واالنتالاااار  10وأاثر  الورقااا  احشااا     -55
 219/2017   والحاامل التالااال  الاادويل للاادفا  عاان ا رياا  أن القااانون رقااق(107) ساااعد  الغاا 

ريا  ن يرفا مقدماً الاالج الطيب احط ا للامر، وأ اار عر أناأب  لاريفق مان أن هاذا يسمض للم
االنتالاار  سااعد  الغا ، ف ناأب حقا  هاذه النت جا    الواقاع  يانظق رمس ااً قتاا احر ا  أو التشريع ال

  (108)الامل 

 (109)ا     التال ق  
ايل اتسااق   الساانوا  األخاا   بت ايااد أن نظااا  التالاا ق اإليطاا 2الحظاال الورقاا  احشاا     -56

مسااتمر   الطااالم يفاا  اإليطااال ني  وأ ااافل الورقاا  أنااأب علااى الااريفق ماان ت ايااد نسااا  االلتالاااق 
ياا ان التساارم احا اار ماان التالاا ق ةثااا مشاا ل  لاادا نسااا    لتالاا ق   مرحلاا  الطاولاا  احا اار ، ال
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ول ااأب  ن تتخااذ عيطال ااا   ااع ااطااوا  متو /ي 21  وأوصاال رابطاا  (110)مت ايااد  ماان  اااام الرومااا
  (111)الضروري  لضمان تنا ذ برامج عمل   ح افال  التسرم من التال ق

وأوصل  نا  الاو راس التاباا   لاس أورو   ن تاوفر عيطال اا التموياا ال اا  لتالا ق لغاا   -57
احالماني احاطهلني وال تار األقل ا  الو ن   والتدريس  اا، و ن ت ااا تاوف  الاادو احناسار مان 

احدرس  ، وعيالس اهتما  خا  الحت ا ا  األ خا  احنتماني عر األقل اا  األصاغر مان ح ال 
  (112)الادو
ونّوهاال منظمااا  الاماااا التطااوع  الااادويل  لتقاااد  احملااار    صاا ايف  خطااا  عماااا متاااادو   -58

تُاااااد  عر أن خطاااا  الامااااا م الساااانوا  لتا ياااا  باااار مج تالاااا ق احوا نناااا  الااح اااا ، ول ن ااااا أ ااااار 
عااان القلااا  بشااا ن التم  ااا  احتالااا  يااا  أسااار األ ااااان    3  وأعربااال الورقااا  احشااا    (113)بااااد

يُادرج  بقل  أن التثق ا  يقاوق اإلنساان م 12  والحظل الورق  احش    (114)االخت ار التال م 
  (115)  وورا  تدرير احدرسني باد   الربامج احدرس   أو

متو /يول اأب عر أن عمل اا  اإلخااالس القساري والاةاا السا   تااطثر  21وأ اار  رابطا   -59
  (116)علااااى مااااادال  التالاااااق أفااااراو الرومااااا القةاااار  حاااادار  وعلااااى مساااااراوق التال م اااا  الااماااا 

وأوصال  نا  الااو راس التاباا   لااس أورو   ن ت ااا عيطال اا التالاااق   اع أ اااان  وائا  الرومااا 
 وال ام نااااانيت، بةاااارف النظاااار عاااان و ااااا ق،  لتالاااا ق الااااااوي وعومااااا  ق ف ااااأب بشاااا ا  والساااانيت
  (117) اما
بواعاااال قلاااا  بشاااا ن نظااااا  التالاااا ق الرمساااا  لأل اااااان ذوي  12وأاثر  الورقاااا  احشاااا     -60

  (118)اإلعاق 
الاايل  والحظل و ال  ا قوق األساس   التابا  لالحتاو األورو  أن و ار  التال ق والتال ق -61

والاالل و  ل تام مااً عر   اع السالطا  احدرسا   السااع   عيطال اا  ن حتتااا  ل او  الادويل 
  وماع ذلا ، (119)حناهض   راه   احثل   ا نس   ومغايري اهلوي  ا نسان   وم وو   اح ا ا نسا 

