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                 جملس حقوق اإلنسان
                                            الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

 )ج(١٥قوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حل        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *إيطاليا    

إىل  )١( املـصلحة  أصحاب من   ١٣ لورقات معلومات مقدمة من    موجز    هو هذا التقرير  
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة الذي اعتمـده جملـس           . االستعراض الدوري الشامل  

ضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية            وال يت . حقوق اإلنسان 
                 وذكـرت بـصورة    . السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصل مبطالبات حمـددة           

                                                                                                 منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنـه مل جيـر تغـيري                  
         عـدم                                               يعزى االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو          قد   و  .              بقدر املستطاع                 النصوص األصلية 

  .                     ذه املسائل بعينـها           تتعلق هب                                                                 التركيز على هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات           
                                                                                           وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات            

   .                                       ترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات                             وقد روعي يف إعداد التقرير أن و  .        الواردة
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  معلومات أساسية وإطار العمل  - أوال  

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
أوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب ومنظمة الفرنسيسكان الدولية           -١

هـاجرين وأفـراد    إيطاليا بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال امل           
 االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع        احلقوقيني الدولية بالتصديق على    وأوصت جلنة . )٢(أسرهم

وأوصت اجملموعة اإليطالية للمنظمات غري احلكوميـة       . )٣(األشخاص من االختفاء القسري   
 ٨٦م   ائتالف يض  ي، وه )اجملموعة املعنية باتفاقية حقوق الطفل    ( املعنية باتفاقية حقوق الطفل   

وغريه من ضروب   منظمة، بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب         
 .)٤(املهينة الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو املعاملة أو

وحث مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا إيطاليا على التصديق على وجه الـسرعة               -٢
وأوصت اللجنة األوروبية   . )٥(حة االجتار بالبشر  على اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكاف      

 حلقـوق    لالتفاقية األوروبية  ١٢ملناهضة العنصرية والتعصب بالتصديق على الربوتوكول رقم        
امليثاق األورويب للغات اإلقليميـة أو لغـات األقليـات،          على   اإلنسان دون تأخري، وكذلك   

  .)٦(كول اإلضايف التفاقية اجلرائم احلاسوبيةواالتفاقية األوروبية املتعلقة باجلنسـية، والربوتو

وأوصت اجملموعة املعنية باتفاقية حقوق الطفل إيطاليا بتعديل البيان املدىل به عنـد               -٣
التصديق على االتفاقية األوروبية بشأن ممارسة حقوق الطفل لكي يتسىن تطبيقها يف مجيـع              

 . )٧(الدعاوى املتعلقة باألطفال

  توري والقانويناإلطار الدس  - باء  
من تتخذ   شركات النفط اليت  بالقانون  أوصت منظمة العفو الدولية بأن تلزم إيطاليا          -٤

بأن تتخذ تدابري العناية الواجبة حبقوق اإلنسان فيما يتعلق جبميـع            هلا   موطناً أو    مقراً إيطاليا
ات إىل   وصول من تتضرر حقوقهم اإلنسانية من هذه الـشرك         وأن تكفل عملياهتا يف اخلارج    

ويف هذا الصدد، أبلغت منظمة العفو الدولية عن فرع لشركة          .  يف إيطاليا  ةانتصاف فعال سبل  
انتهاكات جسيمة حلقـوق اإلنـسان      قالت إن   و.  يعمل يف بلد آخر    )إيين(النفط اإليطالية   

بعمليات صناعة النفط يف ذلك البلد، مبا يف ذلك تدمري البيئة وتلويثها، وهو ما قوض  ارتبطت
وذكرت منظمة العفو الدولية أنه بالرغم      .  ويف كسب الرزق   ة النقي ياهقوق يف الغذاء ويف امل    احل

 مل تكن كافيـة  ااالنتهاكات، فإهنهذه اختذت بعض التدابري للحيلولة دون    إيينشركة  من أن   
 .)٨( شىتالستيفاء املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف حاالت
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  سان وهيكلهااإلطار املؤسسي حلقوق اإلن  -جيم  
  مـشتركاً  مت بيانـاً  دذكرت اللجنة املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها اليت ق          -٥
إضافة إىل مشاريع قوانني شـىت        منظمات أخرى أنه   أربعتعاون مع   ال منظمة وب  ٧٣م  ـباس

منـصب   إلنشاء   أيضاً كانت هناك، مشاريع قوانني    إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان،    
ع ـ هذه املشاري  أن سلطت الضوء على      اللجنة لكن. محتجزينطفال وآخر لل  أمني مظامل لأل  

وأن من شـأن انتـشار      ) مبادئ باريس (املؤسسات الوطنية   ركز  صلة مب تال حتترم املبادئ امل   
إنـشاء  نحي جانبا مسألة    مبادرات إنشاء آليات قطاعية حلقوق اإلنسان أن يؤجل أو حىت ي          

وأوصت اللجنة املعنية بتعزيز حقـوق اإلنـسان        . )٩(مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان    
 جملس حقوق اإلنسان،    تهاعضويالذي قدمته مبوجب    طوعي  ال هاومحايتها إيطاليا بتنفيذ تعهد   

إجراء مشاورات مع اجملتمع املدين، تتضمن وأن تبدأ عملية شفافة وتشاركية وشاملة للجميع، 
أوصت و. )١٠(ن متاشيا مع مبادئ باريس    من أجل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسا       

 بالسعي إىل احلصول على املشورة التقنية من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف              أيضا إيطاليا
وحث مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا بدوره إيطاليا على أن تباشـر            . )١١(هذا الصدد 

وأوصت اجملموعة املعنيـة    . )١٢(على وجه السرعة إنشاء مؤسسة وطنية فعالة حلقوق اإلنسان        
 أو كجزء من هيئة     مبفردهأمني مظامل لألطفال يعمل إما      منصب  باتفاقية حقوق الطفل بإنشاء     

 . )١٣(ية مستقلةـوطن

ورحبت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بإنشاء املكتب الوطين ملكافحة   -٦
تب وسلطاته وواجباته قيد االسـتعراض،      ودعت إيطاليا إىل إبقاء مركز املك     نصري  التمييز الع 

. رينـص لضحايا التمييز الع  يت ميكن توفريها    ال ضمان أن يوفر املكتب احلماية األكثر فعالية      ل
ولفتت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب انتباه إيطاليا إىل ضرورة أن تكون هذه             

. )١٤(أن كيفية ضمان هذه االسـتقاللية     اهليئة مستقلة وإىل املبادئ التوجيهية اليت صاغتها بش       
 . )١٥( توصيات مماثلةرصد حقوق اإلنسانوقدمت منظمة 

   تدابري السياسة العامة  -دال   
 وشاملة  عمليةأوصى مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا بوضع خطة عمل وطنية             -٧

