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  مقدمة    

إلعداد التقرير الدوري السادس املقدم إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد               -1
 يف اللجنة املشتركة بـني      2008، أنشئ فريق عامل خمصص يف أوائل عام         ")اللجنة("املرأة  

املوجودة داخل  ") اللجنة املشتركة "يما يلي ب  املشار إليها ف  (الوزارات واملعنية حبقوق اإلنسان     
  .ومت تشكيل هذا الفريق من ممثلني عن مجيع الوزارات املعنية. وزارة اخلارجية

 إعداد تقرير اهلدف منه تقدمي صورة واضحة عن         مهمة هذا الفريق العامل     قد توىل و  -2
 وفقا 2008،1اية عام  إىل هن2005حالة حقوق اإلنسان للمرأة يف إيطاليا يف الفترة من عام    

ــيت ــة ال ــادئ التوجيهي ــة للمب   وكــذلكHRI/GEN/2/Rev.1/Add.2( اعتمــدهتا اللجن
CEDAW/C/2007/I/4/Add.1 .(         وفيما يتعلق باملبادئ التوجيهية األخرية، قامـت الـسلطات

اإليطالية، ريثما يتم تقدمي الوثيقة األساسية املشتركة، بالنظر بـصفة رئيـسية يف املبـادئ               
ار، أن اللجنة املشتركة أجرت مشاورات      ومن اجلدير بالذكر، يف هذا اإلط     ). هية األوىل التوجي

  . نيةمع املنظمات غري احلكومية املع

، كانت هناك حكومات متعاقبة خمتلفة علـى مـدى          الوضع السياسي وفيما خيص     -3
قيـادة  ، كانت تدير إيطاليا حكومة ميني وسط، ب       2005ففي عام   . األعوام األربعة املاضية  

، إثر انتخابات الربملان اجلديد، فاز حزب يسار        2006ويف عام   . برلسكوين. دولة السيد س  
بيد أن هذه احلكومة فقدت دعم الربملان، يف كـانون          . برودي. وسط بقيادة دولة السيد ر    

 مـن   94رجاء االطالع على املـادة      (، واستقال رئيس الوزراء برودي      2008يناير  /الثاين
  ).ايلالدستور اإليط

وبعد ذلك، بدأ رئيس الدولة مشاورات للتوصل إىل توافق آراء ممكن على تشكيل               -4
وبالنظر إىل عدم التوصل إىل توافق آراء، أعلـن حـل الربملـان مبكـرا،               . حكومة جديدة 

  .اختتمت الدورة التشريعية اخلامسة عشرةو

بقيادة دولة  ، فاز ائتالف ميني الوسط،      2008أبريل  / نيسان 14-13يف الفترة   و  -5
 وبدأ جملس الوزراء اجلديد واليته يف األسبوع الثاين         2.برلسكوين، يف االنتخابات  . السيد س 
  2008.3مايو /من أيار

__________ 
 . 2009 حتديثات فقط تتعلق بعام ةضعمع ب  1
من الدستور  ] إعادة االنتخاب  [61، أجريت انتخابات برملانية جديدة مبوجب املادة        2008أبريل  /يف نيسان   2

جيب إجراء إعادة االنتخاب لشغل مقاعد اجمللسني اجلديدين يف غضون سبعني يوما من حـل               ) 1: "(اإليطايل
. دأ الدورة األوىل أعماهلا يف موعد ال يتجاوز عشرين يوما بعد االنتخابـات            ويتعني أن تب  . اجمللسني السابقني 

  ".حيتفظ اجمللسان السابقان بصالحياهتما إىل أن جيتمع اجمللسان اجلديدان) 2(
يؤدي رئيس الوزراء والوزراء، قبل تويل مهام مناصبهم، الـيمني          : "من الدستور اإليطايل  ] القسم [93املادة    3

  ".ام رئيس الدولةالدستورية أم
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وبالنظر إىل هذا التطور احلديث يف اإلطار السياسي، جيدر أن يوضع يف االعتبار أنه                -6
   .لصلة الربامج ذات اه جيري تنفيذمت إعداد مبادئ توجيهية جديدة وأن

، جرى اإلقرار باستقالل متزايد للسلطات احمللية، بناء على         الصعيد املؤسسي وعلى    -7
اليت أدخلت على الباب اخلامس من الدسـتور اإليطـايل يف عـام             الدستورية   التعديالت

، أجريت تعديالت واسعة النطاق يف البـاب        2001أكتوبر  / تشرين األول  7ففي  . 2001
، املكرس لألقاليم واملقاطعات والبلديات، بناء على استفتاء شعيب،         اخلامس من الدستور برمته   

 يف املائة من األصوات املدىل هبا هذا اإلصالح، ولو أن نـسبة املـصوتني               64ر2أيدت فيه   
  .  يف املائة فقط ممن حيق هلم التصويت34كانت 

 مبا فيهـا    وتتألف اجلمهورية إداريا من السلطات املركزية وكذلك السلطات احمللية،          -8
البلديات واملقاطعات واملدن الكربى واألقاليم، اليت تشكل كيانات مستقلة ذاتيا هلا نظمهـا             

 5رجاء االطالع على مواد الدسـتور اإليطـايل         (األساسية وسلطاهتا ووظائفها اخلاصة هبا      
اصـة  ويف هذا اإلطار، متنح لألقاليم التالية، وفقا لنظمها األساسية اخل         .).  وما بعدها  114و

 -فريـويل   : اليت اعتمدت مبوجب القانون الدستوري، أشكال وشروط استقالل ذايت معينة         
  . ألتو أديدجي، وأوستا فايل-فينيسيا جيوليا، وسردينيا، وصقلية، وترنتينو 

وجيمع املبدأ اإليطايل بني هيكل دولة ال مركزية وتقسيم رأسي للسلطات يكمـل               -9
وبتقـسيم هـذه    . تـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية     الفصل الكالسيكي بني السلطات ال    

االختصاصات بني السلطات املركزية والسلطات احمللية، أنشئت جماالت اختصاص، وبالتايل          
  . جماالت مسؤولية، مستقلة

وتقوم السطات املركزية وكذلك األقاليم، على حنـو واسـع النطـاق، بتحديـد                -10
 –وعن طريق ما يسمى مؤمتر الدولة       . يد احمللي السياسات والتدابري، وبصفة خاصة على الصع     

اإليطالية والربملان اإليطايل، تسهم األقاليم  األقاليم وكذلك، بشكل أعم، عن طريق احلكومة
  .يف إدارة إيطاليا وتشريعاهتا، ويف املسائل املتعلقة باالحتاد األورويب، على حد سواء

األقاليم الـسلطة التـشريعية وفقـا    وعلى ضوء مبدأ سيادة الشعب، تتوىل الدولة و         -11
املـادة  (للدستور ويف نطاق احلدود اليت يضعها قانون االحتاد األورويب وااللتزامات الدوليـة             

117.(  

ويف حني أن للدولة السلطة التشريعية احلصرية يف بعض اجملاالت الرئيـسية، مثـل                -12
لدولة وقانون االنتخابات، فإن    السياسة اخلارجية والعالقات الدولية، وحق اللجوء، وهيئات ا       

القانون األساسي ينص على سلطة تشريعية مشتركة بشأن مسائل مثل العالقـات الدوليـة              
  .لألقاليم وعالقاهتا مع االحتاد األورويب، والتجارة اخلارجية، ومحاية العمال وسالمتهم

ـ               -13 شريعية وللسلطات احمللية، من أجل التعبري بشكل تام عن إرادة الشعب، سـلطة ت
وعلـى هـدي هـذا،    . حصرية فيما يتعلق بأية مسائل غري حمتفظ هبا صراحة لقانون الدولة     
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ميكن لألقاليم، يف املسائل اخلاصة بالتشريعات احلالية على سبيل املثال، أن متارس سـلطة               ال
  .تشريعية فيما يتعلق باملبادئ األساسية احملتفظ هبا لقانون الدولة

 فإن القانون األساسي حيتوي على قوائم شاملة باالختصاصات         وبشكل أكثر حتديدا،    -14
وتتضمن هذه جل جمـاالت     . فيما يتعلق باجملاالت اليت يسمح فيها للربملان باعتماد إجراءات        

الثقافـة  : بيد أن بعض اجملاالت اليت ينشأ مبوجبها التشريع يف األقاليم تتـضمن           . احلياة اهلامة 
  . واإلدارة الذاتية احمللية

وعمال بالدستور اإليطايل، جيب أن متتثل األقـاليم ملبـادئ الدولـة اجلمهوريـة                -15
. والدميقراطية واالجتماعية مبوجب سيادة القانون باملعىن الذي يتضمنه القـانون األساسـي           

، هلا دساتريها وبرملاناهتا وحكوماهتـا      "كيانات حملية مستقلة ذاتيا   "واألقاليم، يف هذا اإلطار،     
  ).117املادة (بل وحيق هلا أيضا أن تربم اتفاقات دولية مع الدول األجنبية اخلاصة هبا، 

اجمللس اإلقليمي، الذي ميارس السلطة   : ومبزيد من التحديد، فإن اهليئات اإلقليمية هي        -16
ميكنـه  (التشريعية املمنوحة لإلقليم ومجيع الوظائف األخرى اليت مينحها له الدستور والقانون            

والذي يتوقف عدد أعضائه على عدد املقيمني يف ذلـك          ) قوانني على الربملان  اقتراح مشاريع   
وميثـل األخـري    . اإلقليم؛ وجملس الوزراء اإلقليمي، وهو السلطة التنفيذية لإلقليم، ورئيسه        

ومن مث، فإنه   (اإلقليم وينفذ السياسة العامة جمللس الوزراء اإلقليمي ويضطلع باملسؤولية عنها           
اللوائح اإلقليمية ويؤدي الوظائف اإلدارية اليت تفوضها الدولة إىل اإلقلـيم،           يصدر القوانني و  

  ).121املادة ) (وفقا لتعليمات احلكومة املركزية

ويف العقود القليلة املاضية، حدث حتول يف التركيز يف جمال التشريعات مـع تزايـد                 -17
، ناحيـة  بني نزعة أحادية، مـن       ومن مث، فإن إيطاليا تواجه حالة توتر      . اإلقرار بدور األقاليم  

  .  احتادية، من الناحية األخرى-ونزعة إقليمية 

، بعـد   1948 اعتمد يف عام     قدوبشكل أعم، جيدر التذكري بأن الدستور اإليطايل          -18
واجلـزء األول مـن     . احلرب العاملية الثانية، بروح توافق مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان         

  .ات والتحررالدستور مكرس كلية للحري

ويعتمد النظام القانوين اإليطايل على إطار قواعد متني، ذي وضع دستوري يف املقام               -19
حظر التمييز القائم على أساس نوع اجلنس أحد أركـان النظـام             يشكلاألول، مبوجبه   

وتنص الفقرة األوىل مـن     . املذكور، وفقا ملا أعلنته رمسيا احملكمة الدستورية أكثر من مرة         
 من الدستور اإليطايل على املبدأ الذي ال جيوز انتهاكه، الرامي إىل ضمان املساواة              3ة  املاد

 شأنه شأن العرق والـدين     –بني مجيع املواطنني أمام القانون وحظر أن يكون نوع اجلنس           
 مصدرا للتمييز يف املعاملة القانونية      –والرأي السياسي واألحوال الشخصية واالجتماعية      

  .للناس
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لنطاق األساسي للحكم الوارد أعاله تظهره فقرته الثانية اليت، باإلضافة إىل إرساء            وا  -20
وتكافؤ الفرص جلميـع املـواطنني يف احليـاة         " اجلوهرية"املبدأ املستقل ملا يسمى املساواة      

االجتماعية واالقتصادية والسياسية، تعرب عن قاعدة تفسري يتعني جتسيدها يف تنفيذ مبدأ مـا              
 تتناول بالوصف ضمان عدم التمييز فيما يتعلق    2والواقع أن الفقرة    ". الرمسية"واة  يسمى املسا 

بالنتائج احملققة أو اليت يتعني حتقيقها يف العالقات احلياتية الواقعية، بفضل احلتمية الدسـتورية              
 املساواة، والسعي إىل بلوغ اهلـدف النـهائي     عن" الفعلية"األساسية اليت تقضي برفع القيود      

رجـاء  (يف احليـاة اجملتمعيـة      " الفعلية"للفرد مع املشاركة    " الكامل"تمثل يف تقرير املصري     امل
  ).1االطالع أدناه على معلومات إضافية منصوص عليها مبوجب املادة 

ذكر، باعتبارها نتائج طبيعية أساسـية      وفيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، جيدر أن تُ         -21
): اليت تشري أيضا إىل متكني املـرأة      (، األحكام التالية    3ه املادة   للمبدأ الدستوري الذي أرست   

حق العاملة يف التساوي مع العامل      " اليت تنص على     37 بشأن محاية العمالة؛ واملادة      35املادة  
وعلى ". التساوي يف األجر عن العمل املتساوي     "، حتت شعار    "يف األجر عن العمل املتساوي    

عايري موجهة إىل ضمان التساوي يف احلقـوق يف جمـاالت           هذا األساس، وضغت جمموعة م    
وعـالوة علـى    . احلصول على فرص العمل والتدريب وظروف العمل واحلماية االجتماعية        

واألساس القانوين حلماية العامالت واألمومة     . ذلك، يكرس الدستور اهتماما خاصا لألمومة     
أداء دورهـا األساسـي يف      ) ملةللعا(ينبغي أن تتيح ظروف العمل      : "37موجود يف املادة    

  ."األسرة وتضمن احلماية الكافية لألم والطفل

خارطة طريـق   تويل احلكومة اإليطالية، مبراعاة     : معامل سياسة املساواة بني اجلنسني      -22
االحتاد األورويب اليت حتدد اجملاالت ذات األولوية إلجراءات االحتـاد األورويب بـشأن             

التوفيـق  : ، اهتماما حمددا للمجاالت التالية    2010 – 2006رة  املساواة بني اجلنسني للفت   
بني احلياة اخلاصة واحلياة املهنية؛ والقضاء على مجيع أشكال العنف القائم على أساس نـوع               

  .اجلنس؛ وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف السياسات اخلارجية واإلمنائية

 يف إيطاليا، وشـرط ضـروري       واملساواة بني اجلنسني حق أساسي، وقيمة مشتركة        -23
ويف سـياق   . لتحقيق األهداف الداخلية والدولية املتعلقة بالنمو والعمالة والترابط االجتماعي        

تقـدمي  النظر يف ما ينطوي عليه سد مجيع الثغرات القائمة من صعوبات عديدة وتعقد، منذ               
دا لتحقيق املساواة   ، بذلت إيطاليا جهو   )CEDAW/C/ITA/4-5الوثيقة  (التقرير الدوري السابق    

بني اجلنسني، باعتماد أو تنفيذ تشريعات للمساواة يف املعاملة، وتدابري حمددة لتعميم مراعـاة              
املنظور اجلنساين، وبرامج عمل، وكذلك بإصالح أو إنشاء آليـات الرصـد ذات الـصلة،           

  . وباحلوار االجتماعي

عليم، ودخلن سوق العمل، وعلى مر السنني، بلغت نساء كثريات أعلى مستويات الت         -24
ومع ذلك، فإن التفاوتات ال تزال قائمـة وقـد          . وأصبحن قوى فاعلة مهمة يف احلياة العامة      

 الذي  -املنافسة االقتصادية العاملية    زايد  تتسع، إذا وضع يف االعتبار كل من األزمة الدولية، وت         
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واسـتمرار   -سوق العمل   يتطلب قواعد جديدة وتدابري حمددة، مبا يف ذلك زيادة املرونة يف            
  .التنميطات اجلنسانية ونصيب النساء غري العادل من املسؤوليات األسرية

 اليت أنشئت يف عـام      -ويف األعوام األربعة األخرية، ما فتئت وزارة تكافؤ الفرص            -25
 وبصفة خاصة إدارة تكافؤ الفرص، الـيت أنـشئت          -) 1995(، بعد مؤمتر بيجني     1997

 امتثـاال   1997أكتوبر  / تشرين األول  28 املؤرخ   405الوزراء رقم   مبوجب مرسوم رئيس    
إلعالن وبرنامج عمل بيجني، تلتزم بتعزيز وتنسيق إجراءات احلكومة، وال سيما اإلجراءات            

انتهاكات كل من احلق األساسي يف سالمة وصـحة النـساء والفتيـات؛             : املتعلقة مبواجهة 
ويف هذا اإلطار، كان من املعتـزم أن        . د املرأة واستغالل األشخاص واالجتار هبم؛ والعنف ض     

تقوم إدارة تكافؤ الفرص بتعزيز آليات رصد وتقييم اإلجراءات، اليت جيري االضطالع هبا يف              
  .ممارستها ملهمتها

ولكفالة تكافؤ الفرص، مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني داخل االحتـاد األورويب،               -26
 لتحقيق تكافؤ   2007، تكريس سنة    EC/771/2006ويب رقم   تقرر، مبوجب قرار االحتاد األور    

 عدة مبادرات اضطلع هبا داخليـا، حتـت         شهدت 2007والواقع أن سنة    . الفرص للجميع 
  .املظلة املذكورة

جرى تكليف إدارة تكافؤ الفرص، اليت مت تعيينها لتكون اهليئة الوطنية املسؤولة            قد  و  -27
، مبهمة تعزيز مجيع األنشطة املتعلقة بإعداد خطة        2007عن تنفيذ خطة العمل الوطنية لعام       

العمل الوطنية ووضع مبادئ توجيهية لتنفيذ الربنامج وفقا لاللتزام بالتنسيق مع مجيع اجلهات             
صاحبة املصلحة من القطاعني العام واخلاص فيما يتعلق بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، مبـا              

تمييز والرابطات املمثلة لضحايا التمييز والشبكة األوروبية الشهود واخلرباء يف مكافحة ال: فيها
ملكافحة العنصرية؛ والوزارات واألقاليم ومناطق املدن الكربى واملسستشار الوطين لـشؤون           

 األقـاليم   -املساواة؛ واالجتماعات التقنية املشتركة بني الوزارات، وكذلك مع مؤمتر الدولة           
الرابطات /ية، اليت حيضرها ممثلون عن الوزارات واملنظمات      وحلقات العمل القطاعية واملواضيع   

  . االجتماعية أو املعنية، والنقابات العمالية

 اجلـزء األول مـن      2007وشكلت خطة العمل الوطنية اإليطالية للسنة األوروبية          -28
، اليت أعدت بتمويل من الدولة من أجـل         2011 - 2007اخلطة الرئيسية الوطنية للفترة     

 الشامل للسياسات العامة اإليطالية، ومكافحة التمييز، مبا يف ذلك التمييز بني اجلنسني             التنسيق
  .وأشكال التمييز املتعددة

  : إجراء يف ستة جماالت رئيسية15وجرى، على وجه اخلصوص، إعداد   -29

  القواعد واملعايري وحقوق اإلنسان؛  -1  

  اإلدماج والعمالة وتنظيم املشاريع؛  -2  

  ار والتدريب والبحث؛االبتك  -3  
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  االتصال والثقافة والرياضة؛  -4  

  الصحة والبيئة؛  -5  

  .النظم الشبكية  -6  

السن؛ وامليل اجلنسي؛ واهلوية اجلنـسانية؛      : ويتعلق كل إجراء بستة عوامل للتمييز       -30
ومن بني األنشطة املختلفة اليت     ). وفقا لنهج أفقي  (والدين؛ والعرق واألصل اإلثين؛ واإلعاقة      

: جرى تنظيمها ملكافحة التمييز بني اجلنسني، جيدر إيالء اهتمام خاص لألأنـشطة التاليـة             
، لتنظيم حلقة دراسية بشأن كل من العنف القائم على أساس نوع اجلنس وامليل              2اإلجراء  

، باإلضافة إىل نشر    "العنف املدفوع بالقصد التمييزي   "اجلنسي، موجهة إىل التوعية مبا يسمى       
وكذلك يف حالـة    (لتحليلية وتدابري مكافحة العنف القائم على أساس نوع اجلنس          التدابري ا 

، الـذي اعتـزم     4اإلجراء  ؛ و )كون العنف قائما على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية        
 تنظيم مؤمتر وطين بشأن العنف العائلي، مع التحديد املسبق جمللس تقين تشارك فيـه               مبوجبه

قليمية، وهيئات الرعاية الصحية احمللية، ومراكز تقـدمي املـشورة إىل           اإلدارات املركزية واإل  
، الذي يتمثل   6اإلجراء  األسر، واملنظمات غري احلكومية، واجلامعات، والسلطة القضائية؛ و       

الغرض منه يف رصد ظاهرة العمل غري املعلن يف عنصر سوق العمل للخدمات املرتلية، الذي               
والنساء فوق سن اخلامسة واألربعني املعرضات خلطر الطرد        يشمل بصفة رئيسية املهاجرات     

جترييب للتدخل فيما يتعلق بظهور وظائف غـري         من سوق العمل، باإلضافة إىل حتديد منوذج      
رمسية، بغية التصدي لظواهر مثل العمل غري القانوين ونظام االسـتخدام املباشـر للعمـال               

خنفاض من جانـب وكـالء مـالك األراضـي          الزراعيني غري املعلنني مقابل أجور بالغة اال      
)caporalato.(  

 يف إطار   2007 األوروبيةوقد أدرجت نتائج االستراتيجية اإليطالية السنوية للسنة          -31
 رفع مستوى املعرفة بعوامل التمييز وبسياقات وسبل -1: السياسات األوسع نطاقا املوجه إىل    

 -3تمعية مشتركة وأشكال جمتمعية شاملة؛       توعية اجلماهري والترويج لثقافة جم     -2؛  تهمكافح
 التشجيع على إعـداد ممارسـات       -4رصد حالة تنفيذ التشريعات املتعلقة مبكافحة التمييز؛        

  . شرع يف عملية التنقيح واإلصالح دعم امل-5ووضع مبادئ قانونية بشأن هذا املوضوع؛ 

  بشأن التمييز  1املادة     

 طابع دستوري وتشريعي ومرسومي وإداري، فيمـا        لدى إيطاليا تدابري خمتلفة، ذات      -32
يتعلق بالقضاء على التمييز بني اجلنسني وباحترام مبدأ املساواة بني اجلنسني يف حيـاة البلـد                

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية
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وبوجه عام، فإن الترتيبات القائمة حتظر القيام، على حنو مباشـر وغـري مباشـر،                 -33
ز، والتحرش اجلنسي، والتحرش القائم على أساس نوع اجلنس، وكذلك املمارسـات            بالتميي

  .التمييزية القائمة على أساس نوع اجلنس

 51واملـادة   ) مبدأ عـدم التمييـز     (3وعلى ضوء املبادئ الدستورية، مثل املادة         -34
قضائية خمصصة  ، تنص قوانني خمتلفة على تدائبري منعية وقمعية وكذلك تدابري           )مشاركة املرأة (

  . لصاحل ضحايا التمييز

العمـل  ومن هذا املنظور، جرى بالتايل إضفاء الصبغة الشرعية على مـا يـسمى                -35
بأنـه أقـوى أداة متاحـة       ) 109/93احلكم رقم   (فته احملكمة الدستورية    وقد عرّ . اإلجيايب

يكفـل هلـذه    للمشرع لرفع عتبة البداية لفئات مفردة من احملرومني اجتماعيا، من أجل أن             
وبعـد ذكـر    .  االجتماعي واالقتصادي والسياسي   االندماجالفئات التكافؤ الفعلي يف فرص      

هذا، يتعني أن يشار إىل أن املشرع، يف وقت غري بعيد، كرر أيضا، على مستوى التـشريع                 
العادي، تأكيد حظر التمييز القائم على أساس نوع اجلنس، وذلك بإصدار حكم ذي تطبيق              

  .صر على جمال أو قطاع واحد، مثل العمالةعام، ال يقت

، اعتمدت يف   2006أبريل  / نيسان 11 املؤرخ   198وبإقرار املرسوم التشريعي رقم       -36
 - اليت تنص يف أول أحكامها       مدونة تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة     الواقع املدونة املسماة    

رامية إىل القضاء على أي متييـز      أحكام هذا املرسوم تركز على التدابري ال      " على أن    - 1املادة  
أو إقصاء أو تقييد قائم على أساس نوع اجلنس، يكون له تأثري يعوق أو مينع االعتراف حبقوق 
اإلنسان واحلريات األساسية يف اجملال السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقـايف أو              

  ." تهاممارساملدين أو أي جمال آخر، أو التمتع هبذه احلقوق واحلريات أو 

 من املرسوم التـشريعي املـذكور       1ويسفر مفهوم التمييز، كما هو وارد يف املادة           -37
 كوهنـا  من   - من صيغتها و   -وفقا ملا ميكن استنتاجه     " ذات طابع عاملي  "أعاله، عن مسألة    
تعزيز املساواة وتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف مجيع جماالت احليـاة            هتدف إىل تنظيم    

اجلزء الثاين مـن املرسـوم      (تماعية، وبالتحديد يف العالقات األخالقية واالجتماعية       االج
، ويف العالقات االقتصادية، وحتديدا يف مكان العمل واألعمـال          )التشريعي املذكور أعاله  

، ويف العالقـات املدنيـة      )اجلـزء الثالـث   (التجارية واحلصول على السلع واخلدمات      
  .)اجلزء الرابع(والسياسية 

جمموعة قوانني واحدة جنمع وننسق     ومبوجب املرسوم املذكور أعاله، حاولنا إجياد         -38
 والقـضاء  فيها األحكام القائمة ملنع مجيع أشكال التمييز القائم على أساس نوع اجلـنس       

 التنسيق املذكور أعاله، بـإجراء التغـيريات        نطاق، مع القيام يف الوقت نفسه، يف        عليها
ساق املنطقي واملنهجي للقواعد، وكذلك لتكييف وتبـسيط اللغـة          الالزمة لضمان االت  

  .املعيارية
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مثـل  : وعند القيام هبذا، مت إدراج التشريعات ذات الصلة يف املدونة املذكورة أعاله             -39
؛ والقانون رقـم    "إحلاق النساء باملناصب واملهن العامة    " بشأن   1963 لعام   66القانون رقم   

؛ والقانون رقم   "ملة املتساوية للمرأة والرجل يف جمال التوظيف      املعا" بشأن   1977 لعام   903
األعمال اإلجيابية لتحقيق املساواة بني الرجل واملـرأة يف سـوق           " بشأن   1991 لعام   125
األعمال اإلجيابية املتعلقة مبباشرة اإلنـاث      " بشأن   1992 لعام   215؛ والقانون رقم    "العمل

، الـذي ينقـل إىل إدارة       198/2006تشريعي رقم   كما عدله املرسوم ال   " (لألعمال احلرة 
 انظر املرسـوم    –تكافؤ الفرص املسؤوليات ذات الصلة بشأن مباشرة اإلناث لألعمال احلرة           

تنظـيم أنـشطة    " بـشأن    2000 لعام   196؛ والقانون رقم    )181/2006بقانون رقم   
ة الوطنيـة    بشأن إنشاء اللجن   2003 لعام   226؛ والقانون رقم    "مستشاري شؤون املساواة  
قواعد انتخابات الربملان   " بشأن   2004 لعام   90؛ والقانون رقم    "للمساواة بني الرجل واملرأة   

  ".األورويب

وبشكل أكثر حتديدا، فقد وضع موضع التنفيذ، مبوجب املرسوم املذكور أعـاله،              -40
أة فيما يتـصل    املتعلق بتنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة بني الرجل واملر         EC/2004/113التوجيه  

 تطبيـق وجيدر أن يذكر أيضا بدء إجـراءات        . باحلصول على السلع واخلدمات واإلمداد هبا     
ويطلب هذا  ". ساواة بني اجلنسني يف سوق العمل     تنفيذ مبدأ امل  "بشأن   EC/2006/54التوجيه  

ديـد  التوجيه إعادة ترتيب اهليئات املعنية باملساواة فيما يتعلق بدورها التكميلي، من أجل حت            
جمموعة منطقية من األدوات املشتركة بني الوزارات لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، يتمثـل             

 مهام جديدة ومتمايزة، مبا يف ذلك حتقيق الالمركزية علـى املـستوى             أداءاهلدف منها يف    
ـ اإلقليمي، وتقييم الكفاءة والفعالية والتكاليف، باعتبارها عناصر وظيفية لألساس املنطقي             امل

  .يسمى قواعد التبسيط، بغية دعم التطوير االستباقي لسياسات املساواة بني اجلنسني

ومبزيد من التحديد، فإن املكاتب التشريعية للوزارات املعنية تقوم اآلن بإعداد النص              -41
الذي سينقل فيه التوجيه املذكور أعاله، والذي مبوجبه سيتم إجراء تغيريات شاملة يف املرسوم        

الوحيد، كما هو مدرج يف املرسوم التشريعي رقـم           ويف النص  198/2006ي رقم   التشريع
 وفيما يتصل بتشريعات التنفيذ، فإننـا سـننظر يف          2001.4مارس  / آذار 26 املؤرخ   151

مقترحات أخرى واردة يف تشريعات االحتاد األورويب خبصوص تطبيق مبـدأ املـساواة يف              
مقترح : واة بني اجلنسني يف الوصول إىل سوق العمل       املعاملة، الذي يتضمن أساسا مبدأ املسا     

  .COM (2008) 426للتوجيه 

__________ 
الذي خضع، بدوره، ملزيد من التعديل وإعادة الصياغة، توخيا للوضوح، بغية اجلمع يف نـص وحيـد بـني                     4

، 9/2/1976 املؤرخ EEC/706/207: األحكام الرئيسية يف هذا اجملال، اليت تتضمنها توجيهات اجمللس التالية     
 املـؤرخ   EEC/86/378ىل سـوق العمـل؛ و     خبصوص تنفيذ مبدأ املساواة بـني اجلنـسني يف الوصـول إ           

، خبصوص املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة يف جمـال الـضمان االجتمـاعي املهـين؛                 24/7/1986
، بشأن مقاربة تشريعات الدول األعضاء يف االحتاد األورويب خبصوص         10/2/1975 املؤرخ   EEC/75/117و

، بشأن عبء اإلثبات يف حاالت التمييز القائم        15/12/1997 املؤرخ   EC/97/80املساواة بني اجلنسني؛ و     
 . على أساس نوع اجلنس



CEDAW/C/ITA/6 

GE.10-42537    (EXT) 12 

 دولة من الـدول األعـضاء يف االحتـاد          23، كانت   2008يوليه  / متوز 18ويف    -42
األورويب قد أمتت بالفعل إجراء التصديق، أما إيطاليا واجلمهورية التشيكية والسويد فما زال             

اإلطـار  ) أ: يد نقل التوجيهات طبقا للمعايري الرئيسية التالية      يتعني عليها القيام بذلك، بتوح    
العام ملكافحة التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد، واإلعاقة، والعمر، وامليل اجلنـسي؛              

معاملة األشخاص  ) مفهوم التمييز الذي يفرق بني التمييز املباشر والتمييز غري املباشر؛ ج          ) ب
استخدام اإلجراءات اإلدارية أوالقضائية حلماية     ) ملساواة مع غريهم؛ د   ذوي اإلعاقة على قدم ا    

اعتماد التدابري الالزمة لكي يستخدمها املدعى عليه إلثبات عدم حدوث انتهاك           ) هاحلقوق؛  
) 12املادة (إنشاء هيئات معنية باملساواة     ) ؛ و )بعكس عبء اإلثبات  (ملبدأ املساواة يف املعاملة     

بغض النظر عن دينهم أو معتقدهم، وإعاقتـهم، وعمـرهم، وميلـهم            بني مجيع األشخاص    
  ).، على التوايلEC/2004/113التوجيه و EC/2000/43التوجيه (اجلنسي 

وهلذه الغاية، يكون القصد، عند الشروع يف إعداد النص، هو توضيح وحتديد مهام               -43
ومن ). 3 لفرع املكرس للمادة  رجاء االطالع أدناه على ا    (وأدوارها املتميزة    املساواة القائمة 

اجلدير بالذكر أيضا أنه، لتعزيز الصالحيات ذات الصلة، جرى إيالء اهتمام خاص للمـواد              
املتعلقة بشخص مستشار شؤون املساواة، بالنظر إىل أنه يضطلع، مبوجب القانون، بالـدور             

 5. جمـال العمـل    األساسي يف تعزيز ومحاية التدابري ذات الصلة املتعلقة مبكافحة التمييـز يف           
 كمـا   6.ويتناول النص بالبحث جمموعة التدابري الكاملة الواردة يف التوجيه املذكور أعـاله           

تضمن النص، دون ادعاء الكمال، حماولة التنسيق بني مفاهيم التمييز املباشر وغـري املباشـر               
م احملكمـة   والتقاضي وتوصيف احلاالت، اليت ترفع فيها الدعوى القضائية ضد التمييز إما أما           

  . وجب اآللية اإلجرائية املعنيةاإلدارية وإما مب

   بشأن تدابري السياسات2املادة     

رجاء االطالع أيضا علـى     (يكفل القانون للمرأة احلقوق نفسها اليت يكفلها للرجل           -44
ويف هذا الصدد، تعتزم السلطات حبزم تعميم مراعاة املساواة بني          ). 16الفرع املكرس للمادة    

 التنميطات وتعقد اجملتمع وما يتصل بـذلك مـن ازديـاد يف             ال تزال ومع ذلك،   . سنياجلن
  .املشاكل االجتماعية االقتصادية التأثري بشدة على تنفيذ النظام التشريعي

__________ 
ينبغي أيضا أن يوضع يف االعتبار أن من بني املهام احملتفظ هبا للمستشار الوطين، اليت يتعني االضطالع هبا وفقا                     5

 198/2006عي رقم    من املرسوم التشري   15للمبادئ التوجيهية احلكومية بشأن املوضوع، ما تتضمنه املادة         
حتقيـق اتـساق    ): "ه -، احلرفـان د     15اليت أقرت صيغتها وقيمتها الكاملة، يف هذا النص، انظر املادة           (

واملواقف الوطنية واإلقليمية خبصوص تكـافؤ الفـرص،    السياسات اإلمنائية احمللية مع مواقف االحتاد األورويب     
  ".ال التدريب، فيما يتعلق بتعزيز وإعمال تكافؤ الفرصودعم سياسات العمالة االستباقية، مبا يف ذلك يف جم

حيث إنه يعترب أن من املالئم إجراء استعراض عام هلذه املسألة، مع وضع الفرع املتعلـق بـسياسة الـضمان               6
االجتماعي جانبا عن عمد، حتت مسؤولية احلكومة، كطريقة لتنفيذ القرار الذي أصدرته حمكمة العدل التابعة               

 من  141، والذي مبوجبه أدينت إيطاليا النتهاك التزاماهتا مبوجب املادة          C-46/07ألورويب يف القضية    لالحتاد ا 
  .معاهدة االحتاد األورويب
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ومن مث، فقد اختذت احلكومة اإليطالية عدة تدابري، على املستوى التشريعي، لتعزيز              -45
ويف هذا الصدد، جيدر    .  بني اجلنسني، ضمن مبادئ أخرى     املساواةحتقيق  مبدأ عدم التمييز و   
  :ذكر التدابري التالية

 .سن تشريعات ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث •

يناير / كانون الثاين  9 املؤرخ   7استحدث املشرع اإليطايل، من خالل القانون رقم         •
التناسـلية  األحكام املتعلقة مبنع وحظر ممارسة تشويه األعـضاء         " بشأن   2006
، التدابري الالزمة ملنع ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، باعتبارهـا           "لإلناث

كافحة هـذه   انتهاكا للحقني األساسيني يف سالمة النساء والفتيات وصحتهن، ومل        
 . واملعاقبة عليهااملمارسة

يوليـه  / متـوز  4 املـؤرخ    223 من املرسوم بقانون رقم      19 من املادة    3الفقرة   •
، أنشأت يف   248/2006، بالصيغة اليت حورها وعدهلا هبا القانون رقم         2006

، "صندوق السياسات املتعلقة حبقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص      "رئاسة جملس الوزراء    
 10 000 000 ومبلغ   2006لعام   يورو   3 000 000ذي خصص له مبلغ     ال

 . فصاعدا، على التوايل2007يورو اعتبارا من عام 

رقـم   مـن القـانون      1 من املـادة     1261رة  وق، مبوجب الفق   حقق الصند  مث •
 40، زيادة املبلغ املذكور أعاله مبقدار       )2007قانون املالية لعام    (296/2006

، ختصص منه للصندوق    2009 و 2008 و 2007لكل من األعوام    "مليون يورو   
الوطين ملكافحة العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس حصة عـن             

عن هذا، فإن القانون نفسه ينص أيـضا         وفضال". م من األعوام املذكورة   كل عا 
 مبوجب املرسوم الصادر على حنو      -تضع وزيرة احلقوق وتكافؤ الفرص      "على أن   

مشترك مع وزير التضامن االجتماعي آنذاك، ووزير العمل والضمان االجتماعي،          
خـصيص مـوارد     معـايري لت   -ووزير الصحة آنذاك، ووزير السياسات األسرية       

الصندوق، تقضي بتوفري حصة إلنشاء مرصد وطين ملكافحـة العنـف اجلنـسي             
وللشؤون اجلنسانية، وحصة إضافية خلطة العمل الوطنية ملكافحة العنف اجلنـسي           

مايو، / أيار 16ومبوجب املرسوم املؤرخ    ". اجلنس والعنف القائم على أساس نوع 
الوطين ملكافحة العنف اجلنسي    خصصت وزيرة احلقوق وتكافؤ الفرص للصندوق       

 يورو  3 000 000والعنف القائم على أساس نوع اجلنس حصة سنوية مقدارها          
، باالشتراك مع وزيـر     2007أغسطس  / آب 3ووضعت مبوجب املرسوم املؤرخ     

التضامن االجتماعي آنذاك، ووزير العمل والضمان االجتماعي، ووزير الـصحة،          
التحـصيص، لتخـصيص حـصة مقـدارها        ووزير السياسات األسرية، معايري     

خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف اجلنسي والعنف القائم        " يورو ل  2 200 000
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 يورو إلنشاء مرصد    800 000وحصة أخرى مقدارها    " على أساس نوع اجلنس   
 ".وطين ملكافحة العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس

قانون املاليـة    (2008ديسمرب  /ن األول  كانو 24 املؤرخ   244أقر القانون رقم     •
، إىل صـندوق    2008 مليون يورو توجه، يف عـام        50ختصيص  ) 2008لعام  

السياسات املتعلقة حبقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص، مع إنشاء صـندوق إضـايف            
". خطة مكافحة العنف ضد املرأة" مليون يورو من أجل متويل      20خيصص له مبلغ    

 من ميزانية رئاسـة جملـس       496إطار الباب رقم    وقد خصصت هذه املوارد يف      
القـائم  دوق مكافحة العنف اجلنسي والعنف      صن" املعنون   8قرار اجمللس   (الوزراء  

  ").على أساس نوع اجلنس

 EC/2004/113  التوجيه تنفيذ" املعنون   196/2007إصدار املرسوم التشريعي رقم      •
ل واملرأة فيما يتصل باحلصول على      املتعلق بإنفاذ مبدأ املساواة يف املعاملة بني الرج       

، الذي مبوجبه جرى إدخال وتنظيم حظـر مجيـع          "السلع واخلدمات واإلمداد هبا   
والتشريع ذو . األشكال املباشرة وغري املباشرة للتمييز القائم على أساس نوع اجلنس

 املتاحـة   –ينطبق على مجيع األشخاص الذين يقدمون السلع واخلـدمات          "الصلة  
بصرف النظر عن الشخص املعين، فيما يتعلق بكل من القطاعني العـام            للجماهري،  

اخلاصـة  املعروضة خارج نطـاق احليـاة        –واخلاص، مبا يف ذلك اهليئات العامة       
وهـو  . واألسرية، وكذلك على املعامالت األخرى اليت يضطلع هبا يف هذا اجملال          

 علـى أسـاس نـوع       يصون حرية اختيار املقاول، ما دام اختيار املقاول ال يقوم         
الذي مبوجبه جتري، بسبب    (الفرق بني التمييز املباشر      وفضال عن حتديد     7".اجلنس

نوع اجلنس، معاملة شخص على حنو أقل مواتاة من املعاملة اليت حيظى هبا شخص              
الذي مبوجبه يوضع أشخاص من أحـد       (والتمييز غري املباشر    ) آخر يف وضع مماثل   

أو ممارسة، يف وضع خاص غري مالئم باملقارنة مبا         اجلنسني، بسبب حكم أو معيار      
حيدث مع أشخاص من اجلنس اآلخر إال إذا كان هناك هدف مشروع يربر بشكل              
موضوعي هذا احلكم أو املعيار أو هذه املمارسة وكانت وسائل حتقيق هذا اهلدف             

سبب أية معاملة أقل مواتاة للمرأة ب     "، فإن هذا التدبري يوضح أن       )مناسبة وضرورية 
وتتضمن أشكال التمييز أيضا التحـرش      ". احلمل أو األمومة تشكل متييزا مباشرا     

أي أنواع السلوك غري املقبول ذات اإلحياءات اجلنسية، املعرب عنها بشكل "اجلنسي،  
مادي أو لفظي أو غري لفظي، واليت يتمثل غرضها أو تأثريها يف انتـهاك كرامـة                

 أو عدائيـة أو مهينـة أو إذالليـة أو           شخص، وبصفة خاصة بإجياد بيئة مروعة     
__________ 

فيما يتعلق باخلدمات املالية والتأمينية، على سبيل املثال، يتعني التشديد على أن نوع اجلنس ال ميكن أن يكون                    7
والتنويع غري مسموح به إال إذا كان مناسبا يف تقييم املخاطر، ولكن يتعني             . عنصرا لتنويع احلوافز أو اخلدمات    

ويعتمد املشرع على معهـد مراقبـة       . القيام به على أساس بيانات اكتوارية وإحصائية، تكون مناسبة ودقيقة         
. ية البيانات لضمان معول ) ISVAP: االسم املختصر باللغة اإليطالية   (التأمينات على املصاحل اخلاصة واجلماعية      

  .وال ميكن تطبيق هذا النظام على احملتويات اإلعالمية والدعائية أو التعليم أو على املسائل املتعلقة بالعمالة
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يتعلـق باحلمايـة    وفيما  .  مكررا 55 من املادة    5، وفقا ملا تورده الفقرة      "مزعجة
. القضائية، يأمر القضاء، عند رفع الدعوى، بإهناء السلوك الضار وإزالة آثار التمييز           

 الرابطـات   -1: ويف هذا اإلطار، جيدر ذكر اجلهات التالية صـاحبة املـصلحة          
ملؤسسات، املدرجة يف قائمة خاصة، واملخولة حق التصرف نيابة عن الضحايا أو            وا

 كـانون   19 املكتب الذي أنشأه املرسـوم الـوزاري املـؤرخ           -2 دعما هلم؛ 
 يف إدارة تكافؤ الفرص وعهد إليه مبسؤوليات عن القيام مبا           2007ديسمرب  /األول

 اجلنـسني، ومعاملتـهما     يلزم من تعزيز وحتليل ورصد ودعم لضمان املساواة بني        
 . 8اإلمداد هبا/معاملة متساوية، فيما يتعلق باحلصول على السلع واخلدمات وتوفريها

تنص الفقرة  ): 2008قانون امليزانية لعام     (2007 لعام   244إصدار القانون رقم     •
على أنه، اعتبـارا مـن تـويل        )  من الدستور  51تنفيذ املادة    (1 من املادة    376

نفاذ القانون املشار إليه، جيـب أن يكـون          مهامها يف تاريخ بدء      ليةاحلكومة التا 
اجلملة الثانية من الفقرة    قا مع املبدأ املنصوص عليه يف       تشكيل السلطة التنفيذية متس   

تكافؤ الفرص بني   " من الدستور خبصوص مجلة أمور من بينها         51األوىل من املادة    
 ".املرأة والرجل

ـ        ، اعتمدت وزيرة ت   23/5/2007يف   • ر كافؤ الفـرص، باالشـتراك مـع وزي
 اإلدارة العامة، توجيها لتنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص داخل         االصالحات واالبتكار يف  

 ".اإلدارة العامة

فيما يتعلق بعام   ). وضع خطة مكافحة العنف ضد املرأة      (1 من املادة    463الفقرة   •
ضد  مليون يورو خيصص خلطة ملكافحة العنف        20 صندوق مببلغ    ، أنشئ 2008

لالطالع على مزيد من التفاصيل، رجـاء       (الفرص  رأة، حتت مظلة إدارة تكافؤ      امل
  ).3الرجوع إىل الفرع املكرس للمادة 

__________ 
وفر، على وجه اخلصوص، سبل تقدمي املساعدة املستقلة إىل ضحايا التمييز؛ وجيري، مع احترام صـالحيات                ي  8

 وجود ظواهر متييزية؛ ويعزز اعتماد تدابري حمددة، من جانب          احملكمة ووظائفها، حتقيقات مستقلة للتحقق من     
القطاعني العام واخلاص، وال سيما من جانب الرابطات وكذلك املنظمات املعترف هبا، مبا يف ذلك خطـط                 
عمل إجيايب؛ وينشر تدابري احلماية املعمول هبا، وذلك أيضا من خالل إجراءات إلذكاء الوعي بـشأن مبـدأ                  

ملعاملة وتنفيذ محالت لإلعالم واالتصال؛ ويعد توصيات وآراء بشأن القضايا املتعلقة بـالتمييز،             املساواة يف ا  
باإلضافة إىل مقترحات لتعديل التشريعات القائمة؛ ويعد تقريرا سنويا لتقدميه إىل الربملان بشأن التطبيق الفعلي               

مات وتوفريها، وبشأن فعالية آليات احلمايـة،       ملبدأ املساواة يف املعاملة فيما يتعلق باحلصول على السلع واخلد         
وتقريرا سنويا لتقدميه إىل رئيس الوزراء خبصوص أنشطته، ويعزز الدراسات والبحوث والتـدريب وتبـادل               
املمارسات، بالتعاون مع الرابطات ومع اهليئات املعتمدة، ومع املنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا اجملـال                

 .ية، وذلك أيضا إلعداد مبادئ توجيهية يف جمال مكافحة التمييزومع املؤسسات اإلحصائ
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  حملة عامة:  بشأن سياسات تعزيز املرأة ومحايتها3املادة     

