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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

وجرى . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٩ إىل   ٨، دورته السابعة يف الفترة من       ٥/١حقوق اإلنسان   
وترأس وفد  . ٢٠١٠فرباير  / شباط ٩ يف    يف اجللسة الثالثة املعقودة     بإيطاليا االستعراض املتعلق 

واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق     . إيطاليا نائب وزير الشؤون اخلارجية فينسانزو ْسكوّتي      
  .٢٠١٠فرباير / شباط١١ يف اجللسة املعقودة يف بإيطاليا

اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقـررين التـايل         ،  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
  .سلوفاكيا واألرجنتني وغانا: بإيطاليالتيسري االستعراض املتعلق ) ة الثالثيةاجملموع(
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :بإيطاليااالستعراض املتعلق 
ــين  )أ(   ــر وط ــاً  /تقري ــدم وفق ــي مق ــرض خط ــرة ع ) أ(١٥للفق

(A/HRC/WG.6/7/ITA/1)؛  
اإلنسان وفقـاً للفقـرة     ع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق       جتمي  )ب(  

  ؛(A/HRC/WG.6/7/ ITA /2)) ب(١٥
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

(A/HRC/WG.6/7/ ITA /3).  
ملانيـا  أوأحيلت إىل إيطاليا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعـدهتا سـلفاً                -٤

يرلندا الشمالية  آواجلمهورية التشيكية والدامنرك والسويد واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و        
وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالسـتعراض          .والنرويج والنمسا وهولندا  

  .الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  الدولة موضوع االستعراضعرض احلالة من جانب   -ألف  
، قدم نائب الـشؤون وزيـر       ٢٠١٠فرباير  / شباط ٩يف اجللسة الثالثة املعقودة يف        -٥

اخلارجية التقرير الوطين، الذي أُعّد مبشاركة منظمات اجملتمع املدين واللجنة املشتركة بـني             
راض املاضـية   الوزارات املعنية حبقوق اإلنسان واملكلفة بتنظيم اجللسات ذات الصلة باالستع         

وأكد أن إسهام إيطاليا يف االستعراض الدوري الشامل جزء من التزامها بتعزيز            . منها واملقبلة 
 .حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ويف حمافل دولية أخرى
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وأعلنت إيطاليا اعتزامها التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة             -٦
طنية املستقلة املعنية مبكافحة التعذيب وذلك يف إطـار إنـشاء   التعذيب حاملا توضع اآللية الو 

وأقّر مشروع قانون للتصديق على اتفاقية مكافحة االجتار        . املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان   
وبالرغم من أن إيطاليا ال تزال حريصة على        . بالبشر جمللس أوروبا سُيعرض قريباً على الربملان      

ين، يتعذّر عليها التصديق على اتفاقية حقوق مجيـع العمـال           االستجابة الحتياجات املهاجر  
املهاجرين وأفراد أسرهم، اليت ال متيز بني العمال املهاجرين الشرعيني وغري الشرعيني والـيت              

  .تقع أحكامها ضمن صالحيات االحتاد األورويب
ز ومحاية حقوق   وفيما يتعلق بالعملية احمللية الرامية إىل إنشاء جلنة وطنية مستقلة لتعزي            -٧

اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس، يعكف الفريق العامل املشترك بني الوزارات يف الوقت الـراهن              
  .على استكمال مشروع قانون ويتوقع أن تنتهي العملية احلكومية يف غضون أشهر قليلة

ني وفيما يتعلق بطائفيت الروما والسنيت، سلمت إيطاليا بأن إدماج أفراد هاتني الطائفت             -٨
أمر يكتسي صعوبة أكرب يف حالة اجلماعات اليت وصلت خالل السنوات العشر إىل اخلمـس               

وميثل وصم األقليات دوماً مصدر قلق، ونددت مجيع القوى السياسية بأعمال           . عشرة املاضية 
لكن، وفيمـا   . العنف اليت استهدفت مؤخراً طائفة الروما واليت ختضع حالياً لتحقيق قضائي          

ت اإلخالء القسري لألشخاص الذين يقيمون يف خميمات غري مـرخص هبـا،             يتعلق بعمليا 
الحظت إيطاليا أن هذه العمليات الزمة أحياناً لتأمني ظروف العيش املناسبة والقانونيـة وأن   

  .األشخاص املعنيني ُيستشارون مسبقاً، كلما أمكن ذلك
كامل بالقوانني التـشريعية    وفيما يتعلق مبعاملة املهاجرين، أكدت إيطاليا التزامها ال         -٩

وإجراءات تنفيـذها، إىل  " جمموعة القوانني األمنية"واإلدارية املعتمدة مؤخراً، واملعروفة باسم  
  .جانب مبادئ والتزامات حقوق اإلنسان

وخبصوص مراقبة رابطات املواطنني لتسيري الدوريات يف البلديات، أكدت إيطاليا أن             -١٠
  .تسجيل اإللزامي هلذه الرابطات داخل كل حمافظة خمتصةالقانون املنطبق ينص على ال

فقد شهد البلد خالل السنوات القليلة املاضية زيادة كبرية يف تدفق املهاجرين، تقّدر               -١١
وتتصّدر إيطاليا واجهة .  يف املائة، وهو ما من شأنه أن يؤثر أحيانا يف النظام العام         ٢٥٠ بنسبة

وأكدت، أنه يف حاالت    . ن وملتمسي اللجوء يف أعايل البحار     اجلهود املبذولة إلنقاذ املهاجري   
االجتار بالبشر، يسمح القانون الدويل بإعادة املهاجرين إىل بلداهنم األصلية، إال إذا كانوا يف              
حاجة إىل مساعدة طبية فورية وأعربوا عن نيتهم تقدمي طلب للحصول على اللجـوء أو أي                

  .شكل آخر من أشكال احلماية الدولية
وعلى غرار ما فعلت إيطاليا يف القضايا اليت ُعرضت مؤخراً على احملكمة األوروبيـة        -١٢

حلقوق اإلنسان واليت تتعلق بإجراءات مقاومة اإلرهاب، فإهنا أولت عناية قـصوى حلمايـة              
حقوق اإلنسان للعائدين إىل بلداهنم األصلية، وبالتايل مل يتعرض أصحاب الطلبـات، كمـا            
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وتبني أحكـام القـضاء     . كمة، للتعذيب أو للمعاملة السيئة يف بلد املقصد       سلمت بذلك احمل  
الوطين الصادرة أخرياً االجتاه احلايل حنو االستعاضة عن الطرد بتدابري أخرى، مثل نقل املعنيني              

  . إىل مراكز للعمل
وأشارت إيطاليا إىل نشأة قطاع غري منظم، حيث يفتقر العمال، وخباصة العمـال                -١٣

 تـدابري   ٢٠٠٩فاعُتمدت يف عـام     . رون، إىل احلماية باعتبار أهنم عمال غري رمسيني       املهاج
جديدة للتصدي هلذه الظاهرة ولتوسيع نطاق احلماية االجتماعية كي تشمل مجيع العمـال،             

.  عامل من بلدان ال تنتمي إىل االحتـاد األورويب         ٣٠٠ ٠٠٠وُسّويت أوضاع ما يربو على      
وضع تدابري هتدف إىل إدماج املهاجرين بشكل دائـم بتـسليمهم   ويف الوقت نفسه، ُيتوخى     

  .تصاريح إقامة طويلة املدة بعد مضي فترة اختبار
وأشارت إيطاليا إىل فتح حتقيق قضائي عقب احلوادث اليت جدت بـني مهـاجرين                -١٤

وسكان حمليني يف مقاطعة روزارنو، للنظر أيضاً يف مدى انطباق الظروف املـشددة للجـرائم               
وشكل وزير الداخلية فرقة عمل خمصـصة       . رتكبة بدافع التمييز أو الكراهية اإلثنية أو العرقية       امل

وسعياً لتحسني إدماج املهاجرين، يسعى الوزير إىل تنفيذ        . لتحديد أنسب احللول يف هذا اجملال     
  .مشروع إلنشاء مركز تدريب مهين لصاحل املهاجرين، باإلضافة إىل مشاريع جتديد هامة

وال يزال وصم بعض اجلماعات اإلثنية أو الفئـات االجتماعيـة يـؤرق احلكومـة                 -١٥
والسلطات احمللية، اليت تعي وعياً كامالً التحدي الذي تواجهه يف هذا اجملال، واليت تظل ملتزمة               

ويتـضمن  . التزاما قويا بالقضاء على املواقف العنصرية أو اليت تنم عن كره األجانب يف اجملتمع             
قانوين يف إيطاليا جمموعة واسعة من األحكام القانونية ملكافحة العنصرية والتحـريض            اإلطار ال 

ويف الوقت نفـسه، تالحـظ      . على الكراهية العنصرية اليت يعاقب عليها القانون عقابا صارما        
إيطاليا أن مكافحة العنصرية وكره األجانب هي عملية طويلة املدى وأنّ التـدابري التـشريعية               

نبغي أن تقترن جبهود على مجيع املستويات، وال سيما عن طريق نظام التعليم، وهو              والقضائية ي 
كمـا  . ما حدا بوزارة التربية إىل وضع برامج تعليمية حمددة تتميز بنهج مشترك بني الثقافـات          

  .قررت إيطاليا تقدمي مبادرة ملناقشة قضية املدن املتعددة اإلثنيات داخل األمم املتحدة
كومة عن التزامها باملساواة بني اجلنسني وحبقوق اإلنسان لألفراد ومبنع          وأعربت احل   -١٦

التمييز الذي يقوم بصورة مباشرة أو غري مباشرة على أساس نوع اجلنس، أو األصل العرقي               
ويف أعقاب أحداث   . أو اإلثين، أو الدين أو املعتقد، أو السن أو امليول اجلنسية والقضاء عليه            

برهاب املثليني جنسياً، ُنظمت احلملة الوطنيـة األوىل للتوعيـة هبـذا            جدت مؤخراً وتتعلق    
الذي تـشرف عليـه     " التنوع قيمة "ويف هذا اإلطار، أشارت إيطاليا إىل مشروع        . املوضوع

كما عهد املكتب الوطين ملكافحة العنصرية      . جمموعة من املنظمات غري احلكومية املتخصصة     
وسـتركز  . ، وهي منظمة دعاية، بإجراء دراسة Lenford Networkإىل هيئة لينفورد نتوورك

الدراسة على أمور منها منع مضايقة املثليني جنسياً يف املدارس، ومكافحة خمتلـف أشـكال          
ونسجاً على هذا املنـوال،     . التمييز، وتقدمي املشورة للعائالت املعنية وتعزيز الشبكات احمللية       
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 لإلحصاء بإجراء الدراسة االستقصائية الوطنية      عهدت إدارة تكافؤ الفرص إىل املعهد الوطين      
  .٢٠١١األوىل املتعددة األغراض املعنية برهاب املثليني جنسياً حبلول عام 

وأفادت إيطاليا أن بعض الصحفيني الذين نددوا علناً يف السنوات األخرية باجلرميـة               -١٧
واختـذت  . جلرمية املنظمة املنظمة وأدانوها بقوة تعّرضوا ألعمال ختويف قامت هبا جمموعات ا         

السلطات اإليطالية يف الفور تدابري مناسبة لكفالة أعلى مستوى ممكن من احلماية من جانب              
  .قوات الشرطة، فيما بادرت السلطات القضائية إىل إجراء حتقيقَْين

هو حق  " احلق يف تقدمي الوقائع   "وفيما يتعلق جبرمية التشهري، أعلنت احملكمة العليا أن           -١٨
نوين عندما يعرب عن قيمة اجتماعية، وعن احلقيقة وعن التسلسل حلدث ما، بينما جيب أن               قا