 . )١٦(رينصحلقوق اإلنسان تتضمن عمال متواصال يرمي إىل القضاء على التمييز الع

وأبلغت اجملموعة املعنية باتفاقية حقوق الطفل عن عدم وجود خطة وطنية للطفولـة               -٨
لسنوات اخلمس األخرية وأوصت باعتماد خطة وطنية جديدة للطفولة يف أقرب وقت            خالل ا 
وأوصت أيضا بأن تتخذ إيطاليا إجراءات لتجاوز أوجه النقص يف مجع البيانـات             . )١٧(ممكن

 على  ةوجرى التركيز خاص  . )١٨(شامل جلمع البيانات يركز على الطفل     من أجل إنشاء نظام     
 . )١٩( بشأن األطفال ذوي اإلعاقات هباعدم وجود بيانات موثوق



A/HRC/WG.6/7/ITA/3 

GE.09-17092 4 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  
 الشرعي من أجل محاية حقوق       واحتاد الطب  منفتحأوصت مبادرة العدالة يف جمتمع        -٩

يئات الدولية  اهل إيطاليا باحترام وتنفيذ قرارات      )مبادرة العدالة واحتاد الطب الشرعي     (اإلنسان
 .)٢٠(رصد حقوق اإلنسان لواإلقليمية

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  –باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
بعض التدابري  بارتياح  نسان جمللس أوروبا    ، الحظ مفوض حقوق اإل    ٢٠٠٩يف عام     -١٠

 الذي  ٢٠٠٨اإلجيابية اليت اعتمدهتا إيطاليا ملكافحة العنصرية وكره األجانب، مثل قانون عام            
بيد .  عبء اإلثبات والربامج التعليمية لوزارة التعليم اليت تتميز بنهج مشترك بني الثقافاتنقلي

اجتاه حنو العنصرية وكـره   وجود  ليت استمرت يف إثبات     أنه أن ظل قلقا من التقارير املتواترة ا       
يضا إىل أعمـال    أاألجانب يف إيطاليا، تدعمه أحيانا إجراءات السلطات احمللية، وهو ما أدى            

 توقدم. )٢١(نيت أو املواطنني اإليطاليني من أصول مهاجرة      يعنف ضد املهاجرين والروما والس    
 قلـص   ٢٠٠٦عـام    ن قانون أ وذكَّرت ب  )٢٢( معلومات مماثلة  رصد حقوق اإلنسان  منظمة  

 . )٢٣( عرقية أو قومية أو دينية عنصرية أوعقوبات التحريض على التمييز أو العنف ألسباب

وكرر مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا تأكيد توصيته بأن تكفل السلطات رد              -١١
تشريعات مكافحة  ز  ي وتعز بشدةتها   على مجيع مظاهر العنصرية أو التعصب وإدان       اًفعل سريع 

مزيد من التثقيف والتوعية املنـهجيني يف       بتشجيع  لسلطات  قوم ا وأوصى أيضا بأن ت   . التمييز
ن تويل اهتماما خاصا ملكافحة العنصرية يف أجمال حقوق اإلنسان لسلطات الشرطة والقضاء و  

والتعـصب  وقدمت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية     . )٢٤( اإلنترنت وعلىامليادين الرياضية   
 .)٢٥(توصيات مماثلة فيما يتصل بالرياضة واإلنترنت

، أوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بقوة إيطاليـا          ٢٠٠٥يف عام     -١٢
كاره لألجانب يف املمارسة    العنصري و الطاب  اخلباختاذ خطوات من أجل التصدي الستخدام       

تشريع القائم املناهض للتحريض على التمييـز    السياسية، وال سيما عن طريق التنفيذ الفعال لل       
وأعرب املركز األورويب حلقوق الروما ومنظمة أوسريفازيوين ومنظمة        . )٢٦(العنصري والعنف 

أمالييب رومانو بدورها عن بالغ قلقها بشأن استخدام السياسيني وغريهم من الشخـصيات             
  .)٢٧(العامة يف إيطاليا خطاباً يتسم بكراهية الروما
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ذكر املركز األورويب حلقوق الروما ومنظمة أوسريفازيوين ومنظمة أمالييب رومانو          و  -١٣
 وجبهـد   ٢٠٠٦أن املسؤولني اإليطاليون اعتمدوا، بدءاً من هناية عـام          ) املركز واملنظمتان (

سلسلة من القوانني واملراسيم والسياسات اليت اسـتهدفت بـشكل          ،  ٢٠٠٧مكثف يف عام    
ذين يعيشون يف إيطاليا أو كان هلا أثر متييزي ضدهم، وبـدا أهنـا              واضح الروما والسينييت ال   

. ترمي إىل الضغط على جزء من طائفة الروما املهاجرة أو إرغامه علـى مغـادرة إيطاليـا                
اليت اعتمدهتا عـدة    " االتفاقات من أجل األمن   "وذكرت أن من أوائل هذه التدابري ما يسمى         

، بدأت عدة بلـدات ومـدن       ٢٠٠٦ديسمرب  /ن األول وابتداًء من كانو  . مدن يف أحناء البلد   
وأقاليم ومناطق يف مجيع أحناء إيطاليا يف وضع مثل هذه االتفاقات واعتمادها، وهي اتفاقات              

.  من الروما من بيوهتم يف مدينة روما وحدها        ١٠ ٠٠٠خططت لإلخالء القسري ألكثر من      
ة أدلت هبـا الـسلطات يف       وقد جرى التوقيع على هذه االتفاقات يف خضم بيانات عنصري         

وسائط اإلعالم، ويبدو أن القصد منها كان تغذية املواقف املعادية للروما يف إيطاليا وتـأمني               
وباإلشارة على حنو خاص إىل االتفاقني األكثر إثارة للجدل         . دعم واسع لإلجراءات الوشيكة   

قب اعتماد االتفـاقني،    اللذين وقعا يف مدينيت روما وميالنو، أضاف املركز واملنظمتان أنه ع          
 مدينة يف أحناء البلد محلة منهجية من الغـارات املتكـررة            ٣٤ السلطات اإليطالية يف     شنت

 الوثائق الشخصية والتدمري التعسفي لبيـوت الرومـا         يف ، والتدقيق  خميمات الروما  استهدفت
  .)٢٨(وممتلكاهتم واإلخالء القسري للروما

 اعتماد سلسلة جديدة مـن  ٢٠٠٨مايو / منذ أياروذكر املركز واملنظمتان أنه جرى     -١٤
 على وجـه    منهاالتدابري التشريعية والسياسية املتسمة بالتمييز الصريح ضد الروما والسينيت،          

