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ر حكومأة إيطاليأا رلأل التو،أياأ الأوار ة فأي تقريأر الفريأق العامأل المعنأي
باالستعراض الدوري الشامل المؤرخ  01كانون األولا يسمبر 4102
()A/HRC/28/4
ترحب إيطاليا بالتوصيات اليت قحددمم ثثنداا اتسدتضرال الددورش ال دامل يف  72ت درين
-1
ّ
األول/ثكتوبر  ،7112وتضرب عن قبوهلا التوصيات التالية ،وتضترب ثهنا ُدحِّمذت بالِّضل ثو ثهنا قيدد
التنِّيذ :التوصديات رقدم  2و 8و 9و 11و 11و 17و 11و 12و 11و 16و 12و 18و19
و 71و 71و 77و 71و 72و 71و 76و 72و 78و 79و 11و 11و 17و 11و12
و 11و 16و 12و 18و 19و 21و 21و 27و 21و 22و 21و 26و 22و 28و29
و 11و 11و 17و 11و 12و 11و 16و 12و 18و 19و 61و 61و 67و 61و62
و 61و 66و 62و 68و 69و 21و 21و 27و 21و 22و 21و 26و 22و 28و29
و 81و 81و 87و 81و 82و 81و 86و 82و 88و 89و 91و 91و 97و 91و92
و 91و 96و 92و 98و 99و 111و 111و 117و 111و 112و 111و 116و112
و 118و 119و 111و 111و 117و 111و 112و 111و 116و 112و 118و119
و 171و 171و 177و 171و 172و 171و 178و 179و 111و 111و 117و111
و 112و 111و 116و 112و 118و 119و 121و 121و 127و 121و 122و121
و 126و 122و 128و 129و 111و 111و 117و 111و 112و 111و 116و112
و 118و 119و 161و 161و 167و 161و 162و 161و 166و 162و 168و169
و 121و 127و 121و 122و 121و 126و 122و 128و 129و 181و 181و181
و 182و 181و.186
-7

وتود إيطاليا ثن تذكر اتعتبارات التالية فيما يتضلق بالتوصيات املتبقية:

التو،ياأ من  0-021إلل 6-021
-1

غير مقبولة.

إن اإلطار القاُوين اإليطايل يكِّدل بالِّضدل حقدو املاداجرين النمداميغ وادن النمداميغ.
داقييت منممددة الضم ددل الدولي ددة رقددم ( 121املتضلق ددة ب دداهلجرة يف
وبضددد ثن ص دددق إيطاليددا عل د اتِّ د ن
ثوضاع اعتسافية وتضزيدز تكدافا الِّدرا واملضاملدة للضمدال املاداجرين ورقدم ( 189املتضلقدة بالضمدل
الالئق للضمال املنزليغ  ،قبل ثن ختضع تستضرال دورش ب أن تنِّيدذ اتتِّداقيتغ علد الددضيد
احملل د  .وفيمددا يتضلددق باتتِّاقيددة الُاُيددة ،قحددمي بالِّضددل تقريددر ثول يلق د الض دوا عل د يايددة الضم دال
املنزليغ يف اإلقليم الوطين.
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وباإلضافة إىل ذلك ،تلتزي إيطاليا بتضزيز احلوار ب أن هذا املوضوع عل مستوى ثوروبا،
بغيددة مكافحددة اتبددار بالب ددر ،عل د النحددو الددذش تطلبددت منمومتددا األمددم املتحدددة و ل د ثوروبددا
فيما يتضلق باإلطار الت ريض والت غيل احلايل.

التو،يتان رقم  046-021ورقم 041-021
-2

غير مقبولتين.

