
(A)   GE.09-17148    041209    071209 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

     حلقوق اإلنسان وفقـاًية أعدته املفوضية السامللمعلوماتجتميع     
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  إيطاليا    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
اخلاصة مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق               

 وال يتضمـن التقريـر أيـة آراء أو وجهـات نظـر           .  املتحدة الرمسية ذات الصلـة    األمم
أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية              

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق           . الصادرة عن املفوضية  
بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات الـواردة يف              وذُكرت. اإلنسان
. وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات             . التقرير

ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحـة إن    
ـ   ال كانت وملا كـان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق           . ةتزال صاحل

الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى            
أو املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع اآلليـات   /إىل عدم التصديق على معاهدة ما و 

  سان اإلنالدولية حلقوق
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو
 االنضمام أو اخلالفة

  /اإلعالنـات
 التحفظـات

  االعتراف باالختصاصات
 احملددة هليئات املعاهدات

):١٤املادة  (شكاوى األفراد    )٣ ()٤املادة (نعم   ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٥ مجيع أشكال التمييز العنصري االتفاقية الدولية للقضاء على 
 نعم

 - ال يوجد ١٩٧٨سبتمرب / أيلول١٥ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ١٥ من املادة    ١الفقرة  (نعم   ١٩٧٨ سبتمرب/ أيلول١٥ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 )١٩ من املادة ٣ والفقرة

الشكاوى املتبادلة بني الدول
 نعم): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق        
  املدنية والسياسية

 - )٥ من املادة ٢الفقرة (نعم  ١٩٧٨سبتمرب / أيلول١٥

لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     الربوتوكول االختياري الثاين ل   
  املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ١٩٩٥فرباير / شباط١٤

 - )عام(نعم  ١٩٨٥يونيه / حزيران١٠ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال         
  التمييز ضد املرأة

٨املادتان  (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢
  ال): ٩و

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة     
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

الشكاوى املتبادلة بني الدول  ال يوجد ١٩٨٩يناير / كانون الثاين١٢
  نعم): ٢١املادة (

 نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
املـادة(إجراءات التحقيـق    

  نعم): ٢٠
 - ال يوجد ١٩٩١سبتمرب / أيلول٥ اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشـتراك     
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

  اإلعالن امللزم مبوجب املادة     ٢٠٠٢مايو / أيار٩ 
   سنة١٧: ٣

-  

علـق ببيـع    الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املت     
 األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 - ال يوجد ٢٠٠٢مايو / أيار٩

  -  ال يوجد  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥  تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةا

٦ملادتان  ا(إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  ال): ٧و

توقيـع فقـط، يف(  الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            :تشمل املعاهدات األساسية اليت مل تنضم إليها إيطاليا
اقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،، واالتف )٢٠٠٣توقيع فقط، يف عام     (، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب       )٢٠٠٩ عام

  ).٢٠٠٧توقيع فقط، يف عام (واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
  

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  )٤(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم ة عليها اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقب
 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
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 نعم )٥(بروتوكول بالريمو

 ١٩٦١نعم، باستثناء اتفاقية  )٦(الالجئون وعدميو اجلنسية

 نعم )٧( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٨(ل الدوليةاالتفاقيات األساسية ملنظمة العم

 نعم اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق     و)٩(جلنة القضاء على التمييز العنصريشجعت كل من     -١
 والفريـق العامـل املعـين       )١١(وجلنة مناهضة التعذيب   )١٠(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

رر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري        واملق )١٢(باالحتجاز التعسفي 
 واملقرر اخلاص املعـين حبقـوق اإلنـسان         )١٣(وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب      

على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال           للمهاجرين، إيطاليا   
 جلنة مناهضة التعذيب إيطاليا بالتـصديق علـى          كما أوصت  .)١٤(املهاجرين وأفراد أسرهم  

   .)١٥(الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
وشجعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إيطاليا على مواصلة تقييم حالة حتفظاهتا على              -٢

  .)١٦(العهد بقصد سحبها

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       اللجنة، شجعت   ٢٠٠٤يف عام     -٣

االقتـصادية   االحتكـام إىل احلقـوق       إمكانيـة على أن تعيد النظر يف موقفها إزاء        إيطاليا  
  .)١٧( يف القضاءواالجتماعية والثقافية

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  -جيم   
 واللجنة املعنية باحلقوق    )١٨(لعنصريالحظت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ا         -٤

 واللجنـة املعنيـة حبقـوق       )٢٠( وجلنة مناهضة التعذيب   )١٩(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 جلنة  واشتركت. أن إيطاليا مل ُتنشئ بعد مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان          )٢١(اإلنسان

املقـرر  و) ٢٢(ة حبقوق اإلنـسان    اللجنة املعني  القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري مع      
للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك رة اخلاص املعين باألشكال املعاص

بإنـشاء   يف توصية إيطاليا     )٢٤(العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي    ق  والفري )٢٣(من تعصب 
تتمتع  هذه املؤسسة جيب أن      ن أ الفريق العامل وأضاف   .)٢٥(يسملبادئ بار اً  وفقة  هذه املؤسس 

أسدت ،  ٢٠٠٧ام  ويف ع  .)٢٦(ازإىل مجيع أماكن االحتج    ودون قيود    ة وصول كامل  بإمكانية
مؤسسة ء  املشورة القانونية بشأن مشروع قانون إلنشا     األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     مفوضية  
، ٢٠٠٩س  مار/ويف آذار ،  )٢٧(٢٠٠٧يف عام   وحظي املشروع مبوافقة جملس النواب      وطنية،  

 املتابعة الذي بعثت به إىل جلنة القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز               رديف  أشارت إيطاليا   
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 ٢٩ولغايـة    .)٢٨(ة هذه املسأل  صوصون خب ا عاكفة على إعداد مشروع قان     إىل أهن العنصري،  
ـ  من   مؤسسة معتمدة  إيطاليامل يكن لدى    ،  ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول  تنـسيق الدوليـة   ة ال جلن

   .)٢٩(نية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانلمؤسسات الوطل
ورحبت كل من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة وجلنـة              -٥

مناهضة التعذيب وجلنة القضاء على التمييز العنصري بإنشاء املكتب الوطين للقـضاء علـى              
اص املعين باألشكال   املقرر اخل ، أوصى   ٢٠٠٦ويف عام    .)٣٠(٢٠٠٤التمييز العنصري يف عام     

 برفـع   للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب          رة  املعاص
  .)٣١(مستوى استقالل هذا املكتب وزيادة موارده

ورحبت جلنة مناهضة التعذيب بإنشاء جلنة محاية القاصرين األجانب لتحديد طرائق             -٦
  .)٣٢(على الصعيد الوطين اًاستقبال غري املصحوبني منهم ومحايتهم مؤقت

للمحامني العامني املدافعني عن األطفال     جلنة حقوق الطفل إنشاء مكاتب      ت  الحظو  -٧
بيد أهنـا ظلّـت     ألطفال،  وظيفة حمام وطين عام ل    واجلهود الرامية إىل إنشاء     ق،  أربع مناط يف  

  .)٣٣(ةآلية مركزية مستقلة لرصد تنفيذ االتفاقيمنشغلة لعدم وجود 

   تدابري السياساتيةال  -دال   
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إيطاليا     ، حثت اللجنة املعنية ب    ٢٠٠٤يف عام     -٨