وينص قانون العقوبـات  . شرطي اللغة املهذبة واحترام الشخص املعين   " احلق يف النقد  "يراعي  
على جزاءات تتراوح بني الغرامة املالية والسجن، تنفَّذ طبعاً مبوجب حكم هنائي فقط عندما              

  .حدود احلقوق املشار إليها أعالهُتتجاوز 
وبغية معاجلة اكتظاظ السجون، اعُتمدت مؤخراً خطة عمل ترمي إىل بنـاء أجنحـة                -١٩

 فرد إىل جانب تدابري     ٢ ٠٠٠وسجون جديدة وزيادة عدد أفراد شرطة السجون زيادة قدرها          
 ٢١ ٠٠٠وبفضل هـذا التـدخل، سـيكون هنـاك          . أخرى هتدف إىل خفض عدد الرتالء     

  . مكان٨٠ ٠٠٠إضايف حبيث تناهز طاقة االستيعاب اإلمجالية  نمكا

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
وأثىن عدد من الوفـود علـى       .  ببيانات )١( وفداً ٥١يف أثناء احلوار التفاعلي، أدىل        -٢٠

صـاحبة املـصلحة    إيطاليا لتقريرها الوطين الشامل وأشاروا إىل عملية التشاور مع اجلهات           
وترد التوصيات املقدمة يف أثناء احلوار التفاعلي يف الفـرع          . اجملتمع املدين إلعداد التقرير    يف

  .الثاين من هذا التقرير
أثنت الكويت على تقرير إيطاليا، الذي استعرض حتديات وسياسات وطنية تتـصل              -٢١

والحظـت  . اإلعاقـة بصورة خاصة بالعنصرية، ومحاية املهاجرين ودعم األشخاص ذوي         
الكويت أن املؤسسات احلكومية املختصة ال زالت تعمل من أجل إنشاء مؤسـسة وطنيـة               
مستقلة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، بالرغم من عدد املؤسسات القائمة يف هـذا اجملـال،               

  .وقدمت الكويت توصيات. يف ذلك اللجنة االستشارية املعنية باحلرية الدينية مبا

__________ 

إثيوبيـا  ( مل يتسن اإلدالء هبا يف أثناء احلوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت              وفداً ١٣من  وهناك بيانات إضافية     ) ١(
ر والربتغال وبلغاريا واجلبل األسود وسان مارينو والصني والعراق وغانـا وكرواتيـا وموريـشيوس               وإكوادو

  .وستنشر، عند توفرها، على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل) ومولدوفا ونيجرييا
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اجلزائر بالقرار الذي اختذته إيطاليا لتـسوية القـضايا املتعلقـة مباضـيها             ورحبت    -٢٢
االستعماري مع ليبيا، وأعربت عن أملها يف أن تنسج قوى استعمارية سابقة أخـرى علـى            

وأعربت اجلزائر عن القلق إزاء التقارير اليت       . منوال إيطاليا يف عالقاهتا مع املستعمرات السابقة      
وأشـارت إىل تقـارير     . وكيات اليت تنم عن كره األفارقة واملسلمني      تتحدث عن تزايد السل   

وأعربت عن أسفها أيـضاً     . مفادها أن بعض السفن اإليطالية مل تستجب لزوارق يف ضائقة         
 يف املائة مـن النـاتج القـومي اإلمجـايل      ٠,٧لعدم بلوغ اهلدف املتمثل يف ختصيص نسبة        

 .توقدَّمت اجلزائر توصيا. للمساعدة اخلارجية

والحظت كوبا أن حاالت التمييز واالستبعاد والتحيُّز واملعاملة املهينة ضد طـائفيت              -٢٣
الروما والسنيت وكذلك ضد املهاجرين، قد أثارت اهتماماً شديداً يف صفوف جلنة القـضاء              

وأّدى خطاب الكراهية يف وسائط اإلعالم وعلى لسان بعض الساسة          . على التمييز العنصري  
فقد أدانت جلنة حقوق الطفل إساءة قوات األمن معاملة األطفال . تعصب والوصمإىل تفاقم ال

والحظت كوبا كـذلك  . األجانب وسألت عن ظروف احتجاز املهاجرين وإساءة معاملتهم       
أن املرأة ال تزال تعاين من اإلجحاف يف سوق العمل وتتلقى أجرا أقل من الرجـل مقابـل                  

  .وقدمت كوبا توصيات. العمل املتساوي
والحظت باكستان أن إيطاليا وقّعت مجيع صكوك حقوق اإلنسان األساسية تقريبـاً              -٢٤

وطلبت باكستان إىل إيطاليا تقدمي     . وأنشأت آليات مثل اللجنة االستشارية املعنية باحلرية الدينية       
 وأعربت باكستان . معلومات عن التوصيات احملدَّدة اليت قدمتها اللجنة وعن اإلجراءات املتخذة         

عن القلق إزاء تقارير بشأن مواقف عدائية ومتعصبة، وحيال أعمال التمييز الـيت تـستهدف               
  .وقدمت باكستان توصيات. املهاجرين غري الشرعيني واألقليات غري املرغوب فيها

وأشارت سلوفينيا إىل إنشاء املكتب الوطين للقضاء على التمييز العنصري واللجنـة              -٢٥
وأكدت أن ثقافة األقلية السلوفينية ولغتها وهويتها حتظـى        .  األجانب املعنية حبماية القاصرين  

بيـد أن سـلوفينيا     . باحلماية مبوجب القانون الدويل، وأن على إيطاليا التزاماً بدعم حفظها         
الحظت اجتاهاً حنو خفض التمويل، ُيهّدد تدرجيياً األداء الفعال لعـدة مؤسـسات ُتعـىن               

  .ياتوقدمت سلوفينيا توص. باألقليات
وأعرب اليمن عن ارتياحه للمعلومات الواردة يف التقرير الـوطين بـشأن اهلجـرة                -٢٦

وسلط الضوء على تدابري إدماج املهاجرين ، مثل نظام         . وسياسات اللجوء ومكافحة االجتار   
ورحَّب اليمن مبا أبدته إيطاليا من شـفافية يف االعتـراف   . محاية ملتمسي اللجوء والالجئني   

ملواقف العنصرية يف اجملتمع، مالِحظاً أن إيطاليا حتتاج إىل مواصلة بذل جهودها بوجود بعض ا 
  .وقدم اليمن توصيات. للقضاء على هذه االجتاهات

والحظ لبنان اجلهود اليت تبذهلا إيطاليا يف سبيل مكافحة التمييـز باختـاذ تـدابري                 -٢٧
 ملكافحـة   ٢٠٠٦طنية يف عام    تشريعية، ووضع نظام حلماية الضحايا قضائياً واعتماد خطة و        

ورحَّب بسياسة إيطاليا الرامية إىل تشجيع احلوار بني الثقافات واألديان وإىل تعزيز            . العنصرية
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واستفسر لبنان عن   . التفاهم املشترك بني اجملتمعات احمللية ووضع مشاريع ُتسهم يف إدماجها         
 إيطاليا على اتفاقية حقوق     السياسات املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، َعِقب تصديق       

  .وقدَّم لبنان توصيات. األشخاص ذوي اإلعاقة
واعتربت الفلبني أن اإلجراءات اليت اختذهتا إيطاليا إلدماج التثقيف يف جمال حقـوق               -٢٨

اإلنسان يف مجيع مستويات التعليم وإتاحة التدريب على حقوق اإلنسان ملـوظفي اجلهـاز              
وأشارت إىل أن التثقيف يف جمال حقـوق      . ممارسات فضلى القضائي وألفراد الشرطة تشكل     

اإلنسان ميثِّل عنصراً حيوياً ملنع ومكافحة املواقف والسلوكات القائمة على العنصرية والتمييز            
وأحاطت الفلبني علماً بالتقارير املتعلقة بأوضاع املهاجرين وقالت        . العنصري وكره األجانب  

وق اإلنسان ميكن أن يؤدي دوراً هاماً يف االرتقاء حبمايـة  إهنا تؤمن بأن التثقيف يف جمال حق     
  .وقدَّمت الفلبني توصيات. وتعزيز حقوق املهاجرين

ورحَّبت تركيا مبا توليه إيطاليا من أمهية خاصة حلماية ضحايا االجتـار، وكـذلك                -٢٩
ل والحظت تركيا وجود عدة حتديات يف جما      . بإنشاء صناديق خاصة بضحايا الرق واالجتار     

وطلبت تركيا  . التمييز العنصري وشجعت البلد على تعزيز تشريعه اخلاص بالتصدي للتمييز         
وإذ تالحـظ  . احلصول على مزيد من املعلومات بشأن خطة العمل املتعلقة بإدارة الـسجون    

تركيا أن إيطاليا تويل عناية خاصة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، فقد أعربت عن رغبتها               
  .ى مزيد من التفاصيل بشأن نتائج هذه اجلهوديف احلصول عل

، بيد أهنا أشارت    ٢٠٠٦ورحَّبت كندا خبطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية لعام           -٣٠
إىل القلق الذي أعربت عنه املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن مواقف العداء والتعـصب              

إلنسان بشأن احلاالت املبلغ عنـها      جتاه املهاجرين واألقليات، وكذلك اللجنة املعنية حبقوق ا       
والحظت كندا كذلك   . املتعلقة خبطاب الكراهية، مبا يف ذلك بيانات ُتعزى إىل بعض الّساسة          

وأخذت كندا علماً   . استمرار شواغل جلنة مناهضة التعذيب بشأن االجتار بالنساء واألطفال        
ُحبرية "وسائط اإلعالم تتمتع  منظمة دار احلرية ومفاده أن ٢٠٠٩بالتقييم الذي أجرته يف عام    

  .وقدَّمت كندا توصيات. فقط" جزئية
وأشارت مجهورية إيران اإلسالمية إىل عدد من الشواغل اخلطرية، مبا يف ذلك مـا                -٣١

ُينسب إىل بعض الساسة من خطاب كراهية يستهدف رعايا أجانب وعرباً ومـسلمني، إىل              
 وسائط اإلعالم يف اخللط بـني املـسلمني   وأعربت عن قلقها إزاء دور  . جانب طائفة الروما  
والحظت، فضالً عن ذلك، الضعف الشديد لتمثيل املرأة يف الوظائف          . والتطرف واإلرهاب 

. السياسية والعامة، والفجوة الواسعة يف األجور واستمرار تفشي ظاهرة العنف ضـد املـرأة         
نب مؤسـسات إنفـاذ     وتتصل شواغل أخرى حباالت ُمبلغ عنها تتعلق بسوء املعاملة من جا          

وطلبت إيران إىل إيطاليا تقدمي مزيد من التفاصيل عن التدابري املتخذة ملعاجلة هـذه              . القانون
  .القضايا وقدمت توصيات
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ورحَّبت أوزبكستان بالتعديالت اليت أُدخلت على الدستور واليت تنص على اختـاذ              -٣٢
وء على اعتماد خطة العمـل للفتـرة   تدابري حمدَّدة َتكفَل املساواة بني اجلنسني، وسلطت الض      

وأعربـت  .  بشأن تنفيذ الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان          ٢٠٠٩-٢٠٠٥
. أوزبكستان عن القلق إزاء التمييز ضد العمال املهاجرين واألقليات ومعاملتهم معاملة مهينة           

ىل تقارير تتعلـق    والحظت أن تعريف التعذيب مل ُيدرج يف التشريع الوطين ووجهت النظر إ           
  .وقدمت توصيات. بسوء املعاملة من جانب موظفي إنفاذ القانون

