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   التقريرإعداداملنهجية وعملية التشاور يف وصف   -أوالً  
 اللجنـة املـشتركة بـني       روجت هلا ونسقتها  هذا التقرير هو نتيجة عملية تشاور         -١

اللجنة املشتركة بـني    ( قوق اإلنسان يف وزارة الشؤون اخلارجية اإليطالية      املعنية حب الوزارات  
مكتب رئيس الوزراء واإلدارات ذات     :  التالية ، بدعم من مجيع اإلدارات املختصة     )الوزارات
وزارة ووزارة العدل،   ووزارة الداخلية،   واملكتب الوطين ملناهضة التمييز العنصري،       و الصلة،

ـ  و،  التعلـيم وزارة  ووزارة العمل والسياسات االجتماعية،     والدفاع،   وزارة وصحة،  وزارة ال
واألنـشطة  الثقايف  وزارة التنمية االقتصادية ووزارة التراث      و،  شؤون اإلدماج وزارة  والبيئة،  

الرابطـة  واجمللس األعلى للقـضاء،     واملعهد الوطين اإليطايل لإلحصاء،     والثقافية والسياحة،   
  . الوطنية للبلديات اإليطالية

مهامها الرئيسية هي التنسيق    و. ١٩٧٨ اللجنة املشتركة بني الوزارات عام       تأسستو  -٢
 يف جمـال    السارية املعنية فيما يتعلق باالمتثال لالتفاقيات الدولية الرئيسية         السلطاتبني مجيع   

 إىل  تقـدميها  إيطاليـا    يتعني على  اليت   املخصصة  الدورية أو  تقاريرالجتميع  وحقوق اإلنسان؛   
؛ )االحتـاد األورويب  ولس أوروبـا،    جم( اإلقليمية األخرى    واملنظوماتهيئات األمم املتحدة    

األنشطة االستـشارية   واالضطالع ب  لاللتزامات الدولية؛    امتثاالًرصد تطور القانون الوطين،     و
يف جمـال   لتحسني تنفيذ الصكوك القانونية الدولية القائمة       ) تحليليةالوثائق  والصياغة اآلراء   (

  . حقوق اإلنسان
 املرحلة األوىل من عملية جتميع هذا       وزارات عن وأعلن رئيس اللجنة املشتركة بني ال       -٣

جملـس  يف  هـا وتعزيز  حلماية حقوق اإلنساناالستثنائيةلجنة ال يف عامةالتقرير خالل جلسة  
عاملـة حتـت    أفرقة  أربعة  وأنشئت  . ٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول  ١٧الشيوخ اإليطايل يف    

وعقدت جلسات أخرى   . للوثيقة مسودة أولية إلعداد  اللجنة املشتركة بني الوزارات     إشراف  
ونظمت اللجنة املشتركة بني الوزارات     . ٢٠١٤مايو  /أيار ٨أبريل و /نيسان ٨يف الربملان يف    

 حوار بناء مع املنظمات غري احلكومية       لتشجيع على إقامة  جتماعات يف روما وجنيف ل     ا أيضاً
 مـسودة   تشر، نُ  األوىل لةاجلوبلت يف   قُاليت   ٩٢تنفيذ التوصية   وُبغية  . وممثلي اجملتمع املدين  

لمجتمع املدين   الشبكي للجنة املشتركة بني الوزارات حىت تكون ل        وقعامللتقرير الوطين على    ل
 إلكتـروين   ي فردية إىل عنـوان بريـد      إسهاماتإرسال  ب املضمونلتعليق على   ا  فرصةُ قاطبةً

  .خمصص
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التطورات اليت حصلت منذ اجلولـة األوىل لالسـتعراض الـدوري             -ثانياً  
الشامل، مع اإلشارة بشكل خاص إىل اإلطار التـشريعي واملؤسـسي           

  حلماية حقوق اإلنسان
 مليار يورو من أجل محايـة       ١٧,٣ إيطاليا موارد مالية وبشرية هائلة فاقت        وفّرت  -٤

  :حقوق اإلنسان، على النحو املبني أدناه
   سياسات اهلجرة واإلدماج

   يورو٢٨٤ ٠٠٠ ٠٠٠
 مليـون   ٧٠) حبُرنا (" نوستروم يمار" يورو؛ بعثة     مليون ١٩٠: الصندوق اخلاص 

 ماليني يورو سنوياً    ٦ يت؛ منطقة بييمون  ٢٠١٤ هيوني/ حزيران ١٣ من   يورو اعتباراً 
  للرعاية الصحية

  مناهضة التمييز جبميع أشكاله
  يورو٥٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠

    :٢٠١٣اإلدماج األورويب، 
جرة واإلدماج،   يورو؛ صندوق جديد لشؤون اللجوء واهل      ٢١٩ ٠٥٩ ١٣٨,٩٤
 ماليني يورو؛ الربنامج الوطين التنفيذي للسالمة، الرامـي         ٣١٠: ٢٠١٤/٢٠٢٠

   يورو١٠ ٠٠٠ ٠٠٠: ٢٠٠٧/٢٠١٣إىل استقبال ملتمسي اللجوء والالجئني، 
   الروما والسنيت والرحل

   يورو١٩ ٨٣٠ ٠٠٠
     يورو٩٣٠ ٠٠٠: محالت التوعية
     يورو٧٥٠ ٠٠٠: مجع البيانات
    :تماعي، والتدريب، والتعليم، والصحةاإلدماج االج

  يورو١٨ ١٥٠ ٠٠٠
   النساء
  يورو٧٥ ٥٠٠ ٠٠٠

 مليون يورو؛ املوازنة بني العمل واحليـاة،        ٢٠: دعم تنظيم املشاريع لدى النساء    
 ١٥: ين مليون يورو؛ مكافحة العنف اجلنسي والعنف اجلنسا       ٤٠: ٢٠١٠/٢٠١٢

 يورو؛ منطقة بييمـونيت، منـع       ٣٨٠ ٠٠٠: ٢٠١٣،  مليون يورو؛ منطقة فينيتو   
  يورو سنويا٢٠٥ً ٠٠٠: تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

    األطفال
  يورو١٦ ٠٥٢ ٠٠٠ ٠٠٠

؛ مـشروع   ٢٠١٠ منـذ     مليارات يورو سـنوياً    ٤: دعم التالميذ ذوي اإلعاقة   
 مليون  ١,٧:  فيما خيص اإلعاقة   التصنيف الدويل لتأدية الوظائف والعجز والصحة     

   :كز الدعم اإلقليميةيورو؛ مرا
 ٢٠١١/٢٠١٤ يورو لتدريب املدرسني؛     ٤٠٠ ٠٠٠ يورو ومبلغ    ١ ١٥٩ ٢٢٢

   :املدرسة يف املستشفى والتعليم يف املرتل
 تعليم األقـران يف الـسياقات املتعـددة         ٢٠١٣/٢٠١٤ يورو؛   ٨ ٠٠٠ ٠٠٠

 مليون يورو؛ بدل لفائـدة      ٤٠: ٢٠١٤ يورو؛ القُصَّر يف     ٣٠٠ ٠٠٠: الثقافات
 مليون  ٤١,١: ٢٠١٣/٢٠١٤سر اليت لديها ثالثة أطفال دون السن القانونية         األ

  يورو
    األقليات
  يورو١٥ ٥٠٠ ٠٠٠

    :٢٠١٣/٢٠١٤دعم لغات األقليات، 
  يورو١٥ ٥٠٠ ٠٠٠

   مكافحة االجتار بالبشر
  يورو٨ ٤٥٠ ٠٠٠

   :٢٠١٢دعم ضحايا االجتار، 
    :٢٠١٢/٢٠١٤ يورو؛ منطقة أومربيا، ٨ ٠٠٠ ٠٠٠
   يورو٤٥٠ ٠٠٠
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احلقوق االقتصادية والتخفيف   
   من حدة الفقر

  يورو٢٥٧ ٠٠٠ ٠٠٠

 ٢٠١٢/٢٠١٦ مليون يورو للفترة ٢٥٧: البطاقة االجتماعية

    التلوث البيئي
  يورو٥٠ ٥٠٠ ٠٠٠

 ٢٠١٤/٢٠١٥ يورو للفترة ٥٠ ٤٥٠ ٠٠٠: مدينتا تارانتو وستايت

   تدريب املوارد البشرية
أزيد : ٢٠١٠/٢٠١٤

  فرد٢٥ ٠٠٠ من

واملوظفني املشتركني بـني     من أفراد الدرك، والشرطة      ٨ ٧٠٠: ٢٠١٤-٢٠١٢
  .القوات
  . من أفراد حرس الشؤون املالية١٦ ٨٠٠: ٢٠١٣-٢٠١٠

منـذ  ف. يف غاية القوة  اإلطار التشريعي واملؤسسي اإليطايل حلماية حقوق اإلنسان          -٥
: بغية حتقيـق مـا يلـي      ،  اإلعدادور   عدة تدابري تشريعية أو هي يف ط       اجلولة األوىل اُتخذت  

قامـة  اإلحاملي تـصاريح    (ألجانب  فائدة ا ل) يف اإلدارات العامة  (الوصول إىل سوق العمل     
 أصحاب حق    األوروبيني بصفتهم  واطننياملوالالجئني وأصحاب احلماية الفرعية، وأفراد أسر       

 اليت لـديها ثالثـة      ألسرفائدة ا ختصيص بطاقات اجتماعية ل   و ؛)ةدائمولو بصفة   اإلقامة،  يف  
 خـرى  واالحتاد األورويب ورعايا البلدان األ   ا إيطالي مواطينهلية  األوتشمل  (أطفال على األقل    

 للمستفيدين من احلماية الدوليـة       أيضاً ةمتديد تصاريح اإلقامة الطويل   ؛ و )ملدة طويلة املقيمني  
، نأطفـاهل زات ب احملتَجمحاية عالقة األمهات    ؛ و )٣٥/٢٠١٢، القانون   ٩٧/٢٠١٣القانون  (

احملميـة  دور الرعايـة   لـصاحل اإلقامـة اجلربيـة يف        احلـضانة عن طريق احلد من نظـام       
 ؛)١١٢/٢٠١١القـانون   (إنشاء اهليئة الوطنية لألطفال واملراهقني      و ؛)٦٢/٢٠١١ القانون(

 اجلـدد   املواليـد ، وإنشاء صندوق    ٢١٩/٢٠١٢القانون  ( األطفال الطبيعيني    وحتديد هوية 
 الصلة إىل   ذيوزيادة التمويل   " بطاقة االجتماعية ال"متديد  ومواصلة  ؛  )١٤٧/٢٠١٣القانون  (

إدخال ؛ و ٢٠١٣/٢٠١٦لفترة  ل) ١٤٧/٢٠١٣القانون   (يورو ٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠أكثر من   
ـ   ل)  شـهرياً  يـورو  ٨٠أقصاه  (ائتمان ضرييب    وظفني ذوي الـدخل املـنخفض     فائـدة امل

أوروبية متعلقة حبماية حقوق اإلنسان توجيهات ة وسنت ايطاليا مخس). ٨٩/٢٠١٤ القانون(
 اجلولة األوىل  من   ٧ و ٥ و ٤ التوصيات   منفذةًوقعت أو صدقت على ثالث اتفاقيات دولية،        و
  ).٧٥ و١٠ و٩ الفقراتانظر (

 منذ اجلولة األوىل، فيما يتعلق بتعزيز حقـوق         اليت حصلت التطورات    -ثالثاً  
   ومحايتهااإلنسان

 منظومة األمم املتحدة وهيئات املعاهدات التابعة هلـا         عملت إيطاليا بشكل وثيق مع      -٦
فقدمت تقارير دورية منتظمة وهي ملتزمـة بتقـدمي         .  االستجابة الفعلية لتوصياهتا    أجل من

 املتعلقني بتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية          ٢٠١٤تقريري عام   
. أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة        مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة       



A/HRC/WG.6/20/ITA/1 

5 GE.14-08919 

 مع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان، عن طريق توجيه            كامالً وتتعاون تعاوناً 
  . والرد على طلباهتا املخصصةإليها من أجل زيارة البلددعوة دائمة 

على تقارير أُعدت   ويف إطار منظومة جملس أوروبا، قدمت إيطاليا وثائق رمسية رداً             -٧
بعد زيارات قامت هبا هيئات للرصد، من قبيل جلنة مناهضة التعذيب، واللجنـة األوروبيـة              

ومنذ اجلولة األوىل، أوفدت عدة إجراءات خاصة بعثـات إىل          . ملناهضة العنصرية والتعصب  
  .إيطاليا وأيد بلدنا العديد من التقارير السنوية لإلجراءات اخلاصة

تنفيذ التوصـيات الـيت      -ت اليت حصلت منذ اجلولة األوىل       التطورا  -رابعاً  
  قبلتها إيطاليا

وتشري التوصـيات   .  قُبلت يف اجلولة األوىل    ٧٨ توصية من أصل     ٧٤نفذت إيطاليا     -٨
 غري املنفذة إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان وفقـاً  ) ١٥ و١٣ و١٢ و ١١(األربع  

 عشرة غري املقبولة فهنـاك    ما خيص التوصيات االثنيت   أما في ). ١٢انظر الفقرة   (ملبادئ باريس   
؛ وهناك اثنتـان ُنفـذتا      )١١انظر الفقرة   (جيري تنفيذها   ) تشري إىل جرمية التعذيب   (واحدة  

بشأن إلغاء اهلجرة غري الشرعية بوصفها من ظروف التشديد وجرمية الـدخول إىل البلـد               (
وفيما يلي اخلطـوات املتخـذة      ). ١٥ و ١٤انظر الفقرتني   ) (واإلقامة به بصورة غري شرعية    

  .بالتفصيل حسب املوضوع

االلتزامات الدولية اجلديدة، وتنفيذ االلتزامات القائمة، والتعاون مع الصكوك             
  الدولية حلماية حقوق اإلنسان

  ٦ و٥ و٤التوصيات     
صدقت إيطاليا على الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعـذيب             -٩
عاجلة قضايا اكتظاظ السجون واالحترام الكامل للحقوق األساسية        ومل). ١٩٥/٢٠١٢القانون  (

  . احملتجزين اهليئة الوطنية حلقوق  أيضا١٠/٢٠١٤ًللمحتجزين والسجناء، أنشأ القانون 
مشروع قانون للتصديق على اتفاقية محاية مجيع األشـخاص      يف حالياً   ينظر الربملان و  -١٠

  . قسريمن االختفاء ال
 جرمية ينص على  على مشروع قانون٢٠١٤مارس  /آذار ٥ يفوافق جملس الشيوخ    و  -١١

 أوسع وأقـوى مـن   ومشروع القانون. جملس النوابقيد دراسة    حالياً هوو  حتديداً التعذيب
 ١٠سـنوات و  ثالثبني ما السجن ملدة تتراوح :  ما يليشمليو. املعايري الدولية املعمول هبا 