سياسات التعزيز واحلماية املعمول هبا يف األعوام األخرية منبثقة عن تقيـيم حمـدد                -46
فقد شهدت األعوام األخرية حتديا لدور األنثى التقليـدي         . معة حىت هذا الوقت   للبيانات اجمل 

) ISTAT(ويظهر حتليل موجز لبيانات املعهد الوطين لإلحصاء . املتعلق فقط باألسرة واإلجناب   
 أن املرأة، فيما يتصل بالتعليم والتدريب، تدرس أكثر من الرجل وحتقق            2005املتعلقة بعام   

النتائج اليت حيققها، ولو أن هذا اإلعداد ال ينعكس بشكل صحيح يف قطاع             نتائج أفضل من    
، اخنفاض متوسـط    2005 إىل عام    1961وباملثل، فقد سجل، يف الفترة من عام        . العمالة

. 9 إىل النصف، مع ارتفاع متوسط عمر األم عنـد الـوالدة األوىل            امرأةعدد األطفال لكل    
االت الزواج بالتوازي مع تزايد حـاالت الطـالق         ويظهر التحليل املذكور أيضا تناقص ح     

واالنفصال، مما أسفر عن تقلص حجم األسرة املعيشية وتزايد األسر املعيشية املؤلفـة مـن               
ويتوقف هذا الوصف الدميوغرايف واالجتماعي على عوامل كثرية، مبا يف ذلك           . شخص واحد 

وبناء على ذلك، اعتمدت    . ماعياألزمة االقتصادية وصعوبة العثور على عمل واإلقصاء االجت       
احلكومة سياسات وطنية خمصصة ومبادرات خمتلفة لالضطالع، ضمن أمور أخرى، برصـد            
تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة، وسياسات مراعية الحتياجات األسرة، بـشأن مكافحـة             

  . العنف ضد املرأة، وكذلك، أخريا وليس آخرا، سياسات يف جمال التعاون الدويل

يما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان للمرأة، والسيما فيما يتصل مبكافحة التمييز ضد            وف  -47
أو جرى إصالحها يف األعـوام      /آليات وشبكات خمتلفة ذات صلة أنشئت و      املرأة، توجد   

 احلكومة اعتماد مرسوم    246/2005 من القانون    6ويف هذا اإلطار، ختول املادة      . األخرية
م األحكام القائمة بشأن تكافؤ الفرص، وفقا للمبادئ واملبادئ         تشريعي أو أكثر إلعادة تنظي    

بـصيغته   (59/1997 من القانون    20التوجيهية السياساتية واإلجراءات اليت حددهتا املادة       
حتديد أدوات ملنع وإزالة مجيع أشـكال التمييـز،         : وامتثاال للمبادئ واملعايري التالية   ) املعدلة

وم بشكل مباشر أوغري مباشر على أساس نـوع اجلـنس،           وبصفة خاصة التمييز ألسباب تق    
وكذلك لتوفري  (والعرق أو األصل اإلثين، والدين أو املعتقد، واإلعاقة، والعمر، وامليل اجلنسي            

وسيلة منسقة لتحقيق هدف تكافؤ الفرص، حسبما يقتضيه االحتاد األورويب، طبقا للمـادة             
  ). من الدستور117

ن عددا من اهليئات احلكومية يعمل على كفالـة حقـوق           وبشكل أكثر حتديدا، فإ     -48
املرأة، ومن بينها وزارة تكافؤ الفرص واللجنة املعنية بتكافؤ الفرص، املوجـودة يف مكتـب               

ولدى وزارة العمل جلنة مماثلة تركز على حقوق املرأة والتمييـز يف مكـان              . رئيس الوزراء 

__________ 
 مثة أمر وثيق الصلة، فيما يتعلق باألسرة، هو الفجوة بني النوايا املعلنة خبصوص األسرة والسلوك اإلجنايب احملدد                  9

 أجراه مركز الدراسات والـسياسات      كما يظهر استقصاء  ). 2003استقصاء مركز البحوث الدولية لعام      (
 انعدام الثقة يف املستقبل، الذي يتسم بأنه مستقبل غري يقيين على حنـو متزايـد،                2003االجتماعية يف عام    

 .بسبب تقليص تدابري الرعاية
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عظمها إىل نقابات عمالية أو أحزاب      وتعمل منظمات غري حكومية كثرية، ينتسب م      . العمل
اللجنة الوطنية املعنية بتكافؤ الفرص بـني       : سياسية، بنشاط وفعالية على تعزيز حقوق املرأة      

واللجنة الوطنية لتنفيذ مبادئ املساواة يف املعاملة وتكافؤ الفـرص بـني            10الرجل واملرأة؛ 
وجلنة املشتغالت باألعمال   العاملني والعامالت؛ ومستشارو شؤون املساواة بني اجلنسني؛        

  .احلرة

 أدوار اللجنة الوطنية املعنية باملساواة بني الرجـل  164/1990وحدد القانون رقم    -49
 بناء  1984يونيه  / حزيران 12 املوجودة يف رئاسة جملس الوزراء واليت أنشئت يف          -واملرأة  

مؤمتر األمـم   ) 1980(على التوصيات الواردة يف برنامج العمل الذي اعتمده يف كوبنهاغن           
  . ومسؤولياهتا وتشكيلها ومدهتا واعتماداهتا املالية-املتحدة العاملي الثاين املعين باملرأة 

 يف رئاسة جملس الوزراء، وتتمثل مهمتها       1990ومن مث، فإن اللجنة تعمل منذ عام          -50
تنفيـذ  يف تقدمي املشورة والدعم التقين والعلمي إىل رئيس الوزراء فيمـا يتـصل بوضـع و               

السياسات املتعلقة بتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة، مبا يف ذلك إجراءات إذكـاء الـوعي،               
، نقلـت  1996منذ عام (وتعزيز تكييف التشريعات الداخلية مع مبدأ املساواة بني اجلنسني       

ومن مث، فقد جرى إدخال تغيري مهم مبوجب املرسـوم     ). هذه املهام إىل وزيرة تكافؤ الفرص     
، الذي مبقتضاه حولت اللجنة الوطنية املعنية باملساواة إىل هيئة          226/2003عي رقم   التشري

، وفقا ملا يتضمنه    "اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة      "استشارية وإرشادية، تسمى    
مدونة تكافؤ الفـرص بـني      " بشأن   198/2006الفصل الثاين من املرسوم التشريعي رقم       

  ".اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة"املعنون و" الرجل واملرأة

 14 املؤرخ 115وأخريا، جرى تنظيم اللجنة مبوجب مرسوم رئيس اجلمهورية رقم   -51
والية مدهتا ثالث سنوات    " اللجنة"، تعطى   1 من املادة    1وطبقا للفقرة   . 200711مايو  /أيار

 على أن يعـني     2 من املادة    3وتنص الفقرة   . اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الالئحة ذات الصلة       
وزيرة تكافؤ الفرص، اليت    :  عضوا 25وتتألف اللجنة من    . مرسوم من الوزيرة أعضاء اللجنة    

ترأس األعضاء األحد عشر املختارين من أكثر الرابطات واحلركات النسائية متثـيال علـى              
 جوائز يف جماالت العلوم     الصعيد الوطين؛ وثالث نساء اضطلعن بأنشطة متميزة وحصلن على        

؛ وثالثة ممثلني إقليميني يعينهم املؤمتر الدائم للعالقات        "األعمال احلرة االجتماعية  "واآلداب و 
بني الدولة واألقاليم ومقاطعيت ترينتو وبولزانو املستقلتني ذاتيا؛ وأربعة ممثلني عن النقابـات             

الشؤون اجلنسانية؛ وثالثـة أعـضاء   العمالية، ذوي خربة خاصة يف جمال السياسات املتعلقة ب  
__________ 

أعيد تنظيم اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة، املوجودة يف رئاسة جملس الوزراء واليت هلا ميزانيـة         10
، الذي تقرر مبوجبه أن تقوم املنظمات غـري         2007/ 115س اجلمهورية رقم    مستقلة، مبوجب مرسوم رئي   

 . احلكومية املعنية، بدال من وزيرة تكافؤ الفرص، بتعيني نائب رئيس هذه اللجنة
الئحة إعادة تنظيم اللجنة املعنيـة      " بشأن   2007مايو  / أيار 14 املؤرخ   115مرسوم رئيس اجلمهورية رقم       11

، بالـصيغة الـيت     223/2006 من املرسوم بقانون رقم      29ل واملرأة، عمال باملادة     بتكافؤ الفرص بني الرج   
أغـسطس  / آب 1 املؤرخ   177العدد رقم    املنشور يف اجلريدة الرمسية،      248/2006عدهلا هبا القانون رقم     

2007 .  
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. خمتارين من منظمات األعمال ومن قطاع التعاون ذي الصلة، يعملون على الصعيد الـوطين             
  .ومبوجب مرسوم من الوزيرة، يعني أيضا أمني اللجنة من بني أعضائها

وجتتمع اللجنة تسع مرات على األقل يف السنة، بتشكيل موسع يف اثنتني منـها، أي              -52
كة ممثل عن جمال تكافؤ الفرص فيما خيص كل إقليم ومقاطعة ذاتية االسـتقالل، مـن        مبشار

أجل احلصول على تعليقات وأسئلة وتقارير بشأن املسائل املندرجة يف نطاق اختصاص نظام             
  .السلطات احمللية

مبوجـب  " إجراءات ومعايري اختيار أعضاء اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص       "ووضعت    -53
 مـن الـصحيفة     17العدد رقم    (2007أكتوبر  / تشرين األول  18يرة املؤرخ   مرسوم الوز 

مـارس  / آذار 26، واملرسوم الوزاري املؤرخ     )2008يناير  / كانون الثاين  21الرمسية املؤرخ   
 املكمل له الذي يستحدث شبكة كبرية ومفصلة من املتطلبات اليت جيب أن تثبـت               2009

ف التشريع يوهذا التدبري ضروري لتكي. ارك يف اللجنةاجلماعات النسائية أهنا تفي هبا لكي تش
صادرين عن جملس الدولة، وهو أعلى سلطة قضائية إداريـة، ألغيـا            ) 2006(مع حكمني   

إجراءات التعيني يف اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص يف اجلزء املتعلق بتعيني اجلماعات النـسائية              
جة إلجراءين اعترضت عليهمـا رابطـة       بسبب السلطة التقديرية املفرطة، نتي    )  عضوا 11(

   12.نسائية

شبكة مستـشاري الـشؤون     وعلى صعيد قانون العمل، فإنه ما فتئ بالتايل يدعم            -54
: االسم املختصر باللغة اإليطالية   ( اجلنسانية وكذلك اللجنة الوطنية املعنية بتكافؤ الفرص      

CNPO( .       أنـشئت مبوجـب     125ون  واللجنة الوطنية األوىل يف وزارة العمل لتنفيذ القان 
__________ 

ئاسي رقم  الئحة تعديل وتكملة املرسوم الر    " املعنون   8/2009أخريا، مبوجب مرسوم رئيس اجلمهورية رقم         12
، احلرف ج، مـع     2، جرى إدماج مادته     "، خبصوص إعادة تنظيم اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص       115/2007

ويـنص مرسـوم رئـيس      . إلبراز أمهية تعزيز مباشرة النساء لألعمال احلرة      " االجتماعية والتجارية "الفئتني  
 من املرسوم السابق، يف الفقـرة       1املادة   املذكور أعاله، الذي يعدل الفقرة الثالثة من         2009اجلمهورية لعام   

، الذي كان جيري انتخابه سابقا باالقتراع الـسري  "يعني نائب الرئيس" على أن 2، احلرف ب، من مادته   1
وبعـد  " 4مبوجب املـادة  "بأغلبية األصوات اليت تديل هبا اللجنة على حنو صحيح يف عملية تصويت واحدة،         

د عائق مؤقت أو بناء على تفويضه       حيل حمل الرئيس يف حالة غيابه أوجو      "ذلك مبقتضى مرسوم من الوزيرة، و     
، اليت  5، احلرف ج، مجلتان جديدتان يف الفقرة        1وفضال عن هذا، فقد أضيفت مبوجب املادة        ". من الرئيس 

تنص على أن حيضر رئيس إدارة تكافؤ الفرص اجتماعات اللجنة، دون أن يكون له حق التصويت، وكذلك                 
شار الوطين لشؤون املساواة، يف حالة إجراء مناقشة بشأن مسائل          تر الفرصة لدعوة املستشار، أو املس     على تواف 

  . ذات صلة باختصاصه
وتتضمن أهداف اللجنة وضع مقترحات لتقدميها إىل الوزيرة خبصوص إعداد التعديالت التـشريعية                  

ري مباشرة، ضد املرأة وحتقيق توافـق النظـام         الضرورية إلزالة مجيع أشكال التمييز، سواء كانت مباشرة أم غ         
القانوين مع مبدأ املساواة بني اجلنسني؛ واقتراح خطة العمل السنوية، مع حتديد االحتياجات املالية؛ وإعـداد                
اآلراء؛ واخلدمات االستشارية؛ واألنشطة الداعمة لتنفيذ السياسات اجلنسانية؛ ومراقبة التنفيذ ذي الصلة على             

اد األورويب واملستوى الدويل؛ وإعداد تقرير سنوي، يوجه إىل الوزيرة، بشأن وضع سياسـات              مستوى االحت 
تكافؤ الفرص يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، مع التشديد يف هناية األمر على عدم االمتثـال                

حبوثها املتعلقة باملساواة بـني     اللتزامات االحتاد األورويب وعلى تنفيذ محالت إذكاء الوعي باإلضافة إىل نشر            
 من مرسوم رئيس اجلمهوريـة رقـم        6واملخصصات املالية املرصودة للجنة منصوص عليها يف املادة         .اجلنسني
وتنص هذه املادة على أن يستخدم، فيما يتعلق بالنفقات احملددة لتحقيق أهـداف اللجنـة               . 115/2007

  .رئاسة جملس الوزراءووظائفها، الباب املتعلق بامليزانية املخصصة ل
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وتتألف اللجنة الوطنيـة املعنيـة      . 1991أكتوبر  / تشرين األول  20مرسوم وزير العمل يف     
بتكافؤ الفرص من وزير العمل والصحة والسياسات االجتماعية، ومخسة ممثلني عن النقابات            

ـ           23العمالية، و  ة  ممثال خمتارين من داخل منظمة أصحاب العمل واحلركة التعاونيـة واحلرك
ونائب الرئيس خيتاره وزير العمل، بينما يتوخى يف اللجنة أن يـشارك،      . واجلماعات النسائية 

وتقـوم  .  ممثال عن خمتلف قطاعات اإلدارة العامة      11 خرباء و  6دون التمتع حبق التصويت،     
اللجنة الوطنية املعنية بتكافؤ الفرص، اليت تبلغ مدة واليتها ثالث سنوات، باإلعالم وإذكـاء              

عي بضرورة تعزيز تكافؤ الفرص؛ وتضع مدونات قواعد سلوك وفقا لقواعـد املـساواة              الو
ومكافحة التمييز؛ وتعرب عن آراء استشارية بشأن متويل املشاريع؛ وترصد تنفيذ التشريعات            
املتعلقة باملساواة؛ وتعزز متثيل النساء على حنو كاف يف اهليئات العامة؛ وتستطيع أن تطلـب               

مل من أجل احلصول على املعلومات الالزمة بشأن أحوال حمددة خبصوص           تدخل مفتشي الع  
  .العمالة؛ ومتثل إيطاليا يف اللجنة االستشارية للمفوضية األوروبية

وعلى املستوى الوطين واملستوى اإلقليمي ومستوى املقاطعات، نص القانون رقـم             -55
واملقاطعات وبعد االسـتماع     على أن يعني وزير العمل، بناء على تسمية األقاليم           125/91

مبوجـب املرسـوم التـشريعي رقـم        و. إىل النقابات العمالية، مستشارا لشؤون املساواة     
 حيث استحدث، على وجـه التحديـد، جمـال          13، مت إصالح اإلجراء،   196/2000

وعلى وجه اخلصوص،   . االختصاص املتعلق بالعمل اإلجيايب ودور مستشار شؤون املساواة       
ما يتعلق مبكاتب اإلدارة العامة املعنية، بقواعد املرسـوم التـشريعي رقـم             جيدر التذكري، في  

بـشأن الوضـع القـانوين      ) 165/2001وهو اآلن املرسوم التشريعي رقم       (29/1993
وتكافؤ الفرص بـني    ) 7املادة  (ملوظفي اخلدمة املدنية العاملني يف جمايل إدارة املوارد البشرية          

إعداد خطـط  "يت مبوجبها يتوقع أيضا أن تتوىل اإلدارات املعنية        ، ال )61املادة  (الرجل واملرأة   
عمل إجيايب موجهة إىل أن تضمن، يف نطاق جماالت اختـصاصات هـذه اإلدارات، إزالـة              

الفقرة " (العوائق الفعلية اليت تعترض سبيل اإلعمال التام لتكافؤ فرص العمل بني الرجل واملرأة            
 من القانون   2 من املادة    6الفقرة  ) ضمن أمور أخرى   (ومن مث، فقد ألغيت   ). 7 من املادة    5

  .125/1991رقم 

 حتديد دور معزز وأقوى ملستـشاري       161/2000ويعيد املرسوم التشريعي رقم       -56
شؤون املساواة، بغية االضطالع به على املستوى الوطين واملـستوى اإلقليمـي ومـستوى              

وهـؤالء  . اصة الـيت تتـأثر بـإجراءاهتم      املقاطعات، تبعا ملستوى نفوذ اهلياكل العامة واخل      
مهام تعزيز ورصد تنفيذ مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بني الرجل           "املستشارون يؤدون   

__________ 
. ، أعيد النظر يف معايري تسمية مستشاري شؤون املساواة ومـسؤولياهتم          196/2000مبوجب املرسوم رقم      13

ويقوم اآلن مستشارو شؤون املساواة بإطالق أي مبادرة مفيدة لتحقيق األغراض اليت حيددها القانون املذكور               
عامالت إىل التدخل يف اإلجراءات ذات الصلة، مبا يف ذلك          أعاله، من تقدمي الشكاوى بناء على تفويض من ال        

ويوجد املستشار الـوطين يف إدارة العمـل، بينمـا يوجـد            . يف اإلجراءات املتعلقة حباالت التمييز اجلماعي     
رابطة محاية حقـوق    (املستشارون اإلقليميون أو مستشارو البلديات يف مكاتب العمالة يف األقاليم والبلديات            

  ).  التدريب عن بعدالعامالت،
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ويعينون مبوجب مرسوم من وزير العمل باالشتراك مـع         ) 1املادة  " (واملرأة يف مكان العمل   
  ).2املادة (وزيرة تكافؤ الفرص 

 -ستشار الوطين لشؤون املساواة التابع لـوزارة العمـل          ويف الوقت احلايل، ميثل امل      -57
الذي تتمثل مهمته الرئيسية يف القيام على الصعيد احمللي برصد االمتثال لقواعـد مكافحـة               

 سلطة وظيفية حمددة للضمان الفعال الحترام املساواة بـني اجلنـسني يف مكـان               -التمييز  
ملستشار الوطين ووظائفه إىل حد بعيـد       وخالل األعوام املاضية، جرى تعزيز دور ا      14.العمل

 مستـشارا لـشؤون     220، املؤلفة من    شبكة الوطنية ملستشاري شؤون املساواة    البإنشاء  
 6وهدف كل جلنة، بعد إلغاء الفقـرة        . املساواة على املستوى اإلقليمي ومستوى املقاطعات     

لتشريعي رقـم    من املرسوم ا   7، أوضحته املادة    125/1991 من القانون رقم     2من املادة   
  .، اليت حددت أيضا، على حنو أفضل، نطاق األعمال اإلجيابية ومضموهنا196/2000

وبشكل أكثر حتديدا، فإن مهمة مستشاري شؤون املساواة دعم مكاتب العمل على              -58
املستوى اإلقليمي ومستوى املقاطعات لكي تكتشف على حنو فعال أي تصرف متييـزي ذي          

اجلدير بالذكر، يف هذا السياق، أنه، لتحسني كل من الوصول إىل           ومن  . صلة يف هذا الصدد   
سوق العمل وعمالة اإلناث، يضطلع كل من املستشار الوطين وشبكة مستـشاري شـؤون              
املساواة باملهام ذات الصلة، كما حددها القانون، مبا يف ذلك اكتشاف اختالالت التوازن بني      

) دام موارد االحتاد األورويب واملوارد الوطنية واحمللية      باستخ(اجلنسني وتعزيز األعمال اإلجيابية     
وحتقيق االستمرارية بني االسياسات اإلمنائية احمللية وإرشادات االحتـاد األورويب واحلكومـة            

  .الوطنية والكيانات احمللية

ويضطلع املستشار الوطين والشبكة املذكورة أعاله حاليا مبتابعة عدد متزايـد مـن               -59
ار والشبكة أيضا فيما يتعلق هبا بتقدمي شكاوى بناء على          شيز، حيث يقوم املست   حاالت التمي 
 مـن   9وميول هذه اإلجراءات الصندوق املخصص، وفقا ملا تنص عليه املـادة            . هذه املتابعة 

وقد أتاحت هذه املادة أيضا إنشاء قاعـدة بيانـات          . 196/2000املرسوم التشريعي رقم    
  ).قيد اإلنشاء اآلن(نت حمددة وصفحة بابية على اإلنتر

ويؤدي املستشار الوطين وشبكة مستشاري شؤون املساواة دورا رئيسيا يف حتقيـق              -60
ومن هذا  . األهداف اليت تنص عليها التشريعات املتعلقة بالنهوض بدور املرأة يف سوق العمل           
عية حمـددة   املنظور، أطلق املستشار الوطين لشؤون املساواة، يف األعوام األخرية، محالت تو          

استخدام عمل الرجل واملرأة اجلزئي الدوام كوسـيلة        : بشأن دور املرأة يف االقتصاد وكذلك     

__________ 
على الصعيد التارخيي، جرى استحداث التشريع احملدد، اخلاص باملساواة بني اجلنسني يف سوق العمل، مبوجب                 14

، مع أن هـذا     1976فرباير  / شباط 9، املتعلق بتنفيذ توجيه جملس أوروبا املؤرخ        903/1977القانون رقم   
 من  15 من الدستور واملادة     51 و 37 و 3ا يف ذلك املواد     املبدأ سبق إدراجه فعال يف األحكام ذات الصلة، مب        

، وحتظر هذه املادة األخرية بالفعل التصرفات التمييزيـة،         )نظام العمال األساسي   (300/1970القانون رقم   
 . سواء كانت أفعاال أم امتناعا عن أفعال، يف عالقات العمل
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برنامج مكافحة االجتار، بالتعاون    (للتوفيق بني العمل واحلياة األسرية؛ ومكافحة االجتار باملرأة         
  ). مع إدارة تكافؤ الفرص

 الظهور من أجل تعزيز األعمال      آخذ يف مفهوما جديدا لتكافؤ الفرص     ومن مث، فإن      -61
مباشرة اإلناث لألعمـال  املساواة بني اجلنسني يف مكان العمل؛ و: اإلجيابية يف اجملاالت التالية  

 عـن طريـق     احلرة؛ ودعم األمومة؛ وتنظيم العمل؛ وتنفيذ السياسات العمالية االجتماعيـة         
  .ين اإلقليمي واحملليمبادرات ذات صلة تضطلع هبا الشبكة املذكورة أعاله على الصعيد

وتتضمن القائمة املوسعة ملهام املستشار الوطين ومستشاري شؤون املـساواة علـى            -62
املستوى اإلقليمي ومستوى املقاطعات دعم اإلجراءات املتعلقة بالسياسات العمالية، وبشكل          

والعام حمدد السياسات املتعلقة بالتدريب وبتعزيز تكافؤ الفرص يف كل من القطاعني اخلاص             
  .لسوق العمل

وجيري متويل كل األنشطة، ويف املقام األول البحوث والربامج الرائدة، عن طريـق               -63
 مـن قـانون     9صندوق أنشطة مستشاري شؤون تكافؤ الفرص، وفقا ملا تنص عليه املادة            

وهلذه الغاية، جيدر ذكر األنشطة التالية اليت اضطلع هبا خالل          . 196/2000التفويض رقم   
  :2007 – 2005وام األع

إبرام مذكرة تفاهم مع املديرية العامة لسوق العمل من أجل توفري أنشطة التفتيش              •
  اليت يضطلع هبا املوظفون العامون، بغية رصد حاالت التمييز؛

األخبـار  : "املشاركة يف الربامج األوروبية اليت تديرها املديرية العامة لسوق العمل          •
غـري  /لشبكة األوروبية ملكافحة العمل غري النظامي     ا"، و "أخبار جيدة  -اجلنسانية  

  ؛"املعلن
أوروبـا  "املشاركة يف الربنامج األورويب الذي تديره إدارة تكافؤ الفرص، املعنون            •

، هبدف إزالة التنميطات اجلنسانية على املستوى احمللي واملستوى الـوطين           "للنساء
  ومستوى احلكومات األوروبية؛

لية املنحى بشأن الفروق يف األجور بني اجلنسني، بغيـة          املشاركة يف البحوث العم    •
  احلد من التفاوتات ذات الصلة بني اجلنسني يف قطاع الصناعة اإليطايل؛

إنشاء نظام ملعاجلة البيانات من أجل إعداد التقارير اإلقليمية لفترات السنتني عـن              •
م التشريعي رقم  من املرسو46تكافؤ الفرص يف سوق العمل، وفقا ملا تتوخاه املادة 

وقد استنبط نسق إلكتروين، جيري، يف الوقت احلاضر، اختباره يف          . 198/2006
  بعض األقاليم النموذجية؛

: ناول على وجـه التحديـد     إجراء حبوث ودراسات خمتلفة بشأن سوق العمل، تت        •
ذها على  واملؤسسات اإليطالية لتكافؤ الفرص؛ ورصد األنشطة اليت ينف       السياسات  
  شؤون املساواة؛ وحاالت التمييز الفردي واجلماعي؛لي مستشارو الصعيد احمل
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ـ            • طالع إبرام اتفاق مع الرابطة الوطنية للمديرين واملستـشارين التجـاريني لالض
طار مهمة مستـشاري  بامليزنة اجلنسانية على املستوى احمللي، يف إ  باألنشطة املتعلقة   
  . عاتعلى املستوى اإلقليمي ومستوى املقاطشؤون املساواة 

تسفر الشبكة الوطنية عن جهد رائع ومثمر ملكافحة التمييز يف مكان العمـل،             و  -64
 من أجـل حتقيـق      - الذي متس احلاجة إليه يف بلدنا        -وكذلك يف عملية التغيري الثقايف      

   . بني اجلنسني وتنفيذه على حنو تام وفعالتام والفعال مببدأ املساواةاإلقرار ال

وإن كـان هـذا وفقـا    كة واستقالهلا الذايت يف أراضي البلد، وقد ساهم دور الشب     -65
ستراتيجية للوزارة املعنية، يف اختاذ تدابري فعالة فيما يتعلق بكـل مـن             للمبادئ التوجيهية اال  

، "عالقات"وأتاحت إقامة   . النساء، ضحايا التمييز، والشركات املوجودة يف مجيع أرجاء البلد        
 أيضا، مع شركات األعمال استنباط أشـكال جديـدة          "جوهرية"ليست رمسية فقط وإمنا     

للحوار، الذي كثريا ما جيرى يف مقار الشركات نفسها، هبدف حتسني فهم املشاكل املتعلقة              
بدور املرأة يف سوق العمل، مثل نسبة النساء املئوية الشديدة االخنفاض يف سـوق العمـل،                

ا، وفجوة األجور بني اجلنسني، وضآلة      واملراتب الشديدة االخنفاض اليت ميكنهن الوصول إليه      
 .ما حيصلن عليه من وظائف جزئية الدوام، اخل

فحسب وإمنا أن   " مراقب"ومن ناحية الشركات، متثل مفهومها يف أال يكون لديها            -66
 .، من أجل فهم وإهناء األحوال غري املتسقة مع املساواة بني اجلنـسني            "شريك"يكون لديها   

وحقـق  .  بنجاح اإلجراءات اليت استنبطتها الشبكة منـذ إنـشائها         وكان هذا الوضع إيذانا   
مبشاريع فردية متوهلا الوزارة املعنية وتنفذ بالتعاون مـع الوكالـة التقنيـة             املستشار الوطين،   
 ويف إطار اضطالع هذه الوكالة بتنسيقها، تعميق ثالثة ،Italia Lavoro SpAللوزارة، املسماة 

املتعلقة بالتمييز واخلدمات اليت تقدمها الشبكة فيما يتصل بالتمييز؛         اإلعالم باملسائل   : جماالت
واستخدام العمل اجلزئي الدوام؛ وكذلك، يف خامتة املطاف، حتسني مجع البيانات عن حالـة              

  . موظف100املوظفني يف الشركات اليت تستخدم أكثر من 

". أن اجلنـسانية  االتصال بش "وفيما يتعلق بأنشطة االتصال، أنشئ مشروع يسمى          -67
علـى  (ويقوم املشروع، على وجه التحديد، بتعزيز دور ووظائف مستشار شؤون املساواة            

حيث يقدم املعلومـات، بطريقـة      ) املستوى الوطين واملستوى اإلقليمي ومستوى املقاطعات     
مناسبة التوقيت وواضحة وشاملة، إىل الرأي العام واملـسؤولني والـشركاء االجتمـاعيني             

 والسلطات العامة املركزية واحمللية، بشأن اجملموعة الواسعة النطاق من املبادرات           واملؤسسات
  .واإلجراءات اليت سيجري االضطالع هبا يف خامتة املطاف

وقد حققت الشبكة، باإلضافة إىل املزيد من العالقات املباشرة مع عامل الشركات،              -68
سري هذه العالقات فيمـا يتـصل بإدخـال         مسامهة فعلية باستنباط براجميات جمانية ميكنها تي      

براجميات "واستكمل هذا النشاط باملشروع األخري املسمى       . البيانات ذات الصلة ومراجعتها   
وعـالوة علـى التزويـد      . 2008مارس  /، الذي أجنز يف آذار    "العالقات يف فترات السنتني   
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نات اليت ما زالـت غـري       طبقا للبيا : بالرباجميات اجملانية، أضافت الشبكة خدمة عمالء جمانية      
.  يف املائة  30كاملة، يبدو أن الزيادة يف البيانات اليت تصل إىل املستشارين اإلقليميني تتجاوز             

، وقعت شبكة املستشارين الوطنيني لشؤون املساواة مذكرة        2008سبتمرب  / أيلول 15ويف  
جمموعة من املبـادرات    تفاهم مع اإلدارة املعنية، وهي إدارة الشؤون اإلدارية العامة، إلعداد           

  .التدريبية واألعمال اإلجيابية يف جمال اإلدارة العامة

 كما هو مدرج    – 125/91املرسوم رقم   : اللجنة الوطنية لشؤون املساواة   أنشطة    -69
مدونة املساواة بني الرجـل     " بشأن   198/2006بأكمله تقريبا يف املرسوم التشريعي رقم       

ات سنوية لتنفيذ خطط العمل اإلجيايب، بغية توفري فرص          ينص على ختصيص اعتماد    –" واملرأة
واللجنة الوطنية لشؤون املساواة، وهـي هيئـة        . لتحقيق حتسني أحوال حياة املرأة يف العمل      

مسؤولة عن تعزيز وتقييم املشاريع املقدمة إليها، تبني سنويا األهداف اليت تعتزم حتقيقها من              
، يتناول بالبحث اجتاهات سوق     "هدف برناجمي " ونشر   خالل متويل األعمال اإلجيابية وإعداد    

العمل وطلباهتا، باإلضافة إىل األهداف ذات األولوية اليت يتعني العمل على حتقيقها يف سياق              
وبتناول كـل الطلبـات     ). أي تكافؤ الفرص يف قطاع العمالة     ( االحتاد األورويب ذي الصلة     

ابية، استنبطت اللجنة الوطنية إجراء موجهـا إىل        املقدمة من اجلهات املعنية لتمويل أعمال إجي      
تقييم الوضع القائم لكل مشروع من املشاريع املمولة، مبا يف ذلك النتائج احملققة، وأي تـأثري                
إجيايب يف أراضي البلد وآثار املشروع الطويلة األجل، بغية التحقق من، وإثبات، أنه مت بصورة               

وكان هدف أول حبث ممول حتقيـق املـشاريع         . ودةجزئية على األقل حتقيق األهداف املنش     
، ومشل البحث حتليل حنو     )2007مت إجنازها يف عام      (2007 - 2003املتوخاة يف األعوام    

وأظهر هذا البحـث املعـدل      .  مشاريع، من منظور كمي ومنظور نوعي على السواء        106
املهنية وإىل رفع مستويات /جاريةاملرتفع للمشاريع الرامية إىل تعزيز إدراج املرأة يف اجملاالت الت      

متثيلها حيثما تكون ممثلة متثيال ناقصا، وبصفة خاصة يف القطاعات املتقدمة تكنولوجيـا ويف              
  .مواقع املسؤولية

وكان هناك ازدياد يف عدد املشاريع الرامية إىل معاجلة مشكلة العاطالت عن العمل               -70
 النساء ما زالت مشكلة موجودة بـشكل        يف اجلنوب مع تسليط الضوء على كيفية أن بطالة        

  ).Mezzogiorno: باللغة اإليطالية(خاص يف هذه املنطقة اإلقليمية 

املهنية /الرامية إىل تعزيز إدراج املرأة يف اجملاالت التجارية       األعمال اإلجيابية   وحققت    -71
قطاعـات  وإىل رفع مستويات متثيلها حيثما تكون ممثلة متثيال ناقصا، وبصفة خاصـة يف ال             

وتليهـا يف هـذا     .  يف املائـة   63املتقدمة تكنولوجيا ويف مواقع املسؤولية، تأثريات تعادل        
اخلصوص األعمال الرامية إىل التغلب على األحوال الضارة اليت تسبب تأثريات خمتلفة علـى              

نسني ؛ واألعمال الرامية إىل مكافحة التمييز بني اجل       ) يف املائة  47(العاملني، تبعا لنوع اجلنس     
؛ ) يف املائة  35(؛ واألعمال املتعلقة بالتوجيه والتدريب والعمل حلساب الذات         ) يف املائة  44(
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 وقد أضفى اإلطار التـشريعي اجلديـد        15.واألعمال الرامية إىل التوفيق بني العمل واألسرة      
ارة الصبغة الشرعية على إنشاء اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص، باعتبارها اهليئة الداعمـة لـإلد             

  . العامة

االسم (، فيما يتعلق بتنظيمه، فإن اجمللس األعلى للقضاء         القضاء اإليطايل وخبصوص    -72
، بالنظر إىل أن جمال اخلدمة العامة ذو طابع مجاعي، توخى،           )CSM: املختصر باللغة اإليطالية  

تنظيمـي  ولتحقيق تزايد مطرد يف فعالية التغيري ال      . على أساس مستقل، تشكيل اللجنة املعنية     
داخل القضاء واملهن القانونية، شجع مكتب السياسات املؤسسية يف اجمللس األعلى للقـضاء             
على إنشاء مكاتب ال مركزية للسياسات املؤسسية يف آحاد اجملالس القضائية، وذلك بالقرار             

الذي نفذه بعد ذلك اجمللس األعلى للقـضاء يف          (2007ديسمرب  / كانون األول  12املؤرخ  
ميثاق شـبكة   ،  2007يوليه  /ووقع اجمللس األعلى للقضاء، يف متوز     ). 2008ريل  أب/نيسان

وهذه الشبكة مسؤولة عن توجيه تنفيذ مبدأ       . مكاتب السياسات املؤسسية للمهن القانونية    
املساواة بني اجلنسني، باالتفاق على خطط لألعمال اإلجيابية من أجل إزالة العوائـق الـيت               

  . القضاءتعترض سبيل تكافؤ الفرص يف

، املعنـون   ويف هذا اإلطار، يشار أيضا إىل املشروع املمول من إدارة تكافؤ الفرص             -73
، الذي يرعاه احتاد املقاطعات اإليطالية بالتعاون مـع الرابطـة الوطنيـة             "شبكة الشبكات "

للبلديات اإليطالية، واملوجه إىل دعم السلطات احمللية ما دامت هذه السلطات مسؤولة عـن              
ز ثقافة املساواة وسياسات عدم التمييز، وبصفة خاصة يف الوصول إىل املناصـب الـيت               تعزي

تشغل باالنتخاب، على الصعيدين اإلقليمي واحمللي، عن طريق وسائل منها إنشاء مرصد دائم             
الـذي  " (شبكة الشبكات "للنساء والرجال داخل احلكومة احمللية، واستخدام املوقع الشبكي         

  ).2006طعات اإليطالية يف عام أنشأه احتاد املقا

 علـى   حمـددا تركيـزا   ويف الوقت الراهن، تستتبع محاية حقوق اإلنسان للمـرأة            -74
ومن الناحيـة   . السياسات األسرية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتوفيق بني العمل واألسرة         

سلسلة مـن   التارخيية، فإن املشرع اإليطايل يصدر، ابتداء من السبعينيات من القرن املاضي،            
 153/88 بشأن األمومة؛ والقانون رقـم       1204/71القانون رقم   : األحكام العالية القيمة  

__________ 
خالت لصاحل العاطالت عن العمل، الالئـي        على أن التد   2004 – 2003شدد البحث الذي يغطي الفترة        15

يتواصل تزايد وجودهن يف جنوب إيطاليا، واملشاريع التجارية اليت متتلكها النساء والعاملة يف وسط إيطاليـا،                
تركز بصفة رئيسية على األنشطة التدريبية، بينما تركز التدخالت لصاحل العامالت على أعمـال االبتكـار                

 األول، يف أماكن العمل، املوجودة بصفة رئيسية يف مشال إيطاليا ويف وسطها، هبدف التنظيمي وذلك، يف املقام 
ومل حيد التوجيه الـسنوي     . مزدوج هو التوفيق بني العمل واألسرة وتفادي الفصل األفقي والرأسي ضد املرأة           

الت بالفعل  معظم املشاريع تستهدف النساء العام    :  كثريا عن التوجيه السنوي السابق     2004 – 2003لعام  
، وإىل التغلب على    ) يف املائة  40(وتسعى إىل إدراج النساء يف اجملاالت اليت تكون النساء ناقصات التمثيل فيها             
؛ يف حني أن تدابري     ) يف املائة  40(األحوال الضارة اليت تسبب تأثريات خمتلفة، تبعا لنوع اجلنس، متس العاملني            

 وبصفة خاصة عن طريق أدوات التوجيه والتـدريب التعليمـيني           -رأة  تعزيز تنويع خيارات احلياة املهنية للم     
واملهنيني، واألنشطة املوجهة إىل تيسري التوصل إىل العمل حلساب الذات وإىل تيسري حصول النساء العامالت               

 يبلغ  –حلساب الذات واملشتغالت باألعمال احلرة على كل من التدريب على تنظيم املشاريع والتأهيل املهين               
 . يف املائة22ر7مداها 
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بشأن شيكات األسر، اليت حتل حمل املعيار السابق بشأن البدالت األسرية؛ والقـانون رقـم               
 بشأن األعمال اإلجيابية لتنفيذ تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة؛ والقـانون رقـم        125/91
  .بشأن الطفولة واملراهقة 285/97

 اليت، رغم إجيابيتها، مل يكن هلـا        عدد التدابري ويف هذا اإلطار، ينبغي التشديد على         -75
 328القانون اإلطـاري رقـم      : الزخم الالزم لوضع وتنفيذ مشروع منظم موجه إىل محاية        

ات تنفيذ نظام متكامل للتـدخالت واخلـدم      " بشأن   2000نوفمرب  / تشرين الثاين  8املؤرخ  
ضمان وجود نظام متكامل للخدمات االجتماعية؛ وتعزيـز        : ، الذي يهدف إىل   "االجتماعية

األعمال الرامية إىل ضمان جودة احلياة وتكافؤ الفرص؛ واحلد مـن حـاالت االضـطراب               
  .االجتماعي النامجة عن اخنفاض الدخل وعن مشاكل اجتماعية أخرى

، باعتبـاره الوسـيلة     اسات االجتماعية الصندوق الوطين للسي  وهلذه الغاية، أنشئ      -76
، 2000مارس  / آذار 8 املؤرخ   53القانون رقم   وكان  . الرئيسية لتمويل سياسات الرعاية   

أحكام بشأن دعم األمومة واألبوة، واحلق يف الرعاية والتدريب، وتنسيق التوقيتات            "املعنون
أكثر من عقد مـن      (، نتيجة لتطور نظري وتنظيمي وحلشد اجتماعي طويل األمد        "يف املدن 
 بشأن محاية األمهات العـامالت، يعـزز الـنص      1204/71وبإنفاذ القانون رقم    ). الزمن

السابق اإلقرار بالقيمة االجتماعية لألمومة واألبوة، ولكن ال ميكنه أن حيفـز علـى إقامـة                
عالقات وظيفية كاملة املرونة أو أن يؤدي إىل ظهور حقوق غري متمتع هبا على حنو كامـل،              

والقانون املوحد بشأن القواعد اخلاصة بدعم األمومة . أو أن يساعد املنشآت اليت تؤيد إعماهلا
 جيمـع وينـسق   - 2001مارس / آذار26 املؤرخ  151 املرسوم التشريعي رقم     -واألبوة  

  ).يرتع هذا الفيض من التدابري إىل ترشيد التدخالت القائمة( تشريعا 25أكثر من 

، الواردة يف التدخالت القانونية املخصصة، جيدر ذكر        عم األسرة تدابري د ومن بني     -77
املرسوم التشريعي رقـم    (إجراءات دعم الدخل    : فيما يتعلق بدعم األسر    -1 :التدابري التالية 

 بشأن ما يسمى دخـل      350/03؛ والقانون رقم    ) بشأن دخل االندماج األدىن    237/98
 143، الفقرتان   662/96القانون رقم   : يبيةفيما يتعلق باألحكام الضر    -2املالذ األخري؛   

، بشأن اقتطاع معدالت ضريبة الدخل الشخـصي واقتطاعـات          3 من املادة    145و) ب(
 املتعلق بتنفيذه؛ والقانون رقـم      446/97ضريبة الدخل، مبا يف ذلك املرسوم التشريعي رقم         

 التكاليف اليت    من  يف املائة  50 الذي يسمح بأن تقتطع من الدخل اإلمجايل نسبة          476/98
القانون رقـم   : فيما يتعلق بالرعاية االجتماعية    -3يتحملها الوالدان إلمتام إجراءات التبين؛      

 الذي يسند إىل األقاليم مهمة ختطيط التدخالت الرامية إىل دعم أسر األشخاص             162/98
 فيما أدرج(، املنشئ لصندوق وطين للطفولة واملراهقة 285/97ذوي اإلعاقة؛ والقانون رقم   

القـانون  :  فيما يتعلق مبجال العدالة    -4؛  )بعد يف الصندوق الوطين للسياسات االجتماعية     
 38/06، الذي حيدد الئحة جديدة حتكم احلضانة املشتركة؛ والقانون رقم           204/06رقم  

فيما يتعلـق مبجـال      -5الذي يكيف اإلطار التشريعي املتعلق باالستغالل اجلنسي للقصر؛         
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املرتبطة بقـانون التمويـل لعـام        (27، املادة   448/98القانون رقم   : يبالتعليم والتدر 
 موعـده   2000بشأن التزويد اجملاين بالكتب املدرسية، الذي مددت ميزانية عام          ) 1999

، بشأن  2، املادة   30/00؛ والقانون رقم    )1 من املادة    9الفقرة   (9/99النهائي؛ والقانون   
يتني الكمية والنوعية، كما تناوله فيما بعد القانونـان         توسيع نطاق رياض األطفال، من الناح     

 الـذي   62/00؛ والقانون رقـم     )1 من املادة    14الفقرة   (62/00 ورقم   53/00رقم  
استحدث تدابري لدعم احلق يف التعليم وكذلك، بوجه أعم، قطاع التعليم؛ واملرسوم التشريعي 

الثالث األوىل للدراسة يف مؤسسات      بشأن التعليم اجملاين املقدم يف السنوات        226/05رقم  
  .التعليم الثانوي العايل وبشأن الدورات التعليمية التجريبية ودورات التدريب املهين

ومن بني التدخالت الرئيسية لدعم األسرة، الواردة يف قوانني املاليـة الـصادرة يف                -78
 يتعلق باألحكـام    فيما: ، جيدر أيضا التذكري مبا يلي     2006 إىل عام    2000الفترة من عام    

) 2001قانون امليزانية لعـام      (388/00 والقانون رقم    342/00القانون رقم   : الضريبية
اللذان حققا زيادة تيسري العبء الضرييب بتدخالت بشأن معدالت ضريبة الدخل الشخصي؛            

، الـيت تزيـد     2 من املادة    1، الفقرة   )2002قانون امليزانية لعام     (448/01والقانون رقم   
 289/02ر االقتطاع من ضريبة الدخل الشخصي عن كل طفل معال؛ والقانون رقم              مقدا

الذي تدخل مرة أخرى يف الضريبة املسماة ضـريبة الـدخل؛           ) 2003قانون امليزانية لعام    (
الذي أعطى احلكومة تفويضا بإصالح     ) 2004قانون امليزانية لعام     (80/03والقانون رقم   

فذ بعد يف نطاق املدة املقررة، ولكن مت إدراج مبادئه ومعايريه يف            النظام الضرييب، ولو أنه مل ين     
اليت حولت التخفيضات املتعلقة باألعباء األسـرية إىل         (1 من املادة    352 – 349الفقرات  
، معونة مـن    2001قدمت، يف العام املايل     : فيما يتعلق بالرعاية االجتماعية   ؛ و )اقتطاعات

تمي إىل مجاعات حمرومة واألسر اليت متر بأوضاع دخل         أجل األسر اليت يوجد فيها شخص ين      
 إلغاء القيود الواقعة على أهـداف       2003؛ واستهدف قانون امليزانية لعام      )80املادة  (معينة  