  .)٣٤(إلعالن وبرنامج عمل فيينااً على إعداد خطة عمل وطنية متكاملة حلقوق اإلنسان وفق
ىل ، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعزز إيطاليا جهودها الراميـة إ           ٢٠٠٦ويف عام     -٩

وضع الصيغة النهائية خلطة عمل وطنية بشأن األطفال واعتماد هذه اخلطة وتنفيذها بالتشاور             
  .)٣٥(والتعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم اجملتمع املدين

للعنصرية والتمييـز   رة  املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاص    ، رحب   ٢٠٠٧ويف عام     -١٠
 خبطة العمل الوطنية بـشأن متابعـة        تصل بذلك من تعصب   العنصري وكره األجانب وما ي    

أعمال املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل            
  .)٣٦( ووضع املقرر يف الوقت نفسه عدة توصيات بشأن اخلطة املذكورةبذلك من تعصب،

يق االتفاقيـات والتوصـيات     جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطب      والحظت    -١١
وضعت اليت  ،  ٢٠٠٧يف عام   " ر يف إيطاليا  مكافحة االجتار بالبش   جراءاتجلنة تنسيق إ  "ء  شاإن

  .)٣٧(راالجتار بالبش وضع خطة وطنية ملكافحةبني املؤسسات هبدف اً مشترك جدوالً
املتعلقة بالربنامج  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(، اعتمدت إيطاليا خطة العمل      ٢٠٠٥ويف عام     -١٢

، واعتمدت )٣٨(العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان الذي يركز على نظام املدارس الوطين          
  .)٣٩(من املبادرات يف هذا الصدداً عدداً أيض
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -اً ثاني  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

   التعاون مع هيئات املعاهدات-١    

  )٤٠(عاهدةهيئة امل
  آخـر تقرير
 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية قُدم وُنظر فيه

حيل موعد تقدمي التقارير السادس ٢٠٠٩مارس /آذار ٢٠٠٨مايو /أيار ٢٠٠٦مارس /آذار جلنة القضاء على التمييز العنصري
عشر والسابع عشر والثامن عشر

 ٢٠١١اجملمعة يف عام 

حلقوق االقتصادية  اللجنة املعنية با  
 واالجتماعية والثقافية

/تـــشرين الثـــاين ٢٠٠٣أبريل /نيسان
 ٢٠٠٤نوفمرب 

تأخر تقدمي التقرير اخلامس منذ -
 ٢٠٠٩يونيه /حزيران

ــشرين األول ٢٠٠٦أبريل /نيسان ٢٠٠٤مارس /آذار اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان /تـ
 ٢٠٠٦أكتوبر 

حيل موعـد تقـدمي التقريـر
ــشري  ــسادس يف تـ نالـ

 ٢٠٠٩أكتوبر /األول

ــانون األول جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة /كـ
  ٢٠٠٣ ديسمرب

ينـاير  /الثاين كانون
٢٠٠٥ 

تأخر تقدمي التقرير السادس منذ -
 ٢٠٠٦يوليه /متوز

تقدميه منـذ تأخر  ٢٠٠٧يوليه /متوز  ٢٠٠٤مايو /أيار جلنة مناهضة التعذيب 
 ٢٠٠٨يوليه /متوز

قريـرحيل موعـد تقـدمي الت     
 ٢٠١١السادس يف عام 

قُّدم التقريران اجملمعان الثالـث - ٢٠٠٣مارس /آذار ٢٠٠٠مارس /آذار جلنة حقوق الطفل
 ٢٠٠٨والرابع يف عام 

 الربوتوكول  -جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق باشتراك األطفال    

  يف الرتاعات املسلحة

مات عن التنفيـذأُدرجت معلو   - ٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢٠٠٤يوليه /متوز
يف التقريرين الثالـث والرابـع
املقدمني للجنة حقوق الطفـل

  ٢٠٠٨يف عام 
 الربوتوكول  -جلنة حقوق الطفل    

االختياري املتعلق ببيع األطفـال     
وبغاء األطفال واستغالل األطفال    

  يف املواد اإلباحية

أُدرجت معلومات عن التنفيـذ  - ٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢٠٠٤يوليه /متوز
 التقريرين الثالـث والرابـعيف

املقدمني للجنة حقوق الطفـل
  ٢٠٠٨يف عام 
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   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة-٢

 نعم وجهت دعوة دائمة

للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومارة  املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاص     آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  )٤١()٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣-٩(ب  من تعصيتصل بذلك

  )٤٢()٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٣(الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي 

 تـشرين٢٩-٢٠(املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعـبري            
  )٤٣()٢٠٠٤أكتوبر /األول

 )٤٤()٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨-٧(جرين املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمها

 )٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة  الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

 - الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد

،)٤٥(يق العامل املعين باالحتجـاز التعـسفي      تعاون بالكامل مع احلكومة كل من الفر        التعاون أثناء البعثات/التيسري
للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـبرة  املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاص    و

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة، و )٤٦(ب  وما يتصل بذلك من تعص    
 . )٤٨(رين واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاج،)٤٧ (الرأي والتعبري

  متابعة الزيارات

 رسالة بشأن مجلة أمور، منها مجاعات حمـددة١٤ُبِعث خالل الفترة قيد االستعراض       الردود على رسائل االدعاءات، والنداءات العاجلة
 يف٦٤وردت احلكومة على تسع رسائل منها، وهي ردود متثل نـسبة  . وامرأة واحدة 

 .املائة ّمما ُبِعث من رسائل

د علــى االســتبيانات املتعلقــة مبــسائلالــردو
 )٤٩(مواضيعية

أرسـلها املكلفـون بواليـاتاً   استبيان ١٦ استبيانات من أصل     ٤ردت إيطاليا على    
 .)٥١(، ضمن املهل احملددة)٥٠(مبوجب إجراءات خاصة 

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان -٣    
لية إىل املفوضية يف الفتـرة الواقعـة بـني        واظبت إيطاليا على تقدمي تربعات ما       - ١٣

مبا فيها تربعات قدمتها إىل الصناديق املخصصة ألغـراض      ،)٥٢(٢٠٠٩ و ٢٠٠٥  األعوام
  .)٥٣(٢٠٠٨ و٢٠٠٥يف الفترة الواقعة بني األعوام إنسانية 

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

   املساواة وعدم التمييز-١    
ء السامية حلقوق اإلنسان عن قلقهـا الـشديد إزا        ة  ملفوض، أعربت ا  ٢٠٠٨ عام   يف  -١٤

مشرية غري املرغوب فيها،    ت  واألقلياهاجرين غري الشرعيني    املواملتعصبة جتاه   املواقف املعادية   
اليت ُشّنت  الشرعية واهلجمات    رمي اهلجرة غري  بشأن جت اً  مؤخرحلكومة  الذي اختذته ا  ىل القرار   إ
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 ، أشـارت  ٢٠٠٩عام  ويف  . )٥٤(ويف نابويل وميالن   الغجرمستوطنات  ضد  ألخرية  يف اآلونة ا  
جر ومعاملتهم بطريقة السكان الغضد تمييز عن ال قوثائورود الكثري من الإىل املفوضة السامية 

حيال اً  عن قلقها أيض  جلنة القضاء على التمييز العنصري      ، أعربت   ٢٠٠٨عام  ويف   .)٥٥(مهينة
  .)٥٦(الغجرجتاه  رالبلديات واجلمهوفيما بني مطية السلبية السائدة املواقف والصور الن