زيادة العقوبة مبقـدار    ؛ و ) الدولة ني يف سؤوليامليف حالة    سنة   ١٢إىل  وات  سن ٥من  (سنوات  
إصابة وجود واحد ونصف يف حالة وزيادهتا مبقدار  إصابات بدنية بالغة      وجود الثلث يف حالة  
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 والسجن  عمد غري   للتسبب يف الوفاة من     عاماً ٣٠ ملدة قد تبلغ     سجن؛ وحتديد ال  خطرية جداً 
  . عمداًللتسبب يف الوفاةاملؤبد 

  ١٥ و١٣ و١٢ و١١ التوصيات    
 إلنشاء جلنة وطنيـة      مشروع قانون  ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٠قُدم إىل جملس النواب يف        -١٢

 ٢٠١٤يف عـام    و. دم إىل جملس الشيوخ    قُ تاله مشروع آخر  لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،     
 اًفريقفأنشأت  ،  مشاورات عامة مع اجملتمع املدين    أشرفت اللجنة املشتركة بني الوزارات على       

  .٢٠١٤ هيوني/ يف حزيرانانإضافيمشروعان دم وقُ. اً خمصصعامالً

  سياسات اهلجرة واإلدماج    

   ٧٥ و٧٤ و٧٣ و٧٢ و٧١ و٧٠ و٦٩ و٦٣ و١٠ و٩التوصيات     
 اهلجرة غري حالة ٢٤٩/٢٠١٠  حتت عدداحملكمة الدستوريةالصادر عن كم ألغى احل  -١٣

  ). القانون اجلنائيمن  ٦١ مكرراً من املادة ١١الفقرة (لجرمية  ل مشدداً ظرفاًبوصفهاالشرعية 
 شـطب   الذي ينص على   ٦٧/٢٠١٤ أقر الربملان القانون     ٢٠١٤أبريل  / نيسان يفو  -١٤

حاالت  إال يف  غري قانوين،    اًإداري إجراًءها  اعتباروعلى  ،   من قائمة اجلرائم   اهلجرة غري الشرعية  
  .ءات الطرد اليت سبق اعتمادها إجرامن قبيل قرارات إدارية، انتهاك
يف  EC/2008/115توجيه االحتـاد األورويب     ، أُدمج   ١٢٩/٢٠١١القانون  ومبوجب    -١٥

 إىل دراسـة فرديـة     لطرد التدرجيي تستند دائمـاً    ل خمصصة آلية   فأُنشئتالتشريعات الوطنية   
الوطن تظل  إىل  اإلعادة الفورية   ؛ بيد أن     إىل وطنه   تقررت إعادته  كل أجنيب ل) الةحسب احل (

تبني أنه طلب    أو    اجتماعياً  األجنيب خطراً  كان  إذا وقائماً أ إذا كان خطر اهلروب     أمراً وارداً   
مـنح  ُت،  ومن ناحيـة أخـرى  .االحتيالتصريح اإلقامة دون استيفاء الشروط أو عن طريق        

برامج  تضعوعالوة على ذلك، ُو.  طوعاً ملغادرة إيطاليا ُمهلةٌهذا الطلبيقدم  لألجنيب الذي   
احلد األقـصى لإلقامـة يف      يبلغ   هلذا التوجيه،    وفقاًو. على العودة ساعدة  امللعودة الطوعية و  ل

بـسبب  األوىل  ر الـستة    شهاألقامة خالل   وتكون اإل .  شهراً ١٨ مركز حتديد اهلوية والطرد   
إجراء حتريـات تكميليـة     والطرد، مثل   حتول دون اإلعادة إىل الوطن       عقبات مؤقتة    وجود

 املذكورة أعاله    الستة شهراألخالل  و. لنقللأو إجياد وسيلة مناسبة     هلوية أو اجلنسية    لتحديد ا 
 يومـاً إقرار فترة الـثالثني     :  من احملكمة على النحو التايل     إقرار االحتجاز مبوجب أمر   جيب  
تعاون يإذا مل  ( يوما٦٠ً تمديدالإمكانية هناك ؛ مث   اً إضافي  يوماً ٣٠ قابلة للتمديد وهي  ،  األوىل

إعادته إىل وطنه أو إذا تأخر احلصول على التصاريح الالزمة مـن البلـدان       من أجل   األجنيب  
 إذا استمرت الشروط املذكورة أعاله وإذا     ( أخرى    يوماً ٦٠ وُتضاف إىل ذلك  ،  )الثالثة املعنية 

 الـشهر   بعـد و).  إىل وطنـه   إعادة األجنيب قرار   جهد معقول، تنفيذ     رغم بذل كل  ،  تعذر
،  مل تقع اإلعادة إىل الوطن     إال إذا   شهراً ١٨استثنائي  لغ فترة االحتجاز بشكل     ال تب ،  السادس
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أو إىل الوطن عادة عملية اإلخالل املعين   األجنيب رغم كل اجلهود املعقولة، بسبب عدم تعاون      
  هذه خاللو.  الوجهة  بلد  أو بلده األصلي الوثائق الالزمة من    بسبب التأخر يف احلصول على      

السلطة القضائية،  مبوافقة    االحتجاز من وقت آلخر، رهناً     ُيمددضافية،  عشر اإل األشهر االثنا   
الحتجـاز يف  ل تدابري بديلة ُتتاحوعالوة على ذلك، .  لكل متديد  يوماً ٦٠لفترات ال تتجاوز    
الغرامة يف حالة عدم االمتثـال      مع  عقوبة احلبس   واعُتمد دفع الغرامة بدل     خميمات الالجئني،   

إىل عودة  وخيضع منع األجنيب املطرود من ال      أيام؛   سبعة يف غضون    البلدمبغادرة  ألوامر الشرطة   
 ترتيبات خاصـة إلعـادة األشـخاص        جرى النص على  عالوة  و خمتلف؛   إىل نظام يطاليا  إ

 من أجل التحقق    يف مكتب شرطة احلدود   املتبعة  جراءات  ُنظمت اإل ، و املستضعفني إىل وطنهم  
 ٢٠١٣يف  و. إيطاليـا يغادر   تصريح إقامة قانوين، الذي      غري احلاصل على  جنيب  من هوية األ  
مقترحةً خفـض   يف إيطاليا،    مراكز حتديد اهلوية والطرد       عن حالة   تقريراً خمصصةأعدت جلنة   

 بأحكـام   أيـضاً  والعمل،   شهراً ١٢ إىل    شهراً ١٨مدة االحتجاز القصوى احملددة حالياً يف       
 ويتـهم ه حـدد  مل ُت الذينز رعايا البلدان الثالثةا األخرية اليت ال جتيز احتج   السوابق القضائية 

رصد مجيـع   ل األولوية   أعطت وزارة الداخلية   ٢٠١٤يف  و.  األوىل االثين عشر خالل األشهر   
  .دراسة لتحسني إدارهتاوضع  املهاجرين، وإيواءمراكز 
  أنشطة البحث   إطار  يف التزاُمها شديد و" اإلعادة القسرية "إيطاليا عن ممارسة    وختلت    -١٦

يف كثري مـن    متجاوزةً املنطقة اخلاضعة ملسؤوليتها     البحر،  عرض  يف   اليت تضطلع هبا     واإلنقاذ
 لعـدم   نظراًو.  األراضي اإليطالية  ونقلهم إىل  إنقاذ املهاجرين    حريصةً يف ذلك على   األحيان،  

لتعاون مع ليبيا علـى     ا من الناحية املوضوعية     يستحيلطرابلس على األراضي الليبية،     سيطرة  
  .سني سياسات اهلجرةحت

/  تـشرين األول   مـن  (يوميـاً البحر  يف  إيطاليا عمليات البحث واإلنقاذ     وُتجري    -١٧
 شخص، معظمهم من ٤٢ ٠٠٠نقذ أكثر من  أُ،٢٠١٤ هيوني/حزيران ١٣ إىل ٢٠١٣ أكتوبر
لوكالـة   ا ، بالتعاون الوثيق مـع    ) املشمولة بعمليات البحث واإلنقاذ    نطقة اإليطالية املخارج  
وبية إلدارة التعاون يف جمال العمليات على احلدود اخلارجية للدول األعضاء يف االحتـاد        األور

بدعم من  و ، والشرطة املالية   العسكرية،  والبحرية ،خفر السواحل و،  )FRONTEX (األورويب
مأساة المبيـدوزا،    من إيطاليا عقب     استجابة فورية يف إطار   و. العابرة التجارية   سفن الشحن 

 أطلقـت عمليـة     ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  فيف: واإلنقاذ أنشطة البحث    إيطالياكثفت  
 أعداد كبرية مـن      من وصول  النامجةللتعامل مع حالة الطوارئ اإلنسانية      " ماري نوستروم "

" مـاري نوسـتروم    "عمليةوتغطي  . لبحر األبيض املتوسط  لوسط  األ الطريق   عرباملهاجرين  
ـ صـقلية و  جنوب شرق    ميل   ١٠٠إىل  زا و  جنوب المبيدو  الًمي ٥٠ متتد إىل  مساحة شمل ت

 ، طائرات هليكوبتر٤ و، وحدات حبرية٥( اإليطالية  والطائراتالبحرية العسكريةمن وحدات 
 . يورو٤٥ ٠٠٠ ٠٠٠ بدعم مايل قدره  العسكريني  من   ١ ٠٠٠  زهاء  عن ، فضالً )ناتوطائر

  العلميـة  لك أفراد الشرطة  زوارق باملعدات الالزمة، مبا يف ذ     ُزودت ال هذه املهمة،   ويف إطار   
  .ني عن وسطاء ثقافيصور، فضالًلغرض أخذ الاهلجرة، موظفو شؤون و
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 صـقلية  ل واحلرس املايل العاملـة يف قنـا  خلفر السواحلبحرية الوحدات  ال وقامت  -١٨
إذ كـان   فعالة  الالرعاية الصحية    رائعة يف جمال املساعدة ب     دمةخب ٢٠١٤مارس  /آذار ٢١ منذ

هيئة  وزارة الداخلية و   مربم بني اتفاق  ن يف اجملال الطيب وشبه الطيب، مبوجب        على متنها عاملو  
  بني وزاريت  سيربم قريباً اتفاق آخر   وهناك  . )CISOM(اإلغاثة اإليطالية التابعة لفرسان مالطة      

ماري "التابعة لعملية وحدات البحرية ال  منت على ذاهتا املساعدة نوعيةالصحة لضمانالدفاع و
وقـد  .  الوقاية دوليني خمتصني يف جمال خرباءمؤلفة من  فرقة عمل طبية     من خالل ،  "نوستروم

ينـاير  /كانون الثاين  ١من  ويف الفترة   . ٢٠١٣ شخص يف    ٤٣ ٠٠٠وايل  وفد إىل إيطاليا ح   
 يف  ٥ ٢٤٢مقابل  ( عن طريق البحر     مهاجراً ٥٣ ٧٦٣، وصل   ٢٠١٤ هيوني/حزيران ١٣ إىل

حيـث   احلماية الدولية    اً شخص ٢٥ ٨٣٨ طلب   ،٢٠١٣يف  و). ٢٠١٣ عام   مننفس الفترة   
من نيجرييا وباكستان وأفغانستان ومايل والصومال      أساساً   (طلب ٢٨ ٣٠٠ ما جمموعه    قُدم
، ) يف املائـة   ٦٣ ( طلباً ١٦ ٢٥٦ إيطاليا   وقبلت). ريتريا وتونس وغانا والسنغال وسوريا    إو

  ). اية الفرعية، واحلماية اإلنسانية واحلم،وضع الالجئ(عدة أشكال من احلماية الدولية ماحنةً 
  احلصول علـى    اللجوء والذين حيق هلم    ملتمسيواعتمدت إيطاليا استراتيجية لصاحل       -١٩

 االنـدماج من االستقاللية ملساعدهتم يف     ممكن   منحهم أقصى قدر     ترمي إىل احلماية الدولية،   
الستثمارات العامة ل خاصةية  االجتماعي، الذي ميثل أولو  الوئام احمللي وإىل تعزيز     الصعيدعلى  

الرعاية الصحية للمواطنني من خـارج      اخلاصة ب  املساعدة    تقدمي ضمنوُي. العادية وغري العادية  
 الطـوارئ يف  وحـدات  من خالل  بصورة غري شرعية   يف إيطاليا ين  وجوداملاالحتاد األورويب   

يـة ذات خـربة     منظمات غري حكوم   عن   الًضف،  ة ملذكرات تفاهم إقليمي   وفقاًواملستشفيات  
 مسؤويل  إخطارالرعاية الصحية واملوظفني اإلداريني     على العاملني يف    قانون  الحيظر  و. خاصة

يف و.  مـن املرافـق الـصحية      يـستفيدون  املهاجرين غري الشرعيني الذين      بوجودالشرطة  
ية  األولمن أجل تقدمي املساعدة اتاملتالزمبإلنذار  لاً اعتمدت وزارة الصحة نظام ٢٠١١ عام
توصـيات إلدارة   "نشر وثيقـة بعنـوان      عن طريق    ٢٠١٢ حتديثه يف    جرىاملهاجرين،  ىل  إ

، " الرعاية الصحية بسبب تدفقات املهاجرين إىل اجلـزر الـصغرية          احلاالت احلرجة يف جمال   
يف جوانب الصحة العامة    : " ودعم املشاريع التالية   ،رسلت إىل مجيع مكاتب الصحة اإلقليمية     أُ
 مـشروع و ؛٢٠١٥منظمة الصحة العاملية حـىت عـام         بالشراكة مع    " أوروبا داخلهلجرة  ا
"Equi-Health"  ،اللجـوء  ملتمـسي ( الصحية للمهاجرين املستـضعفني      الظروف لتحسني ، 

.  أوروبا يفمع املكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة بالشراكة  )اإلثنية واألقليات   والروما،
  جمـال  لعاملني يف لفائدة ا  تدريبية حمددة    برامج ٢٠١٤يف  أُعدت وُمّولت   وعالوة على ذلك،    

بني الثقافات اليت   القائمة  لتغلب على احلواجز    ومن أجل ا  الرعاية الصحية، وخباصة يف صقلية،      
 وقـدم . ملهـاجرين املقدمة إىل ا  حتد بشكل كبري من فعالية وكفاءة خدمات الرعاية الصحية          

) عاملة حتت إشراف وزارة الـصحة     سة  مؤس(هلجرة والفقر   لشؤون الصحة وا  املعهد الوطين   
 / أيلـول  ١مـن   ويف الفتـرة    . ٢٠١٣ يف   يـورو  ماليني   ١٠ بلغتوارد مالية   خدمات مب 