ا نسا     احادار  وعر عر اختااذ بضاا  تاداب  حناهضا   راه ا  احثل ا   1أ ار  الورقا  احشا    
  (120)أن  راه   مغايري اهلوي  ا نسان   حتظى امهان مستمر

 فئاا حمددة حقوق أشخاص حمدديح أو -4 

 (121)النساس  
ياااا ان يااااطثر علااااى النساااااس بشااااد    عيطال ااااا  أن الاناااا  ال 2الحظاااال الورقاااا  احشاااا     -62

  (122)اهلار   من الان  وأعربل عن قلق ا لاد   ااي  أما ن استقاان النساس
يتضامن تاداب  وادف عر  عر أن اإل ار القانوين اإليطايل ال 7وأ ار  الورق  احش     -63

عر أن هاذا اإل اار ير ا  علاى احااقاا   2  وأ ار  الورقا  احشا    (123) اي  احرأ  حتديداً وحةراً 
  (124)ل بداًل من ال     على تداب  الوقاي  وا ماي  الااا

أن ااطااا  االسااا ات ج   الثالثااا  للتةااادي للانااا   اااد احااارأ   2وذ ااار  الورقااا  احشااا     -64
(  او  االعتماااااااااوا  احال اااااااا  احخةةاااااااا  لتنا ااااااااذ الس اسااااااااا  وأ ااااااااار  عر 2017-2020)
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احمارسا  الضار ، مثا تشويأب األعضاس التناسل   لال ا  وماع ذلا ، أ اار  الورقا  عر اناادا  
  (125)مل   التنا ذاالتساق والتنس     ع

أن  اااًل ماان خطاا  الامااا الو ن اا  ح افالاا  الاناا   ااد  16والحظاال الورقاا  احشاا     -65
)خطا  الاماا الو ن ا   1325/2000احرأ  وخط  الاما الو ن   الثالث  لتنا ذ قارار جملاس األمان 

قتا اإل ا، وبني  س ما يول ا اهتماماً للروابط بني الان   د احرأ ، وال ( م1325لتنا ذ القرار 
استخدا  األسلال  الناري   وأعربل الورق  عن قل   لر ألن ا  وما  خااال أنظما  الرقابا  علاى 

أن الت ا  عيطال ا خبط  احرأ   16  والحظل الورق  احش    (126)2018 األسلال    الالد   عا 
ن اااااا  لتنا ااااااذ والسااااااال  واألماااااان  ااااااان مو ااااااع ترح اااااار، علااااااى الااااااريفق ماااااان أن خطاااااا  الامااااااا الو 

  (127)تنطوي على عد  ثغرا  1325 القرار
  ووعاال (128)وأعرباال منظماا  حاا  التظاااهر للجم ااع عاان  ااوايفا بشاا ن ا مااا لاائااد  الغاا  -66

  (129)عيطال ا عر و ع مااي  حوا    عد  و وو قواعد تنظق ا ما لاائد  الغ  10الورق  احش    

 (130)األ اان  
ي الااون يتار ااون  عر أن األ اااان احنالاادرين مان أصااا أ نايب ال 5حشا    أ اار  الورقاا  ا -67

لتم  اا   ااديد، حااو وعن ُولاادوا ونشاا وا   عيطال ااا  وتشااما فيااا  األ اااان ا خاارين الااذين يقاااون 
 ال   للتم     اًل من القةر األ انر يف  احةالوبني، واأل اان احنتمني عر أقل اا  عثن ا  ولغويا  

الرومااا والساانيت وال ام نااانيت(، وأ اااان الوالاادين احسااجونني، واأل اااان ذوي اإلعاقاا ، ووين اا  )مثااا 
  (131)اليت يش ا أصالا ا األقل   من النا  اهلوي  ا نسان   واأل اان ذوي اح ون ا نس   أو

أن ااطاا  الو ن اا  حنااع وم افالاا  االعتااداس علااى األ اااان  9والحظاال الورقاا  احشاا     -68
واسااتغالهلق ا نساا  تاان  علااى  اياا  األ اااان ماان خااالن باارامج وعااق األ اااان  ااالااي ا اارائق 