ومع أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز العنصري أحاطتـا               -١٥
فقد ظلت اللجنـة األوىل يف      التمييز العنصري والتعصب،    مببادرات رامية إىل مكافحة     اً  علم
إللقاء أبلغ عنه من حاالت     ا  بالقلق إزاء م   تشعران   ٢٠٠٨م   واللجنة الثانية يف عا    ٢٠٠٦ عام

رعايـا  اسـتهدفت     بعض الساسة  تصرحيات نسبت إىل  ها  الكراهية، مبا في  حتض على   خطب  
 جلنة القضاء على التمييز العنصري    أوصت  و. )٥٧(رغج، إىل جانب ال   رب ومسلمني عأجانب و 

أضافت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان  ، بينما  )٥٨(هذا التوجه باختاذ إجراءات صارمة ملواجهة     
ة الكراهية حمظـور   اليت حتض على     طباخلأن  انتظام وبشكل علين    ذكر ب تيطاليا جيب أن    أن إ 
ر قـر كما شـّدد امل . )٥٩(ةىل العدالإاملسؤولني عنها   إجراءات فورية لتقدمي أن تتخذ  و اً،قانون

وما يتصل بذلك  ري وكره األجانباخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنص
  .)٦٠(نبكراهية األجااحملرضة على العنصرية واملنابر السياسية من تعصب على أمهية مكافحة 

 اإلعالم  طوسائوأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن انشغاهلا إزاء استمرار             -١٦
عدم كفاية التـدابري   إزاء  و نيتوالسيغجر  ل ا مجاعيتعن  يف تقدمي صورة سلبية     العامة يف أداء دور     

اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة  رر املقإضافة إىل ذلك، أشار  و. )٦١(ه احلالة ملعاجلة هذ املتخذة  
 ئطإىل دور وسـا    وما يتصل بذلك من تعـصب     ب  للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجان    

 وشن الغزوات واألخطار    ةاجلرميبملهاجرين وربط املسلمني    عن ا صورة سلبية     اإلعالم يف تقدمي  
جلنة القضاء على    املتابعة الذي بعثته إىل       رد وأشارت إيطاليا يف  . )٦٢(بوالتطرف واإلرها احملدقة  

  .)٦٣(ةملعاجلة هذه املسأل أو املُزمع اختاذها  إىل اخلطوات املتخذةالتمييز العنصري
عاصـرة للعنـصرية   اخلاص املعين باألشكال املر املقر، أعرب كل من   ٢٠٠٨ويف عام     -١٧

اخلبري املستقل املعين بقـضايا      و وما يتصل بذلك من تعصب    ب  والتمييز العنصري وكره األجان   
املقتـرح املقـدم    إزاء   اواملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين عن بالغ قلقه        ات  األقلي

ويـة  مـن أجـل حتديـد ه   األطفال، ن فيهم مجيع أفراد الغجر، مببشأن أخذ بصمات أصابع   
ألن هذا املقترح اسـتهدف     اً  ونظر. ايطاليإيف  األشخاص غري احلائزين على وثائق ّممن يعيشون        

اخلاصة مع  ت  إلجراءاوالحظت ا .  فقد ُصنِّف على أنه متييزي على حنو جلي        اً،أقلية الغجر حصر  
، مبن فيهم أعـضاء      الذي يتبعه الزعماء السياسيون    اخلطاب العدائي والتمييزي  أسلوب  األسف  

ربـط  وقد عمل هؤالء املسؤولون من خـالل        .  مجاعة الغجر  جملس الوزراء، عند اإلشارة إىل    
من العداوة جتاه مجاعة    خلق بيئة   على  اً  خميماهتم فور الدعوة إىل تفكيك    صراحة و اإلجرام  بالغجر  

ىل تعبئة مجاعـات    إ املناخ   وأدى هذا . س النا فيما بني عامة  اً  الغجر وخماصمتها ووصمها عموم   
  .)٦٤(د املنتمني إليهمشنت سلسلة من اهلجمات ضد خميمات الغجر واألفرا فةمتطر
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اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية        و )٦٥(املعنية حبقوق اإلنسان  ة  اللجنورحبت    -١٨
 اليت تفسح اجملـال      من الدستور  ٥١املادة  املُدخلة على   التعديالت   ب )٦٦(واالجتماعية والثقافية 

  الحظت ذلك  احلقوق بني الرجل واملرأة، كما    يف  صة لضمان املساواة    اعتماد تدابري خا  أمام  
غري أن جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أعربت عـن   . )٦٧(ةالدوليل  جلنة خرباء منظمة العم   

 ألحكام االتفاقية يف الدسـتور أو يف      اً  تعريف للتمييز ضد املرأة وفق    قلقها حيال عدم وجود     
جلنة القضاء على التمييز ضـد  حثت و. )٦٨(الةجمال العمنها يف  خبالف املوضوع م  التشريعات

ـ ة الفئات الضعيفاملرأة إيطاليا على اختاذ تدابري فعالة للقضاء على التمييز ضد          ن من النساء، مب
ميـع  هلؤالء النـسوة جب   اإلنسان  ق  لى تعزيز احترام حقو   عواملهاجرات، و غجر  نساء ال فيهن  

  .)٦٩(ةاملؤقت ابري اخلاصة التديهاالوسائل املتاحة، مبا ف

   حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه-٢    
احملددة ن جرمية التعذيب    ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها أل       ٢٠٠٧يف عام     -١٩

عن قلقها  ، كما أعربت اللجنة     )٧٠(ييف القانون احملل  غري مدرجة بعد     من االتفاقية    ١يف املادة   
، القـانون ذ  إنفااملكلفة ب وكاالت  العاملة من جانب    إساءة امل  من التقارير عن     عددورود  إزاء  

من حاالت اً ، وإزاء العدد احملدود جد   هذه احلاالت اليت أُجريت يف    تحقيقات   ال عددوحمدودية  
يف قد ختضع   قلق أن جرمية التعذيب      اللجنة مع ال   الحظتو. اإلدانة بارتكاب هذه اإلساءات   

نظـر يف   واصل ال أهنا ت بالبيان الذي أدلت به إيطاليا      ب ت، ورحب مالتقاد لقانون تبعض احلاال 
انـشغاهلا إزاء   عن  جلنة حقوق الطفل    اً   أيض ت، أعرب ٢٠٠٣عام  ويف  . )٧١(مدة التقادم تعديل  

 لألطفـال وإزاء استـشراء   املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني احلاالت املزعومة إلساءة معاملة     
  .)٧٢(راألجانب وأطفال الغجطفال األ سيما ال، وإيذائهم
، لفتت املفوضة السامية االنتباه إىل حمنة املهـاجرين والالجـئني يف            ٢٠٠٩ويف عام     -٢٠

إيطاليا، وأشارت إىل أنه عند افتراض وجود قوارب يف ضائقة حتمل مهاجرين على متنها، فإن               
وترفض الـسلطات يف    .  الدويل السفن اليت متر هبا وتتجاهل نداءاهتا يف االستغاثة تنتهك القانون         

كثري من احلاالت استقبال هؤالء املهاجرين وتتركهم ملواجهة املصاعب واملخاطر، إن مل يلقـوا        
وأشار تقرير صدر عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف          . )٧٣(حتفهم يف عرض البحر   