إعالن حالة الطوارئ فيما يتعلق بطوائف الرحل يف أراضي مناطق "اخلصوص اعتماد احلكومة 
" الرحل" أن وجود    معتربة،  ")تعلق بالرحل مرسوم الطوارئ امل  " ("كامبانيا والتسيو ولومبارديا  

يف هذه املناطق يتسبب يف فزع اجتماعي كبري ينطوي على عواقب وخيمـة علـى النظـام      
وقد كانـت عمليـة     . )٢٩(٢٠٠٩ مايو/أيار ٣١ حالة طوارئ حىت     ومعلنةواألمن العامني،   

بطـت حبالـة   ترارطة والتعداد الواسعة النطاق يف مستوطنات الروما والسينيت اليت أدارهتا الش   
مبادرة وأعربت . )٣٠(الطوارئ املذكورة مصدر قلق بالغ ملفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا      

 حالة الطوارئ لتـشمل منـاطق       مد عن قلق مماثل وأبلغا عن       العدالة واحتاد الطب الشرعي   
رقيـة  عوذكر املركز واملنظمتان أن التعداد كانت له دوافع         . )٣١(٢٠٠٩مايو  /جديدة يف أيار  

وأضاف املركز واملنظمتان أنه حدثت انتهاكات      . )٣٢(نيتي بشكل مباشر الروما والس    واستهدف
واضحة حلماية البيانات وأن الروما والسينيت من اإليطاليني وغري اإليطاليني على السواء أُخضعوا             

وأوصـى  . )٣٣( بالقهر والتهديد بشكل واضـح     تتسمايف بعض احلاالت للتعداد يف ظروف       
كز واملنظمتان بأن تتوقف إيطاليا عن مجع ومعاجلة البيانات الشخصية للروما والسينيت، مبـا              املر

  .)٣٤(، وتدمري ما مجعته منها سلفاً الضوئيةيف ذلك بصمات األصابع والصور
 ١٥املؤرخ  " أحكام األمن العام   "٩٤وأشار املركز واملنظمتان أيضاً إىل القانون رقم          -١٥
ي أثارت جمموعات الروما والسينيت شواغل بشأنه، مبا أن العديد مـن             الذ ٢٠٠٩يوليه  /متوز
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 إنشاء مجاعات وتـدابري     شرعيةالتدابري املنصوص عليها يف القانون ستوثر عليهم سلباً، مثل          
. )٣٥(من يعيشون يف بيوت متنقلة على وثائق اهلويـة      حصول  األمن األهلي اليت ستحول دون      

ُسمي رها عن القلق بشأن هذا القانون الذي كان جزءاً مما           وأعربت منظمة العفو الدولية بدو    
ما يتعلق بإنشاء رابطات املواطنني لتسيري الدوريات يف البلـديات          ، وخباصة   "الرزمة األمنية "

. )٣٧( عـن شـواغل مماثلـة    مبادرة العدالة واحتاد الطب الشرعي    وأعربت  . )٣٦(والتمكني هلا 
ه اخلصوص، أن الترخيص بإنشاء جمموعات       على وج  رصد حقوق اإلنسان،  وذكرت منظمة   

ا سـيبدو   ملاألمن األهلية يفضي، يف ظل مناخ العداء للمهاجرين والروما، إىل خطر حقيقي             
وأوصت منظمة العفو الدولية إيطاليا بتعديل أو       . )٣٨(عنفاً تقره الدولة ضد املهاجرين والروما     

وقـدمت جلنـة    . )٣٩( ضد األقليات  اليت قد تؤدي إىل التمييز    " الرزمة األمنية "سحب أحكام   
 توصـيات   )٤٢(رصد حقوق اإلنـسان    ومنظمة   )٤١( واملركز واملنظمتان  )٤٠(احلقوقيني الدولية 

  . )٤٣( إيطاليا حبل جمموعات املواطنني القائمةرصد حقوق اإلنسانوأوصت منظمة . مماثلة
يطاليا بوضع ، أوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إ٢٠٠٥ويف عام   -١٦

سياسة شاملة على الصعيد الوطين ملعاجلة حالة التهميش واحلرمان والتمييز اليت يعاين منـها              
وأوصت اللجنة األوروبية أيـضاً، كمـا أكـد املركـز           . )٤٤(السكان من الروما والسينيت   

ـ           )٤٥(واملنظمتان راض أن  بدورهم، بأال تقيم إيطاليا سياساهتا املتعلقة بالروما والسينيت على افت
  . )٤٦(أفراد هاتني اجملموعتني يعيشون حياة الرحل

وسلطت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب الضوء على مظاهر التحامل             -١٧
وأوصت إيطاليا باختاذ . املوجهة ضد أفراد اجلاليات املسلمة والتمييز ضدهم والعنف يف حقهم

  . )٤٨(امية ورصد مظاهر معاداة الس)٤٧(خطوات ملكافحتها
 الفرص مكرسة يف    لتكافؤوأشارت مبادرة احلقوق اجلنسية إىل أن املبادئ األساسية           -١٨

 الفرص بني الرجال والنساء وإىل تعيني أول امرأة    وتكافؤ وأشارت إىل جلنة املساواة      ،الدستور
بيد أن مبادرة احلقوق اجلنسية أبلغت عن اسـتمرار         . )٤٩(١٩٩٦ الفرص عام    لتكافؤوزيرة  

قوالب منطية جنسيانية صارمة مرتبطة بتقاسم األدوار بني األزواج، وهو مـا يـؤدي إىل أن            
فالنساء يهيمنَّ يف الوظائف األدىن قيمة      . )٥٠(النساء كثرياً ما يرغمن على مغادرة سوق العمل       

 .)٥١( موجوداً فيما يتعلق باملشاركة الـسياسية    ال التمييز القائم على نوع اجلنس     وأجراً وال يز  
وذكرت مبادرة احلقوق اجلنسية أيضاً أن املهاجرات يف إيطاليا كثرياً مـا يقعـن ضـحايا                

 اجلنـسانية االستغالل وطالبت بدعمهن ليس فقط بصفتهن مهاجرات، وإمنا بسبب اجلوانب           
  .)٥٢(صلة بوضعهنتامل

  الدويل للمثليات واملثليني يف بـالغ مـشترك مـع          لالحتادكما ذكر فرع أوروبا     و  -١٩
كريساليدأازيون ترانس والرابطة الدولية للمثليات واملثليني      و أرسيلسبيكا وأرسيغاي    اتمنظم

فرع أوروبـا هلـذه الفئـات        (ني اجلنس واحملولني جنسياً وحاملي صفات   ومشتهي اجلنسني   
، إال يف ال توجد محاية قانونية للمثليات واملثليني ومـشتهي اجلنـسني يف إيطاليـا       ،)اوغريه
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. )٥٣(ويعترب االضطهاد القائم على امليل اجلنسي من أسـباب مـنح اللجـوء            جماالت العمالة   
 وسائط اإلعالم تعدديـة     نواتج بأن تكفل إيطاليا أن تكون       هلذه الفئات وأوصى فرع أوروبا    

