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رد حكومة إيطاليا على التوصيات الواردة يف تقرير الفريـق العامـل                
 ٢٠١٠فرباير  /شباط ١١املعين باالستعراض الدوري الشامل املؤرخ      

(A/HRC/WG.6/7/L.3) 

 خالل االستعراض ٢٠١٠فرباير /شباط ١١ إيطاليا بالتوصيات اليت قُدِّمت يف ترحب  
وتقبل إيطاليا التوصيات التالية اليت تعترب أهنا ُنفذت بالفعل أو    . الدوري الشامل املتعلق بإيطاليا   

 ٢٨ و٢٦ و٢٥ و٢٤ و٢٣ و١٥ و١٣ و١٢ و١١ و١٠ و٩ و٧ و٦ و٥ و٣: جيري تنفيذها
 ٦٧ و ٦٠ و ٥٧ و ٥٥ و ٥٣ و ٤٣ و ٤٢ و ٤١ و ٣٧ و ٣٥ و ٣٤ و ٣٣ و ٣٢ و ٣٠ و ٢٩و
       . ٩٢ و ٨٨ و ٨٧ و ٨٦ و ٨٥ و ٨٤ و ٨٣ و ٨٢ و ٨٠ و ٧٩ و ٧٨ و ٧٧ و ٧٦ و ٦٨و

  :اليا أن تبدي املالحظات التاليةوفيما يتعلق بالتوصيات املتبقية، تود إيط

  ١التوصية رقم     
  غري مقبولة  
دى التوقيع علـى    ، سحبت إيطاليا ثالثة حتفظات كانت قد أبدهتا ل        ٢٠٠٥يف عام     

وجيب اعتبار اإلعالنات اإليطاليـة املتبقيـة     . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
املتصلة بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية إعالنات ذات طابع تفسريي وليس            

  .٢يرجى الرجوع أيضاً إىل الرد املتعلق بالتوصية رقم . حتفظات

  ٢م التوصية رق    
  غري مقبولة  
إن التشريع اإليطايل يكفل بالفعل معظم احلقوق الواردة يف اتفاقية األمـم املتحـدة           

إال أن إيطاليا ليست يف وضـع       . املتعلقة حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       
بـني العمـال    من األشكال   يسمح هلا بالتصديق على هذا الصك ألهنا ال تفرق بأي شكل            

هاجرين بصورة نظامية والعمال املهاجرين بصورة غري نظامية وألن التخطيط لعملية التوقيع            امل
والتصديق ال ميكن أن يتم إال بصورة مشتركة مع الشركاء اآلخـرين يف االحتـاد األورويب،     

  .حيث إن العديد من أحكام االتفاقية تندرج يف نطاق اختصاص االحتاد األورويب
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  ٤التوصية رقم     
  بولةمق  
إن إيطاليا ملتزمة بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب             

  .حاملا يتم إنشاء اآللية الوقائية الوطنية املستقلة ذات الصلة

  ٨التوصية رقم     
  غري مقبولة  
يف إيطاليا، ُيعاقب على التعذيب مبوجب خمتلف األحكام املتعلقة باجلرائم والظروف             
ورغم أن هذه اجلرميـة     . للعقوبة، وهي أحكام توسع نطاق املعاقبة على هذه اجلرمية        املشددة  

ليست مصنفة كجرمية حمددة مبوجب القانون اجلنائي اإليطايل، فـإن كـالً مـن اإلطـار                
الدستوري واإلطار القانوين يفرضان بالفعل عقوبات على مرتكيب أعمال العنـف البـدين             

ويفرض كال اإلطارين عقوبات على مجيع      . تهم الشخصية واملعنوي، مع فرض قيود على حري     
  . من االتفاقية ذات الصلة١األفعال اجلنائية املشمولة بتعريف التعذيب كما هو حمدد يف املادة 

  ١٤التوصية رقم     
  غري مقبولة  
عرض على الربملان   مثة مشروع قانون بشأن إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان سيُ           

 الـسلطات، لـيس بوسـع       لصفإال أنه وفقاً ملبدأ     .  امليزانية الالزمة لذلك   حاملا تتاح موارد  
  .لزم الربملان بالعمل ضمن مهلة زمنية حمددةاحلكومة أن ُت