صندوق السياسات االجتماعية، اليت، مع ذلك، أعادت فرضها جزئيا بعض التدابري األخرى            
 احملكمة الدستورية على حنـو متكـرر يف         وقد نظرت ). 2004قانون امليزانية لعام    (للدولة  

 423/04القيود الواقعة على األهداف وذلك، على وجه اخلصوص، مبوجب القرار رقـم             
ور، يتعني اعتبار أن الدولة هلا     من الدست  119على أساس اإلطار الذي وضعته املادة اجلديدة        (

أن لألقاليم استقالال ذاتيـا     السلطة التقديرية يف حتديد املوارد الكلية للصندوق، من ناحية، و         
كامال يف البت يف التحديد النهائي ملوارد الصندوق اليت ختصص هلذه األهداف، من الناحيـة               

شـيكات  ) "2006 قانون امليزانيـة لعـام       266/05؛ واستحدث القانون رقم     )األخرى
ثرية، إنشاء صندوق األسرة والتضامن االجتماعي، مبا يف ذلك تدابري ك         "ونص على   " الولدان

ركز قانون امليزانيـة    : فيما يتعلق بالتعليم والتدريب   و". مثل دور احلضانة ورياض األطفال    
 2003 على التعليم الشامل للطالب ذوي اإلعاقة، وركز العامـان املاليـان             2003لعام  
، جـرى، بوجـه     2004ومبوجب قانون امليزانية لعام     ". القسائم التعليمية " على   2004و

ح قروض للطالب وإنشاء صندوق خاص لتزويد الشباب باحلواسـيب          خاص، النص على من   
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 على إنشاء صندوق لتغطية التكـاليف الـيت         2005الشخصية، بينما نص قانون املالية لعام       
  .تتكبدها األسر لتلبية االحتياجات السكنية للطالب اجلامعيني

 جـرى يف    ويف جمال سياسات تعميم مراعاة املنظور اجلنساين ومتكـني املـرأة،            -79
السنوات األخرية حتقيق تركيز حمدد على كل من مفاهيم امليزنة اجلنسانية واستخدام مـا              

  .)5رجاء االطالع على الفرع املكرس للمادة (يسمى الصناديق اهليكلية لالحتاد األورويب 

 - 2000 الصندوق االجتماعي األورويب، حتقق يف إيطاليا، يف الفتـرة           عن طريق و  -80
 ماليني شخص، شكلت    6يل املشترك لعدة مشاريع ذات تأثري على أكثر من          ، التمو 2007
 يف  54ر8، كانت نسبة النساء     )اجلنوب (1ويف أقاليم اهلدف    .  يف املائة منهم   52ر2النساء  

ويف إطـار    . يف املائة  51بلغت نسبتهن   )  الوسط -الشمال   (3املائة، وفيما يتعلق باهلدف     
، الذي يتعني أن جيري وفقا له تنظيم ومتويل إقامة          2007 - 2000الدعم اجملتمعي للفترة    

، )احملور هـاء   يسمى(، جرى تعيني حمور حمدد      2008املشاريع ذات الصلة حىت هناية عام       
تدابري خاصة موجهة إىل حتـسني وصـول املـرأة إىل سـوق العمـل            "يتعني تكريسه ل  

 جديدة وأنشطة ممارسة     فرص عمل  إجيادومشاركتها فيها، مبا يف ذلك التطوير الوظيفي و       
األعمال احلرة، وكذلك اىل احلد من الفصل األفقي والرأسي القائم على أسـاس نـوع               

بـسبب النظـام    )  يف املائة  95(وملكية املوارد يعهد هبا، إىل حد بعيد، إىل األقاليم          . اجلنس
 يف  52(تدريب  ال: ومت إدراج أنواع األعمال التالية    ). الالمركزية اإلقليمية (املؤسسي اإليطايل   

؛ والتوجيه وتقدمي املشورة وتوفري املعلومات؛ والسبل املتكاملة؛ واحلوافز؛ وخـدمات           )املائة
. التوظيف؛ وإجراءات احلكومة؛ وتكامل النظم؛ واإلعالم ومحالت إذكاء الوعي واإلعـالن          

 أن هناك التزامات مبوجب     2007ديسمرب  / كانون األول  31وأظهرت البيانات املسجلة يف     
 يف املائة من املوارد املتاحة يف احملور هـاء،          92ر7 بليون يورو، تشكل     1ر2حملور هاء مببلغ    ا

 ألف مـشروع    25وقد استهل أكثر من     ).  بليون 1ر1(وأن معظم هذه االلتزامات مسددة      
 ألف  377 حنو   2007ديسمرب  / كانون األول  31وبلغ عدد الوحدات املستفيدة املعنية يف       

  .وحدة

األعمال املضطلع هبا بواسطة موارد احملور احملدد هاء، فإن تطبيق مبـدأ            وفضال عن     -81
ويعين هذا  . تعميم مراعاة املنظور اجلنساين ميز برجمة الصندوق االجتماعي األورويب بأكملها         

أن من املخطط له، يف كل جمال سياسايت للصندوق، االضطالع مبجموعة إجراءات بـشأن              
التأكد من أن مراكز وخدمات التوظيف      : الثقافة اجلنسانية، مثل  املساواة بني اجلنسني وتنمية     

؛ ومراعاة توافر املتغريات املتعلقة بنوع       احملددة اجلديدة تويل االعتبار الواجب الحتياجات املرأة     
اجلنس يف مجيع املعلومات ذات الصلة وذلك، أيضا، لتحسني اإلحصائيات اجلنسانية؛ وتنفيذ            

تدريس واملرونة التنظيمية؛ وضمان توافر دعم حمدد للتوفيـق بـني           تدابري املساعدة وطرق ال   
األسرة والعمل، مع إيالء اهتمام خاص للمهاجرات؛ وإدراج املنظور اجلنـساين يف حتليـل              
االحتياجات التدريبية؛ وتدريب املدربني واملوظفني العامني والشركاء االجتماعيني؛ وضمان         
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هين وجتديد املعلومات، كيما تعكس نـسبة النـساء         مشاركة النساء يف دورات التدريب امل     
العامالت؛ وضمان التركيز على كيفية حتسني تنفيذ تدابري اإلعالم املستهدفة للمـستفيدات؛            
وتوفري املساعدة التثقيفية املباشرة لإلدارة العامة، بوسائل منها منـاذج للتـدريب والتوعيـة              

استخدام تقنيات التوجـه     نسانية، إىل جانب  والتثقيف خبصوص املسائل املتعلقة بالشؤون اجل     
  .اجلنساين لتقييم التدخالت ذات الصلة

 تشكل جمال تدخل شـديد األمهيـة        وعلى وجه اخلصوص، فإن الصناديق اهليكلية       -82
وقد خصـصت   . بفضل خصائص عملية الربجمة يف االحتاد األورويب وحجم األموال املتاحة         

اليت وفرها االحتاد األورويب، وبصفة خاصـة الـصناديق         إدارة تكافؤ الفرص الوسائل املالية      
االجتماعية األوروبية، لتقدمي ما يلزم من دعم، على مجيع املستويات، لتنفيذ عمليـة قويـة               
لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، ولضمان دعم املسؤولني عن الربامج التشغيلية اإلقليمية لتنفيذ      

، فقد وفرت اإلدارة املهارات واخلربات املكتـسبة        ومن مث . سياسات تكافؤ الفرص للجميع   
 يف جمال املساواة بني اجلنسني، وذلك بتعزيز        2006 – 2000فعال يف فترة الربجمة السابقة      

تدابري حتقيق تكافؤ الفرص للجميع، أي مكافحة مجيع أشكال التمييز، كما هـي مدرجـة               
  .بريضمن أولويات االحتاد األورويب، وتوسيع نطاق هذه التدا

وتتعلق جماالت التدخل بأنشطة دعم وتوجيه السلطات املركزية واإلقليمية املكلفـة             -83
وتسلم . بالربامج التشغيلية اخلاصة مبسائل حمددة تتعلق بسياسات تكافؤ الفرص وعدم التمييز          

، )Mezzogiorno: باللغة اإليطالية (اإلدارة، على وجه اخلصوص، بإيالء اهتمام حمدد للجنوب         
، حيث حتدث املشاكل حبجم أكرب، يتوافر إلدارة تكافؤ الفرص فيما           )ف حتقيق التقارب  هد(

 - 2005وقد سامهت إدارة تكـافؤ الفـرص يف الفتـرة           16.يتعلق هبا حمور تدخل كامل    
، من خالل األعمال اليت يشارك الصندوق االجتماعي األورويب يف متويلها، يف تنفيذ             2008

__________ 
سيجري السعي يف نطاق جماالت التدخل التالية إىل حتقيق أهداف استراتيجية العمالة األوروبية واألولويـات                 16

اليت حددهتا خارطة الطريق بشأن تكافؤ الفرص، من أجل ضمان التقارب بني السياسات الوطنية والسياسات               
ومن مث، فسوف سيجري توجيه إجراءات النظم       . مليات التعميم اإلقليمية بغية حتقيق تفرع وتكامل وترسخ ع      

  :ذات الصلة، املرتبطة مبجاالت التدخل املشار إليها، إىل
التشجيع على مشاركة النساء واملعرضني خلطر التمييز يف العمليات التعليمية، باعتبارها جـزءا ممـا           

يف جمال التعليم، مع حتسني مهارات النـساء  وبغرض مكافحة خمتلف أشكال الفصل التعلم مدى احلياة يسمى  
  .واجلماعات اخلاضعة للتمييز

تعزيز ودعم وجود النساء واجلماعات اخلاضعة للتمييز يف جماالت البحـث والتطـوير واالبتكـار                    
التكنولوجي، هبدف اجلمع بني الترابط االجتماعي والقدرة التنافسية االجتماعية بتوفري اإلطار الالزم لتعزيـز              

  .الكفاءات ومتكني املرأة
دعم نظام خدمات األفراد وسوق العمل الذي ما زال غري جاهز إىل حد بعيد جلمع البيانات الالزمة      

مع ا فيها خدمات الرعاية والتوفيق،      وإدارة التنويع بتعزيز إمكانية احلصول على خدمات احلماية االجتماعية، مب         
  .واألماكن الصاحلة للعيش فيهامراعاة االحتياجات األساسية للمواطنني 

حتقيق انتشار ثقافة غري متييزية وتعزيز األحوال املواتية للتنمية، مع سد الفجوات اإلقليمية وزيـادة                    
  .الفرص املتاحة للناس يف نطاق هنج موجه إىل التنمية احمللية

مية اليت تضع يف االعتبـار      املسامهة يف تعزيز قدرة اإلدارات يف جمال ختطيط وإدارة السياسات اإلقلي               
  . تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وكذلك خمتلف أشكال التمييز
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وكان اهلدف يف هذا الصدد، كما حددتـه        . لقة بنوع اجلنس  سياسات مكافحة التمييز املتع   
اإلدارة ذاهتا، املسامهة بشكل حاسم يف التنمية يف امليدان وتعزيز إجراءات النظم بشأن تكافؤ              

العمل والتدريب، وتعزيز وبرجمـة     : الفرص، وهو ما ميكن أن حيدث تغيريات يف النظم التالية         
وهلذه الغايـة،   . ع هبا كبار متخذي القرارات بوجه عام      اإلقليم، وتقييم السياسات اليت يضطل    

تعمل إدارة تكافؤ الفرص على نشر السياسات اجلنسانية وتكافؤ الفرص من خالل جمموعـة              
أدوات يتمثل هدفها يف حتسني جودة واتساق الربامج واألعمال الـيت تـشارك يف متويلـها                

  .عمال اليت تضطلع هبا الصناديق الوطنيةالصناديق اهليكلية املذكورة أعاله، باإلضافة إىل األ

  :وتتضمن األنواع الرئيسية للتدخالت حتقيق إجراءات النظم الرامية إىل  -84
  حتسني األحوال املعيشية للمرأة بغية حتسني تلبية احتياجات املرأة؛  -1

  حتسني وصول املرأة إىل سوق العمل وحصوهلا على التدريب؛   -2
   مكان العمل وإعادة توزيع أعمال الرعاية؛حتسني أحوال املرأة يف  -3
. ادية أكثـر مالءمـة    تعزيز مشاركة املرأة يف توفري أحوال اجتماعية اقتص         -4

حتديد منوذج لتقييم السياسات اجلنـسانية      ) 1: (17الرئيسية بالتفصيل ومشلت املهام   
__________ 

كـان هـدف    : VISPOحتديد منوذج لتقييم السياسات اجلنسانية لتنفيذ املبادئ التوجيهية املسماة            -1  17
ليـة التـدابري    املساعدة على تنفيذ ورصد وتقييم ومراقبـة فعا        اإلجراء النظامي وضع منوذج تقييم من شأنه      

واإلجراءات اليت تتخذها الربامج التشغيلية الوطنية واإلقليمية، بغية السعي إىل تطبيق مبـدأ املـساواة بـني                 
وساعد هذا النشاط املركب واملنظم على حتديد مؤشرات، مراعية لالعتبارات اجلنسانية، ملختلـف             . اجلنسني

وحيتوي هذا النموذج   . لتأثري يف أعمال الرصد والتقييم    املراحل يف عمليات ختطيط األنشطة وتنفيذها، هبدف ا       
على جوانب ابتكارية، فيما يتعلق باملنهجية واالتساق الداخلي، وبصفة خاص إلدراج هنج جنساين املنحى يف               

وطبقـا   وإمجاال، أسفر النموذج عن أداة تقييمية وطنية جيري حتديثها مـن وقـت إىل آخـر               . عملية التقييم 
  . تلفة وشىت اخلصائص واملعايري اإلقليميةلالحتياجات املخ

نشأ اإلجراء النظامي عن ضرورة     : إعداد دراسات استقصائية إحصائية، مصنفة حسب نوع اجلنس         -2  
تقدمي نظمنا اإلحصائية القطرية، ذات القدرة على القيام على حنو أفضل باكتشاف الفروق بني اجلنـسني يف                 

 باملشاركة يف سوق العمل، وكذلك فيما يتصل باملسائل املتعلقة بالتوفيق           مجيع األقاليم والقطاعات فيما يتعلق    
وقـد اسـتهدف    . بني العمل واألسرة، وظواهر التحرش، والعنف ضد املرأة، واإليذاء داخل األسرة املعيشية           

  . توحيد هذا اإلجراء قياسيا كجزء من إعداد اإلحصائيات الرمسية
 واملستوى اإلقليمي ومستوى املقاطعات من أجل تنفيذ الربامج         دعم اإلدارات على املستوى الوطين      -3  

  : مت إعداد اإلجراء باالستناد، بصفة رئيسية، إىل األساسني التاليني :ذات الصلة
إعداد وثائق خبصوص توجيه وتناول وحتليل التقدم احملرز يف تطبيق مبدأ املساواة بني اجلنسني فيمـا                     

وقد أتاح هذان النوعان من اإلجراءات حتديد       ). التعميم(ددة واإلجراءات العامة    يتعلق بكل من اإلجراءات احمل    
مدى املعرفة بدور املرأة ووضعها يف السياقات املختلفة؛ ووضع طرائق وأفكار بشأن كيفية تنفيذ الـسياسات                

كن، مـن   وحتسني شروط وصول املرأة إىل سوق العمل وبقائها فيها بشكل دائم، مع ربطها على أوثق حنو مم                
ناحية، بتمكني املرأة وكذلك، من الناحية األخرى، بضرورة التوفيق بني األسرة والعمل وذلك، أيضا، مـن                

  خالل بنيات أساسية حمددة؛
تعزيز الدراسات والبحوث والتحليالت بشأن املسائل ذات الصلة املتعلقة بسوق العمل، والتوفيـق،              

وبالتوازي مع هذا، متثـل     . ن أجل دعم الربامج اليت تضعها هيئة اإلدارة       ، م .والتدابري املصاحبة، والتقييم، اخل   
الغرض من الدعم يف تعزيز مبدأ املساواة بني اجلنسني يف خمتلف مراحل التخطيط، من حتديد الربامج التشغيلية                 

قلها بغية  لإلرشاد والتوجيه وحتديد املمارسات اجليدة ون     " يستخدم"إىل الرصد والتقييم من خالل إجراء قوي        
  .ضمان االتساق والفعالية الضروريني لألنشطة املضطلع هبا على خمتلف املستويات

متثل هدف اإلجراء يف إقامة شبكة جلميع أصحاب املصلحة ومقدمي اخلدمات  : شبكة تكافؤ الفرص    -4  
والتوحيد القياسي  املعنيني تتيح تزويد املستخدمني باملعارف واملعلومات واخلدمات وتعزيز تبادل املمارسات،           
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) 2(؛  )VISPO(لتقييم التأثري االستراتيجي لتكافؤ الفـرص       ادئ التوجيهية   لتنفيذ املب 
دعـم  ) 3(قائمة على أساس نـوع اجلـنس؛        إعداد دراسات استقصائية إحصائية     

السلطات على املستوى الوطين واملستوى اإلقليمي ومستوى املقاطعات من أجـل           
احملققة، ينبغي أن يوضـع  م النتائج  ومن أه . شبكة تكافؤ الفرص  ) 4(تنفيذ الربامج؛   

بشأن حوكمـة   اليت استهلت عمليات    عم املنهجي   يف االعتبار تنشيط إجراءات الد    
أنـواع  واحمللية، يف نطاقها، باستنباط     تكافؤ الفرص، قامت اجلهات الفاعلة اإلقليمية       

الت كثرية، عـن    سلوك ووسائل تطبيقية وإدارية وأدوات تنظيمية أسفرت، يف حا        
وأظهرت ).  املثال لنشر السياسات املتعلقة بتكافؤ الفرص على سبيل      (ابتكارية  سبل  
 تكافؤ الفرص يف بدأت يف هذا اجملال أهنا، بإدراج املسألة املتعلقة بسياسةجربة اليت   الت

اف، فضال مبادرات التنمية احمللية، جتلب عناصر حتسني وحتديث وإنصجدول أعمال 
ويتيح هذا النهج   . مناسبة للتنافسية املتسمة باملسؤولية االجتماعية    عن أهنا توجد بيئة     

 بني املستويني الوطين واحمللي لضمان أن يكون من املمكـن          إقامة شبكات وحتالفات  
املؤسسات املعنية بالقضايا اجلنسانية،كأهداف حتظى     م الغايات، اليت حتددها     استخدا
مجيع املبادرات اليت شهدت مشول املسائل      ويف هذا الصدد، جيدر ذكر      . م عام باهتما

وكوالت إلنشاء مشاريع يتعني    وبروتاجلنسانية عند إعداد اتفاقات      املتعلقة بالشؤون 
املواثيـق اإلقليميـة،    برنـامج   ( التنميـة احملليـة      تعزيزها من خالل شىت وسائل    

  .)PIT الربنامج
 إدارة تكافؤ الفـرص     دد، حت 2013 - 2007ويف إطار الصناديق اهليكلية للفترة        -85

. 2006 - 2000أولويات العمل هبدف ضمان مواصلة إجنازات فترة الربجمـة الـسابقة            
ويهدف هذا إىل تعزيز دورها التحفيزي والتوجيهي بدعم خيارات ومنظورات الـسياسات            

ومبواصـلة إعـداد ونـشر      . اإلمنائية اإلقليمية اليت تغطي املواضيع ذات الصلة مبهمة اإلدارة        
األدوات والنماذج املوجهة إىل تعزيز تكافؤ الفرص يف جماالت التدريب والتوظيف والعمـل             

تزم اإلدارة توطيد تعزيز ودعم االستراتيجيات االبتكارية، اليت من خالهلا تنفذ           االجتماعي، تع 
مبادئ تكافؤ الفرص، كيما تسفر عن إجراءات ومنهجية متسقة مع تعميم السياسات اإلمنائية 

وباإلضافة إىل السياسات التقليدية املتعلقة بتكـافؤ الفـرص، فـإن االقتـراح             . ذات الصلة 
تكافؤ الفرص ناجم عن صالحياهتا اجلديدة، مبا يف ذلـك الـسياسات            االستراتيجي إلدارة   

املـساواة بـني    : اخلاصة مبنع التمييز وحبقوق اإلنسان، بغية التركيز على جمالني ذوي أولوية          
 فيما يتعلق باجملال    -1: اجلنسني، وعدم التمييز، ومها جماالن يتطلبان على السواء تدابري وهنجا         

 - 2000ن تعتمد على اخلربة املكتسبة أثناء تنفيذ برنـامج الفتـرة            األول، تعتزم اإلدارة أ   
، وهو ما سيساعد على العمل، يف نطاق الربنامج اجلديد، على حتقيـق األهـداف               2006

__________ 
. للعالقات بني أصحاب املصلحة واجلهات الفاعلة املؤسسية العاملة على كل من املستويني املركزي واحمللـي              

وأنشئت بوابة إلكترونية منظمة يف أقسام مواضيعية خمتلفة يكفل يف إطارها التحديث املـستمر للممارسـات       
  .)www.retepariopportunita.it(وتبادهلا 
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 فيمـا   -2املتعلقة بالتقدم وذلك على ضوء النتائج احملرزة فعال على املستوى الال مركزي؛             
 الفرص بوضع إجراءات ذات قدرة على حتديد عوامل         يتعلق باجملال اآلخر، تلتزم إدارة تكافؤ     

  . التمييز، اليت يتعني القضاء عليها

ولن توجه هذه اإلجراءات إىل محاية ضحايا التمييز فحسب، وإمنا ستوجه أيضا إىل               -86
وسيريسي هذا تغيريا ثقافيا عميقا، ابتداء من األجيـال         . القضاء على أسباب التمييز اجلذرية    

ومن املهم للغاية، يف هذا الصدد، إعداد       .  بنظام قيم يدعم مجيع أشكال التنوع      اجلديدة، يتسم 
تدخالت لدعم خمتلف اجلهات الفاعلة، املؤسسية وغري املؤسسية، العاملة حاليا يف جمـاالت             

  .مواضيع خمتلفة، بغية إقامة نظام حقيقي للحوكمة وتكافؤ الفرص

  :ت اإلدارة خطة عمل موجهة إىلوضع وفيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني،  -87

حتديد مناذج تدخل، القتراح طرائق حمددة لضمان أن يتسىن للمرأة أن تشارك مبزيد  •
من النشاط يف دروب التعليم والتدريب، وسوق العمـل، والـنظم االجتماعيـة             

ويشكل هذا اإلجراء مـسامهة     ". الوجود املزدوج "والثقافية، وذلك مبراعاة مسألة     
لطات اإلدارية اإلقليمية لكي تستهل عمليات تفـضي إىل أشـكال   مقدمة إىل الس 

أكرب وأكثر تأهيال لوصول املرأة إىل النظام االجتماعي االقتصادي والبقاء فيه بصفة            
  .دائمة

هـات الفاعلـة املؤسـسية      إجياد ثقافة جنسانية يف األقاليم من خالل إشراك اجل         •
ملدين هبدف إقامة نظـام شـبكات       االقتصاديني واالجتماعيني واجملتمع ا   والشركاء  

لى مشتركة بني املؤسسات ذات قدرة على تعزيز سياسات املساواة بني اجلنسني ع           
 تسهم هذه األعمال، يف فترة الـسنوات الـست          ومن املمكن أن  . الصعيد احمللي 

، يف إجياد عمليات، على الصعيد اإلقليمي، للتغـيري الثقـايف           2013 – 2007
  . والتنظيمي

. ت موجهة إىل تعزيز متكني املرأة يف مجيع جمـاالت احليـاة العامـة             حتديد تدخال  •
يـة  واهلدف هو تعزيز وزيادة متثيل املرأة يف مناحي احلياة ويف املـستويات الوظيف            

  . مستوى الدميقراطية يف البلدالعليا، بغية اإلسهام يف رفع 

العنف ضد  اختاذ تدابري الستكشاف اإلجراءات الفعالة ملكافحة أشكال التحرش و         •
املرأة بإشراك مجيع اجلهات الفاعلة املعنية يف هذا اجملال، مع توخي قصد آخر هـو               

  .رفع مستوى االهتمام هبذه املسائل

امليزنة اجلنـسانية باعتبارهـا أداة للمـساءلة االجتماعيـة      تعزيز إجراءات نشر •
 موجهة إىل   واهلدف هو نشر ثقافة إدارة عامة     . للمؤسسات العامة يف األقاليم املعنية    

وسيسهم هذا العنصر يف حتسني ختصيص املـوارد        . حتقيق شفافية أهدافها وعدالتها
  . العامة وزيادة فعاليته
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القيام، من خالل اإلجراءات املذكورة أعاله، بنقل وتعميق ما أرسي بالفعـل يف              •
يدة الربامج السابقة فيما يتعلق بالتقييم اجلنساين، على ضوء املبادئ التوجيهية اجلد          

الصادرة عن االحتاد األورويب، بغية تعزيز نشر ثقافة التقييم اجلنساين يف األقـاليم             
  . املتقاربة

وفيما يتصل بعدم التمييز، عملت اإلدارة على إعداد خطة عمل تسعى إىل وضـع                -88
سياسات تكامل لتحقيق اإلدماج االجتماعي وعدم التمييز عند ختطـيط بـرامج التنميـة              

الـسياسات والتنظـيم    "ع إيالء اهتمام خاص للتجارب املستمرة يف استخدام         االقتصادية، م 
  ).عن طريق هنج متكامل ومتعدد األبعاد(واألدوات املختلفة للربجمة احمللية " والقواعد

وبناء على ذلك، أعدت اإلدارة خطة عمل ابتكارية هتدف إىل أن حتـدد، وبـصفة         -89
  : ت احملددة التاليةاإلجراءا" خاصة مع األقاليم املتقاربة

تعيني مسارات عمل حتدد، وتبحث على حنو شامل، خمتلف أنواع التمييـز ضـد               •
اجلماعات املختلفة والتنميطات املتعلقة بالعضوية، فيما يتصل بـنظم التـدريب،           
وسوق العمل، واحلياة االجتماعية، والثقافة، ولديها القدرة على اقتراح فرضـيات           

ع املشاركة النشطة هلـذه اجلماعـات يف احليـاة          تنطوي على السعي إىل تشجي    
  .االقتصادية واالجتماعية، مع توخي هدف آخر هو تعزيز اإلدماج االجتماعي

التمكني من إقامة روابط وصل بني اجلهات الفاعلة العاملة يف القطـاعني العـام               •
واخلاص والقطاع الثالث، وتدعيم شبكات هذه اجلهات الفاعلة، بغية تعزيز إدماج           

وستساعد التدخالت خالل سنوات    . جلماعات املختلفة اليت ميارس التمييز ضدها     ا
  .التخطيط الست على دعم الشبكات اإلقليمية بغية تعزيز قدرهتا على التدخل

استهالل وتنفيذ عملية لتحديد منوذج لتقييم التأثريات املباشـرة وغـري املباشـرة              •
نتمني إىل اجلماعات اليت تتعرض     للسياسات املوجهة إىل تعزيز إدماج األشخاص امل      

للتمييز، هبدف تعزيز تعميم مراعاة تكافؤ الفرص للجميع يف عمليـات ختطـيط             
  .وتنفيذ السياسات ذات الصلة على املستوى اإلقليمي

تعزيز املبادرات الرامية إىل إجياد ونشر ثقافة قبول وانفتاح جتاه اجلماعـات الـيت               •
 إشراك اجلهات الفاعلة املؤسسية والشركاء      ميارس التمييز ضدها، وذلك عن طريق     

االقتصاديني واالجتماعيني واجملتمع املدين، هبدف رفع مستويات احلوكمة بـشأن          
  .هذه املسائل

وفيما يتعلق بالربجمة، ميكن أن يقال إنه سيجري، وبـصفة خاصـة علـى ضـوء                  -90
 يف إطار سياسة احلكـم  توجيهات االحتاد األورويب، توجيه مزيد من اجلهود إىل إعداد عملية       

 عند تويل املسؤولية وحتديد االستراتيجيات -احمللي بشأن تكافؤ الفرص وعدم التمييز، تشمل   
ويشكل إجيـاد ونـشر     .  مجيع الشراكات االقتصادية والسياسية واالجتماعية     -واألولويات  
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فا تكافؤ  أشكال حوكمة استباقية وعملية للمساواة بني اجلنسني شرطا أساسيا لكي يصبح هد           
الفرص وعدم التمييز جزءا ال يتجزأ من كامل عملية إعداد وتنفيذ التدخالت املوجهـة إىل               

  .حتقيق النمو والقدرة التنافسية

وفيما خيص سياسات محاية حقوق اإلنسان للمرأة، فإن إيطاليا ميزت نفسها دائما              -91
أة، عـن طريـق دعـم       العنف ضد املر  على الصعيد الدويل بالتركيز احملدد على مكافحة        

القرارات ذات الصلة يف املؤمترات الدولية املعنية ودعم برامج حمددة للتعاون يف مكافحة             
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وعن طريق سياسات ومبادرات حمددة على الـصعيد            

  .الوطين

اية ويف السنوات األخرية، حدثت يف إيطاليا تغيريات تشريعية عديدة موجهة إىل مح             -92
وينبثق العنف ضد املـرأة     . النساء واألطفال، ضحايا العنف اجلنسي خارج األسرة وداخلها       

بصفة رئيسية عن سياق العالقات األسرية ويؤثر على النساء املنتميات إىل أي وضع اجتماعي             
وثقايف، حيث يلحق هبن أضرارا بدنية ويسبب هلن عواقب صحية عقلية خطرية، باإلضافة إىل              

  .ن من تكاليف اقتصادية واجتماعية مرتفعةما يكبده

ختص اإلناث علـى    وينبغي عدم النظر إىل ظاهرة العنف ضد املرأة على أهنا مشكلة              -93
وجه احلصر، وإمنا ينبغي أن ينظر إليها على أهنا مشكلة ثقافية تشمل البلد بأكمله وبالتـايل                

منع ومكافحة العنف اجلنسي    : هياحملاور االستراتيجية للسياسة الوطنية     و. جيب التصدي هلا  
والعنف القائم على أساس نوع اجلنس، اللذين ميسان النساء واألطفـال واألشـخاص ذوي              
امليول اجلنسية املختلفة واملعوقني واملهاجرين؛ وحتديد أشكال العنف املختلفة؛ وتقييم تأثريها           

عالم والتوعية بشأن هـذه     االجتماعي واالقتصادي والثقايف، باإلضافة إىل استنباط آليات لإل       
الظاهرة وتعقدها؛ ومحاية الضحايا من خالل إجراءات تنظيمية أيضا إذا اقتضى األمر ذلك؛             

  .وإطالق محالت توعية وإعالم بشأن املساواة ومكافحة التمييز

ويتعني من وجهة نظر تشريعية، لتكملة التشريعات القائمة، ذكر املرسوم التشريعي             -94
 بشأن تنفيـذ    73/2002، املتعلق بتنفيذ توجيه جملس أوروبا       2005مايو  / أيار 30املؤرخ  

 يف حالـة    مبدأ املساواة بني اجلنسني يف املسائل اخلاصة بتوفري فرص العمل وبظروف العمل           
ومبوجب هذا املرسوم، يعترب التحرش اجلنسي يف العمل مـساويا          . التحرش والتحرش اجلنسي  

 التصرفات املماثلة جبميع أشكال تدابري احلماية اليت ينص         ألشكال التمييز األخرى، بغية مشول    
 حدثت تعريفـي التمييـز      2وعلى وجه اخلصوص، فإن املادة      . عليها فعال القانون اإليطايل   

املباشر وغري املباشر مبوجب التعريف اجلديد الذي وضعه جملس أوروبا، مبا يتماشى مع مـا               
، على التوايل، باإلضافة إىل     2003 لعام   216 ورقم   215حدده املرسومان التشريعيان رقم     

وقد نص هذا املرسوم أيضا على أن تعترب مشمولة         . وضع تعريفي التحرش والتحرش اجلنسي    
يف نطاق تعريف التمييز مجيع التصرفات اليت يقوم هبا صاحب العمل واليت تشكل ردا علـى                

 يف املعاملة بـني الرجـل       شكوى مقدمة، أو دعوى مرفوعة، لتحقيق االمتثال ملبدأ املساواة        
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ومن مث، فإن هذا اإلطار يوفر، فيما يبدو، أدوات قانونية مالئمة ملنع وقمع األفعـال               . واملرأة
على مستوى قانون اإلجراءات املدنية، حلماية دوافـع         املنطوية على سلوك متييزي وكذلك،    

  .الضحايا

سائل الواردة يف مشاريع القوانني     وباملثل، فإن وزيرة تكافؤ الفرص احلالية، بتناوهلا امل         -95
قـانونني ملكافحـة     مشروعي، أعدت   )2007(املعروضة خالل الدورة التشريعية السابقة      

األول خبصوص جرمية املالحقة والثاين خبصوص العنف اجلنسي، وقـد          : العنف ضد املرأة  
وع  مـشر –أوال : 2008يونيه / حزيران18أقرمها جملس الوزراء يف جلسته املعقودة يف        

وقد أعد مشروع القـانون  . "تدابري التصدي ملمارسي االضطهاد"بشأن  AC 1440القانون 
هذا لتقدمي إجابة حمددة فيما يتعلق مبكافحة العنف املرتكب ضد املرأة، بالـشكل املـسمى               

والواقع أن أعمال العنف، اليت كثريا ما تـسبقها         . املالحقة، أي التحرش أو التكدير املتواصل     
ومبوجب مشروع القانون   . االضطهاد، تكلل، حىت اآلن، باإلفالت من أي عقاب       أشكال من   

تزاد العقوبة اليت تفرض على مرتكبها إذا حدثت " املالحقة"السابق، استحدثت جرمية جديدة     
ومينع أيضا احلظر إذا دخل مرتكب املالحقة املزعوم األمـاكن الـيت     . يف ظل ظروف خاصة   

تهاك أو أقاربه أو شريكه أو األشخاص الذين تربطه هبـم           يألفها الشخص الذي تعرض لالن    
.  من مـشروع القـانون املـذكور       3 من املادة    1عالقة عاطفية، وفقا ملا تنص عليه الفقرة        

ومشروع القانون معروض حاليا على جملس النواب ومعهود به إىل اللجنـة الثانيـة املعنيـة                
وينص . "تدابري مكافحة العنف اجلنسي"بشأن  AC 1424مشروع القانون  -ثانيا بالعدالة؛ 

مشروع القانون هذا على تدابري لتعزيز احلماية اجلنائية من العنف اجلنسي، ويستحدث ظروفا             
مشددة للعقوبة تتعلق بطريقة تصرف مرتكب اجلرم، تفرض مبوجبها زيادة العقوبة يف حالـة              

ومن مث، فإن جرمية العنف     . املعاودة، وينشئ آليات لتسريع اإلجراءات وحتقيق حتمية العقاب       
اجلنسي من جانب فرد أو مجاعة توضع ضمن اجلرائم اليت يتوقع القبض على مرتكبيهـا يف                

، باإلضافة إىل إعمال اإلجراءات القضائية      )ومل يعد القبض عليهم بناء على تبليغ      (حالة تلبس   
روف حمددة مشددة ، وكذلك استحداث ظ)giudizio direttissimo: باللغة اإليطالية(الفورية 

للعقوبة، مبا يف ذلك استعمال مواد تستنفد قدرة الضحية على فعل أي شيء، ونوعية والـد                
النفسية بني مرتكب اجلـرم     " التبعية" أو والده بالتبين أو الوصي عليه، وعالقة         مرتكب اجلرم 

ومشروع القانون هذا أيضا معروض حاليا على جملـس النـواب           . والضحية، ومحل الضحية  
  .معهود به إىل اللجنة الثانية املعنية بالعدالةو

ومن مث، فإن االغتصاب، مبا يف ذلك االغتصاب يف إطار العالقة الزوجيـة، غـري                 -96
، الـذي أدخـل يف   66/96القانون رقم مشروع، وتقوم احلكومة، على حنو فعال، بإنفاذ     
  . مكررا609قانون العقوبات اجلرائم ذات الصلة حتت املادة 



CEDAW/C/ITA/6 

35 GE.10-42537    (EXT) 

داخـل   مكافحة العنـف   تدابري"املعنون   154/2001القانون رقم   ميكن اعتبار   و  -97
، الذي يركز على الطرد القسري للزوج العنيف عن طريق الدعوى املدنية أو             "األسرة املعيشية 

  .الدعوى اجلنائية، أداة ممتازة لوقف العنف العائلي

يد أفراد األسرة، ويتيح مقاضاة     وجيرم القانون اإليذاء البدين للنساء، مبا يف ذلك على            -98
مرتكيب العنف ضد النساء، ويساعد النساء الالئي وقعن ضحايا هلجمات على تفادي اإلعالن          

ويف حني أن سلطات إنفاذ القوانني والـسلطات القـضائية ال متـانع يف              . يف هذا اخلصوص  
توجيه التـهم   مقاضاة مرتكيب العنف ضد النساء، فإن النساء الضحايا كثريا ما حيجمن عن             

اإلشارة، كمثال يف هذا الصدد،      وجتدر. ضد اجلناة بسبب اخلوف أو العار أو اجلهل بالقانون        
 شخصا أدينوا   1 344 حالة اغتصاب وأن     4 020، مت اإلبالغ عن     2005إىل أنه، يف عام     

  ).1لالطالع على مزيد من املعلومات، رجاء الرجوع إىل املرفق رقم (

ضطلع إدارة تكافؤ الفرص، منذ إنشائها، بدور القوة احملركة لتنفيذ          ويف هذا اجملال، ت     -99
وجرى دعـم   . األنشطة ذات الصلة، على كل من الصعيد االجتماعي وصعيد وضع املعايري          

قـانون  : ، كمـا يلـي    الصعيد اإلقليمي  علىهذا النهج وتكملته مببادرات تشريعية عديدة       
 الصندوق املخصص للنساء ضحايا العنـف؛       ، الذي أنشأ  9/1999بازيليكاتا اإلقليمي رقم    

، املتعلق بتنفيذ مشاريع مكافحـة      17/2000وقانون فريويل فينيسيا جيوليا اإلقليمي رقم       
، املتعلق  31/2006العنف ضد املرأة ومراكز مكافحة العنف؛ وقانون أبروزو اإلقليمي رقم           

قانون التيوم اإلقليمـي    بتنفيذ مشاريع مكافحة العنف ضد املرأة ومراكز مكافحة العنف؛ و         
، املتعلق بتنفيذ مشاريع مكافحة العنف ضد املرأة ومراكز مكافحة العنف؛           64/1993رقم  

، املتعلق بتنفيذ مشاريع مكافحة العنف ضد املرأة        11/2005وقانون كامبانيا اإلقليمي رقم     
تعلـق  ، امل 2007مـارس   / آذار 6ومراكز مكافحة العنف؛ وقانون ليغوريا اإلقليمي املؤرخ        

بتنفيذ مشاريع مكافحة العنف ضد املرأة ومراكز مكافحة العنف؛وقانون كاالبريا اإلقليمـي            
، املتعلق بتنفيذ مشاريع مكافحة العنف ضد املرأة ومراكز مكافحة العنف؛           20/2007رقم  

، املتعلق بتنفيذ مشاريع مكافحة العنف ضد املـرأة         8/2007وقانون سردينيا اإلقليمي رقم     
، املتعلق بتنفيذ تـدابري     59/2007كافحة العنف؛ وقانون توسكاين اإلقليمي رقم       ومراكز م 

  .منع العنف القائم على أساس نوع اجلنس

وتعمل اإلدارة أيضا على دعم، والتمكني مـن إجـراء، األحبـاث والدراسـات                -100
مفيـدة  ن بيانات ومعلومات    االستقصائية اليت تتناول املوضوع، واليت وفرت نتائجها حىت اآل        

ويف . لتحديد السياق الذي يتعني أن توضع فيه تدابري منـع ومكافحـة العنـف اجلنـساين            
، نشر املعهد الوطين لإلحصاء دراسة، أجريت بتكليف من وزارة تكافؤ           2007فرباير  /شباط

  ).1رجاء االطالع على املرفق رقم (الفرص، عن العنف اجلنسي يف إيطاليا 

لإلحصاء، وهو الوكالـة اإلحـصائية الرمسيـة للحكومـة          وقد أفاد املعهد الوطين       -101
 31ر9 سنة، أو    70 و 16 مليون إمرأة على األقل تتراوح أعمارهن بني         6ر7اإليطالية، بأن   
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وكانت مخسة  . يف املائة من السكان، وقعن ضحايا للعنف مرة واحدة على األقل يف حياهتن            
ا لالغتـصاب أو الـشروع يف       ماليني إمرأة ضحايا للعنف اجلنسي ومليون إمـرأة ضـحاي         

 حالـة اغتـصاب أو      74 000، قدر املعهد أنه كانت هناك       2006ويف عام   . االغتصاب
وقد ارتكب الشركاء حنـو     .  حالة مت إبالغ الشرطة هبا     4 500شروع يف االغتصاب، منها     

والواقع أن البيانات تظهر وضعا مـثريا للقلـق،         .  يف املائة من حاالت االعتداء اجلنسي      23
وهذا عنف مـستتر،    . بح فيه األماكن املألوفة أكثر من غريها أماكن تشتد فيها املخاطر          تص

يتسم بقلة سبل حتاشيه، تتعرض له النساء الالئي يواجهن أعباء يومية ثقيلة الوطأة قلما تتـيح     
العنـف النفـسي    : وتوصلت الدراسة إىل وجود العنف بأشكاله الكثرية      . هلن سبيال للنجاة  

وتتراوح أنواع العنف اجلنسي من االغتصاب إىل التحـرش         .  والعنف اجلنسي  والعنف البدين 
اجلنسي، ومن اإلجبار على ممارسة عالقات جنسية مع آخرين إىل ممارسة عالقات جنسية غري      
مرغوب فيها، يتم حتملها بدافع اخلوف من العواقب، وإىل ممارسة أنشطة جنـسية مهينـة               

  . مكررا من قانون العقوبات اإليطايل609بوجه عام املادة أفعال إجرامية تنص عليها : ومذلة

خصائص ) العنف العائلي (ويظهر العنف املرتكب من شركاء النساء داخل األسرة           -102
جمموعة من أنواع السلوك اليت ترتع إىل فرض ومواصلة السيطرة على النساء وأحيانا علـى               

، )الزوجـة ( القوة على الشخص اآلخر      وهذه استراتيجيات فعلية هتدف إىل ممارسة     . األطفال
تدمري ممتلكاهتا؛ وقتل احليوانات اليت ختـصها؛ والقـدح يف          : باستخدام أنواع سلوك خمتلفة   

سلوكها وأسلوب حياهتا؛ والغرية والتهديدات وأعمال العنف اليت ال يوجد دافع حيض عليها؛   
بذلك يوجد اجلاين مناخا    و. وتنفيذ أشكال سيطرة، أو فرض قيود، تفضي إىل عزلة اجتماعية         

دائما من التوتر واخلوف والتهديد ميكن أن حتدث فيه أيضا ممارسة العنف البدين أو العنـف                
  . اجلنسي على حنو متقطع وتكون، مع ذلك، شديدة الفعالية ألن الفاعل موجود باستمرار

 000ر أن   من املقد : وبيانات الدراسة االستقصائية للمعهد الوطين لإلحصاء متنوعة        -103
 سنة يقعن ضحايا للعنف خـالل حيـاهتن         70 و 16 إمرأة تتراوح أعمارهن بني      6 743

وقد تعرضت  ).  يف املائة من النساء يف الفئة العمرية املتناولة بالدراسة         31ر9تعادل نسبتهن   (
). 1رجاء االطالع على املرفق رقم      ). ( يف املائة  23ر7(مخسة ماليني إمرأة للعنف اجلنسي      

 5ر4( ألف إمرأة    150 وحده، بلغ عدد النساء ضحايا العنف مليون و        2006ام  وخالل ع 
 يف املائة من النساء؛ وبلغت نـسبة النـساء الالئـي      2ر4وأصاب العنف العائلي    ). يف املائة 

والنساء املطلقات واملنفـصالت عـن      .  يف املائة  3ر4تعرضن للعنف خارج األسرة املعيشية      
 يف املائـة، أي ضـعف الـرقم         63ر9: نف خالل حياهتن  أزواجهن يلحق هبن مزيد من الع     

  .املتوسط

ويف مجيع احلاالت تقريبا، ال جيري اإلبالغ عن العنف ويبقى الشركاء الذين يـتم                -104
ويظل عدد احلاالت غري املبلغ عنـها شـديد         . اإلبالغ عنهم بال عقاب يف معظم األحوال      

 يف املائة مقابل نسبة احلـاالت       96اء حنو   وتبلغ احلاالت اليت يرتكبها غري الشرك     . االرتفاع
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ومن مث، فإن قلة من الضحايا هي فقـط الـيت           .  يف املائة  93اليت يرتكبها الشركاء والبالغة     
 يف املائة فقط اهتم     27ر9 يف املائة منها     7ر5أبلغت عن حاالت عنف عائلي، وتبلغ نسبتها        

 يف  2ر6ا زالت احملاكمة جارية يف      وم.  يف املائة منها   8ر3فيها شريك، بينما أدين شريك يف       
  18.املائة من احلاالت

ويف هذا اإلطار، وقعت وزارة تكافؤ الفرص اتفاقا مع املعهد الوطين لإلحـصاء، يف                -105
، لتعميق تناول موضوع التحرش يف مكان العمل، وكذلك فيما يتعلق           2008أبريل  /نيسان

دراسة التمييز بـني اجلنـسني يف       وسوف يستخدم هذا االستقصاء أيضا ل     . بالتحرش اجلنسي 
مكان العمل يف بعض مظاهره وسيسفر عن إجراء رئيسي لضمان توافر معلومات إحـصائية              

  .رمسية

وهلذه . توخي إعداد خطة عمل وطنية ملكافحة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         وقد    -106
ـ  2007أغـسطس   / آب 3الغاية، خصص املرسوم املشترك بني الوزارات املـؤرخ          غ  مبل

أو إقامة  /ويتطلب إعداد اخلطة تعزيز التدابري الرامية إىل تصميم و        .  يورو 2 200 000ر00
شبكات إقليمية فيما بني خمتلف أصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص، مـن أجـل               
حتديد االستراتيجيات واإلجراءات والتدخالت املتكاملة واملتعددة التخصصات واملشتركة بني         