املرضـى األجانـب    من   ٤٦ ٧٥٢عهد  ساعد امل  ٢٠١٤مارس  /آذار ٣ إىل   ٢٠٠٧ سبتمرب
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لية دوالماية  احل ب مطالباً ٥ ٤٥٣ م، منه )املستفيدين من املساعدة   من املرضى     يف املائة  ٧٠,٦(
  . اإلسعافات األوليةواتلق
) ٨٠٠ ٠٠٠أكثر مـن    ( على األراضي اإليطالية     ون املوجود األجانبر  ّصالقُوُيلَزم    -٢٠

مجيع التدابري التشريعية املتعلقة باحلق يف التعلـيم، واحلـق يف           وتنطبق عليهم   . مبتابعة الدراسة 
بصرف  احلق يف التعليم     لهمف. احلصول على اخلدمات التعليمية واملشاركة يف النظام املدرسي       

وعليهم الواجبات ذاهتـا    ،  نييف نفس ظروف األطفال اإليطالي    وشرعية وجودهم،   النظر عن   
بلـغ عـدد األطفـال       ٢٠١٢/٢٠١٣ السنة الدراسية خالل  و. فيما خيص متابعة الدراسة   

 مقارنـةً بالـسنة     يف املائـة   ٤,١أي بزيادة قدرها     (طفالً ٧٨٦ ٦٣٠سجلني  األجانب امل 
، ٢٠١٢يف  و). املـسجلني باملـدارس    من جممـوع      يف املائة  ٨,٨ ما يعادل    وهو،  )ةبقالسا

املعـدة   امتحانات اللغة االيطالية يف مدارس التـدريب         أجنيب يف  طالب ١٢٠ ٠٠٠ شارك
أنـا  "، يف قـسم     )www.istruzione.it(وزارة التربية والتعليم    املوقع الشبكي ل  على  و. للبالغني

 اللغة باللغة اإليطالية وباللغات األجنبيـة       وذجاً للتواصل املزدوج  من ٣٦ يوجد،  "أتكلم لغتك 
  .تشجيع التواصل وفهم النظام املدرسي اإليطايلقصد  املهاجرين، لفئاتالرئيسية 

  ٨٢ و٨٠ و٧٩ و٧٨ و٧٧ و٧٦التوصيات     
 وتقدميالستقبال  مركزاً ل  ١٤ستقبال اإليطايل يف املستوى األول من       االيتكون نظام     -٢١
 إىل إيطاليا   الوافدينملهاجرين  إىل ا  هذه اهلياكل اإلسعافات األولية      وتقدم. سعافات األولية اإل
  .القواربب

  يومـاً  ٣٥ إىل   ٢٠مـن   ( اللجوء لفترة أولية     جيري إيواء ملتمسي  بعد حتديد اهلوية،    ف  -٢٢
 وهي مفتوحـة للـزوار      . اللجوء خمصصة مللتمسي يف مراكز استقبال    ) تدفق املهاجرين حسب  

 اللغة  وُتدرِّس املساعدة القانونية،    أيضاً وتقدم هذه املراكز     . أثناء النهار   مغادرهتا لضيوفلكن  ومي
ومللتمـسي  . السلع األساسـية  غري ذلك من    الرعاية الصحية واملواد الغذائية و    تقدم   و اإليطالية،

لسامية لشؤون  ا  األمم املتحدة  زيارات من ممثلي مفوضية   الاحلق يف تلقي    اللجوء القاطنني باملركز    
 ، اللجـوء  ملتمـسي  واملؤسسات اليت تعزز محاية حقوق       ،واملنظمات غري احلكومية  الالجئني،  
. املرخَّص هلم من السلطات املختصة يف احملافظـة        وأفراد األسرة أو الرعايا اإليطاليني       ،واحملامني

 بـدء    إيطاليا بعد   إىل وا انتقل الذين م فيه ن، مب امللتمسنيميع  جل نفسها    االستقبال ضمن ظروف ُتو
 خدمات حمددة يف املطارات الرئيسية، مبـا يف         تتاح هلم عند وصوهلم،   و". دبلن"العمل بإجراء   

قدموا منه أهنم يعـانون      الذي   األورويب االحتاد   أوضح بلد ذا   وإ . االستقبال  مراكزَ إيداعهمذلك  
  .يةالرعاية الصحاُتخذت بشأهنم التدابري املالئمة يف جمال ، اًن معّيضعفاً
وملتمسي يف شبكة من    الالجئني  االستقبال، جيري إيواء    بعد الفترة األولية يف مراكز        -٢٣

  وخدمات الصندوق الوطين لسياسات  وميوهلا  السلطات احمللية   مراكز اإليواء واحلماية تديرها     
وتعتمـد  . وزارة الداخليةالذي تديره لالجئني،  األورويب   صندوقال ضم أيضاً الذي ي اللجوء،  
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 وملتمسون  و الالجئ يأوي إليها ، حيث   )اتشقق ومراكز جمتمعية وإقام   (بكة على مرافق    الش
من قبيـل   شبكة خدمات إضافية    وتقدم ال ). قابلة للتمديد عند احلاجة   ( أشهر   ٦اللجوء ملدة   

.  القانونية واملعونةه الوظيفي، واألنشطة املتعددة الثقافات      يالوساطة اللغوية والثقافية، والتوج   
 حبلـول و. ٩ ٥٠٠ مكـان إىل     ٣ ٠٠٠الطاقة االستيعابية للشبكة من      زادت   ،٢٠١٣يف  و

 ١٩ ٠٠٠إىل  وسيزيد العدد     شخصاً ١٥ ٠٠٠ ، قُدمت املساعدة إىل   ٢٠١٤ يونيه/حزيران
 يـورو  مليـون    ١٩٠  قوامه أنشئ صندوق خاص  ،  ٢٠١٣يف  و.  حبلول هناية العام   شخص

 اللجوء  عدد ملتمسي  بلغت   ،٢٠١٣ يفو .ملهاجرينملواجهة احتياجات األعداد الكبرية من ا     
الـصومال  ؛ و )٣ ٣٥٣(باكـستان   ؛ و )٣ ٦٥٥( من نيجرييـا     شخصاً قادمني  ٢٨ ٣٠٠

 اللجـان اإلقليميـة     ودرسـت ). ٢ ١٥٥(أفغانـستان   ؛ و )٢ ٢٠٢(إريتريا  ؛ و )٢ ٨٢٨(
، ٥ ٦٥٤ إىل   ، واحلمايـة الفرعيـة     فرداً ٣ ١٤٤ إىل    ومنحت صفة الالجئ   طلباً ٢٥ ٨٣٨

 مـنح   بصدد العمـل علـى    قليمية   جلنة إ  ٢٠ وتوجد حالياً . ٧ ٤٥٨ إىل   إلنسانيةواحلماية ا 
 احلماية الدولية؛ وجيري النظر يف إنشاء جلان        طلباتاحلماية الدولية للمهاجرين وحتسني إدارة      

ضعف ، أي أزيد من      طلباً ١٥ ٢٢٣ ، ُسجل ٢٠١٤  من  األوىل  األربعة شهر األ يفو. جديدة
  ).٦ ٥١٥ (٢٠١٣ عام ُسجلالعدد الذي 

املنظمة الدولية  و،   شؤون الالجئني   تنفذه مفوضية  الذي( بريزيديوم   مشروعويساهم    -٢٤
) ةإنقاذ الطفولة والصليب األمحر اإليطايل، بدعم من وزارة الداخلية اإليطالي         ومنظمة  للهجرة  
 ألجانب القادمني عن طريق البحـر، يف سـياق   عند استقبال ا  احلمايةيراعي جانب   يف نظام   

أطلـق  وأثبت مشروع بريزيـديوم الـذي       .  غري النظامية إىل جنوب إيطاليا     فقات اهلجرة تد
ـ     )  يف مجيع مراكز االستقبال    ٢٠١٢عمل منذ   وي (٢٠٠٦ عام  دأنه منوذج تشغيلي فعال ويع

ملشورة ويقدم املشروع إىل املهاجرين ا    . على مستوى االحتاد األورويب   الفُضلى  من املمارسات   
 واالجتـار   ، فيما يتعلق باهلجرة غري الـشرعية      ة اإليطالي ات عن التشريع  معلومات، و القانونية

 مايـة احلتقدمي طلبات   و إىل إيطاليا،    النظامي إجراءات الدخول    وبشأنبالبشر واالسترقاق،   
يساعد علـى حتديـد الفئـات       و.  على العودة  فرص العودة الطوعية أو املساعدة    ودولية،  ال

نقـاط   عنـد ستقبال  اال إجراءات    املختصة ويراقب  اتلسلطدى ا اإلبالغ عنها ل  والضعيفة،  
 معايري املساعدة الصحية    ةراقب مب الصليب األمحر اإليطايل  ويقوم  . يف مراكز الوجهة  و الوصول
إجراءات هتدف إىل حتسني وأنشطة  برافقاملنب الوحدات الصحية العاملة يف ا، إىل جويضطلع

  عن طريـق   علومات عن التثقيف الصحي    إرشادات وم   املركز أيضاً  ويقدم. الظروف الصحية 
، ٢٠٠٨إنقاذ الطفولة، املشاركة يف هذا املشروع منذ        وتقدم منظمة   . توزيع مواد بعدة لغات   

رعاية يف املالجئ ويف    الدعم و وتضطلع بأنشطة ال  ر  ّصخدمات الوساطة القانونية والثقافية للقُ    
 الفئات  علىظمات األربع أنشطتها    بالتعاون مع وزارة الداخلية، تركز املن      و .خصصة امل راكزامل

  . من املهاجرين مثل النساء والقصر غري املصحوبنياألضعف
، قاصراً غري مصحوب   ٧ ١٨٢ على أرض إيطاليا     ، كان ٢٠١٤مايو  /أيار ٣٠ويف    -٢٥

،  لإلدمـاج  مسارات فردية وُيقّدم إليهم الدعم عرب     .  سنة ١٥معظمهم من الذكور فوق سن      
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  أيـضاً وُتتاح للقُصر. صرلقُفائدة كبار ادريب املهين واخلربات املهنية ل  مبا يف ذلك التعليم والت    
قامـة  اإل، من خالل منحهم تـصريح        سنة ١٨ سن   ملبقاء يف إيطاليا، مبجرد وصوهل    افرصة  

  ). وما يليها٦٠انظر الفقرة (بغرض الدراسة أو العمل 
للصندوق اجلديـد    برنامج العمل الوطين     على وضع اللمسات األخرية     وجيري حالياً   -٢٦

 االحتاد األورويب يف    الذي يشرف عليه   (٢٠٢٠-٢٠١٤ اللجوء واهلجرة واالندماج     لشؤون
 ملتمسوويركز على اإلدارة الشاملة لتدفقات اهلجرة مبا يف ذلك          ). إطار الصناديق األوروبية  
. طـاهنم  وإعادهتم إىل أو   املهاجرين األجانب غري الشرعيني   ، وإدماج   اللجوء واهلجرة القانونية  

).  من االحتاد األورويب ماليني يورو بتمويل٣١٠منه ( مليون يورو ٥٠٠ويوجد اعتماد قدره 
 مشتركة بني املؤسسات لتحديد االستراتيجيات العامليـة         تشاورية واسعة  عملية وجتري حالياً 

الية  متعدد الوظائف باالعتماد على املوارد امل      مركزاً ٥٤ومن املقرر إنشاء    . اج املهاجرين مإلد
، لتحقيـق التكامـل     ٢٠١٣-٢٠٠٧لتنميـة    من أجل ا    األمن -التشغيلي الوطين   ربنامج  لل

  إىل راكزوستسعى امل . بولياأواالندماج للمهاجرين القانونيني يف كاالبريا وصقلية وكامبانيا و       
، لغةالم األساسية يف جمال التدريب و     تعزيز االندماج االجتماعي للمهاجرين، وحتسني مهاراهت     

حتويل العديد من املبـاين     من  مكنت األموال نفسها    و. ه اإلداري يفري فرص العمل والتوج   وتو
لحمايـة  الطـالبني ل  اللجوء واملهاجرين ملتمسي إيواء  جيريمراكز استقبال حيث    إىل  العامة  

 يف  ١٠ يف صـقلية، و    ٨ ( مشروعاً ٣٣فذ  ، نُ ٢٠١١منذ  و.  واحدة  سنة قد تبلغ الدولية ملدة   
، ٢٠٠٧منذ  و. ماليني يورو  ١٠، أي ما جمموعه     )بولياأ يف   ٥ كاالبريا، و   يف ١٠كامبانيا، و 

من خالل الصندوق األورويب إلدماج )  املهاجرين الشرعينيإدماجلتعزيز  ( مشروعا٦١١ً ُمّول
 هلـذا الـصندوق برسـم       يف إطار الربنامج السنوي   و. غري االحتاد األورويب  بلدان  مهاجري  

مـن أجـل دعـم      "  واندماجها ملرأة األجنبية الشابة  ا لاستقال" مشروع   ، أُطلق ٢٠١٢ عام
 يبلغون من العمر ما   الذين  للغاية وهم القُصر غري املصحوبني      ملهاجرين املستضعفني   استقاللية ا 

.  االجتمـاعي اإلقـصاء خلطر ات املعرضسنة  ٢٤ دونالشابات النساء   و  سنة ١٧ و ١٦بني  
ـ  موارد وعالوة على ذلك، ُخصصت. شابة ٣٨٠ويشمل املشروع    االجتمـاعي  صندوق ال

تنفيـذ مـشروع    يف  بدأت وزارة التعليم    و.  الوصول إىل سوق العمل     سبل لتسهيلاألورويب  
.  يف اجلزيـرة   سـنة  ١٨مجيع األطفـال دون سـن       الذي يستهدف   " المبيدوزا الطوارئ "

 مدرسة ٢٠ ومدرس ١ ٠٠٠مبشاركة تعليم األقران ، جرى تعزيز إجراء ٢٠١٣/٢٠١٤ ويف
يبلغون من العمر ما    األجانب والطالب اإليطاليني الذين     ) اجليل الثاين ( طالب   من ١ ٠٠٠و

 هـذا   وُيموَّل.  حديثاً الوافدين للطالب األجانب    مدرسنييعملون  حيث   سنة   ١٨ و ١١بني  
  .يورو سنوياً ٣٠٠ ٠٠٠ مبيزانية قدرهااملشروع 

الحتـاد األورويب    من خارج ا   املقيمني ملدة طويلة    األجانب  ارتفع عدد  ٢٠١٢منذ  و  -٢٧
األجانـب  ارتفع عـدد    بسبب األزمة   و. مقيم مليوينمقيم ليفوق العدد     ١٢٦ ٠٠٠ بواقع

 ٢٠١٢ديـسمرب   / كانون األول  -ه  يولي/متوز يف   ٣٧١ ٠٠٠ من   عمل عن   الباحثنيالعاطلني  
الذي أدى هذا هو السبب الرئيسي و. ٢٠١٣يف الفترة نفسها من عام عاطل  ٥١١ ٠٠٠ إىل
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.  العمـل  مـن أجـل     العادي إىل أراضـيها    دخولال عدم جتديد حصص      قرار بإيطاليا إىل 
حتياجات مؤقتة يف بعض القطاعـات مثـل الـسياحة          لتلبية ا صص  احل ُحددت ٢٠١٣ يفو