  ١٦التوصية رقم     
  مقبولة  
 يف استعراض تنظيم املكتب الـوطين ملكافحـة         ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين ُشرع يف     

  .اءة املكتب وفعاليتهجل حتسني كفالتمييز العنصري، وذلك من أ
وفيما يتعلق بتعزيز تدابري محاية ضحايا التمييز، يعمل املكتب الوطين ملكافحة التمييز              

العنصري على اختبار أشكال جديدة من الدعم املباشر، مبا يف ذلـك حتـسني اخلـدمات                
حايا االستشارية القانونية وإنشاء صندوق تضامن لتغطية تكاليف التقاضي اليت يتحملها الض          

  .أو الرابطات ذات الصلة/و
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  ١٧التوصية رقم     

  غري مقبولة  
ما برحت إيطاليا تعمل على مر السنني، هبدف تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان                 

واحلريات األساسية، على وضع عدة استراتيجيات خمصصة يف عدد من اجملاالت احملددة ذات             
على املستوى الوطين هو أمـر مل يعتـرب         وبالتايل فإن صياغة وثيقة استراتيجية شاملة       . الصلة

  .ضرورياً ألغراض الوفاء بااللتزامات والتعهدات يف ميدان حقوق اإلنسان

  ٢٠ و١٩ و١٨ رقم اتالتوصي    

  مقبولة  
توجد بالفعل عدة تدابري تشريعية وعملية واسعة النطاق ترمي إىل مكافحة العنصرية              

وضمن هذا اإلطار،   . عصب وكره األجانب  تالوالتمييز العنصري وما يتصل هبما من أشكال        
  .سيتم قريباً إنشاء فريق عامل مشترك بني الوزارات من أجل صياغة خطة عمل ملنع العنصرية

  ٢١التوصية رقم     
  مقبولة جزئياً  
ضمن إطار اآلليات والصكوك ذات الصلة، تكرر إيطاليا بقوة اإلعراب عن التزامها              

قضاء على أي شكل من أشكال العنصرية، وخباصـة ضـد           املتواصل باملسامهة النشطة يف ال    
إال أنه ينبغي التذكري بأن إيطاليا قررت، مع بلدان أخرى، عدم املشاركة . اجملموعات الضعيفة 

 وبالتايل فهي ليـست يف وضـع        ٢٠٠٩يف مؤمتر استعراض نتائج ديربان الذي عقد يف عام          
  .رة عن املؤمتريسمح هلا باعتماد أو تأييد الوثيقة اخلتامية الصاد

  ٢٢التوصية رقم     
  مقبولة  
إن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب           

إال أنه تنبغي مالحظة أن البيانـات اإلحـصائية         . كانت، وال تزال، أولوية بالنسبة إليطاليا     
  .ستوى الوطيناجملمعة بشأن هذه املسألة ال تؤكد تزايد ظاهرة العنصرية على امل
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  ٢٧التوصية رقم     
  مقبولة  
، اعتمدت إيطاليا تشريعاً شامالً بشأن قضايا العمل يستلهم مبدأ عدم ٢٠٠٣يف عام    

إتاحة فرص العمل، ومزاولة املهن، والعضوية يف نقابات        : التمييز يف سوق العمل ويركز على     
  . املهين، والرعاية الصحيةالعمال، واحلماية االجتماعية، واإلرشاد، والتعليم والتدريب

وضمن هذا اإلطار، يتمتع العمال املهاجرون بصورة نظامية، الذين يعملون مبوجب             
، تتاح جلميع العمال الذين يفقدون      ياطالإيوبالتايل فإنه يف حالة     . عقود عمل، حبقوق متساوية   

  .اخلدمات واالستحقاقات ذات الصلةأعماهلم فرص متساوية للحصول على 
جل القضاء على سوق العمل غري النظامية، وخباصـة يف قطـاعي الزراعـة              ومن أ   
 اعتمدت إيطاليـا    - ومها اجملاالن اللذان تعمل فيهما النسبة األعلى من املهاجرين           - والبناء

  .مؤخراً خطة تفتيش خمصصة هلذا الغرض

  ٣١التوصية رقم     
  مقبولة  
وضـمن  . وىل أمهية قـصوى   تؤكد إيطاليا أن التثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان ي          