وينبغـي، علـى وجـه      .  جمال منع العنف ومحاية الضحايا وإعادة إدماجهم       القطاعات، يف 
 -اخلصوص، أن تتضمن اإلجراءات إشراك املنظمات االجتماعية من القطاعني العام واخلاص            

الرعاية الصحية، واخلدمات االجتماعية، والشرطة، واخلدمات التعليمية،       خدمات  مثل مقدمي   
 بغية إتاحة إنـشاء الـشبكات       -الرعاية النفسية   خدمات  واملستشارين القانونيني، ومقدمي    

املستدامة ملنع ومكافحة مجيع أشكال العنف ضد النساء واألطفال واألشخاص ذوي امليـول             
أوالتأهيل اإلمنائي هلذه الشبكات، مع مراعاة اجلماعات الضعيفة بـشكل          /اجلنسية املختلفة و  

  .ساء املنتميات إىل أقليات إثنية، اخلخاص مثل ذوي اإلعاقة واملسنني واملهاجرين والن

  :ومن بني األهداف، يتوقع أن يكون من املمكن للخطة  -107

تعزيز القدرة اإلقليمية من خالل مجع وحتليل وتقييم وتبادل اخلربات وأفضل   -1
  املمارسات؛

وضع واختبار املنهجيات والتدريب والتقييم االبتكاري لدعم وتطوير شبكة         -2
  قليمية من خمتلف اجملاالت التنظيمية والثقافية واملهنية؛جهات فاعلة إ

__________ 
فصل قريب عنيـف    " تدابري مكافحة العنف يف العالقات العائلية     " املعنون   154/2001القانون رقم   ل  يتناو  18

ومل تكن هناك، قبل اعتماد هذا التدبري، أي أحكام         . عن األسرة، عن طريق إجراءات قانونية مدنية أو جزائية        
وينص .  اختاذ إجراء جزائي   حمددة ملنع استمرار السلوك العنيف من جانب قريب عدواين داخل األسرة، قبل           

 على أنه ميكن لقاض فرض الفصل الفوري لقريب عنيف عن األماكن اليت تتردد              154/2001القانون رقم   
، إذا كان سلوكه يتسبب يف إحلاق ضرر جسيم بالسالمة          )مثل مكان العمل ومدرسة األطفال    ( عليها األسرة   

ويـدخل  .  عندما ال يكون هذا السلوك خاضعا للمالحقة       البدنية أو املعنوية، أو باحلرية الشخصية، لألسرة،      
هذا القانون تغيريا يف املنظور يف جمال التصدي للعنف ضد املرأة، ألنه يتناول طلب الضحايا البقاء يف األسرة                  

 .املعيشية
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وضع واختبار معايري وإجراءات للعمليـات املـشتركة بـني املنظمـات              -3
  واملشتركة بني القطاعات الضرورية للتحكم يف الشبكة؛

إذكاء وعي خمتلف اجلهات الفاعلة اإلقليمية املشاركة وإعالمها وكفالـة            -4
  ختصصها؛

. ار إجراءات موحدة ومعيارية لرصد وتقييم الربامج ذات الصلة        وضع واختب   -5
على مستوى كل من األقـاليم      (وستكون اجلهات الفاعلة املشاركة مؤسسات عامة       

يف شراكة مع جهات اجتماعية فاعلة أخرى من القطـاعني          ) واملقاطعات والبلديات 
  .كالهالعام واخلاص تتوىل املسؤولية عن منع ومكافحة العنف مبختلف أش

باستخدام املوارد للتصدي للعنف القائم على أساس نوع اجلـنس،          وفيما يتعلق     -108
 يورو أعطيت للصندوق الوطين ملكافحة العنـف        3 000 000يالحط أن من بني حنو      

حـصص  ( يورو   2 200 000، مت ختصيص    2007القائم على أساس نوع اجلنس لعام       
)  العنف القائم على أسـاس نـوع اجلـنس         مستخدمة لتمويل خطة العمل الوطنية ملكافحة     

 مشروعا موجهة   17 املتعلق بتمويل    2007ديسمرب  / كانون األول  6لإلشعار العام املؤرخ    
ومبوجـب  . إىل تعزيز تدابري املنع ومكافحة العنف القائم على أساس نوع اجلنس بوجه عام            

 28دارة  ، بشأن املوضـوع نفـسه، أقـرت اإل        24/04/2008اإلشعار التايل الصادر يف     
بيد أن هذه املوارد، يف غياب مرسوم للرصد     .  يورو 3 404 629مشروعا، بلغت ميزانيتها    

وعوضا ". صندوق السياسات املتعلقة باحلقوق وتكافؤ الفرص"مت حتميلها على  والتخصيص،
عن ذلك، مل تستخدم املوارد املخصصة إلنشاء مرصد وطين ملكافحة العنف اجلنسي والعنف             

 من ميزانيـة    493أساس نوع اجلنس، ومن مث فإهنا متوافرة يف إطار الباب رقم            القائم على   
صندوق السياسات املتعلقة باحلقوق وتكـافؤ      " املعنون   8قرار اجمللس   (رئاسة جملس الوزراء    

  ").الفرص

 أخـر االسـتخدام     2008 و 2005والواقع أن تبدل احلكومات فيما بني عامي          -109
ين ملكافحة العنف اجلنسي والعنف القائم على أسـاس نـوع           الكامل ملوارد الصندوق الوط   

  .اجلنس، على الرغم من أن هذه املسألة تعترب دائما أولوية يف جدول أعمال السياسة الوطنية

ومن مث، فإن إدارة تكافؤ الفرص، ملكافحة ظاهرة العنف ضد املرأة على حنو فعال،                -110
شبكة مكافحة العنف بني    "ملشروع املعنون   ، أجنز ا  2006ويف عام   . استهلت عدة إجراءات  

، اهلادف إىل اكتشاف اإلطـار االجتمـاعي        " URBANاملدن اإليطالية املشمولة باملشروع     
والثقايف واملؤسسي الذي تنشأ وتتطور فيه ظاهرة العنف ضد املرأة، بغية حتديـد وتـصميم               

دمها املـشروع، تـسىن     وبفضل املنهجية االبتكارية اليت يستخ    . سياسات للتدخالت الفعالة  
. توضيح ما يعنيه الشعور بالعنف والتنميطات اليت ما زالت تربره يف شىت املناطق اإلقليميـة              

واستنبطت أيضا طريقة ابتكارية للتصدي ملوضوع العنف ضـد املـرأة مبقارنـة املعـارف               
ملعنون وجرى بيان نتائج مرحلة املشروع الثانية يف املنشور ا        . واألدوات وخمططات املساعدة  
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ومن خالل حبث عملي اعتمد املؤشرات اجلنسانية كفئات لتفـسري          ". الصمت والكلمات "
مـع العنـف    " التسامح"العنف ضد املرأة باعتباره ظاهرة مرتبطة بالعالقات بني اجلنسني و         

كطريقة ممكنة للعالقات بني الرجل واملرأة، تسىن حتليل مدى الشعور بظاهرة العنـف ضـد          
  .مع هذه الظاهرة، باإلضافة إىل تقييم التنميطات املرتبطة هبااملرأة والتسامح 

وسعى التدخل إىل تعزيز مستوى املعرفة وزيادة البيانات الضخمة املتوافرة، ولكنـه              -111
مـن  " التحقق"وكانت وسيلة   . سعى أيضا إىل بدء إقامة شبكات حملية للتدريب واخلدمات        

 مع نساء وقعن ضحايا للعنف، حيـث        ت اليت أجري  صحة البيانات اجملمعة املقابالت املتعمقة    
أوضحت هؤالء النساء وجهة نظرهن، وجتربة العنف جبوانبه اخلاصة هبذه الظاهرة، وتفـشي             

وأظهرت هذه الوسيلة أيضا الكيفيـة      . العنف يف األسرة وبني األصدقاء ويف الشبكة اجملتمعية       
 مت هبـا دفعهـن إىل العـودة إىل          اليت حصلت هبا النساء على املساعدة من اخلدمات أو اليت         

وقد حاولنا هبذا العمل اجلمع بني أدوات خمتلفة، وبصفة خاصة من أجل العـاملني              . الصمت
على أرض الواقع ومن أجل رامسي السياسات على الصعيد احمللـي وذلـك، مـن ناحيـة،        

الضوء على  بتشجيعهم على معرفة املشكلة والعناية هبا، وأيضا، من الناحية األخرى، بتسليط            
وكانت النتـائج   ). أنشئت يف العقود األخرية   (اخلدمات التخصصية اليت هلا منظور جنساين       

. اخلاصة بكل مدينة موضوع تقرير حبثي حيدد املعلومات احمللية والنتائج اليت مت احلصول عليها             
ة من  وعلى ضوء هذه البيانات، عملت إدارة تكافؤ الفرص أيضا على حتقيق استمرارية املبادر            

. خالل عمل جترييب أوسع نطاقا ملكافحة ظاهرة العنف ضد املرأة داخل األسرة وخارجهـا             
). الشبكة الوطنية ملكافحة العنف    (ARIANNAاملشروع  ، استهلت أنشطة    2006ويف عام   

يتم تدعيمها برقم مرفق عـام      " شبكة وطنية ملكافحة العننف   "ويهدف املشروع إىل إنشاء     
  . مصممة لالستماع إىل النساء ضحايا العنف ودعمهن، وهو خدمة عامة 1522

والشبكة مصممة بصفة رئيسية كأداة لإلدراج والنشر الدوليني لألعمال اليت تضطلع             -112
هبا شبكات مكافحة العنف على الصعيد احمللي، ومكافحة ظاهرة العنف القائم على أسـاس              

اإلدارة املركزيـة املعنيـة     نوع اجلنس، مع ضمان توافر الصالت الضرورية بني سـلطات           
ومتثل عقـد   ). قطاعات القضاء، واخلدمات االجتماعية والصحية، والسالمة، والنظام العام       (

وهذه منـاطق إقليميـة أو بلـديات أو         . الشبكة الوطنية ملكافحة العنف األقاليم النموذجية     
 وبوجه عـام    مقاطعات تربم معها إدارة تكافؤ الفرص مذكرات تفاهم لتعزيز أعمال التوعية          

ملكافحة العنف القائم على أساس نوع اجلنس، وللتشجيع على إنشاء أو تدعيم الـشبكات              
 مـع   1522احمللية ملكافحة أعمال العنف ضد املرأة، ولتيسري حتقيق تكامل اخلدمة الوطنية            

هياكل الرعاية االجتماعية الصحية املوجودة يف أراضي البلد، وكذلك، أخريا، لتنظيم حلقات            
واألقاليم النموذجية، يف الوقت الراهن، هي      . ل مواضيعية عامة بشأن املوضوع املشار إليه      عم

مدن بولونيا وبالريمو ونابويل وفينيسيا وبيسكارا وبراتو وكوسيرتا وإيسرنيا وتريستا ورافينا            
 ونورو وبوتيرتا وأوستا وتورينو والتينا وأجرجينتو، ومقاطعات جنوا وأنكونا وباري وكاتانيا          

وأعد يف هذه األقاليم نظـام للنفـاذ املباشـر إىل           . وكاسريتا ومقاطعة بولزانو املستقلة ذاتيا    
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 1522اخلدمات احمللية، حىت يف حاالت الطوارئ، حسبما حتققه خدمة االستقبال اهلـاتفي             
تتضمن هذه اخلدمة حتويال مباشرا للمكاملة اهلاتفية من مركز االتصاالت اهلاتفية إىل مركـز              (

 متاحة  1522واخلدمة  ). حة العنف يف ساعات العمل احملددة لتلقي اتصاالت اجلماهري        مكاف
 ساعة يوميا وميكن النفاذ إليها من مجيع األراضي الوطنية جمانا باسـتخدام             24كل يوم ملدة    

اهلواتف الثابتة والنقالة، مع توافر االستقبال باللغات اإليطالية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية 
ويقدم عمال اهلاتف ردا أوليا لتلبية احتياجات النساء، ضحايا العنف، باإلضافة إىل            . والعربية

تقدمي معلومات مفيدة عن اخلدمات االجتماعية والصحية العامة واخلاصة علـى املـستوى             
 ينـدرج يف إطـار      1522وأسلوب االتصال مع النساء الالئي يلجأن إىل اخلدمـة          . احمللي

وباستخدام اهلاتف، تدعم هذه اخلدمة تقدمي طلبات العون بإتاحـة هنـج            . لاالستقبال الفعا 
  .متدرج حلصول النساء على اخلدمات مع الضمان التام إلغفال أمسائهن

املنظمة غري احلكومية املسماة الرابطة اجملتمعيـة       وعلى هدي هذه األسس، أنشأت        -113
ن أجل النساء املسلمات الالئـي تـساء        رقم هاتفي جماين م    خدمةللمرأة املغربية يف إيطاليا     

 حىت هناية   2007نوفمرب  / مكاملة هاتفية يف الفترة من تشرين الثاين       3 600معاملتهن وتلقت   
 يف املائة تقريبا من هذه احلاالت على عنـف أو           56وقد اشتملت نسبة    . 2008مايو  /أيار

ك اإلرغام على الوجود أشكال إساءة معاملة أخرى من جانب األزواج أو األقارب، مبا يف ذل        
وبـشكل   19. إمرأة 14 000يف حالة تعدد زوجات، وهو وضع ميس، حسب التقديرات،          

العنف ضد املرأة على أسـاس العـرف أو         أعم، فإن احلكومة اإليطالية تدين بقوة ممارسة        
وتبزغ ألول مرة ظاهرة تعكس التغري يف اجملتمع اإليطايل الذي يـتعني يف             . التقليد أو الدين  

وفيما بني عامي   . ره حبث جرائم الشرف اليت حتدث بصفة رئيسية بني اجلاليات األجنبية          إطا
، وردت يف نشرات األنباء بضع حاالت ومت التبليغ عنـها إىل الـسلطات      2007 و 2006
 21ففـي   . وزواج قـسري  " جرائم شرف "وحدثت يف الفترة قيد النظر حاالت       . القضائية
 سنة من الشقة اليت حجزهـا فيهـا         20ربية عمرها   ، فرت إمرأة مغ   2007سبتمرب  /أيلول

، انتحـرت   2007سبتمرب  / أيلول 6ويف  . زوجها ومحاهتا ملدة ثالث سنوات تقريبا يف جنوا       
 تشرين  13ويف  .  سنة، قيل إهنا فعلت ذلك لتفادي زواج مت ترتيبه         31مهاجرة هندية عمرها    

 سنة، قتلـت    20 عمرها   ، حكم على كل من زوج مهاجرة باكستانية       2007نوفمرب  /الثاين
قتلت عقابا هلا علـى     :  سنة يف برسكيا   30، وأخوين لزوجها بالسجن ملدة      2006يف عام   

 . اتباعها أسلوب حياة غريب

__________ 
ناث  ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإل2006جتدر اإلشارة، يف هذا السياق، إىل استحداث قانون يف عام     19

وبناء على ذلك، استهلت إدارة     ). 12رجاء االطالع على املعلومات الواردة يف إطار الفرع املكرس للمادة           (
، برناجما ثالثي األبعاد بشأن منع تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث،  2006أغسطس  /تكافؤ الفرص، يف آب   

 7ومبوجب القانون رقـم     . سطاء الثقافيني تضمن محلة توعية للمهاجرين، وحتليال لعوامل اخلطر، وتدريبا للو        
، تفرض علـى    "منع وحظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     " خبصوص   2006يناير  / كانون الثاين  9املؤرخ  

  . سنة12 سنوات و4مرتكب هذا اجلرم عقوبة احلبس ملدة تتراوح بني 
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  :، جتدر اإلشارة إىل ما يليمبختلف محالت إذكاء الوعيوفيما يتعلق   -114

 يف نطاق محلة جملس أوروبا ملكافحة العنف اجلنساين، احتفلت احلكومـة            -1
، باليوم الربملاين ملكافحة العنف ضد املرأة       2006نوفمرب  /الثاين اإليطالية، يف تشرين  

وحضر املؤمتر برملانيون وخـرباء     . النواب يف روما   حيث عقد مؤمتر يف قصر جملس     
: دوليون وإيطاليون، قدموا إسهامات دفعت النقاش يف أربعـة جمـاالت متمـايزة            

اصة بـالعنف اجلنـساين يف إيطاليـا وأوروبـا،          املعلومات املتعلقة بالتحقيقات اخل   
  وإجراءات إنفاذ القوانني يف اإلطار األورويب، واملمارسات، والسياسات احمللية؛

محلة التوعية بشأن العنف ضد املرأة، اليت قامت برعايتـها إدارة تكـافؤ               -2
وحـدد  . 2006الفرص، أعدت من أجل يوم مكافحة العنف ضد املرأة يف عـام             

مكتوب مباشـرة بعـد     " سدادة زجاجة الشمبانيا  "الرئيسية للحملة شعار    للرسالة  
ويـبني  . صورة فوتوغرافية إلمرأة ذات عني سوداء بسبب كدمة نامجة عن ضرب          

واسـتهدفت  . الشعار كثرة حماوالت املرأة املتواترة إلخفاء العنف الذي يلحق هبـا          
، تغـيري   ) والصحف واإلذاعة  التلفزيون(احلملة، اليت عززهتا وسائط اإلعالم الرئيسية       

العنف ضـد   "و" عبارة أوقفوا العنف ستختفى على األرجح     "هذه الرؤية بذكر أن     
باإلضافة إىل توفري وسيلة مفيدة لنشر الرقم اهلاتفي اجملاين         " (املرأة ليست له مربرات   

  ؛ )1522

، EQUALيف جمال اهلجرة، قامت إدارة تكافؤ الفرص بالتعاون مع املشروع             -3
البـشر،  ، برعاية محلة اإلعالم والتوعية بـشأن االجتـار ب         2007سبتمرب  /أيلوليف  

وعلى املستوى األورويب، قام بدعم احلملـة       ". نظر أخرى وجهة  ! ال اجتار "املسماة  
كل من الرابطة اإليطالية للجانب األورويب من االحتاد الدويل للـسلطات احملليـة              

)AICREE (وبية وجملس البلديات واألقاليم األور)CCRE.(  

وفيمـا بـني    . وقد استهلت إدارة تكافؤ الفرص أيضا عدة مشاريع يف أراضي البلد            -115
متويل املشاريع الرامية إىل    "، أصدرت اإلدارة إشعارين عامني بشأن       2008 و 2007عامي  

، هبدف أساسي هو تصميم وتنفيذ شـبكات        "تعزيز التدابري املنعية ومكافحة العنف اجلنساين     
بني املنظمات االجتماعية العامة واخلاصة لتحديـد االسـتراتيجيات واإلجـراءات،           إقليمية  

والتدخالت املتكاملة واملتعددة التخصصات واملشتركة بني القطاعات، الالزمة ملنع العنـف           
املنشور (ومن خالل اإلشعار العام األول . اجلنسي ومحاية الضحايا وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

 17مت متويـل  ) 2007ديـسمرب   / كـانون األول   6 املؤرخة   284ية رقم   يف اجلريدة الرمس  
أبريـل  / نيسان 24 املؤرخة   97املنشور يف اجلريدة الرمسية رقم      (مشروعا، أما اإلشعار الثاين     

وينبغي أن تتضمن هذه املشاريع، اجلارية اآلن، إجـراءين         .  مشروعا 28فقد مول   ) 2008
تبادل املمارسات اجليدة وإمكانية نقلها، من أجـل        : ليةعلى األقل من اإلجراءات احملددة التا     

تعزيز القدرة احمللية من خالل الدراسات االستقصائية للخربات القائمة يف إيطاليـا وأوروبـا    
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وتقييمها وتبادهلا؛ وإعداد األدوار واألشخاص لدعم إقامة الشبكات اإلقليمية عـن طريـق             
ب والتقييم االبتكاري؛ وإعداد وتكييف التنظـيم       استنباط واختبار األدوات املنهجية والتدري    

الالزم لدعم اختبار املعايري واإلجراءات املتعلقة بالعمليات الضرورية لإلدارة املشتركة بـني            
ظـيم  ناملنظمات وبني الشبكات؛ وتعميق الفهم واملساعدة يف إذكاء الـوعي واإلعـالم بت            

عنف داخل األسـرة والعنـف      دراسات وحلقات دراسية تركز بشكل خاص على مسائل ال        
اجلنسي وإساءة معاملة القصر واملالحقة والعنف ضد النساء، مبا يف ذلك ضـد املـسنات أو     
ذوات اإلعاقة، وتركز أيضا على أشكال االعتداء النفسي والبدين على املهاجرات واألقليات            

وتقييم تـأثري   ؛ ورصد   )مثل الزواج القسري وتشويه األعضاء واالبتزاز والتهديدات      (اإلثنية  
األنشطة الرامية إىل وضع إجراءات موحدة لرصد وتقييم برامج احلماية،          (نتائج هذه األعمال    

وبلغـت املـوارد    . مبا فيها برامج إعادة اإلدماج االقتصادي واالجتماعي للضحايا يف اجملتمع         
الصندوق الوطين ملكافحـة    " يورو من    2 150 000املخصصة للمشاريع املذكورة أعاله     

وبالنظر إىل ضخامة عدد الطلبـات      ". لعنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس       ا
 بشأن املوضـوع    2008أبريل  /املتلقاة، أصدرت إدارة تكافؤ الفرص إشعارا آخر يف نيسان        

 مليون يورو باالعتماد أيضا على الصندوق الـوطين ملكافحـة           3ر5نفسه تضمن ختصيص    
  .لى أساس نوع اجلنسالعنف اجلنسي والعنف القائم ع

مرصد وطـين   "وفيما يتعلق برصد ظاهرة العنف املعقدة، جتدر اإلشارة إىل إنشاء             -116
مبوجب املرسوم الوزاري   " ملكافحة العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس        

وتعمل هذه اهليئة باعتبارها حلقـة وصـل بـني          . 2008يناير  / كانون الثاين  23املؤرخ  
وتتمثل مهمة املرصد يف تنفيـذ      . احمللية ومراكز مكافحة العنف ومسؤويل القطاع     السلطات  

محالت إلذكاء الوعي والقيام برصد أنشطة مجيع اإلدارات العامة املشاركة يف مكافحة العنف       
، مت  2007أغـسطس   / آب 3ومبوجب املرسوم املشترك بني الوزارات، املـؤرخ        . اجلنسي

ومبقتضى املرسوم الوزاري املؤرخ    . نشاء هذا املرصد   يورو إل  800 000ر00ختصيص مبلغ   
منتدى دائم ملكافحة األشكال اجلسيمة مـن       "، أنشئ   2007ديسمرب  / كانون األول  13

، يتمثل الغرض منه يف حتسني احلوار بـني اإلدارات واجملتمـع            "التحرش والعنف ضد املرأة   
ويتألف . د املرأة ومحاية الضحايا   املدين، وتوفري الدعم على حنو أشد فعالية ملكافحة العنف ض         

أعضاء املنتدى من مراكز مكافحة العنف والرابطات املعنية والنقابات العماليـة والرابطـات            
  . التجارية وممثلي املؤسسات املركزية

املنشأة على الصعيد احمللي    القائمة  املراصد  ويف هذا اإلطار، جتدر أيضا اإلشارة إىل          -117
املركـز الـوطين    : بشأن املوضوع أبدهتا السلطات اإلقليمية واحمللية     نتيجة للحساسية اليت    

 واملرصد املعين بالنساء ضحايا العنـف، الـذي ترعـاه           20ملكافحة العنف العائلي يف فريونا؛    
__________ 

وهـو  . طين املعين ببيئات احلياة    مبوجب اتفاق بني جامعة فريونا ومرصد الوبائيات الو        2006أنشئ يف عام      20
مجيـع  "وهو يعمل مـع     . يشكل احلقيقة األوىل للبلد الذي يوافق على الضرورة امللحة لرصد الظاهرة علميا           

، مبا فيهـا مستـشفى      "اهليئات املؤسسية العاملة فعال يف هذا اجملال واليت تواجه يوميا بظاهرة العنف العائلي            
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 ومرصد مكافحة العنف ضد النساء واألطفال، الـذي أنـشأه، يف عـام              21مقاطعة روما؛ 
فريق (م اليت ترتكب ضد النساء واألطفال        ومرصد مكافحة اجلرائ   22، إقليم ليغوريا؛  2007

  ).باحثني ذو ختصصات متعددة ومتداخلة

وفيما يتعلق باهليئات املعنية، جتدر اإلشارة إىل األنشطة اهلامة اليت يضطلع هبا املكتب               -118
) UNARاملعروف على حنو أكثر شيوعا باالسم املختـصر         (الوطين ملكافحة التمييز العنصري     

 املتعلق بتنفيذ توجيه اجلماعة االقتـصادية       215/2003املرسوم بقانون رقم    املنشأ، مبوجب   
، داخل إدارة تكافؤ الفرص بوالية حمددة هي التصدي ألي          2000 لعام   43األوروبية رقم   

شكل من أشكال التمييز أو التحرش القائم على أساس العرق أو األصل اإلثين أو الثقافـة أو                 
. ظيفة دعم إدماج األقليات، اليت تعيش يف إيطاليـا، يف اجملنمـع    وهذه املهام مفيدة لو   . الدين

وواليته واسعة النطاق ألهنا تتعلق بأهم القطاعات العامة واخلاصة للحياة االجتماعية، مبا فيها             
. العمالة والرعاية الصحية والتعليم واحلصول على السلع واخلدمات واحلمايـة االجتماعيـة           

لمؤسسات العاملة يف جمال محايـة املهـاجرين واألقليـات          ويعمل املكتب كمركز تنسيق ل    
ويعمل املكتب أيضا وفقا ملنظور جنساين هبـدف ضـمان   . وللجاليات األجنبية على السواء   

وعند القيام هبذا، يضع املكتب يف احلـسبان        . مجلة أمور منها تعميم مراعاة املنظور اجلنساين      
طبقا ملا هـو    "ال التمييز نفسها يف الرجل واملرأة       التأثريات املختلفة اليت ميكن أن حتدثها أشك      

ويف هـذا   ". 215 من املرسوم التشريعي املذكور رقـم        1منصوص عليه صراحة يف املادة      
اإلطار، ما فتئ املكتب الوطين ملكافحة التمييز العنصري يتوىل املسؤولية عن التمويل اجلزئي             

تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، يف مجيع أراضي       للمشاريع املقترحة من بعض الرابطات والرامية إىل        
وتعطى األولوية لتحقيق التكامل بني أعمال      . البلد، بوسائل من بينها تطبيق املنظور اجلنساين      

خمتلف اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة، حسبما جيري الترويج له على الصعيد احمللي، بغية منع              
__________ 

، وقيادة قوات الدرك يف مقاطعـة  "Giambattista Rossi " والعيادة الشاملة فريونا، واملستشفى املدين الكبري
. ، ومركز الشرطة يف فريونا، ومكتب املدعي العام يف حمكمة فريونا          )اليت تشمل كل سرية يف املقاطعة     (فريونا  

ملركـز  وتقدم هذه املؤسسات بيانات إىل املركز الوطين ملكافحة العنف العائلي، مفصلة حسب احتياجات ا             
كم عدد  : واألسئلة اليت يوجهها املركز هي كما يلي      ). www.ispesl.it/Observatory/ONVD.aspانظر  (

األشخاص الذين يقتلون أو يصابون إصابات خطرية إىل حد ما أو يتم التحرش هبم بطرق خمتلفـة داخـل                   
؟ )نوع اجلنس والعمر واألصل اإلثين واالجتمـاعي      (شية؟ ما خصائصهم االجتماعية الدميوغرافية      األسرة املعي 

من األشد تعرضا للخطر؟ ما هي الثغرات يف النهج املؤسسي؟ ملاذا منوت بشكل أكثر تواترا علـى أيـدي                   
اليت ميكـن   حنبهم؟ كيف ميكن تيسري ظهور البيانات ذات الصلة بوضوح؟ ما هي األدوات             /أشخاص نعرفهم 

أن تستخدمها املؤسسات لإلعالم والتثقيف بشأن هذه املسألة؟ ما هي األدوات اليت يتعني استخدامها عنـد                
أي استحداث نـص    (االتصال بكل من الضحايا واجلناة؟ كيف ميكن تأييد تعديل حمدد يف القانون اجلنائي              

  ؟)على فعل إجرامي حمدد
جبمع ما يلزم من البيانات ذات الـصلة لتحقيـق          ) Solidea(يطالية  تقوم شبكة املنظمات غري احلكومية اإل       21

واملهام الـيت   . معرفة متسقة بالظاهرة وتنمية التبادالت الثقافية مع مؤسسات البحث احمللية والوطنية والدولية           
ية إقامة وصيانة قواعد البيانات من خالل اجلمع املنهجي للبيانات الالزمة للدراسات اإلحـصائ            : تؤديها هي 

والعلمية والقيام بتصميم البحوث املخصصة والتدخل الالزم ورصد السياسات اجلنسانية وتقييمها؛ وإعـداد             
منشورات املرصد ونشرها، وتعزيز وتنظيم األنشطة العامة، وتوفري تدفق معلومات لألعمال اليت تقـوم هبـا                

  . ومستخدمي املرصد املتمرسنيSolidea؛ والتدريب املستمر ملشغلي مراكز الشبكة Solideaمراكز الشبكة 
قسم يرصد احلالة بالنظر يف أعمال مكافحة العنف اليت تضطلع هبا املراكز واخلدمات والكيانات املنتميـة إىل                   22

  .ومن املنتظر أن يبدأ املرصد أعماله قريبا. الضبكة احمللية
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تدابري التوعية واملنع اليت تتخذ ضد العنف       : ومكافحة العنف يف إطار جوانب التدخل الثالثة      
والتمييز اجلنسيني والقائمني على أساس نوع اجلنس؛ وتدابري محاية الـضحايا، مبـن فـيهم               
األطفال، من خالل شبكة خدمات ذات موظفني متخصصني وقادرين على التصدي لكل من   

تـدابري إعـادة التأهيـل      املشاكل الفورية واملشاكل القائمة يف األجلني املتوسط والطويل؛ و        
االقتصادي واالجتماعي للضحايا من خالل شبكة خـدمات ذات مـوظفني متخصـصني             

  .الطويلة األجل/وقادرين على التصدي لكل من املشاكل الفورية واملشاكل املتوسطة

املنظمـات  وغين عن البيان أنه ال ميكن هلذه املبادرات حتقيق نتائج من غري مشاركة              -119
حـة  ، ومراكـز مكاف )Telefono Rosa(ة املعنية، مثل رابطة اهلاتف الوردي غرب احلكومي

سـبتمرب  / أيلـول  29اليت اعتمدت ميثاق الشبكة الوطنية يف       (العنف اخلمسة واألربعني    
ويف هذا السياق، يشار إىل أنه      . ، وبصفة خاصة املنظمات اليت ال تستهدف الربح       )2008

نشاء الرابطة الوطنية ملكافحة العنف، املسماة       يف روما، إ   2008سبتمرب  /جرى، يف أيلول  
D.i.R.E..  

 يف املائة من مجيع املهاجرين      49ر8وتشكل املهاجرات املوجودات يف إيطاليا حنو         -120
فيما : ولكن هناك اختالفات ضخمة يف التوزع اجلنساين حسب اجلنسية        . املقيمني يف إيطاليا  

لنساء ثالثة أمثال عدد الرجال تقريبا؛ وبالنـسبة        يتعلق ببلدان أوروبا الشرقية، يتجاوز عدد ا      
للبلدان األفريقية، فإن النسبة عكس هذا؛ وفيما يتعلق بالشرق األقصى، فإن عـدد اإلنـاث               
يفوق بشكل ملحوظ عدد الذكور، بينما يفوق عدد الذكور عدد النساء يف بلدان آسـيوية               

هليكل االجتماعي اجلديد، الذي    وقد أفضى هذا ا   ). 4رجاء االطالع على املرفق رقم      (أخرى  
لإلدمـاج االجتمـاعي    "خمصص  " صندوق"يتطلب إجراء حتليل سياسايت حمدد، إىل إنشاء        

 من املرسوم   1 من املادة    1267انظر الفقرة   (داخل وزارة التضامن االجتماعي     " للمهاجرين
يورو  مليون   50، خيصص له مبلغ     )2007، وبالتحديد قانون املالية لعام      296/2006رقم  

  .2009 و2008 و2007لكل من األعوام 

، وزيـر التـضامن     2007أغـسطس   / آب 3وقد نص التوجيه الذي أصدره، يف         -121
االجتماعي آنذاك، بالتشاور مع وزيرة تكافؤ الفرص، على ختصيص حصة من املبلغ األقصى             

اب اجلذرية  القضاء على العوامل اهليكلية واألسب    "للمشاريع املنفذة لصاحل املهاجرات، هبدف      
ألشكال التمييز املتعددة اليت تؤثر، بصفة خاص، على هؤالء النساء وذلك، يف كـثري مـن                
األحيان، بسبب ضعفهن الذي تضخمه عوامل ذات صلة مثل العرق أو األصـل اإلثـين أو                

وجرى التشديد على أن تنامي وجود املهاجرات يف أراضي البلد          ". الثقافة أو الدين أو السن    
رة استنباط تدخالت حمددة ملنع ظاهريت التهميش والتمييز االجتماعيني اللـتني           يظهر ضرو "

كثريا ما تكون املهاجرات ضحايا هلما، وذلك بإجياد سبل لإلدماج االجتماعي موجهـة إىل              
وهلذه الغاية، قامت وزارة التضامن االجتماعي      ". أو االستغالل /منع حدوث حاالت العزل و    

برامج لتعزيز احلصول علـى  :  مشروعا مشلت على وجه اخلصوص     11القائمة آنذاك بتمويل    
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اخلدمات العامة، عن طريق وسائل منها استخدام الوسطاء الثقافيني، أو إجياد سبل خلـروج              
النساء املهمشات من حالة التهميش، من خالل وسائل من بينها التدريب والتوجيه وأعمال             

 واملالجئ املخصصة إليواء النساء الالئي يعشن       اإلدماج وتقدمي املساعدة يف مرافق االستقبال     
  .يف ظروف مشقة اقتصادية واجتماعية

ومبوجب التوجيه املذكور، توخت السلطة املعنية حتديد اجملاالت ذات األولوية الـيت             -122
 واملمولة من الصندوق املذكور أعـاله،  2007توجه بشأهنا التدابري ذات الصلة املتعلقة بعام  

موعة إجراءات حمددة حلماية املهـاجرات املعرضـات خلطـر التـهميش            وبصفة خاصة جم  
. االجتماعي، تستهدف منع ظواهر اإلقصاء االجتماعي واالستغالل وأشكال التمييز املتعددة         

 يورو، إجياد سبل خلـروج      2 500 000وكان من بني األنشطة املخططة، واملمولة مببلغ        
ل وسائل من بينها التدريب واإلرشاد وأعمال       النساء املهمشات من حالة التهميش، من خال      

اإلدماج، واحلمالت اإلعالمية بشأن خمتلف أشكال محاية املرأة بغية منع وتفادي ممارسـات             
  .وأشكال اإلكراه النفسي والبدين، مثل مجيع أشكال العنف والتحرش

عامة،  لتحديد األهداف ال   2008يناير  / كانون الثاين  24وأكد التوجيه الصادر يف       -123
واألولويات اليت يتعني متويلها، واملبادئ التوجيهية العامة الستخدام املوارد املالية املتاحة لعام            

 مليون يورو، ضرورة تعزيز املبادرات املضطلع هبا 100، اليت زادها القانون املايل إىل      2008
 يـورو    ماليني 5لصاحل املهاجرات املعرضات خلطر التهميش االجتماعي، وذلك بتخصيص         

وبإدراج املعلومات املقدمة من احتاد األورويب ضمن اإلجراءات اليت تتوافر فيها           . هلذه األولوية 
  .شروط التمويل، توخي أيضا القيام حبمالت إعالمية ذات صلة

والنساء األجنبيات اخلاضعات اقتـصاديا وقانونيـا، يف كـثري مـن األحيـان،                -124
) مثل العامالت يف اخلدمة املرتليـة     (ين يستخدموهن   آبائهن أو أصحاب العمل الذ    /ألزواجهن

تدخالت حمددة لتمكينهن من خالل زيادة تدابري  أكثر تعرضا هلذه املخاطر ولذلك حيتجن إىل
أنه أداة فعالـة     نفسه ARIANNAوقد أثبت املشروع    . التعليم والتدريب واإلرشاد والتوظيف   

ة احتياجاهتن، متت هيكلة اخلدمة على حنو       وللتمكن حىت من تلبي   .  النساء األجنبيات  ملساعدة
 ساعة يوميـا    24خاص لكي تتمكن من تقدمي رد بتغطية متعددة اللغات والعمل على مدار             

والبيانات املتعلقة باملكاملات اهلاتفية من النساء األجنبيات مطـردة         .  يوما يف السنة   365ملدة  
 2 214 بلغ حنو    1522ن إىل اخلدمة    والواقع أن عدد النساء األجنبيات الالئي جلأ      . التزايد

  . إمرأة فقط وافقن على تقدمي التفاصيل املتعلقة ببلد املنشأ1 926إمرأة، منهن 

ومثة جمال حمدد آخر اختذت فيه إدارة تكافؤ الفرص تدابري لتعزيز محاية املهـاجرات                -125
اهرة تتوخى مشـول    هو اجملال املكرس ملقاومة ظاهرة االجتار، وهي ظ       و ،وإدماجهن يف اجملتمع  

). 6رجاء االطالع على الفرع املكرس للمـادة        (النساء والفتيات األجنبيات بصفة رئيسية      
، تدابري لتنفيذ   2000ولتوفري دعم ملموس لضحايا هذه الظاهرة، وضعت اإلدارة، منذ عام           

مـن   من القانون املوحد بشأن اهلجرة بغية متكني النساء املتجر هبن من اإلفـالت               18املادة  
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ومن املهم التشديد علـى     . العنف واملستغلني باملشاركة يف مسار مساعدة وإدماج اجتماعي       
ال : خصوصية هذا التشريع، الذي يتيح النفاذ إىل هذه الربامج بإصدار تصريح إقامـة حمـدد          

ملثول أمام السلطة القضائية للشهادة أو التعاون مع هيئـات          رهن ا يصدر لكي تبقى الضحية     
نني، وإمنا يصدر بصفة رئيسية من أجل املساعدة اإلنسانية واإلدماج االجتمـاعي،            إنفاذ القوا 

ويف . وهو ما يؤدي بشكل ما إىل تاليف ضرورة قيام الضحية بتقدمي شكوى ضد مـستغليها              
مـشاركة  ) املذكور أعاله(هذا اجملال أيضا، يشارك املكتب الوطين ملكافحة التمييز العنصري        

ات واملؤسسات والقطاع غري احلكومي مبا يف ذلك، على سبيل املثال،           مهمة بالعمل مع الرابط   
رابطة النـساء   "و" رابطة النساء الربازيليات  "و" للمهاجرات) Canderalia(رابطة كاندراليا   "

  ".املتنقالت

وقد استهلت عدة مشاريع يف السنوات األخرية يتعني ضمنها إيالء اهتمام خـاص               -126
لنقلـع عـن    "رابطة املسيحية للعمال اإليطاليني، وهي املبادرة املعنونة        للمبادرة اليت تعززها ال   

واملتعلقة بالعمل يف اخلدمة املرتلية، وهو جمال ينطوي على وجود كبري للمهاجرين            " الصمت
. ويشكل عدد النساء فيه أكرب عدد بني العاملني يف اخلدمة املرتلية ومقدمي الرعاية األسـرية              

 باختبار  -شمل أقاليم فينيتو وبييدمونت والزيو وكامبانيا وسردينيا         الذي ي  -وقام املشروع   
  .وإعداد نظام جديد لرصد التمييز وباستهالل برنامج لألنشطة التعليمية املستهدفة

، فإن هذه ظاهرة تشمل علـى       بأشكال التمييز املتعددة  وفيما يتعلق على حنو حمدد        -127
ذوي اإلعاقة، املـسنني،    ( إىل اجلماعات الضعيفة     حنو متزايد املهاجرات، كما تشمل املنتمني     

ويف هذا اجملال، أنشأت السلطات مكاتب حمددة متوافرة لتقدمي املـساعدة، تـديرها             .). اخل
 ورابطـة  - مكاتب شؤون املـرأة  -رابطات متخصصة، مثل رابطة محاية حقوق العامالت   

لـدعم القـانوين والنفـسي      القضاء على التمييز ورابطة مكافحة التمييز وغريها، تقـدم ا         
ويتزايد تشكيل هذه الرابطات من املهاجرات واألشخاص ذوي اإلعاقة         . واالجتماعي الالزم 

ويف سياق التمييز املتعدد، يؤدي اخلط اهلاتفي الساخن ملكافحة         . أو مبشاركة مزيج من الفئتني    
  . دورا مهما800 901010التمييز العنصري 

، عهدت إدارة تكافؤ    بالنساء املنتميات إىل طائفة الروما    وفيما يتصل على حنو حمدد        -128
اهلوية اجلنسانية وآفاق احلياة للنساء     "الفرص إىل مؤسسة ليليو باسو بتنفيذ حبث عملي عنوانه          

ومتثل مرمى هذا البحث يف وضع إطـار معـارف خبـصوص            ". املنتميات إىل طائفة الروما   
باهلوية اجلنسانية وآفاق احلياة الفردية واجلماعيـة،       األحوال املعيشية لنساء الروما فيما يتعلق       

وقسم اهلدف العام إىل األقسام     . داخل املخيمات اجملهزة ويف املستوطنات العفوية على السواء       
حتليل اللوائح القطاعية؛ وحتليل أشكال التمييز؛ والـنمط القـائم للتفاعـل            : احملددة التالية 

 وحتليل وضع املرأة فيما يتعلـق باالختالفـات بـني           االجتماعي الذي تتوخاه هذه املعايري؛    
اجلنسني؛ وحتليل بعض اجلوانب احلامسة، مثل محاية الصحة، وبـصفة خاصـة صـحة األم               
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، 2008وتكلف هذا البحث، الذي أجري يف عـام         . والطفل؛ وخماطر اإلكراه واالستغالل   
  . يورو20 000ر00

 الرامي إىل تعزيز إدماج السكان من طائفة وفيما يتعلق على حنو حمدد بالعمل اإلجيايب    -129
الروما يف سياقنا االجتماعي، جتدر، فيما يبدو، اإلشارة إىل أنه جرى، يف إطار اإلجـراءات               

وقد . 3، إدراج إجراء حمدد، رقم      )2007(الواردة يف خطة السنة األوروبية لتكافؤ الفرص        
ل الشوارع مـن األجانـب      استهدف هذا اإلجراء وضع منوذج تدخل إلصالح أحوال أطفا        

أو إشراكهم يف نشاط غري مشروع، وذلك       /والروما، مبن فيهم البنات، الذين يتم استغالهلم و       
كمـا اسـتجاب    . على أساس أفضل املمارسات على املستوى الوطين واملستوى األورويب        

ة تكافؤ  يف إيطاليا، لطلب حمدد من إدار     " أنقذوا األطفال "املشروع، الذي تتوىل تنفيذه منظمة      
التركيز بشكل خاص على بنات الروما، بغية عدم إغفال أهنن سيصحن، يف كثري من           : الفرص

  .األحيان، أمهات وزوجات يف مقتبل العمر

وتشكل النساء وأطفاهلن، حسب تقديرات مفوضية األمـم املتحـدة الـسامية              -130
وعلى الرغم من   . يف العامل لشؤون الالجئني، مثانني يف املائة من الالجئني واملشردين داخليا          

هذا، فإن النساء أقلية بني ملتمسي اللجوء يف البلدان الصناعية يف نصف الكـرة األرضـية                
الشمايل بسبب اخنفاض قدرهتن على التنقل وصعوبة احلصول على املوارد الضرورية اللتماس            

مـن منـاطق   وهن، عند فرارهن من البلدان اليت ختوض حروبا أو  .اللجوء بعيدا عن الوطن
األزمات، حيملن معهن عالمات االعتداء الذي، يف حاالت كثرية، يـصيبهن ال لـشيء إال               

يف عدد كبري من الرتاعات، يتجلى االعتداء يف عنف جنساين واضـح، مماثـل              : ألهنن نساء 
للعنف اإلثين، إىل حد أن املعتدي خيتار ضحاياه وأشكال االعتداء على أسـاس خـصائص               

عنف ضد املرأة، باعتباره سالح حرب فعليا، وسـيلة لتحقيـق أهـداف             ويصبح ال . اهلوية
عسكرية مثل التطهري العرقي ونشر الرعب بني السكان، أو إلضعاف مقاومة الطوائف مـن              

  . احملاربني" مكافأة"أجل الترهيب أو انتزاع املعلومات أو 

قة وصول غري   وهذه طري . وطريق الوصول إىل إيطاليا هو عرب الرسو على السواحل          -131
مشروعة، يتأكد من عام إىل آخر أهنا الطريقة اليت يستخدمها أكثر من غريها طالبو اللجـوء                
احملتملون الذين، باإلضافة إىل تعريض حياهتم للخطر على منت قوارب قدمية ومتهالكة، ميكن             

، 2008ويف عام   . اخللط بينهم وبني املهاجرين االقتصاديني بسبب تدفقات اهلجرة املختلطة        
 يف املائة من األشخاص الذين استقبلهم نظام محاية ملتمسي اللجوء والالجئني قـد              76كان  

وبعد قول هذا، جتـدر     . وصلوا إىل إيطاليا يف الواقع على منت قوارب رست على السواحل          
، كمـا مت    ) فيين -قانون اهلجرة وقانون بوسي     (اإلشارة إىل كل من اإلطار التشريعي املوحد        

، واألعمـال الـيت     EC/2005/85 و EC/2004/83ى ضوء توجيهي االحتاد األورويب      تعديله عل 
باإلضافة إىل نظام محاية ملتمسي اللجوء      (تضطلع هبا اللجان الوطنية واإلقليمية املعنية باللجوء        

  ).والالجئني
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وقد أنشئ نظام محاية ملتمـسي اللجـوء والالجـئني مبوجـب القـانون رقـم                  -132
ويتـسىن  . كة السلطات احمللية املعنية مبشاريع االستقبال واإلدماج    وتشكله شب  189/2007