وقـد مسحـت    . لعملل تصاريح   إىللدراسة والتدريب والبحث    اوالزراعة وحتويل تصاريح    
 /تـشرين الثـاين    ٢٥و،  ٢٠١٣فربايـر   /شباط ١٥ الصادرة بتاريخ راسيم رئيس الوزراء    م

من  ١٥ ٠٠٠ و ١٧ ٨٥٠ و ،٣٠ ٠٠٠  بدخول ،٢٠١٤مارس  /آذار ٢٨ و ،٢٠١٣ نوفمرب
  . ، على التوايلإيطالياإىل  من خارج االحتاد األورويب  املومسيني املنتمني إىل بلدانعمالال

  االحتاد األورويب بشأن فرض     عن اً صادراً  توجيه ُضّمن القانون اإليطايل   ٢٠١٢ويف    -٢٨
 مـن خـارج االحتـاد       مهاجرين غري شـرعيني    يَشغلون العمل الذين    أربابعقوبات على   

 ١٣٤ ٥٧٦وصـدر  .  غري املصرح بـه الكشف عن العمل اإلضايف مما يساهم يف    األورويب،  
).  بالعمـل املـرتيل    منها متعلقـة    يف املائة  ٨٦,١٧ (٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول   يف إعالناً
 /شـباط  ٢١ يفعقود إقامة وتصاريح عمل     )  املائة  يف ٦١(صاحب طلب    ٨٢ ٦٨١ وُمنح
 تصاريح خاصة إذا رفض اإلعالن      وُتصدر).  للعمل يف املنازل   ٧٧ ٩٣٤منهم   (٢٠١٤ فرباير

عالن اإل موضوع   اليت تشكل ، أو يف حالة إهناء عالقة العمل         فقط  العمل لربعزى  ألسباب تُ 
 مشروع  : منها ابية يف هذا اجملال   وشجعت وزارة الزراعة إجراءات إجي    .  بعد ُيبت فيه  مل   الذي

 الزراعة، وهو مشروع     جمال ملهاجرين يف فائدة ا الدعم والتوجيه والتدريب، وتنظيم املشاريع ل     
إقامة أعمال جتاريـة    قصد  من خارج االحتاد األورويب     الشباب  مساعدة املهاجرين   يرمي إىل   
تـدريب   ("AFORIL"ومشروع  ) يف ضوء الشمس  " (Alla luce del sole"ومشروع  زراعية؛  

، مع التركيـز علـى املعلومـات        )املهاجرين قبل املغادرة من أجل العمل يف قطاع الزراعة        
  . من خارج االحتاد األورويبلرعايا البلدانوالتدريب 

البوابـة اإللكترونيـة متعـددة اللغـات        و ٢٠١٣ينـاير   /كـانون الثـاين   منذ  و  -٢٩
"Integrazione Migranti " واإلنكليزية، واألوكرانية،   األلبانية،سبانية، و اإل( لغات   متاحة بعشر 

 ومتوَّل البوابـة بـصورة    . )العربيةوالبنجابية، والتاغلوغ، والروسية، والصينية، والفرنسية، و     
 وزارة العمل والسياسات االجتماعية بالتعاون مـع        هاري الصندوق األورويب وتد   معمشترك  

 يف قاعـدة    ُتـسجَّل ة جلمع ونشر املعلومات اليت       أداة هام  والبوابة. وزاريت الداخلية والتعليم  
 وُتحـدَّث . متاحة على الصعيد الوطين   خدمة   ١٣ ٠٠٠الوصول إىل أكثر من     تتيح  بيانات  
مفوضـية شـؤون    ( السلطات املركزية واحمللية واملنظمات الدوليـة         دورياً من لدن   البيانات
 بالتعاون مع أُعد ( ثقافياًة قسماًوتتضمن البواب. رابطة غري رحبية ١ ٠٠٠وأكثر من ) الالجئني

الذي ُيسهم به  الثقايف   لإلنتاج وهو خمصص )  والسياحة  الثقافية وزارة التراث الثقايف واألنشطة   
  .لمشاريع واألنشطة الثقافية املتعلقة باهلجرةل واملهاجرون

الـسماح  وقعت إيطاليا اتفاقات إلدارة تدفقات املهاجرين وإجـراءات إعـادة           و  -٣٠
 وتـنص ). ٢٠٠٥( ومصر واملغـرب     ،)٢٠٠٨(ألبانيا  و،  )٢٠٠٣( مع مولدوفا    لبالدخو

الطلب و العرض   مالءمةحصص سنوية لتصاريح العمل هبدف      ختصيص   على   االتفاقات أيضاً 
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 ،قعت مع مصر وألبانيا ومولـدوفا      اتفاقات أو وُ   ُجددت ٢٠١١يف  و. على املستوى الوطين  
بلدان عدة   مع    إىل أوطاهنم   إلعادة املهاجرين  اتفاقاً ٣١ بشأنالتفاوض  جرى  و. وسري النكا 

 مـع بلـدان   ي يف ميدان الشرطة ثنائالتعاون  للأبرمت إيطاليا عدة اتفاقات     و. لمنشأ والعبور ل
  .املنشأ وبلدان العبور ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار بالبشر واملخدرات

  مكافحة التمييز جبميع أشكاله     

  ١٦التوصية     
وهـو يـضطلع    . دورهنطاق  املكتب الوطين ملناهضة التمييز وتوسيع      جرى تعزيز     -٣١
 أو ، عن احلماية من مجيع أشكال التمييز، سواء على أسـاس العـرق    باملسؤولية ٢٠١٣ منذ

 أو اهلوية ، اجلنسييل أو امل، أو السن ، أو اإلعاقة  ، أو اآلراء الشخصية   ، أو الدين  اإلثين،األصل  
 والرحـل  وتعزيز إدماج الروما والـسنيت       ،العنصريةهم املكتب يف مناهضة     ويسا. يةاناجلنس

  كره املثليـة حماربةكما يساهم يف ، )مثل كبار السن واملعوقني  (ضعفوالفئات االجتماعية األ  
  .املتعدد األوجهللتمييز ، مع إيالء اهتمام خاص ة وكره التحول اجلنسياجلنسي

   ٢١التوصية     
 التشغيلي ربنامجيف إطار ال، الروما يف اجملتمعدماج مجاعات    إل صصت موارد كبرية  ُخ  -٣٢

مبيزانية تفـوق   وزارة الداخلية  الربنامَجوتدير. كالبريا وصقلية وبوليا،  وأ يف كامبانيا،    الوطين
دماج االجتماعي يف أماكن العمل     ، واإل اهلياكل األساسية  خمصصة ملشاريع     ماليني يورو  تسعة

  . رد البشريةواملدارس، وتدريب املوا

  ٢٦ و٢٣ و٢٢ و٢٠ و١٩ و١٨توصيات ال    
 العنـصرية وكـره األجانـب والتعـصب         ملناهـضة خطة العمل الوطنيـة     ترمي    -٣٣
  وفعـاالً  اًمنهجيمبدأ   إىل جعل مبدأ املساواة يف املعاملة وعدم التمييز          ٢٠١٣/٢٠١٥ فترةلل
  ).انظر الفرع السادس(

ُعهـد  و. ألمن من أعمال التمييز   امرصد  لية  يف وزارة الداخ   نشئأُ،  ٢٠١٠  عام ويف  -٣٤
التـصدي  وعن جرائم التمييز     ضعف اإلبالغ التغلب على ظاهرة    : إىل املرصد القيام مبا يلي    

تكثيف تبـادل   وتفعيل عمليات الشرطة والدرك يف امليدان؛       ؛ و ملختلف أشكال احلض عليها   
 على الصعيد الدويل، أيـضاً التدريب وتبادل أفضل املمارسات والتحقيق؛  يف جمال   املعلومات  
 بالتعاونزيادة الوعي   ؛ و رصد التمييز ؛ و )اإلنتربول(املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية     من خالل   

  .تعزيز مبادرات التواصل والوقايةومع الوكاالت األخرى ذات الصلة؛ 
 للوائح  رصد مجيع حوادث التمييز وفقاً    توحدات متخصصة   مثة  ،  دائرة أمنية يف كل   و  -٣٥
 والعمل بشكل وثيـق      بالتحديد يف هذا اجملال  وتأهيلهم  املوظفني    تدريب وجيري. ملعمول هبا ا
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 يف كثري من األحيان من احلـصول علـى          ُيَمكنها واجملتمعات احمللية املعنية، مما      الرابطاتمع  
  .معلومات مباشرة عن جرائم الكراهية

 ستورمفرونت سيما موقع    ال -  شبكية  مواقع بشأن حتقيقات جنائية عدة  وتبيَّن من     -٣٦
)Stormfront()    (هويل وور   و)  شخصاً ٣٢ُحقق معHolywar()    أشخاص مثانيةُحقق مع  (- 

  .دوافع عنصرية وعرقية ودينيةب التمييز والعنف أن هناك رابطات تؤيد

  حل الروما والسنيت والُر    

  ٦٢و ٦١ و٥٩ و٢٨ و٢٥ و٢٤التوصيات     
 الرومـا والـسنيت      مجاعات  تدابري متتالية لدمج   اعتمادالسنني كان من    على مدى    -٣٧

" البدو " على نعتهم بصفة   وقد مت التغلب هنائياً   .  املعقد لط الضوء على وضعهم   ُسأن   والُرحل
جموعة متنوعة مـن األوضـاع      يتعني االعتراف مب  ،  الروما  مجاعة عند اإلشارة إىل  و. وحدها
املواطنني مـن   ؛ و االحتاد األورويب األخرى  مواطين دول   ، و املواطنني اإليطاليني مثل  : القانونية

عدميي اجلنسية،  واألجانب الذين منحوا اللجوء أو احلماية الفرعية؛        ؛ و خارج االحتاد األورويب  
  . الذين ولدوا يف إيطاليا من أبوين عدميي اجلنسيةمبا يف ذلك أيضاً

 ت الصادرة عـن   التوصيا وسائر   ١٧٣/٢٠١١ لرسالة املفوضية األوروبية رقم    وامتثاالً  -٣٨
املكتب الوطين ملناهضة التمييز بوصفه  السلطات اإليطالية  عينت األمم املتحدة،اتهيئات معاهد

االسـتراتيجية  "  إعداد وأسندت إليه مهمة  ،  إدماج الروما ستراتيجيات  ال االتصال الوطين    مركز
 الفرعانظر ( "٢٠٢٠-٢٠١٢  للفترة يف إيطالياوالرحل الروما والسنيت    مجاعات الوطنية إلدماج 

  ).اخلامس
 خاصة لتقدمي املساعدة    دائرة أيضاً ٢٠١٢وأنشأ املكتب الوطين ملناهضة التمييز يف         -٣٩

 محالت التوعية    هذه الدائرة  تعززوالرحل؛ و  والسنيت   الروما متس    اليت يف مجيع حاالت التمييز   
تـدعم  و الفعال؛   أنشطة التعليم والتدريب اليت تستهدف إدماجهم     القيام ب املعلومات و نشر  و

 واألحـداث املرتبطـة   !)" كفى (DOSTA" و Romed2/Romactمبادرات جملس أوروبا مثل     
 العنصرية؛  مناهضةأسبوع  و العنف؛   ؛ وأسبوع مناهضة  روماالدويل لل ، اليوم   Porrajmos بيوم
تقارير عـن نـساء     أعدت  احلصول على التمويل، و    للسلطات احمللية من أجل       دليالً تنشرو

ألمم املتحدة التوجيهية بشأن اإلخالء امقتطفات من مبادئ  نشرت  ووالسكن  لعمل   وا الروما،
األمن من أجـل    "للصندوق األورويب للتنمية اإلقليمية     يف إطار الربنامج التشغيلي     و. القسري
املكتب الـوطين ملناهـضة     ، وضع   ٢٠١٣-٢٠٠٧لفترة  حنو حتقيق األهداف يف ا     -" التنمية
 يف السياقات احمللية من خالل إنشاء شبكات تـشغيلية  الرومادماج  لتشجيع إ  اً مشروع التمييز

  .وثقافية خاصة وحتسني مهارات مجيع أصحاب املصلحة
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 اًوزارة العمل والسياسات االجتماعية مـشروع     نفذت  ضمن االستراتيجية الوطنية،    و  -٤٠
اهتمام خاص  ، مع إيالء    يورو ٥٨٢،٠٠٠ قدره، بتمويل   والُرحلالروما والسنيت   إلدماج أطفال   

  . التعليميهماختيار مساريف لدعم واملراهقني وألطفال الذين يواجهون صعوبات كبرية ل
لمخـاطر  لخريطة  "هبدف رسم   " رومالسالمة ال النظام املتكامل    "أنشئ ٢٠١١ويف    -٤١

نظام الظاهرة من الناحية اإلحصائية، فيما يتعلق باعتماد        هذا ال يراقب  و". يف املناطق احلضرية  
  .ارات، مبا يف ذلك احلاالت املتعلقة باملستوطنات العشوائية وخميمات الروماالقر

  ٣٣و ٣٢ و٣ و٢٩التوصيات     
 علـى   صرحياً نصاً للجنة األوملبية ومجيع االحتادات الرياضية       ية األساس تنص األنظمة   -٤٢

نائية  اجلرائماجل بشكل واضح   ة احلالي التشريعات وتعّرف.  مجيع أشكال التمييز   مبكافحةالتعهد  
ـ أكثر  (كرة القدم   تسري على   ، والتشريعات   ٢٠٠٧منذ  و. ذات الصلة  )  شـعبية  اتالرياض

  . السلوك التمييزيحيث تزداد العقوبات ويتسع نطاقها فيما خيص جزر
. األفراد املناصرين للفـرق   ضد  ة  حظر الوصول إىل األحداث الرياضي    وُيعمل بإجراء     -٤٣

 اهلجمات العنصرية ضد تزايَد شبكية ملواقعناهضة التمييز  قام به املكتب الوطين مل   وأظهر رصد 
 وأبلغ املكتب الوطين عـن هـذه      . من أصل أجنيب  املنحدرين  العبني  الجانب أو   األالعبني  ال

  .هاواحتمال تعطيلبشأهنا شرطة الربيد ملزيد من التحقيق دى املواقع املعنية ل
زارة بـو  ١٩٩٩ أنـشئ يف     الذيألحداث الرياضية،   لاملرصد الوطين   وتتمثل مهمة     -٤٤

 العنـف    املرصد أعمال  راقبوي.  تعزيز الوقاية من العنف يف مباريات كرة القدم        يفالداخلية،  
ـ  و هتاروم مستوى خط  قيِّوي؛   سنوياً  تقريراً وُيعدوالتعصب خالل األحداث الرياضية      شجع ي