وأعربت قريغيزستان عن ارتياحها إزاء الربنامج الذي بادرت بـه اللجنـة الوطنيـة                -٣٣
ملكافحة التمييز، والذي سُينفَّذ بالتعاون بني احلكومة املركزية والسلطات احمللية، هبدف وضـع             

والحظت أن إيطاليا بلد هجرة وأن املهاجرين       . تمييز العنصري والقضاء عليه   نظام شامل ملنع ال   
  .وقدمت قريغيزستان توصيات. ميثلون مصدراً هاماً جداً ُيسهم يف تقدُّم اجملتمع اإليطايل

والحظت مصر باهتمام إنشاء املكتب الوطين للقضاء على التمييز العنصري والتدابري             -٣٤
ورحبت مصر بإنـشاء عـدة   . لعنف القائم على أساس نوع اجلنس املتخذة ملكافحة ظاهرة ا   

آليات استشارية لتعزيز حوار مفتوح مع منظمات اجملتمع املدين العاِملـة يف جمـال حقـوق        
والحظت مصر أن إيطاليا تواجه حتديات تتعلق مبواقف تنم عن الكراهية و التعصب  . اإلنسان

 املهاجرين غري الشرعيني وبعـض مجاعـات        حيال األجانب وجبرائم الكراهية اليت تستهدف     
وأعربت عن رغبتها يف تلقي مزيد من املعلومات عن التدابري املتخذة ملعاجلة هـذه              . األقليات
  .وقدمت مصر توصيات. القضايا
والحظت هنغاريا أن مسألة إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ال تزال معلقة منذ               -٣٥

واستفسرت هنغاريا كذلك عن اجلـدول الـزمين        . ريسنوات وسألت عن أسباب هذا التأخ     
الذي وضعته إيطاليا لتصبح طرفاً فيما تبقى من صكوك حقوق اإلنسان اليت مل ُتصّدق عليها               

والحظت تركيز إيطاليا   . بعد، مبا يف ذلك الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب        
لروما والسنيت، واستفسرت عن النتائج اليت      على تعليم األطفال والشباب املنتمني إىل طائفيت ا       

  .حققتها هذه الربامج
وسلَّمت املكسيك بالتقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان، الذي سُيعزَّز حبظر املنابر              -٣٦

السياسية اليت ُتحرِّض على الكراهية العنصرية وكره األجانب وباعتماد قـوانني وممارسـات     
. وكفالة االستفادة املتساوية من العمالة للنساء والرجـال       لتحسني أوضاع األقليات الوطنية     

وأشارت املكسيك إىل التزام إيطاليا بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس   
  .وقدمت توصيات. وطلبت احلصول على مزيد من املعلومات بشأن ما آلت إليه هذه املبادرة

العظمى وآيرلندا الشمالية بالتزام إيطاليا بالعمـل       ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا       -٣٧
على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان واستفسرت عن اإلطار الزمين العتمـاد             

وسألت هل تعتزم إيطاليا إعادة عرض مشروع القانون الـذي          . مشروع قانون هذه املؤسسة   
وسألت كذلك عن التشريع    . دييصنف التعذيب كجرمية حمددة يف إطار التشريع اجلنائي العا        
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. املعروف بقانون بيزانو، الذي يتعلق بطرد األجانب املشتبه فيهم باإلرهاب إىل بلدان ثالثـة             
  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات

وأشارت النرويج إىل اجتاهات تبعث على القلق فيما يتعلق بالعنف العنصري وزيادة              -٣٨
وجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً، بيد أهنا أعربـت         التعصب جتاه املثليات واملثليني ومزد    

والحظت أنه وفقـاً هليئـة      . عن تقديرها للحملة اليت ُنظِّمت ملكافحة رهاب املثليني جنسياً        
 يف جمال حرية الصحافة، وهو      ٤٩ إىل املرتبة    ٢٠٠٨مراسلني بال حدود نزلت إيطاليا يف عام        

، مثل تدّخل الشرطة، والرقابـة والتهديـدات،        تصنيف ُيراعي مجيع جوانب حرية الصحافة     
  .وقدمت النرويج توصيات. والقوانني والقيود، وكذلك هتديد الصحفيني

ورحَّبت أستراليا بصورة خاصة بإنشاء املكتب الوطين للقضاء على التمييز العنصري             -٣٩
هود الدولية  ورحَّبت باجل . يف إيطاليا وأعربت عن رغبتها يف تلقي مزيد من املعلومات بشأنه          

ورحَّبت أستراليا بتدابري عديـدة     . اليت تبذهلا إيطاليا ملنع إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة        
اُتخذت إلتاحة الدعم االقتصادي واالجتماعي إلدماج طائفيت الروما والـسنيت، بيـد أهنـا         

.  معاملةً مهينة  أعربت عن القلق إزاء تقارير عن التمييز ضد أفراد هاتني الطائفتني ومعاملتهم           
  .وقدمت أستراليا توصيات

والحظت فييت نام اجلهود املبذولة واإلجنازات املتحققة يف جمـال املـساواة بـني                -٤٠
. اجلنسني والتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان ومحاية حقوق املرأة يف اجملتمـع ويف األسـرة              

عمال املهاجرين وملتمـسي    وبالرغم من أن فييت نام تسلم باجلهود املبذولة لكفالة حقوق ال          
وقـدمت  . اللجوء، فإن القلق يساورها إزاء مواقف التحيُّز والعنصرية جتاه هاتني اجلماعتني          

  .فييت نام توصيات
وأفاد االحتاد الروسي أنه ينظر بعني اإلجياب عامةً إىل العمل الذين أجنزته إيطاليا يف                -٤١

 مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان، وبنظام      وقدَّم توصيات تتعلق بإنشاء   . جمال حقوق اإلنسان  
  .السجون وبإدماج طائفيت الروما والسنيت

وأفادت نيكاراغوا أنه بالرغم من أهنا تسلّم باملشاكل النامجة عـن زيـادة تـدفق                 -٤٢
. الالجئني، فإهنا تالحظ العجز يف القدرة املؤسسية على معاجلة املـشاكل املرتبطـة بـذلك           

جه قصور يف اإلجراءات، وخباصة فيما يتعلق باحتجاز ملتمسي والحظت نيكاراغوا وجود أو   
والحظت أن املهاجرين غري الـشرعيني      . اللجوء، ميكن أن ُتؤدي إىل فترات احتجاز طويلة       

وملتمسي اللجوء واألشخاص الذين يتمتعون حبماية إنسانية والالجئني ال يزالوا يتعرضـون            
  .وقدمت نيكاراغوا توصيات. للتمييز العنصري واالستغالل يف سوق العمل

وهنأت بلجيكا إيطاليا على اجلهود اليت تبذهلا يف احملافل املتعددة األطراف ملكافحـة              -٤٣
واستفسرت بلجيكا عن الكيفية اليت ُتقّيم هبا إيطاليـا أوضـاع املهـاجرين             . عقوبة اإلعدام 

الم تضطلع بدور يف    والالجئني، مشرية إىل استنتاجات اللجنة واملقرر اخلاص بأن وسائط اإلع         
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وسألت بلجيكا عن التدابري املُزمـع اختاذهـا        . نقل صورة سلبية عن طائفيت الروما والسنيت      
وقـدمت  . ملكافحة العنصرية وكفالة إدماج اجملتمعات احمللية املتضررة يف اجملتمع اإليطـايل          

  .بلجيكا توصيات
خلاصة أعربوا عن القلـق     والحظت فنلندا أن املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات ا          -٤٤

إزاء التمييز ضد طائفة الروما وإزاء التأثري السياسي يف قنوات التلفزيون العامة، باإلضافة إىل              
 البـصرية، وهـي     -تضارب املصاحل واملستوى الرفيع لتركّز سوق وسائط اإلعالم السمعية          

 أُشركت هبا طائفة    واستفسرت فنلندا عن الطريقة اليت    . أوضاع ميكن أن تقوِّض حرية التعبري     
الروما يف ختطيط وتنفيذ التدابري الرامية إىل مكافحة القوالب النمطية السلبية، وعـن كيفيـة               

وقـدمت  . معاجلة إيطاليا الشواغل املتعلقة حبرية التعبري يف وسائط اإلعالم اململوكة للدولـة           
  .فنلندا توصيات

 التمييز العنـصري واللجنـة      ورحبت أذربيجان بإنشاء املكتب الوطين للقضاء على        -٤٥
املعنية حبماية القاصرين األجانب، بيد أهنا الحظت أن املفوضة السامية أعربت عن بالغ القلق              

. إزاء املواقف اليت تنم عن كره األجانب والتعصب حيال املهـاجرين وبعـض األقليـات              
تماد تـدابري   وأشارت أذربيجان إىل التعديالت اليت أدخلت على الدستور واليت تنص على اع           

حمددة لكفالة تساوي حقوق الرجال والنساء، وكذلك زيادة عدد املقاعد اليت تشغلها النساء             
واستفسرت عن إمكانية وضع خطة عمل وطنية هتدف إىل القضاء على التمييـز             . يف الربملان 
  .وقدمت أذربيجان توصيات. العنصري

افل املتعددة األطراف بشأن إلغاء     والحظت إسرائيل أن إيطاليا قامت مببادرات يف احمل         -٤٦
عقوبة اإلعدام ومحاية األطفال يف الرتاعات املسلحة، وكذلك تعزيز التثقيف يف جمال حقوق             

وأبرزت بصفة خاصة الزيادة اهلامة يف متثيل النساء يف الوظـائف           . اإلنسان والتدريب عليها  
ت عنها اللجنة املعنية بالقـضاء      السياسية واحلكومية يف إيطاليا، استجابةً للشواغل اليت أعرب       

  .وقدمت إسرائيل توصيات. ٢٠٠٥على التمييز ضد املرأة يف عام 
وأشارت السويد إىل أن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة              -٤٧

الحظت أن وترية عمليات اإلخالء القسري ضد طائفيت الروما والسنيت قـد زادت عقـب               
والحظت السويد أنه نادراً ما ُيخطر أو يستشار أفـراد هـاتني            . أمنية جديدة اعتماد تدابري   

وذكرت السويد أن التدابري التشريعية اخلاصة بـاهلجرة والتمـاس   . اجلماعتني بصورة مسبقة  
اللجوء املتخذة مؤخراً تبعث على القلق، مبا يف ذلك جترمي دخول األشخاص الذين ال حيملون             

بقاء فيها، وكذلك إلزام املسؤولني احلكوميني باإلبالغ عن املهـاجرين       وثائق هوية إيطاليا وال   
  .وقدمت السويد توصيات. غري الشرعيني وإالَّ ّعرضوا أنفسهم لتهم جنائية

وبينت هولندا، كما ورد ذلك يف التقرير الوطين، أن من بني التحديات الرئيسية اليت                -٤٨
وأعربت هولندا عن   . للمهاجرين إىل بلد مقصد   تواجه إيطاليا، هو أهنا حتولت من بلد منشأ         

القلق إزاء أمور منها خطاب الكراهية والحظت أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أعربت عن              
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القلق إزاء التأثري السياسي يف قنوات التلفزيون العامة وإزاء املستوى العايل من التركز يف سوق 
  .لندا توصياتوقدمت هو.  البصرية-وسائط اإلعالم السمعية 

ورداً على البيانات اليت أدلت هبا الوفود، أكدت إيطاليا جمدداً أن الربملان ينظـر يف                 -٤٩
مشروع قانون بشأن إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ويناقش أيضاً مؤسسة أمني املظامل             