اإلدارة العامة، جيري إعداد مقررات دراسية دائمة وخمصصة مالئمة الحتياجـات مـوظفي             
وتشمل الدورات التدريبية ودورات جتديد املعلومات لصاحل مـوظفي إنفـاذ           . اخلدمة املدنية 

لقـانون  القانون وموظفي اجلهاز القضائي تدريباً يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان وا           
كما جتدر اإلشارة أيضاً إىل إدراج مواضيع ذات صلة يف املناهج الدراسـية             . اإلنساين الدويل 

وتعمل إيطاليا بنشاط على تعزيز التثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان يف           . املدرسية واألكادميية 
، " حقوق اإلنسان  نايد التثقيف والتدريب يف م    تدىمن"منظومة األمم املتحدة، وهي عضو يف       

  . يف إطار جملس حقوق اإلنسان٢٠٠٧ يف عام ئالذي أُنش

  ٣٦التوصية رقم     
  مقبولة  
ومزدوجي امليول اجلنـسية    جنسياً  إن إيطاليا ملتزمة بتعزيز حقوق املثليات واملثليني          

ومغايري اهلوية اجلنسية، ومبكافحة التمييز على أساس امليـل اجلنـسي، وضـمان تنفيـذ               
افذة فعالً، من أجل ضمان املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك منـع             التشريعات ذات الصلة الن   

واستئصال التصرفات التمييزية القائمة، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، على أساس اجلنس أو             
  .األصل العرقي أو اإلثين أو الدين أو املعتقد أو السن أو امليل اجلنسي
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  ٣٨التوصية رقم     
  غري مقبولة  
. ة يف النظام املدرسي اإليطايل    عاعُتربت العقوبة البدنية غري مشرو    ،  ١٩٢٨منذ عام     

ال كعقوبة وال كتـدبري تـأدييب يف املؤسـسات العقابيـة        غري متبعة   كما أن هذه املمارسة     
  .باألحداث اخلاصة

، اعتربت  ١٩٩٦ويف عام   . والعقوبة البدنية غري مشروعة أيضاً يف جمال احلياة اخلاصة          
التشريع النافذ حيظر بالفعل أي شكل من أشكال العنف يف إطـار تربيـة              احملكمة العليا أن    

 وأكدت أن هذه العقوبة مل تعد تشكل أسلوباً مشروعاً من أساليب التأديب كمـا               ،األطفال
ولذلك فإن إيطاليا تعتـرب أنـه       . ها يف إطار ممارسة احلق يف اإلصالح      إلي وءجللأنه ال ميكن ا   

  .كميلي ُمحدد يف هذا الشأنتوجد حاجة العتماد قانون ت ال

  ٣٩التوصية رقم     
  مقبولة  
ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١، تقرر أن يتم يف      ١٤٩/٢٠٠١مبوجب القانون رقم      
ة، مبـا يف    ـال واملراهقني اليت اسُتعيض عنها بتدابري بديل      ـ إغالق مراكز إيواء األطف    ٢٠٠٦

م مـع مراعـاة الـسياق       ذلك منهجيات جديدة لالستماع إىل األطفال ورعايتهم ومحايته       
  . اُألسري ألوضاعهم-االجتماعي 

  ٤٠التوصية رقم     
  مقبولة  
ُينظر على النحو الواجب يف حق الطفل يف اجلنسية ضـمن اإلطـار االشـتراعي                 

  .٩١/١٩٩٢املُستحَدث مبوجب القانون رقم 

  ٤٤التوصية رقم     
  مقبولة  
ري املصحوبني، تلتـزم التزامـاً      إن إيطاليا، إذ ُتدرك الوضع اهلش للقُصَّر األجانب غ          

  . كامالً بضمان محاية هؤالء األطفال، بصرف النظر عن وضعهم القانوين
  .وقد اعُتمدت تدابري خاصة لتجنُّب وقوع القُصَّر غري املصحوبني ضحايا لالستغالل  
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  ٤٥التوصية رقم     
  مقبولة  
خطـة عمـل    من أجل حلّ مشكلة اكتظاظ السجون، اعُتمدت يف اآلونة األخرية             

حكومية لصياغة إطار جديد فيما يتعلق بنظام السجون يف إيطاليا، وهو إطار سيشمل عـدة               
قضايا مثل بناء السجون، وموظفي املؤسسات العقابية، والتدابري الرامية إىل التخفيـف مـن              