تكِّددل امل دواد  7و 1و 79و 11و 11مددن الدسددتور اإليطددايل يايددة األطِّددال مددن مجيددع
ثشددكال الضنددخ داألددل األسددرة ،ح د ددا فياددا الضقوبددة البدُيددة اةِّيِّددة .كمددا ثن يايددة الطِّددل مددن
"مجيدع ثشدكال الضنددخ ثو الضدرر ثو اإلسدااة البدُيددة ثو الضقليدة واإل دال ثو املضاملددة املنطويدة علد
إ ددال ،وإس ددااة املضامل ددة ثو اتس ددتغالل ،ددا يف ذل ددك اإلس ددااة ا نس ددية ،وه ددو يف رعاي ددة الوال ددد
(الوالدددين ثو الوص د القدداُوين (األوصددياا القدداُوُيغ عليددت ،ثو ثش شددلط لألددر يتضاددد الطِّددل
برعايتددت" ،تسددتند إىل اتِّاقيددة األمددم املتحدددة حلقددو الطِّددل لضدداي  1989الدديت ثدرجتاددا إيطاليددا يف
قواُيناا الوطنية وجب القاُون رقم  126لضاي .1991
وتضاقب املادة  127من القاُون ا نائ بالسجن من يرتكب ثش سوا مضاملة لألطِّال
داألل األسرة .ويحضمرف القاُون اإليطايل سوا املضاملة بأهندا "ثش شدكل مدن ثشدكال اإليدذاا البددين
تمددل ثن يددادش إىل حالددة مددن اإلضددضاف البدددين ثو الروحدداين ثو ثش
ثو النِّس د  ،وثش تدددرف ح ن
شدكل مدن ثشدكال اةضدوع" ،وبأُددت ي دمل "مجيدع ثشدكال التحددرل بالطِّدل مدن جاُدب شددلط
بددالو ثو شددلط ينتم د إىل األسددرة ُِّسدداا" .وتح دددد الضقوبددات عندددما يددادش سددوا املضاملددة إىل
إصابة بدُية ثو وفاة ،وتتوقخ عل وجود ظروف م ددة للضقوبة .وإضافة إىل الضقوبدات ا نائيدة
ضددد مدرتكي اإليددذاا ،ي ددمل القدداُون املدددين موعددة كاملددة مددن التدددابن حلمايددة األطِّددال ضددحايا
اإليددذاا .وعندددما د ّدرع امل د ّدع الضدداي دعدداوى قضددائية وجددب املددادة  127مددن القدداُون ا نددائ ،
يكددون ملزم داب بددكبال لكمددة ال ددباب الدديت تتمتددع بوتيددة قضددائية إقليميددة ،وبضددمان تل ّق د الطِّددل
املضين املساعدة من اةدمات اتجتماعية (املادة  619مكرراب تاسضاب مدن القداُون ا ندائ  .و دو
حملكمة ال باب ثن تأمر مرتكب فضل اإليذاا بضدي اتقرتاب من الطِّل وجب ثوامر ياية تنط
علياددا املددادة  127مكددرراب مددن القدداُون املدددين ،ثو قددد تددأمر بكبضدداد الطِّددل إذا لددزي األمددر (الِّقددرة
األألنة من املادة  111من القاُون املدين .
موسدضاب ،وث ّكددت ثُدت
فسرت لكمة النقض املادة  121من القاُون ا نائ تِّسناب ّ
وقد ّ
ت و اعتبار استلداي ثش درجدة مدن درجدات الضندخ تددبناب تأديبيداب م دروعاب ،وإمدا سدوا مضاملدة
يقددع ضددمن فوددة سددوا املضاملددة احملمددورة ص دراحةب وجددب املددادة  127مددن القدداُون ا نددائ  .وعليددت،
ِّاددم الت دددابن التأديبيددة (احل ددق يف التأدي ددب بأهنددا ليس د ثكُددر م ددن ُم دداي يتددألخ م ددن تضليم ددات
تح ن
وإرشادات وثوامر وُدائح ،فضالب عن ثشكال من احلمر وعقوبات ألِّيِّة ُتيجة عددي اتمتُدال،
تكون مجيضاا يف إطار تن وة الطِّل.
GE.15-04939
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التو،ية رقم 011-021
-1

غير مقبولة.

مل تحنِّمذ إيطاليا عمليات إعادة بكجرااات مستضجلة إىل اليوُان .فقد اعتمدت إجرااات
ت غيلية علد احلددود وفدق هندع يتضامدل مدع كدل حالدة علد حددة .فتححددد هويدة كدل ماداجر علد
النحو الواجب ،وتتضامل السلطات امللتدة مع مجيع التِّاصيل ال لدية مدن ثجدل رصدد احلالدة
الِّرديددة وتدددابن املسدداعدة ذات الدددلة .و كددن النمددر يف استِّسددارات لددددة عددن حدداتت بضيناددا
لإلعادة بكجرااات مستضجلة إذا ما ثتيح مضلومات دقيقة.

التو،ية رقم 084-021
-6

مقبولة وائيا.

يحضرف مجيع املااجرين الذين لديام احلق يف البقاا يف إيطاليا بدربامع اإلدمدا  .ويحسدتقبنل
املااجرون الذين يدلون إىل إيطاليا بالقوارب ُتديداب ويحستضافون باحرتاي كامل حلقو اإلُسان.
ثمددا فيمددا يتضلددق بكش دراكام يف اةطددو الوطنيددة وب درامع اإلدمددا  ،فاددذا اددن متددا سددوى لالجوددغ
ثو ملتمس اللجوا ثو لألشلاا املستحقغ للحماية ألسباب إُساُية.
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