 انتـشلتهم زوارق     شخـصاً  ٢٣٠ إىل ما أُعرِب عنه من قلق بالغ إزاء مصري حنو            ٢٠٠٩عام  
الدورية اإليطالية وأعادهتم من حيث أتوا من دون تقييم سليم الحتياجاهتم احملتملة من احلماية،              

وأعربـت  . وأضاف التقرير أن هذا احلدث ميثل حتوالً هاماً يف السياسات اليت تتبعها إيطاليـا             
احلدث ودعت إيطاليا   مفوضية شؤون الالجئني عن أسفها الشديد النعدام الشفافية اليت حتيط ب          

  .)٧٤(التدابري إىل أن تعيد النظر يف قرارها وتتجنب تكرار هذه
قد اللجوء  ملتمسي  بعض  ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن         ٢٠٠٧ويف عام     -٢١

مبوجـب  علـى حـدة     هم  طلبيف تقييم   حلصول على اللجوء و   احرموا من احلق يف تقدمي طلب       
 )٧٦(٢٠٠٨ التمييز العنـصري يف عـام    على وأعربت جلنة القضاء     .)٧٥(ةة ومرضي ات منصف إجراء
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األجانـب  ما حيال ادعاءات تفيد بأن      عن قلقه  )٧٧(٢٠٠٦م  واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عا     
 قـوقهم مل ُيبلّغوا كما ينبغي حبمبيدوسا األجانب يف ال ومساعدة  ة  اإلقامة املؤقت مركز  احملتجزين يف   

 وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء     .اًوواجهوا خطر طردهم مجاعي    على حمام     يتمكنوا من احلصول   ومل
بأشكال االضطهاد املتعلقـة    خاص إزاء عدم االعتراف     على التمييز ضد املرأة عن انشغاهلا بوجه        

املعنية حبقوق اإلنـسان إىل الطبيعـة        للجنة وأشارت ا  )٧٨(.ئنوع اجلنس يف حتديد وضع الالج     ب
ة، املعاملإساءة  لتعذيب أو   تتعرض فيه ل  /قد يتعرض إىل بلد   عدم إقصائه   يف  املطلقة حلق كل شخص     

. )٧٩(من املهاجرين على حـدة    حالة كل مهاجر    معاجلة  ضمان  ا ب إيطاليإىل االلتزام املترتب على     و
. )٨٠(ةالتمييز العنصري توصية بشأن مسألة عدم اإلعادة القـسري         علىجلنة القضاء   اً  ووضعت أيض 

ترحيل إرهابيني ت اال إىل حمبسألة االحتجاز التعسفي شار الفريق العامل املعين، أ٢٠٠٨عام  يفو
  .)٨١(بهم على حنو تعسفيتعذيم والعتقاهلة  كبريةروقد يتعرضون فيها خلطمزعومني إىل دول 

حرمـان   أن   ٢٠٠٨ يف عـام     الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي     وذكر    -٢٢
ن قبيـل املركـز املوجـود يف         مراكز االستقبال، م    أوىل احلرية يف من  اً  فعلياللجوء  ملتمسي  

  .)٨٢(ةزمنية صارمة ومشددبأطر اً حمددأساس قانوين وإىل اً ينبغي أن يكون مستندالمبيدوسا، 
فتـرة   مزمع من شأنه أن يطيل بـشكل كـبري        تشريعكما أشار الفريق العامل إىل        -٢٣

اً االستبعاد اليت تستضيف أجانـب تلقـوا أمـر        اهلوية و حتديد  مراكز  االحتجاز القصوى يف    
 ولكن يبـدو أن     اً، شهر ١٨تمتد إىل   أن املدة القصوى س   وأُعِلن من حيث املبدأ عن      . بالطرد

الفريق العامل علـى أن االحتجـاز يف        وشدد  . )٨٣(الالحقة توخت إجياد حل وسط    اخلطط  
علـى  م املفروض   عاالظر  حلامع كل من    اً  يكون متفق جيب أن   اهلوية واالستبعاد   حتديد  مراكز  

من ) ٤(٩ألحكام املادة اً ضمانات إجرائية كافية وفقمبوجب اً يكون حممياالعتقال التعسفي و
احتجاز يستند بأن ى الفريق العامل وصوأ. )٨٤(هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالع

على يف فحص قضايا األفراد     التدقيق  ىل مزيد من    اهلوية واالستبعاد إ  حتديد  مراكز  األجانب يف   
وهـو رهـن   طلب جلوء ويف حال قدم شخص ما . نأساس معايري منصوص عليها يف القانو   

ـ اهلوية واالستبعاد، فإن احتجازه جيب أال يـستمر         حتديد  أحد مراكز   الحتجاز يف   ا  .اًتلقائي
تعزيـز   منبد   الو.  الطوعية للمبعدين  عودةالتدابري تشجيع   وينبغي إيالء مزيد من االهتمام ل     

  .)٨٥(اهلوية واالستبعادحتديد مراكز للمحتجزين يف املقدمة املعونة القانونية 
 املطبـق  من قانون نظام الـسجون    اً   مكرر ٤١إىل املادة   واسُترعي انتباه الفريق العامل       -٢٤

ويبقـى  . )٨٦(مافيويـة منظمـات  املنتمني إىل عضاء األو على املتهمني بارتكاب جرائم إرهابية 
 سـاعة  ٢٢قل عن ت  الملدةة معزولة زنزانيف اً قابعاً  مكرر٤١ملادة الذي خيضع لنظام ا   السجني  

 آخـرين اء  مخسة سجن الزنزانة مع جمموعة مكونة من      خارج  املتبقيتني  ساعتني  وميضي ال ؛  يومياً
ية الزيارات العائل وتقتصر   يف منطقة ترفيهية صغرية تشبه القفص؛        خيضعون ألحكام املادة نفسها   

الـيت   باسـتثناء ( وُتمنع مجيع الزيارات األخـرى       اً،يارة واحدة أو زيارتني اثنتني شهري     زعلى  
للغايـة؛   اتفيـة حمـدودة   اهلكاملـات   للفحص وتكون امل  املراسالت  وختضع  ؛  )ميااحمل جيريها
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 حظ الفريق العامـل أن    وال. )٨٧(السجن داخل   العمل واألنشطة االجتماعية  مجيع أنشطة    وُتعلق
يشكون من عدم إتاحة سبيل انتـصاف فعـال         اً   مكرر ٤١املادة  ني ألحكام   السجناء اخلاضع 

  .)٨٨(بعد عاماً عام همالحتجازاخلاص نظام الضد جتديد  الناحية العمليةأمامهم من 
رحبتا بوضع تدابري    )٩٠( وجلنة مناهضة التعذيب   )٨٩(ومع أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       -٢٥

  .)٩١(ناكتظاظ السجوا منشغلتني إزاء ظلتفقد حيات جديدة، لالحتجاز وخطة لبناء إصالبديلة 
 )٩٣(واللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان     )٩٢(وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري       -٢٦

من ة  تفيد بأن ظروف االحتجاز يف مركز المبيدوسا غري مرضي         تقارير ورود   ا إزاء معن قلقه 
بعض أن  لنظافة والغذاء والرعاية الطبية، و     ا اعأوضتدهور  واملركز باملهاجرين   حيث اكتظاظ   