  .املعين حبقوق األطفال
كلة ال تزال قائمة إىل حد ما       وفيما يتعلق مبوضوع العنصرية، سلّمت إيطاليا بأن املش         -٥٠

بيد أهنا الحظت أن اإلطار القانوين واضح وأن احلماية القضائية مضمونة، مبا يف ذلك فيمـا                
وميثل عدم التمييز دعامة أساسية يف الدستور اإليطايل، وقالـت إن           . يتعلق خبطاب الكراهية  

يق التشريعات الوطنيـة يتـيح      التوجيه األورويب املتعلق باملعاملة املتساوية الذي ينفَذ عن طر        
  . مزيداً من اإلرشاد يف هذا الصدد

وتبذل وزارة التعليم جهوداً كذلك بوضع برامج حمددة يف هذا الـصدد وتـسعى                -٥١
. لكفالة متتع مجيع األطفال باحلق يف التعليم حىت يف صورة افتقار آبائهم إىل تصاريح إقامـة               

لوك العنصري أثناء األحداث الرياضية، ووضـعت       وتتخذ وزارة الداخلية تدابري ملكافحة الس     
واختذت السلطات احلكومية أيضاً عدداً من التدابري للتصدي        . مدونة سلوك لوسائط اإلعالم   

، نظمت وزارة تكافؤ الفـرص محلـة        ٢٠٠٨ويف عام   . لإلساءة عن طريق شبكة اإلنترنت    
  . للتوعية مبسألة املهاجرين

نظاماً شامالً للجوء وأن الوافدين اجلـدد ُيخطـرون         وأشارت إيطاليا إىل أن لديها        -٥٢
وحيث إن الردود اإلجيابية على مجيـع الطلبـات         . بصورة منتظمة حبقهم يف احلماية الدولية     

 يف املائة، فإن متوسط القبول لدى إيطاليا يتجـاوز معـدل االحتـاد    ٥٠تناهز نسبة   املقدمة
 تبذهلا إلتاحة اإلنقاذ يف البحر، ال يف حدود         وأكدت إيطاليا جمدداً على اجلهود اليت     . األورويب

  .مياهها اإلقليمية فحسب، بل خارجها أيضاً
ورداً على األسئلة املتعلقة بطائفيت الروما والسنيت، الحظت إيطاليا أنه ليس هنـاك               -٥٣

فاملشاكل قائمة بصورة خاصة يف أهم املراكز احلضرية،        . منوذج موحد لتواجد أفراد الطائفتني    
نه جيري التحقيق فوراً يف مجيع احلوادث، وتوجد إجراءات خاصة ملعاجلة املـشاكل يف              بيد أ 

اجملتمعني احملليني املعنيني، مبا يف ذلك يف جماالت السكن واالستفادة من التعلـيم والـصحة               
  .واخلدمات االجتماعية

هنـا  وأعربت إيطاليا كذلك عن بالغ القلق إزاء جرمية االجتار بالبشر، والحظـت أ              -٥٤
صدَّقت على أهم الصكوك اليت اعتمدها كل من األمم املتحدة واجمللـس األورويب يف هـذا                

  .اجملال، وأهنا اختذت تدابري وطنية ووضعت مشاريع ملكافحة هذه اآلفة ومساعدة ضحاياها
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وفيما يتعلق باألسئلة اخلاصة باألقلية السلوفينية، أكدت إيطاليا أن الدستور اإليطايل             -٥٥
وتلتزم إيطالياً التزاماً كامالً باحترام حقوق هذه       . احة على مبدأ محاية مجيع األقليات     ينص صر 

  . األقلية وحقوق مجيع األقليات األخرى وبصون ثقافتها وهويتها
وطلبـت  . وأثنت الربازيل على إيطاليا لتوجيهها دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة           -٥٦

التفاصيل عن التدابري اليت اختذهتا ملنع خطـاب الكراهيـة          الربازيل إىل إيطاليا تقدمي مزيد من       
والحظت أن السياسات املتعلقة باهلجرة تعرضت للنقد وأن املفوضـة الـسامية            . ومكافحته

ودعت الربازيل إيطاليـا إىل  . دعت إيطاليا إىل وقف االحتجاز اإللزامي للمهاجرين وجترميهم     
وقدمت .  من آثار على حقوق اإلنسان     ٢٠٠٩ام  التفكري يف ما للقانون الذي بدأ نفاذه يف ع        

  .الربازيل توصيات
وأعربت عن  . والحظت نيبال أن إيطاليا وجهت دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة           -٥٧

تقديرها للجهود املبذولة لتعزيز املساواة وعدم التمييز جتاه طائفيت الروما والسنيت، بيد أهنـا              
 لقانون اهلجرة قد وضع     ٢٠٠٨ال أن تعديل عام     وذكرت نيب . الحظت وجود حتديات هامة   

. حداً لسياسة عدم اإلعادة القسرية املتبعة يف إيطاليا منذ فترة طويلة وميثـل مـصدر قلـق                
وشجعت إيطاليا على اختـاذ     " األطفال األجانب غري املصحوبني   "والحظت مع القلق حالة     

  . تدابري لكفالة حقوقهم
توقيع على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل       وهنأت إسبانيا إيطاليا على ال      -٥٨

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحظت مع االرتياح إمكانية التـصديق           
على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وعلى االتفاقية الدولية حلماية مجيـع            

  . نيا توصياتوقدمت إسبا. األشخاص من االختفاء القسري
واستفسرت كولومبيا عما إذا كانت إيطاليا تنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية              -٥٩

وفيما يتعلق باجلهود املبذولة ملكافحـة      . حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      
ـ              ة ظاهرة العنف ضد املرأة، طلبت كولومبيا احلصول على مزيد من املعلومات بشأن التجرب

وأشـارت كولومبيـا    . اإليطالية فيما خيص خدمات الدعم املقدمة عن طريق اهلاتف اجملاين         
كذلك إىل الدور الريادي والنشط الذي تقوم به إيطاليا يف جملس حقوق اإلنسان ضمن إطار               

  .وقدمت كولومبيا توصية. موضوع التثقيف يف هذا اجملال
ات أعربت عن القلق بشأن املـساواة       والحظت فرنسا أن العديد من هيئات املعاهد        -٦٠

بني الرجال والنساء، وال سيما يف سوق العمل، وأشارت إىل التوصية اليت قدمتها جلنة اخلرباء               
واستفسرت فرنسا عن الكيفية اليت تنـوي هبـا         . التابعة ملنظمة العمل الدولية يف هذا الصدد      

تجابة لـشواغل جلنـة مناهـضة       إيطاليا التصدي هلذه الشواغل، وعن التدابري املتخذة لالس       
  .وقدمت فرنسا توصيات. التعذيب بشأن إدماج جرمية التعذيب يف التشريع الوطين
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واستفسر املغرب عما إذا كانت سياسة اإلدماج اليت تتبعها إيطاليا تراعي احلاجة إىل               -٦١
 وهنـأ . ورحب بإنشاء مرصد للسياسات الدينيـة     . صون هوية املهاجرين وثقافتهم األصلية    

ورحب . إيطاليا بتنفيذ حلول إنسانية مستدامة، وباألخص فيما يتعلق بإعادة توطني الالجئني          
املغرب بإدماج عنصر التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف الربامج املدرسية وبتدريب القضاة             

  .وقدم املغرب توصية. وموظفي إنفاذ القانون عليها
افحة األشكال اجلديدة للرق وإىل إنشاء جلنة       وأشارت بيالروس إىل التزام إيطاليا مبك       -٦٢

وأثنت بيالروس على الشراكة القائمة مع املنظمات غري احلكومية يف          . وطنية ملكافحة االجتار  
. محاية ضحايا االجتار وإعادة تأهيلهم، وسلطت الضوء على الصندوق اخلـاص بالـضحايا            

ا االجتار يف أوساط املهاجرين غـري       وطلبت إىل إيطاليا توجيه املزيد من العناية لتحديد ضحاي        
  .وقدمت بيالروس توصية. الشرعيني، وكفالة محايتهم وإعادة تأهيلهم

والحظت البوسنة واهلرسك أن إيطاليا ليست طرفاً يف بعض معاهـدات حقـوق               -٦٣
وطلبت احلصول على   . اإلنسان األساسية واستفسرت عما إذا كانت تنظر يف التصديق عليها         

العقبات اليت تواجهها إلنشاء جلنة حلماية حقوق اإلنـسان وفقـاً ملبـادئ             معلومات بشأن   
. وأثنت على املكتب الوطين ملكافحة التمييز العنصري وشجعت على تعزيز واليتـه           . باريس

  .وقدمت البوسنة واهلرسك توصيات
اد، وأشارت شيلي إىل أن إيطاليا بلد هجرة، وأن املهاجرين ميثلون مصدراً هاماً لالقتص           -٦٤

وسلَّمت شيلي بالتدابري اإلجيابية اليت اختذهتا إيطاليـا ملكافحـة          . ويسهمون يف التطور الوطين   
العنصرية وكره األجانب، بيد أهنا أعربت عن القلق إزاء تقارير بشأن ارتكاب أعمال عنـف               
ضد املهاجرين، وضد أفراد طائفيت الروما والسنيت، وكذلك ضد اإليطاليني املنحـدرين مـن              

  .وقدمت شيلي توصيات. ل مهاجرة، كما الحظت ذلك هيئات املعاهدات املختلفةأصو
وأعربت . ورحبت بنغالديش بوعد إيطاليا الترفيع يف نسبة مساعدهتا اإلمنائية الرمسية           -٦٥

وأشارت إىل تقارير عن استغالل العمال      . بنغالديش عن القلق إزاء جترمي اهلجرة غري الشرعية       
وكذلك عن إساءة معاملتهم من جانب موظفي إنفاذ القانون ومسؤويل          املهاجرين وإيذائهم   

. والحظت تفشي ظاهريت التمييز وسوء املعاملة ضد أفراد طائفـة الرومـا           . شؤون اهلجرة 
وأشارت بنغالديش إىل انتشار خطاب الكراهية الذي يستهدف الرعايا األجانب والعـرب            

  . يش توصياتوقدمت بنغالد. واملسلمني وأفراد طائفة الروما
وشكرت اجلمهورية التشيكية إيطاليا على املعلومات اليت قدمتها بشأن حرية وسائط             -٦٦

وأشارت إىل قضايا تتعلق حبماية األقليات من العنصرية وكره األجانب والتعـصب            . اإلعالم
  .وقدمت اجلمهورية التشيكية توصيات. وكذلك باحلماية من التعذيب

طاليا آليات تقدمي الشكاوى الفردية اليت تنص عليها االتفاقية         ورحبت صربيا بقبول إي     -٦٧
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعـذيب، فـضالً عـن               
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الربوتوكولني االختياريني امللحقني بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقيـة           
وطلبـت  . يز ضد املرأة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       القضاء على مجيع أشكال التمي    

والحظت صربيا  . صربيا إىل إيطاليا تقاسم بعض املمارسات الفضلى والتحديات يف هذا الصدد          
أن عدداً كبرياً من أفراد طائفة الروما، من أصل صريب، يعيشون يف خميمات يف إيطاليـا، وأن                 

  . وقدمت صربيا توصية.  منوذجي إلعادهتم إىل أوطاهنمالسلطات احمللية بادرت إىل وضع مشروع
بيد أهنا  . ورحبت ماليزيا بالتدابري اإلجيابية املتخذة للتصدي للعنصرية وكره األجانب          -٦٨