  (132)ا نس   وتااف  ق  لاالج الناس 
وأوصااال رابطااا   اعااا  الااااا    وفااااين الثالااال والاشااارين  ن تسااات ن  عيطال اااا أنشاااط   -69

  (133)احرصد الو   لأل اان واحراهقني، وأن تو ض ووره وم امأب
والحظل احااور  الااح   إلهنااس   اع أ ا ان الاقوبا  الادن ا  لأل ااان أن عيطال اا تارا،  -70

من واقع أن الاقام الادين     ع األوسا/ أمر يف  مشرو   و ر ح ق احمل م  الال ا، عاد  
يُناااذ أي عصااالا قااانوين لت   ااد  ا ا اا  عر حظااره ماان خااالن عصااالا القااوانني  ومااع ذلاا ، م

  (134)سن حظر صريض للاقام الادين   احن ن أو 571 ق   القانون بتاديا احاو  ا 
عر صااااااوب  ق اااااا  الاااااادو الاالااااا  للقةااااار األ انااااار يفااااا   9وأ اااااار  الورقااااا  احشااااا     -71

 4 492 ، أُبلار  ن2019احةالوبني   عيطال ا  وأفاو  الورق   نأب، بدايً  من  انون الثاين/يناير 
سا  تسج ل ق   مرا   االستقاان ماقووون ومار ون اطر الوقاو    أيادي احتاا رين  قاصراً ممن

  وأ اااار  منظمااا  الاماااا التطاااوع  الااادويل مااان أ اااا التنم اااا  عر أن (135)الشاااا ا  اإل رام ااا  أو
، احتالا  بتاداب   ايا  القةار األ انار يفا  47/2017عيطال ا اعتمد  قانو ً م ماً، هو القانون 

يااان  علاااى حظااار رفاااا  47/2017أن القاااانون  6  والحظااال الورقااا  احشااا    (136)وبنياحةاااال
  (138)  وأاثر عدو من الورقا  احو و  ناسأب(137)القةر يف  احةالوبني على ا دوو حظراً مطلقاً 
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عر أن التشااريع اإليطااايل يتسااق بقاادر  ااا  ماان االبت ااار ماان  9وأ ااار  الورقاا  احشاا     -72
التااق ااا  جملاااس أورو  بشااا ن  ايااا  األ ااااان مااان االساااتغالن ا نسااا  واالعتاااداس  أ اااا االمتثاااان

ا نس   وأحد االبت ارا  هو تضمني القانون ا نائ  تارياااً  ااماًل للماواو الايت تاارا مشااهد 
  (139)االعتداس على األ اان  نس اً 

لت نولو  اا الرقم ا   عر خطر االستغالن ا نس   ستخدا  ا 9وأ ار  الورق  احش     -73
وأوصااال  ن جتااارّ   عيطال اااا صاااراحً  الاااال ا ااا  حشااااهد االعتاااداس علاااى األ ااااان  نسااا اً، وجتااارّ    

عاان   ااذل  ا ةااون عاان قةااد علااى احااواو الاايت تااارا مشاااهد االعتااداس علااى األ اااان  نساا اً 
  (140) ري  اإلن نل وت نولو  ا  االتةاال 

 (141)األ خا  ذوو اإلعاق   
عر أن ع اااااار ا مايااااا  القانون ااااا  لأل اااااخا  ذوي اإلعاقااااا   2أ اااااار  الورقااااا  احشااااا     -74
االعا اف الةاريض  ل ت ااا  الت سا ي ، ع اافً  عر  يتضمن تاريااً للتم    احتاادو األ ا ان أو ال

  وأوصل الورق   ن تامق عيطال ا مس ل  حقاوق األ اخا  ذوي اإلعاقا    (142)مشا ا أخرا
ساااا ما    ااااع الا ااااا   الرمس اااا ، مااااع عيااااالس اهتمااااا  للنساااااس والات ااااا     الس اسااااا ، ال   ااااع

  (143)احطسسا  واهل ا ا اال تماع   والةال  
علااى أمه اا  أن تااا  اح تاااا    عمل ااا ياا  األ ااخا   11و اادَّو  الورقاا  احشاا     -75