حيركه وغري متييزية فيما يتعلق بقضايا امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية وأال يبقى اخلطاب الذي              
  . )٥٤( دون عقاباملوجه ضد احملولني جنسياً واخلوفرهاب املثليني 

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -٢  
أوصت منظمة العفو الدولية وجلنة احلقوقيني الدولية إيطاليا بأن تـدمج يف قانوهنـا               -٢٠

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب          ١احمللي جرمية التعذيب متاشياً مع املادة       
وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية أيضاً     . )٥٥( العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      املعاملة أو 

  . )٥٦(إيطاليا بتجرمي فعل االختفاء القسري
 تعرضـا وذكرت منظمة العفو الدولية أن أرواح وسالمة مهاجرين وطاليب جلـوء              -٢١

ما باالستجابة إىل نـداءات      التزاماهت علىمؤخراً للخطر بسبب منازعة بني إيطاليا وبلد ثالث         
وإضافة إىل ذلك، أبلغت منظمة العفو الدوليـة وجلنـة          . اإلغاثة مبوجب االتفاقيات البحرية   

احلقوقيني الدولية عن قرار اختذ يف مناسبات شىت بنقل املهاجرين وطاليب اللجوء الذين أُنقذوا              
ىل غريه من أشكال احلماية     من البحر إىل بلد آخر دون تقييم مالئم حلاجتهم إىل اللجوء أو إ            

وقدمت مبادرة العدالة واحتاد الطب الشرعي تفاصيل بشأن اتفاق ثنائي موقـع            . )٥٧(الدولية
وأشارت مبادرة العدالة واحتاد الطب الشرعي . بني إيطاليا والبلد الثالث اآلنف الذكر وتنفيذه   

تفاق انتـهك مبـدأ عـدم    أيضاً إىل رد فعل املنظمات الدولية واإلقليمية، سيما وأن هذا اال    
 تفيد بأن   رصد حقوق اإلنسان أن مثة تقارير موثوق هبا       وذكرت منظمة   . )٥٨(اإلعادة القسرية 

 إيطاليني استخدموا القوة دون موجب عند اعتراض قارب للمهـاجرين، وكـذلك          موظفني
  .)٥٩(مصادرة املمتلكات الشخصية للمهاجرين وعدم إعادهتا

لية إيطاليا بكفالة االحترام التام للحقوق األساسية لطاليب        وأوصت منظمة العفو الدو     -٢٢
اللجوء واملهاجرين والالجئني؛ وأن تتعاون بشكل وثيق مع البلدان األخرى من أجل كفالـة             
نقل من ينقذون يف البحر فوراً إىل مكان آمن، ويف الوقت نفسه االحترام التام ملبـدأ عـدم                  

جراءات جلوء عادلة ومرضية؛ ووضـع حـد فـوراً    اإلعادة القسرية، وضمان وصوهلم إىل إ  
 وقدمت اللجنـة  )٦٠(لسياسة نقل رعايا بلد ثالث إىل بلد آخر بعد اعتراضهم يف املياه الدولية        

األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب وجلنة احلقوقيني الدولية توصية مماثلة فيما يتصل مببـدأ        
إيطاليا مبباشرة حتقيـق يف     قوق اإلنسان   رصد ح وأوصت منظمة   . )٦١(عدم اإلعادة القسرية  

 . )٦٢(مزاعم استخدام القوة دون موجب ومصادرة املمتلكات الشخصية

 ظروف  تليبوأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إيطاليا بكفالة أن            -٢٣
، وصفت ٢٠٠٦ ويف عام. )٦٣(املؤقتة املعايري املالئمةواملساعدة املعيشة يف مجيع مراكز اإلقامة 

اللجنة األوروبية ملنع التعذيب وغريه من ضروب العقوبة أو املعاملة الالإنـسانية أو املهينـة               
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التابعة جمللس أوروبا هذه الظروف يف ثالثة مراكز على وجه اخلصوص وقدمت توصـيات              
تفاقية وسلَّطت اجملموعة املعنية با   . )٦٤( اجلارية   اتبشأن ذلك، وال سيما بغية مواصلة التحسين      

املؤقتـة يف   واملـساعدة   حقوق الطفل الضوء على حالة املهاجرين القصَّر يف مركز اإلقامـة            
وأوصت جلنة منـع التعـذيب      . )٦٥( يوما ٢٠المبيدوسا حيث ميكثون يف املتوسط أكثر من        

التابعة جمللس أوروبا إيطاليا بأن تواصل املشروع الذي يضمن وجود ممثلي املفوضية الـسامية          
لالجئني واملنظمة الدولية للهجرة والصليب األمحر اإليطايل يف مركـز المبيدوسـا            لشؤون ا 

الوصول إىل املعلومـات بـشأن      (لتصدي بطريقة مالئمة لبعض الصعوبات اليت يواجهوهنا        ل
).  ومـا إىل ذلـك      مبرافق إجراءات اللجوء وقانون اهلجرة واستقبال القّصر غري املصحوبني       

  .)٦٦( أخرىوأوصت بتوسيعه ليشمل مراكز
وأكدت جلنة احلقوقيني الدولية ومبادرة العدالة واحتاد الطب الشرعي أن أقـصى مـدة                -٢٤

 يوماً إىل ستة أشهر، مع ما ينتج        ٦٠ قد مددت من     الشرعينيلالحتجاز اإلداري للمهاجرين غري     
  .)٦٧(عن ذلك من تداعيات خطرية على احلق يف احلرية حسب رأي جلنة احلقوقيني الدولية

 وقوع أعمال عنف تتسم بالعنصرية وكـره        رصد حقوق اإلنسان  وذكرت منظمة     -٢٥
وقالت إن العداء للمهاجرين والروما اندلع جزء . األجانب يف حق املهاجرين والروما والسينيت

وكان الرد هو موجـة     . منه بسبب عدة جرائم خطرية نسبت إىل أجانب أو أفراد من الروما           
وذكرت مبادرة العدالة واحتاد الطب الشرعي أيضاً . اجملموعتنيمن اهلجمات استهدفت هاتني   

. )٦٨( عالنية تغاضوا عنها حدوث مثل هذه اهلجمات وذكرت أن بعض املسؤولني اإليطاليني          
 إيطاليا بكفالة حتقيق الـشرطة يف اهلجمـات علـى           رصد حقوق اإلنسان  منظمة  وأوصت  