هلذه السلطات، يف حدود املوارد املتاحة، احلصول على متويل من الصندوق الوطين لسياسات             
وعلى أساس إقليمي، تقدم السلطات احمللية، بدعم قيم من القطاع الثالث،           . وخدمات اللجوء 
تتجاوز نطاق توفري املسكن فقط، وذلك بتكفلها أيـضا         " ملاستقبال متكا "املساعدة بتدابري   

بتوفري إرشادات يف اجملالني القانوين واالجتماعي وكذلك أمناط فردية أكثر تفصيال للتنميـة             
هيكل تشغيلي  : وتنسيق نظام احلماية تضمنه اخلدمة املركزية     . االجتماعية االقتصادية الفردية  

 ذلك، مبوجب اتفاق، إىل الرابطة الوطنيـة للبلـديات          أنشأته وزارة الداخلية وعهد به بعد     
، مشل نظام الرعاية املعين، طبقا لقاعدة بيانات اخلدمة املركزيـة،           2008ويف عام   . اإليطالية

إمرأة، أتني بصفة رئيـسية     )  يف املائة  25 (2 112وكانت ضمن هؤالء    .  شخصا 8 412
، ) يف املائة  10(، وإثيوبيا   ) يف املائة  15(مال  ، والصو ) يف املائة  19(إريتريا  : من البلدان التالية  

 بلـدا   38 يف املائة، من     46 ، وأتت بقية النساء، اليت بلغت نسبتهن      ) يف املائة  10(ونيجرييا  
 - 18وكانت النساء املذكورات أخريا شابات يف املقام األول، من الفئتني العمريتني            . خمتلفا
، طبقـا   2006ويف عـام    ).  يف املائة  22 ( سنة 30 - 26و)  يف املائة  30قرابة  ( سنة   25

لبيانات املصرف املركزي لنظام محاية ملتمسي اللجوء والالجئني، استفاد من اخلدمة أكثر من 
وكانت بـني   .  شخصا تقريبا  7 030 شخص من ملتمسي اللجوء البالغ عددهم        5 000

 يف املائة من    22:  إمرأة من البلدان التالية    1 427 أشخاص،   5 007املتلقني، البالغ عددهم    
 يف  5 يف املائة من تركيا، و     5 يف املائة من كولومبيا، و     8 يف املائة من إثيوبيا، و     11إريتريا، و 

، حدث مزيد مـن     2006ويف عام   .  من مجيع اجلنسيات األخرى    49املائة من كوسوفو، و   
 102التشعبات يف الشبكة املستضيفة لنظام محاية ملتمسي اللجوء والالجـئني بتـضمنها             

ومن مث، فإن   . 2005 مشروعا عن العدد املقابل يف عام        21مشروع إضايف، بزيادة مقدارها     
إيطاليا غنية مبرافق االستقبال، حيث انضمت أكثر من مائة سلطة حملية إىل الشبكة، ولكـل               

وحجم دميغرايف خمتلف، ومن ناحية     ) مقاطعات وبلديات واحتادات بلديات   (منها أطر خمتلفة    
  .ى كل منها القدرة على أداء مهمة االستضافةأخرى فإن لد

ويقبل معظم مشاريع نظام محاية ملتمسي اللجوء والالجئني مقـدمات الطلبـات              -133
وذلك بتزويدهن باخلدمات، مبا يف ذلك املساعدة يف تعليم اللغة، وسبل احلصول على املشورة 

اليت مت تطويرها حـىت اآلن يف       وتتمثل املمارسة   . واخلدمات الطبية، وتوفري الربامج لألمهات    
ضمان إجراء فرز عام للمستفيدات للتحقق من األحوال الصحية وللتصرف فـورا يف أيـة               
حاالت، وهي حاالت تكون أشد حرجا أيضا عندما يوضع يف االعتبار بالعنف، الذي تكون              

راعـي  ومن مث، فقد استنبط هذا النظام هنجـا ي        . هؤالء النساء ضحايا له على حنو شبه دائم       
  . األصل الثقايف للمتلقي

. وعلى سبيل املثال، فقد اختارت بلدية ماسرياتا ممارسة متخصصة يف أمراض النساء             -134
ونسجا على هذا املنوال، استهلت بلدية فلورنسا أنشطة تعاونية كثرية مع مقدمات خدمات             
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 وضحايا العنف   اجتماعية من القطاع العام أو اخلاص، متخصصات يف رعاية املكروبني نفسيا          
والتعذيب، وذلك يف إطار املشروع املشترك مع مركز الطب النفسي ودائرة وحدات الرعاية             
الصحية احمللية، وكذلك مشروع مدينة براتو املشترك مع دائرة الطـب النفـسي اإلثـين،               
الستنباط تدخالت عالجية من أجل املستفيدات الالئي يعانني من أشـكال جـسيمة مـن               

اقب الصدمات؛ أو املشاريع املنفذة حتت مظلة بلـدييت ليكـو وروزينيـانو             االكتئاب وعو 
، على التوايل، لتوفري املشورة     "أطباء بال حدود  "ماريتيمو، باالشتراك مع مركز ميالنو ورابطة       

والعالج النفسي للمتلقية اليت تعاين من هشاشة خاصة، مبا يف ذلك تزويدها بـشهادة طبيـة              
وختتار مشاريع أخرى، بدال من ذلـك،       . البدنية والنفسية للصدمة  قانونية خبصوص العواقب    

ضمان تزويد النساء بالرعاية والدعم النفسي داخل املراكز اليت تستضيفهن بغية توفري منـاخ              
أمان وألفة يقلل من العبء الذي ينطوي عليه وضع ثقتهن يف املركز، وهذا أمر ضروري يف                

  .حاالت اهلشاشة الزائدة

. عدد كبري من النساء يف سن اإلجناب يثري مرة أخرى مسألة محاية صحتهن            ووجود    -135
ويف هذه احلالة، يوجد تركيز على محاية احلمل، ولكن يوجد أيضا تركيز على منع احلمـل                

ومن مث، فإن من املهم ضمان وتعزيز حصول اجلميع علـى           . باعتباره وسيلة لألمومة الواعية   
الوقاية من حاالت احلمل غري املرغوب فيه اليت توفرهـا  خدمات التثقيف الصحي واملشورة و 

وكثريا ما تقوم املشاريع اإلقليمية املعنيـة       . كل املرافق الصحية ومراكز تقدمي املشورة العائلية      
بإضفاء الصبغة الرمسية على التعاون مع مراكز تقدمي املشورة وذلك من خـالل مـذكرات               

ن بشكل عام يف كل مكان، وبناء على ذلك يتم          تفاهم، كما جيري توسيع نطاق هذا التعاو      
وقد أتاحت  . اختيار املوارد واخلدمات املوجودة فعال واليت ينتفع هبا املستخدمون اإليطاليون         

بعض املشاريع توفري احلماية الفعلية، على سبيل املثال، عن طريق أفرقة تقدمي الدعم النفـسي               
ن طريق دورة الربجمة اخلاصة باحللقات الدراسية       أو ع ) مدينة فينيسيا (لألمومة يف أرض أجنبية     

  . اليت توجه إىل صغار األمهات) مدينة فرييرت(بشأن رعاية الطفل والرعاية الصحية 

وقد اكتشف، يف نطاق نظام محاية ملتمسي اللجوء والالجئني، وجود عدد كبري من               -136
 أسـرة   754لبالغ عـددها    من بني األسر ا   : املستفيدات الالئي يعشن مبفردهن مع أطفاهلن     

، وكانت حالتان فقط من هذه األسر الـيت         ) يف املائة  42( أسرة يعوهلا أحد الوالدين      314
وإذا كان الالجئ حيمل يف داخله عواقب . يعوهلا أحد الوالدين أسرتني يعول كل منهما الوالد

طفاهلن معهن،  االضطهاد وصدمة الفرار القسري، فإن النساء الالئي يغادرن بلدهن، وجيلنب أ          
ويستتبع الدعم يف هذا الصدد تويل املسؤولية عـن         . يتحملن عبء ضعفهن وضعف أطفاهلن    

من خدمة رعاية هنارية    : رعاية األطفال عن طريق وسائل خمتلفة وباستخدام موارد أكثر تنوعا         
إىل أشكال هـذه  ) فلورنسا، إيفريا، تريبوزي، فينيسيا(لألطفال يؤديها مهنيون أو متطوعون    

اخلدمة األكثر تنظيما، مع إشراك املستفيدات أنفسهن يف رعاية أطفاهلن، بتزويدهن بـشكل             
يدفع بالتناوب إىل كل منهن ) نوع من أنواع املنحة املالية التعليمية( من أشكال املكافأة املالية

  ).مدينة سيزي(
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 علـى مـر      يتزايد التعاون اإليطايل ومبوجب هنج قائم على أساس احلماية، ما فتئ           -137
السنني، هبدف عام هو توسيع نطاق برامج حمددة يف جمايل متكني املرأة وتعميم مراعاة املنظور               

ومن مث، فإنه جيدر ذكر األنشطة اليت تؤديها مؤسسة التعاون اإليطايل مـن أجـل        . اجلنساين
  . من األهداف اإلمنائية لأللفية3تنفيذ اهلدف رقم 

 من األهداف اإلمنائيـة     3منائي املتعلقة باهلدف رقم     وقد اتسمت أنشطة التعاون اإل      -138
وحققت املديرية العامة للتعـاون     . 2008 - 2006لأللفية بتحسن كبري يف فترة السنتني       

اإلمنائي زيادة التزامها بكل من اهلدف الثالث من األهداف اإلمنائية لأللفية وإعالن بـاريس،              
أشكال جديدة من الـشراكات بـني الـشمال         ومبادراهتا الرامية إىل حتقيقهما، من خالل       

  .واجلنوب تتضمن املؤسسات الالمركزية واجملتمع املدين

الـصادرة يف    (املبادئ التوجيهية اجلديـدة للتعـاون اإلمنـائي اإليطـايل         وتويل    -139
وقـد اسـتهلت بـرامج    . أولوية للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة) 2007فرباير  /شباط

إبراز : اة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وذلك ببحث وإدراج مسائل حمددة         جديدة بشأن املساو  
الكيفية اليت ميكن هبا أن يزود البعد احمللي املرأة بفرص أكرب لتمكينها؛ والعمل مع الشبكات               
النسائية الدولية إلقامة شراكات جديدة وباستخدام طرائق معونة فعالة بشأن القضاء علـى             

ألدوار اجلديدة للمرأة، بإيالء االعتبار لتجربة املهاجرات الالئي يعشن         الفقر؛ والتشديد على ا   
يف إيطاليا؛ واحملافظة على التركيز على تنفيذ املعايري الدولية، مبا فيها اتفاقية القضاء على مجيع               
أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكول مابوتو وقرار جملس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة          

  .م النساء، ضحايا الرتاع املسلح؛ ودع1325/2000

لقة الدراسية الدولية بشأن    احل: ويف هذا اإلطار، مت تنظيم عدة أنشطة حلقات دراسية          -140
حوار بني املؤسسات واجملتمع املـدين ومؤسـسة التعـاون          : متكني املرأة يف غرب أفريقيا    "

هلت فيها مؤسسة   ، واليت است  )2007مارس  / آذار 3 – 1(اليت عقدت يف باماكو     " اإليطايل
تطبيـق  "؛ وحلقة العمل الدولية بشأن      "برنامج متكني املرأة يف غرب أفريقيا     "التعاون اإليطايل   

، الـيت   " يف الرتاع الدائر يف الصومال     1325/2000قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة       
  . 2007يونيه / حزيران13طالية يف عقدت يف روما يف وزارة اخلارجية اإلي

وقد وجهت املبادرة املذكورة أعاله، اليت عززهتا وزارة اخلارجية وشاركت فيهـا              -141
النساء من صوماليي الشتات الذين يعيشون يف إيطاليا، إىل حتسني دور املرأة الـصومالية يف               
عملية بناء السالم ومشاركتها الفعالة يف استخدام املوارد اليت يعتزم اجملتمع الدويل توفريها يف              

) 2008 – 2007(وعقدت حلقات دراسية وطنية     . ملية ويف عملية إعادة التأهيل    هذه الع 
  .لبنان وبوركينا فاسو والنيجر: للتخطيط التشاركي بشأن الشؤون اجلنسانية والتنمية يف

الفقر ، استهلت وزارة اخلارجية اإليطالية، بالنظر إىل        2008- 2006ويف الفترة     -142
ر الذي من احملتمل أن تؤديه النساء لتحقيق التنمية املـستدامة           يف غرب أفريقيا والدو   املتوطن  

، بغرض دفع عجلة التقدم يف حتقيق األهداف "مبادرة لتمكني املرأة يف غرب أفريقيا"لبلداهنن، 
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واألساس املنطقي وراء هـذه     . اإلمنائية لأللفية فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة        
 على حنو منهجي، جبمع املعلومات املتعلقة بآراء وخربات النساء واجملتمـع            املبادرة هو القيام،  

وهلذه الغاية، مت، خالل املرحلـة التحـضريية للحلقـة          . املدين بغية حتديد أولويات املبادرة    
الدراسية، إشراك جمموعة منوعة كبرية من املنظمات غري احلكوميـة واملنظمـات النـسائية              

احلكومات احمللية والبلديات من إيطاليا والبلدان الشريكة، على حنو         ومنظمات اجملتمع املدين و   
  .نشط يف هذا الصدد

وإشراك مؤسسات التعاون الالمركزية جزء من استراتيجية التعاون اإليطالية لتعزيز            -143
الفرص املتاحة على الصعيد احمللي للتمكني االقتصادي والسياسي للمرأة، مع القيـام بتـوفري    

 الالزمة لعملية رسم السياسات على الصعيد الوطين وبتشكيل هذه العملية، وإقامة            املعلومات
وباالستجابة لاللتزامات واألطـر اإلقليميـة، مثـل        . شراكات شاملة لعدة بلدان وأقاليمية    

 مليون يورو يف هناية     15بروتوكول مابوتو، بلغت قيمة الربامج املمولة يف إطار هذه املبادرة           
  .2008عام 

وجرى تركيز الدعم اإليطايل للحمالت العاملية املعززة على كل مـن الـصعيدين               -144
برامج مكافحة االجتار بالنساء؛ ومحالت وقف ممارسة       : السياسي واملايل على اجملاالت التالية    

  .تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ وبرامج مكافحة العنف القائم على أساس نوع اجلنس

، دعمت إيطاليا، بصفتها دولة عـضوا يف        )2008 - 2006(هتا  وخالل الفترة ذا    -145
 وقرار األمـم املتحـدة      1325جملس األمن التابع لألمم املتحدة، تنفيذ قرار األمم املتحدة          

نساين يف مجيع   اجلنظور  املونتيجة لذلك، شكل تعميم مراعاة      .  على سبيل األولوية   1820
التمكني االقتـصادي   أنشطة  ائية ومتويل   التدخالت يف حاالت الطوارئ والتدخالت اإلمن     

واالجتماعي والسياسي للمرأة حمورين رئيسيني للربامج اإليطالية يف أفغانـستان ولبنـان            
  .وفلسطني والسودان

، إىل قرابـة    2008 - 2006ووصل املبلغ اإلمجايل لألنشطة الكلية، خالل الفترة          -146
  : مليون يورو40

  األنشطة الرباجمية

  حبسب البلد
 )بآالف اليورو(املبلغ  املوضوع لبلدا

 املتعلقـة بالـصحة    احلقوق–صندوق األمم املتحدة للسكان     أفغانستان
 اإلجنابية

500 

 2 500  متكني املرأة والتنمية احمللية–برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
 الصندوق االستئماين   -صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة       

 للمرأة
400 1 
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 )بآالف اليورو(املبلغ  املوضوع لبلدا

النيجر، (بوركينا فاسو 
 )كوت ديفوار

 1 700 متكني املرأة يف جمال التنمية احمللية: متابعة نتائج مؤمتر باماكو

 900 دعم النساء، ضحايا العنف 

أمريكا الوسطى 
غواتيماال، هندوراس، (

 )السلفادور، نيكاراغوا

برنامج األمم /برنامج املرأة يف الشبكة اجلديدة لتعزيز املشاريع
 متكني املرأة يف جمال التنمية احمللية: املتحدة اإلمنائي

500 1 

برنامج املرأة والتنميـة    /صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة     
 االقتصادية احمللية

500 3 

 300 التمكني االقتصادي للمرأة لبنان

 احلقوق ملتعلقـة بالـصحة      -صندوق األمم املتحدة للسكان      
 اإلجنابية

700 

 الصندوق االستئماين   -صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة       ياليبري
 للمرأة

000 1 

 600 متكني املرأة يف جمال التنمية احمللية: متابعة نتائج مؤمتر باماكو مايل

 200 دعم وزارة املرأة موزامبيق

 1 070 مكافحة االجتار باملرأة/املنظمة الدولية للهجرة نيجرييا

  يةاألراضي الفلسطين
 احملتلة

 2 100 املركز املعين بالنساء، ضحايا العنف العائلي

بشأن متكني املرأة يف جمـال      " WELOD"برنامج التعاون    
 التنمية احمللية

800 1 

 400 برامج الطوارئ 

 2 100 متكني املرأة يف جمال التنمية احمللية: متابعة نتائج مؤمتر باماكو السنغال

 2 100 تعليم البنات 

 الصندوق االسـتئماين    -صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة     اليونسري
 للمرأة

700 

 800 دعم النساء يف الشتات الصومال

 الصندوق االستئماين   -صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة       السودان
 للمرأة

500 

 التمكني االقتـصادي    -صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة       ترتانيا
 للمرأة

800 

دعم وحـدة الـشؤون     /صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة     غرب أفريقيا
 اجلنسانية يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

990 
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 )بآالف اليورو(املبلغ  املوضوع لبلدا

منظمة األمم املتحدة للطفولـة  /صندوق األمم املتحدة للسكان  
  إهناء ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث-) اليونيسيف(

000 2 

 برنامج تسخري اهلجـرة ألغـراض       -دولية للهجرة   املنظمة ال  
 لصاحل املهاجرات/التنمية يف أفريقيا

800 

 30 960  اإلمجايل

  األنشطة املتعددة األطراف واحلمالت العاملية    

التمويل األساسي خبصوص احلقـوق      صندوق األمم املتحدة للسكان 
 املتعلقة بالصحة اإلجنابية

000 4 

 3التمويل األساسي خبصوص اهلدف      إلمنائيصندوق األمم املتحدة ا
 من للمرأة األهداف اإلمنائية لأللفية

000 2 

 3التمويل األساسي خبصوص اهلدف      املعهد الدويل للبحث والتدريب
األهداف  من من أجل النهوض باملرأة

 اإلمنائية لأللفية

700 

محلة وقف ممارسة تشويه األعـضاء       منظمة األمم املتحدة للطفولة
 )اليونيسيف(تناسلية لإلناث ال

600 3 

 8 300  اإلمجايل

   بشأن التدابري اخلاصة 4املادة     

 من االتفاقية، جتدر اإلشـارة إىل أن        4مع اإلقرار التام بقيمة املبدأ املكرس يف املادة           -147
إجـراءات   مسارات العمل الرئيسية للحكومة اإليطالية موجهة صوب دعم وضع وتنفيـذ          

  . وثابتة على مر الزمنذه اإلجراءات تعترب بالغة الفعاليةه، ألن حمددة

 مـن   51املـادة   ومن ناحية أخرى، جتدر اإلشارة إىل الصيغة اجلديدة لكل مـن              -148
بتدابري مالئمة، مبدأ تكافؤ الفرص     " اليت تطلب من اجلمهورية اإليطالية أن تعزز،         - الدستور

اطنني من اجلنسني على الـسواء يف الوصـول،         املو مجيع   مع تأكيد حق  " بني املرأة والرجل،  
قدم املساواة من حيث القانون والواقع، إىل الوظائف العامة واملناصـب الـيت تـشغل                على

، اليت تعزز مبدأ تكافؤ الفرص يف الوصـول   90/2004 من القانون    3 واملادة   -باالنتخاب  
  .  برملان االحتاد األورويب عضويةإىل

 42وفقا ملا تشري إليه املادة       أيضا، 125/1991لقانون رقم    من ا  1املادة  تنص  و  -149
، علـى أن تتخـذ      )198/2006انظر املرسوم التشريعي رقـم      (من قانون تكافؤ الفرص     

سلطات الدولة إجراءات إجيابية لكي تضمن، يف نطاق جماالت كل منها، اإلعمـال التـام               
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 إىل حتديد التدابري الالزمة إلزالـة       لتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف سوق العمل، باإلضافة        
 من  42ويتطلب التنفيذ الفعال للمادة     . العقبات الفعلية اليت تعترض سبيل حتقيق هذا اهلدف       

القانون املذكور أعاله والبند اخلامس من التوجيـه املتعلـق بتكـافؤ الفـرص، املـؤرخ                
  .، إجراءات على كل من الصعيدين املركزي واحمللي23/5/2007

التوجيه املتعلق بتدابري تنفيذ مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف            "و  -150
 وزير اإلصالحات واالبتكار يف اإلدارة     2007مايو  / أيار 23، الذي وقعه يف     "اإلدارة العامة 

نشر األحكام القائمة املتعلقـة باملـساواة       : العامة ووزيرة تكافؤ الفرص، له األهداف التالية      
الفرص وتعزيز التنفيذ التام هلذه األحكام ؛ وزيادة متثيل املرأة يف املناصـب العليـا،               وتكافؤ  

 الراميـة  ووضع سياسات لألشغال العامة وممارسات العمل وبالتايل لثقافات اجلودة التنظيمية         
والوثيقة معدة من أجل    . إىل التشديد على دور وإسهام العامالت والعاملني يف اإلدارة العامة         

 اإلدارات املختلفة وبصفة خاصة من أجل رؤساء اإلدارات املسؤولني عـن املـوارد              رؤساء
البشرية، الذين يوجهون سياسات إدارة املوارد البشرية وتنظيم العمل على هـدي األسـس              

  . املذكورة أعاله

    يف حتديد أدوار اجلنسنيات والتحيز التنميطات بشأن5املادة     

ية، اليت تتخلل النماذج التعليمية والثقافة ووسائط اإلعالم،         تؤثر التنميطات اجلنسان    -151
والواقع أنه يوجد التزام حمـدد يف       . على سلوكنا منذ الصغر، سواء أدركنا هذا أم مل ندركه         

وهـذه  . هذه اجملاالت باختاذ اإلجراءات الالزمة من خالل املشاريع ومحالت إذكاء الـوعي           
دوار اليت يؤديها الرجال والنساء يف اجملتمع، قد تعوقهم         التنميطات اليت حتدد مسبقا وتدعم األ     

  .بشكل غري مباشر عن العمل بطاقتهم الكاملة وحتقيق طموحاهتم

، وبـصفة خاصـة يف      اجلنسانية ما زالت تضرب جبذورها يف إيطاليا      تنميطات  وال  -152
املاضـية،  األقاليم اجلنوبية يف جنوب البلد، وهلذا السبب جرى االضطالع، خالل األعـوام             

  .مببادرات كثرية ملكافحة هذه املشكلة

وإدراكا هلـذا، جـرى     .  جمسدة أيضا يف عامل العمل     - كما سنرى    -والتنميطات    -153
اعتماد بعض التدخالت، وبصفة خاصة يف هذا اجملال حيث تظهر، من ناحية أخرى، احلاجة              

ارية واملهنية، للتشديد على    إىل برامج توعية واتصال دائمة، تنفذ بالتعاون مع الرابطات التج         
أمهية أنواع السلوك اإلجيايب مع وصم أنواع السلوك التمييزي، مبا يف ذلك التعاون مع قطاع               

  .األشغال العامة وقطاع املهن والقطاع اخلاص

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، حدث تدخل حمدد لتعزيز السلوك األخالقي املتعلق             -154
طة ما يسمى املسؤولية االجتماعية للشركات، اليت مبوجبـها أويل          بنوع اجلنس وذلك بواس   

ويتعلق اإلجراء األخري بتعزيز أشـكال      . لعمليات تقييم وإدارة املسار الوظيفي    اهتمام خاص   
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امللصق ( Bollino Rosa"ما يسمى (شهادة املساواة بني اجلنسني اليت يتم إصدارها للشركات 
رئيسي للمبادرات اليت اختذهتا مؤخرا وزارة العمـل وإدارة         ، وهو حمور التركيز ال    )"القرنفلي

  ).11انظر أيضا الفرع املكرس للمادة (تكافؤ الفرص 

الـذي يـشري إىل     ( EQUALوعززت إدارة تكافؤ الفرص أيضا املشروع املعنـون           -155
 الذي حيـدده   يف اإلطار  ويندرج هذا  ).واملسؤوليات األسرية  احلياة يفشاركة اآلباء بنشاط    م
، الذي يتضمن يف مواده، املتعلقة بتكافؤ الفرص بني         "ميثاق االحتاد األورويب حلقوق اإلنسان    "

. األسـرية  الرجل واملرأة وعدم التمييز، ذكر ضرورة تشجيع ودعم التوفيق بني العمل واحلياة
ويشتمل هذا املشروع أيضا، ضمن أهدافه، على نشر دور األب واألم، ومكافحة التنميطات             

عة، ويشكل يف الوقت نفسه وسيلة مفيدة لنشر ثقافة مكافحة كل تنميط مرتبط بـدور    الشائ
  ). 11انظر أيضا الفرع املكرس للمادة (املرأة يف األسرة 

 من القانون رقـم     9يوجد بالفعل التزام وفقا للمادة      (بيد أن هناك حاجة إىل القيام         -156
حة البيانات للجماهري عن املـرأة      بإعمال نظام رصد منتظم ودوري من أجل إتا       ) 125/91

وباملثل، فـإن   . يف عمليات صنع القرارات واملناصب العليا واملسؤوليات، بدءا بالقطاع العام         
، )التدخالت الفورية (من الضروري االبتعاد عن هنج اإلجراءات القائمة على أساس الطوارئ           

  .كيما يتسىن لنا التحرك حنو تغيري ثقايف حقيقي

 مسألة التنميط اجلنساين أيضا حمور أنشطة كثرية نظمتها إدارة تكـافؤ            وقد كانت   -157
ومما ال شك فيه أن أهـم  ). 2007(الفرص يف إطار السنة األوروبية لتكافؤ الفرص للجميع       

) MELTING BOX(هذه األنشطة كان املعرض الدويل للحقوق وتكافؤ الفـرص للجميـع   
 يف مركز لينغوتو للمـؤمترات      2007أكتوبر  / تشرين األول  24 - 22الذي أقيم يف الفترة     

وشكل هذا النشاط فرصة كربى لتبادل اآلراء بني اخلرباء وممثلي اجملتمع املـدين             . يف تورينو 
  .بشأن مسألة التمييز بغية القضاء على التحيزات والتنميطات

وقامت إدارة تكافؤ الفرص أيضا حبملة توعية مجاهريية كربى بشأن مبادئ وقـيم               -158
) احلافالت(كافؤ الفرص ومكافحة التنميطات والتمييز، تألفت من اإلعالن يف وسائل النقل            ت

، جـاب مـدنا     "قطار تكافؤ الفرص  "يسمى  ،  Eurostarيف املدن اإليطالية الكربى ويف قطار       
  . إيطالية خمتلفة على مدى أسبوع

ا عاما ملـنح    ، إشعار 2008يناير  /وأصدرت إدارة تكافؤ الفرص، يف كانون الثاين        -159
أموال للمدارس الثانوية من أجل إعداد وتنفيذ مناذج تعليمية جتريبية بشأن االختالفات بـني              

نشر برامج تعليمية متعلقة بنوع اجلنس تستهدف تنمية        : وأهداف هذا املشروع هي   . اجلنسني
ولـب  الفكر النقدي، مع التسليم بأن أي رأي حيدد أدوارا راسخة تارخييا رأي متييزي أو مق              

منطيا؛ وتعزيز التعليم، املراعي لالختالفات بني اجلنسني، الذي يوفر أدوات لفهم األوضـاع             
واألدوار والعالقات املتغرية وللتفكري الناقد يف احتماالهتا، بغية تعلـيم االختالفـات بـني              
اجلنسني، اليت يتعني اعتبارها مسألة إمكانيات شخصية وعدم اعتبارها فئة مجاعية؛ وتعزيـز             
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ثقافة مستنرية متجذرة يف االختالفات بني اجلنسني من أجل حتقيق منو سلس وواع للهويـة               
  .اجلنسانية

املعهد الوطين لإلحصاء إلجراء دراسة استقـصائية بـشأن    وجرى توقيع اتفاق مع  -160
التمييز بني اجلنسني وامليل اجلنسي واألصل اإلثين، تركز على التنميطات وترمي إىل وضـع              

  . ال، باعتبارها ضرورية للسياسات رمسية يف هذا اجملإحصائيات

ودفع استمرار التنميطات الثقافية، على مر السنني، السلطات اإليطالية إىل التركيـز              -161
  .املدرسة: على إزالة احلواجز الثقافية يف املكان املخصص لتنمية الثقافة

رس مشاريع وكذلك أنـشطة     وفيما يتعلق باالختالفات بني اجلنسني، تستنبط املدا        -162
تعليمية، انطالقا من معرفتها أن هلا دورا حمددا يف بناء اهلوية اجلنسانية، بل وأن عليها مكافحة                
أي تنميطات ما زالت موجودة يف بعض الكتب املدرسـية ويف ثقافـة وسـائط اإلعـالم                 

شـادات لريـاض    إر"واملشكلة تتناوهلا بالبحث وتتضمنها أيضا الوثيقة املعنونة        . اجلماهريي
 .بغية تعزيز اهلوية اجلنسانية منذ الصغر" األطفال

: االسم املختصر باللغة اإليطالية   (وتوجد، داخل وزارة التعليم واجلامعات والبحث         -163
MIUR(     تكرس بصفة دائمـة    " للطالب والتكامل واملشاركة واالتصال   "، مديرية عامة حمددة

  .ابتداء من االختالفات املتعلقة بنوع اجلنساهتماما خاصا للتشديد على االختالفات، 

، يف  2007وعلى وجه اخلصوص، فإن طالب املدارس الثانوية شاركوا، يف عـام              -164
أطلقتها رئاسة اجلمهورية بالتعاون مع وزارة التعلـيم        (" املرأة من أجل املرأة   "مسابقة بشأن   

الـيت  " شجاعة النـساء  "شأن  ، املسابقة الثانية ب   2008تلتها، يف عام    ) واجلامعات والبحث 
عزيز ثقافة املساواة بني اجلنسني؛ واحترام االختالفات       ت: توخي منها على سبيل األولوية دعم     

بني اجلنسني؛ وتنمية التزام املرأة وشجاعتها فيما يتعلق بتأكيد هويتها ومشاركتها يف مجيـع              
اسية؛ وتعزيز منهجيات التعلـيم     جماالت احلياة االجتماعية والثقافية والعلمية واإلنتاجية والسي      

مركزية شخصية املرأة باعتبارها إمرأة؛ وتعزيز العالقات القائمة على احترام " تعيد حتديد"اليت 
وعلـى الـسلوك التعـاوين      ) ابتداء من االختالفات املتعلقة بنـوع اجلـنس       (االختالفات  

  . فة اجلنسانية يف املدارسالقائم على االشتراك يف املسؤولية؛ وتعزيز منو الثقا" التشاركي"و

إعـداد  : ومبوجب مشروع حمدد جرى ختصيص متويل للمدارس الثانوية، من أجل           -165
وتطوير متاذج تعليمية بشأن االختالفات بني اجلنسني؛ وإشراك املدرسني والطالب يف أنشطة            

يف  14ر4ومشل املـشروع    . جتريبية وتعلمية بشأن موضوع تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة        
املائة من املدارس الثانوية اليت خططت ونفذت مناذج تعليمية بشأن االختالفات بني اجلنسني،             

  23.قابلة للنقل إىل بيئات مدرسية أخرى لتنفيذها فيها

__________ 
دولة اإليطالية، يعتزم التخطيط ملنهجيات بالتعاون مع إدارة تكافؤ الفرص ومركز التدريب والدراسات التابع لل  23

" إنـشاء "ومن مث، فإن اهلدف الرئيسي هو . 2010 – 2009الثقافة اجلنسانية والتعليم للسنتني األكادمييتني   
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 موضـوع   التنميطات يف الكتب املدرسية والنماذج التعليمية الداعمـة       وكانت    -166
. أثناء السنة األوروبية لتكافؤ الفـرص     ،  2007دراسة استقصائية ومناقشة حمددتني يف عام       

. حمددة موجهة إىل املدرسني واحملـررين     " توصيات"و" إجراءات"واقترحت، بناء على ذلك،     
وفيما يتعلق باملدرسني، اقترح إيالء اهتمام ال للدقة العلمية للنصوص فحسب وإمنـا أيـضا               

توضع يف االعتبار احملتويات    للخصائص املميزة املتعلقة باالختالفات بني اجلنسني، وذلك بأن         
املـستوى  (واللغة والتصوير األيقونوغرايف، وبصفة خاصة يف املدارس االبتدائيـة والثانويـة            

وفيما يتعلق باحملررين، طلب استهالل أشكال شراكات لتعزيـز وضـع مدونـة            ). املتوسط
 املدارس واليت   للناشرين واملؤلفني وكذلك، مبوجب لوائح جديدة، لتعزيز املبادرات املنفذة يف         

وجرى التشديد على أنه ينبغي إيالء اهتمام خاص ملا حيدث على          . تشمل التالميذ والتلميذات  
وقد تبني، يف الواقع، أنه توجد مواقع       . اإلنترنت، وذلك بتعزيز مشاريع حمددة بشأن املوضوع      

كة، بأسـرها،   الـشب : كثرية على اإلنترنت مرتبطة بالقضايا اجلنسانية ومتعلقة بأفرقة مناقشة        
  .التثقيف اجلنساينمنبت منخفض التكلفة للمبادرات االبتكارية يف جمال 

وقد أجري حبث مهم خبصوص االختالفات بني قطاع النـشر التقليـدي، الـذي                -167
ومن مث، فإن إجراء التحول يكون أوثـق        (مبوجبه تؤثر السوق اخلاصة على العرض والطلب        

، وقطاعات االتصاالت السمعية البـصرية ووسـائط        )ويلارتباطا بالتغيريات يف األجل الط    
ويف هذا اجملال، لوحظ أن الوجود اجلماهريي أكثر اتساقا إىل          . اإلعالم املتعددة واالتصاالت  

جيدر النظر يف تراث الراي، وشبكات االتصاالت، واألموال املخصصة للحوسـبة           (حد بعيد   
من مث، فإن التدخالت الرامية إىل التغلـب        و). املدرسية، ومبادرات عرض األفالم يف املدارس     

  .على التنميطات ميكن حتقيقها يف فترات أقصر مع حتقيق نتائج أكثر تواترا

، جتدر اإلشـارة    املمارسات اجليدة يف جماالت التعليم والتدريب والثقافة      ومن بني     -168
ارس الصيفية، والدورات   واملد،  )www.demteraprogetto.it(إىل املختربات وتدريب املدرسني     

وهـذه  . التدريبية اليت تعززها اجلامعات، وكذلك درجات الدكتوراه يف الدراسات اجلنسانية      
أمور تعززها أفرقة خاصة، مثل رابطة املؤرخات أو املتخصصات يف اآلداب املؤلفة من عاملات 

 اإلجيابية ميكن االهتداء إليها يف األنشطة املعززة، اليت تشمل          والعناصر. أو أستاذات جامعيات  
تظـل هـذه    : والعناصر احلرجة هلذه املبادرات هـي     . طالب اجلامعات وجماالت ختصصهم   

املبادرات ضئيلة االستخدام وبالتايل تصعب معرفتها على غري امللتحقني بالدراسة يف اجملاالت            
ملدارس الصيفية مرتفعة وترتبط بذلك صعوبة التحـاق        األكادميية؛ وكثريا ما تكون تكاليف ا     

يف ) حلملة درجات الدكتوراه  (الطالب هبا؛ ويتسبب التوظيف املهين خارج جماالت البحث         
لالطالع على مزيد من الدالالت، رجاء االطالع على الفرع املكرس للمادتني           ( وضع مربك   

  ).8 و7

__________ 
مدرسة تراعي التجارب الشخصية واالجتماعية والعاطفية العديدة لكل فرد، ونوعية ومقدار فرص التعلم، من              

 .ملساواة بني اجلنسني واملنظور اجلنساينأجل تعزيز الوعي خبصوص ا
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ة، ميكن أن يشار إىل املختـرب الـذي         ومن بني املنظمات غري احلكومية ذات الصل        -169
  . للقضاء على التنميطاتArcidonnaأنشأته املنظمة غري احلكومية املسماة 

   البغاء بشأن6املادة     

 وتشدد على الصلة اليت ال تنفـصم  مكافحة االجتارتركز التشريعات األوروبية على     -170
ولذلك شجع االحتـاد األورويب، يف      . يف بلدان االحتاد األورويب   " أسواق البغاء "بني االجتار و  

السنوات األخرية، دوله األعضاء على تنفيذ إجراءات متكاملة ملكافحة االستغالل اجلنـسي            
انظر ما (ومحاية الضحايا، وبصفة خاصة النساء، الالئي يتعني اعتبارهن ضحايا لالجتار والفقر            

  ). INI 2006/2078املذكور يف خطة العمل " اإلناث"يسمى فقر 

ووفقا للمادة  . وحيظر القانون القوادة وفتح بيوت الدعارة واألعمال التجارية املماثلة          -171
، الساري املفعول، يـتعني اعتبـار   1958فرباير / شباط 20 املؤرخ   75 من القانون رقم     3

  .االستغالل والتحريض على البغاء جرميتني

النساء الالئي يأتني   : رتباط باهلجرة وبوجه عام، فإن ظاهرة البغاء يف إيطاليا وثيقة اال          -172
وبالتايل ال يتعرضـن ألي     (من أوروبا الشرقية، دون سن الثامنة عشرة يف كثري من األحيان            

والبيانات ذات الـصلة شـحيحة      . ، يتم تشغيلهن يف البغاء    )خطر يتعلق باإلعادة إىل الوطن    
كن أن يشار، بشكل عام،     ومي.  للضحايا املعيشيةعدم االنتظام الذي تتسم به األحوال       بسبب  

إىل أن االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي يؤثر بصفة رئيسية على الشابات، وبشكل خاص             
  .من نيجرييا وبلدان أوروبا الشرقية

، تناقص يف االجتار بالنساء األلبانيات، بالتوازي مـع         2002وقد سجل، منذ عام       -173
رى يف أوروبا الشرقية، وبصفة خاصـة مـن         تزايد يف أعداد الضحايا الوافدات من بلدان أخ       

 مـن املرسـوم     18باملـادة   ويف هذا السياق، فإنه فيما يتعلق       . رومانيا ومولدافيا وأوكرانيا  
، تتـسم   )2007فرباير  / شباط 26 املؤرخ   17القانون رقم    (286/98التشريعي رقم   

تنص : ا وبلغاريا  مكررا اجلديدة بأمهية بالغة، وبصفة خاصة للمواطنني من روماني         6فقرهتا  
الفقرة على مشاركة األشخاص األجانب ومواطين الدول األعضاء يف االحتـاد األورويب            

  .الذين يريدون اإلفالت من العنف واملتجرين

 -والبغاء ظاهرة مستترة وغري معروفة واالجتاه احلديث ملمارسته يف أماكن مغلقـة               -174
وتعيش . أمونة يزيد من صعوبة الكشف عنه      بغية هجر الشوارع غري امل     -مثل الشقق اخلاصة    

ويصح هذا يف املقام األول     . الفتيات حياة غري منتظمة وتبعيتهن للمتجرين تبعية نفسية وبدنية        
على الفتيات من أوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية وكذلك، مؤخرا، من الصني، ويف الوقـت              

  .لشوارعنفسه ما زال البغاء النيجريي ميارس بصفة رئيسية يف ا
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والنساء األفريقيات، وبصفة رئيسية من نيجرييا، يرتعن، لكوهنن مقيمات بـشكل             -175
وهن ال يشاركن . دائم يف إيطاليا، إىل تكوين جمموعة منعزلة يف السياق االجتماعي واإلقليمي

وما زالت النيجرييات خيضعن    . يف األنشطة االجتماعية وكثريا ما يتجاهلن خدمات البلديات       
وحالة استعبادهن النفسي جتعلـهن أكثـر       . ال من االبتزاز املرتبط بالطقوس الروحية     ألشك

. استعدادا لقبول االنضمام إىل برامج احلماية االجتماعية، باملقارنة بالنساء من أوروبا الشرقية           
بيد أن هذا النهج ال يساعد على إعتاقهن وحتريرهن من القهر النفسي وال يفيد التحقيقـات                

  . أيضا

، أنه سجلت زيـادة     2007 - 2005وتظهر البيانات احلديثة اخلاصة بالسنوات        -176
وطبقا للبيانات املقدمـة مـن      .  يف املائة يف العدد اإلمجايل للبالغات املقدمة       16ر83بنسبة  

املـادة  ( شخصا، يف احملاكم االبتدائية، باالسترقاق    68،  2007وزارة العدل، أدين، يف عام      
 مـن قـانون     601املادة  ( أشخاص باالجتار وجتارة الرقيق      9، و )بات من قانون العقو   600

، ) من قـانون العقوبـات     602املادة  (، وشخص واحد باستالب وشراء الرقيق       )العقوبات
علـى مـستوى    ( شخص باستغالل بغاء األطفال؛ ويف حمـاكم الدرجـة الثانيـة             100و

ن قانون العقوبات، بالصيغة     م 601املادة  ( أشخاص باالجتار بالبشر     10، أدين   )االستئناف
  ).228/2003اليت عدله هبا القانون رقم 

وكما أشري إليه أعاله، جيب النظر إىل البغاء باالقتران مع الظاهرة األوسع نطاقا وهي      -177
وهناك شبكات استغالل عرب وطنية، ميكن حتديد هيكلها        . ظاهرة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية    

 على املـستوى األول     -أوال: امل، يتضمن ثالثة مستويات خمتلفة    على أنه نظام إجرامي متك    
توجد املنظمات املسماة املنظمات اإلثنية، العاملة يف ختطيط وإدارة تدفق املهـاجرين غـري              

 على املستوى الثاين توجد منظمات تعمل يف        -النظاميني من بلد املنشأ إىل بلد املقصد؛ ثانيا       
 علـى   -احلدود بني بلدان املرور العابر وبلدان املقصد؛ ثالثـا        األقاليم االستراتيجية، أي عند     

  .املستوى الثالث توجد املنظمات العاملة يف نقاط عبور املناطق احلدودية

ويشكل استغالل البغاء عمال إجراميا مرحبا جدا ملنظمات إجرامية عديدة أللبان             -178
 – على سبيل املثال ال احلـصر        –ونيجرييني وبلغاريني ومولدوفيني وأوكرانيني ورومانيني      

، مثل بييمونيت وفينيتو ولومباردي حيث تـربز        وبصفة خاصة يف بعض مناطق مشال إيطاليا      
الظاهرة املقلقة وهي ظاهرة األنشطة اإلجرامية الشنيعة، مثل االجتار بالبشر واسـترقاق            

  .األطفال

رصة تعـديل قـانون     وقد أدى هذا الوضع إىل النقاش احلايل بشأن البغاء وبشأن ف            -179
مريالن، بإجراء إصالح يراعى فيه السياق االجتماعي احلايل، ولكن مـع صـون احملتـوى               

  .األساسي للقانون

 الـذي  )A.S. 1079( مشروع القـانون  ، أقر جملس الوزراء2008ويف هناية عام   -180
يـر  من وزيرة تكـافؤ الفـرص ووز       ، اليت اقترحها كل   "تدابري مكافحة البغاء  "حيتوي على   
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واستحدثت جرمية البغاء يف األماكن العامـة أو يف مكـان مفتـوح      . الداخلية ووزير العدل  
للجمهور؛ ونص على توقيف كل من يقدم عروضا جنسية، أو يطلب تقدميها، ملدة تتـراوح    

 000ر00 و 200ر00بني مخسة أيام ومخسة عشر يوما مع فرض غرامة عليه تتراوح بني             
 إىل القضاء على ممارسة البغاء يف الشوارع وكذلك، يف املقـام            وهتدف هذه التدابري  .  يورو 3

وال تعاقب أي إمرأة متارس البغاء      . األول، مكافحة االستغالل، حبماية كرامة اإلنسان وقيمه      
  .بإجبارها على ذلك بالعنف أو التهديد

بـأن  وفيما يتعلق باالقتراح الداعي إىل معاقبة كل من يطلب بغايا، جيدر التـذكري                -181
، 2005اتفاقية جملس أوروبا بشأن مكافحة االجتار بالبشر، اليت مت توقيعها يف وارسو يف عام               

تنص بالتحديد على أن تعتمد الدول تدابري تشريعية وتدابري أخرى، ضرورية لكي حتدد، يف              
نطاق تشريعاهتا الوطنية، هذه اجلرمية، مبا يف ذلك اخلدمات املقدمة ألغـراض االسـتغالل،              

رض، إذا تأكدت من أن البغي ضحية اجتار، عقوبات أشد على كل من ينشئ، أو يشارك وتف
ويف هذا اإلطار، جيدر ذكـر أن الـسلطات         . يف، منظمة إجرامية ترمي إىل استغالل البغاء      

اإليطالية تقوم اآلن بتحديد اإلجراء الالزم لترمجة االتفاقية املذكورة أعاله إىل أحكـام يف              
  .حملليالنظام القضائي ا

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، جرى إعمال مكافحة االجتار بالبشر وذلك بـأن              -182
مقـدمي    إىل  عهد هبـذه املكافحـة     ، مث  مبكافحة هذا االجتار   قوات الشرطة عهد أوال إىل    

  .اخلدمات االجتماعية من القطاعني العام واخلاص، املسؤولني عن محاية الضحايا

 باإلضافة -، فإن إيطاليا اعتمدت أيضا 3 الفرع املكرس للمادة     وكما سبق ذكره يف     -183
 من املرسـوم التـشريعي رقـم        18احلكم الذي يتوخى اإلجراءات ذات الصلة، أي املادة         

تدابري مكافحة  " بشأن   2003أغسطس  / آب 11 املؤرخ   228 القانون رقم    – 286/98
ة يف االجتـار واألنـشطة املتعلقـة        بغية تعزيز مكافحة املنظمات اإلجرامية املنخرط     " االجتار