األمـم  مفوضـية   ، أشار تقرير صدر عن      ٢٠٠٩ عام   ويف. ةاملعامل تعرض إلساءة    املهاجرين
حالـة إنـسانية مـثرية      خيلـق   المبيدوسا  اكتظاظ مركز   إىل أن   املتحدة لشؤون الالجئني    

لعنصرية والتمييز العنـصري    خلاص املعين باألشكال املعاصرة ل    وأوصى املقرر ا  . )٩٤(لالنشغال
ـ    يف مراكز    األوضاعوما يتصل بذلك من تعصب بتحسني       ب  وكره األجان  ة اإلقامـة املؤقت

الصحية والـسكن   ية  الرعاتقدمي  لضمان  اهلوية واالستبعاد   حتديد  األجانب ومراكز   ومساعدة  
ن هذه املسألة   وأشارت إيطاليا إىل بذل جهود بشأ     . )٩٥(املالئمة فيها  املعيشية   واألحوال الالئق

  .)٩٦(التمييز العنصريجلنة القضاء على يف رد املتابعة الذي بعثت به إىل 
 إدخال  ٢٠٠٥ومع أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الحظت يف عام               -٢٧

العنف ضد املرأة وعدم وجود      زاء استمرار إبعض اإلصالحات التشريعية، فقد ظلّت منشغلة       
  .)٩٧(ملة ملكافحة اإلرهاب جبميع أشكالهاستراتيجية شا

عدد ضحايا  إزاء ارتفاع    ٢٠٠٣يف عام   عن بالغ قلقها    حقوق الطفل   ة  جلنوأعربت    -٢٨
ّممن يتعرضون  رومانيا،  اً  وخصوصاألطفال، ومعظمهم من بلدان أوروبا الشرقية،       ن  االجتار م 

جلنة خـرباء   طت  وأحا. )٩٨( التسول غراضاالستخدام أل و بشكل خاص لالستغالل اجلنسي   
من القاصرين يف الفترة املمتدة بني عام       ضحايا االجتار   عدد  تزايد  باً  منظمة العمل الدولية علم   

التـدابري   ب ٢٠٠٧عام  ومع أن جلنة مناهضة التعذيب رحبت يف        . )٩٩(٢٠٠٦ وعام   ٢٠٠٠
اء بالنـس ملكافحة االجتار   رامية  عزيز اجلهود ال   فقد أوصت بت   املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر،   

  .)١٠٠(اص ومعاقبتهماالجتار باألشخ مرتكيب واألطفال واختاذ تدابري فعالة ملقاضاة

   إقامة العدل وسيادة القانون-٣    
منـشغلون ألن    أن القـضاة     ٢٠٠٦اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان يف عـام         الحظت    -٢٩
ـ ة ضمان أن تظل السلطة القـضائية مـستقل     بوأوصت   للتهديدم معرض   ستقالهلا ن الـسلطة  ع

برسالة ادعاء    املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني     بعث  ،  ٢٠٠٧ام  ويف ع . )١٠١(ةالتنفيذي
اليت تضطلع هبا دائرة االستخبارات اإليطالية ودائرة األمـن          ةالتجسس غري املشروع  أنشطة  بشأن  

فيها الرابطـة   ، مبا    القضاة رابطاتوبيني  و اإليطاليني واألور  فيما يتعلق بالقضاة  العسكري اإليطالية   



A/HRC/WG.6/7/ITA/2 

11 GE.09-17148 

بـيني  و والرابطة األوروبية للقضاة األور(Magistratura democratica)اإليطالية للقضاة الدميقراطيني 
. )Magistrats européens pour la démocratie et les libertés( من أجل الدميقراطية وحرية القـضاة 

قيـد التنفيـذ منـذ حـوايل        هذه األنـشطة     إىل أن اً  مشريبالغ قلقه   املقرر اخلاص عن    وأعرب  
  .)١٠٢(تسنوا مخس
الضمانات يف نظام   ، رأى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أن         ٢٠٠٨ويف عام     -٣٠

ولكن ميكـن أن تـنجم حـاالت    . رصينة غري القانوين عديدة و  حتجازالعدالة اجلنائية ضد اال   
ن اإلفراط يف اللجوء    و غري مربر وع   ية على حن   اإلجراءات اجلنائ   مدة طولعن  التعسفي  االحتجاز  

واللجنة املعنية  ) ١٠٤(٢٠٠٧ مناهضة التعذيب يف عام   وأعربت جلنة   . )١٠٣(يإىل احلبس االحتياط  
ي ُتحـدد   الوقـائ الفترة القصوى للحبس    ن  ألا  ملقهعن ق  )١٠٥(٢٠٠٦حبقوق اإلنسان يف عام     

اختاذ تـدابري لتخفـيض مـدة       ب العامل   الفريقى  وأوص. ةإىل العقوبة املقررة للجرمي   بالرجوع  
تقليل ، و غري مربر حاكم دون تأخري    يف أن يُ  الفرد  محاية حق   لتحسني  اً  ضماناحملاكمات اجلنائية   

ت، احملاكمـا وتـرية   تـسريع    ب ، سواء  حبقهم الذين ينتظرون صدور حكم هنائي    اء  السجنعدد  
ـ   عدم اللجـوء إىل     بدأ  األكثر صرامة مل  تطبيق  بال أم ، مـالذ أخـري   ي إال ك  اطاحلـبس االحتي
  .)١٠٧(يف هذا املضمار لة مماثتتوصيا نة مناهضة التعذيبوقدمت جل. )١٠٦(اكليهمب أم

مـن  اً  جد  ضئيالًاً   عدد أنوبعد أن الحظ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي           -٣١
  فقـد  سجون األحـداث،  ينتهي به املطاف يف غياهب      القاصرين املتهمني بارتكاب جرائم     

ـ لكي يعمـل   لنظام قضاء األحداثالالزمة ى بأن تواصل احلكومة توفري الوسائل أوص اً وفق
  .)١٠٨(قضاء األحداثللمبادئ املنصوص عليها يف تشريعات 

، أُبِلغ الفريق العامل بأن معاملة اإليطاليني ختتلف اختالفاً كبرياً عن معاملة            ومع ذلك   -٣٢
 يركز علـى    -" نظام قضاء يكيل مبكيالني   "األجانب حبيث حتدث بعض املراقبني عن وجود        

تعليم القاصرين اجلاحنني من اإليطاليني وإعادة تأهيلهم وعلى جوانب الدفاع عن القاصـرين             
وأثبتت اإلحصاءات أنـه مـع أن       ). وحبسهم يف هناية املطاف   (األجانب يف اجملتمع وقمعهم     

دى دائرة النيابة العامـة،     القاصرين األجانب يشكلون حوايل ربع عدد القاصرين املسجلني ل        
وأوصى الفريق العامل   . )١٠٩(فإن عددهم الفعلي يتجاوز نصف عدد نزالء سجون األحداث        

باعتماد تدابري لزيادة فرص احلصول على بدائل لسجن املهاجرين اخلارجني على القـانون،             
 أيضاً  ، أعربت ٢٠٠٣ويف عام   . )١١٠(سواء يف نظام قضاء الكبار أم يف نظام قضاء األحداث         

جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التمييز ضد األطفال املنحدرين من أصل أجـنيب وأطفـال       
  .)١١١(الغجر يف نظام قضاء األحداث

   احلق يف احلياة األسرية-٤    
إزاء ارتفاع عدد األطفـال املـودعني يف         جلنة حقوق الطفل عن قلقها       وإذ أعربت   -٣٣