ليـة، والوكـاالت     وممثلي األندية، والـسلطات احمل     الرابطاتاملبادرات الوقائية بالتعاون مع     
يعمـل املركـز الـوطين      و. ضمان السالمة العامة  هبدف  قواعد لألندية   الاحلكومية، وحيدد   

بيانات عن   ال معحيث جي  وزارة الداخلية،    داخل رياضية أيضاً الحداث  املتعلقة باأل للمعلومات  
 أنـشئت  ٢٠١٣يف و.  الرياضـية لألحداث املرصد الوطين    أسبوعياً هادرسي،  مثريي الشغب 

تحديد مبادرات جديدة ملكافحة العنصرية وكُلفت ب، "فرقة العمل لسالمة األحداث الرياضية"
 ١٨، أُبلـغ عـن      ٢٠١٣/٢٠١٤ وموسم   ٢٠١٢/٢٠١٣موسم  خالل  و. يف جمال الرياضة  

 /كـانون الثـاين   ٣١يف و.  علـى التـوايل   شخصاً ١٥و) رهن االعتقال  ٣بينهم   (شخصاً
مقارنـة  (ألجانـب   ة ل رهاالفتات عنصرية أو ك   ل لتعرضل حادثأي  مل يقع   ،  ٢٠١٤ يناير

عنـصرية   ألناشيد   حادثاً ٢٦ ُسجل، يف حني    )٢٠١٢/٢٠١٣  موسم  يف  وقع واحدحبادث  
  ). يف املوسم املاضي١٨مقابل (حىت اآلن 

 ٢٠١٣يوليـه   /وفيما يتعلق بالعنصرية يف اخلطاب السياسي، صدر حكم يف متـوز            -٤٥
غرامة ماليـة   دفع  املناصب العامة ملدة ثالث سنوات و      واحلرمان من تقلد      شهراً ١٣بالسجن  
 يورو، حبق دولوريس فاالندرو، وهو عضو يف حزب رابطة الشمال أقدم            ١٣ ٠٠٠مقدارها  
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على نشر تعليق عدواين على شبكة اإلنترنت ضد السيدة سيسيل كيينج وزيـرة اإلدمـاج               
  .يف مدينة البندقية هذا احلكموأيدت حمكمة االستئناف . وقتها
ومديري املدارس  وهناك برنامج تدريب جيري تنفيذه يف جمال اإلدماج الثقايف للمعلمني             -٤٦

، أعيد إنشاء املرصد الوطين     ٢٠١٤ و ٢٠١٣ويف عامي   .  يورو تقريباً  ٥٠٠ ٠٠٠ُرصد له مبلغ    
وهو يتألف من خـرباء أكـادمييني واجتمـاعيني         .  الطالب األجانب والتبادل الثقايف    إلدماج

وثقافيني، باإلضافة إىل ممثلني عن اجلمعيات ومعاهد البحوث والوزارات، ويـضطلع املرصـد             
  .ن إدماج الطالب غري اإليطالينيبتحليل سياسات التعليم ويقدم مقترحات بشأ

لسياسات املتعلقـة بتماسـك   يف اد األهداف احملددة   ويشكل احلوار بني األديان أح      -٤٧
طوائف ) اليت متثل غالبية املتدينني(وتوجد إىل جانب الكنيسة الكاثوليكية . النسيج االجتماعي

، واإلسالم واهلندوسية والبوذية وديانات شرقية      )الربوتستانت واألرثوذكس (مسيحية أخرى   
، الـذي أنـشأته وزارة الداخليـة        "إيطالياجملس اإلسالم يف    "وقد وضع   . أخرى واليهودية 

 للقيم واملواطنة واالندماج متت املوافقة عليه مبوجب مرسـوم وزاري يف            ، ميثاقاً ٢٠٠٥ عام
، عدة ورقـات    ٢٠١٠، اليت تأسست عام     "جلنة اإلسالم يف إيطاليا   "واعتمدت  . ٢٠٠٧عام  

  ".رجال الدين"و" لعبادةأماكن ا"و" اب اإلسالمياحلج"مواقف أقرهتا وزارة الداخلية بشأن 

  املرأة    

  ٣٦ و٣٥ و٣٤التوصيات     
 اإلدماج الكامل للمرأة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية عن طريـق           لقد حتقق أيضاً    -٤٨

 اجلنساين مبدأ التوازن ٢٠١١واعُتمد يف عام . متكينها من الوصول إىل املناصب اإلدارية العليا
ووقعت إدارة تكافؤ الفرص، .  والشركات اململوكة للدولةيف جمالس إدارة الشركات املسّجلة

 إلنشاء قسم خاص يف صـندوق الـضمان     وزارة التنمية االقتصادية، ووزارة االقتصاد اتفاقاً     
، ٢٠١٤ويف عـام    .  مليون يورو  ٢٠املركزي للشركات الصغرية واملتوسطة مت متويله مببلغ        

ادية مذكرة تفاهم مع مجيع اجلهات صاحبة       وقعت إدارة تكافؤ الفرص ووزارة التنمية االقتص      
، رييت امربسـا    Confapi، كونفايب   Confindustria، كونفندستريا   ABIآي   .يب .آ(املصلحة  

مـن أجـل   ) Alleanza delle Cooperative، اليانزا دل كووبراتيفا Rete Imprese Italiaإتاليا 
وستتاح تسهيالت ائتمانية، . ف الذايتتعزيز قدرة املرأة على مباشرة األعمال التجارية والتوظي 

بضمان مـن الدولـة، لتمويـل االسـتثمارات اجلديـدة وبـدء األعمـال التجاريـة                 
ويف هذا السياق، أُسـس املرصـد       .  مؤسسة صغرية ومتوسطة احلجم    ١ ٤٠٠ ٠٠٠ لفائدة

أة الوطين املعين بريادة املرأة لألعمال والعمل يف جمال الزراعة، من أجل تعزيـز ريـادة املـر                
  . لألعمال يف جمال الزراعة ويف الريف
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 مع األقـاليم اإليطاليـة       جديداً ، وقعت إدارة تكافؤ الفرص اتفاقاً     ٢٠١٢ويف عام     -٤٩
لتمكني املرأة من التوفيق بني العمل واحلياة األسرية واعتماد أساليب عمل تتـسم باملرونـة               

 إىل دعم النساء والرجال الذين      ، ومن أجل توسيع وتعزيز املبادرات الرامية      )٢االتفاق رقم   (
لديهم أطفال أو أشخاص بالغني يف دور للرعاية، كما يهدف االتفاق إىل تعزيز اسـتحداث               

  .  احمللياجملتمع/فرص عمل جديدة، مع التركيز على الرعاية واخلدمات القائمة على األسرة
قـضايا  مل مع   ُمنح صالحية التعا  و. لمساواةل وطين   ُعّين مستشار ،  ٢٠٠٦ويف عام     -٥٠

كمـا  . العامالتالنساء   وحيق له اختاذ إجراءات قانونية نيابة عن         ،اجلماعياجلنساين  التمييز  
 ُيعىن باملفاوضات املتعلقة بعقود العمل على الـصعيد الـوطين            مرصداً املستشار الوطين أنشأ  

 متاح على   - والالمركزي، ومبسألة التوفيق بني العمل واحلياة األسرية وأساليب العمل املرنة         
جـرى اختيـار     ( اتفاقـاً  ٢ ٦٨٢وقد متكن املرصد من حتليل وتقـدمي         -شبكة االنترنت   

من حتليل  كذلك  متكن  و؛  ) يف القطاع اخلاص   ٥٠٣ يف القطاع العام و    ٥٩:  منها ٨٦١ ونشر
 ةدراصالمر  وامن األ  ٢٩٨سجل قاعدة بيانات املرصد     يتضمن  و.  ممارسة فضلى  ٥٣٦ونشر  

  . رياً خارج نطاق القضاء تدب١٦١عن حماكم و
 على اتفاقية جملس أوروبا بشأن منـع ومكافحـة          ٢٠١٣وصدقت إيطاليا يف عام       -٥١

ويتضمن القانون اجلنائي اإليطايل ثالثة أنواع جديدة من الظروف         . العنف اجلنساين واألسري  
ة عندما يكون العنف ضد الزوجة، بصرف النظر عما إذا كانت منفصل          : املشددة للعقوبة هي  

أو مطلقة أو غري مقيمة يف املسكن ذاته؛ ويف حاالت تعرض امرأة حامل ملعاملـة سـيئة أو                  
ويف حالة تكرار هذه املمارسـات، يـنص        . اعتداء جنسي أو اضطهاد؛ والعنف ضد القُصَّر      

 األماكن اليت عادة ما     ارتيادالقانون على الطرد الفوري من األسرة، ومنع الشخص املعين من           
 ماليني يـورو    ١٠وقد ُخصص مبلغ    . وتقدم املساعدة القانونية اجملانية   . الضحيةتتردد عليها   

منح تصاريح إقامة خاصة لضحايا     وُت. لتمويل خطة عمل ملكافحة العنف ولتوفري مراكز إيواء       
وميكن للـشرطة إصـدار     . العنف األسري بغض النظر عن وضعهم من حيث أنظمة اهلجرة         

: ة السلطة القضائية أو بطلب منها فيمـا يتـصل بـاآليت            إىل مشور  رخصة اإلقامة استناداً  
التحقيقات املتعلقة بسوء املعاملة يف إطار األسرة، واألضرار الشخصية، وتـشويه األعـضاء             
التناسلية لإلناث، واالختطاف واالغتصاب أو االضطهاد؛ ويف حـاالت العنـف األسـري             

تعرض هلا رعايا أجانب معرضني خلطـر       املرتكبة يف إيطاليا؛ وحاالت العنف أو اإليذاء اليت ي        
وتكون تصاريح اإلقامـة    . االنتقام بسبب اهلروب من العنف أو الشروع يف إجراءات جنائية         

صاحلة ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وتتيح احلصول على فرص العمل وميكن حتويلـها إىل               
 األجانـب املـدانني   وإبعـاد  على إلغاء تصاريح اإلقامة وينص القانون أيضاً. تصاريح عمل 

  . بارتكاب جرائم تتعلق بالعنف األسري، حىت قبل انتهاء اإلجراءات
، ومبناسبة اليوم العاملي للعنف ضد املرأة، أطلقـت إدارة تكـافؤ            ٢٠١٣ويف عام     -٥٢

وقدمت املشورة إىل النـساء عـن كيفيـة         ". االعتراف بوجود العنف  "الفرص محلة بعنوان    
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 ، كما وضعت دلـيالً    "١٥٢٢"ن على االتصال بالرقم اجملاين      التصدي للعنف عن طريق حثه    
  . لتعريف النساء والرجال بتدابري التصدي للعنف ضد املرأة

مكافحة التمييز على "، انضمت إيطاليا إىل برنامج جملس أوروبا بشأن    ٢٠١٢ويف عام     -٥٣
افحة العنصرية هـو    ، وكان اجمللس الوطين اإليطايل ملك     "أساس التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسية    

املثليات واملثليني ومزدوجـي    بنقطة التنسيق الوطنية املكلفة بتطوير االستراتيجية الوطنية املتعلقة         
  ). انظر القسم اخلامس (٢٠١٣امليول اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية اليت اعتمدت يف عام 

افحـة  ، سجل مركز االتـصال التـابع للمجلـس الـوطين ملك           ٢٠١٣ويف عام     -٥٤
 يف املائـة مـن      ١٠( حالة متييز على أساس التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية          ١١٤ العنصرية
دم ثلـث التقـارير     وقُ.  حالة متييز غري املباشر    ١٢ حالة متييز مباشر و    ١٠٢، منها   )اجملموع

وتوىل اجمللس الـوطين    .  املائة منها منظمات   يف ١٠ضحايا أو شهود وكانت نسبة      بواسطة  
، وذلك من خالل رصده لوسائل      ) يف املائة  ٦٠(العنصرية إطالق غالبية التحقيقات     ملكافحة  
 حالـة   ٢٢ منـها    ٤٤(احلياة العامـة    :  اآلتية االتاجمل يف   وسجلت التقارير أساساً  . اإلعالم
  ).  حالة١٢(واملدارس )  يف موقع فيسبوك واملدونات٢٥ منها ٣٧(، وسائل اإلعالم )اعتداء

  األطفال    

  ٤٠ التوصية    
 فيها حىت سن الثامنة عشرة احلصول على        وعاش يف إيطاليا    الذي وِلد جيوز لألجنيب     -٥٥

). ٢٨/٢٠١٣القـانون   (املواطنة إذا اختار ذلك خالل سنة واحدة من بلوغه سن الرشـد             
احلصول على خدمات الرعاية    (وبإمكانه إثبات إقامته املستمرة عن طريق تقدمي وثائق رمسية          

، وجيب إبالغه هبذه الفرصة عن طريق إشعار رمسي من اجلهة           )حاق باملدارس الصحية أو االلت  
 ٢٠٠٧وهناك أمر وزاري صدر عـام       . املختصة قبل ستة أشهر من بلوغ سن الثامنة عشرة        

، حبيث متتد    تفسرياً مرناً  ينص على تفسري الشرط األساسي املتعلق باإلقامة املستمرة يف إيطاليا         
لدراسـة أو    ا لمن أج هم إثبات أهنم غادروا إيطاليا لفترات قصرية        ر الذين ميكن  ّصلتشمل القُ 

  . ألسباب عائلية أو صحية

  ٤٤ و٤٣ و٤٢ و٤١ و٣٩ و٣٧وصيات الت    
صدقت إيطاليا على اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة حبماية األطفال مـن االسـتغالل               -٥٦

 اجلنـائي بتـضمينه      على القـانون    تعديالً ١٧٢/٢٠١٢وأدخل القانون   . واالعتداء اجلنسي 
) التحريض على امليل اجلنسي إىل األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحيـة           ( مكرراً ٤١٤ املادة

، أُنشئ فريـق عامـل يف       ٢٠١٢ويف عام   . ة باجلناة ياليت تشدد العقوبة وترتل عقوبات إضاف     
من أجل محاية حقوق     ، بالتعاون مع اهليئة الوطنية املعنية باألطفال واملراهقني       ،وزارة الداخلية 

 بشأن تبـادل املعلومـات      ٢٠١٤ومت التوقيع على مذكرة تفاهم ُجددت يف عام         . األطفال
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كمـا يهـدف    . صر اجلاحنني أو الضحايا أو الشهود وحتسني التشريعات       وتقييم أوضاع القُ  
  . التعديل إىل تنسيق أنشطة الشرطة فيما يتعلق بتحديد القُّصر ومساعدة القُّصر غري املصحوبني

 من أجـل    ٢٠١٢ووقعت وزارة التربية والتعليم ووزارة العدل مذكرة تفاهم يف عام             -٥٧
تنفيذ برنامج تعليم وتدريب مهين إلعادة اإلدماج االجتماعي واملهـين للبـالغني واألحـداث              