  .باالسترقاق

، جتـدر اإلشـارة إىل    بآليات الرصد وبتنسيق اإلجراءات املتكاملـة   يتعلقوفيما    -184
، اليت تعمل داخل    "اللجنة املشتركة بني الوزارات لدعم ضحايا االجتار والعنف واالستغالل        "

رة الداخلية ووزارة العدل ووزارة     وهذه اللجنة مؤلفة من ممثلني عن وزا      . وزارة تكافؤ الفرص  
  . العمل والصحة والسياسات االجتماعية

، جرى إصالح   2007مايو  / أيار 14 املؤرخ   102ومبوجب املرسوم الرئاسي رقم       -185
اللجنة املذكورة أعاله وعهد إليها يف املقام األول بتقدمي اإلرشادات، ورصد وختطيط املوارد             

دماج االجتماعي اليت يتعني أن تنفذها الـسلطات احملليـة أو           الالزمة ملشاريع املساعدة واإل   
) أ: (القطاع اخلاص باستخدام هذه املوارد وباالتفاق مع الدولة، فيمـا يتعلـق مبـا يلـي               

  .برامج احلماية االجتماعية) ب(اإلجراءات النظامية؛ 
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سلطات احمللية  لل)  يف املائة  70(وتدير اللجنة الصندوق الذي مينح املوارد االقتصادية          -186
إذا كانت هذه املنظمات غري احلكومية مدرجة يف سجل يـشهد           (واملنظمات غري احلكومية    

وفضال عن هـذا،    . من أجل تنفيذ مشاريع احلماية االجتماعية     ) مبهنيتها وطابعها غري الرحبي   
فإن اللجنة تنفذ عمليات رصد بشأن أداء وفعالية املشاريع املعنية وذلك أيضا مـن خـالل                

  .مال التفتيش والتقييمات اليت جترى يف منتصف املدةأع

وعند تنفيذ املشاريع، تتعلق البيانات يف املقـام األول بالـضحايا الـذين جتـري                 -187
 وجبمع املعلومات اخلاصة بالظـاهرة      - املشاركني طواعية يف آحاد سبل احلماية        - مساعدهتم

نات واملعلومات يف تقارير ربع سنوية يتم       وترد البيا . يف عناصرها األساسية ومظاهرها احمللية    
 بإعداد الوثائق اليت توضع     - بالتعاون مع خرباء     -إرساهلا إىل الوحدة التقنية للجنة، اليت تقوم        

  .حتت تصرف اللجنة ذاهتا واإلدارة والوزارات املعنية

ملـؤرخ  املرسوم الوزاري ا " (جلنة تنسيق إجراءات احلكومة ملكافحة االجتار بالبشر      "و  -188
هتدف بصفة رئيسية إىل حتديد استراتيجيات تـدخل اجتمـاعي          ) 2007مارس  / آذار 21

لفائدة ضحايا االستغالل لألغراض اجلنسية واألغراض املتعلقة بالعمل، والتسول، وأشـكال           
أي السرقة وجتارة املخدرات والبيع اجلربي ملنتجات       (االحنراف القسري لصاحل أطراف ثالثة      

والغرض هو أيضا مجع بيانات ومعلومات عن التطور الكمي         ). ري مشروعة جتارية مزورة وغ  
والنوعي للظواهر املذكورة أعاله بغية حتقيق مجلة أمور من بينها إذكاء الوعي باملسائل املتعلقة    

، 2008مـارس   /ويف آذار . باالجتار على مستوى كل من وسائط اإلعالم والـرأي العـام          
  .نهجي خلطة وطنية ملكافحة االجتارأصدرت اللجنة دليال لإلعداد امل

النقابات العمالية واملنظمات غري احلكومية     (وتتألف اللجنة من ممثلني عن الرابطات         -189
، وممثلني عن قوات الشرطة والشرطة القضائية، وقـضاة         )والرابطات الكاثوليكية وغري الرحبية   

 إىل حتليل الظاهرة ونشر -ا  مبوجب مرسوم إنشائه-وهتدف اللجنة كذلك . وخرباء قانونيني
  .املعلومات ذات الصلة وذلك أيضا عن طريق نشر املواد املتعلقة هبا

وقد أنشئ املرصد املعين مبسألة االجتار بالبشر مبوجب مرسوم وزيرة تكافؤ الفـرص               -190
وهذا املرصد مكلف بدراسة وحتليل االسـتغالل لألغـراض         . 2007مارس  / آذار 21يف  

ض املتعلقة بالعمل، والتسول، وكذلك بتقدمي معلومات حمدثة ومفـصلة إىل           اجلنسية واألغرا 
وأنشئت اهليئة الوطنية للتنسيق بني السلطات احملليـة ملكافحـة          . املؤسسات املركزية واحمللية  

وأسفر إنشاء  . 2007اإليطالية، يف عام     ، داخل الرابطة الوطنية للبلديات    )CNELT(االجتار  
  .قطع النظري للتنسيق بني الكيانات العامة احمللية دعما لضحايا االجتارهذه اهليئة عن مسعى من

، أنشأت إدارة تكافؤ    2007يونيه  / حزيران 20ومبوجب املرسوم الوزاري املؤرخ       -191
إعداد أدوات لرصد   : الفرص املرصد املعين بظاهرة االجتار بالبشر، وعهدت إليه باملهام التالية         

وات لرصد التدخالت املضطلع هبا يف نطاق املشاريع املمولة طبقا          وحتليل الظاهرة؛ وإعداد أد   
 مـن القـانون رقـم       13 واملـادة    286/98 من املرسوم التـشريعي رقـم        18للمادة  
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؛ وإعداد أدوات لرصد األنشطة املنفذة باستخدام الرقم اهلـاتفي اجملـاين ذي             228/2003
يذ قاعدة بيانات تتيح القيام على حنو       الصلة؛ ومجع البيانات وإعدادها وتقييمها؛ وإعداد وتنف      

فعال جبمع البيانات وتقييمها، مع املراعاة التامة لشرط السرية؛ وإجراء حبـوث ودراسـات              
  .بشأن ظاهرة االجتار على الصعيدين الوطين والدويل على السواء

ولبدء تشغيل املرصد املذكور أعاله، طلبت إدارة تكافؤ الفرص احلـصول علـى               -192
" Transcrime"صصة، ونشرت الدعوة إىل منافسة أوروبية، فاز فيها معهد البحوث           خربات خم 

ونتيجة لذلك، توخي أن جيري، باالستعانة باخلدمـة املعنيـة، حتقيـق            . التابع جلامعة ترينتو  
  : شهرا18األهداف التالية خالل فترة مقدارها 

  :مجع عناصر كمية ونوعية بشأن الظاهرة، عن طريق •

 18نشأة مبوجب املـادة     املشاريع امل ( من إجراءات محاية حمددة      مجع البيانات  •
  وجتهيزها )  الرقم اهلاتفي اجملاين- 13واملادة 

مجع البيانات من شىت املصادر، وبصفة خاصة من الوزارات ومن املؤسسات            •
  الوطنية املختصة، وجتهيزها 

اآلليـات  (عنية  مجع البيانات اخلاصة بالظواهر املتصلة باالجتار من الكيانات امل         •
اهلادفة إىل مكافحة البغاء والتسول وإىل محاية األطفال؛ ومكاتـب الرقابـة            

  وتقييمها.) العمالية؛ والنقابات العمالية، اخل

مجع البيانات املتاحة، املدجمة عن طريق التحليل النوعي للمسامهات املقدمة من    •
  هيزهاأصحاب املصلحة املعنيني، مثل موظفي إنفاذ القوانني، وجت

إجراء حبوث بشأن اجلوانب النوعية والكمية للظاهرة، مع إيالء اهتمـام خـاص              •
  لالجتاهات الناشئة

  إعداد جتميع شامل وحمدث للمعايري الدولية والوطنية واإلقليمية واحمللية •

  مجع االجتهادات القضائية •

  مجع الدراسات والوثائق واألفكار املتعلقة بالسياسات ذات الصلة •

ة بيانات بشأن نظام التدخالت وأصحاب املصلحة وجماالت التدخالت         إقامة قاعد  •
  على الصعيدين الوطين والدويل

  مجع املمارسات اجليدة وجتهيزها والتشديد عليها •

إعداد جتميع ملنهجيات مجع البيانات واملخططات ذات الصلة وتقنيات التجهيـز            •
  جملمعة على حنو كافوكذلك، يف خامتة املطاف، ما يتعلق منها بالبيانات غري ا
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 1824للمادة  ومبزيد من التحديد، جيدر، يف هذا اإلطار، ذكر التدابري املعتمدة طبقا              -193
ويف . 228/2003 من القانون رقـم      13 ة واملاد 268/98من املرسوم التشريعي رقم     

هذا الصدد على وجه التحديد، شاركت يف متويل املشاريع اهلادفة إىل ضمان توفري املساعدة              
وتدابري اإلدماج االجتماعي إدارة تكافؤ الفرص يف الوزارة املعنية، اليت تقدم سنويا هلذه الغاية              

 يورو للمشاريع املنصوص عليها مبوجب      4 400 000:  ماليني يورو ختصص كما يلي     7
  .، على التوايل13 للمشاريع املنصوص عليها مبوجب املادة 2 500 000؛ و18املادة 

، الـيت   تركة بني اإلدارات لدعم ضحايا االجتار والعنف واالستغالل       اللجنة املش و -194
. ترأسها إدارة تكافؤ الفرص، هي اهليئة املسؤولة عن اختيار ورصد املـشاريع ذات الـصلة              

وميكن هلذه اللجنة أيضا إصدار آراء بشأن كل من طلبات اإلدراج يف الـسجل املخـصص                
ومشاريع مذكرات التفاهم بـني     " ل املتعلق باهلجرة  املنظمات غري احلكومية العاملة يف اجملا     "ل

   25.الكيانات احمللية، مبا فيها البلديات، والقطاع اخلاص

، أصدرت  286/98 من املرسوم التشريعي رقم      18 من املادة    1إلنفاذ الفقرة   و  -195
، تسعة إشعارات عامـة، نـشرت يف        2008 و 2000اإلدارة املشار إليها، فيما بني عامي       

 مـشروعا يف مجيـع      533لرمسية للجمهورية اإليطالية وتضمنت املشاركة يف متويل        النشرة ا 
  .أراضي إيطاليا

 2000 شخصا جلأوا، فيما بني عام   54 559وطبقا إلحصائيات اإلدارة، فإن حنو        -196
، إىل هذه املشاريع وتلقوا خدمات مساعدة أولية، ولكن من شاركوا يف            2007مايو  /وأيار

تعلقت أكثر الطلبات شـيوعا     : جتماعية مل يكونوا مجيع األشخاص املعنيني     برامج احلماية اال  
أو خـدمات املـشورة     " مصاحبة احلاصلني على املساعدة إىل مرافق الرعاية الـصحية        "ب

  .القانونية/النفسية

 938 منـهم    13 517وبلغ عدد األشخاص املشاركني فعال يف هذه املـشاريع            -197
  ):لى البيانات ذات الصلةرجاء االطالع أدناه ع(قاصرا 

__________ 
، ينبغـي أن يوضـع يف       )37 – 35، الصفحات   CEDAW/C/ITA/4-5(بذكر التقرير الدوري السابق       24

 من الـنص    18مل يعدل حمتوى املادة     )  فيين –املسمى قانون بوسي     (189/2002االعتبار أن القانون رقم     
صل تسجيل نتائج ممتازة، وفقا ملا يؤكـده التزايـد الكـبري            ومبوجب تلك املادة، يتوا   . املوحد بشأن اهلجرة  

واملتصاعد يف عدد مشاريع احلماية االجتماعية ذات الصلة اليت مسحت باملشاركة العامة يف متويلـها اللجنـة                 
  . فحة االجتاراملشتركة بني الوزارات ملكا

 تكافؤ الفرص، وهـي اآلن يف فتـرة         مبوجب مرسوم وزيرة   أعيد مؤخرا إنشاء اللجنة املشتركة بني الوزارات        25
واللجنة مؤلفة من ممثلني معينني من قبل وزراء الداخلية والعدل والعمل، وإدارة السياسات األسرية              . التسجيل

 . األقاليم، على التوايل-ومؤمتر الدولة 
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عدد األفراد املشاركني يف هذه املشاريع، أو يف دورات التـدريب املهـين أو يف سـوق                     
   2007 و2000العمل، فيما بني عامي 

 عدد الضحايا، مبن فيهم
 املصحوبون إىل اخلدمات

الرعاية  خدمات(االجتماعية 
النفسية  الصحية واخلدمات

 )والقانونية

شاركني عدد الضحايا امل
يف مشاريع احلماية 

 االجتماعية

عدد الضحايا املقيدين يف دورات 
الدورات التعليمية /التدريب املهين

التدريب / املنح الدراسية(
 سوق العمل )الداخلي

559 54 517 13 663 9 435 6

  ).2007(إدارة تكافؤ الفرص : املصدر  

 النساء من أوروبا الشرقية ذوات      ومن اإلحصائيات الواردة أعاله، ميكن مالحظة أن        -198
، يف حـني أن     )مستوى املدرسة الثانوية  (مستوى تعليمي أعلى من املستوى التعليمي للرجال        

، ممـا   )مستوى املدرسة االبتدائية أو أميـات     (املستوى التعليمي للنساء النيجرييات منخفض      
احلاالت، يركز برنامج ويف معظم . يسفر عن زيادة تعقد سبل وصوهلن إىل سوق العمل احمللية

) يستغرق مابني شهرين وأربعة أشهر(التدريب املهين على أمناط التدريب املهين القصري األجل 
). أي التـدريب الـداخلي    (الفردي الطابع، يف الشركات      والتدريب املهين الطويل األجل،   

واءمـة بـني    كما تكفل هذه املنهجية امل    . وتكفل هذه املنهجية تعلم سياقات العمل العادية      
ويكفل . املؤسسة واحتياجات املرأة، باإلضافة إىل تغيري النهج والقضاء على التنميطات الثقافية

  . الوصول إىل سوق العمل دورا إجيابيا واستباقيا للمرأة

صـندوق  "، توخي إنـشاء     228/2003 من القانون رقم     13مبوجب املادة   و  -199
تزويد ضحايا االسـترقاق واالسـتغالل       برامج املساعدة، هبدف ضمان      طويرلت" خمصص

وطبقـا  . واالجتار، على أساس مؤقت، مبا يكفي من خدمات اإليواء واخلدمات املتصلة هبا    
للمادة املذكورة أعاله، أصدرت إدارة تكافؤ الفرص ثالثة إشـعارات عامـة، فيمـا بـني                

 ، لتنفيذ املشاريع املشار إليها وشـاركت يف       2008أغسطس  / وآب 2006أغسطس  /آب
  . برناجما49متويل 

وتعمـل  . ولبلوغ الغايات املذكورة أعاله، تضطلع الكيانات احمللية بـدور مهـم            -200
، منذ وقت طويل، على دعم ضحايا االجتار عن طريق تدابري مركبة، تتراوح            السلطات احمللية 

بني االتصاالت األولية وخدمات االستقبال وتقدمي املشورة خبـصوص املـسائل القانونيـة             
لنفسية والرعاية الصحية وبني اخلدمات االجتماعية والصحية، وتستهدف احلد من األضرار           وا

وذلك بضمان املسكن والعمل، واالضطالع حبمالت إلذكاء الـوعي، وتوقيـع اتفاقـات             
وبروتوكوالت، تنفذ يف أراضي البلد، من أجل إقامة شبكات على مجيع املستويات، وفقـا              

 مـن القـانون رقـم       13 واملـادة    286/98يعي رقـم     من املرسوم التـشر    18للمادة  
228/2003.  
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 من أجل   - 800 290 290 -وأنشئت خدمة رقم هاتفي جماين ملكافحة االجتار         -201
 من املرسوم التشريعي    18تكملة كل من نظام احلماية االجتماعية، املنصوص عليه يف املادة           

 مـن القـانون رقـم       13ا للمادة   ، والربامج احملددة للمساعدة األولية، وفق     286/98رقم  
وينصب التركيز على محاية ضحايا االجتـار ومكافحـة مجيـع أشـكال             . 228/2003

االستغالل، وذلك بإشراك السلطات القضائية ومقدمي الرعاية الصحية واالجتماعية والقطاع          
أي اخلاص والرابطات املهنية واملنظمات غري احلكومية واملواطنني الذين قد يواجهون، علـى             

  .مستوى، هذا البالء

 اليت بـدأت يف هنايـة       -) 800 290 290(وتتألف خدمة الرقم اهلاتفي اجملاين        -202
)  أيام يف األسـبوع    7/ ساعة يف اليوم   24يستخدم  ( من موقع مركزي     - 2000يوليه  /متوز

. وأربعة عشر موقعا حمليا، تديرها السلطات احمللية عن طريق منظمات غري حكومية وخـرباء             
واقع األخرية مقامة يف مناطق خمتلفة على املستويني اإلقليمي واألقاليمي، حيث جيري تنفيذ        وامل

  .مشاريع احلماية االجتماعية، بغية تقوية التآزرات

مع فترة انقطاع امتـدت   (2007سبتمرب / وأيلول2000أغسطس /وفيما بني آب    -203
إعادة حتديـد إدارة املوقـع       واقتصرت على    2006ديسمرب  /يوليه وكانون األول  /بني متوز 

، تلقت اخلدمة   ) إىل بلدية فينيسيا   ATESIAاملركزي، اليت نقلت من مركز االتصاالت اهلاتفية        
  . مكاملة هاتفية509 034املشار إليها 

ديسمرب /ومت توقيع مذكرة تفاهم مع خدمة الرقم اهلاتفي اجملاين هذه يف كانون األول              -204
) 2009مـايو   / أيـار  31 إىل   2007ديسمرب  /ن األول  كانو 1مشلت الفترة من     (2007

 يورو، استهدفت اإلدارة مبوجبها تعزيز اخلدمة املـشار         2 470 000ر00بتكلفة مقدارها   
إليها وذلك، ضمن أمور أخرى، على أساس الطلبات املتلقاة من املواطنني لتوفري ما يـسمى               

فاعلـة يف أي تبـادل لـآلراء        أي مشاركة مجيع القوى االجتماعية ال     " (السالمة املشتركة "
  ).واملعلومات خبصوص األمن ومكافحة املنظمات اإلجرامية

وعلى هدي هذا، دعت اإلدارة الكيانات املسؤولة عن املواقع املختلفـة، املوصـلة               -205
بالرقم اهلاتفي اجملاين، إىل االضطالع باملهام التقليدية ومهام جديدة، مبا يف ذلـك الوسـاطة               

مالت اإلعالمية ومحالت إذكاء الوعي يف مجيع أرجاء البلد مـع التركيـز             االجتماعية واحل 
  . بشكل خاص على األجيال اجلديدة

مشاركة الـسلطات احملليـة   ) أ: (ومن الربامج املشار إليها أعاله، جيدر ذكر ما يلي     -206
 يف 30ككيانات مقترحة أو فاعلة تشارك على حنو تناسيب يف هذه الربامج، بتمويلها بنـسبة    

وقد وقعت الرابطة الوطنية للبلديات     .  يف املائة من إمجايل املوارد، على التوايل       20املائة ونسبة   
االسم املختصر  ( واحتاد املقاطعات اإليطالية     )ANCI: االسم املختصر باللغة اإليطالية   (اإليطالية  

كرة تفاهم لدعم   ، مذ )2007(، أثناء السنة األوروبية لتكافؤ الفرص       )UPI :باللغة اإليطالية 
وتطوير السياسات املتعلقة بالشؤون اجلنسانية، املعمول هبا يف اإلدارة العامـة، مـن أجـل               
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االضطالع على حنو مشترك بتيسري اإلجراءات ذات الصلة اليت تتخذها البلديات واملقاطعات؛ 
  مـن املرسـوم    18على املستوى التفسريي، جرى، عند تنفيذ املشاريع مبوجب املادة          ) ب(

 شخص، وجد كثريون منهم عمال وأعادوا 13 000، إشراك حنو    286/98التشريعي رقم   
واتسمت أوثق التغـيريات    . ومت ختطي املرحلة التجريبية   . النظر يف مشاريعهم اخلاصة باهلجرة    

اليت توخت حتديد نطـاق      ،2007صلة باملوضوع بإصدار اإلشعارات العامة السبعة يف عام         
ل االستغالل، ال يقتصر على االستغالل لألغراض اجلنسية فحـسب          أوسع فيما يتعلق بأشكا   

 -ويتعلق النوع األخري من االستغالل      . وإمنا يشمل أيضا االستغالل لألغراض املتعلقة بالعمل      
على املستوى التشريعي، من    ) ج( بالرجال يف املقام األول؛      -الذي ما زال يتعني تقييمه بدقة       

 الـواردة يف    18 مكررا من املادة     6 أدخل الفقرة    17/2007 املهم للغاية أن القانون رقم    
هنـج  "، بالنظر إىل أن هذا احلكم يوسع نطاق ما يـسمى     286/98املرسوم التشريعي رقم    

  .جتاه مواطين الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، من ضحايا االستغالل واالجتار" 18املادة 

  :املنح التدريبية التاليةيف هذا اإلطار، جيدر ذكر املشاريع وو  -207

يف إطار الربامج اإلقليمية املمولة مـن الـصندوق االجتمـاعي األورويب              -1
 املشروع األقـاليمي املعنـون   2004، استهل يف عام )ob. 1(واملدعمة من اإلدارة 

اقترحه إقليم بييدمونت، وينسقه إقليم كامبانيا ويشمل أيضا  ، الذي"سبيل اخلروج"
وباإلضافة إىل املشاريع الرائـدة     . م وسردينيا وتوسكاين وأوستا فايل    كاالبريا والتيو 

إلعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لضحايا االجتار، يهدف هذا املـشروع إىل           
حتقيق مجلة أمور منها إطالق محالت إلذكاء الـوعي وكـذلك تبـادل أفـضل               

ملنحـى خبـصوص    واختتم هذا املشروع املرحلة األوىل ببحث عملي ا       . املمارسات
، علـى املديريـة     2007سبتمرب  / أيلول 12املشاريع، عرض بدعم من اإلدارة، يف       

ومت توضيح نتائجه أثنـاء     . العامة للعمل والشؤون االجتماعية يف املفوضية األوروبية      
  .2007ديسمرب /مؤمتر وطين عقد يف كانون األول

 مـنح   -مكافحتـها   منع اجلرمية و  "يف إطار برنامج االحتاد األورويب بشأن         -2
 جيري تنفيذ مجيع املشاريع اليت يتعني أن تضطلع اإلدارة بدور           -)" 2007(العمل  
  :واقترحت اإلدارة، على وجه اخلصوص، مشروعني. فيها

العمل عرب الوطين املشترك بني القطاعات ملكافحة االجتار ألغراض           )1(  
 ومـساعدهتم   االستغالل املتعلق بالعمل، الذي يركز على حتديد الـضحايا        

ويهدف املـشروع إىل    ). يتعني حتقيقه باالشتراك مع منظمة العمل الدولية      (
حتليل العمل غري الرمسي للمهاجرين، والتشغيل الـشبيه بـالرق، وأفـضل            

وتبلغ . التدريبية ألصحاب املصلحة املعنيني   /املمارسات، والعمليات اإلعالمية  
  ؛ يورو438 000ر00املوارد املخصصة هلذه الغاية 
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وستعمل هذه اآلليـة    . إعداد آلية إحالة عرب وطنية لضحايا االجتار        )2(  
سيجري حتقيقها بالتعـاون    (لصاحل بلدان املنشأ وبلدان املقصد على السواء        
، أي بني دول ثالثة والدول      )الوثيق مع املركز الدويل لتطوير سياسات اهلجرة      

 مالئمة حلاالت االجتار    ، بغية ضمان توافر مواجهة    أورويباألعضاء يف االحتاد    
تبلـغ  (عرب الوطين الفردية وتقاسم أفضل املمارسات والبيانات ذات الصلة          

  ). يورو440 000ر00امليزانية 

املـشروع األول اسـتهلته     : واإلدارة املشار إليها شريكة أيضا يف مشروعني آخرين         -208
جر هبن من النساء املتوجهات     الوكالة الوطنية الرومانية ملكافحة االجتار بغية خفض عدد من يت         

من رومانيا وبلغاريا إىل إيطاليا وإسبانيا، وإذكاء الوعي باالجتار لألغراض اجلنسية؛ واملشروع            
، استهلته منظمة إنقاذ الطفولة يف إيطاليا هبـدف تعزيـز   "Progetto AGIRE"الثاين، املعنون 

خلاص يف إيطاليا واليونان ورومانيا     التعاون بني أصحاب املصلحة املعنيني من القطاعني العام وا        
  .يف جمال حتديد ومساعدة القصر، الذين حيتمل أن يصبحوا ضحايا لالجتار

برنامج املفوضية األوروبية املواضيعي للتعاون مع بلدان ثالثـة يف جمـال اهلجـرة              "  -209
ملـشار  اإلدارة ا . برنامج نيجرييا املواضيعي  ): EuropeAid/126364/C/ACT/Multi" (واللجوء

إليها شريكة، فضال عن هذا، يف برنامج ملنظمة العمل الدولية تبلغ مدته سنتني ويهـدف إىل                
تعزيز التعاون بني نيجرييا وإيطاليا يف اكتشاف ومساعدة ضحايا االجتـار، مـع مقاضـاة               

ويتضمن الربنامج عنصرا حبثيا، يتعني أن تنسقه اإلدارة، من أجل حتليـل التـدفق              . املتجرين
للمهاجرين النيجرييني إىل إيطاليا، مع التركيز بشكل حمدد على االجتـار ألغـراض             الكلي  

  .االستغالل املتعلق بالعمل

، مذكرة  2008يوليه  / متوز 9وعلى هدي هذا، أبرمت إيطاليا، يف بوخارست يوم           -210
تفاهم مع رومانيا، باعتبارها بلد منشأ، تنطوي بشكل حمدد على مشاركة اإلدارة املـذكورة       
أعاله ووزارة العمل واألقاليم اإليطالية والوزارة الرومانية لشؤون العمل واألسـرة وتكـافؤ             

ومذكرة التفاهم هذه، املمولة مبوارد من الصندوق االجتماعي األورويب، تتـوخى،           . الفرص
  .، أنشطة تعاون وتنسيق من أجل مكافحة االجتار2013 - 2007للفترة 

لت وزارة الداخلية مبادرات كثرية لتيسري اسـتخدام        وعالوة على ذلك، فقد استه      -211
ومبقتضى مذكرة  .  من النص املوحد بشأن اهلجرة     18التدابري املنصوص عليها مبوجب املادة      

، أعطيت األولوية إلصـدار     2008مايو  / أيار 28 املؤرخة   M(8)/1050وزارة الداخلية رقم    
 واملستغلني، مع بيان املعايري اليت يتعني       تصاريح البقاء إىل الضحايا الذين يبلغون عن املتجرين       

  . فيما يتعلق بإصدار هذه التصاريح) Questori(أن يطبقها كبار ضباط الشرطة 

  : بتنفيذ املشروعني التالينيإدارة األمن العامواضطلعت   -212
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: االسـم املختـصر باللغـة اإليطاليـة       (مشروع االهتمام بضحايا اجلرمية       )1(  
AViCri(  تدريب املدربني، والذي جيري تنفيذه على حنو مشترك مـع           ، اهلادف إىل 

. ومع قوات الدرك، يف إطار الربنامج دافين الثاين       وات اإليطالية حلراسة اإليرادات     الق
من أعضاء القوات املـذكورة      عضوا   150ذي يشمل   وقد وضع هذا املشروع، ال    

م النفس يف جامعة     شهور، تنفذها كلية عل    9أعاله، على أساس دورة تدريبية مدهتا       
، أربعة  2008مارس  /ويتضمن املشروع، الذي استهل يف آذار     . ال سابييرتا يف روما   
  القانون وعلم االجتماع والطب الشرعي وعلم النفس؛: جماالت مواضيعية

 بشأن التعاون   املشروع املشترك بني الربنامج اإلطاري للمفوضية األوروبية        )2(  
تعزيـز  "ل اجلنائية واملنظمة الدولية للهجرة، واملعنون       والقضاء يف املسائ  بني الشرطة   

االجتار حنو االحتاد األورويب    "، يتضمن دورة تدريبية مشتركة خمصصة بشأن        "الشبكة
، تـستهدف قـوات الـشرطة       "من البلدان املنضمة إليه والبلدان املتامخة لبلدانـه       

  .واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية

هذا الفرع، جتدر أيضا اإلشارة، على هدي ما ذكر أعـاله، إىل أنـه              وعلى هامش     -213
يوجد مبوجب القانون التزام حمدد مبكافحة استغالل وبغاء األطفال واالجتار باألطفال، كيما            
يتسين للمحاكم احمللية حماكمة املواطنني واملقيمني الدائمني الذين يشتغلون بالسياحة اجلنسية،           

ما ال يكون هذا الفعل اإلجرامي مصنفا على أنه جرمية يف البلد الذي             حىت خارج إيطاليا، عند   
واعتمدت إيطاليا أيضا مدونة قواعد سلوك للوكاالت السياحية بغية املـساعدة           . حيدث فيه 

  .على مكافحة السياحة اجلنسية

  )بشأن التمثيل (8واملادة )  احلياة السياسية والعامةبشأن( 7املادة     

.  بتهميش واضح لدور املرأة يف عمليات صنع القـرارات الـسياسية           تتسم إيطاليا   -214
ومبقارنة هذا الوضع مع الوضع يف البلدان األوروبية األخرى، تتسم إيطاليا باختالل تـوازن              
جنساين شديد يف املناصب اليت تشغل باالنتخاب، وهو ما يضع بلدنا ضمن أواخر البلـدان               

  . يف هذا الصددترتيبا فيما يتعلق بالتوازن اجلنساين

وفيما يتعلق مبقاعد الربملان اليت تشغلها النساء، فإن عدد عضوات جملسي النـواب               -215
 عدد النساء العضوات يف اجمللسني يف بلـدان         يتجاوزه بسهولة والشيوخ بالغ االخنفاض حبيث     

اوز  حيث يتج  ،أخرى يف االحتاد األورويب، وبصفة خاصة النساء من أوروبا الشرقية وإسبانيا          
و  ؛www.senato.itانظـر   ( جمموع األعـضاء املنتخـبني       1/3عدد عضوات جملس النواب     

www.camera.it .(  

 يف  17ر85ويف إطار الدورة التشريعية احلالية، تبلغ نسبة عضوات جملس الـشيوخ              -216
، يف حني أن نسبة الربملانيات اإليطاليات  يف املائة21ر27املائة ونسبة عضوات جملس النواب 
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، بلغت نسبة النساء، على مستوى      2008ديسمرب  /ويف كانون األول  .  يف املائة  19ر2تبلغ  
  . يف املائة تقريبا11املناصب احلكومية، 

 مقابل عدد رؤساء البلـديات البـالغ       789ويبلغ عدد رئيسات البلديات اإليطالية        -217
ويف .  رجـال 86 325 إمـرأة مقابـل     19 130يات، توجد   ويف جمالس البلد  . 7 238

 رجال، أما يف اجملالس اإلقليمية فتوجـد        193 إمرأة مقابل    40احلكومات اإلقليمية، توجد    
وإزاء هذه اخللفية، تبني، من تقرير جملس أوروبـا لعـام           .  رجل 1001 إمرأة مقابل    118

.  من رؤساء احلكومات اإلقليمية     يف املائة  10، أن النساء، يف إيطاليا، يشكلن نسبة        2008
  ). www.anci.itانظر ( يف املائة 2ر8وهذه النسبة تتجاوز كثريا املتوسط األورويب البالغ 

فالبيانـات تظهـر    . املشاركة السياسية للنساء وعالقتهن بالسياسة    ويتعني ذكر     -218
ا كن يفعلن يف    بوضوح أن البعد السياسي، على الرغم من أن النساء يدرسن ويعملن أكثر مم            

فنسبة النساء الالئي حيصلن أسبوعيا علـى معلومـات         . املاضي، يبدو بعيدا عن اهتماماهتن    
.  يف املائـة   64ر6 يف املائة فقط مقابل نسبة الرجال البالغـة          47ر9خبصوص السياسة تبلغ    

ال تقرأ الـصحف    : وهناك أيضا فروق كبرية فيما يتعلق بكيفية احلصول على هذه املعلومات          
 58ر1 يف املائة من النساء مقابل نسبة الرجال الذين يقرأون الصحف البالغـة        45ر1ى  سو

  .ويبدو أن النساء يفضلن احلصول على هذه املعلومات عن طريق األقارب. يف املائة

وتظل املشاركة السياسية املباشرة، الرامية إىل التأثري يف القرارات السياسية واألحزاب      -219
ءات احلكومية، تشكل واقعا بالنسبة لعدد حمدود من األفراد واجملموعـات           السياسية واإلجرا 

السكانية، ويف نطاق هؤالء األفراد وهذه اجملموعات السكانية يظهر الرجال أهنم أكثر اهتماما         
 6ر7 يف املائة فقط مقابل      4ر4(والنساء أقل مشاركة من الرجال يف اإلضرابات        . من النساء 

).  يف املائـة   9ر3 يف املائة مقابل     4ر6(اركة من ذلك يف التجمعات      بل وأقل مش  ) يف املائة 
وبناء على هذا، تظل النساء أقلية فيما بتعلق بتمويل األحزاب السياسية أو العمل التطـوعي               

  .فيها

ويعكس هذا االجتاه وضع عضوية النساء يف املنظمات اخلريية، أو وضـع النـساء                -220
 والرابطات البيئية واألنواع األخرى من الرابطات اليت تضطلع         املتطوعات يف النقابات العمالية   

 يف 8ر5 يف املائة من الرجال يف الرابطات اخلريية مقابـل      9ر3يشارك  : بدور اجتماعي مهم  
  . املائة من النساء

ويقوم مثانية عشرة ونصف يف املائة من الرجال بتمويل رابطات، بينما تبلغ نـسبة                -221
بيد أن هذه الفجوة ال تبـدو بالغـة الـربوز إذا       .  يف املائة  17ر8 ذلك   النساء الالئي يفعلن  

قورنت بالفجوة يف املشاركة السياسية، اليت سجلت يف إطارها فجوة كبرية بـني النـساء               
النـهج إزاء املـشاركة االجتماعيـة ال        : العامالت والنساء ذوات املستوى التعليمي األعلى     

  .ينعكس يف املشاركة السياسية
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رجاء (وعلى ضوء البيانات املتاحة، ميكن استخالص خمتلف هنج النساء إزاء السياسة              -222
  ):3االضطالع أيضا على اجلداول ذات الصلة يف إطار املرفق رقم 

  
 

 :1اجملموعة رقم 

 النساء غري املهتمات على اإلطالق

 %35ر6

)000 290 9( 

مجيع النساء تقريبا يف هذه اجملموعة ال حيـصلن علـى           
. ات خبصوص السياسة وال يتحدثن عن السياسةمعلوم

 :2اجملموعة رقم 

 النساء الالئي حيصلن على معلومات
 ولكنهن ال يشاركن

 %34ر5

)000 012 9( 

مجيع النساء تقريبا يف هذه اجملموعـة حيـصلن علـى           
 .معلومات خبصوص السياسة وال يتحدثن عن السياسة

 :3اجملموعة رقم 

تابعن السياسة النساء العامالت الالئي ي
 حنو متواصل

 %17ر4

)000 535 4( 

هؤالء النساء حيصلن على معلومات خبصوص السياسة       
مرة كل يوم أو مرات أكثـر يف        : يف أحيان كثرية جدا   

وهن يستخدمن وسائل خمتلفة، مبا يف ذلـك        . األسبوع
التلفزيون واإلذاعة والصحف واألقارب واألصـدقاء      

ياسية متابعة احلوارات   وتستلزم املشاركة الس  . والزمالء
، ومتويـل   %)44ر5(السياسية والتجمعات السياسية    

وكذلك، بدرجة أقل، املشاركة    %) 31ر8(الرابطات  
يف التجمعات واالضرابات واجتماعـات الرابطـات       

وتعلن إمرأة من كل أربع نساء أهنا مسجلة يف         . الثقافية
 .نقابة عمالية

 :4اجملموعة رقم 

نشطة متعلقـة   النساء املشاركات يف أ   
 بالعمل اخلريي أو يف رابطات ثقافية

 %6ر7

)000 748 1( 

والنـساء امللتزمـات    . يعمل ثلثهن يف رابطات ثقافية    
بالعمل يف اجملاالت املتصلة بالشؤون االجتماعية تتوافر       

ونـسبة  . هلن بشكل تام معلومات خبصوص السياسة     
مشاركة النساء شديدة االرتفـاع يف هـذا اجملـال          

ومع %). 22ر8( يف اجملاالت املتصلة به      أو%) 83(
ذلك، فإن درجة االلتزام هذه ال تنعكس يف املشاركة         

 .السياسية

 :5اجملموعة رقم 

النساء املـديرات أو املوظفـات أو       
املشاركات بنشاط يف الرابطات املهنية     

 أو يف النقابات العمالية

4% 

)000 044 1( 

ابـات  يشاركن مشاركة قوية بصفة رئيـسية يف النق       
يف : وتشارك النساء بنشاط  . العمالية والرابطات املهنية  

االجتماعات؛ أو بتمويل الرابطات املذكورة أعاله؛ أو       
وترتبط هذه املشاركة باهتمـام     . بالعمل لصاحلها جمانا  

 .أقوى بالسياسة

 :6اجملموعة رقم 

النساء العامالت يف األحزاب السياسية   
 ويف النقابات العمالية

 %1ر8

)000 463( 

جمموعة صغرية من النساء املشاركات بنشاط بـالغ يف         
منهن % 62ر8: النقابات العمالية واألحزاب السياسية   

 منــهن 43ر3مــسجالت يف أحــزاب سياســية و
منهن % 61ر3مسجالت يف نقابات عمالية، ومتول      

 . أحزابا سياسية

 نساء مسجلة يف رابطة   4كما أن إمرأة واحدة من كل       
وتعمل إمرأة واحدة مـن     . شبه خريية ثقافية أو رابطة    

 . نساء يف إحدى الرابطات املذكورة أعاله3كل 
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وملراعاة االختالفات، تعتزم السلطات اإليطالية التيسري على النساء عند اضطالعهن            -223
بأنشطتهن وذلك بالعمل تدرجييا على ضمان أن يتسىن هلن تويل األدوار واملناصب اليت كانت 

وإدارة تكافؤ الفرص ملتزمة بتحري     . ة مبجال عمل الرجال على وجه احلصر      يف املاضي مرتبط  
التدابري اإلدارية واملعيارية اليت تتيح للنساء إعادة اكتشاف الدور األساسي الـذي ميكنـهن              

وال ميكن إنكار أن االفتقار إىل وجود النساء يف         . االضطالع به يف جمال املؤسسات السياسية     
ومن مث، فإن مـن الـضروري       .  يظهر أن هناك أزمة مشاركة سياسية      املؤسسات الدميقراطية 

ويف نطاق اإلطار املعياري ذي الصلة، جتـدر        . التصرف على حنو أشد فعالية يف هذا الصدد       
التوجيـه  " من الدستور اإليطايل وإىل      51اإلشارة إىل التعديل الذي جرى إدخاله على املادة         

خبصوص هذه املسألة، يرجى     (26"اجلنسني يف اإلدارة العامة   املتعلق بتدابري تنفيذ املساواة بني      
  ).4االطالع أيضا على الفرع املكرس للمادة 

وفيما يتعلق باملبادرات اليت يتعني االضطالع هبا، من الضروري التحول عـن هنـج               -224
رمسي للمساواة بني اجلنسني، مستوحى بصفة رئيسية من منظور يتعلق باحلماية، إىل هنج أكثر 
اتساما بالطابع العملي وأشد تطورا، بغية ضمان التعبري الكامل عن شخصية املرأة يف مجيـع               

  .القطاعات، مبا فيها قطاع السياسة

املـرأة  "وعلى هدي هذا، عززت إدارة تكافؤ الفرص مشروعا تثقيفيـا عنوانـه               -225
 فيما بني عـامي     ،" األمناط التثقيفية لثقافة املساواة بني اجلنسني      –والسياسة واملؤسسات   

توفري املعـارف النظريـة والعمليـة     : واهلدف املزدوج هلذا املشروع هو    . 2007 و 2005
الالزمة لنشر ثقافة املساواة بني اجلنسني؛ وتعزيز مـشاركة املـرأة يف احليـاة االجتماعيـة                

وركز العرض التثقيفي على تقدمي املعلومات عن أداء آليات مؤسسية وسياسـية            . والسياسية
ومتثل اهلـدف يف ضـمان أن       . دة وكذلك، بشكل أعم، على املسائل املتعلقة باحلوكمة       حمد

يتسىن للمرأة دخول ميدان السياسة مبزيد من السهولة، بغض النظر عن عمرها أو منـصبها               
ووجه هذا املشروع، املمول من اإلدارة املذكورة أعاله، أنـشطته إىل اجلامعـات             . الوظيفي
، وما زالـت    2005يونيه  /رة الرباعية السنوات السابقة يف حزيران     اختتمت الدو : اإليطالية

  . الدورة الالحقة هلا جارية

القـضايا  : وجرى، مبزيد من التحديد، إدخال املواضيع التالية يف الربنامج ذي الصلة            -226
املتعلقة باملسائل اجلنسانية بني السياسة واحلياة اليومية واألحـزاب الـسياسية؛ واملـشاركة             

جتماعية والسياسية؛ وتنظيم وأداء املؤسسات الربملانيـة واحلكوميـة لالحتـاد األورويب            اال
وإيطاليا، على التوايل؛ ونظام احلوكمة؛ واالجتهادات القضائية لالحتـاد األورويب وإيطاليـا            
بشأن املساواة بني اجلنسني؛ وتكافؤ الفرص بني النظرية والتطبيق؛ والسياسات اجلنسانية بني            

__________ 
بإعداد تقرير   الفرص،   فيما يتعلق بتنفيذ هذا التوجيه، يتوخى أن تقوم اإلدارة، بدعم من اللجان املعنية بتكافؤ               26

 . اإلجراءات املعتمدةسنوي عن 



CEDAW/C/ITA/6 

GE.10-42537    (EXT) 72 

؛ والثقافـة وحقـوق اإلنـسان واملواطنـة؛     )العمل، التدريب، الرعاية  (ات واألدوات   التقني
  .واالستقالل الذايت والكيانات احمللية؛ وخمتربات االتصاالت

الدميقراطيـة  "إىل تعزيز مبدأ     ،"أوروبا للنساء "ووجه مشروع آخر لإلدارة، عنوانه        -227
لعام واخلاص، للحكومـات احملليـة والوطنيـة        ، باعتباره قيمة مضافة يف اجملالني ا      "اجلنسانية
ومتثل العامل الرئيسي يف مكافحة التنميطات اجلنسانية اليت تعوق املشاركة على           . واألوروبية

قدم املساواة يف عمليات صنع القرارات يف جماالت السياسة واالقتصاد واملاليـة، كوسـيلة              
: ووضعت األهـداف التاليـة    ). ميةاإلجراءات اإلدارية واحلكو  (لتحسني األنشطة احلكومية    

حتديد وإعداد االستراتيجيات واآلليات والتدابري الالزمة لتيسري القـضاء علـى التنميطـات      
اجلنسانية؛ وتشجيع وسائط اإلعالم على عرض صورة الرجال والنساء الذين حيترمون الكرامة 

يف جمـاالت الـسياسة   اإلنسانية، مع تعزيز املساواة بني اجلنسني؛ وزيادة مـشاركة املـرأة       
  .واالقتصاد واملالية، بغية مكافحة التنميطات اجلنسانية

 الذي يستتبع إعادة جتديد هوية االحتاد األورويب، مبا يف          -وبتوسيع االحتاد األورويب      -228
 نسلم بأن هذا ميثل مرحلة تارخيية إلدراج مبدأ املشاركة الدميقراطية           -ذلك النساء والرجال    

وهلذه الغاية، يستهدف   . ل األعمال السياسي للحكومات األوروبية والوطنية     للمرأة يف جدو  
التشريعات والنـواحي   /املشروع املشار إليه تنفيذ استراتيجية خمصصة تركز على اإلجراءات        

الثقافية اخلاصة بالبلدان املشاركة يف هذه املبادرة، وذلك بالعمل علـى تنفيـذ التـدخالت               
  .لى مستوى القاعدة الشعبيةاملوجهة إىل إذكاء الوعي ع

 مبوازنـة   -ومن مث، فإن هناك حاجة واضحة إىل استهالل عمل منظومي املنحـى               -229
 يستهدف مكافحة إما التنميطات الداخلية املؤثرة على اهلويـة          -العناصر الثقافية واإلجرائية    

حتديد التنميط  الغرض هو   : اجلنسانية وإما التنميطات اخلارجية املؤثرة على صورة االتصاالت       
  .  منوذج حيقق زيادة وجود املرأةالقائم مث التحرك حنو التوصل إىل

، تؤثر فعليا علـى     "عملية دائرية لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين     "والنتيجة هي إجياد      -230
الثقافة، وذلك بتعزيز التدخالت التشريعية بشأن ثقافة املساواة بني اجلنسني وبإذكاء الـوعي             

 التشريعية ذات الصلة، بغية استئصال التنميطات اجلنسانية واملساعدة علـى تنميـة             بالتدابري
واهلـدف  ). على أساس إدماج قيم املساواة بني اجلنـسني       (الدور املتكافئ بني املرأة والرجل      

وبلغت امليزانية املخصصة هلـذه     . النهائي هو اقتراح النساء باعتبارهن املعنيات بالتمثيل العام       
  . يورو485 568ر93 املبادرة

ناقـصات  والنساء نشطات ومستقالت ذاتيا وواعيات، على الرغم من أهنن ما زلن              -231
وهذا الوضع ناجم عن عوامل عديدة، مثل البنية        . التمثيل يف السياسة والعلم ومكان العمل     

، والعوامل االجتماعية االقتصادية وأشكال الكبح الـذايت، مبـا يف ذلـك             )عالقات القوة (
ويف ظل ظروف معينة، ال ميكن أن تعمل القدرات البشرية أو أن جتري تنميهـا               . تنميطاتال