أشارت إىل تقارير تتحدث عن خطاب الكراهية وعن بيانات تستهدف الرعايـا األجانـب              
وأشـارت ماليزيـا إىل     . نيت واملسلمون ومجاعات األقليات، مبا يف ذلك طائفتا الروما والس       

حاالت اضطلعت فيها وسائط اإلعالم بدور يف نقل صورة سلبية عن املهاجرين ومجاعـات              
  .وقدمت ماليزيا توصيات. األقليات

وضمت الواليات املتحدة األمريكية صوهتا إىل أصوات البلـدان األخـرى الـيت          - ٦٩
 الروما والسنيت، مشل التقاط صور لألطفال       شغال من أن تعداد أفراد طائفيت     النأعربت عن ا  

. وأخذ بصماهتم بصورة منتظمة وقام على أساس فرز أفراد معينني من هاتني اجلمـاعتني             
 ضد طائفة الروما يف نابويل ويف أمـاكن  ٢٠٠٨مايو /وذكرت أن العنف الغوغائي يف أيار    

. بذولة ملقاضاة املسؤولني  أخرى يثري بالغ االنزعاج، بيد أهنا أعربت عن تقديرها للجهود امل          
ومع ذلك، يساور الواليات املتحدة القلق من أن إيطاليا ال تزال بلد مقصد وعبور لالجتار               

  . وقدمت توصيات. الدويل
كما . والحظت اهلند، ضمن مجلة أمور، وضع خطة عمل وطنية ملناهضة العنصرية            -٧٠

مـا  والحظت اهلند . استحسنت اهتمام إيطاليا بتعليم حقوق اإلنسان وإجنازاهتا يف هذا اجملال  
بشأن حالة األقليات وطلبت آراء إيطاليا بشأن التحـديات املطروحـة           قلق   أُعرب عنه من  

والتمست اهلند آراء إيطاليا بشأن دواعي القلق إزاء        . ري اجلديدة املقررة  ومعلومات بشأن التداب  
 يف جمال حقوق اإلنسان فيمـا يتعلـق         ة الواجب العنايةضرورة توخي شركات البلد النفطية      

  .قدمت اهلند توصياتو. بعملياهتا يف اخلارج
 التعسفي الحظ فيـه     ولفتت أملانيا االنتباه إىل تقرير للفريق العامل املعين باالحتجاز          -٧١

واستفسرت عن الكيفية اليت تكفل هبا إيطاليا تزويـد         . مواطن اخللل يف نظام قضاء األحداث     
اء األحداث بالوسائل الالزمة للعمل وفق املبادئ املكرسة يف القـوانني املتعلقـة             ـنظام قض 

  .بقضاء األحداث
قة بنقل املهاجرين وطـاليب      االنتقادات املتعل  أن ترد على  وطلبت الدامنرك من إيطاليا       -٧٢

توفري امللجأ وغري ذلك من أشكال      اللجوء إىل بلد آخر بدون إجراء التقييم املناسب لضرورة          
وأشارت إىل دواعي القلق اليت أعربت عنها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ومنظمات            . احلماية

هنم ليست لديهم صـلة  مستقلة أشارت إىل أن الروما ال حيظون باحلماية كأقلية على أساس أ     
  .قدمت الدامنرك توصياتو. بإقليم حمدد
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ورحبت النمسا بأشكال وشروط احلكم الذايت السياسي املمنوح لألقليـة الناطقـة              -٧٣
قلق إزاء تزايد االعتداءات اليت أوجدت مناخـا        ما أُعرب عنه من     والحظت  . باللغة األملانية 

تدابري اليت جيـري اختاذهـا ملكافحـة هـذه        عاما من العداء إزاء الروما، واستفسرت عن ال       
والحظت أن القضاة قلقون إزاء األخطار اليت تتهدد استقالليتهم جراء بعـض            . التحريضات

 وهي تالحظ دواعي القلق املعـرب عنـها إزاء          ،وطلبت النمسا . خطط اإلصالح التشريعي  
قـدمت  و. اءاتإيطاليا على هذه االدع   ، أن ترد    تصرحيات سياسيني بشأن استقالل القضاء    

  .النمسا توصيات
وركزت أوروغواي على دعوة إيطاليا الدائمة إىل اإلجراءات اخلاصة وحوارها مـع         -٧٤

اجملتمع املدين خالل عملية صياغة تقاريرها الدورية إىل هيئات معاهدات األمم املتحدة وغريها 
ماد خطة وطنيـة    ورحبت أوروغواي باإلعالن مؤخرا عن اعت     . من اهليئات املتعددة األطراف   

وطلبت مزيدا من املعلومات بشأن التدابري امللموسة املتخذة لتيـسري دعـم            . األطفالبشأن  
  .قدمت أوروغواي توصياتو. األطفال املهاجرين يف جمال التعليم

وأشادت اليابان بتعاون إيطاليا الدويل الذي يركز على تعزيز احلوكمة االجتماعيـة              -٧٥
وأعربت اليابان عن قلقها إزاء تقارير      . ة وعلى مراعاة حقوق اإلنسان    واالقتصادية والدميقراطي 

واستفسرت عن التدابري الوقائيـة املتخـذة       . عن حصول أعمال عنف استهدفت املهاجرين     
وبعد أن الحظت اليابان أن املقرر اخلاص املعين بالعنصرية أوصى إيطاليـا بـأن              . ملواجهتها

ميتني وبأن حتمي وتشجع لغتهما وثقافتهما، استفسرت       تعترف بالروما والسينيت كأقليتني قو    
  .قدمت اليابان توصياتو. عن التدابري امللموسة املتخذة يف هذا الصدد

وطلبت نيوزيلندا أن تقدم إيطاليا تفاصيل عن الربامج احملـددة اجلـاري تنفيـذها                -٧٦
ا إيطاليـا لكفالـة   وطلبت تفاصيل عن التدابري اليت اختذهت. ملكافحة العنصرية وكره األجانب 

وبعد أن الحظت أن النساء ميثلن أقل من . النظر بصدق يف الظروف الفردية لكل طالب جلوء    
 يف املائة من املمثلني يف الربملان، تساءلت عما إذا كانت إيطاليا بصدد اختاذ تدابري لزيادة                ١٥

  .قدمت توصيةو. مستوى متثيل املرأة وطلبت ذكرها إذا كان األمر كذلك
وحثت بوركينا فاسو إيطاليا على التصديق على صكوك حقوق اإلنسان اإلقليميـة              -٧٧

ورحبـت  . وأعربت عن قلقها إزاء األحداث اليت متس املهـاجرين        . اليت مل تنضم إليها بعد    
.  التمييز العنصري وكذلك باملبادرات اجلديدة اجلاريـة       للقضاء على بوجود املكتب الوطين    

  .تقدمت بوركينا فاسو توصياو
والحظت ألبانيا سياسة إيطاليا لإلدماج والتدابري املتخذة لتيسري إدماج املهـاجرين             -٧٨

املقيمني يف إيطاليا رغم أهنا قلقة إزاء اخلطاب العدواين ضد األجانب يف بعض وسائط اإلعالم 
وحثت ألبانيا إيطاليا على تسريع إجراءات إنشاء املؤسسة . اجلماعات السياسيةيف صفوف أو  
  . ومحايتهالوطنية حلقوق اإلنسان، اليت ستكفل تعزيز حقوق اإلنسانا
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وشددت إيطاليا يف ردها على أن نظامها القانوين ينص فيما يتعلق جبرمية التعـذيب                -٧٩
أي سلوك إجرامي يشمله تعريف التعذيب، حىت لو مل تكن تلك اجلرميـة             على  عاقبة  املعلى  

وأشارت إىل أن الربملان بصدد مناقشة إدراج       . قوباتمعرَّفة على وجه التحديد يف قانون الع      
  .ة حمظوراجلسدية ةبووذكرت إيطاليا أيضا أن العق .حكم خاص يتعلق هبذه املسألة

وفيما يتعلق بتحديد املنتمني إىل جمتمع الروما، ذكرت إيطاليا أن أخذ البصمات ليس   -٨٠
  .يشكل تدبرياً من تدابري املالذ األخريإجراًء منتظما بل 

وخبصوص املساواة بني اجلنسني، شددت إيطاليا على احلكم الدسـتوري اجلديـد              -٨١
املتعلق مببدأ تكافؤ فرص تويل املناصب العامة، وأشارت إىل أن هذا املبدأ قد طُبِّق، على سبيل             

  .املثال، يف االنتخابات اإلقليمية
 لفائـدة قـوات     اجيري تنفيـذه  وذكرت إيطاليا أن برامج موسعة حلقوق اإلنسان          -٨٢

وفيما يتصل مبشاكل القاصرين يف املؤسـسات اإلصـالحية، وال سـيما            . الشرطة املختلفة 
 السنوات األربع املاضية اخنفاض كـبري يف عـدد          ُسجِّل يف املنتمون منهم إىل فئة املهاجرين،      

وخبصوص إصالح القضاء، جيري يف الربملان      .  وُوِضعت تدابري بديلة لالحتجاز    أحكام السجن 
  .نقاش بشأن مشكل الطول املفرط لإلجراءات القضائية

وختمت إيطاليا بالتشديد على الدور اإلجيايب آللية االستعراض الدوري الشامل وما             -٨٣
تتيحه من إمكانات ملواصلة التحسن يف جمال حقوق اإلنسان وملتابعة احلوار مع مجيع الدول              

 وضع خريطة طريق لعملها يف      يا ستساعدها يف  والتوصيات اليت ستقبلها إيطال   . واجملتمع املدين 
  .ميدان حقوق اإلنسان يف املستقبل

  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
، املناسـب ستنظر إيطاليا يف التوصيات التالية، وستقدم ردودها عليها يف الوقت             -٨٤

  : يتجاوز ذلك موعد الدورة الرابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسانأالعلى 
نضم إىل صكوك حقوق اإلنسان الباقية وأن تنظر يف سحب حتفظاهتا،           أن ت   -١

  ؛)باكستان(وال سيما على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
أن تنظر، رمبا ضمن إطار عملية إعـادة توجيـه منـشودة للـسياسة                -٢

لعمـال  األوروبية، يف مسألة التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع ا          
؛ وأن تنظـر يف     )اجلزائـر (املهاجرين وأفراد أسرهم، ولو مع حتفظات يف البداية         

أذربيجـان ومجهوريـة إيـران      (املذكورة   الدولية   االتفاقيةمسألة التصديق على    
  ؛)اإلسالمية وشيلي والفلبني ومصر واملكسيك
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ة البوسن(أن تصدق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية            -٣
  ؛)واهلرسك، وقريغيزستان، ونيكاراغوا

أن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وذلك         -٤
بغية متكني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من القيام بزيارات إىل أماكن االحتجاز،            
مبا يف ذلك مراكز احتجاز املهاجرين وطاليب اللجوء، وتلك اليت ينتمي نزالؤهـا         

 أقليات قومية ملساعدة احلكومة على حتـسني األحـوال يف هـذه املراكـز               إىل
؛ وأن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب          )املكسيك(
؛ وأن تصدق على الربوتوكـول االختيـاري        )أذربيجان واجلمهورية التشيكية  (

اململكـة  (حكامـه   التفاقية مناهضة التعذيب وتتخذ التدابري الالزمة لالمتثال أل       
  ؛)املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

أن تصدق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء              -٥
  ؛)فرنسا(القسري 

أن تنظر يف مسألة التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة            -٦
  ؛)شيلي( من االختفاء القسري التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص

أن تصدق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحـة االجتـار             -٧
  ؛)قريغيزستان(باألشخاص 