ى وجه السرعة وتقدمي املسؤولني عنها إىل        عل العرقيةاملهاجرين والروما وغريهم من األقليات      
  .)٧٠(وقدمت مبادرة العدالة واحتاد الطب الشرعي توصيات مماثلة. )٦٩(العدالة
وأوردت منظمة العفو الدولية يف تقاريرها شواغل بشأن الوحشية املزعومة يف حـق               -٢٦

ستعداد الواضـح  احملتجزين اليت أدت يف بعض األحيان إىل فقداهنم ألرواحهم وبشأن عدم اال           
وأوصـت  . )٧١( إىل العدالة  القضاياللسلطات للتحقيق الدقيق فيها وتقدمي املسؤولني يف بعض         
 الدولة املتهمني موظفيستقل مع املمنظمة العفو الدولية إيطاليا باختاذ خطوات لتعزيز التحقيق         

  . ومالحقتهم قضائياً)٧٢(باالعتداء على احملتجزين
 سـتفاقم   ٢٠٠٩ واحتاد الطب الشرعي أن الرزمة األمنية لعام         وترى مبادرة العدالة    -٢٧

وأشـارت إىل أن    . االكتظاظ والظروف املرتبطة به يف السجون ومراكز االحتجاز اإليطالية        
، إىل أن إيطاليـا     ٢٠٠٩يوليـه   /احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان سبق وخلصت، يف متوز       

وأوصت اللجنة  . )٧٣(ب ظروف االحتجاز الرديئة   تنتهك حظر املعاملة الالإنسانية واملهنية بسب     
األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إيطاليا برصد التمثيل غري املتناسب لغري املـواطنني يف             

باتفاقية حقوق الطفل بـدورها إىل      املعنية  وأشارت اجملموعة اإليطالية    . )٧٤(السجون اإليطالية 
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يت واإليطاليني املنحدرين من املناطق احملرومة مـن        فرط متثيل أطفال املهاجرين والروما والسين     
  .)٧٥(جنوب إيطاليا يف إصالحيات األحداث

 شـدهتا  الدويل للمثليات واملثليني عن زيـادة       االحتادوأبلغ فرع أوروبا وغريه من فروع         -٢٨
و مـن  السنوات الثالث املاضية يف عدد اهلجمات على املثليات واملثليني ومغايري اهلوية اجلنسية، أ           

وأوصت إيطاليا بأن تفرض العقوبات اجلنائية      . ُيتصور أن هلم ميال جنسيا أو هوية جنسانية خمتلفة        
  .)٧٦(املالئمة على هذا العنف وأن تتخذ التدابري الالزمة ملنعه وأن تكفل التحقيق يف هذه احلاالت

 أن العقوبة البدنية وذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال        -٢٩
 للمحكمـة   اًبيد أن حكم  .  يف املدارس ونظام السجون ومراكز الرعاية البديلة       حمظورة قانوناً 

 قضت فيه بأن العقوبة البدنية ليست وسيلة مشروعة للتأديب يف البيت مل             ١٩٩٦العليا عام   
اً واضـحاً   وأوصت املبادرة العاملية إيطاليا بطرح تشريع حيظر حظر       . يكرس يف شكل قانون   

  .)٧٧(مجيع أشكال العقوبة البدنية يف تربية األطفال
اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إيطاليا على مواصلة جهودها         وشجعت    -٣٠

حلماية ضحايا االجتار بالبشر، مبا يف ذلك عن طريق إصدار تصاريح إقامة خاصـة ومتويـل                
ادرة احلقوق اجلنسية الصعوبات اليت يواجههـا       وأثارت مب . )٧٨(مشاريع احلماية االجتماعية  

ضحايا االجتار بالبشر يف حتويل تصاريح اإلقامة اليت منحوا إياها ألسباب إنسانية إىل تصاريح              
 وعبـور للنـساء   مقصدوذكرت مبادرة احلقوق اجلنسية أن إيطاليا بلد    . )٧٩(عمل أو دراسة  

. غراض االستغالل اجلنـسي التجـاري     واألطفال والرجال املتجر هبم على الصعيد الدويل أل       
وقالت إن االجتار بالبشر انتقل إىل قطاعات أكثر خصوصية وتستراً، مما جيعل التعرف علـى               

  .)٨٠(ضحايا االجتار بالبشر أصعب وأكثر تعقيداً

  إقامة العدالة وسيادة القانون  -٣  
مبا ذكـر   ة املتعلقة   جلنة احلقوقيني الدولية عن قلقها لكون التحقيقات اجلنائي       أعربت    -٣١

عن أعمال مراقبة مارستها األجهزة السرية للجيش اإليطايل على أفراد من اجلهاز القضائي يف              
 بعـد ثـالث     تكتمل مل   ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠١إيطاليا ويف اثين عشر بلداً أوروبياً يف الفترة من          

ات برملانية يف    تأديبية أو أُجريت حتقيق    وال يبدو أنه اُتخذت أي إجراءات     سنوات بعد بدئها،    
جلنة احلقوقيني الدولية إيطاليا وأوصت . أو احلكومة يف هذه األنشطة/دور أجهزة املخابرات و

 عن طريق جهـاز قـضائي       إقامة العدل بفعالية  باختاذ كافة التدابري الالزمة لكفالة وضمان       
  .)٨١( آنفاًمستقل وحمايد؛ مبا يف ذلك إجراء حتقيق مستفيض ومستقل يف الوقائع املشار إليها

جلنة احلقوقيني الدولية عن قلقها للهجمات اللفظية للحكومة على القضاة          وأعربت    -٣٢
  .)٨٢(والقضاة اجلزئيني وأوصت بضرورة توقفها

وأوصت اجملموعة املعنية باتفاقية حقوق الطفل إيطاليا مبباشرة إصالح نظام عدالـة              -٣٣
صاص حصري، عمالً حبكم حمكمـة      األحداث، حبيث تنشئ هيئة متخصصة وحيدة هلا اخت       
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وأوصت اجملموعة املعنية باتفاقية حقوق الطفل أيضاً بصياغة        . )٨٣(٨٣٦٢/٢٠٠٧النقض رقم   
وأشارت اجملموعة أيضاً إىل ارتفـاع      . )٨٤(مشروع قانون إلصالح قواعد سجون األحداث     

ية لألحداث  النسبة املئوية لألطفال املوجودين رهن احلبس االحتياطي يف املؤسسات اإلصالح         
وأوصت إيطاليا بتخصيص موارد مالية أكرب لنظام القضاء اجلنائي لألحـداث وللخـدمات             
االجتماعية وللمجتمعات احمللية، وكفالة حصول املوارد البشرية يف هذه القطاعـات علـى             

  .)٨٥(تدريب أفضل

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 الدويل للمثليات واملثليني أن النظام القانوين       لالحتاد ذكر فرع أوروبا وفروع أخرى      -٣٤