  (144)ما ذوي اإلعاق    ا ةون على احالوما ، بتوف  احواو وااد

 (145)األقل ا  والشاوم األصل    
ااد عمل اا  تةاام ق وتنا ااذ  21أ ااار  رابطاا   -76 متو /يول ااأب عر أن الاامااا ا اسااق الااذي ياقّ 

س اسا  فاال  و امل  هو النق  الشديد   الا ا   احةنا  عن جمتماا  الروما والسنيت الايت 
  (146)تا م   عيطال ا

التاباااا   لاااس أورو   ن تتخاااذ عيطال اااا خطاااوا  عا لااا  لو اااع وأوصااال  نااا  الاااو راس  -77
واعتماااااااو ع ااااااار تشااااااريا  واااااادو، علااااااى الةااااااا د الااااااو  ،  ماياااااا  جمتماااااااا  الرومااااااا والساااااانيت 

  وأوصل اللجن  ناس ا  ن تتشااور عيطال اا ماع ممثلا  جمتمااا  الروماا والسانيت (147)وال ام نانيت
ساا ما احشاااريع   ااع احشاااريع واألنشااط  احتالقاا   ااق، والوال ام نااانيت،  اان فاا  ق النساااس، بشاا ن  

الاااااايت تناااااااذ   ع ااااااار االساااااا ات ج   الو ن اااااا  إلوماااااااج جمتماااااااا  الرومااااااا والساااااانيت وال ام نااااااانيت، 
  (148)، وذل  على الةاد الو   واإلقل م  واحملل 2020-2012 للا  
طال اااا   اااوواً مساااتمر  لتشاااج ع وأوصااال  نااا  الاااو راس التاباااا   لاااس أورو   ن تااااذن عي -78

اساااتخدا  أفاااراو األقل اااا  للغااااوق   مااااامالوق ماااع السااالطا  اإلواريااا  احملل ااا   وأن ت ااااا فاااتض 
م اتر احساعد  اللغوي      ع الالداي  احان  ، وأن توفر هلذه اح اتار احاوارو الاشاري  واحال ا  

  (149)اليت حتتا  ا ل   تاما بااال  
ابطاا   اعاا  الاااا    وفاااين الثالاال والاشاارين  ن تناااذ عيطال ااا اتااق اا  جملااس وأوصاال ر  -79

  (150)أورو  اإل اري   ماي  األقل ا  القوم  
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 (151)اح ا رون والال يون وملتمسو اللجوس  
أ ار  اللجن  اإلسالم    قوق اإلنسان عر أن عيطال ا  انل علاى مادا عقاوو و  ا   -80

اهلجاار  الوافااد  عر أورو ، وأن ا  ومااا  السااابق ، ريفااق االنتقاااوا  احختلااا ، ساااند  تاادفقا  
  وو االحتاو األورو  الرام   عر وعق عمل ا  اللجاوس، ووفار  الساالم  واألمان حان يةالون عر 
الشااوا ي األوروب اا   وقااد  اا د  الساانوا  األربااع األخاا   توقاا  باثااا  اإلنقاااذ التابااا  لالحتاااو 

ورو ، و اااا د  أيضاااااً تغاااا اً   احناااااخ الس اساااا    عيطال ااااا أوا عر خطااااا   وس اسااااا  األ
  (152)مااوي  بش ا صريض للم ا رين/لال يني واألقل ا 

والحظااال عاااد  ورقاااا  أن عيطال اااا انت  ااال حقاااوق الال ياااني واح اااا رين  ساااتاانت ا  -81
ابرام اا اتااقاا  حراقاا  اهلجار  ماع بلادان جب ا  خار    حراقا  ا دوو   بلادان خاارج أورو ، و

أوا عر حرمان اح ا رين وملتمس  اللجوس من ا ةاون علاى ا مايا  الدول ا     ان أفريق ا، مما
وأ ااار  الورقااا  عر أن اساا ات ج   عيطال ااا، الاايت ياادعم ا ا لااس األورو ،  اناال بناااس قاادرا  

القانون اا  للالاادوو، وتنا ااذ "عمل ااا  ععاااو   ساالطا  بلااد اثلاال علااى وقاا  عمل ااا  الااااور يفاا 
خيااا  ااادأ عااد  اإلعاااو  القسااري  اعاااو  اح ااا رين بشاا ا يفاا  ماا اار عر بلاادان   لو الاا "، ممااا