أن تدمج جرمية التعذيب يف قانوهنا احمللي، وفقما أوصت به جلنة مناهضة              -٨
؛ وأن تدمج يف قانوهنا الوطين جرمية التعذيب طبقـا لتعريـف        )هولندا(التعذيب  

؛ )اجلمهورية التشيكية ( من اتفاقية مناهضة التعذيب      ١يف املادة   الوارد  لتعذيب  ا
 مـن اتفاقيـة    ١وأن تتخذ خطوات إلدماج جرمية التعذيب كما تعرِّفها املـادة           

  ؛)نيوزيلندا(مناهضة التعذيب يف قانوهنا احمللي 
 أن حترص على أن تتوافق تعديالت قانون اهلجرة مع االلتزامات القائمة            -٩

  ؛)إسبانيا(مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
أن حترص على أن متتثل األحكام املنصوص عليها يف مدونة األمن امتثاال              -١٠

  ؛)النمسا(تاما اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل 
أن تنظر يف مسألة إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مطابِقة ملبـادئ              -١١

؛ وأن تواصل جهودها من أجل إنـشاء مؤسـسة          )اهلند( أقرب وقت    باريس يف 
وطنية حلقوق اإلنسان تتمتع بوالية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان طبقـا ملبـادئ             

؛ وأن تواصل جهودها املتعلقة مبشروع القانون الرامي إىل         )بوركينا فاسو (باريس  
ملبـادئ  إنشاء مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان تعمل بشكل مـستقل، وفقـا            

  ؛)الكويت( باريس
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أن تتخذ خطوات لتسريع وترية اجلهود القائمة إلنشاء مؤسسة مستقلة            -١٢
؛ وأن تسرِّع العملية الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنيـة          )اجلزائر(حلقوق اإلنسان   

 اجلهود الرامية   تعجِّل؛ وأن   )الفلبني(مستقلة حلقوق اإلنسان طبقا ملبادئ باريس       
  ؛)ماليزيا(طنية مستقلة حلقوق اإلنسان طبقا ملبادئ باريس إىل إنشاء مؤسسة و

أن تنشئ، على سبيل األولوية، مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنسان وفقـا       -١٣
؛ وأن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقـوق اإلنـسان          )باكستان(ملبادئ باريس   

 ؛ وأن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان        )مجهورية إيران اإلسالمية  (
؛ وأن تعتمد مشروع القـانون املتعلـق بإنـشاء     )أذربيجان(وفقا ملبادئ باريس    

مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس، وذلك يف أقرب وقت    
 املؤسسة الوطنية حلقوق    تستكمل اإلجراءات املتعلقة بإنشاء   ؛ وأن   )فرنسا(ممكن  

 وأن تنشئ مؤسـسة وطنيـة       ؛)البوسنة واهلرسك (اإلنسان وفقا ملبادئ باريس     
مستقلة وقائمة بذاهتا حلقوق اإلنسان طبقا ملبادئ باريس ومبساعدة فنيـة مـن             

  ؛)شيلي(مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 
أن تنشئ مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس قبل هناية             -١٤
  ؛)الدامنرك (٢٠١٠عام 
رامية إىل إنشاء مؤسسة مستقلة لتعزيز ومحاية حقوق أن تواصل اجلهود ال  -١٥

االحتـاد  (اإلنسان واحلريات األساسية وهيئة وطنية مستقلة لتعزيز حقوق الطفل          
 بـشؤون الطفـل وفقـا ملبـادئ     ُيعىن؛ وأن تنشئ ديوانا ألمني املظامل      )الروسي
  ؛)النرويج( باريس
ري من حيث قدرتـه   التمييز العنصللقضاء علىأن تعزز املكتب الوطين      -١٦

؛ وأن تعزز واليـة املكتـب       )الفلبني(على تقدمي املساعدة إىل الضحايا والتوعية       
؛ وأن تعـزز واليـة      )البوسنة واهلرسك ( التمييز العنصري    للقضاء على الوطين  

وفقا ملبادئ بـاريس    واستقالليته   التمييز العنصري    للقضاء على املكتب الوطين   
 التمييز العنصري حرصا    للقضاء على تب الوطين   ؛ وأن تعزز عمل املك    )باكستان(

على أن يوفر لضحايا أفعال التمييز والتعصب جبميع أشكاله أقصى قدر ممكن من             
  ؛)اجلزائر(احلماية الفعالة 

أن تعد خطة وطنية متكاملة حلقوق اإلنسان وفقا إلعالن وبرنامج عمل             -١٧
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(فيينا 
ة عملها الوطنية ملكافحة العنصرية وأن جتعلها أكثر مشولية،   أن حتدِّث خط    -١٨

  ؛)كندا(وذلك بالتشاور مع اجملتمع املدين واجملتمعات املعنية 
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أن تقوم بالدعاية على نطاق واسع خلطـة عملـها الوطنيـة ملكافحـة               -١٩
  ؛)كندا(العنصرية وأن تشجع تنفيذها الكامل 

ر تدابري إضافية ملموسة لتـشجيع      أن حتدِّث خطة العمل الوطنية وتباش       -٢٠
التسامح ومنع التمييز وكره األجانب، آخذةً يف االعتبار على وجه اخلـصوص            

  ؛)هولندا(حالة الروما والسينيت 
أن تتخذ تدابري للقضاء على التمييز ضد الفئات املستضعفة من السكان،         -٢١

 والوثيقـة   ٢٠٠١آخذةً يف االعتبار مضمون إعالن وبرنامج عمل ديربان لعام          
؛ وأن  )بلجيكـا  (٢٠٠٩ديربان املعقود يف عـام      نتائج  اخلتامية ملؤمتر استعراض    

تواصل جهودها الرامية إىل تعزيز ثقافة التسامح من أجل القضاء علـى مجيـع              
  ؛)اهلند(أشكال التمييز ضد الفئات املستضعفة 

 أن تواصل جهودها الرامية إىل مكافحة السلوكات والظواهر املتـسمة           -٢٢
؛ وأن تواصل اخلطوات املرسومة يف سياستها ملكافحة        )اليمن(بالتمييز والعنصرية   

  ؛)لبنان(التمييز، وال سيما بالنظر إىل تزايد عدد األفعال ذات الطابع العنصري 
أن تتخذ جمموعة مشولية من التدابري ملواجهة العنصرية والتمييز العنصري            -٢٣

 سيما الربامج السياسية املتسمة بالعنصرية      وملكافحة مجيع أشكاهلا ومظاهرها، وال    
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(وكره األجانب، وذلك بقدر أكرب من احلزم 

أن تتخذ تدابري أكثر فعالية ملكافحة التمييز العنصري، وال سيما ضـد              -٢٤
اجلماعات املستضعفة من النساء، وخباصة من ينتمني منـهن إىل فـئيت الرومـا              

 جبميـع الوسـائل     للمـرأة تدابري لتعزيز مراعاة حقوق اإلنسان      واملهاجرين، و 
  ؛)شيلي( املتاحة
أن تقضي على مجيع أشكال التمييز ضد جمتمع الروما واألقليات الدينية             -٢٥

واملهاجرين وأن تكفل تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتمتع بـاحلقوق االقتـصادية            
  ؛)بنغالديش(حة والسكن واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك التعليم والص

أن تتخذ التدابري الالزمة ملنع التمييز ضد األقليات وللمسامهة يف الصورة   -٢٦
  ؛)أوزبكستان(اإلجيابية للمهاجرين يف البلد 

أن تتخذ تدابري أكثر فعالية للقضاء على التمييز ضد غري املواطنني فيمـا     -٢٧
 التمييز يف جمال العمل وأن      يتعلق بظروف العمل وشروطه وأن تعتمد قوانني حتظر       

  ؛)مصر(تتخذ تدابري إضافية لتقليص مستوى البطالة يف أوساط املهاجرين 
أن تتخذ تدابري إدارية وقانونية ضد مقتـريف األفعـال ذات الـدوافع               -٢٨

؛ وأن  )بنغالديش(العنصرية اليت تستهدف الروما والسينيت واملهاجرين واملسلمني        
 املهاجرين والروما وغريهم من األقليات اإلثنيـة،        تدين بشدة االعتداءات على   
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وأن حترص على أن حتقق الشرطة بشكل كامل يف تلك االعتداءات وأن ُيقـدَّم              
 حتقيقـات شـاملة يف      تضمن إجراء ؛ وأن   )النرويج(املسؤولون عنها إىل العدالة     

تكفـل تقـدمي    االعتداءات على املهاجرين والروما واألقليات اإلثنية األخرى و       
؛ وأن حترص علـى أن جتـري الـشرطة          )باكستان(عنها إىل العدالة    ملسؤولني  ا

حتقيقات فورية يف االعتداءات اليت يشكل كره األجانب أو العنـصرية دافعهـا             
  ؛)النمسا(وعلى أن ُيقدَّم املسؤولون عنها إىل العدالة 

أن تعزز أكثر جهود السلطات الرامية إىل مكافحة العنصرية يف امليـدان              -٢٩
  ؛)النمسا(الرياضي، مبا يف ذلك من خالل تدابري تشريعية 

أن تتخذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك محالت عامة وتدريب املدرسـني              -٣٠
وغريهم من أعضاء هيئة التدريس، لزيادة الوعي بقيمة االندماج بني الثقافـات            

؛ وأن تواصـل    )أوروغـواي (ومكافحة مجيع أشكال العنصرية وكره األجانب       
ارساهتا اجليدة يف جمال تعليم حقوق اإلنسان وأن تعزز برامج التثقيف يف جمـال   مم

 ومبوظفي الدولة والراميـة إىل مكافحـة        باجلمهور العام حقوق اإلنسان اخلاصة    
؛ وأن تعزز أكثر تدابريها، مبا يف ذلك        )الفلبني(العنصرية والتمييز وكره األجانب     

ان لفائدة موظفي الدولة ويف املـدارس،       التعليم والتدريب يف جمال حقوق اإلنس     
؛ وأن  )فييـت نـام   (لتعزيز التسامح واحترام التنوع واملساواة ومكافحة التمييز        

تكثف اجلهود الرامية إىل تعزيز برامج التثقيف العام والتوعية والتدريب علـى            
اكتساب املهارات على مجيع الصعد، وال سـيما بغـرض منـع الـسلوكات              

  ؛)ماليزيا(، وأن تعزز التسامح واحترام التنوع والتصرفات السلبية
أن توفر التعليم والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان ملـوظفي الـشرطة              -٣١

، وأن تكفل مـساءلتهم عـن أي   واجلهاز القضائي والسجون ومراكز االحتجاز    
  ؛)اجلمهورية التشيكية(انتهاكات حلقوق اإلنسان 

وار بني الثقافات واألديان واليت تعـزز       أن تعزز املبادرات الرامية إىل احل       -٣٢
بني اجملتمعات املختلفة، وأن تعتمد مشاريع تساهم يف االنـدماج          املتبادل  التفاهم  

؛ وأن تضمن مناخا من التفاعل البّناء والشفاف بني الثقافات واألديـان            )لبنان(
  ؛)اليمن(املختلفة 

ـ    للتوعيةأن تتخذ تدابري      -٣٣ ة ملكافحـة خطـاب     باألحكام القانونية القائم
الكراهية وأن تتخذ إجراءات فورية لتقدمي املسؤولني عن انتـهاك القـانون إىل             

؛ وأن تدين مجيع البيانات املتسمة بالعنصرية وكره األجانب، وال          )كندا(العدالة  
سيما الصادرة منها عن مسؤولني عامني ومنتخبني، وأن توضـح أن اخلطـاب             