اإليطايل ال يعترف بزواج املثليني أو بأي شكل آخر من أشكال املعاشرة اجلنسية املثلية، وهو               
 ىوإضافة إىل ذلك، أوص   . )٨٦(ما يؤدي إىل التمييز يف عدد من اجملاالت مثل مجع مشل األسر           

لتدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري الالزمة لكفالة         إيطاليا باختاذ مجيع ا    فرع أوروبا 
  .)٨٧(االحترام التام واالعتراف القانوين باهلوية اجلنسية اليت حيددها كل شخص لنفسه

  حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي  -٥  
 ال يضمن   ٢٠٠٤ترى مبادرة العدالة واحتاد الطب الشرعي أن قانون غاسباري لعام             -٣٥

وذكرت منظمة دليل الرقابة عدة أمثلة موثقـة للتـأثري          . )٨٨(استقالل إذاعة وتلفزيون إيطاليا   
احلكومي أو السياسي أو االقتصادي املباشر الذي يقّوض بشكل علين االستقاللية واملوضوعية           

. )٨٩(هـا واالنفتاح اليت يفرض القانون والدستور على شبكات إذاعة وتلفزيون إيطاليا التزام          
منظمة دليل الرقابة أيضاً أن اإلجراءات العدوانية للحكومة اإليطالية ضد منتقـديها             وذكرت

وأضـافت  . )٩٠(الترهيب عمـداً  تستخدم  وغري متناسبة وال طائل من ورائها وغري دستورية         
 Mediaset)(نظمة أن مؤسسة إذاعة وتلفزيون إيطاليا اململوكة للدولة وجمموعة مدياسـيت            امل
 يف املائة من سوق املشاهدة واإلعالن       ٨٥ إىل   ٨٠ملوكة لرئيس الوزراء تسيطران معاً على       امل

 الذي مل يسمح له Europa 7 TVالتلفزيوين اإليطايل، حبيث حتجب املنافسني من قبيل تلفزيون 
كما أعربت مبادرة العدالة واحتاد الطب الشرعي عن قلقهما بشأن تنفيذ أحكام            . )٩١(بالبث

االحتكار يف قانون غاسباري وبشأن االحتكار الثنائي الذي متارسه واقعاً هيئة البث            مكافحة  
وأبلغت مبـادرة العدالـة     . )٩٢( وجمموعة مدياسيت   ممثلة يف إذاعة وتلفزيون إيطاليا     العمومي

 العمـل،  دجد الذي ٢٠٠٩واحتاد الطب الشرعي عن احلكم املتضمن يف الرزمة األمنية لعام          
  .)٩٣(١٩٩٩ اليت كانت قد أُلغيت يف عام إهانة املوظف العامت، جبرمية مع بعض التعديال

وأوصت منظمة دليل الرقابة إيطاليا باختاذ خطوات إلعادة تأكيد الوالية القانونيـة              -٣٦
؛ واستخدام معـايري    ١٠٣/١٩٧٥نشأة مبوجب القانون رقم     للجنة اإلشراف امل  واالستقاللية  

يزية ومتناسبة يف منح تراخيص البث والكف عن رفع قضايا          انتقاء موضوعية وشفافة وغري متي    
وأوصت مبادرة العدالة واحتاد الطب الـشرعي إيطاليـا         . )٩٤(التشهري ضد املنافذ اإلعالمية   
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 من  املشغلنيإىل حصة   ) من بني عوامل أخرى   ( يف سوق البث استناداً      مراكز اهليمنة بتحديد  
  . )٩٥(سة الفضلى األوروبيةاإلعالن واجلمهور متاشياً مع املمار

وأعربت اللجنة املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها عن قلقها من تدين التغطية اليت   -٣٧
  .)٩٦(ختصصها وسائط اإلعالم الوطنية لقضايا حقوق اإلنسان

 الدويل للمثليات واملثليني أن التـشريعات       لالحتادوذكر فرع أوروبا وفروع أخرى        -٣٨
 تلزم املسريات واالستعراضات وغريها من املناسبات اليت هلا وجه ديين أو اليت             الصادرة مؤخراً 

يشمل البنايات  وهذا  . ميكن أن تكون منافية لألخالق العامة بعدم املرور قرب بعض البنايات          
وتتمتع السلطات احمللية باستقاللية يف     . احلكومية والكنائس وغريها من البنايات الدينية اهلامة      

وقد يشكل هذا عقبة كربى أمام إمكانية تنظيم        . لبنايات املعنية يف سياق هذا التشريع     حتديد ا 
 ٢٠٠٩ لعـام    هم املثليني ومناسبات مشاهبة، كما تبني من حظر استعراض        تفاخراستعراضات  

  .)٩٧(يف روما

   ومواتيةعادلةاحلق يف العمل ويف ظروف عمل   -٦  
ة والتعصب إيطاليا باختاذ مزيد من التدابري       أوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصري      -٣٩

للحد من التمييز بني املواطنني وغري املواطنني يف سوق العمل وكفالة تنفيذ تشريعات مكافحة          
  .)٩٨(التمييز السارية يف ميدان العمل تنفيذاً مالئما وكامالً

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٧  
املعنية باتفاقية حقوق الطفل إىل الفقر الذي يطال األطفال وأوصت          أشارت اجملموعة     -٤٠

وإذ . )٩٩(إيطاليا بتحديد معايري دنيا على املستوى الوطين من أجل احلد من فقـر األطفـال              
 أوصـت    فقد أشارت اجملموعة أيضاً إىل التباينات اإلقليمية يف تنفيذ السياسات االجتماعية،         

 على النحو املنصوص عليـه يف    "األساسية للخدمات االجتماعية  املستويات  "إيطاليا بأن حتدد    
 وتضمن هبذه الطريقة إعماالً موحداً حلقوق األطفال يف مجيع أحنـاء            ٣٢٨/٢٠٠٠القانون  

ويف هذا الصدد، الحظت اجملموعة أن ثلثي األسر الفقرية يف إيطاليـا تعـيش يف               . )١٠٠(البلد
  .)١٠١()موع عدد األسر تعيش هناك يف املائة من جم٣٢بالرغم من أن (اجلنوب 

هربائية العاملة بـالفحم    وأوردت منظمة العفو الدولية يف تقاريرها اآلثار امللوثة للمحطة الك           -٤١
ليا ومصنع املعادن يف تارانتو على وجه اخلصوص، حيث يوجد تركيـز عـالٍ     غو مبنطقة بو  يف سريان 

 الوضع وتتخذ خطوات ملموسـة للحـد مـن           إيطاليا وأوصت بأن تقيِّم  . )١٠٢(لالنبعاثات امللوثة 
  .)١٠٣(مستويات التلوث وما ينتج عنه من مشاكل متصلة بالصحة يعاين منها سكان املنطقة