  (153)يوا  ون ف  ا انت ا ا   س م  وموثق    داً  قوق اإلنسان
 ااخا  وأ اد ماااوا جملااس أورو   قااوق اإلنسااان  ارور  احاا ا  حقااوق اإلنسااان لأل -82

الاااااذين ياااااتق عنقااااااذهق   الاالااااار  وأ ااااااو بااااادور عيطال اااااا   احا ااااا    عنقااااااذ األرواا   الاالااااار 
استقاان  اليب اللجوس واح ا رين لدا وصاوهلق  وحال احااوا السالطا  علاى  االا  عاد   و 

تارا حقوق اإلنسان لأل خا  الذين يتق عنقاذهق   الاالار للخطار بساار ااالفاا  الراهنا  
  (154)لدون األعضاس بش ن عن ان  ول  السانبني ا
تسالّ ق  ن اإلنقاااذ التا ا  أساسا      ااع  عر أن عيطال اا م 14وأ اار  الورقا  احشاا     -83

  والحظااال اللجناا  اإلساااالم   (155)االتااقااا  الدول اا  الرئ سااا   احتالقاا  يمايااا  األرواا   الاالاار
إلنقاااذ   الاالاار منةااو  عل  ااا   عاادو ماان مااهاادا   قااوق اإلنسااان أن القواعااد احتالقاا   

  (156)القانون الاالري الدويل ومااواب القانون الار 
عاادَّن ع ااراسا   لاار اللجااوس،  132/2018وأ ااار عاادو ماان الورقااا  عر أن القااانون  -84
  او ماان صاااوب  عثاااا  األ ااخا  القاااومني ماان بلاادان تاتاارب " مناا " أهنااق يا اا  عر ا ماياا ، ممااا

  (157)األمر الذي ي يد من خطر ععاووق القسري 
احتال    ماي  الدول   واهلجار  واألمان  132/2018وأ ار  عد  ورقا  عر القانون  -85

الاااا ، وأاثر  بواعاال قلاا  قائماا  علااى عااد  أسااس  وأ ااار  ورقااا  عديااد  عر علغاااس "ا ماياا  
 اف   لالع اف  ر   الال ي  ونت ج  هلاذا اإلنسان  "، اليت  انل   اًل من أ  ان ا ماي  اإل

  حااال   يستط ع ملتمسو اللجوس ا ةون على تةاريض عقاما  ألسااام عنساان   عال التدب ، ال
التةاااريض اااصااا  احملااادو  الااايت ينظم اااا القاااانون ا ديااد  ومااان  ااا ن هاااذا التااادب  أن لااار   الف 

الساااا ن  ى اااااادما  الةااااال   أوالنااااا  ماااان ا ةااااون علااااى و ااااع قااااانوين، وماااان ا ةااااون علاااا
  (158)التال ق، وقد يتسار    ايو  عدو اح ا رين يف  الشرع ني أو

ياوفر حان حةالوا  لاااا علاى ا مايا   132/2018والحظل عد  ورقا  أن القانون  -86
الدول اا ، وللقةاار األ اناار يفاا  احةااالوبني، و ااائ ي تةاااريض اإلقاماا  "اااصاا "، فرصاا  واادوو  



A/HRC/WG.6/34/ITA/3 

GE.19-13879 14 

  و اان SIPRIOMIو  من نظا   اي  ملتمس  اللجوس والال ياني، احااروف حال ااً  لرما  لالستاا
اهلدف من نظا  االستقاان هذا هو ت س  عوماج ملتمس  اللجاوس   ا تماع اإليطاايل  وأ اار  

ياااد لاا  هلااق أن ُيستضااافوا   مرا اا  االسااتقاان هااذه، وأهنااق  الورقااا  عر أن ملتمساا  اللجااوس م
ون حال اً عر "مرا   استقاان ملتمس  اللجوس"  اوان ماد  النظار    لاااوق  وُيساتااد أيضااً ُلال