األطفـال الـذين يتلقـون العـالج يف         " املدرسة يف املستشفى  "ويساعد برنامج   . احملتجزين
 ٢٠١١ ويف عامي .  ُتقدم املساعدة املرتلية لألطفال املصابني بأمراض خطرية       املستشفيات، كما 

 من الطـالب،  ٧٨ ٤٠٧  يورو لتنفيذ مشروعني ملساعدة   ٢ ٨٢٠ ٠٠٠، ُرصد مبلغ    ٢٠١٢و
 يورو  ٢ ٨٢٠ ٧٠٠ وُرصد مبلغ .  طالباً من ذوي اإلعاقة    ٣ ١١٣ طالباً أجنبياً و   ٤ ٥٦٤بينهم  

  . ٢٠١٣ و٢٠١٢يف عامي 
 طفالً، وبلـغ عـدد      ١٤ ٩٩١، بلغ عدد األطفال يف دور الرعاية        ٢٠١١ام  يف ع و  -٥٨

وملنع التخلي عن األطفال ودعم مل مشـل  .  طفال١٤ً ٣٩٧األطفال املودعني لدى أسر بديلة      
 بتمويل مشروع يف هـذا      ٢٠١٠األسر، تقوم وزارة العمل والسياسات االجتماعية منذ عام         

ومت إطـالق   ). P.I.P.P.I project (٢٠١٥-٢٠١٤ منطقة خالل الفتـرة      ١٨اجملال يشمل   
من أجل دعم املعرفة ونشر أفضل املمارسات يف جمال         " مسار التعزيز "مشروع وطين بعنوان    
  .  مبادئ توجيهية بشأن الرعاية األسرية٢٠١٢مدت يف عام اعُتو. تعزيز األسرة يف إيطاليا

  يـورو سـنوياً    اتيـار  مل أربعـة  مبلـغ    ١٩٧١وختصص وزارة التربية منذ عام        -٥٩
 طالب من ذوي اإلعاقة امللتحقني باملدارس االعتياديـة الـيت يعمـل             ٢٢٠ ٠٠٠ ملساعدة

 من املعلمني املخصصني واملشرفني التعليميني واملهنيني املختـصني يف جمـال            ١١٠ ٠٠٠ هبا
 ١٨٠(وُيمنح بدل تنقـل شـهري       ). للمكفوفني والصم وذوي اإلعاقة الشديدة     (التواصل
لـدعم  إضافية   تدابري   مؤخراً واعتمدت.  لآلباء العاملني احلصول على تصاريح     وحيق) يورو

وذوي االحتياجـات اخلاصـة     ) ٣٥٠ ٠٠٠(مشاكل تعليمية حمددة     الذين يعانون األطفال  
  ). ٥٠٠ ٠٠٠أكثر من (

 ٢٠١٤مـايو  / أيـار ٣٠ يف ٧ ١٨٢وبلغ عدد القُصر غري املصحوبني يف ايطاليـا      -٦٠
، ) يف املائة٩٢,٨( من الذكور ٦ ٦٥٥، و) يف املائة  ٧,٢(ن اإلناث    م ٥١٧ :موزعني كاآليت 

، ) يف املائة دون الرابعة عشرة     ١٠,٨( يف املائة    ٨٩,٢وتبلغ نسبة من هم فوق اخلامسة عشرة        
 يف  ٢,٥٠٣ (٣ ٨١٨بلغ عددهم   ،  ٢٠١٣ويف عام   . وقد وصلت غالبيتهم عن طريق البحر     

 ٢٠١٢-٢٠١١وبلغ العدد ذروته يف الفتـرة       . ) يف أبوليا  ٦٦٥ يف كاالبريا و   ٦٣٢صقلية و 
 كـانون   ١ويف الفترة من    . ٤ ٢٣١حيث وصل إىل    ) بسبب زيادة اهلجرة من مشال أفريقيا     (

 من القُصر غري املصحوبني عن طريق       ٢,٣٨٩، وصل   ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٩ إىليناير  /الثاين
اعل بـني املؤسـسات،      لتحسني مجع البيانات والتف    وسعياً.  يف صقلية  ٢ ٢٤٥البحر، منهم   

جيري تطوير خدمة معلومات على شبكة االنترنت السـتقبال ومـساعدة القـصر غـري               
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أنكونا وباري وبولونيـا    :  مناطق حالياً هي   سبعةوجيري اختبار هذه اخلدمة يف      . املصحوبني
  . وكروتوين وسرياكوس وتورينو والبندقية

) ١٩٩٨يوليه / متوز٢٥ املؤرخ ٢٨٦ من املرسوم ١٩املادة (وحيظر القانون اإليطايل    -٦١
ترحيل أي أجنيب دون الثامنة عشرة، باستثناء حاالت معينة ألسباب تتعلق بالنظام العام وأمن              

وال ميكن وضع القصر غري املصحوبني يف مراكز استقبال ملتمسي اللجوء أو مراكز              . الدولة
ىت بلوغ سـن الثامنـة      وحيق للقصر غري املصحوبني احلصول على تصريح إقامة ح        . اإلبعاد
 لاللتزامات مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، يستفيد القـصر         وعالوة على ذلك، ووفقاً   . عشرة

احلق يف التعليم، والرعايـة الـصحية،       : غري املصحوبني من جمموعة واسعة من تدابري احلماية       
لرشد وبالتايل، ُيستضاف الطفل قبل بلوغ سن ا      . والسكن يف مكان آمن، واحلق يف الوصاية      

  . يف مراكز إليواء القصر أو يتلقى الرعاية يف أسرة بديلة
السـتقبال  ) ٢٠١٤ مليون يورو لعام     ٤٠ اعتمادات قدرها ب(وأُنشئ صندوق خاص      -٦٢
 ١ ١٢٦ ارة العمل والسياسات االجتماعية   ، قدمت وز  ٢٠١٢ويف عام   . صر غري املصحوبني  القُ

ماج االجتماعي ويف جمـال العمـل بعـد       منحة فردية لقاصرين من أجل مساعدهتم على االند       
  . بلوغهم سن الثامنة عشرة

لتحديـد  ( مبادئ توجيهية بشأن القصر غري املصحوبني        ٢٠١٣واعُتمدت يف عام      -٦٣
اإلجراءات املتعلقة بالتعداد، وتتبع األسرة، واملساعدة على العودة الطوعية وإصدار تراخيص           

  ). ن الرشداإلقامة وحتويلها إىل املواطنة عند بلوغ س

  القضاء ونظام االحتجاز     

   ٤٦ و٤٥تان التوصي    
فتمديـد الفتـرة    . اعتمدت إيطاليا عدة تدابري تشريعية للحد من اكتظاظ السجون          -٦٤

 مـن   ٣املـادة   ( شـهراً    ١٨الالزمة لالسـتفادة مـن البقـاء يف اإلقامـة اجلربيـة إىل              
ين الراغبني يف االستفادة من هذه      أدى إىل زيادة كبرية يف عدد احملتجز      ) ٢١١/٢٠١١ املرسوم
 مخس إىل   أربع متديد تطبيق احلبس االحتياطي من       ٩٤/٢٠١٣ومت مبوجب القانون    . اإلمكانية
، كما أعطـى    ١٠/٢٠١٤ اإلقامة اجلربية مبوجب القانون      نظيموجرى بعد ذلك ت   . سنوات
يف الوقـت   ويوجد  .  احلكومة صالحية اختاذ تدابري بديلة عن االحتجاز       ٦٧/٢٠١٤القانون  
 يطبق عليهم نظام احلرية اجلزئية؛ وال يوجد سجني يعيش ٨٠٠ سجني منهم ٥٩ ٥٠٠احلايل 

 شخص يستفيدون من التدابري البديلة ٣١ ٠٠٠أمتار مربعة؛ وهناك  ثالثة يف مساحة تقل عن   
بتخفيف العقوبات  ) مايو/ أيار ٢٩يف  ( حكم عن احملكمة العليا      وصدر مؤخراً . عن االحتجاز 

 املخدرات من مدمينضة على اجلرائم املتعلقة بتهريب وتعاطي املخدرات، ونقل السجناء املفرو
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ومن ).  تقريبا٥ً ٠٠٠ بلغ عدد احملتجزين املستفيدين من هذا احلكم(إىل مراكز إلعادة التأهيل 
  . ٢٠١٤ سجني بنهاية عام ٥٠ ٠٠٠املتوقع أن ينخفض عدد نزالء السجون إىل 

وينص هذا القانون على    .  لإلفراج املبكر   خاصاً  تدبرياً ١٠/٢٠١٤كما أقر القانون      -٦٥
كمـا  .  من ست سنوات إىل ثالث سنوات ونصف       ، حسن السلوك  يف حالة  ،ختفيف العقوبة 

قانون (دعاء خمالفة إجراء ما لقواعد ولوائح السجون        اعقد جلسة خاصة يف حال      : ينص على 
؛ ويـأمر اإلدارة    "مارسـة احلقـوق   املساس على حنو خطري مب    "بصورة تؤدي إىل    ) السجون

  .باالمتثال للقواعد واللوائح؛ والتعويض عن األضرار يف حالة عدم االمتثال
وعقب التـصديق علـى الربوتوكـول امللحـق باتفاقيـة مناهـضة التعـذيب                 -٦٦

 على أن تقوم وزارة العدل بإنـشاء         أيضاً ١٠/٢٠١٤، نّص القانون    )١٩٥/٢٠١٢ القانون(
حبقوق احملتجزين تكلف برصد معاملة األشخاص مسلويب احلريـة وتنفيـذ      هيئة وطنية معنية    

وستخول هـذه   .  للمعايري الدستورية والتشريعية والدولية    التدابري البديلة عن االحتجاز وفقاً    
 عـن زيـارة     اهليئة صالحية زيارة السجون بغرض التحقق من تدابري االحتجـاز، فـضالً           

لقضاء ومجيع املؤسسات، مبا يف ذلك مراكز اإلبعاد اليت         مستشفيات األمراض النفسية التابعة ل    
  .  أن تقدم اهليئة توصيات حمددةوميكن أيضاً. يوجد فيها أشخاص مسلويب احلرية

 للحكم الصادر عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية تورجييـاين،            وامتثاالً  -٦٧
ينص علـى  ) ٩٢/٢٠١٤انون املرسوم بق( سن تشريع جديد   ٢٠١٤يونيه  /جرى يف حزيران  

 من االتفاقية األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان    ٣تعويض املعتقلني الذين تعرضوا النتهاك املادة     
وال ميكن تطبيق احلبس االحتيـاطي إذا رأى القاضـي أن املتـهم             .  أو أكثر   يوماً ١٥ ملدة

لسجن مع   سنوات أو أقل أو سيحكم عليه با       ثالثسُيعاقب، يف حالة إدانته، بالسجن لفترة       
  . وقف التنفيذ

   ٤٨ و٤٧ تانالتوصي    
 من  ١٠٤ و ١٠١املادتان  (تتمتع السلطة القضائية باالستقالل وال ختضع إال للقانون           -٦٨

التنقالت والترقيات وإسناد   (وأوكل الدستور مهمة إدارة موظفي السلطة القضائية        ). الدستور
ضاء، وهو هيئة إدارية مستقلة متثل الضامن       إىل اجمللس األعلى للق   ) املهام واإلجراءات التأديبية  

 عن مبدأ   ويف هذا اإلطار، أعرب اجمللس مراراً     ).  من الدستور  ١٠٥املادة  (الستقالل القضاء   
أن أفعال وقرارات القضاة ختضع للمناقشة والنقد، ولكنها ال ميكن أن تـستخدم كذريعـة               

  . لإلصدار بيانات تنال من أحد القضاة أو اهليئة القضائية كك
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  حرية التعبري وحرية الدين     

  ٥١ و٥٠التوصيات     
 مينح اهليئة الوطنية لالتصاالت مسؤوليات حمددة متكنها مـن          ٢١٥/٢٠٠٤القانون    -٦٩

منع حصول شاغلي املناصب احلكومية على مزايا غري مستحقة من قبل وسائل إعالم ميلكوهنا              
وتتوىل اهليئة مراجعـة حـسابات   . قرابةأو ميلكها أفراد من أسرهم حىت الدرجة الثانية من ال      

أو ( مناصـب حكوميـة      االشركات العاملة يف جمال االتصاالت املتكاملة اليت يرأسها شاغلو        
أمـا  ). مبا يف ذلك قانون املعاملة املتساوية    (، من أجل ضمان االمتثال للقوانني العامة        )أقارهبم

برملانية معنية بتقدمي التوجيـه لـضمان       بالنسبة للبث اإلذاعي والتلفزيوين العام، فهناك جلنة        
وتقوم هيئة االتصاالت باإلشراف على اإلذاعة والتلفزيـون لـضمان امتثاهلمـا            . التعددية

ويعكف الربملان علـى    . للتشريعات ذات الصلة بالتعددية وااللتزامات املتصلة باخلدمة العامة       
وهنـاك مـشروع    . ب املصاحل مناقشة عدة مشاريع قوانني لتعديل التشريعات املتعلقة بتضار       

يتوخى فرض الوصاية الكاملة على املؤسسة إذا تبّين هليئة ) ١٨٣٢/٢٠١٣ (قانون قُّدم مؤخراً
  . املراقبة وجود تضارب يف املصاحل

   ٥٢التوصية     
يعكف جملس الشيوخ اإليطايل على مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون اجلنـائي              -٧٠

مبا يف ذلك التـشهري عـرب       (، ولتعديل التعريف القانوين للتشهري      وقانون اإلجراءات اجلنائية  
وتعديل العقوبات ذات الصلة، مـع  ) الصحافة وغريها من وسائل اإلعالن، والسب والقذف    

كما يشمل مشروع القانون الـدعاوى الكيديـة،        . استبعاد أي إشارة إىل عقوبة االحتجاز     
  .  يورو تدفع يف صندوق خاص١٠ ٠٠٠و ١ ٠٠٠وحيدد غرامة مالية يتراوح مقدارها بني 

   ٥٣التوصية     
يتوىل املكتب املركزي املشترك بني القوات املعين باألمن الشخصي التـابع لـوزارة               -٧١

الداخلية، اإلشراف على اختاذ أنسب التدابري فيما يتعلق بتوفري احلماية لكبار الشخـصيات              
 تعرضهم خلطر فعلـي أو حمتمـل أو   تبّينإذا قارهبم، ألاحمللية واألجنبية أو أي شخص آخر و      

وعادة ما تتعلق حاالت    ). ١٣٣/٢٠٠٢القانون  (لتهديد بسبب مهامهم أو ألسباب أخرى       
ويـضطلع املكتـب،    . اجلرمية املنظمـة  مسألة  حيققون يف   الذين  صحفيني  الالتهديد الفعلي ب  

د رض الشخص املرا  بالتعاون مع مدير الشرطة املختص، بتقييم مستوى املخاطر تبعاً لدرجة تع          
  ).٤ إىل ١من املستوى (محايته 
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   ٥٤التوصية     
.  شبكة بث تديرها مثاين جهات خمتلفـة لتـوفري اخلـدمات           ١٩توجد يف إيطاليا      -٧٢