 بـأن   أوصتفقد  اجملرمني األحداث،   مبعية  اً  وأحيانة،  مؤسسات ألغراض احلماية االجتماعي   
أال تلجأ إىل تـدبري    ملؤسسات و إليداع األطفال يف ا   بدائل  ستنباط  دابري فعالة ال  ا ت إيطاليتتخذ  

  .)١١٢(كمالذ أخريإيداعهم فيها إال 
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حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعـبري، واحلـق يف املـشاركة يف احليـاة العامـة                  -٥    
   سياسيةال واحلياة
اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز العنـصري         الحظ بقلق املقرر      -٣٤

ضد اإلسالم، ب لتمييز والتعصاجلماعية لظاهر  املوما يتصل بذلك من تعصب ب  وكره األجان 
منظمة يف أعقاب محلة     ٢٠٠٨مايو  /يف أيار مسجد يف فريونا    دم  مبثال على ذلك هل   اً  ستشهدم

  .)١١٣(لرابطة الشمازعماء من عدد شنها 
 ٣ املـؤرخ    ١١٢لقـانون رقـم     وبعد أن الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ا         -٣٥
 املـؤرخ  ٢١٥والقانون رقم   البث التلفزيوين بشأن  ) )١١٤(قانون غاسباري ( ٢٠٠٤مايو  /أيار
مات معلوورود   إزاء   اانشغاهل عن   تأعربفقد  املصاحل،  ب   بشأن تضار  ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٠

على القنوات   السياسيمسألة هيمنة النفوذ    كافية ملعاجلة     تفيد بأن هذه اخلطوات قد تظل غري      
ات لـسوق الـسمعي   التركيز العايل املـستوى     تضارب املصاحل و  مسألة  التلفزيونية العامة و  

وبعد أن . )١١٥(رين هذه احلالة تؤدي إىل تقويض حرية التعب      أىل  إ  اللجنة شارتأو. ياتوالبصر
ريـة الـرأي    حب د احملدق تهدي تزايد ال  اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري      ر  املقر الحظ
عـدة  فقـد قـّدم   جانب قضايا تضارب املصاحل،        اإلعالم، إىل  طتركيز وسائ  بفعل   والتعبري

ة العديد مـن   النظر يف التشريعات لضمان مشارك    دة  إعاا فيها   ، مب بشأن هذه املسألة  توصيات  
يالء بإوأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      . )١١٦(لة يف قطاع البث التلفزيوين    األطراف الفاع 

 ٢٠٠٦عام  ل إىل مشروع قانون     وأشارت إيطاليا . )١١٧(صاهتمام خاص لتوصيات املقرر اخلا    
  .)١١٨(لجنةرد املتابعة الذي بعثت به إىل اليف لة بشأن هذه املسأ

انـشغاهلا  عن القضاء على التمييز ضد املرأة      ، أعربت اللجنة املعنية ب    ٢٠٠٥ويف عام     -٣٦
املرأة يف املناصب السياسية والعامة، مبا يف ذلك يف          مستوى متثيل    الشديد يف لتدين  االبالغ إزاء   

، أشار مـصدر    ٢٠٠٩ويف عام   . )١١٩(دويلواهليئة القضائية وعلى الصعيد ال    ة  اهليئات املنتخب 
يف الربملـان   النـساء   تشغلها    ن نسبة املقاعد اليت   عبة اإلحصاءات باألمم املتحدة إىل أ     تابع لش 

  .)١٢٠(٢٠٠٩م  عا يف املائة يف٢١,٣ إىل ٢٠٠٥ املائة يف عام  يف١١,٥ من تالوطين زاد

  احلق يف العمل ويف التمتع بأوضاع عمل عادلة ومالئمة -٦    
ت عدالزيادة حادة يف م   مع أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الحظت             -٣٧

خطرية  حيال ما تواجهه النساء من معوقات ٢٠٠٥فقد شعرت بالقلق يف عام ،  توظيف املرأة 
يف قطاعـات   ن  وتركزه يف املناصب العليا  ن  متثيله ذلك تدين مستوى     يف سوق العمل، مبا يف    

هن وأجور  والفجوة الكبرية يف أجور    العمل بدوام جزئي  يف قطاعات   وة األجور   منخفضمعينة  
عـام  ويف  . )١٢١(القيمـة املتـساوي   العمل  لقاء   تطبيق مبدأ املساواة يف األجر       وعدمجل  الر

انـشغاهلا ألن   عن  ت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        ، أعرب ٢٠٠٤
عـزى  وُي،  عمل واالحتفاظ به  إجياد  متزايدة يف   ات  طفال يواجهن صعوب  النساء الاليت لديهن أ   

 سـلّطت   ،٢٠٠٩عام  ويف  . )١٢٢(ارألطفال الصغ اخلاصة با دمات  اخل امإىل انعد اً  ذلك جزئي 
تكافؤ الفـرص بـني     ن  طار قانو الضوء على أنه يتعني يف إ     جلنة خرباء منظمة العمل الدولية      
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الفرص واملعاملة بـني الرجـل        اللجنة الوطنية لتنفيذ مبدأ املساواة يف      ومبادئ   الرجل واملرأة 
ىل القضاء على التمييز بني اجلنسني يف التعليم        األهداف يرمي إ  رأة، وضع برنامج عام حمدد      وامل

ـ  إهناء التمييز يف الوظائف     عن    ، فضالً اتواحلصول على العمل والترقي   ب  والتدري اس على أس
مزيد من  تحقيق  لترويج ل على ا يطاليا  إجلنة خرباء منظمة العمل الدولية      وشجعت  . )١٢٣(ساجلن

زيادة ، إىل جانب الرجال والنساء العاملني من بنية  األسرياملسؤولياتالتكافؤ يف كفيت ميزان 
 .)١٢٤(ةيف املناطق اجلنوبياً ، وخصوص املستوى املؤسسيوضوع علىباملوعي ال

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن انـشغاهلا إزاء             -٣٨
تع العاملني فيه حبقوقهم االقتـصادية      استمرار وجود اقتصاد كبري غري رمسي ميس موضوع مت        

  .)١٢٥(واالجتماعية والثقافية، مبن فيهم األطفال
باختاذ تدابري ملنع ومعاجلـة املـشاكل       وصت جلنة القضاء على التمييز العنصري       أو  -٣٩

، مبا يف ذلك عبوديـة الـدين وحجـز           من العمال  غري املواطنني ة  اخلطرية اليت يواجهها عاد   
اخلاص املعـين  رر املقأوصى و. )١٢٦(ديغري املشروع واالعتداء اجلس سجوازات السفر واحلب

ب وما يتصل بذلك من تعص    نب  باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجا      
 يف القطاع الزراعي، وضـمان  سيما ال، وواإلساءة إليهم املهاجرين  ل  لعمااكافحة استغالل   مب

رعايـة  العامالت يف جمال تقدمي ال    حلماية املهاجرات   نفيذ  موضع الت املناسبة  ات  وضع التشريع 
  .)١٢٧( يف املنازلواخلدمة

اً ، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل إيطاليا أن تقدم تقرير           ٢٠٠٩ويف عام     -٤٠
لتـدابري  هـا ا  مبا في ل،  سوق العم عن التدابري املتخذة لتعزيز مشاركة الغجر مبستوى أكرب يف          