؛ وأن تـشجب خطـاب      )النـرويج (إليطايل  العنصري ال مكان له يف اجملتمع ا      
 املسؤولني عن األفعال املتـسمة      حترص حرصاً شديداً على مالحقة    الكراهية وأن   
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؛ وأن تتخذ إجراءات منتظمـة ملنـع        )بلجيكا(أمام القضاء   بالعنصرية والعنف   
خطاب الكراهية وتدابري قانونية مناسبة وفورية ضد من حيرضون على التمييز أو            

؛ وأن تواصل اجلهـود     )الربازيل(وافع العرقية أو اإلثنية أو الدينية       العنف ذي الد  
 تبقى اخلطابات والتعليقات الواردة يف وسائط اإلعالم واليت         أالالرامية إىل كفالة    

؛ وأن تطبق أحكام القانون اجلنائي علـى        )إسبانيا(حترض على التمييز بال عقاب      
 لتعزيز توعوية عامةقوم حبمالت خطاب الكراهية وجرائم الكراهية بصرامة وأن ت      

؛ وأن تدين بشدة وبانتظام، على أعلى املستويات، )اجلمهورية التشيكية(التسامح 
مجيع البيانات املتسمة بالعنصرية وكره األجانب، وال سيما الصادرة منها عـن            

؛ وأن تكثف اجلهود الرامية إىل مكافحـة        )باكستان(مسؤولني عامني ومنتخبني    
صري والتعصب اللذين يستهدفان املـواطنني األجانـب ومجاعـات          التمييز العن 

األقليات، مبا يف ذلك بإجراء حتقيقات فورية واختاذ إجراءات ضـد أصـحاب             
  ؛)ماليزيا( اخلطابات والبيانات العامة املتسمة بالعنصرية وكره األجانب

أن تكفل التكافؤ احلقيقي يف الفرص للمرأة يف سوق العمل وتعزز مبدأ              -٣٤
  ؛)كوبا(التساوي يف األجر عن العمل املتساوي 

أن تشجع املبادرات الرامية إىل محاية املرأة من العنف، من قبيل الشبكة              -٣٥
الوطنية املعنية بالعنف ضد املرأة واملرصد الوطين ملكافحة العنف اجلنسي والعنف           

ـ              ع القائم على أساس نوع اجلنس وأن توسع نطاق اخلطة الوطنية ملكافحـة مجي
  ؛)إسرائيل(أشكال العنف، مبا يف ذلك العنف املرتيل 

أن تعزز التدابري الرامية إىل حظر التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية    -٣٦
؛ وأن تقوم   )هولندا( الكراهية على هذين األساسني      وأن تتصدى جلرائم  اجلنسانية  

 مـن احلمايـة     ؛ وأن تكفل ما يكفي    )النرويج(حبمالت إضافية ضد كره املثليني      
عـن  ، ليس فقـط  اهلوية اجلنسية ومغايري  ومشتهيي اجلنسني للمثليات واملثليني   

قوات الشرطة يف الشوارع، بل كذلك قانونيا من خالل قانون مكافحـة            طريق  
؛ وأن تويل عناية خاصة حلاالت التمييز احملتمل بسبب اهلويـة           )النرويج(التمييز  

على أن جيري التحقيق املناسب يف حاالت       اجلنسية أو امليل اجلنسي، وأن حترص       
  ؛)إسبانيا(العنف ضد هؤالء األشخاص ومالحقة اجلناة 

أن تبذل جهودا من أجل منع مجيع أشكال التمييز ضد الطفل واالعتداء              -٣٧
  ؛)أوزبكستان(عليه والقضاء عليها 

 ١٩٩٦أن تدمج يف قوانينها احلكم الصادر عن احملكمة العليا يف عـام               -٣٨
أسلوبا مشروعا للتأديب يف البيـت،      العقوبة اجلسدية ليست    ي يقضي بأن    الذو

  ؛)إسبانيا(يف مجيع احلاالت، مبا يف ذلك يف جمال التعليم العقوبة اجلسدية وأن جترِّم 
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أن تتخذ تدابري فعالة لتطوير بدائل إليداع األطفال يف املؤسسات ولعدم             -٣٩
  ؛)أذربيجان ( األخريإال كتدبري من تدابري املالذالقيام بذلك 

 القائم املتعلق باجلنسية اإليطالية بطريقـة       ٩١/١٩٩٢أن تنفِّذ القانون      -٤٠
  ؛)شيلي(حتفظ حقوق مجيع األطفال املولودين يف إيطاليا 

 التعلـيم   نيلأن تتخذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك تدابري إدارية، لتيسري             -٤١
  ؛)وغوايأور(لألطفال الذين ليسوا من أصل إيطايل 

مجهوريـة إيـران    (أن تعتمد وتنفِّذ خطة عمل وطنية لشؤون الطفـل            -٤٢
؛ وأن تعزز اجلهود الرامية إىل وضع الصيغة النهائية خلطة عمل وطنية            )اإلسالمية

ـ    ـا، بالتشاور والتع  ـا وتنفيذه ـلشؤون الطفل واعتماده   ات ـاون مـع اجله
ين، وفقما أوصت بـه جلنـة       ع املد ـ الصلة، مبا فيها اجملتم    صاحبة املصلحة ذات  

؛ وأن تعتمد خطة وطنية لشؤون الطفل يف أقرب وقت          )إسرائيل(حقوق الطفل   
  ؛)أوروغواي(ممكن 
أن تضاعف جهودها وتعتمد خطة عمل وطنية جديدة لشؤون الطفـل             -٤٣

تكفل تدريبا متخصصا للمدرسني واألشخاص العاملني يف ميدان تعليم األطفـال      
  ؛)إسبانيا(ذوي اإلعاقات 

أن تعتمد إجراءات خاصة لكفالة احلماية الفعالة حلقوق األطفال غـري             -٤٤
  ؛)اجلمهورية التشيكية(لدى مباشرهتم إلجراءات اللجوء املصحوبني 

أن تواصل اجلهود الرامية إىل تسوية املشاكل املتصلة بنظام الـسجون،             -٤٥
  ؛)االحتاد الروسي(وال سيما اكتظاظها 

 تـسمح   وإبرام اتفاقـات  ئل للحرمان من احلرية     أن تشجع اعتماد بدا     -٤٦
إمكانية إعادة إدمـاج الـسجناء      تتيح  بقضاء مدة العقوبة يف البلدان األصلية و      

  ؛)نيكاراغوا( األجانب
أن تتخذ خطوات ملعاجلة املسائل اليت أثارها كل من املقرر اخلاص املعين              -٤٧

نسان فيما يتعلق باسـتقالل     باستقالل القضاة واحملامني واللجنة املعنية حبقوق اإل      
  ؛)اململكة املتحدة(وإقامة العدل اجلهاز القضائي 

النظـام   ختل اإلصـالحات التـشريعية باسـتقالل         أالأن حترص على      -٤٨
  ؛)النمسا( القضائي

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية  (اجلهاز القضائيأن تعزز استقالل   -٤٩
ـ          -٥٠ الم، وأن تأخـذ يف     أن تواصل حرصها على ضمان حرية وسائط اإلع

االعتبار يف هذا الصدد توصيات كل من املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف حريـة               
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ـ   )هولنـدا (وق اإلنسان   ـة املعنية حبق  ـالتعبري واللجن  د تـدابري   ـ؛ وأن تعتم
وضمانات إضافية لكفالة عمل وسائط اإلعالم باستقاللية ودون تأثري من الدولة           

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
، وأن تعـاجل    وتعميمهاتخذ تدابري لتعزيز استقالل وسائط اإلعالم       أن ت   -٥١

؛ وأن تكفل اإلعمال التام حلرية      )كندا(اهلواجس املتصلة بتركز وسائط اإلعالم      
  ؛)فنلندا(التعبري، وال سيما يف وسائط اإلعالم اململوكة للدولة 

عدم التمييز أن تكفل اعتماد معايري انتقائية تتسم باملوضوعية والشفافية و      -٥٢
ر ضـد وسـائط     ـة دعاوى التشهي  ـادى إقام ـيف منح ُرَخص البث وأن تتف     

  ؛)كندا(اإلعالم 
أن تتخذ تدابري إضافية حلماية حرية الـصحافة، مبـا يف ذلـك محايـة                 -٥٣

  ؛)النرويج(الصحفيني من هتديدات اجلماعات اإلجرامية 
  ؛)نيكاراغوا(ن أن تراجع قوانينها لضمان التعددية يف قطاع التلفزيو  -٥٤
أن تواصل تنفيذ املبادئ الدستورية املتعلقة حبرية الدين وضرورة احترام            -٥٥

  ؛)الكويت(األديان ورموزها 
أن تضاعف اجلهود الرامية إىل التقرب من املنتمني إىل األقليـات، وال              -٥٦

؛ وأن حتمي جمتمعـي     )الواليات املتحدة (، وكفالة حقوقهم    إىل مجاعة الروما  سيما  
 عدم تعـرض أفرادمهـا    لروما والسينيت باعتبارمها أقليتني قوميتني، وأن تكفل        ا

  ؛)كوبا(للتمييز، مبا يف ذلك من خالل وسائط اإلعالم 
أن تعزز اجلهود الرامية إىل إدماج جمتمعي الروما والسينيت مـن خـالل               -٥٧

إجراءات إجيابية يف جماالت التعليم والعمل والـسكن واخلـدمات االجتماعيـة            
؛ وأن تواصل املسامهة يف إدماج الروما والسينيت يف اجملتمعات احمللية وأن            )أستراليا(

االحتـاد  (تتيح هلم إمكانية احلصول على السكن والعمل والتعليم والتدريب املهين           
؛ وأن تواصل اجلهود الرامية إىل معاجلة مشكل التمييز ضد الروما يف مجيع           )الروسي

 وأن تسعى إىل كفالة املشاركة الفعالة للروما يف عمليـة           ؛)فنلندا(قطاعات اجملتمع   
؛ وأن تكفـل    )فنلندا(ودون متييز   مع اآلخرين   ضمان معاملتهم على قدم املساواة      

 تسجيل مجيـع    تضمناملساواة يف احلقوق للمنتمني إىل أقلييت الروما والسينيت وأن          
ـ            ضور هـؤالء   أطفال الروما والسينيت يف املدارس وأن تبذل جهودا لتـشجيع ح

من  ملكافحة التمييز     شامالً اً؛ وأن تعتمد قانون   )السويد(األطفال بانتظام يف املدارس     
 املساواة للروما يف احلصول على العمل والتعليم والرعايـة الـصحية            أجل كفالة 

  ؛)الواليات املتحدة(
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 ٢٧أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة حقوق الروما مبوجب املـادة              -٥٨
عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وعلى وجه التحديد بتعديل          من ال 

  ؛)الدامنرك( الذي يقتضي وجود صلة بإقليم حمدد ١٩٩٩قانون عام 
أن تعري اهتماما خاصا إلعداد وتنفيذ وتقييم املشروع النموذجي إلعادة            -٥٩

ون حاليـا يف    الذين يعيـش  وتوطني عدد من الروما املنتمني يف األصل إىل صربيا          
خميمات تقع يف وسط إيطاليا وجنوهبا، وذلك بغية تيسري أنسب سبل االنتصاف            

  ؛)صربيا(للسكان الروما بطريقة تتسم حبفظ الكرامة وبالنجاعة 
أن تواصل العمل على وضع حد للتعصب والتمييز االجتمـاعي ضـد              -٦٠

لـشرطة  افـراد   الروما وأن تكفل يف هذا الصدد توفري التـدريب املناسـب أل           
تشمل أفراداً من   معاجلة االدعاءات املتعلقة باجلرائم اليت      على  والسلطات احمللية   