وسيضاف يف املستقبل القريب ثالثة مشغلني عن طريق مناقصة تكون مفتوحة فقط للشركات 
 احلاليني ألربعة من شبكات البـث عـن       وختلى اثنان من املشغلني   . اجلديدة وصغار املشغلني  

 ىلإ على تشغيل الشبكات أو عهـداً     " حصراً"األنشطة ذات الصلة بالنشر وأقتصر نشاطهما       
وتـشمل صـناعة التلفزيـون يف       . تويل جممل خدمات البث اخلاصة هبما     بناشرين مستقلني   

مبا ( الشبكات اإلعالمية     من خمتلف  ٢٦   تتمتع حبرية البث تابعة ل      تلفزيونياً  برناجماً ٩٤ إيطاليا
سي يونيفريسال، سكاي، فوكس انترناشونال، فيلترينيلي، ديسكفري       .يب.يف ذلك شبكة أن   

 لكفالة التعددية، تقـوم اهليئـة الوطنيـة    وعالوة على ذلك، وتوخياً   ). انترناشونال، القاهرة 
ات خمتلفـة  لالتصاالت باستمرار مبراقبة مخس عشرة قناة تلفزيونية وطنية تابعة لسبع شـرك           

  ). إل .آر .راي، آرتل، ال إيفي، ال سييت، فياكوم، ليسربيسو غروب، سكاي إتايل أس(

   ٥٥التوصية     
، أُبرمت مخـس اتفاقيـات      )٨ و ٧املادتان  (من أجل ضمان تنفيذ املبادئ الدستورية         -٧٣

يف األبرشية األرثوذكسية املقدسـة     :  مع طوائف غري كاثوليكية مشلت     ٢٠١٠جديدة منذ عام    
؛ وكنيسة يسوع املسيح لقديسي األيـام  )١٢٦/١٢القانون  (إيطاليا وبطريركية جنوب أوروبا     

؛ واالحتـاد   )١٢٨/١٢القـانون   (؛ والكنيسة الرسولية يف إيطاليا      )١٢٧/١٢القانون  (األخرية  
). ٢٤٦/١٢القـانون   (؛ واالحتاد اهلندوسي اإليطـايل      )٢٤٥/١٢القانون  (البوذي اإليطايل؛   

كما تدخلت احلكومة   .  وضع اللمسات األخرية التفاقات مع طوائف دينية أخرى        اًوجيري حالي 
املركزية، يف الفترة نفسها، من أجل التصدي حلاالت متييز وانتهاك للحق يف احلرية الدينية مـن                

  . لعبادةا دور وتشييدقبل بعض احلكومات احمللية، وال سيما فيما يتعلق بدفن غري الكاثوليك 

  األقليات     

  ٦٦ و٦٥ و٦٤توصيات ال    
تتمتع جمموعات األقليات اليت تعيش يف املناطق احلدودية بشكل خاص من أشـكال            -٧٤

ماية األقليات اللغوية حب املتعلق ٤٨٢/١٩٩٩ ألحكام الدستور والقانون رقم احلكم الذايت وفقاً
 ناشئ عن االتفاقات وحتظى أقلية فريويل فينيسيا جوليا السلوفينية بنظام محاية خاص. التارخيية

وينص هذا  . ٣٨/٢٠٠١الدولية املربمة بعد احلرب العاملية الثانية، واسُتكمل مبوجب القانون          
القانون على مجلة أمور منها استخدام لغات األقليات يف اهليئات املشتركة واإلدارة العامة، وقد 

، أنتجت قناة راي    ٢٠١٢ ويف عام . ٢٠١٣ مليون يورو هلذه الغاية يف عام        ٧,٦ُرصد مبلغ   
"RAI "  ويعـزز القـانون    . ن بث إذاعي وتلفزيوين يف سـلوفينيا      ة ساع ٤,٥٥٨التلفزيونية

 املبادرات الثقافية والفنية والعلمية والتعليمية والرياضية والترفيهية واملتعلقة ٢٦/٢٠٠٧ اإلقليمي
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مت إنشاء سـجل    و. باملعلومات واألخبار اليت تشارك فيها املؤسسات واجلمعيات السلوفينية       
وتوجد يف تريسيت   . إقليمي ملنظمات األقليات السلوفينية وصندوق إقليمي لدعم هذه األقلية        

وأنـشئ يف   . اللغة السلوفينية بتحدث  الالطالب بالدراسة و  فيها  شبكة مدارس حكومية يقوم     
يا من أجل  فريق مؤسسي دائم ُيعىن بقضايا األقلية الناطقة باللغة السلوفينية يف إيطال٢٠١٢ عام

  . تعزيز التعاون واحلوار مع هذه األقلية وحتديد سبل تعزيز حقوقها

  مكافحة االجتار بالبشر     

  ٨٨ و٨٧ و٨٦ و٨٥ و٨٤ و٨٣التوصيات     
صدقت إيطاليا على اتفاقية جملس أوروبـا بـشأن مكافحـة االجتـار بالبـشر                  -٧٥

 ٢٠١١/٣٦ األورويب    على توجيه االحتاد   ٢٠١٤، ووافقت يف عام     )١٠٨/٢٠١٠ القانون(
 جلرائم االسترقاق واالجتار بالبشر، ويعزز التعاون بـني املؤسـسات     حمدداً  تعريفاً مالذي يقد 

صر غـري املـصحوبني     يتعلق باالجتار والتماس اللجوء، ويشّجع على تقدمي املساعدة للقُ         فيما
  . الذين يتلمسون احلماية الدولية

مج احلماية االجتماعية لضحايا االجتار على النحو   ويقتضي التشريع اإليطايل تنفيذ برا      -٧٦
  : التايل
حتديد الضحايا احملتملني سواًء كانوا     ): ٢٢٨/٢٠٠٣القانون  (برامج قصرية األجل     •

   أجانب ومنحهم احلماية وتقدمي اإلسعافات هلم؛ وبيني أوأور
املـساعدة واإلدمـاج    ): ٢٨٦/١٩٩٨املرسوم التـشريعي    (برامج طويلة األجل     •

ماعي لألشخاص الذين تعرضوا لعنف واستغالل خطري أو الـذين تتعـرض            االجت
وهنـاك رقـم    . سالمتهم للخطر، ومنحهم تصاريح إقامة خاصة ألسباب إنسانية       

يعمل على مدار الساعة لفائدة ضحايا االجتار، ويتوىل        ) 290 290 800(اتصال جماين   
ملساعدة واملعلومـات   تقدمي ا بغية  لغات  عدة  الرد على االتصاالت موظفون يتقنون      

 ٦٦٥ متويل   ٢٠٠٠ديسمرب  /ومت يف كانون األول   . التشريعات والربامج ب فيما يتعلق 
ديسمرب / قصري األجل يف كانون األول      مشروعاً ١٦٦ طويل األجل، ومتويل     مشروعاً
 مـن الـضحايا يف كـانون        ٢٥ ٠٥١وقدمت املساعدة ملـا جمموعـه       . ٢٠٠٦
 ٨  خصص مبلـغ   ٢٠١٢ويف عام   ). راً قاص ١ ٣٩٩منهم   (٢٠٠٠ديسمرب  /األول

  . ماليني يورو إلدارة تكافؤ الفرص هلذا الغرض
وفيما يتعلق حبماية العمال األجانب غري الشرعيني الذين يتعرضون لالسـتغالل يف              -٧٧

 ٢٠٠٩/٥٢ لتوجيـه االحتـاد األورويب        وفقاً ١٠٩/٢٠١٢العمل، صدر املرسوم التشريعي     
حب العمل وينص على إمكانية منح تصاريح للرعايـا     الذي يفرض عقوبات صارمة على صا     

إذا كانت أعمـارهم    (األجانب الذين يقعون ضحايا ألشكال معينة من االستغالل يف العمل           
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وتطوعوا ) دون السادسة عشرة ويتعرضون خلطر جدي يتعلق بطبيعة وظروف العمل وغريها          
  . إنفاذ القانونبتقدمي شكوى إىل الشرطة ضد صاحب العمل وتعاونوا مع وكاالت 

، أُعيد تنظيم مكتب األجانب وفريق التحقيق اجلنائي وأُنـشئت يف           ٢٠٠١ويف عام     -٧٨
 أشخاص من   املمارسة من قبل  وحدات ملكافحة اجلرمية والدعارة     "إطار فرق التحقيق اجلنائي     

وعلى املستوى املركزي، هناك دائرة عمليات مركزية تعمـل يف          ". خارج االحتاد األورويب  
وتتوىل رصد النشاط اإلجرامي    . كافحة اجلرمية عنية مب ملالشرطة الوطنية   لر اإلدارة املركزية    إطا

 بواسـطة  ٢٠١٠وُعزز التعاون مع املنظمات غري احلكوميـة يف عـام    . وتنسيق التحقيقات 
مذكرة تفاهم جرى توقيعها بني وزارة األمن العام واإلدارة الوطنية ملكافحة املافيا، من أجل              

على حجم الظاهرة وتشجيع أنشطة التدريب وتبادل املمارسات اجليـدة وتعزيـز            الوقوف  
  . التعاون بني السلطات القضائية والشرطة واملنظمات غري احلكومية

ومت على وجه اخلـصوص     . وأُطلقت مبادرات تعاون دويل مع رومانيا وألبانيا وليبيا         -٧٩
ي جيري تنفيذه مع قوات الشرطة الرومانية من        حتقيق نتائج إجيابية يف إطار الربنامج الثنائي الذ       

  . أجل مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان     

   ٣١التوصية     
جرى تعزيز شرطة الدولة وتوسيع نطاق أنشطة تدريب أفرادها عن طريـق تنظـيم                -٨٠

 األطفال، واجلرائم اجلنسية، وأُدخلت     دورات متخصصة يف تقنيات التحقيق تشمل اجلرائم ضد       
  . املرأة، عالوة على أفعال التمييزبقضايا مواضيعية مثل العنف املرتيل، واملطاردة، والعنف 

 يف الدورات التدريبية األساسية     ويعد منوذج التدريب يف جمال حقوق اإلنسان إلزامياً         -٨١
وهو يركز علـى حـاالت      . لرتب من برامج التدريب جلميع ا     ألفراد الدرك، ويشكل جزءاً   

ويتوىل مركـز  . انتهاك احلقوق أثناء عمليات الشرطة وعلى مساعدة ضحايا اجلرمية ودعمهم     
 لوحدات شرطة االستقرار الكائن يف فيسرتا، الذي تشرف عليه قوات الدرك            التدريب املتميز 

عظمهـم مـن    بالتعاون مع وزارة اخلارجية األمريكية، تنظيم أنشطة تدريب ألفراد شرطة م          
وتشمل الربامج احترام حقوق    . البلدان األفريقية بغية االستفادة منهم يف بعثات حفظ السالم        

  . اإلنسان واحلماية من العنف القائم على نوع اجلنس
نظم مرصد األمن املعين مبناهضة أعمال التمييز أنشطة تدريبيـة          ، ي ٢٠١٢ومنذ عام     -٨٢

 جمال حقوق اإلنسان ومكافحة التمييـز وجـرائم          إنفاذ القانون يف   وموظفيمكثفة للضباط   
  .ل التدريب طالب املدارس الثانويةالكراهية، كما مش

وتشمل الدورات التدريبية األساسية للحرس املايل وحدات تدريبية يف جمـال القـانون               -٨٣
خالل اإلنساين وتوفر األدوات األساسية لتحديد خمتلف أنواع التضارب وتقييم اجلوانب القانونية            
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وينبغي ألفراد احلرس املايل الراغبني يف      . العمليات اإلنسانية الدولية وضمان احترام حقوق اإلنسان      
االلتحاق مبناطق خارج مسارح العمليات حضور واجتياز دورة تدريبية خاصة قبل اختيارهم، من             

 ر حتديـداً   ختطيط نشاطات أكث   وجرى مؤخراً ". خرباء عمليات يف اخلارج   "أجل تأهيلهم ليكونوا    
  .  يف جماالت مراقبة اهلجرة والبحث واإلنقاذ يف البحرللتعلم عن بعد أو إلكترونياً

 التعليمة لدورات التدريب املهين األساسـي والـدورات         الوحدات  أيضاً تتضمنو  -٨٤
  . املتخصصة لشرطة السجون قضايا مواضيعية تتعلق حبقوق اإلنسان

  التلوث البيئي    

  ٨٩التوصية     
رصد ) أ(: يف تارانتو " ILVA"د اإلجراءات التالية يف مصنع الصلب إلفا        يدى حت جر  -٨٥

النبعاثات والقواعد املتعلقة حبماية البيئـة واألحـوال   ل احلد األقصى أنشطة املصنع من حيث     
حتديد إجراء التصديق اخلاص باملصنع بواسطة تشريع خاص ينص على أن املـصنع             : الصحية

؛ ويتوىل إدارة املصنع مفوض خاص " املصلحة االستراتيجية الوطنيةمن األصول الصناعية ذات"
وتوافق وزارة التنمية االقتصادية والصناعية على خطة ملوازنة النشاط         . معني من قبل احلكومة   

ينص الترخيص البيئي املتكامل على رصد      ) ب(اإلنتاجي واجلوانب الصحية واألمنية والبيئية؛      
ومت تشكيل جلنـة  . د مشترك بني املؤسسات يف وزارة الصحة   مرص بواسطةاجلوانب الصحية   

 ٢٠١٥ و ٢٠١٤  مليون يورو لعامي   ٢٥وخصص مبلغ   . لصياغة خطة حلماية البيئة والصحة    
  . من أجل تنفيذ االختبارات األولية واملراقبة الصحية لسكان تارانتو وستايت

، فتنفذ التدابري التالية    )يزيبريند(أما حمطة الطاقة العاملة بالفحم احلجري يف سريانو           -٨٦
 اخلفض التدرجيي لالنبعاثات السنوية الناجتة عن املكونات األكثر تلويثاً          -١: ٢٠٠٩منذ عام   

 مستويات أدىن مقارنة باحلدود املنصوص عليهـا يف         وحتقيق،  )١٥٢/٠٦املرسوم التشريعي   (
خمـاطر انتـشار     التدخالت اليت تشمل جمال الفحم احلجري بغية احلد مـن            -٢القانون؛  
 استخدام نظام احتراق الكتلة احليوية املشترك يف األقسام احلرارية الكهربائية بدالً           -٣ الغبار؛

 حتسني كفاءة اآلليات عـن طريـق اسـتبدال املرسـبات            -٤من نظام الفحم احلجري؛     
 التخفـيض   -٦الطاقة  جمال   التدخالت املخصصة يف     -٥الكهروستاتيكية مبرشحات حمددة؛    

  .  التدرجيي لنقل الفحم احلجري على الطرقالسنوي
 بلدية يف منطقة كامبانيا بالقرب من نابويل        ٥٧" أرض النار "  تغطي املنطقة املعروفة ب     -٨٧