 إىل  ُعهـد بـه   وبعد أن أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن توفري خدمات امليـاه               -٤٢
ـ              سعرية شركات خاصة، وهو ما ينطوي على وجه اخلصوص على ارتفاع األسعار وغياب ت
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يف القانون لكفالة أال ينظر إليه على " احلق يف املياه"، أوصت بأن توضح إيطاليا )١٠٤(اجتماعية
  .)١٠٥(أنه سلعة أساسية خاصة

 من الروما يف يف إيطاليا      الكثريين واملنظمتان أن     األورويب حلقوق الروما   ويرى املركز   -٤٣
 وهياكـل أساسـية أو       متاماً متدنيةوف   تسود فيها ظر   اً رمسي جمازةمعزولة  أحياء  يعيشون يف   

وأعرب مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا بدوره عـن         . )١٠٦(غري كافية عمومية  خدمات  
أسفه لتدين مستوى املعيشة بشكل غري مقبول يف عدد من مستوطنات الروما، وال سـيما يف       

روف املتدنية اليت   وذكر املركز واملنظمتان أن الظ    . )١٠٧(تلك اليت يقطنها املهاجرون وأسرهم    
 من شباب الروما منذ كـانون       تسعةتسود يف خميمات الروما سامهت يف وفاة ما ال يقل عن            

  .)١٠٨( فقط٢٠٠٦ديسمرب /األول
 عمليات  رتيبوأوردت منظمة العفو الدولية يف تقاريرها أن السلطات تنفذ بشكل             -٤٤

 منذ  ازداديبدو أن تواترها وأثرها     مجتمعات احمللية للروما والسينيت؛ وأنه      للاإلخالء القسري   
وقالت إن اجملتمعات احمللية املتضررة تضم من يعيشون يف مـستوطنات غـري             . ٢٠٠٧عام  

. الـسواء العيش يف مستوطنات مرخص هبا علـى        اً   قانون حيق هلم مرخص هبا وأولئك الذين     
 احلق يف   وأضافت أن عدم وجود أوامر رمسية وتسليم اإلخطارات يف آخر حلظة يؤثران على            

وقـال املركـز    . )١٠٩(العمل واحلق يف التعليم ويؤديان إىل عمليات إخالء قسري متكـررة          
 الشرعي إن عمليات اإلخالء القسري كان يصاحبها        الطبمبادرة العدالة واحتاد    وواملنظمتان  

الء ـعدم تنفيذ عمليات اإلخ   بوأوصت منظمة العفو الدولية     . )١١٠(التدمري التام للممتلكات  
 ومعقـول؛   مسبق كـاف   بعد استكشاف مجيع البدائل املمكنة، من أجل تقدمي إخطار           إال

وقدم مفوض حقـوق    . )١١١(وكفالة إيواء بديل مالئم؛ وضمان احلق يف االنتصاف القانوين        
  . )١١٢(اإلنسان جمللس أوروبا واملركز واملنظمتان توصيات مماثلة

لتعصب إيطاليا بإيالء اهتمام أكـرب      وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية وا       -٤٥
ملشاكل التمييز املباشر وغري املباشر اليت تواجهها جمموعـات األقليـات يف اإلسـكان، يف               

وأوصت إيطاليا مبواصلة وتعزيز جهودها لكفالـة تـوفري         . )١١٣(معاًالقطاعني اخلاص والعام    
  .)١١٤(عاية الصحية الرعلىجمموعات األقليات  حلصولرعاية صحية أفضل وإمكانية أفضل 

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
أوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إيطاليا بزيادة جهودها لتوفري الدعم             -٤٦

  .)١١٥(م الفرص يف التعليبتكافؤاإلضايف الالزم لتالميذ املدارس غري اإليطاليني ليتمتعوا متتعاً حقيقياً 
وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إيطاليا بكفالة تسجيل مجيع             -٤٧

تعاون مع اجملتمعات احمللية املعنية، لدعم بالأطفال الروما والسينيت يف املدارس وتعزيز جهودها، 
  .)١١٦(مواظبة هؤالء األطفال على الدراسة
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اقية حقوق الطفل إىل عـدم كفايـة تـدريب    وبعد أن أشارت اجملموعة املعنية باتف    -٤٨
، أوصت إيطاليـا     صلة بتعليم األطفال ذوي اإلعاقة     املدرسني وغريهم من املوظفني الذين هلم     

ببدء العمل بنهج تعليمية متخصصة، بدءاً باملدرسني املشرفني على املناهج الدراسية ومجيع من         
  .)١١٧(سواهم من املوظفني ذوي الصلة

  شعوب األصليةاألقليات وال  -٩  
أوصت اجملموعة املعنية باتفاقية حقوق الطفل إيطاليا باالعتراف بالرومـا والـسينيت       -٤٩

والكامينانيت أقلياٍت وطنيةً وبدء العمل بسياسات ترمي إىل الـدمج االجتمـاعي وضـمان              
  .)١١٨(قوق األطفالـح
واصلة إيـالء   ورحب مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا بالتزام حكومة إيطاليا مب           -٥٠

ـ               ة ـاالهتمام الواجب للقضايا اليت أثارها والتوصيات الـيت قـدمها يف مذكرتـه املؤرخ
، وكذلك لعدد من التدابري املوجهة إىل الروما والسينيت، لكنه أبلغ عـن             ٢٠٠٨يوليه  /وزـمت

  .)١١٩(عدم وجود حوار مؤسسي بني السلطات والروما والسينيت

  و اللجوءاملهاجرون والالجئون وطالب  -١٠  
 بشأن األمن العـام     ٩٤أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن القانون رقم             -٥١

 بشكل كبري على حقوق املهاجرين وطاليب اللجوء، مـشرية علـى وجـه              يتعدىميكن أن   
 رصد حقوق اإلنسانوأعربت منظمة . )١٢٠("الشرعيةاهلجرة غري " جرمية إرساءاخلصوص إىل 

وإضافة إىل ذلك، فقد نـص      . )١٢١(حتاد الطب الشرعي عن شواغل مماثلة     ومبادرة العدالة وا  
، كما أشارت إىل ذلك جلنة احلقوقيني الدولية ومبادرة العدالة واحتاد          ٢٠٠٨قانون صدر عام    

تلك اليت ال صـلة هلـا       ، حىت   مجيع اجلرائم على   عقوبة مشددة     فرض الطلب الشرعي، على  
  .)١٢٢(ود غري القانوين يف الدولةفقط إىل الوجاستناداً ، اهلجرةبوضع 
وبالرغم من اعتراف مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا بالتحديات الضخمة اليت             -٥٢

متثلها تدفقات اهلجرة ألجهزة الدولة، فقد أعرب عن بالغ قلقه بشأن التـدابري التـشريعية                
 تأجريلتدابري اليت جترِّم    اجلديدة املتعلقة باهلجرة واللجوء اليت اعتمدت أو هي قيد النظر، مثل ا           