ويسفر هذا عن نقص شديد . على النحو الصحيح ألسباب بنيوية واجتماعية اقتصادية وثقافية       
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. جدا يف متثيل املرأة يف جماالت كثرية، مبا فيها اإلدارة واألعمال احلرة والعمل حلساب الذات              
 5 يف املائة فقط من رؤساء أقسام املستشفيات و        10، كانت النساء يشكلن     2007ويف عام   

  .يف املائة فقط من عمداء كليات الطب

 63ر1، ال توجد أي إمرأة يف جمالس إدارة          املصارف ومؤسسات التأمني   وباستثناء  -232
قط من   إمرأة ف  110توجد فيها سوى     ، اليت ال  الشركات املدرجة يف البورصة   يف املائة من    

ويف نظـام   ).  يف املائـة   5تبلغ نسبة النـساء     ( شخصا   2 217العاملني فيها البالغ عددهم     
 يف املائة من جمـالس      72ر2 مؤسسة، ال توجد أي إمرأة يف        133املصارف، حيث توجد    

 يف املائة وتبلغ نسبة مـن       40وبوجه عام، تبلغ نسبة النساء العامالت يف هذا اجملال          . اإلدارة
 يف املائة للمديرين من     3ر11 يف املائة فقط مقابل النسبة البالغة        0ر36مديرات  يعملن منهن   

 يف املائـة مـن      45ويف مؤسسات التأمني، تشكل النـساء       . الرجال العاملني يف هذا اجملال    
 يف املائة؛ وفيما بني الرجال، فإن مخسة من كـل           11العاملني، وتبلغ نسبة املديرات بينهن      

  . إمرأة مديرات100 من كل 0ر7حني أن  منهم مديرون، يف 100

، يتألف مستوى اإلدارة العليا من املـدير        سلطات الرعاية الصحية احمللية   ويف نطاق     -233
.  يف املائـة   8تبلغ نسبة النساء بني املديرين العـامني        : العام واملدير اإلداري واملدير الصحي    

 يف املائة بـني املـديرين       20ريني وإىل    يف املائة بني املديرين اإلدا     9وترتفع هذه النسبة إىل     
ويف ظل هذه اخللفية، جتدر اإلشارة إىل أن نسبة املمرضـات يف نظـام الرعايـة                . الصحيني

  . يف املائة62الصحية تبلغ 

تبلغ : وفيما يتعلق باإلدارة املركزية، فإن معدل وجود النساء بني املديرين أعلى قليال             -234
.  يف املائة20 يف املائة بيتما تبلغ نسبتهن يف النطاق األول        35ين  نسبة املديرات يف النطاق الثا    
 يف  44 يف املائة من إمجايل املهام مقابل        56حيصل الرجال على    : وفيما يتعلق باملهام اإلضافية   
  .املائة حتصل عليها النساء

، فقد جرى، خالل السنوات القليلة املاضية، تـسجيل         بالدبلوماسياتوفيما يتعلق     -235
، كانت هنـاك  2008ديسمرب /ويف كانون األول . لتقدم املتمثل يف تعيني النساء برتبة سفري      ا

 نساء أخريات يعملن    7 سفريا يف دول االحتاد األورويب، كما كانت هناك          25سفريتان من   
 سـفارة يف    120بصفتهن سفريات من بني سفراء إيطاليا يف سفاراهتا األخرى البالغ عددها            

وعلى خالف هذا، فإنه على صعيد االحتاد األورويب، داخـل مفوضـية            . مجيع أرجاء العامل  
: االحتاد األورويب، جتدر اإلشارة إىل الرقم اإلجيايب للمساواة شبه الكاملة بني الرجال والنساء            

  .1 380 يف املائة من املسؤولني اإليطاليني البالغ عددهم 44ر6تشكل النساء 

، 2007  ربديـسم /، كانت هناك، يف كانون األول     ءالقضاوفيما يتصل بالنساء يف       -236
وهذا التباين الواضح ناجم عن تأخر وصول النـساء  .  قاضيا9 158 قاضية مقابل   3 813

، مع النتيجة اإلضافية اليت ترتبت      1966إىل مناصب القضاة، الذي مل يتم حتقيقه إال يف عام           
وعالوة على ذلك،   . ملناصب العليا تعيينهن لشغل ا  /على ذلك ومتثلت يف التأثري على انتخاهبن      
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. ، يستند إىل معيار مدة اخلدمة فقـط       2007فإن النهوض باملسار الوظيفي كان، حىت عام        
 160/06، توخي أيضا، مع بدء نفاذ املرسوم التشريعي رقـم           2007يوليه  / متوز 31ويف  

الوصـول إىل   الرامي إىل إصالح نظام السجون، تعديل املعيار املذكور بغية حتقيق توازن يف             
  .مناصب القضاء العليا

 فصاعدا، اجتاه   2004وفيما يتعلق حبصول النساء على الوظائف، سجل، منذ عام            -237
 شخصا فازوا يف مـسابقات      322 إمرأة بني    166، كانت هناك    2007ففي عام   . إجيايب

ول وعلى الرغم من الصعوبات، فإن النساء يف القضاء قادرات على احلص          . لاللتحاق بوظائف 
وعلى مستوى احملكمـة    . على مناصب حمددة، مبا فيها مناصب على املستويات العالية الرتب         

، لألسـباب املـذكورة     2008يوليه  /، كانت هناك يف متوز    )حمكمة النقض اإليطالية  (العليا  
  . قاضيا، منهن إمرأة واحدة تشغل منصبا إداريا389 قاضية مقابل 44أعاله، 

، الالئي أتـيح    رئيسات املقاطعات تعليلي الوارد أعاله على     وينطبق أيضا العرض ال     -238
 رئيـسة مقاطعـة     46ويف الوقت احلايل، توجد     . 1966وصوهلن إىل هذا املنصب يف عام       

  %.25وتبلغ النسبة املئوية للنساء يف هذا املنصب .  رؤساء مقاطعات206مقابل 

يع املـستويات والرتـب،   ، تزايد وجود النساء على مج   بقطاع املدارس وفيما يتعلق     -239
% 81ر1ففي إيطاليا تشكل النساء     . حبيث يربز التأنيث الواضح للمدارس االبتدائية والثانوية      

  .وهذه النسبة تضع إيطاليا يف املرتبة الثانية يف أوروبا، بعد هنغاريا. من املدرسني

مـي، مـع    ومثة أمر سليب هو أن وجود النساء يتناقص بينما يرتفع املـستوى التعلي              -240
ومن حيث البيانات، فـإن     . حدوث نتيجة إضافية تتمثل يف التأثري على مقامهن االجتماعي        

  .نساء يف املدارس الثانوية% 59ر7من املدرسني يف رياض األطفال نساء مقابل % 99ر6

   2007 و2006املدرسات فيما بني عامي     

%99ر51 رياض األطفال

%99ر77 املدارس االبتدائية

%76ر80 )املستوى املتوسط(الثانوية املدارس 

%60ر64 املدارس الثانوية

ويف اإلدارة املدرسية، يزداد وجود املرأة بدرجة كبرية عند مقارنتـه بوجودهـا يف                -241
القطاعات العامة األخرى، بالنظر إىل أن الوصول إىل املناصب اإلدارية خمصص للمدرسـني             

  .همالذين تشكل النساء الغالبية العظمى من
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، بنـسبة   3 066، كـان عـدد املـديرات        2006/2007ويف السنة الدراسية      -242
ومع ذلك،  . 2007/2008يف السنة الدراسية    % 47ر1، بينما بلغت نسبتهن     %39ر9

فإن وجود النساء يف املناصب اإلدارية داخل النظام املدرسي يتناقص، مع تقدم وتريته عـرب               
  .املستوى األعلى للنظام التعليمي

  2006/2007: السنة الدراسية. ملديرات يف النظام املدرسيا    

%47ر7 )املستوى املتوسط(املدارس االبتدائية واملدارس الثانوية 

%26ر3 املدارس الثانوية

، يتعني ذكـر تـأخر وصـوهلن، الـذي          القوات اإليطالية وفيما يتعلق بالنساء يف       -243
رجـاء  ( التدابري التشريعية التاليـة       وبناء على  380/1999استحدث مبوجب القانون رقم     

.  اهلادفة إىل حتقيق مجلة أمور منها ضمان املساواة بني اجلنسني27،)االطالع أيضا على احلاشية
__________ 

، يف العملية املهمة للتغيري     380/1999أدرجت اخلدمة العسكرية الطوعية للنساء، كما أرساها القانون رقم            27
وقـد  . التارخيي يف القوات املسلحة اإليطالية، اليت تتألف من إضفاء الطابع االحترايف على القوات املـسلحة              

لتزامات العملية املتزايدة املرتبطة بالسيناريو الدويل املتغري والتطوير التكنولوجي للعوامل املكونة عن            أسفرت اال 
 بـشأن التعليـق املبكـر للخدمـة         226/2004وبعد اعتماد القانون رقم     . التحول إىل نظام احترايف متاما    

لقوات ملدة حمددة، متت االستعاضة متاما عن العسكرية اإللزامية واإلجراءات التأديبية للمتطوعني املنخرطني يف ا       
. املؤسسة برمتها " أساس"صورة اجلندي اجملند جتنيدا إلزاميا يف القوات املسلحة بصورة املتطوع، الذي أصبح             

ويف هذه املرحلة من التغيريات املؤسسية الكبرية، شكل دخول املرأة يف القوات املسلحة موردا مهما ومتكامال                
  .ع احلقوق والواجبات واملسؤوليات والفرص أكثر مما شكله عنصر الرجالعلى حنو فعال م

 380ونص القـانون رقـم      . وأسفر املوضوع املشار إليه عن تكييف اإلطار التشريعي والتنظيمي             
إدخال اخلدمة العسكرية    ، الذي مبوجبه مت ختويل احلكومة صالحية      1999أكتوبر  / تشرين األول  20املؤرخ  

ومبوجب . املالك العسكري وتقدمهن  ن مراسيم تشريعية لتنظيم جتنيد النساء ووضع اإلناث من          للمرأة، على س  
 املتعلق بالتجنيد الطوعي والوضع القانوين والتقدم، الذي ألغي بعد ذلك           24/2000املرسوم التشريعي رقم    

، جرى النص   )أةمدونة تكافؤ الفرص بني الرجل واملر      (198/2006واستعيض عنه باملرسوم التشريعي رقم      
  .على القواعد املتعلقة حبظر التمييز يف كل من التجنيد واحلياة الوظيفية العسكرية

وبشكل عام، فإن وضع وتقدم اإلناث من املالك العسكري تشملهما األحكام نفـسها املتعلقـة                     
الذي يـضع   ،  2000أبريل  / نيسان 4 املؤرخ   114مرسوم وزير الدفاع رقم     : بالذكور من املالك العسكري   

الالئحة املتعلقة باملالءمة للخدمة العسكرية وقائمة العيوب واألمراض املسببة لعـدم الـصالحية للخدمـة               "
، الـذي   )2005القانون اجملتمعـي،     (2006يناير  / كانون الثاين  25 املؤرخ   29العسكرية؛ والقانون رقم    

نص على أنه ال جيوز لوزير الـدفاع         وذلك بال  380/1999 منه تغيريات على القانون رقم       26تدخل املادة   
فرض قيود على جتنيد النساء يف املالك العسكري إال يف حالة وجود اشتراطات مـستحثة مرتبطـة بالطـابع              
الوظيفي ألدوار وتشكيالت وفئات واختصاصات وختصصات حمددة لكل قوة إذا كان نوع اجلنس، بـسبب               

ومن مث، فقد كفل، مبوجب مبدأ املـساواة بـني          . ساسياطبيعة أو اشتراطات ممارسة أنشطة حمددة، متطلبا أ       
نساء إىل خمتلـف    اجلنسني، وزع النساء والرجال على قدم املساواة، وذلك بالسماح على حنو حمدد بوصول ال             

   .واملهام داخل اجليش واألسطول البحري والقوات اجلوية وقوات الدركالرتب واملؤهالت 
يف : مر على أساس برنامج لإلدماج املتدرج واملوجه وفر ما يلي         وقد جرى جتنيد اإلناث يف أول األ           

املرحلة األوىل، توسيع نطاق قيد الضباط بغية ضمان أن تتحقق، عند جتنيـد ذوي األدوار غـري اإلداريـة                   
فيما يتعلق باملشاكل   "واملدربات ذوات املهارات التعليمية املالئمة والقادرات على أن يكن جهة مرجعية قيمة             

، التقديرات األولية لإلناث الاليت يتعني جتنيدهن، اليت مت حتديدها إلتاحة فرص متزايدة لتجنيد النـساء                "امةالع
وبذلك تسىن إدماج عنصر اإلناث على      . وحل مجيع مشاكل اللوجستيات والبنيات األساسية على حنو متدرج        

د ليشمل كل األدوار بغية إزالة أي قيد        ومن مث، فقد أمكن توسيع نطاق التجني      . حنو فعال يف القوات املسلحة    
وفيما يتعلق بنتائج أول مسابقة . على النسبة املئوية لإلناث يف القوات املسلحة، مبا يف ذلك داخل قوات الدرك          
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ومما ال شك فيه أن هذا القطاع أحد القطاعات اليت يقر فيها بالدور الذي تضطلع به النساء                 
  .اخلارج على السواءعلى أرض الواقع يف إيطاليا ويف البعثات املوجودة يف 

: ، كان عدد النساء يف القوات كما يلـي 2008ديسمرب  / كانون األول  31ويف    -244
 منهن ضابطات   52 منهن ضابطات و   219وكانت  % 5ر2يف اجليش، بلغت نسبة النساء      

وكانت % 3ر3 منهن جنديات؛ ويف األسطول البحري، بلغت نسبة النساء          5 102صف و 
 منهن جنديات؛ ويف القوات     1024 ضابطات صف و    منهن 133 منهن ضابطات و   305

 منهن ضـابطات    85 منهن ضابطات و   137وكانت  % 1ر4اجلوية، كانت نسبة النساء     
 منهن جنديات؛ ويف قوات الدرك، كانت نسبة النساء منخفضة، حيث بلغت            388صف و 

 منـهن   488 منهن ضـابطات صـف و      295 منهن ضابطات و   168، وكانت   %0ر9
  .جنديات

ديـسمرب  /، فإن عددهن، يف كـانون األول      بالنساء يف شرطة الدولة    يتعلق   وفيما  -245
  . منهن يضطلعن مبهام إدارية917كانت   إمرأة14 664، بلغ 2008

__________ 
لوحظ، نتيجة للتنـافس    (مفتوحة للجنسني على السواء، فإهنا حققت جناحا يف إطار كل من اجلانبني النوعي              

كان عدد املتسابقني الذين تنافسوا يف القوات املـسلحة مرتفعـا           (والكمي  )  اإلعداد بني املرشحني، تزايد يف   
بشكل خاص يف بادئ األمر، مما أتاح الوصول بعد ذلك إىل نسب مئوية مماثلة للنـسب املئويـة يف الـدول                     

  ).األخرى
ملتعلقـة  ا(ويف معاهد تدريب املالك العسكري، بذلت جهود مالئمة لتكييف البنيـات األساسـية              

وكانت النتائج اليت حققها احلاضرون يف      . دون تغيري الربجمة التدريبية التعليمية    ) باالحتياجات السكنية املختلفة  
وبالنظر إىل االختالفات   . الدورات من هذا القبيل، من الرجال والنساء على السواء، متجانسة جتانسا جوهريا           

، ومعـايري   ]مثل احلد األدىن للطـول    [ت بدنية يف مرحلة التجنيد      البدنية بني الرجل واملرأة، مت حتديد اشتراطا      
من األصعب على اإلناث من املالك، يف رياضات معينة، حتقيق املعيـار            : خمتلفة عند االختيار على أساس بدين     

وعلى أية حال، فإن التدريب املشترك للرجال والنساء يـرتع إىل مواءمـة أداء              . املطلوب من الرجال حتقيقه   
وتستخدم اإلناث من املالك العسكري،     . سني على السواء فيما يتعلق بالكفاءة البدنية والكفاءة العملياتية        اجلن

يف مجيع أرجاء البلد وكذلك يف كل مسارح العمليات يف اخلارج، يف أدوار وتشكيالت واختصاصات خمتلفة،         
مثـل  ( ذات طابع عمليايت حبـت       دون أي اختالف بينهن وبني الذكور، إال فيما يتعلق باستخدامات معينة          

  ).الوحدات اخلاصة واملغريين والغواصات
. وأبرزت املشكلة املتعلقة بإدراج اإلناث من املالك يف املؤسسة العسكرية جمموعتني مـن العوامـل         

وتتعلق اجملموعة األوىل، كما ذكر سابقا، بتكييف البنيات األساسية لضمان توافر أمـاكن معيـشة مالئمـة             
ومازال هذا عمال جاريا سيجري إمتامه تدرجييا يف مجيع املرافق العـسكرية            .  من اجلنسني على السواء    للمالك

وتتعلق اجملموعة الثانية، اليت من املؤكد أهنا أشد حساسية، بإدماج اإلنـاث    . بالتناسب مع املوارد املالية املتاحة    
ي أيضا حتديد دليل عام لتنظيم العالقات بغية        يبدو ضروريا يف إطاره أن جير     " جديد"من املالك يف حميط عمل      

وقد أويل اهتمام خاص إلتاحة إدماج النساء بـسهولة وسـرعة وفعاليـة يف              . ضمان األداء الصحيح للمهام   
والتجربة حىت اآلن تؤيد االسـتنتاج      . املؤسسة العسكرية، مع ضمان املساواة يف املعاملة بني النساء والرجال         

ويف جماالت اسـتخدام متنوعـة،      . ري إدماجهن على حنو مثايل يف القوات املسلحة       الذي مؤداه أن النساء جي    
كانت إجنازات النساء إجيابية للغاية، وقد أثبنت، يف ظروف معينة، أنه ال غىن عنهن، كما يف حالة العمليـات                   

ى سـبيل املثـال،     فيما يتعلق، عل  : املضطلع هبا يف بيئات ثقافية شديدة االختالف عن البيئات الثقافية للغرب          
أعمـال التفتـيش    (بالقيام، يف مسارح العمليات يف أفغانستان والعراق، بتنفيذ أنشطة إزاء العامالت احملليات             

، أبدت مبوجبها هـؤالء املواطنـات تقـديرهن         )وحبوث املعلومات والتفاعل بني اجلنسني والتدخالت الطبية      
  .ألعضاء البعثة اإليطالية



CEDAW/C/ITA/6 

77 GE.10-42537    (EXT) 

   اجلنسية بشأن9املادة     

 الذي ما زال    91/1992ترجع بداية التشريعات املتعلقة باملواطنة إىل القانون رقم           -246
  .ساريا

 من القانون رقم    5املادة  ( يف حالة الزواج     -صول على اجلنسية    وبتناول طلبات احل    -247
 يظهر أن النـساء دون      -) 91/1992 من القانون رقم     9املادة  (أو اإلقامة   ) 91/1992

 إجراء منح   7 000مت إصدار أكثر من     (سن األربعني، بصفة رئيسية، يتقدمن هبذه الطلبات        
 علـى   2008 و 2004يما بني عـامي      وتزايد هذا املعدل بدرجة كبرية ف      2004يف عام   

وينخفض هذا املعدل عند النظر يف الطلبات املقدمة من النساء، بصرف ). أساس معيار الزواج
  . النظر عن بلد منشأهن، على أساس معيار اإلقامة

وتظهر مقارنة البيانات ذات الصلة بشأن إصدار هذه اإلجراءات أنه ال يوجـد أي                -248
وبالتحديد، فقد بلغت الطلبات املقدمة ألسباب تتعلـق        . د املرأة شكل من أشكال التمييز ض    

، بينما بلغت الطلبـات     2008يف عام   % 15+  و 2007يف عام   % 23ر48+ بالزواج  
يف عـام   % 91ر57+  و 2006يف عـام    % 26ر76+ املقدمة ألسباب تتعلق باإلقامة     

2007.  

خي مبوجب مذكرة وزارية،    ولتحسني محاية النساء يف مجيع مراحل هذه العملية، تو          -249
، أن يظل من املمكن ملقدمة الطلب، اليت ليس لديها أي دخل، أن حتصل  2007يف هناية عام    

على اإلجراء املذكور أعاله إذا كان من املمكن للزوج إثبات أن يف مقـدوره أن يزودهـا                 
ات وينطبق النهج نفسه على مقدمات الطلبات الالئي يعملن خادم        . من دخله    بدخل كاف 

  ). 4الطالع على املرفق رقم للحصول على البيانات ذات الصلة، يرجى ا(يف املنازل 

   بشأن التعليم10املادة     

. ضروري للتنفيذ الفعال ملبدأ املساواة بني اجلنسنيوهو احلق يف التعليم حق أساسي،       -250
انظر (اء الغد   وميكن اعتباره شرطا أساسيا لإلدماج االجتماعي للبنات، الالئي سيصبحن نس         

  ). من الدستور اإليطايل34 - 33 - 9 - 3املواد 

ويف مجيع درجات ومستويات التعليم، مبا يف ذلك يف رياض األطفال، يوجد معدل               -251
وعالوة على ذلك، فإنه جيري تطبيق مبدأ ما يسمى التعليم          . قيد متساو بني اإلناث والذكور    

وقد أسهمت هذه املـدارس يف      . ذكور عن اإلناث  املشترك، أي إلغاء املدارس اليت تفصل ال      
املاضي يف وجود نوع من الفصل، حبيث نزعت اإلناث إىل دراسة املواضيع اإلنسانية بينمـا               

وعلى الرغم من عدم توخي هـذا       . جرى توجيه الذكور إىل دراسة املواضيع العلمية والتقنية       
  .ل موجوداالتوجيه رمسيا يف النظام التعليمي اإليطايل، فإنه ما زا
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ويظهر التفريق والنهج املختلف، فيما يتعلق باملواضيع اليت يتعني أن يدرسها الذكور              -252
واإلناث، مبزيد من الوضوح على مستوى التعليم العايل، ما دامـت اإلنـاث يرتعـن إىل                 
 االستعداد لالشتغال باملهن املتعلقة بالتعليم واخلدمات، على الرغم من أن مناهجهن الدراسية           

ونتائجهن، من حيث   . تثبت أهنن أفضل من الذكور، وذلك أيضا يف املواضيع العلمية والتقنية          
وينطبق هـذا   . الدرجات، أعلى من نتائج الذكور وذلك أيضا عند اجتياز امتحانات الدولة          

ويف احلالـة   . عند النظر إىل الطالب األجانب أو املنتمني إىل مجاعات الرحل         االعتبار أيضا   
  .219 فتاة بني طالب عددهم 110توجد، على مستوى املدارس الثانوية، األخرية، 

   2006/2007السنة الدراسية     
النسبة املئويةإناثذكور 

%79548.11 857066 623 رياض األطفال
%148.32 362 1653 457 497 املدارس االبتدائية
املستوى (املدارس الثانوية 

 )املتوسط
313 902418 82747.84%

%148.96 336 1035 392 975 املدارس الثانوية
%63054.58 524597 644 اجلامعات

ويتضح من البيانات الواردة أعاله، ومع وضع قرار برملان االحتـاد األورويب رقـم                -253
 بشأن التمييز ضد النساء والفتيات يف االعتبار، أن إيطاليا متيزت بتحقيق تقدم             2135/06

  .املستوى اجلامعي ومستوى الدراسات العليابري يف هذا اجملال، مبا يف ذلك على ك

ويف اجلامعات، جتاوزت النساء الرجال خالل الثمانينيات من القـرن املاضـي يف               -254
حيث إهنا تتيح هلن التنـافس      (كليات مثل كلية احلقوق اليت تشكل االختيار الرئيسي للنساء          

  ).على الوصول إىل القضاء

وبشكل أعم، فإنه يف ميدان التعليم متكنت النساء، الالئي بدأن هذا النمط من وضع                -255
وهذا التغري بـالغ الوضـوح      . سليب، من التفوق على الرجال يف مجيع اجملاالت ذات الصلة         

 سنة حصلن على دبلـوم أو       34 و 30لدرجة أن معظم النساء الالئي تتراوح أعمارهن بني         
  .خترجن من اجلامعة

 يف جمال التكنولوجيات اجلديدة، وهـو       حلرمان التعليمي اوتتعاىف النساء أيضا من       -256
بيد أن وجود النساء يف الكليات العلمية، مثـل كليـة           . جمال اقتصر تقليديا على الرجال    

 من الطالب   100 إمرأة بني كل     18ر4فهناك يف املتوسط    . اهلندسة مازال منخفض املعدل   
 من فرص التحاق النساء بالعمل لدى أشد شـركات تكنولوجيـا          ويقلل هذا الوضع  . اجلدد

ومن مث، فإن التنميطات اجلنسانية سائدة، كما هو احلـال فيمـا يتعلـق              . املعلومات تقدما 
  . بالوظائف العلمية والتقنية، يف شركات كثرية
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يف اجملال املذكور أعـاله لتحليـل حمـدد،         " الفجوة اجلنسانية "وقد خضعت هذه      -257
  .2008ته وزارة التعليم واجلامعات والبحث منذ عام استهل

ولذلك أنشئت رابطات وأفرقـة     . وغين عن البيان أن عدد العاملات ال يزال ضئيال          -258
فريق هلـسنكي املعـين     وجيدر ذكر ما يسمى     . عاملة خمصصة كثرية لتحسني هذا الوضع     

 يف هلسنكي، هبدف إعداد     ،1999نوفمرب  /، الذي أنشئ يف تشرين الثاين     "املرأة والعلم " ـب
استراتيجية عاملية، ترتكز على تعاون طويل األجل، بغية اإلسهام يف العملية السياسية ضـمن              

ويتألف هذا الفريق من موظفني مدنيني يعملون على تعزيز وجود املرأة يف جمال             . أمور أخرى 
رويب والبلـدان   البحث العلمي ضمن احلدود الداخلية ويف الدول األعضاء يف االحتـاد األو           

  .املنتسبة إليه

الرامي إىل حتـسني    " نظام الرصد اجلنساين  "ويتعني وضع العملية املذكورة أعاله يف         -259
  .تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف خطة العمل ذات الصلة ويف السياسة العامة بشأن البحث

، اليت  "املرأة والعلم "ماة  وفيما يتعلق باملنظمات غري احلكومية، جيدر ذكر الرابطة املس          -260
، جمموعة من الباحثات والعاملـات مـن خمتلـف          2003ديسمرب  /أنشأهتا، يف كانون األول   

التخصصات، وبصفة خاصة يف اجملال املسمى العلم املعاصر، الالئي أخذن على عاتقهن، منذ             
 الرابطة هـي    واألغراض الرئيسية هلذه  . الثمانينيات من القرن املاضي، اإلسهام يف هذا اجملال       

إنشاء شبكة إيطالية من الباحثات لتيسري نشر املعلومات واملـشاريع ومبـادرات            : كما يلي 
حمددة؛ ومجع املواد ذات الصلة خبصوص وضع املرأة يف معاهد البحـوث، والتـشريعات،              
والسياسات املتعلقة بذلك؛ وتعزيز البحوث؛ وتنظيم املؤمترات وغريها من املبادرات الراميـة            

نشر املعلومات عن دور املرأة وخربهتا يف جمال البحوث؛ وتعزيـز وتيـسري مـشاركة               إىل  
  ).www.women.it/scienziate(الباحثات اإليطاليات يف املبادرات الوطنية والدولية 

وتتطلب تنمية القدرة االبتكارية هلذا البلد، من ناحية، زيـادة عـدد النـساء                -261
واضيع التقنية والعلمية، وكـذلك، مـن الناحيـة         احلاصالت على شهادات خترج يف امل     

األخرى، تدابري لتعزيز الطلب على تيسري إشراك املرأة يف الشركات الصغرية واملتوسطة            
  .احلجم

وهناك، باإلضافة إىل تدابري دعم التوظيف، حاجة إىل النظر يف تـدابري لتحـسني                -262
خل استراتيجيات التدريب واالبتكار علـى      اجملاالت التدريبية واملهنية، اليت يتعني تطويرها دا      

ومن مث، فإن من الضروري ضـمان أن        . الصعيد احمللي، بغية ضمان املشاركة الكافية للمرأة      
تتوافر للمرأة خيارات أوسع، فيما يتعلق باألنشطة املهنية والتعليمية والتدريبية، يف جمال التعليم 

  .ية املرتبطة بقطاع االبتكارالعايل، وبالتحديد يف اجملاالت التقنية والعلم

وسيتم توجيه املستوى األويل لتدابري الدعم واحلوافز، مثـل املـنح الدراسـية، إىل                -263
وسيجري استهالل مبادرات من هذا القبيـل       . احلصول على دبلومات يف اجملال التكنولوجي     
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التوصل وسيكون من الضروري أيضا     . بالتوازي مع محالت إذكاء وعي واتصال يف املدارس       
إىل تدابري دعم عام للجامعات من أجل تعزيز رفع مستوى مشاركة النساء يف اجملاالت املشار               

دورات دراسية جامعية ودورات دراسية خاصة بدرجة املاجستري ودورات دراسـات           : إليها
وينبغي توخي توفري أنواع كافية من احلوافز لتوسيع نطاق         . عليا متقدمة ودورات تعليمية، اخل    

  .د النساء يف معاهد البحث العامة واخلاصة هبدف إشراكهن يف املناصب اإلدارية العلياوجو

الوضع املتعلق حبصول النـساء     ومن الضروري أيضا، يف هذا السياق، اإلشارة إىل           -264
 بلـدا   162 وافدات مـن   والطالبات األجنبيات    .األجنبيات وفتيات الروما على التعليم    

الدورات (لذي أجري على ثالثة أنواع من الدورات الدراسية املختلفة          ويربز التحليل ا  . خمتلفا
الـدورات  : ما يلي ) اخلاصة بالدبلومات ودورات اإلدماج اللغوي والدورات القصرية األجل       

الدراسية املوجهة إىل احلصول على دبلوم حيضرها بصفة رئيسية مواطنون من أصول أفريقية             
 4 748(يليهم مواطنون من بلدان أوروبيـة       )  إناث  طالبا، ثلثاهم ذكور وثلثهم    9 460(

 4 672(مث مواطنون من بلدان آسيوية      ) طالبا تتساوى بينهم نسبة الذكور مع نسبة اإلناث       
  ).غالبيتهم من الذكور

وبتحليل البيانات اخلاصة بوجود املواطنني األوروبيني الذين حيضرون دورات دراسية           -265
من جممـوعهم تلـيهن     % 64نسبة املئوية، أن النساء يشكلن      يف إيطاليا يتبني، من حيث ال     

، )6 319( طالب بالغ، أغلبهم ذكور      11 000أكثر من   (اإلناث بني املواطنني اآلسيويني     
وتأيت يف املرتبة الثالثة اإلناث بني املواطنني األوروبيني من بلدان غري           ).  إمرأة 4 869ومنهم  

، )تقريبا إنـاث % 62( مواطن 8 000دهم أكثر من أعضاء يف االحتاد األورويب، البالغ عد  
وفيما يتعلق مبواطين االحتاد األورويب والواليـات       . وهم، بصفة رئيسية، من روسيا وأوكرانيا     

يف حالة مواطين االحتاد % 70حنو  : املتحدة، فإن غالبية من حيضرون الدورات الدراسية إناث       
 مـن جممـوع     3 666ة، فإن عدد اإلناث     األورويب؛ أما يف حالة مواطين الواليات املتحد      

  . 5 623الطالب البالغ 

املناظرة (ومبقارنة البيانات املتعلقة بالدبلومات اليت يتم احلصول عليها يف بلدان املنشأ              -266
من املقيدين يف الدورات الدراسية املتعلقـة باإلدمـاج         % 8، يتبني أن    )للدبلومات اإليطالية 

% 25؛ وأن أكثر من )غالبيتهم إناث(ال على شهادة التخرج   االجتماعي واللغوي حصلوا فع   
تظهر البيانات عـدم    (من املقيدين يف الدورات اإليطالية حصلوا على دبلوم التعليم الثانوي           

؛ وأن ثلث املقيدين حصلوا فعال على الدبلوم، الـذي          )وجود أي فرق بني الذكور واإلناث     
يشكل الذكور الغالبية يف هـذه  ( من التعليم الثانوي مينح يف إيطاليا يف هناية املستوى املتوسط  

حصلوا على دبلوم التعليم االبتدائي أو مل       %) 33ر74(؛ وأن بقية املقيدين     )احلالة بالتحديد 
  ).يشكل الذكور الغالبية يف هذه احلالة أيضا(حيصلوا على أي دبلوم 
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ن معدل القيد باملـدارس     ، يتعني أن يوضع يف االعتبار أ      وفيما يتعلق بفتيات الروما     -267
 سنة ألسباب خمتلفة، مبا فيها حـاالت الـزواج املبكـر            14 – 13يتناقص ابتداء من سن     

  .واألمومة املبكرة

، وقعت وزارة التعليم واجلامعات والبحث مـذكرة        2005يونيه  / حزيران 22ويف    -268
 بغية محايـة  Opera Nomadi"،28"تفاهم مع املنظمة غري احلكومية األكثر متثيال لطائفة الروما 

وقد أفضت إىل مذكرة التفاهم هـذه دراسـتان         . أطفال طوائف الروما والسينيت واملسافرين    
 -الطالب غري احلاصلني على اجلنسية اإليطالية       "استقصائيتان مدة كل منهما سنة، عنوانامها       

على اجلنسية  دراسة استقصائية بشأن نتائج الطالب غري احلاصلني        "و" املدارس اخلاصة والعامة  
 يف النظام   األجانب الطالبتتعلق الدراسة األوىل بوجود     : ، على التوايل  )"2005(اإليطالية  

املدرسي اإليطايل، وتتناول الدراسة الثانية بالبحث بضعة جوانب نوعية للظاهرة املشار إليها،            
  .كما تنظر يف التأثريات املختلفة لواقع يعكس بعدا ثابتا ومنظما

   العمالة بشأن11املادة     

فيما يتعلق باإلحصائيات ذات الصلة بشأن املرأة يف سوق العمل واملرأة والفقـر، رجـاء               (
  )3الرجوع إىل املرفق رقم 

فوجودها يف سوق العمل يتزايد، ويتزايد أيضا دورها        . إن دور املرأة آخذ يف التغري       -269
ره، كما أهنـا بـسبيلها إىل       وتشكل هذه الثورة مسة للعامل بأس     . يف عمليات صنع القرارات   

الوصول إىل اجملتمعات التقليدية للغاية، وفقا ملا أكدته األمم املتحدة يف تقريرها األخري عـن               
  .التغري يف سوق العمل شديد البطء ولكنه عام النطاق: األهداف اإلمنائية لأللفية

ـ " احلواجز غري املرئية  "، ما زلنا نستخدم عبارة      ويف سوق العمل    -270 ما نـشري إىل    دعن
القيود اليت تواجهها املرأة يف جمال احلصول على مناصب املـسؤولية، وبـصفة خاصـة يف                

والواقع أنه سـجل أن     . األولية" النجاح"بيد أنه جيدر ذكر دالئل      . الشركات الكبرية احلجم  
ـ . النساء يصلن يف أحناء كثرية من العامل إىل املناصب العليا يف مجيع القطاعات تقريبا              ضح وتت

هذه الظاهرة من البيانات اخلاصة باإلدارة العامة واملنظمات غري احلكومية وآالف املبـادرات         
ومع . وهذا النوع من النجاح ال يظهره اجلمع الرمسي للبيانات ذات الصلة          . اإلنتاجية الصغرية 

  .أهنا ال تقضي على املشكلة، فإهنا تظل، على األقل، داللة مشجعة

 أعاله، تتخذ السلطات اإليطالية تدابري حمددة، وذلك بالتنفيـذ          وعلى هدي ما ذكر     -271
رجـاء   (اجلزء الثالث من مدونة املساواة بني اجلنـسني       الفعال لإلطار املعياري، الوارد يف      

تكـافؤ  "خبـصوص   ) ، على التوايل  3 و 2 و 1االطالع أعاله على الفروع املكرسة للمواد       

__________ 
 . 2009أبريل / مت جتديد هذا الربوتوكول يف نيسانجتدر اإلشارة إىل أنه  28
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ويتضمن اجلزء املـذكور أعـاله مجيـع        ". صاديةالفرص بني الرجل واملرأة يف الشؤون االقت      
  . التشريعات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف سوق العمل ويف أنشطة مباشرة األعمال احلرة

، التفريق بني التمييز املباشـر      25وعلى وجه اخلصوص، فقد أدخل، مبوجب املادة          -272
أنواع السلوك التمييزي، مبـا فيهـا       ، قائمة   26والتمييز غري املباشر؛ وتوجد، مبوجب املادة       

، مبدأ احلظر الصارم ألي شكل من       27 وأدرج، مبوجب املادة     29التحرش والتحرش اجلنسي؛  
أشكال التمييز بني اجلنسني فيما يتعلق بالوصول إىل مجيع قطاعات ومستويات سوق العمل؛             

، حظر  29ادة  ، حظر التمييز يف األجر؛ كما يتوخى، مبوجب امل        28ويتوخى، مبوجب املادة    
  .التمييز فيما يتعلق باملؤهالت والواجبات والتقدم الوظيفي

وما زال دعم توفري فرص العمل للمرأة أحد األهداف املهمة اليت يتعني أن تبلغهـا                 -273
وهذا اهلدف وثيق الصلة بشكل خاص عند النظر يف الفجوة القائمة بـني             . احلكومة اإليطالية 

أهداف استراتيجية لشبونة اليت تتوخى     بيم اجلنوبية اإليطالية باملقارنة     األقاليم الشمالية واألقال  
  .2010حبلول عام % 60 أن يكون نصيب املرأةبالتحديد 

وقد توخت إيطاليا سياسات داعمة لتلبية طلب املرأة علـى العمـل، وسياسـات                -274
مـال احلـرة،    وخدمات للتوفيق بني العمل واألسرة، وسياسات لتعزيز مباشرة اإلناث لألع         

وتشكل هذه السياسات واخلدمات أشكال تدخل تسهم يف توسيع نطـاق إدراج املـرأة يف          
وباإلضافة إىل ذلك، جرى اختاذ إجراءات إجيابية ملكافحة        . سوق العمل وحتسني هذا اإلدراج    

التمييز بني اجلنسني، والقيام بأشكال تدخل خمتلفة لتحقيق املساواة بني اجلنـسني، وذلـك              
  . التأثري املنشود يف توفري فرص العمل للمرأةإلحداث

وعند عرض خطة اإلصالح الوطنية اإليطالية على االحتـاد األورويب، يف تـشرين               -275
، شدد جملس الوزراء على التزام احلكومة اإليطالية بتعزيز الـسياسات           2008نوفمرب  /الثاين

دعيم املساواة بني اجلنسني، وال سـيما       ولت. االستباقية املتعلقة بالعمالة، اليت تركز على املرأة      
بإنفاذ مجيع التدابري املالئمة، وللقضاء على التمييز ضد املرأة يف جمال العمالة وسوق العمل، ما      

" الرعاية الوظيفية "فتئت احلكومة اإليطالية تعتمد تدابري واستراتيجيات موجهة إىل ما يسمى           
  .وزيادة عدد النساء يف سوق العمل

ري تدابري أشد وضوحا وفعالية لتعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف سـوق             ولتوف  -276
العمل، هتدف احلكومة اإليطالية إىل رفع مستوى عمالة النساء، وذلك باختاذ جمموعة كـبرية            

وتعتزم احلكومة اإليطالية إعداد برامج خمصصة مناسبة للتبسيط وإزالة القيود،          . من اإلجراءات 
دم حدوث اخنفاض يف نظام احلماية، بغية حترير الشركة والشخص القائم           مع احلرص على ع   

__________ 
 أيضا، على وجه اخلصوص، أن أعمال التحرش أو أنواع السلوك غري املقبول، الـيت متـارس                 1تعترب الفقرة     29

ألسباب ذات عالقة باجلنس بغرض انتهاك كرامة عاملة أو عامل وتوجد بيئة مروعة أو عدائية أو مهينـة أو                   
 التالية أن أعمال التحرش اجلنسي أو أنواع السلوك غـري    2كما تعترب الفقرة    . شكل متييزا إذاللية أو مزعجة، ت   

املقبول ذات الطابع اجلنسي، املعرب عنها بشكل مادي أو لفظي أو غري لفظي، واليت يتمثل غرضها أو تأثريهـا                   
 . يف انتهاك كرامة عاملة أو عامل، تشكل متييزا
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بالعمل من االلتزامات البريوقراطية والشكلية، وهو ما تترتب عليه النتيجة اإلضافية املتمثلة يف             
وسيسفر هذا عن جمموعة تدابري تستهدف مجلة أمـور منـها       . خفض التكاليف غري املباشرة   
متشيا مـع معـايري     ( كما يف حالة الوظائف ذات الدوام اجلزئي         زيادة مرونة ساعات العمل،   

؛ وتعزيز اخلدمات االجتماعية؛ وإمكانية التأهيل املهين للنساء الالئي يقررن          )االحتاد األورويب 
العودة إىل سوق العمل بعد أن كرسن وقتهن ألسرهن املعيشية على وجه احلصر؛ ووضـع               

يا مع مبدأي التبعية وإدمـاج سياسـات األمـن          سياسات مراعية الحتياجات األسرة، متش    
  . االجتماعي العام يف القطاع اخلاص، مبا يف ذلك القطاع الثالث

، بينما أظهر متوسط االحتاد     %46ر3، بلغ معدل توظيف النساء      2006ويف عام     -277
واملعدل يف إيطاليا أقل من معدل لـشبونة        %. 57ر4األورويب أن حصتهن يف االحتاد بلغت       

، حيث تبلـغ    )Mezzogiorno(تهدف ولكن مع اختالف يف الوضع بني األقاليم اجلنوبية          املس
يف الشمال الغـريب    % 56، واألقاليم الشمالية، حيث تبلغ حصتهن       %31ر1حصتهن فيها   

  . يف الشمال الشرقي على التوايل% 57و

أهنا ال ميكن أن    بيد  . وتظهر البيانات املذكورة أعاله األرقام اخلاصة باملتوسط الوطين         -278
  .تقدم صورة واضحة عن وضع شديد التعقيد، يتسم باختالفات كثرية

معدل توظيف املرأة، يف األقاليم الشمالية الوسطى وفيما يتعلق بفئات          والواقع أن     -279
، بينما ما زال هذا     %60عمرية حمددة، جتاوز، منذ وقت طويل، املعدل املستهدف البالغ          

ويسهم يف اتـسام منـاطق      % 30حنو   اليم اجلنوبية، حيث يبلغ   املعدل منخفضا يف األق   
  .شاسعة بالعمل غري النظامي

، %)70ر5(وإذا متكنت املرأة اإليطالية من بلوغ ذات املعدل الذي بلغه الرجـل               -280
فسيكون هذا مفيدا بدرجة كبرية لالقتصاد اإليطايل حبيث يبلغ الناتج احمللي اإلمجايل إليطاليا             

  . بليون يورو260 يساوي ، وهو ما17%

وقدم مصرف إيطاليا العالج الالزم للتعايف من ضعف تطوير تعميم مراعاة املنظـور               -281
وشددت عدة دراسات وحبوث على احلاجة امللحـة دون بيـان           . اجلنساين يف سوق العمل   

  .حلول هذه املشاكل

 يف األقاليم الشمالية    ويبني التحليل الدقيق لالجتاه ذي الصلة أن معدل توظيف النساء           -282
 سـنة؛   34 و 25فيما يتعلق بالنساء الالئي تتراوح أعمارهن بني        % 75ر2أكثر من   : يبلغ
فيما % 65ر4 سنة؛ و  44 و 35فيما يتعلق بالنساء الالئي تتراوح أعمارهن بني        % 75ر1و

راوح  سنة؛ وفيما يتعلق بالنساء الالئي تت      55 و 45يتعلق بالنساء الالئي تتراوح أعمارهن بني       
ويظهـر  %. 22ر1 سنة، ال يزال هذا املعدل منخفضا حيث يبلغ          64 و 55أعمارهن بني   

املعدل األخري مستوى شديد االخنفاض، يربز احلاجة إىل سياسات حمددة وخمصصة للتصدي،            
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بأقصى قدر من االستعجال، لألوضاع اإلقليمية والقطاعية اليت تتسم بانطوائها على منـاذج             
  .استخدام املوارد املتاحة حيثما متس احلاجة إيل التدخالتبالية، بغية تركيز 

ومل تتمكن األقاليم اجلنوبية من االستفادة من الزيادة يف عمالة اإلناث اليت بدأت               -283
والواقع أن معدل توظيف النساء، فيما بـني عـامي          . خالل التسعينيات من القرن املاضي    

 إمرأة، بينما أسفر يف اجلنـوب       1 467 000، انطوى على توظيف حنو      2006 و 1993
وعلى الرغم من اخنفاض معدل البطالـة يف األقـاليم          .  وظيفة إضافية فقط   216 000عن  

، فقد ظهرت اإلشارة السلبية املتعلقة بعدم اشتغال        2005 و 2004اجلنوبية، فيما بني عامي     
اء غـري   ، الذي كان فيه عدد النس     2007النساء، اليت استمرت حىت النصف األول من عام         

وفضال عن هـذا، فقـد   .  إمرأة من عددهن يف العام السابق110 000العامالت أكثر ب  
ظهر، يف كثري من احلاالت، أن نساء األقاليم اجلنوبية، مبن فيهن الشابات، توقفن عن البحث               

  .عن عمل جديد

 النساء  وهن30وتشري التقديرات إىل أنه توجد يف إيطاليا ستة ماليني إمرأة غري عاملة،  -284
شـأنا  "الالئي نبذن البحث عن عمل بسبب دورهن يف األسرة، ألن رعاية األسـرة تظـل                

اخنفاض تقاسم األعباء بني الرجل واملـرأة يف        و. يطلب من النساء يف أحيان كثرية     " خاصا
 ساعات  7يستتبع، فيما يتعلق بعدد ساعات العمل األسبوعية، أن تعمل املرأة            رعاية األسرة 

وميا، مبا يف ذلك أيام األحد، على أن جيري اقتسام فترة العمل هذه بني املـرتل                 دقيقة ي  26و
. وهذا الرقم أعلى كثريا من الرقم املقابل يف بلدان االحتاد األورويب األخـرى            . ومكان العمل 

من األعمال املرتلية اليت يؤديها الزوجان يقتـصر علـى          % 77ر7ومازال االضطالع بنسبة    
عن توزع ال متماثل ملسؤوليات الرعاية، مرتبط بتدابري توفيق غري كافية،           ويسفر هذا   . املرأة

يتعني حتسينها بتقدمي خدمات عامة حمددة، وحتسني تنظيم احلياة يف املـدن، مبـا يف ذلـك                 
، وكـذلك إدارة العمـل يف       .ساعات العمل يف املكاتب واملتاجر، وسياسات التنقـل، اخل        

  .املؤسسات

. ت التوفيق، استهلت استراتيجيات لتقدمي اخلدمات ذات الصلة       ولدعم تعزيز سياسا    -285
، الذي  2013 – 2007اإلطار االستراتيجي الوطين للفترة     ويف هذا الصدد، جيدر ذكر      

   .متوله الصناديق اهليكلية لالحتاد األورويب واملوجه إىل حتقيق ما يسمى أهداف اخلدمة

يشكل أولوية عالية يف الربجمـة الوطنيـة        وجرى تعزيز اإلطار املذكور أعاله، الذي         -286
، خبطة مكافآت وحوافز، مصممة لتشجيع اإلدارات اإلقليمية على         2013 – 2007للفترة  

زيادة النسبة املئوية للبلديات الـيت تقـدم        : 2013بلوغ األهداف الكمية التالية حبلول عام       
__________ 

 سنة  64 - 15لإلحصاء، يتعني التشديد على أن عدد النساء يف الفئة العمرية           طبقا ملصدر من املعهد الوطين        30
 ال يبحثن عن    7 798 000منهن  ) دراسة فلورنسا االستقصائية  ( إمرأة   9 529 000 بلغ   2006يف عام   

 إمرأة غري   1 727 000ولذلك ميكن تطبيق االعتبارات الواردة يف الفقرة على         . عمل وغري متوافرات للعمل   
مثل اخلاضعات لتثبيط العزمية، القوة العاملة احملتملة،       (ة فقط، يندرجن يف إطار ما يسمى املنطقة الرمادية          عامل
  .). اخل
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زيادة طلب األطفـال    ؛ و %35إىل  % 21خدمات رعاية الطفل، من النسبة احلالية البالغة        
؛ %12إىل  % 4على خدمات رعاية الطفل وجلوئهم إليها، من النـسبة احلاليـة البالغـة              

وكذلك، أخريا، زيادة النسبة املئوية للمسنني الذين يتلقون املساعدة يف جمال الرعاية املرتلية،             
  %.3ر5إىل % 1ر6من النسبة احلالية البالغة 

، ختصيص موارد مالية كبرية لثمانيـة أقـاليم يف          وتوخي، مبشروع أهداف اخلدمة     -287
جنوب إيطاليا، باإلضافة إىل خطة املكافآت واحلوافز املذكورة أعاله،، املرتبطة باألهـداف            

 باليني يورو، واليت ميوهلا الصندوق الوطين للمناطق غـري املـستغلة            3البالغة  (سالفة الذكر،   
  ).2013 - 2007بشكل كامل، 

نشطة املتعلقة بالتوفيق، فإن تطوير شبكة اخلدمات حيقق أيضا هـدف           ويف إطار األ    -288
ويف هذا الصدد، يتعني ذكر     . حتسني سياسات توظيف املرأة، وذلك برفع معدل عمالة النساء        

 26اخلطة االستثنائية بشأن تقدمي خدمات الرعاية يف الطفولة املبكرة، الـيت مت توقيعهـا يف                
وقد . ؤمتر املوحد بني احلكومة واألقاليم واحلكومات احمللية       يف إطار امل   2007سبتمرب  /أيلول

اعتزم، هبذه اخلطة، إنشاء شبكة متكاملة وممتدة ومؤهلة ومتنوعة، موجهة إىل تغطية البلد كله              
يف أماكن العمل، بغية تعزيز مصلحة      برياض األطفال، وخدمات متكاملة وجديدة ذات صلة        

  .الطفل الفضلى، والتوفيق بني الدور التربوي للوالدين ودعم هذا الدور

خطة تدخل استثنائية لتطوير النظام اإلقليمي الذي يعزز اهلياكل القائمـة           وهذه    -289
وبوضع هذه اخلطة، استهلت عملية حتديد املستويات األساسية، مع إطـالق           . ذات الصلة 

عاون من جديد بني مؤسسات الدولة واألقاليم والبلديات، بغية إعمال حقوق الطفل على             الت
وجيدر أن يذكر، من أهداف هذه اخلطة، إما سد الفجوة بني الشمال واجلنـوب              . حنو فعال 

  .وإما، بشكل أعم، توسيع نطاق حتسني النظام الوطين متشيا مع املعايري األوروبية

، حتقيق اهلدف املتمثل يف تغطيـة       2010 جيري، حبلول عام     ومن مث، فقد توخي أن      -290
من البلد باخلدمات ذات الصلة، كما حددها اجمللس األورويب يف لـشبونة يف عـام               % 33

2000.  