  (159)من هذا النظا  ا ائ ون للالماي  اإلنسان  
عاااّدن  اااون فااا   االحتجاااا ،  132/2018وأ اااار عااادو مااان الورقاااا  عر أن القاااانون  -87

لالعااو  عر الاو ن، والنقاا/ السااخن ، أليفراا التالقا  مان اهلويا ،   مرا ا  االحتجاا  السااب  
يومااً  الاد  180يومااً عر  90واحرا   اإلقل م  ، ومرا   الشر   عند ا دوو، ح ل مّدوها مان 

أقةى  وأ ار  الورقا  عر أن أمني احظام الو     عيطال ا احا  يقوق األ خا  احملتج ين 
مراراً عر الظروف اليت ياا م ف  اا األفاراو   مرافا   احملرومني من ا ري  الشخة   و أب االنتااه أو

  (160)احتجا  اح ا رين
وأ ااار  باااا الورقااا  عر "هنااج النقااا/ الساااخن " وفقاااً للااوائض االحتاااو األورو ، وعر  -88

تقااارير سااوس احااملاا  واالسااتخدا  احااار/ للقااو  ماان  اناار الشاار   إل اااار الال يااني واح ااا رين 
  (161)وقعلى أخذ بةما

عاااادَّن التشااااريع اإليطااااايل احتالاااا   132/2018والحظاااال باااااا الورقااااا  أن القااااانون  -89
  حالا   -  نس  ، ح ل أورج حاال   ديد  لسالر ا نس   اإليطال ا  اح تساا   لتجانس 

ومااادَّو اح لااا  ال من ااا   -التمااارو  صااادور ح اااق هناااائ  علاااى  ااارائق خطااا   ذا  صااال   إلرهاااام أو
  (162)  راً  48تسام ا نس   عر لامل   ا 

والحااامل عااادو مااان الورقاااا  أن عيطال اااا انت  ااال ماااادأ عاااد  اإلعااااو  القساااري  بتنا اااذها  -90
عمل ااا   اارو للم ااا رين يفاا  الشاارع ني، وون ع ااراس تق اا ق وافب وفااروي ماان  اناار الساالطا  

  (163)القضائ  
اإل ااااراسا  ا ديااااد  الاااايت اسااااتالدث ا بواعاااال قلاااا  بشاااا ن  13وأاثر  الورقاااا  احشاااا     -91

بشااا ن قضاااااي الطاااان   القااارارا  احتالقااا    مايااا  الدول ااا  الةااااور  عااان  46/2017القاااانون 
  (164)اللجان اإلقل م  

 عدةو ا نس    
يقااد  صااور   املاا  عاان حالاا  انااادا   أن التاااداو الااو   ال 8الحظاال الورقاا  احشاا     -92

 ل   الااانظق اإلواريااا  والقضاااائ   اإليطال ااا  لتالدياااد حااااال  اناااادا  ا نسااا     عيطال اااا، و ااا 
عاان القلاا  بشاا ن و ااع األ ااخا   8والورقاا  احشاا     6  وأعرباال الورقاا  احشاا    (165)ا نساا  

  وأاثر  رابط   اع  الاا    وفاين الثالال والاشارين (166)س ما  ائا  الروما عدة  ا نس  ، ال
  (167)أ اان الروما ناس  عل القل  بش ن

عر ع ااالق باااا احااااورا  حاا اا  ااطاار ال ااا  احتمثااا    8وأ ااار  الورقاا  احشاا     -93
انادا  ا نسا     صااوف السا ان الروماا، ومان هاذه احاااورا  و اع اسا ات ج   و ن ا  إلومااج 

عر أن  ، ول ن اااااااا أ اااااااار 2020-2012جمتمااااااااا  الروماااااااا والسااااااانيت وال ام ناااااااانيت، للاااااااا   
  (168)اإل راسا  احلموس  اليت اختذوا ا  وم    هذا الةدو يف  وا ال 
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عيطال ا  ن ترا ع القانون احمللا  احتالا  يالا  اناادا  ا نسا    6وأوصل الورق  احش     -94
  (169)1961 ي ل يتس  مع أح ا  اتااق   خاا حاال  انادا  ا نس   لاا 
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