  ؛)الواليات املتحدة( اإلثين غري الالئق الروما وتفادي التنميط
أن تكفل االمتثال التام للقانون الدويل فيما يتعلق بعمليـات اإلخـالء              -٦١

  ؛)السويد( القسري
لبديلة لعمليات اإلخالء القـسري للرومـا       أن تستكشف مجيع السبل ا      -٦٢

ل ـل مع املعنـيني بـشك   ـن خالل التشاور الشام   ـك م ـوالسينيت، مبا يف ذل   
  ؛)أستراليا(مباشر 
أن تتخذ تدابري جديدة لكفالة الفعالية يف احلصول على وثائق تعريـف              -٦٣

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اهلوية جلميع املواطنني 
 املتعلق حبماية األقلية السلوفينية ٣٨/٠١لقانون رقم أن تنفِّذ بشكل تام ا  -٦٤

؛ وأن حتترم مؤسـسات األقليـة       )سلوفينيا (٤٨٢/٩٩يف إيطاليا والقانون رقم     
ريـاض  (السلوفينية مبعاملتها معاملة خاصة وإشراكها يف عمليات صنع القـرار           

  ؛)سلوفينيا) ( واملدارس واملسارحاألطفال
فينيزيا  - واجية اللغوية اجللي يف منطقة فريويل     أن تراعي متاما طابع االزد      -٦٥

؛ وأن  )سـلوفينيا (م الذايت اليت تقطنها األقلية السلوفينية       ـجيوليا املتمتعة باحلك  
ـ      ـتعيد وضع األمساء السلوفيني    رق يف قـرى جمتمـع   ـة علـى يافطـات الط

  ؛)سلوفينيا(ريزجيا /ريسيا
سلوفينية يف سائر منطقـة    دة الربامج التلفزيونية ال   ـأن تزيد نسبة مشاه     -٦٦

 مـن   ١٩فينيزيا جيوليا املتمتعة باحلكم الذايت، وفقما تنص عليه املادة           - فريويل
  ؛)سلوفينيا (١٠٣/٧٥القانون رقم 

؛ وأن  )اليمن(أن تعزز اجلهود الرامية إىل محاية طاليب اللجوء والالجئني            -٦٧
لى أن تكـون دائمـا      تواصل تنفيذ القوانني املتعلقة باهلجرة وتعديلها حرصا ع       
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؛ وأن تبذل جهودا إضافية يف العمـل        )قريغيزستان(مطابقة متاما للمعايري الدولية     
؛ وأن تتخذ خطـوات إضـافية لكفالـة         )قريغيزستان(مع الالجئني واملهاجرين    

  ؛)السويد(االحترام التام للحقوق األساسية للمهاجرين وطاليب اللجوء والالجئني 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني لـضمان        أن تعزز التعاون مع       -٦٨

اعتماد إجراء عادل يف حتديد احتياجات من يسافرون إىل األراضي اإليطاليـة أو         
  ؛)املكسيك(من احلماية داخلها 
اللييب ملنع   - فيما يتعلق بدواعي القلق املعرب عنها يف االتفاق اإليطايل          -٦٩

تقييم طلبـات    إيطاليا، أن حترص على      من اإلحبار إىل  اليت تنقل املهاجرين    السفن  
وفقا للمعايري الدولية حلقـوق   اللجوء اليت يقدمها املوقوفون على النحو الواجب        

  ؛)هولندا(اإلنسان 
أن تضمن إجراءات جلوء ُمرضية جلميع املهاجرين وطاليب اللجوء الذين            -٧٠

  ؛)الدامنرك(جيري إنقاذهم يف عرض البحر 
وممارساهتا لتضمن تطابقها التام مع مبـدأ عـدم         أن تستعرض قوانينها      -٧١

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اإلبعاد، وأن تكفل مساءلة املسؤولني عن أي انتهاك هلا 
أن تتخذ التدابري التشريعية املناسبة لرتع صفة اجلرمية عن دخول إيطاليا             -٧٢

رِّم دخول  ؛ وأن تلغي احلكم الذي جي     )الربازيل(واإلقامة فيها بطريقة غري قانونية      
األراضي اإليطالية واإلقامة عليها بطريقة غري قانونية علـى النحـو الـوارد يف              

، وكذلك األحكام اليت تعترب عدم حيازة وثـائق         ٢٠٠٩ لعام   ٩٤القانون رقم   
اإلقامة ظرف تشديد يف حالة ارتكاب جرمية، وإنشاء جمموعات للحراسة، على           

  ؛)املكسيك (٢٠٠٨ لعام ١٢٥النحو الوارد يف القانون رقم 
أن تتخذ التدابري التشريعية املناسبة الستبعاد اإلقامة بال وثائق يف إيطاليا             -٧٣

  ؛)الربازيل(احلكم عقب إدانة جنائية حتديد كظرف تشديد ألغراض 
أن تتخذ التدابري املناسبة إلعفاء موظفي قطاعي الصحة العامة والتعلـيم             -٧٤

احلائزين لوثائق اإلقامة الـذين يطلبـون       من واجب اإلبالغ عن املهاجرين غري       
  ؛)الربازيل(خدمات الرعاية الطبية أو التعليم 

أن تضمن احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية، مبا يف ذلك            - ٧٥
اإليواء والبيئة النظيفة والصحة والتعليم، جلميع املهاجرين وأفراد أسـرهم          

ية الدولية حلماية حقوق مجيع     وأن تتقيد، من أجل ذلك، فورا مببادئ االتفاق       
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وأن تنظر بشكل إجيايب يف مسألة التصديق           

  ؛)املكسيك(عليها 
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أن تتخذ تدابري إضافية حلماية وإدماج املهاجرين وطاليب اللجوء واملنتمني          -٧٦
  إجراء حتقيقات يف االعتداءات العنيفة علـى هـؤالء         بوسائل منها إىل أقليات،   
  ؛)اململكة املتحدة(األشخاص 

أن تزيد مستوى شفافية إجراءات الوصول والعودة املتعلقة باملهـاجرين            -٧٧
  ؛)اليابان(والالجئني 

أن تكثف اجلهود املبذولة يف جمال إعادة توطني الالجئني، وخباصة فيمـا              -٧٨
اليت حددهتا مفوضـية األمـم املتحـدة        ويتعلق حباالت اللجوء اليت طال أمدها       

  ؛)املغرب(لشؤون الالجئني 
أن تكفل التمتع الكامل حبقوق اإلنسان ملن يأملون إجياد حياة أفضل يف              -٧٩

  ؛)بوركينا فاسو(إيطاليا، وال سيما بتعزيز هياكل ضمان حقوق املهاجرين 
أن تعزز احترام حقوق اإلنسان للمهاجرين، مبن فـيهم املوجـودون يف             -٨٠

  ؛)كوبا(مراكز االحتجاز 
 تلغي مجيع القوانني اليت تنطوي على التمييز ضد املهـاجرين غـري             أن  -٨١

القانونيني وأن تتخذ إجراءات للتحقيق يف األفعال املتسمة بالتمييز اليت يقترفهـا            
املوظفون العموميون وموظفو جهاز األمن ومالحقة اجلناة، وال سيما يف احلاالت           

  ؛)باكستان(تشديد اليت تعد فيها الدوافع العنصرية والدينية عوامل 
أن تواصل التعاون الوثيق مع بلدان األصل والعبور يف إجياد حل فعـال               -٨٢

  ؛)فييت نام(ملشكل املهاجرين غري القانونيني 
؛ )الـيمن (أن تواصل التدابري الرامية إىل وضع حد لالجتار باألشخاص            -٨٣

فـال، وأن   وأن تعزز أكثر جهودها الرامية إىل وضع حد لالجتار بالنـساء واألط           
  ؛)كندا( باألشخاص املتجرينتتخذ تدابري فعالة ملالحقة ومعاقبة 

أن تزيد التدابري الرامية إىل حتديد النساء واألطفال ضحايا االجتار بفعالية             -٨٤
بغية تقدمي ما يكفي من املساعدة إليهم وأن تنظر يف مسألة عدم معاقبتهم علـى               

  ؛)الفلبني(جتار هبم اجلرائم اليت ارتكبوها كنتيجة مباشرة لال
أن تعزز اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار بالنساء واألطفال، وأن تتخذ             -٨٥

 جلنـة   مثلما أوصت بـذلك    باألشخاص،   املتجرينتدابري فعالة ملالحقة ومعاقبة     
؛ وأن تتخذ تدابري فعالة ملالحقـة       )اليابان(حقوق الطفل وجلنة مناهضة التعذيب      

 االجتار باألشخاص وعن استغالهلم، على النحـو الـذي          ومعاقبة املسؤولني عن  
  ؛)إسرائيل(أوصت به جلنة مناهضة التعذيب 
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ممـن   لتشمل النساء واألطفال     والتعقبأن توسع نطاق جهود التوعية        -٨٦
البغاء لتحديد ضحايا االجتار وتقدمي الرعاية إليهم وعدم معاقبتهم على          يتعاطون  

 للوقوع ضحية لالجتار؛ وأن حتدد بطريقة تتـسم       اجلرائم املرتكبة كنتيجة مباشرة   
بروح املبادرة ضحايا االجتار احملتملني بني املهاجرين غري احلائزين لوثائق اإلقامة؛           
وأن تواصل التحقيق يف مجيع ادعاءات التواطؤ يف جرمية االجتار ومالحقة اجلناة؛            

ـ         ب العالقـات  وأن توسع نطاق محالت التوعية العامة الرامية إىل احلد مـن طل
  ؛)الواليات املتحدة(اجلنسية التجارية على الصعيد احمللي 

أن تواصل اجلهود املبذولة يف جمال مكافحة االجتـار باألشـخاص، وأن              -٨٧
تنظر بصفة خاصة يف إمكانية وضع تدابري شاملة للحد مـن طلـب خـدمات               

  ؛)بيالروس(األشخاص ضحايا االجتار 
زمة لتنفيذ مشاريع توفري السكن والغذاء      أن تواصل ختصيص املوارد الال      -٨٨

  ؛)كولومبيا(واملساعدة االجتماعية املؤقتة لضحايا االجتار 
أن تقيِّم الوضع وتتخذ تدابري لتقليص االنبعاثات امللوِّثـة مـن مـصنع         -٨٩

سريانو للطاقة الذي يعمل بالفحم يف بوغليا ومصنع تارانتو للحديـد لـضمان             
  ؛)إسرائيل( املنطقتني مستوى معيشي وصحي الئق يف

أن تزيد مستوى املساعدة اإلمنائية الرمسية لتبلغ املقدار الـذي حددتـه              -٩٠
  ؛)بنغالديش( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ٠,٧األمم املتحدة يف 

لبلوغ اهلـدف املتمثـل يف      أن تواصل تكثيف برامج املساعدة اإلمنائية         -٩١
على النحـو   للمساعدة اإلمنائية   ج احمللي اإلمجايل     يف املائة من النات    ٠,٧ ختصيص

  ؛)اجلزائر(الذي حددته األمم املتحدة 
أن تنشئ عملية فعالة وشاملة ملتابعة توصيات آلية االستعراض الـدوري             -٩٢

الشامل، آخذةً يف االعتبار أن املشاركة النشيطة للمجتمع املدين أمر أساسي لعملية            
 وأن تتشاور مع اجملتمع املدين وُتشرِكه يف متابعة      ؛)النرويج(استعراض ذات جدوى    

  ).اململكة املتحدة(االستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك يف تنفيذ التوصيات 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -٨٥

بغي تأويلها على أهنا    وال ين . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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