  .اكتظاظ السجون

  ٤٦التوصية رقم     
  مقبولة  
إليطايل يتوخى بالفعل تنفيذ التدابري ذات الصلة، مبا يف ذلك ما يتعلـق             إن التشريع ا    

  .منها بالسجناء األجانب الذين ال خيضعون ألمر بالطرد

  ٤٨ و٤٧التوصيتان     
  مقبولتان  
تنبغي مالحظة أن أي إصالحات تشريعية، خصوصاً يف جمال القـضاء، جيـب أن                

ُيرجى الرجوع أيضاً إىل الرّد على التوصية       . ةتكون متوافقة مع املبادئ الدستورية ذات الصل      
  .٤٩رقم 

  ٤٩التوصية رقم     
  غري مقبولة  
ينبغي التشديد، فيما يتعلق بالنظام القضائي، على أن مبدأ استقالل القضاء هو مبدأ               

وال ميكن اعتماد أي إصالح دستوري إال مبوجب إجراء برملاين          . ُمكرَّس بالفعل يف الدستور   
لب أغلبيات ُمعزَّزة من أصوات أعضاء الربملان كما يتطلب يف النهاية إجراء            خاص، وهذا يتط  

ولذلك فإن إيطاليا ال تستطيع أن تؤيد ).  املشدَّديما ُيسمى باإلجراء الدستور   (استفتاء شعيب   
  .التوصية الداعية إىل زيادة تعزيز استقالل القضاء
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  ٥٤ و٥٢ و٥١ و٥٠التوصيات     
  مقبولة  
قّيد بالتزامها املتعلق بتنفيذ املبدأ الدستوري املتصل باحلق يف حرية الرأي           إن إيطاليا تت    

والتعبري، مبا يف ذلك يف قطاع الصحافة ووسائط اإلعالم، وذلك عن طريق ضمان التعددية،              
والتنوع األوسع للمعلومات واآلراء، مبا يف ذلك من خالل الصحف واجملـالت وحمطـات              

ة، على املستويات الوطين واإلقليمـي واحمللـي، باإلضـافة إىل           اإلذاعة والقنوات التلفزيوني  
  .املعلومات املتداَولة عرب شبكة اإلنترنت، وبشكل أعّم فيما يتصل باستقالل وسائط اإلعالم

، ينص التشريع ذو الصلة الصادر يف       " التلفزيوين -نظام البث اإلذاعي    "وفيما خيص     
بادئ التعددية، والرتاهة، وحريـة الـرأي        على أن أي فعل جيب أن يسترشد مب        ٢٠٠٤عام  

ومبوجب هذه األحكام، حدَّد املشرِّع أيضاً حدوداً قصوى لضمان التعددية يف قطاع . والتعبري
خـدمات  وهلذه الغاية، مت إنشاء جلنة برملانية ُمخصصة تتوىل اإلشراف على           . وسائط اإلعالم 

  .البث اإلذاعي والتلفزيوين
قطاع االتصاالت وتكفل احترام األحكـام القانونيـة        وتتوىل سلطة مستقلة رصد       

وجيوز هلذه الـسلطة، إىل     . والتنظيمية املتعلقة بالوصول إىل قطاع وسائط اإلعالم دون متييز        
جانب سلطة مكافحة االحتكار، أن تقوما، يف مجلة أمور، بفرض جزاءات يف حالة انتـهاك               

  ).للمساءلة إال أمام الربملانوال ختضع كلتا السلطتني (املبادئ املذكورة أعاله 
 يف التحّول من البث العادي إىل البث الرقمـي          ٢٠٠٨وقد شرعت إيطاليا يف عام        

. هبدف زيادة عدد القنوات التلفزيونية وإتاحة وصول أصوات جديدة إىل حقـل اإلعـالم             
وهتدف أحكام مكافحة االحتكار إىل املساعدة يف دخول هيئات بث جديـدة إىل سـوق               

  .كذلك من خالل نظام جديد مفتوح يقوم على منح ترخيص عام بالبث اإلعالم
وضمن هذا اإلطار، ُتفصِّل التشريعات ذات الصلة القواعد اليت حتكم تسوية حاالت              