قل النفايات وحترق بصورة غري قانونية، فتؤدي إىل إطالق مواد سامة مثل نوكاسريتا، حيث ت  
 وضمان األمـن الغـذائي      املسألة للتصدي هلذه    ٦/٢٠١٢وقد اعتمد القانون    . الديوكسني

 / متوز ١١، الذي أطلق يف نابويل يف       "أرض النار "للسلع املنتجة يف املنطقة، ويف أعقاب ميثاق        
 من قبـل وزارة     ٢٠١٣أغسطس  /، والربوتوكول التنفيذي الذي اعتمد يف آب      ٢٠١٣يوليه  
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 القانون جتـرمي  أقر ،"Ecopneus"البيئة ووزارة الداخلية والشرطة واالحتاد الصناعي إكوبنوس      
  . حرق النفايات بطريقة غري قانونية أو نقلها للتخلص منها بطريقة ال ختضع للمراقبة

    اإلمنائياملساعدة اإلمنائية والتعاون    

  ٩١ و٩٠ تانالتوصي    
نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت حددهتا األمم       تقدمي  تكرر إيطاليا تأكيد التزامها ب      -٨٨

ولقد أدت األزمة املالية واالقتـصادية      . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٠,٧ي  املتحدة وه 
العاملية، اليت استلزمت خفض اإلنفاق العام، إىل ختفيض املساعدة اإلمنائية الرمسيـة خـالل              

 يف  ٠,٢٢ املساعدة اإلمنائية الرمسية اإليطاليـة       بلغت، و ٢٠٠٨ففي عام   . السنوات األخرية 
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل يف         ٠,١٤لناتج احمللي اإلمجايل، وتراجعت إىل      املائة من ا  

، التزمت احلكومة اإليطالية بزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت         ٢٠١٣ويف عام   . ٢٠١٢ عام
م  هلذا االلتـزا   ووفقاً.  إىل املعايري الدولية    يف املائة، هبدف الوصول تدرجيياً     ١٠تقدمها بنسبة   

 يف املائة من الناتج احمللي ٠,٣١ و٠,٢٨وقع أن تتراوح النسبة بني     بزيادة املساعدة اإلمنائية، يت   
  . ٢٠١٧اإلمجايل يف عام 

وأفضل املمارسات والتحديات فيمـا يتعلـق       اليت حصلت   اإلجنازات    -خامساً  
  بتنفيذ التوصيات اليت قبلتها إيطاليا 

ومـا والـسنيت ومجاعـات الرّحـل يف إيطاليـا         االستراتيجية الوطنية إلدماج الر   "  -٨٩
، اليت وافقت عليها املفوضية األوروبية، تركز على أربعة دعامـات           "٢٠٢٠-٢٠١٢ للفترة

رئيسية هي توفري العمل واملسكن والصحة والتعليم، وسيجري وضع وتنفيذ هذه الـدعامات   
".  االجتمـاعي  خطط حملية لتحقيـق االنـدماج     "وطنية وإقليمية و  "  عمل أفرقة"عن طريق   

وأُدرجت فيها مسائل ذات صلة يف جمال املساواة وعدم التمييز وحقوق اإلنسان واملنظـور              
اجلنساين والوضع القانوين للروما الذين يعيشون يف إيطاليا، واعُتمد هنج شـامل ومتعـددة              

. دينالقطاعات على أساس التعاون الوثيق مع السلطات املركزية واحمللية ومنظمات اجملتمع امل           
، أُنشئت فرقة عمل تضم املعهد الـوطين اإليطـايل لإلحـصاء،            ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران 

والرابطة الوطنية للبلديات اإليطالية، والوكالة األوروبية للحقوق األساسية من أجـل مجـع             
وأُطلقت حمادثات ثنائية ومتعددة األطراف مع الـسلطات اإلقليميـة          . البيانات ذات الصلة  

الفريـق املعـين    : نشئت أفرقة عمل وطنية حتت رئاسة اإلدارات املختصة، وهي        وأُ. واحمللية
باملناطق؛ والفريق املعين بالوضع القانوين للروما؛ والفريـق املعـين بالعمـل والـسياسات              

  . االجتماعية؛ والفريق املعين بالصحة؛ والفريق املعين بالتعليم؛ والفريق املعين باإلسكان



A/HRC/WG.6/20/ITA/1 

GE.14-08919 28 

 الفرص، بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين ومراكز مناهضة         ووضعت إدارة تكافؤ    -٩٠
وتتـوخى  . العنف، خطة عمل استثنائية لضمان اختاذ إجراءات موحدة على الصعيد الوطين          

اخلطة على وجه اخلصوص تنظيم محالت عامة لإلعالم وزيادة التوعيـة؛ وتطـوير مراكـز            
نساين؛ والتـدريب املتخـصص     مكافحة العنف؛ وتوفري خدمات الدعم لضحايا العنف اجل       

وتتـوىل  . للعاملني يف القطاع الصحي؛ والتعاون بني املؤسسات؛ ومجع ومعاجلة البيانـات          
املسؤولية عن تنفيذ اخلطة فرقة العمل املشتركة بني الوزارات املعنية مبسألة العنف ضد املرأة،              

  . جمموعات فرعية يف إطار رئاسة جملس الوزراء وتتألف من سبع ٢٠١٣اليت أُنشئت عام 
، االستراتيجية الوطنيـة    ٢٠١٣واعُتمدت رمسياً، مبوجب مرسوم وزاري صدر عام          -٩١

املتعلقة باملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية واخلناثى، وكـان            
اتيجية وشارك يف وضع االسـتر    . املكتب الوطين ملكافحة التمييز مبثابة نقطة التنسيق الوطنية       

الوطنية مجعيات املثليات واملثليني والسلطات الوطنية واإلقليمية واحمللية، واجلهـات الفاعلـة            
التعلـيم  : ومت حتديد أربعة جماالت تدخل رئيسية هي      . االجتماعية وغريها من اجلهات املعنية    

 وُحددت األهداف . والتدريب؛ والتوظيف؛ واألمن والسجون؛ ووسائل اإلعالم واالتصاالت      
وترتبط هبذه  . لكل جمال بغية تعزيز املساواة ومكافحة التمييز الذي يستهدف املثليات واملثليني          

 االستراتيجية الوطنية الدراسة االستقصائية اليت أجراها املعهد الوطين اإليطايل لإلحصاءات يف          
قد و": التمييز على أساس نوع اجلنس أو التوجه اجلنسي أو األصل اإلثين          " بشأن   ٢٠١١ عام

ساعدت على الرصد والتقييم الكمي للتصرفات التمييزية اليت تستهدف عـدة فئـات مـن           
، ومكنت من وضع    )تشمل النساء واملهاجرين واملثليات واملثليني واملتحولني جنسياً      (الضحايا  

، نظمـت وزارة    ٢٠١٤مـايو   / أيار ١٦ويف  . تقدير أويل لعدد املثليات واملثليني يف إيطاليا      
 يف روما بشأن أوضاع املثليات واملثلـيني،        اًكتب الوطين ملكافحة التمييز مؤمتر    اخلارجية وامل 

  .وذلك بدعم من وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية واألمم املتحدة
 برنامج عمل مدته سنتان لتعزيز حقـوق األشـخاص ذوي   ٢٠١٣واعُتمد يف عام    -٩٢

املرصد الوطين املعين حبالـة األشـخاص ذوي      وقد أُعد الربنامج بواسطة     . اإلعاقة وإدماجهم 
وحيدد الربنامج سبعة جماالت عمل     . اإلعاقة، مبسامهة مجيع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة      

استعراض نظام الوصول، واالعتراف بشهادة اإلعاقة ومنوذج التدخل االجتماعي : ذات أولوية
لتنظيمية للعيش املستقل واإلدماج والطيب؛ والعمل والعمالة؛ والسياسات واخلدمات والنماذج ا

يف اجملتمع؛ وتعزيز وتنفيذ مبادئ الوصول والقدرة على التنقل؛ والعملية التعليمية وااللتحاق            
  . باملدارس؛ والصحة واحلق يف احلياة والتأهيل وإعادة التأهيل؛ والتعاون الدويل

نت تدابري حلمايـة    ، اعُتمدت خطة العمل الوطنية الثالثة اليت تضم       ٢٠١١ويف عام     -٩٣
حقوق اإلنسان وتناولت املسائل املتعلقة باألطفال واملراهقني، وفقاً التفاقية حقوق الطفـل            

تعزيز شـبكة   : وتنص اخلطة على أربعة حماور عمل رئيسية هي       . والربوتوكوالت ذات الصلة  
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القـات  اخلدمات املتكاملة والتصدي لإلقصاء االجتماعي؛ وتعزيز محاية احلقوق؛ وتيسري الع         
  . فيما بني األجيال؛ وتعزيز اندماج املهاجرين

املتحدة  ، وهي من الدول األعضاء يف األمم      ١٣٢٥وأيدت إيطاليا قرار جملس األمن رقم         -٩٤
، مـن   ٢٠١٦-٢٠١٤ اليت اعتمدت خطة عمل وطنية ثانية بشأن املرأة والسالم واألمن للفتـرة           

 النساء واألطفال بالرتاعات وأوضـاع مـا بعـد          أجل تعزيز املبادرات الرامية إىل احلد من تأثر       
  ". عناصر تغيري"الرتاعات وحتسني مشاركتهم يف منع وتسوية الرتاعات بوصفهم 

أسس " املفوضية األوروبية    على إيطاليا   عرضت،  ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول ويف    -٩٥
عمـال التجاريـة    املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة املتعلقـة باأل      بشأن  خطة العمل اإليطالية    

وحتدد الوثيقة أولويات محاية وتعزيز حقوق اإلنسان داخل منظوميت األمم          . وحقوق اإلنسان 
املتحدة واالحتاد األورويب، من أجل تعزيز العالقة بني قطاع األعمال وحقوق اإلنسان وزيادة             

  ". ة العامليةسالسل القيم"توعية الشركات االيطالية وفقاً هلذه املبادئ التوجيهية من منظور 

  زيادة حتسني حالة حقوق اإلنسان يف إيطاليا تعلقة بملاشاريع امل  -سادساً  
 خطة عمل وطنية ملكافحة العنصرية وكراهيـة األجانـب          ٢٠١٣اعُتمدت يف عام      -٩٦

وهي هتدف إىل دعم السياسات الوطنية واحمللية ملنع ومكافحة العنصرية وكـره            . والتعصب
تعزيز إقامة جمتمع منفتح ودميقراطي ومتعدد الثقافات واألعـراق،         األجانب والتعصب، وإىل    

وتتناول اخلطة التمييز القائم على أساس العرق أو اللون   .  لاللتزامات الدولية واألوروبية   امتثاالً
أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين أو املعتقدات أو املمارسات الدينية؛ وتشتمل اخلطـة               

ايا التمييز احملتملني، وذلك على أساس مؤشرات حمددة وفقاً لدراسة على حتليل إحصائي لضح 
أوضـاع األجانـب   " عـن  ٢٠١١استقصائية أجراها املعهد الوطين لإلحصاءات يف عـام        

  ". يف اجملتمعواندماجهم 
ــشريعي   -٩٧ ــاد املرســوم الت ــاد ٢٤/٢٠١٤وعقــب اعتم ــه االحت ــذ لتوجي  املنفّ

 اخلطة الوطنية األوىل ملكافحـة االجتـار، مبـشاركة           تطوير جيري حالياً  ٢٠١١/٣٦ األورويب
الوقاية ومساعدة الضحايا ومحايتهم؛    : وستركز اخلطة على اآليت   . اجلهات املعنية العامة واخلاصة   

تعزيز التعاون القضائي؛ إنشاء آلية إحالة وطنية واعتماد احلـد األدىن مـن معـايري احلمايـة                 
نظام الرعاية يف القطاعني العام واخلاص لدعم الضحايا        واملساعدة؛ صياغة مبادئ توجيهية بشأن      

  .ومالحقة املتجرين باألشخاص؛ حتسني نظام تعويض الضحايا وتعزيز أنشطة التدريب
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  اآلفاق املستقبلية   -سابعاً  
، وبالتعاون الكامل مع    تهاومحاي إيطاليا ملتزمة التزاماً راسخاً بتعزيز حقوق اإلنسان        -٩٨

ل االستعراض الدوري الشامل الرامية إىل رصد التقدم يف هذا اجملال علـى             اآلليات الدولية مث  
وتشارك إيطاليا، حبكم عضويتها يف جملس حقوق اإلنسان منذ تأسيسه، يف           . الصعيد الوطين 

تعزيز احلوار من أجل بناء توافق يف اآلراء بشأن القيم األساسية لنظام األمم املتحدة املتعـدد                
مواصـلة  : طاليا خالل رئاستها جمللس أوروبا اليت متتد لستة أشهر هي         وأولويات إي . األطراف

احلملة الرامية إىل تنفيذ وقف عاملي لعقوبة اإلعدام عن طريق السعي لزيادة توافق آراء الدول               
األعضاء يف األمم املتحدة هبذا الشأن؛ وتعزيز حقوق املرأة ومكافحة العنف اجلنساين؛ ودعم             

الحتاد األورويب بشأن حماربة الزواج املبكر والقسري؛ وتعزيز املبادرات         اختاذ قرار من جانب ا    
  . األوروبية يف جمال حرية الدين أو املعتقد ومحاية األقليات الدينية

وُعرض على اجمللس التشريعي احلايل عدة مشاريع قوانني تتعلق بإنـشاء مؤسـسة               -٩٩
  . حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

اغة التقرير الوطين مثرةً لعملية تشاورية واسعة النطاق سلطت الضوء علـى       وُتعد صي   -١٠٠
  : جماالت العمل ذات األولوية التالية

 اجلنـسي أو    يل أو امل  نتماء اإلثين التمييز على أساس العرق أو اجلنس أو السن أو اال          •
  املعتقد أو اللغة؛ 

  صر غري املصحوبني؛ حقوق املهاجرين وملتمسي اللجوء والقُ •
  دماج الروما والسنيت والرّحل؛ إ •
تدابري التقشف ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للفئات الـضعيفة            •

  كالقُّصر واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة؛ 
  ؛  العملالعنف اجلنساين وتكافؤ الفرص يف •
  منع االجتار بالبشر ومحاية الضحايا؛  •
  نظام السجون وظروف االحتجاز؛  •
  . إنفاذ القانونتدريب موظفي  اصةخبيم والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، والتعل •
قوق اإلنـسان يف وزارة الـشؤون       املعنية حب وأنشأت اللجنة املشتركة بني الوزارات        -١٠١

اخلارجية فريق عمل لوضع خارطة طريق تشمل التدابري التشريعية والتنفيذيـة الـيت يـتعني               
تصف املدة املقبل فيما يتعلق مبجاالت العمل ذات األولويـة          تنفيذها خالل فترة استعراض من    

  . املذكورة أعاله

        