  .)١٢٨(والتدريبالتعليم برامج حتسني فرص حصوهلم على الرامية إىل 

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق-٧    
ديدة ملكافحة هتميش   ة اجل سياسمع أن جلنة القضاء على التمييز العنصري رحبت بال          -٤١

نشغاهلا دجمهم يف اجملتمع، فقد أعربت عن ا      والسينيت يف جمال اإلسكان وتيسري      غجر  ال مجاعيت
 يفتقرون  خميمات فعلي يف  ظروف فصل ظل  يف   ال يزالون يعيشون     اجلماعتنيألن أفراد هاتني    

 وصت اللجنة باالمتناع عـن إسـكان      وأ. يةاملرافق األساس معظم  الوصول إىل     إىل سبل  فيها
غريها مـن   الرعاية الصحية و  مرافق  ىل  إصول  ول سبيل ل  دونمن  خميمات معزولة و  الغجر يف   

اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق      اً  وبعد أن أكدت جمدد   ،  ٢٠٠٤عام  ويف  . )١٢٩(املرافق األساسية 
 يف  قـيمني حمنـة املهـاجرين الغجـر امل      االقتصادية واالجتماعية والثقافية انشغاهلا حيـال       

زيـد مـن    املبنـاء     ىلا الرامية إ  يطاليا على تكثيف جهوده   اللجنة إ قد حثت   ف ،)١٣٠(خميمات
يف دجمهـم  الالزمة لتعزيز     الدائمة للمهاجرين الغجر واختاذ مجيع التدابري     ية  ستوطنات السكن امل

  .)١٣١(مألطفاهلالئقة مرافق تعليمية إتاحة وهلم فرص عمل توفري اجملتمعات احمللية و
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   احلق يف التعليم واملشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية-٨    
االنقطاع  تإزاء ارتفاع معدال  جلنة حقوق الطفل عن قلقها      ، أعربت   ٢٠٠٣يف عام     -٤٢

خللفيتهم اً  فقتعليم األطفال و  تائج   ن التعليم الثانوي واختالف  عن الدراسة يف املستوى العايل من       
درجة إعاقته  وس الفرد   مثل نوع جن  ، من   عوامللغريها من ال  واالجتماعية واالقتصادية و  ة  الثقافي
باملبـادرات املتخـذة    العنصري رحبت   ومع أن جلنة القضاء على التمييز       . )١٣٢(ي العرق هوأصل

 يف الـصفوف    مكافحة الرسـوب  اخنراط أطفال الغجر يف املدارس وتعليمهم بفعالية و       لضمان  
 التحاق  تمعدالإزاء تدين    ٢٠٠٨يف عام   فإهنا ظلت منشغلة     الدراسية والتسرب من املدارس،   

 اجملال ومعاجلة أسـباب     يف هذا اجلهود املبذولة   بتعزيز  اللجنة  أوصت  و. سباملدارأطفال الغجر   
  .)١٣٣(رحاالت الزواج املبكها أي حالة من ، مبا فيدارسالتسرب من امل

ألطفـال املعـوقني يف     باإلدراج الواسـع النطـاق ل     ورحبت جلنة حقوق الطفل       -٤٣
  .)١٣٤(ةالعادي املدارس

   األقليات والسكان األصليون-٩    
غـري حمميـة لعـدم      الغجر  أقلية   أن    مع القلق  املعنية حبقوق اإلنسان  الحظت اللجنة     -٤٤

ـ اً أن تعتمد قانونوحالة السكان الغجر يطاليا د، وأوصت بأن تدرس إ    إقليم حمد ارتباطها ب  اً وطني
د  من العه٢٧املادة املنصوص عليها يف حقوقهم تنفيذ  خطة عمل لضمان    بالتشاور معهم وتضع    

باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز     ملقرر اخلاص املعين    ملا يذكره ا  اً  ووفق. )١٣٥(تنفيذ كامال 
جبمـاعيت  تعترف  فإن على إيطاليا أن     األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،        العنصري وكره 

  .)١٣٦(أن حتمي لغتيهما وثقافتيهما وتعززمهااألقليات القومية، و بوصفهما من والسينيتالغجر 

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء-١٠    
ـ ربطت موضوع   العامل املعين باالحتجاز التعسفي أن إيطاليا        الحظ الفريق   -٤٥ ن األم

 حـاالت الطـوارئ الـيت      عن أن املسألتني كلتيهما من       وأعلنت مراقبة اهلجرة مبسألة  العام  
اليت " ة األمانحبزم"جتسد هذا النهج يف ما يسمى    وقد  . ة بشأهنما اختاذ تدابري استثنائي  ستدعي  ت

ـ  تتعلق   أحكاميت تكونت من عدة     ، وال ٢٠٠٨مايو  /ارأي اعتمدها جملس الوزراء يف    ة بالعدال
بوجه خاص أن بقاء أي     حظ الفريق العامل    وال. )١٣٧(ة على حد سواء   اجلنائية وقوانني اهلجر  

ة يعتـرب   األراضي اإليطالي رته  غاد مب أمر كتايب إصدار  رغم  بإيطاليا  بصفة غري قانونية يف     أجنيب  
 ألن املقترح املقدم    االرتياحأن الفريق العامل شعر ب    رغم  وب. )١٣٨(نعاقب عليها بالسج  ُيجرمية  

إىل عقوبتـه   وخفضت  ن قد ُسِحب    بالسجإىل البلد   بطريقة غري شرعية    الفرد  عاقبة دخول   مب
 جيعـل   القانون اجلنائي على    أدخلت تعديالً " حزمة األمان "ن  أاً  فقد الحظ أيض  غرامة مالية،   

  .)١٣٩(ةي جرميألاً مشدداً فري قانونية يف البلد ظراحلالة الفردية لتواجد أي أجنيب بصفة غ
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ملهـاجرين غـري    حالة ا هذه السياسة لتجرمي    نه جيري اتباع    أوالحظ الفريق العامل      -٤٦
من املهاجرين من املمثلني بإفراط فيما      اً   العدد اهلائل املوجود حالي    خلفيةعلى أساس   الشرعيني  

، بلغت نسبة األجانب من نزالء الـسجن        ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران ٣٠يف  و. نبني نزالء السج  
ق الـيت يتواجـد فيهـا املهـاجرون         املناط يف املائة، غري أن هذا العدد أعلى بكثري يف           ٣٦

 املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهـاجرين      اً  أعرب أيض ،  ٢٠٠٥عام  ويف  . )١٤٠(بكثرة
تسمح إبرام اتفاقات  وة  ريدائل للحرمان من احل   إجياد ب ب وأوصى   هذه املسألة عن انشغاله بشأن    

  .)١٤١(بالسجناء األجانإتاحة فرص إعادة تأهيل بلدان املنشأ وبقضاء فترات احملكومية يف 
وأوصى الفريق العامل بإعادة النظر يف التشريعات اليت تفرض عقوبة السجن علـى               -٤٧

 كما ناشد .)١٤٢()اًمشدداً ظرف تعترب عدم االمتثال هلا أو( قوانني اهلجرةلاالمتثال  عدم حاالت
وما يتصل  اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب       ر  قرامل

تكفـل  املهـاجرين و    وجترمي أن تستبدل النهج األمين الذي تتبعه        احلكومة بذلك من تعصب  
  .)١٤٣(معاجملتدجمهم يف محاية حقوق املهاجرين و

قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا ألن         وأعربت اللجنة املعنية باحل     -٤٨
 بشأن اهلجرة، الذي يقرن طول فترة إقامة العامـل املهـاجر   ٢٠٠٢ لعام ١٨٩القانون رقم  

الدائمة مبدة عقد عمله قد حيول دون متتع العامل وأسرته باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة              
ا يطالي إ اص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين    املقرر اخل حث  ،  ٢٠٠٥عام  ويف   .)١٤٤(والثقافية

ـ حـدود   ضـمن   وجتديدها  تصاريح اإلقامة   لتسريع وترية إصدار    على اختاذ خطوات     ل امله
توصـية  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       وقد وضعت   . )١٤٥(يةالقانون
  .)١٤٦(ة يف هذا الشأنمماثل
لعمـل يف   فرص ا فر  اتو أن   ين حبقوق اإلنسان للمهاجرين   املقرر اخلاص املع  ورأى    - ٤٩

 مثة طلبات   يطاليا، وأن إىل  إلهجرة غري الشرعية    ل هو السبب الرئيسي     غري النظامي د  االقتصا
التعاقد مع األفراد علـى   نظام يتعذر حسمها بواسطة القوى العاملةكبرية غري ُملّباة على 

  .)١٤٧(صصأساس أقصى احل

  واملعوقاتت وأفضل املمارسات والتحديات اإلجنازا  - ثالثاً  
التجنيد اإلجبـاري يف    بالتشريع املتعلق   أعربت جلنة حقوق الطفل عن تقديرها ألن          -٥٠

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة      ليعكس أحكام    ٢٠٠١يف عام   ُعدِّل  القوات املسلحة قد    
  .)١٤٨(حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

اليت تضطلع هبا إيطاليـا علـى       ورحبت جلنة حقوق الطفل بأنشطة التعاون التقين          -٥١
شراك األطفال يف الرتاعـات     إمنع  الصعيدين الدويل والثنائي واملساعدة املالية املقدمة هبدف        

  .)١٤٩(لاألطفامن األطفال ضحايا الرتاعات املسلحة واملقاتلني يف انتشال ساعدة املاملسلحة و
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  

  تعهدات الدولة  -ألف   
تعديل تـشريعاهتا مـن أجـل       /، أعلنت إيطاليا أهنا تستعد لتكييف     ٢٠٠٧يف عام     -٥٢

استكمال عملية وضع املعايري الالزمة لتنفيذ نظام روما األساسي والتصديق على الربوتوكول            
لتعذيب وتنفيذ هذا الربوتوكول وإنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق         االختياري التفاقية مناهضة ا   

كما أعلنت إيطاليا أهنا ستواصل السعي لوضع أمسى املعـايري يف جمـال حقـوق               . اإلنسان
اإلنسان، والتعاون التام مع منظومة األمم املتحدة، وأهنا ستعمل جاهدة من أجل تعزيز احترام           

  .)١٥٠( حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل

  توصيات حمددة للمتابعة  -باء   
ة معلومـات   يف غضون سنة واحد   ا أن تقدم    إيطاليطلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل        -٥٣

لألشـخاص  املـوفرة   بشأن الضمانات القانونية األساسـية      ة  عن استجابتها لتوصيات اللجن   
ظـروف   و تورطهم يف أنشطة إرهابيـة    املشتبه يف   هاجرين  إقصاء امل وة  الشرطاحملتجزين لدى   

  .)١٥١(ةملعاملب وإساءة اوحقوق ضحايا التعذي السجن

يطاليـا  متابعـة إ  طريقـة   وطلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري معلومات عن           -٥٤
األجانب احملتجزين  عن  مستقلة حلقوق اإلنسان و   ة  لتوصيات اللجنة املتعلقة بإنشاء جلنة وطني     

 لغجر والسينيت  ا مجاعيتعن تصوير   مبيدوسا و  ال األجانب يف ومساعدة  ة  اإلقامة املؤقت مركز  يف  
  .)١٥٣(٢٠٠٩م يف عا وورد رد هبذا اخلصوص .)١٥٢(سليب على حنو

فيمـا  توصيات اللجنـة    ة  متابع معلومات عن وطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        -٥٥
ا انتهاكات ارتكبـه  تفيد بوقوع   تقارير  عن  وة  املعاملة على أيدي قوات الشرط    يتعلق بإساءة   

اإلقامة مركز  يف   حمتجزين   وأجانبة  فئات ضعيف ضد  وكاالت إنفاذ القانون    ينتمون إىل   أفراد  
سياسي على  النفوذ  هيمنة ال وء  استقالل القضا عن  و مبيدوسااألجانب يف ال  ومساعدة  ة  املؤقت
  .)١٥٥(٢٠٠٦يف عام وورد رد هبذا اخلصوص . )١٥٤(ط اإلعالم العامةوسائ

  املساعدة التقنيةبناء القدرات و  - خامساً 
ـ        بينما حتيط   -٥٦ بـالتزام  اً   اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية علم

 يف املائة مـن     ٠,٢٣ نسبتها احلالية البالغة     مستوى املساعدة اإلمنائية الرمسية من    إيطاليا برفع   
ألن عـن قلقهـا     تعرب  فإهنا  ،  ٢٠٠٦املائة حبلول عام     يف   ٠,٣٣احمللي اإلمجايل إىل    ج  النات

مل يرق بعد إىل اهلدف الذي تصبو إليـه األمـم املتحـدة واحملـدد               املساعدة  هذه  مستوى  
  .)١٥٦( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٠,٧ بنسبة
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Notes 
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table 

may be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status 
as at 31 December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website 
of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/.  

2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of 

the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in 

armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 

prostitution and child pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 
CRPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities 
CED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance. 
3 The declaration reads: “(a) The positive measures, provided for in article 4 of the 

Convention and specifically described in sub-paragraphs (a) and (b) of that article, 
designed to eradicate all incitement to, or acts of, discrimination, are to be interpreted, 
as that article provides, "with due regard to the principles embodied in the Universal 
Declaration of Human Rights and the rights expressly set forth in article 5" of the 
Convention. Consequently, the obligations deriving from the aforementioned article 4 
are not to jeopardize the right to freedom of opinion and expression and the right to 
freedom of peaceful assembly and association which are laid down in articles 19 and 20 
of the Universal Declaration of Human Rights, were reaffirmed by the General 
Assembly of the United Nations when it adopted articles 19 and 21 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights, and are referred to in articles 5 (d) (viii) and 
(ix) of the Convention.  In fact, the Italian Government, in conformity with the 
obligations resulting from Articles 55 (c) and 56 of the Charter of the United Nations, 
remains faithful to the principle laid down in article 29 (2) of the Universal Declaration, 
which provides that "in the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be 
subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of 
securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of 
meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a 
democratic society." (b) Effective remedies against acts of racial discrimination which 
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violate his individual rights and fundamental freedoms will be assured to everyone, in 
conformity with article 6 of the Convention, by the ordinary courts within the 
framework of their respective jurisdiction. Claims for reparation for any damage 
suffered as a result of acts of racial discrimination must be brought against the persons 
responsible for the malicious or criminal acts which caused such damage.” 

4 Information relating to other relevant international human rights instruments, 
including regional instruments, may be found in the pledges and commitments 
undertaken by Italy before the Human Rights Council, as contained in the note 
verbale dated 17 April 2007 sent by the Permanent Mission of Italy  to the United 
Nations addressed to the President of the General Assembly.  
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