التضارب بني الواجبات العامة واملصاحل العامة بوسائل من بينها حتديد أوجه التضارب مـع              
 والوزراء، ووكـالء الـوزارات، ومفوضـي         رئيس الوزراء،  وظائف العامة، أي    وظائفال

وهلذه الغاية، يف مجلة غايات أخرى، تتوىل سلطة مكافحة االحتكار املذكورة أعاله . احلكومة
  .رصد الوضع ذي الصلة

 - تؤكَّد حبكم قضائي هنـائي  -وفيما خيص قضايا التشهري، مثة عقوبات ذات صلة           
وحق يف عرض الوقائع    لحق  لء الشروط القانونية    ولكن هذه العقوبات ال ُتنفَّذ إال عند استيفا       

  .االنتقاد، على التوايل
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  ٥٨ و٥٦التوصيتان     
  غري مقبولتني  
مثة مبادئ دستورية وتدابري تشريعية ُمحددة توفر احلماية لألقليات اللغوية القوميـة              

ل وحىت  يف املدارس، ويف اإلدارة العامة، ويف قطاع وسائط اإلعالم، ب         : على مجيع املستويات  
  .بوغرافية البلدياتويف ط

وتنص هذه التشريعات على الشروط القانونية األساسية الستقرار ودوام اسـتيطان             
  .األقليات اللغوية القومية يف منطقة معينة من البلد

ومبا أن مجاعات الروما والسنيت ال تستويف املعايري املذكورة، فال ميكن إدراجهـا يف                
  .ات اللغوية التارخييةالقائمة الوطنية لألقلي

ويف الوقت احلاضر، تشمل القائمة املذكورة أعاله اثنيت عشرة أقلية لغوية، وهي تظل   
  .يدةدقليات جمفتوحة إلدراج أ

  ٥٩التوصية رقم     
  مقبولة  
 من أجل صياغة مذكرة يا وصرباإيطاليمن مت إنشاء فريق عامل ُمخصص يضم ممثلني    

  .املتعلقة بالعودة وفقاً لالتفاقات الثنائيةتفاهم ُتفصَّل فيها التدابري 

  ٦٢ و٦١التوصيتان     
  مقبولتان  
إن اهلدف النهائي لعمليات اإلخالء القسري املنفَّذة من ِقبل قـوات الـشرطة قـد         

فاالستيطان غري املسموح به . األحيان، يف توفري سكن أنسب ُألسر الرومامن متثلت، يف كثري   
  .ة مناسبةيا، أن يكفل توفري ظروف معيشال ميكنه، حبكم طبيعته ذاهت

وضمن اإلطار القانوين الوطين، ُتعترب استعادة األوضاع املعيشية اجليدة يف مـصلحة              
اجملتمع ككل، مبا فيه مجاعات الروما والسنيت والُرحَّل، حيث إن هذه اجلماعات هي من أكثر     

  .اجلماعات تعرَّضاً خلطر إساءة املعاملة واالستغالل
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  ٦٣توصية رقم ال    
  مقبولة  
  .ُتصدر إيطاليا بالفعل، مبوجب القانون، بطاقات هوية جلميع املواطنني  

  ٦٦ و٦٥ و٦٤التوصيات     
  مقبولة  
ُتعاَمل األقلية السلوفينية على قدم املساواة مع األقليات اللغوية األخرى، وقد أُعيـد               

تعزيز العالقات الثنائية بني إيطاليـا      مؤخراً تأكيد حقوق األقلية السلوفينية ودورها القيِّم يف         
وسلوفينيا، وذلك يف اإلعالن املشترك الذي صدر لدى اختتام االجتماع الثاين للجنة الوزراء             

 / تـشرين الثـاين    ٩ اإليطالية املعنية بالتنسيق، الـذي ُعقـد يف ليوبليانـا يف             -السلوفينية  
  .٢٠٠٩ نوفمرب

ة كبرية  بتوفري موارد مالي   التزاماهتا   ٢٠١٠وضمن هذا اإلطار، أكدت إيطاليا يف عام          
ألغراض األنشطة الثقافية والتربوية واالقتصادية، وخصوصاً لقطاع وسائط اإلعالم، وأعادت          
تأكيد دعمها للعمل الذي تضطلع به جلنة خمصصة تقوم حالياً بدراسة مجلة أمور منها مسألة               