 وقرار رفع احلظر املفروض على األطبـاء بعـدم إبـالغ            الشرعينياملأوى للمهاجرين غري    
  .)١٢٣( الذين يلجأون إىل النظام الصحيالشرعينيالسلطات عن املهاجرين غري 

وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إيطاليا بكفالـة أال تـؤدي              -٥٣
كما أوصت  . أشد خطورة  املنظمة ملنح تصاريح اإلقامة إىل جعل أوضاع املهاجرين          األحكام

 لتفـادي  عمل قيد النظـر الباإلبقاء على نظام احلصص واملمارسة املتمثلة يف إصدار تصاريح        
وأوصت اللجنة . )١٢٤(سياسات وممارسات تؤدي إىل التمييز املباشر أو غري املباشر ضد األفراد

وات لكفالة حصول غري املواطنني على تصاريح اإلقامة يف أجل معقول وأال            أيضاً باختاذ خط  
  .)١٢٥(صاريح منح هذه التيف تأخري بأييتضرر الوصول إىل اخلدمات 
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وحث مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا إيطاليا على إيالء اهتمام خاص الحتياجات              -٥٤
 املعنية باتفاقية حقوق الطفل علـى وجـه         وأوصت اجملموعة اإليطالية  . )١٢٦(القّصر من املهاجرين  

اخلصوص بأن تعتمد إيطاليا تدابري ترمي إىل إزالة مجيع العقبات األساسية اليت يواجهها األطفـال               
وأشارت مبادرة  . )١٢٧(الذين يعيشون مع أسرهم دون تصاريح إقامة فيما يتعلق حبقوقهم األساسية          

  .)١٢٨(ق يف التعليمالعدالة واحتاد الطب الشرعي حتديداً إىل احل
وأوصت اجملموعة املعنية باتفاقية حقوق الطفل إيطاليا بأن تكفل الـسماح للقـّصر              -٥٥

وأوصـت  . )١٢٩(طاليب اللجوء بالدخول إىل إيطاليا وضمان وصوهلم إىل إجراءات اللجـوء          
يضمن   مبرافق اجملموعة أيضاً إيطاليا ببدء العمل بتشريع بشأن القّصر األجانب غري املصحوبني          

 تصاريح إقامتـهم عنـدما      جتديدو سنهم   بتقديرحقوقهم بشكل مالئم، وخباصة فيما يتعلق       
  .)١٣٠(يصبحون بالغني ومساعدهتم يف العودة إىل أوطاهنم

  اجلنـسية  منحوأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إيطاليا بتيسري           -٥٦
 وكفالـة تطبيـق     لفترة طويلة هبا  أقاموا  يطاليا و  لألطفال الذين ولدوا أو نشأوا يف إ       اإليطالية

  .)١٣١(األحكام املتعلقة بالتجنيس يف مجيع احلاالت بدون متييز
. ب الشرعي حالة آالف الروما من عدميي اجلنسية       وذكرت مبادرة العدالة واحتاد الط      -٥٧

ـ               ضت وإضافة إىل ذلك، يعيش عدد كبري من عدميي اجلنسية اآلخرين حبكم الواقع ومن ُرف
 املواطنـة   من نسيان طلبات جلوئهم الذين ال ميكن إعادهتم إىل بلداهنم األصلية يف حالة دائمة             

  .)١٣٢(دون حقوق واضحة يف املشاركة السياسية

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١١  
وثَّقت منظمة العفو الدولية عدة حاالت أعادت فيها السلطات اإليطالية قسراً أفراداً              -٥٨

دان يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب أو غريه من أشكال سوء املعاملـة بـشكل               إىل بل 
 من اتفاقية مناهضة    ٣حقيقي، وهو ما ينتهك حظر اإلعادة القسرية املنصوص عليه يف املادة            

ويف بعض احلاالت، أُرسل مشتبه فيهم باإلرهاب إىل بلد ثالث بشكل ينتهك أوامر       . التعذيب
رصـد  وذكرت منظمة   . )١٣٣(قوق اإلنسان بتعليق عمليات الطرد هذه     احملكمة األوروبية حل  

، ضد إيطاليا   ٢٠٠٨ أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان حكمت، منذ عام          حقوق اإلنسان 
يف اثنيت عشرة قضية وأن إيطاليا جتاهلت يف ثالث مناسبات طلبات ملزمة من احملكمة بوقف               

الدولية إيطاليا مبواءمة كافة تشريعات مكافحـة       وأوصت منظمة العفو    . )١٣٤(عمليات الطرد 
 الذي ينص على أوامـر طـرد        ٢٠٠٥اإلرهاب، مبا يف ذلك ما يسمى بقانون بيسانو لعام          

األجانب املشتبه فيهم باإلرهاب، مع االلتزامات الدولية إليطاليا يف جمال حقـوق اإلنـسان              
التعذيب أو غريه من أشـكال     وبعدم إعادة أي شخص قسراً إىل بلد يكون فيه معرضاً خلطر            

إلنسان جمللس أوروبـا    وأعربت جلنة احلقوقيني الدولية ومفوض حقوق ا      . )١٣٥(سوء املعاملة 
رصد حقـوق   وبالرغم من أن منظمة     . )١٣٦(نسيسكان الدولية عن شواغل مماثلة    ومنظمة الفر 
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وجـب   أعربت بدورها عن شواغل مماثلة، فقد أكدت أن الطعن يف قرار الطـرد مب              اإلنسان
قانون بيسانو ال يترتب عليه أثر توقيفي حىت عندما تثار  إمكانية التعـذيب أو غـريه مـن                   

  .)١٣٧(االعتداءات عند العودة
وأوردت منظمة احلقوقيني الدولية يف تقريرها استخدام السلطات اإليطالية المتيـاز             -٥٩

 أنه تعرض فيها للتعذيب دعىُيأسرار الدولة يف حالة تسليم أجنيب امسه أبو عمر إىل دولة ثالثة        
. وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ولالحتجـاز تعـسفاً              

وأوصت اللجنة إيطاليا بتعديل قانون أسرار الدولة من أجل منع استخدام امتياز أسرار الدولة              
ـ  نتـهاكات االحيث يكون من شأنه أن حيول دون التحقيق الفعـال يف       سيمة حلقـوق  اجل

  .)١٣٨(حماكمة فعالة يف قضية أبو عمرإجراء اإلنسـان واملساءلة بشأهنا، وكفالة 

  ، والتحديات واملعوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسات  - ثالثاً  
         ال ينطبق

   الرئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية  -رابعاً  
         ال ينطبق

  التقنيةبناء القدرات واملساعدة   -خامساً  
         ال ينطبق
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