  .٣٨/١ البلديات، وفقاً للقانون رقم ةبوغرافيوط

  ٧١ و٧٠ و٦٩وصيات الت    
  مقبولة  
تدل التشريعات الوطنية والسوابق القضائية واملمارسات على االمتثال ملبـدأ عـدم              

وبصفة خاصة، عنـدما ُيعـرب      . الترحيل القسري وللصكوك القانونية الدولية ذات الصلة      
 مهاجر يتم إنقاذه يف البحر عن اعتزامه تقدمي طلب جلوء أو طلب أشكال أخرى من احلماية               

الدولية على منت سفينة إيطالية، ال تتم إعادته إىل بلده األصلي أو إىل بلد عبور بـل ُينقـل                   
  .إيطاليا إىل

  ٨١ و٧٣ و٧٢التوصيات     
  غري مقبولة  
. تظل إدارة التدفقات الكبرية من املهاجرين تشكل حتدياً خطرياً جداً أمام أي دولـة      

زمة ملكافحـة االجتـار بالبـشر وتـشجيع         وال بد، يف هذا السياق، من إجياد األدوات الال        
  .لنظاميةا اهلجرة
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 إىل حتقيق هدف مزدوج يتمثل يف اإلعـادة         ٢٠٠٩ويرمي التشريع الصادر يف عام        
 إىل  - الذين ال حيق هلم احلصول على أي شكل من أشكال احلمايـة              -الفعلية للمهاجرين   

وهتدف هذه التدابري إىل احلـد      . بلداهنم األصلية، ومنع اخنراطهم يف شبكات للجرمية املنظمة       
من التصرفات اإلجرامية لألفراد وليس هناك أي حكم على اإلطالق موجَّه ضد أي طائفة أو               
جمموعة أو طبقة، كما أنه ليس هناك أي حكم مرتبط بأي شكل مـن أشـكال التمييـز                  

  .األجانب وكره
إال منـع اخنـراط     ويف هذا السياق، ليس املقصود بالظروف املشدَّدة املشار إليهـا             

  .يف اجلرمية املنظمةغري الشرعيني املهاجرين 

  ٧٤التوصية رقم     
  مقبولة  
فيما خيص إمكانية احلصول على خدمات الرعاية الصحية واخلدمات التعليميـة، مل              

فالقانون ال ُيلزم األطباء أو مدراء املدارس بـرفض         . ُتفرض أية قيود مبوجب التشريع اجلديد     
  .حلائزين على وثائق رمسيةاملهاجرين غري ا

  ٧٥التوصية رقم     
  قبولة جزئياًم  
متثل فرص املشاركة الكاملة يف احلياة االجتماعية واالقتـصادية والثقافيـة الـركن               

وتظل إيطاليا ُملتزمة التزاماً كامالً بتعزيز التدابري الفعالة لإلدماج         . الرئيسي لالندماج الناجح  
وفيما يتصل بالتصديق على اتفاقية األمـم املتحـدة         . ميةاالجتماعي للمهاجرين بصورة نظا   

املتعلقة حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ُيرجى الرجوع إىل الرد علـى              
  .٢التوصية رقم 

  ٨٩التوصية رقم     
  مقبولة  
لقد مت بالفعل اختاذ إجراءات ذات صلة باملوضوع على املستويني الوطين واحمللـي،               

وضمن إطار ختطيطي متجدد، سيتم إصدار تراخيص بيئية إضافية         . بالتشريعات القائمة عمالً  
  .مقتضى احلالمن أجل احلد على حنو فعال من االنبعاثات الناشئة عن النفايات، حسب 
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  ٩١ و٩٠التوصيتان     
  مقبولتان  
ـ باأكدت إيطاليا من جديد، بدعم من الربملان واجملتمع املدين ككل، التزامها               ل لعم

 يف املائة من ٠,٧ختصيص ما نسبته يف حتقيق اهلدف الذي ُحدد يف مونتريي واملتمثل أجل  من
ـ   الـدويل  وضـع وعلى الرغم من ال   . الناتج احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية       راهن ال

لقيود الشديدة اليت تواجهها إيطاليا من جراء ارتفاع مستوى ديوهنا العامة، فإهنا ُتخـصص      وا
  . اجلديدة ألغراض املساعدة اإلمنائية الرمسيةتهاعادة جزءاً من موارد ميزاني

        