ومن التدخالت الرامية إىل مد نطاق شبكة رياض األطفال إىل مجيع أرجاء البلـد،                -291
، الذي نـص،    "2007ن امليزانية لعام    قانو" املعنون   296/2006القانون رقم   : جيدر ذكر 
 2007، على ختصيص موارد مالية، لكـل مـن األعـوام            1 من املادة    1259يف الفقرة   

 مليون يورو، تستخدمها األقاليم لتنفيذ خطة 100 على التوايل، مقدارها 2009 و2008و
ذلك توفري  تدخل استثنائية إلقامة نظام خدمات اجتماعية وتعليمية على أرض الواقع، مبا يف             

رياض األطفال وما يتصل هبا من خدمات جديدة يف أماكن العمـل واملنـازل واجملمعـات                
، الـذي زاد    "2008قانون امليزانية لعـام     "املعنون   244/2007القانون رقم   السكنية؛ و 

وعالوة على ذلك، فقد تـوخي      .  مليون يورو  70 بأكثر من    2008املوارد املخصصة لعام    
، صندوق السياسات املتعلقة باألسرةاألهداف املذكورة أعاله، استخدام أيضا، باإلضافة إىل 
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، الذي متت زيادتـه مببلـغ     2007 من قانون امليزانية لعام      1250املنصوص عليه يف الفقرة     
 2008 مليون يـورو لكـل مـن العـامني           180 ومببلغ   2007 مليون يورو لعام     210

 نطاق ميزانية وزارة التعليم، ابتداء       وأخريا وليس آخرا، فقد جرى الترخيص يف       2009.31و
 مليون يورو للقيام بتدخالت تستهدف تعزيز       220 فصاعدا، بإنفاق ما يبلغ      2007من عام   

كل من اخلدمات التعليمية لألطفال دون سن الثالثة وكذلك، بشكل أعم، اخلدمات التعليمية             
وذلك أيـضا بواسـطة     (املوفرة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني سنتني وثالث سنوات          

  ).املشاريع الرائدة خبصوص رياض األطفال

املـدارس الـيت ال     "وعلى هدي هذه األسس، متت زيادة املوارد املالية املخصصة ل           -292
 مليون يورو، ختصص، على سبيل األولوية، لرياض األطفال، وفقا          100إىل  " تديرها الدولة 

  .2007ام  من قانون امليزانية لع1 من املادة 635للفقرة 

ومبزيد من التحديد، فقد جرى اعتماد اخلطة االستثنائية املذكورة أعـاله لتحقيـق               -293
من األراضي اإليطالية مع تقليص اختالل      % 33هدف مزدوج هو توفري رياض األطفال يف        

على الرغم من أن مسألة تقدمي اخلدمات يف الطفولة         (التوازن احلايل بني مناطق البلد املختلفة       
  ).كرة ينبغي النظر فيها وفقا لألوضاع املختلفة اليت تتسم هبا األراضي اإليطاليةاملب

 هي الشمال، والوسط، واجلنوب مبا      -وبتقسيم األراضي اإليطالية إىل ثالث مناطق         -294
يف األقاليم الـشمالية؛  % 15ر7:  جرى تقاسم التغطية باخلدمات كما يلي  -يف ذلك اجلزر    

وفيما يتعلـق   . يف مثانية أقاليم جنوبية، مبا فيها اجلزر      % 4ر4ط؛ و يف أقاليم الوس  % 15ر5و
 ماليـني   604، جرى، يف بادئ األمر، دفع مبلغ        2009 - 2007بفترة السنوات الثالث    

 مليون يورو من األقـاليم      264 مليون يورو من الدولة و     340: يورو، مت حتصيصه كما يلي    
طة املذكورة أعاله مبوجب التزام مايل ال يقـل         والسلطات احمللية، اليت وافقت على متويل اخل      

  %.30عن 

، استهل مشروع منظم وطويل األجل لتعزيـز        2007ومبوجب قانون امليزانية لعام       -295
خدمات رعاية الطفل وخدمات تلبية احتياجات األسرة، وهو مشروع مل يسبق له مثيـل يف               

 90 يورو جلميع األقاليم و     مليون 250:  مليون يورو كما يلي    340وحيصص مبلغ   . إيطاليا
 إقليما واليت يقل معدل تغطيتها عـن املتوسـط          11مليون يورو لبقية األقاليم البالغ عددها       

   32.الوطين
__________ 

 شهرا، يف 36ية والتعليمية يف الطفولة املبكرة اليت تستهدف األطفال حىت سن علتنظيم وأداء اخلدمات االجتما  31
 ماليني يـورو    3 صندوقا مبيزانية مقدارها     2008لية لعام   مؤسسات وإدارات وزارة الدفاع، أنشأ قانون املا      

وهذه اخلدمات االجتماعية والتعليمية متاحة أيضا للقصر مـن         . 2010 و 2009 و 2008لكل من األعوام    
غري أبناء العاملني يف وزارة الدفاع وتسهم يف حتقيق تكامل توفري اخلدمات االجتماعية والتعليمية املتكاملة يف                

 27 املؤرخ   296 من القانون رقم     1 من املادة    1259بكرة وخطة عملها اخلاصة، عمال بالفقرة       الطفولة امل 
 . 457غتها املعدلة مبوجب الفقرة ، بصي2006ديسمرب /كانون األول

، الذي وضع تدابري عاجلة بـشأن  2007أكتوبر / تشرين األول1 املؤرخ 159مبوجب املرسوم بقانون رقم    32
نـوفمرب  / تشرين الثاين  29 املؤرخ   222ملالية واملساواة االجتماعية، املعدل بالقانون رقم       التنمية االقتصادية وا  
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 مليون يورو تناسبيا، على أساس املتوسـط        90وعالوة على ذلك، فقد مت حتصيص         -296
ع مراعاة معدل سكان     ومعدل التغطية املقدر لكل إقليم، م      2004الوطين ملعدل التغطية لعام     

وتسهم األقاليم الـشمالية والوسـطى يف       .  شهرا 36 -اإلقليم املعين يف الفئة العمرية صفر       
 مليون يورو، ويضاف إىل هذا مبلغ       53، أي ما يعادل حنو      %30اخلطة باملشاركة بتمويل    

  . مليون يورو تعهدت األقاليم اجلنوبية بتقدميه211

قدمي خدمات الرعاية يف الطفولة املبكرة هو القيـام،         مثة عنصر جديد يف إطار ت     و  -297
، بتمويل خدمة تعليمية رائدة، تضاف إىل       2008 – 2007فيما يتعلق بالسنة الدراسية     

الفئة العمريـة   (ورياض األطفال   )  سنوات 3 –الفئة العمرية صفر    (دور احلضانة النهارية    
. ارهم بني سنتني وثالث سنوات    ، ويتم توفريها لألطفال الذين تتراوح أعم      ) سنوات 5 – 3

وعالوة على طرح مشاريع ذات صلة، فقد جرى متويل         .  مليون يورو  35ويبلغ هذا التمويل    
 442 يف الوسـط و    207 يف األقاليم اجلنوبية و    517، منها   "فصال دراسيا ربيعيا   "1 362

  . يف اجلزر169يف جنوب إيطاليا، مبا يف ذلك 

ر متوال، حيث إن أقاليم كثرية قررت ختصيص مـوارد          وكان ملبادرة الدولة هذه أث      -298
ومشل االستثمار العام الضخم استثمار القطاع اخلاص يف تـوفري          . مالية للمشاريع ذات الصلة   

  .اخلدمات، الذي تكفل إجراءات اعتماده الصارمة من السلطات احمللية جودته ومعايريه

، الذي أنـشئ مبوجبـه      2008ام  قانون امليزانية لع  ومن املهم بالقدر نفسه ذكر        -299
، على التوايل، من أجل     2010 و 2009 و 2008صندوق مبلغه ثالثة ماليني يورو لألعوام       

مرافـق وزارة  تنظيم واستهالل اخلدمات االجتماعية والتعليمية لألطفال دون سن الثالثة، يف      
نـاء مـوظفني    وبالتايل، مت اعتماد برامج دعم خمصصة من أجل األسر اليت لديها أب           . الدفاع

  .مدنيني وعسكريني يعملون لدى الوزارة سالفة الذكر

وبشكل أعم، فإن املوارد املالية املخصصة للهدف املذكور أعاله تبلغ حىت اآلن أكثر               -300
لتمويـل اخلطـة    ( مليون يورو من مـوارد الدولـة         446ر4 مليون يورو، منها     747من  

باإلضافة ) للمشاركة يف متويلها(رو من األقاليم   مليون يو  281و) االستثنائية الثالثية السنوات  
ومبوجـب  . املذكورة أعاله " الفصول الدراسية الربيعية  " مليون دوالر من أجل      20إىل مبلغ   

 مكان آخر من    24 000 مكان إضايف، يضاف إليها      41 000هذه اخلطة، يتوخى توفري     
ـ    ". الفصول الدراسية الربيعية  "  يف 15، تغطيـة  2013ام ومن املخطط له أن تتم، حبلول ع

   .املائة من الطلب على تقدمي اخلدمات االجتماعية والتعليمية ذات الصلة يف الطفولة املبكرة

__________ 
 مليون يورو لزيادة موارد اخلطة االسـتثنائية للخـدمات         25، خصصت احلكومة مبلغا إضافيا قدره       2007

األسرة لعـام    مليون يورو بعد إعادة تشكيل صندوق        25االجتماعية والتعليمية، أضيف إليه مبلغ آخر قدره        
2007.  

 تتوخى، باإلضافة إىل املوارد اليت خصصها فعال قانون         2008وعالوة على ذلك، فإن ميزانية عام            
 مليون يـورو للـسنة   66ر4 مليون يورو للسنوات الثالث، اعتماد مبلغ    340 والبالغة   2007امليزانية لعام   

 ). 2008(صول الدراسية الربيعية لف ماليني يورو لتمويل ما تسمى ا10احلالية، خيصص منه مبلغ 
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  الطفولة املبكرةمرحلة املوارد املخصصة لتقدمي اخلدمات يف     
املوارد باليورو خطة رياض األطفال

300 000 000 2007قانون امليزانية لعام  التمويل من الدولة

40 000 000 2007صندوق األسرة لعام  

25 000 000 2007املبالغ التكميلية لصندوق رياض األطفال لعام  

25 000 000 2007املبالغ التكميلية لصندوق األسرة لعام  

56 462 000 2008قانون امليزانية لعام  

446 462 000 جمموع االعتمادات املقدمة من الدولة 

53 008 952 2007التمويل املشترك من األقاليم الشمالية يف عام  ميالتمويل اإلقلي

16 598 350 2008التمويل املشترك من األقاليم الشمالية يف عام  

211 550 940 2007التمويل املشترك من األقاليم اجلنوبية يف عام  

281 158 242 جمموع االعتمادات اإلقليمية 

727 620 242 للخطة املتعلقة برياض األطفال) باليورو(جمموع االعتمادات املخصصة 

واخنفاض مستوى عمالة النساء يتوقف على اخليارات داخل األسرة وعـدم تـوافر               -301
فالشركات ترى أنه ميكنها،    .  هنج الشركات  باإلضافة إىل خدمات الدعم لألطفال واملسنني،     

رات والتعليم، عرض أجر أدىن علـى       على الرغم من التساوي يف املقومات الفردية مثل املها        
  .املرأة، مما يفضي إىل فجوة يف األجور بني اجلنسني

وال يزال هناك الكثري الذي يتعني القيام به وذلك، على سبيل املثال، بواسطة إلغـاء                 -302
ويستلزم . االشتراكات وتقدمي اخلدمات وتوخي املرونة يف ساعات العمل وتنظيم الشركات         

 مستوى األعمال احلرة وكذلك داخل األسرة عن طريق شبكة خدمات،           هذا تدخالت على  
  .مبا يف ذلك العودة بعد احلمل، والتوجيه الوظيفي

، وعبء العمل األسري الزائد، وضـآلة تقاسـم         التمييز بسبب األمومة  وأشكال    -303
األعباء، تعوق وصول اللنساء إىل سوق العمل، كما أهنا تثبط، من ناحيـة، مهـة النـساء                 

  .الطاحمات إىل العمل وتضعف، من الناحية األخرى، قدرات النساء العامالت

. ويؤدي التوفيق بني العمل واألسرة دورا جوهريا يف مشاركة املرأة يف سوق العمل              -304
وسياسات التوفيق من املتغريات املؤثرة يف االجتاه املتعلق بعمالة النساء، مـن حيـث الكـم                

ء رعاية األسرة يقع بصفة رئيسية على املرأة، فإن تنفيذ التـدابري           وبالنظر إىل أن عب   . والنوع
الرامية إىل حتقيق توازن فعال بني بعدي العمل واحلياة األسرية يسفر عن حتسني كـل مـن                 

  .املستوى العام لعمالة النساء ومشاركتهن يف املناصب ذات املسؤوليات املهنية األكرب
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 أسبوعا، ولكن مدة هذه     16دة إجازة األمومة     تبلغ م  وحسب املتوسط األورويب،    -305
ومدة هذه اإلجـازة، يف     . اإلجازة أطول يف حاالت كثرية، كما يف اململكة املتحدة وإيطاليا         

  .إيطاليا، تبلغ مخسة أشهر يتم توزيعها بشكل مرن قبل الوالدة وبعدها

يف إيطاليا مع    زةبيد أن مقارنة املسامهات االقتصادية املكفولة لألمهات خالل اإلجا          -306
املسامهات االقتصادية املكفولة هلن يف بلدان االحتاد األورويب تظهر أن هذه املسامهات ليست             

مـن األجـر    % 80والواقع أن التعويض، يف إيطاليا، يعـادل        . شديدة االرتفاع يف إيطاليا   
 مـن   ، بينما يبلغ هذا التعويض، يف كـثري       )حيسب على أساس أجر شهر قبل بداية اإلجازة       (

تقدم تعويضات أقل يف بلجيكـا وآيرلنـدا        (من األجر   % 100البلدان األوروبية األخرى،    
  ).وإسبانيا

 لتطبيق توجيه ذي صلة     2000إجازة الوالدية، اليت استحدثت يف إيطاليا يف عام         و  -307
ء، صادر عن االحتاد األورويب يف النظام الداخلي إليطاليا، ميكن أن يطلبها الوالدان على السوا             

متدد إىل  (إذا كانا موظفني وكان طفلهما يف حدود سن الثامنة، ملدة ال تتجاوز عشرة شهور               
وبالتحديد، فإن إجازة الوالدية الفردية،     ).  أشهر 3 شهرا بينما يطلب األب إجازة ملدة        11

متدد إىل سبعة أشهر إذا     ( أشهر   6اليت لكل من الوالدين أن يطلبها، ال ميكن أن تتجاوز مدهتا            
  .متواصلة أو مقسمة) طلب األب إجازة ال تقل مدهتا عن ثالثة أشهر

ويف هـذه   . ومثة جتديد رئيسي توفره إمكانية منح إجازة الوالدية على حنو متـزامن             -308
بيد أن مستوى التعويض املنخفض حيد فعال من هذه . من املرتب% 30احلالة، يبلغ التعويض 

ق باآلباء، الذين عادة ما يتقاضـون رواتـب أعلـى           اإلمكانية وذلك، بالتحديد، فيما يتعل    
  .ويكونون أقل استعدادا لفقداهنا

تقـوم بوضـع    وعلى ضوء االعتبارات املذكورة أعاله، فإن احلكومة اإليطاليـة            -309
تتضمن مشاركة شـىت أصـحاب      استراتيجية جديدة موجهة إىل إجراء تدخالت تآزرية        

 القطاعني العام واخلاص، بغية إعادة تنظيم الوظائف        املصلحة، واستخدام املوارد املختلفة، من    
وتعزيز النماذج الثقافية اجلديدة، املستوحاة من هنج توفيقي فعال، وحتديد األراضي اليت تليب             
احتياجات األسرة وتتوافر فيها خدمات دعم أفضل وأيسر، يتعني أيضا تنسيقها مع مراعـاة              

  .ساعات العمل

 بغية  املبادئ القانونية إلجازة الوالدية   ، مت حتديد    53/2000مبوجب القانون رقم    و  -310
وأسهم هذا القانون أيضا يف اختبار الترتيبـات التعاقديـة           .تعزيز التوفيق بني العمل واألسرة    

املـادة  (اجلديدة اليت تستحدث إجراءات إجيابية يف مكان العمل للتوفيق بني العمل واألسرة             
 فـصاعدا، إقـرار     2001ي، جرى، ابتداء من عام      مبوجب هذا التدبري التشريع    و 33).9

__________ 
، هناك اآلن استعراض جار لألدوات اليت نص عليها هـذا           53/2000 من القانون رقم     9فيما يتعلق باملادة      33

احلكم، استهل بناء على ما خلص إليه فريق عامل مشترك بني الوزارات، تتـوىل رئاسـته إدارة الـسياسات            
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 مليون يورو 21ومت ختصيص مبلغ .  مليون يورو30 مشروعا مببلغ إمجايل قدره حنو    459
ومبوجب هذا  . 2008 مليون يورو لعام     18ر4، كما جري ختصيص مبلغ      2007يف عام   

 والبيانـات   34.التدبري، ميكن إجراء رصد دائم ملدى ضرورة السياسة التوفيقيـة وتطويرهـا           
__________ 

لفـرص ووزارة   لصحة والسياسات االجتماعيـة ووزارة تكـافؤ ا       األسرية وتتضمن عضويته وزارة العمل وا     
 . االقتصاد واملالية

األحكام املتعلقة بدعم األمومة واألبوة، واحلق يف الرعاية والتدريب،         " بشأن   53/2000مبوجب القانون رقم      34
م مرونة الوقت،   تدابري دع " من هذا القانون، متويل      9، استحدث، يف املادة     "وتنسيق ساعات العمل يف املدينة    

مشاريع حمددة للسماح للعاملني، األمهات واآلباء      : اليت ميكن مبوجبها اختاذ ثالثة أنواع خمتلفة من اإلجراءات        
على السواء، باالستفادة من أشكال معينة لوقت العمل املرن؛ وبرامج تدريبية إلعادة إدماج العاملني بعد فترة                

؛ ومشاريع تتيح االستعاضة عن صاحب العمـل التجـاري أو          ) الوالدية إجازة األمومة أو األبوبة أو    (اإلجازة  
الشخص الذي يعمل حلساب نفسه، الذي يستفيد من فترة اإلجازة اإللزامية أو إجازة الوالدية، بصاحب عمل        

، فإن هذا يهـدف إىل      9وكما هو واضح من صيغة املادة       . جتاري آخر أو بشخص آخر يعمل حلساب نفسه       
ازن توزيع واجبات الرعاية جتاه األطفال وغريهم من أفراد األسرة، وذلك بتقدمي دعم مايل إىل               حتقيق إعادة تو  

الشركات اليت تسعى إىل وضع ترتيبات مرنة موجهة إىل التوفيق بني األسرة والعمل بغية ضمان توزيع حقيقي                 
مـل واحليـاة األسـرية      واضطلع صندوق التوظيف بتمويل تدابري التوفيق بني وقت الع        . للواجبات األسرية 

 شروط تقدمي   2001مايو  / أيار 15وحدد املرسوم اإليطايل املؤرخ     .  مليون يورو  21مبخصص سنوي قدره    
العاملني حلساب أنفـسهم الـذين     /املسامهات املالية إىل أصحاب األعمال التجارية واملشتغلني باألعمال احلرة        

  . العاملني إىل رعاية األسرةيعتزمون اختبار املرونة التنظيمية وتلبية احتياجات 
. وجيب توقيع اتفاقات مع النقابات العمالية والرابطات اإلقليمية لدعم األنشطة اليت يطلب متويل هلا                  

فربايـر  /وقد استعانت وزارة العمل بلجنة تقنية مسؤولة عن حبث الطلبات، املقدمة حبلـول هنايـة شـباط                
فربايـر  /وأمتت اللجنة التقنية، يف شباط    . عام، لتمويل مشاريع  أكتوبر من كل    /يونيه وتشرين األول  /وحزيران
 2001وفيما بني عـامي     . 2006أكتوبر  /، فحص املشاريع األخرية املقدمة يف هناية تشرين األول        2007

، تلقت وزارة العمل طلبات التمويل املقدمة من الشركات املنخرطة يف اإلجراءات املتعلقة باملرونـة               2006و
 704وقـد مت تلقـي      . ، ووفرت هلا ما يلزم من دعم      53/2000 من القانون رقم     9 باملادة   التنظيمية عمال 

منها % 50، ومتت املوافقة على متويل حنو       2006ديسمرب  / كانون أول  31طلبات خبصوص مشاريع، حبلول     
وسجل عدد طلبات املنح املقدمة من      .  يورو 21 755 057ر00وبلغ جمموع القروض املدفوعة     ). 317(

  .2006 – 2005ركات اجتاها تصاعديا تعزز يف العامني الش
، فإن التـدابري ذات الـصلة       2006 – 2001وفيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف للمشاريع يف الفترة             

 وجدت، فيما يبدو، أرضا خصبة، وبصفة خاصة يف األقاليم الشمالية الوسطى، اليت             9املتخذة مبوجب املادة    
وأفضل . من املشاريع % 70لتمويل، ويف الوقت نفسه مت الترخيص بأكثر من         من طلبات ا  % 60صدر منها   

 مـشروعا مت    220 مشروعا من    117أداء هو، كما يبدو، أداء األقاليم الشمالية الغربية، حيث جرى قبول            
 مشروعا من املشاريع    112ويليه أداء األقاليم الشمالية الشرقية حيث جرى متويل         %). 53ما يعادل   (طلبها  

وتتعلق النسبتان املئويتان األقل من ذلك      %). 50ما يعادل   ( مشروعا   220شمولة بالطلبات والبالغ عددها     امل
% 45مبناطق وسط إيطاليا وجنوهبا، مبا يف ذلك اجلزر، حيث بلغت نسبتا املشاريع اليت ووفق على متويلـها                  

  .على التوايل% 18و
املشاريع التدريبية للعائدين من إجازة الوالديـة       وفيما يتصل بنوع اإلجراءات، ظهر أن الترخيص ب            

كان أكثر تواترا، يف حني أن وصول املشاريع املتعلقة باملرونة التنظيمية ومشاريع اإلحالل إىل معايري اجلـودة                 
ويبدو أن الشركات واجهت أشد الصعوبات يف استبيان االحتياجات الفعلية ملوظفيهـا إىل             . كان أقل تواترا  
  .اختبارها مع احلفاظ على معايريها اإلنتاجية والتنظيمية/يد تدابري التوفيق اليت يتعني تنفيذهاالتوفيق وحتد

: ومن العوامل األخرى اليت أثرت يف رفض املوافقة على متويل املشاريع، جيدر ذكر العوامل التاليـة                    
وعدم فهـم أنـواع     ") جراءابتكارية اإل "أحد مؤشرات تقييم    (عدم االبتكار فيما يتعلق بالتفاوض اجلماعي       

من احلاالت، إىل ما    % 64واملشاريع اليت نوقشت توجه، يف      . اإلجراءات اجلديرة بالتطبيق أو توزيع التكاليف     
من املـشاريع، يف    % 16تشمل  : ال يزيد على ثالثة موظفني، وتتناقص هذه النسبة مع تزايد عدد املستفيدين           

من املشاريع جمموعات ال يزيد عدد      % 11ة موظفني، وتشمل    الواقع، جمموعات يصل عدد أفرادها إىل عشر      
 20جمموعات مستهدفة مؤلفة من أكثر مـن        %) 9(أفرادها على عشرين موظفا، وتشمل بقية اإلجراءات        

  ).200وحىت أكثر من (وحدة 
والواقع أنه كانـت بـني      . وتركيب اجملموعات املستهدفة باإلجراءات شديد االتسام بنوع اجلنس            

%). 80أكثـر مـن     ( إمرأة   1376 نساء عددهن    1672لني املشمولني باإلجراءات والبالغ عددهم      العام
واحلاجة املتزايدة إىل التوفيق، اليت أعربت عنها النساء أكثر مما أعرب عنها الرجـال، واضـحة يف التوزيـع                   
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املتوافرة تظهر بوضوح، على سبيل املثال، ضرورة إعادة تنظيم ساعات العمل بطلب إبـرام              
عقد الدوام اجلزئي الذي ميكن عكسه، والعمل عن بعد وتركيز ساعات العمل أو ما يسمى               

وتظهر البيانات أيضا أمهية إجياد خدمات لدعم األسرة يف مكان العمل،       ". مصرف الساعات "
فري مساحات للعب ورعاية صغار األطفال يف املرتل، وكذلك خدمات نقل األطفـال             مثل تو 

  .واملسنني، اخل

يتم حاليا تنفيذ خدمات توفيقية هامة كثرية على الصعيد اإلقليمي، وسـيجري            و  -311
، وبصفة خاصـة يف     تعزيزها يف السنوات املقبلة باللجوء إىل الصناديق األوروبية والوطنية        

وهذا مـشروع   . A.L.F.Aوجيدر ذكر ما يعرف باسم املشروع       . وبية ولصاحلها األقاليم اجلن 
، وهـي أداة    قسائم التوفيق واخلدمات  وتنفيذ ما تسمى     رائد، يديره إقليم صقلية، الختبار    

مهمة لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف مكان العمل وللتوفيق بني األسرة وعبء العمل، وفقـا               
  . على التوايل125/1991نون رقم  والقا53/2000للقانون رقم 

وتشكل قسيمة التوفيق أداة فعالة يف جمال سياسة العمالة، تستهل هبا آليات مثمـرة                -312
وهـذا مـشروع   . وذلك أيضا ملكافحة العمل غري الرمسي يف جمال خدمات الرعاية املرتليـة         

 النـساء   متكامل ينصب تركيزه على توزيع قسائم التوفيق واخلدمات بغية تيـسري وصـول            
واألشخاص ذوي اإلعاقة وأشد األشخاص تعرضا للتهميش االجتماعي إل سوق العمل على            

  .حنو متزايد

ويف هذا اإلطار، فإن التدخالت ذات الصلة تستهدف األسر وترمـي إىل تعزيـز                -313
اخلدمات املعنية من الزاويتني الكمية والنوعية، مبا يف ذلك حتسني املهارات املهنيـة ملقـدمي               

، )الذين يشاركون يف إدارة قسائم التوفيـق      (لرعاية من القطاعني العام واخلاص على السواء        ا
مثل مقدمي الرعاية يف رابطة التعزيز االجتماعي ودوائر الرعاية الصحية والسلطات احملليـة              

  .واخلدمات االجتماعية، اخل

روع املعنـون  وباإلضافة إىل ذلك، فقد استهلت إدارة تكافؤ الفرص ونسقت املـش      -314
، بشأن دور اآلباء يف تعزيز املساواة بـني         ").P.A.R.I(مسؤولية اآلباء النشطة داخل األسرة      "

ومع ذلك، فإن إيطاليا    . اجلنسني والتوفيق بني العمل واألسرة، الذي متوله املفوضية األوروبية        
ات ذات  تقر بالصعوبات اليت تواجهها يف استخدام بعض الوسائل، حسبما توخته التـشريع           

تظل السياقات التنظيمية تشكل مكبحا يعوق الفرص اجلديدة أكثر مما تشكل وسيلة            : الصلة
  .لتحقيق هذه الفرص

__________ 
قة مبرونـة سـاعات     من املستفيدين من اإلجراءات املتعل    % 70تشكل النساء   : اجلنساين لإلجراءات املتخذة  

. وقد لوحظت النسبة نفسها حىت بني املزارعني الذين استفادوا من اإلحالل يف فترة إجازة الوالديـة               . العمل
األبوة، تشكل النساء كل املستفيدين تقريبا      /وفيما يتعلق بالتدريب اخلاص باإلعداد للعودة من إجازة األمومة        

)98 .(%  
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ووفقا ملا أشري إليه، فإن الشركات ترتع إىل االستثمار بدرجة أقل يف املرأة لتفـادي                 -315
وتشري البحوث املتعلقـة    . املخاطر احملتملة املرتبطة بإجازة األمومة أو أعمال الرعاية األسرية        

وتؤثر معدالت التعويضات املذكورة أعاله تأثريا      . بإجازة الوالدية إىل نقاط الضعف املعيارية     
ومن مث، فـإن  . شديدا على مدة إجازة الوالدية، بالنظر إىل أنه يتعني على األسر محاية دخلها      
ن يتجاهلون هذه   من الضروري إذكاء الوعي بسبل التوفيق، حيث إن معدل األشخاص الذي          

وبـني العـاملني يف القطـاع اخلـاص         %) 30(التدابري، وبصفة خاصة يف جنوب إيطاليا       
ومن واجب السياسات والشركات العامـة اعتبـار دور         . ، ال يزال بالغ االرتفاع    %)23(

  .الوالدين خطوة طبيعية يف حياة الناس، الذين يشكلون املوارد احلقيقية ألي شركة

 يف هذا اإلطار، النظر يف النقاش الذي دار مؤخرا بشأن ظاهرة مـا              ومن الضروري،   -316
ومبوجب املرسـوم بقـانون رقـم    ". (dimissioni in bianco)االستقاالت البيضاء "يسمى 
، ألغي القانون رقم    131/2008بالصيغة اليت حوره وعدله هبا القانون رقم        ،  112/2008
 صاحب العمـل اسـتقالة طوعيـة     الذي توخى وجوب أن يقدم العامل إىل  188/2007

وذلك، فقط، على الورقة املعدة من قبل وزارة العمل، بغية جعل أي صيغة أخرى غري ذات                
  .مفعول

ظاهرة  هذه الظاهرة : " على املفهوم التايل   188/2007ويرتكز إلغاء القانون رقم       -317
ية أشد وطأة بالنسبة وال ميكننا جعل البريوقراط. ا الشركات الصغرية احلجم فقطمتبقية خلفته

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن دائما للعاملني أن يرفعوا، عند االقتضاء، دعوى           . جلميع الشركات 
  ".جنائية

 شؤون  يمستشاروعلى ضوء األحكام اجلديدة، عمل مفتشو العمل باالشتراك مع            -318
انـت   على ضمان التثبت على حنو مشترك من صحة السجالت وذلك، فقط، إذا ك             املساواة

رجاء االطالع على الفرع     (35.األم العاملة يف االنسحاب من العالقة الوظيفية      /تليب إرادة املرأة  
وهلذه الغاية، ستكون هناك عملية رصد دقيق، من أجل مكافحة ظاهرة           ). 3املكرس للمادة   

االستقاالت القسرية، كما سيكون هناك تدخل من جانب مستشار شؤون املساواة لضمان            
وتأكيد االستقالة إجراء يتوخاه القانون حلماية األمهات العامالت خالل         . يف املعاملة املساواة  

. الفترة اليت حيظر فصلهن فيها، أي منذ بداية احلمل حىت بلوغ الطفل السنة األوىل من عمره               
وتكفل احلماية نفسها يف حالة طلب األب إجازة والدية عند وفاة زوجته أو إصابتها مبرض               

  .خطري

، املسمى  276/2003 واملرسوم التشريعي رقم     30/2003ومبقتضى القانون رقم      -319
، جرى حتليل وإدراج احلاجة إىل ضمان تدابري التوفيـق مـع            )ال يزال ساريا   (قانون بياجي 

__________ 
، إجراء التثبت من صـحة      2840ارة العمل، مبوجب املذكرة رقم      ، حدثت وز  2009فرباير  / شباط 26يف    35

، وسيتيح  "األب العامل /إعالن االستقالة من جانب األم العاملة     "االستقالة وذلك بإدخال منوذج جديد يسمى       
هذا النموذج إجراء مجع شامل لكل العناصر اليت حتدد السياق، مبا يف ذلك السياق البيئي، الذي ينشأ فيه خيار 

 .ستقالةاال
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ضمان الوصول إىل سوق العمل يف سياق العوملة، اليت مبوجبها تتسم هذه السوق باحلركيـة               
  .واملرونة على السواء

د ساعد القانون املذكور أعاله على جتديد قانون العمل واسترعى اهتمام البلدان            وق  -320
املنخرطة يف البحث الصعب والضروري عن وسائل مالئمة لزيادة مرونـة سـوق العمـل،        

مع كفالة  (باإلضافة إىل رفع مستوى العمالة، وبصفة خاصة مستوى عمالة الشبان والشابات            
على هدي األسس املعيارية اليت جرى إدخاهلا يف عـام          ): توافر مستوى الضمانات األساسي   

، بعد مواجهة طويلة مع األطراف االجتماعية، حقق هذا التشريع زيادة دينامية سوق             1997
  .العمل اإليطالية على الرغم من املصاعب االقتصادية

وطين  بشأن الوضع يف البلد، الذي أعده املعهد ال        2006وأشار التقرير السنوي لعام       -321
، إىل التزايد العام املتواصل للـسكان يف        )ISTAT: االسم املختصر باللغة اإليطالية   (لإلحصاء  

سوق العمل منذ هناية التسعينيات من القرن املاضي يف مجيع بلدان االحتاد األورويب، مبا فيها               
مـن  وقد أدى إىل تيسري هذا التزايد، يف املقام األول، استحداث أنـواع جديـدة               . إيطاليا

  .).العقود احملددة املدة، عقود الدوام اجلزئي،عقود الوظائف املؤقتة، اخل(الوظائف املرنة 

ومبزيد من التحديد، فقد سجل، فيما يتعلق بالنساء يف سوق العمل، ارتفاع كل من                -322
ويظهر من بيانات املعهد الوطين     . حصة النساء يف العمالة ومعدل مشاركتهن يف سوق العمل        

 مليون  2ر7(من الزيادة العامة يف قطاع العمالة يتعلق بالنساء         % 60 أن أكثر من     لإلحصاء
  36.، وأن معظمهن موظفات مبوجب عقود عمل جزئية الدوام) سنوات10يف 

ويف . ويبدو أن الترتيب التعاقدي األخري يليب احلاجة إىل التوفيق بني العمل واألسرة             -323
اء العامالت بنظام الدوام اجلزئي إىل أكثر مـن         ، ارتفع معدل النس   2006 - 1996العقد  

، مما أسهم يف زيادة املعدل العام للموظفات من         %)9بينما وصل معدل الرجال إىل      % (71
    %.26ر5إىل % 20

 النساء املشتغالت لدى الغري هلن وظائف جزئية        1/4ويترتب على ما ذكر أعاله أن         -324
ساء الالئي يعملن مبوجب العقود املسماة عقود التعاون        وتظهر النسبة ذاهتا يف حالة الن     . الدوام

ومبوجب عقـود  ) contratti di collaborazione coordinata e continuativa: باللغة اإليطالية(
ومن منظور أعم، فإن معـدل      . 30/2003املشاريع، على النحو املتوخى يف القانون رقم        

  .معدل وجود الرجال فيهاوجود النساء يف الوظائف غري النمطية أعلى من 

__________ 
املـسمى قـانون     (30/2000، بإنفاذ املرسوم التشريعي رقم      276/2003أدخل املرسوم التشريعي رقم       36

ومبوجب التشريع  . ، تغيريات على نظام العمل اجلزئي الدوام بغية تعزيز استخدام هذا النوع من العقود             )بياجي
النوع من العقود لعدد من الساعات، أقل من   اجلديد، يعرف اآلن العمل اجلزئي الدوام بأنه العمل مبوجب هذا           

وقد زيدت مرونة العمل اجلزئي الدوام يف حتديد شروط وأوضاع أداء العمل، اليت ميكن              . العدد املعتاد، سنويا  
. اآلن حتديدها ال باتفاقات مجاعية وطنية وحملية فحسب وإمنا أيضا مبساومات مجاعية يف مؤسسات األعمـال               

 10( نقاط مئوية يف إمجايل التوظيف       5، بنحو   2000 اجلزئي الدوام، باملقارنة بعام      وقد ارتفع معدل العمل   
 .ويف هذا اإلطار، رجاء اإلحاطة علما حبمالت االتصال العديدة). فيما يتعلق بالنساء
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ويف هذا اإلطار، وبالنظر إىل الترتيب التعاقدي اجلزئي الدوام واتبـاع الـشركات               -325
جديدا أكثر مرونة جتاه احتياجات العامالت والعاملني، جرى، باالشتراك مع شـركة             هنجا

Italia Lavoro يتـضمن محلـة   "مشروع الدوام اجلزئي"، إعداد مشروع خمصص عنوانه ،
ذكاء الوعي، ترتكز على إجراءات االتصال اجلماهريي، والتسويق املباشر، وتنظيم نـشاط            إل

هذا األخري موجه إىل أن يكتشف، بني عينات متثيلية لكل مـن            (ذي صلة واستقصاء وطين     
. الشركات والعاملني، درجة املعرفة بالدوام اجلزئي وإدراكه إثـر التعـديالت التـشريعية            

ول أصحاب العمل موجه إىل اكتشاف درجة املعرفة بالقواعد اجلديدة          واالستقصاء الذي يتنا  
، والنسبة املئوية لشىت أنواع الوظائف داخل الشركات، وأسباب 30اليت أدخلها القانون رقم 

وقد ). وتقدير استخدام أنواع الوظائف هذه ورمبا تقدمي أي مشورة لتحسني هذا االستخدام           
 احلصول على التعليقات وإعادة املعلومات، على املستويني        أتاحت النتائج ذات الصلة ونشرها    

  .الوطين واحمللي

وكما يرد أدناه، تظهر بيانات املعهد الوطين لإلحصاء االجتاه الذي ساد يف سـوق                -326
  :العمل، خالل العقد املاضي، منذ بدء سريان ما يسمى قانون بياجي

 بالتوازي مع ازديـاد     ،%1ر2تقلصت الوظائف ذات الدوام الكامل مبعدل         -1
وليس هذا معطى سلبيا يف حد ذاته، بـالنظر إىل أن           . الوظائف ذات الدوام اجلزئي   

) الذي ميكن حدوثه أيضا على أسـاس دائـم        (ازدياد الوظائف ذات الدوام اجلزئي      
  يسهم يف كل مكان يف زيادة عمالة النساء؛

 على ازدياد عقود وارتكز هذا االرتفاع الكبري%. 2ر5ازداد التوظيف مبعدل   -2
ومن ناحية أخرى، فإن الوظائف الدائمة أيضا  %. 1ر8الوظائف احملددة املدة مبعدل     

واخنفـض  . وما زالت تشكل الترتيب الرئيسي يف هذا اجملـال        % 1ازدادت مبعدل   
 املعـدل   1/4، على الرغم من أنه شكل أكثر من         %2ر7-العمل املستقل مبعدل    

  .العام للعمالة

 النسبة املئوية مـن   (ب قطاع النشاط ووضع التوظيف والترتيبات التعاقدية        التوظيف حبس     
   1997/2006 –) جمموع العاملني

1997199819992000200120022003200420052006 جمال النشاط
5.65.34.94.84.74.54.34.44.24.3 الزراعة
24.524.624.223.623.122.922.822.522.321.9 الصناعة

7.47.37.37.47.67.67.88.28.58.3 أعمال التشييد
62.562.863.564.264.664.965.064.965.065.6 اخلدمات

 نوع الوظيفة
87.987.687.086.686.886.787.187.387.286.7 دوام كامل
12.112.413.013.413.213.312.912.712.813.3 دوام جزئي
70.970.971.371.471.872.272.171.973.373.6 موظفون 
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1997199819992000200120022003200420052006 جمال النشاط
63.062.762.562.362.963.363.363.464.363.9 دائمة 

7.98.28.89.18.98.98.98.59.09.7 حمددة املدة
29.129.128.728.628.227.827.928.126.726.4عمل حلساب الذات

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 وعاجملم

  .إعداد بيانات املعهد الوطين لإلحصاء: املصدر  

العمل لدى الغري والعمـل     (خالل العقد املاضي، ارتفع مستوى العمالة        :وبإجياز  -327
عدد ، وصل   2006ويف عام   .  مليون وظيفة  2ر6مبا مقداره   ) حلساب الذات على السواء   

وفيما يتعلق مبجاالت العمل، ميكن، على الرغم من االخنفـاض يف           .  مليون 23العاملني إىل   
مـن  (القطاع الزراعي، مالحظة حدوث زيادة طفيفة يف الوظـائف يف اجملـال الـصناعي               

ويف ) 2006 وظيفـة يف عـام       5 026 000 إىل   1997 وظيفة يف عام     4 988 000
وحدث االزدهار الـوظيفي    ).  وظيفة 1 900 000 إىل   1 516 000من  (قطاع املباين   

  ). وظيفة15 080 000 إىل 12 748 000من (يف القطاع الثالث 

العمـل غـري    وفيما يتعلق بنوع العمل وبالتايل بالنقاش الذي دار بشأن ما يسمى              -328
عندما مت اعتماد جمموعـة      (1997يف الفترة من عام     ) precariato: باللغة اإليطالية  (املستقر

، زادت الوظـائف    )2003قانون بياجي صدر يف عـام        (2006إىل عام   ) املعيارية" تريو"
ذات الدوام الكامل بأكثر من مليوين وظيفة؛ وزادت الوظائف ذات الدوام اجلزئـي بنحـو               

ال يشكل هذا معطى سلبيا عند مقارنته بالبيانات األوروبية اليت تظهـر           ( وظيفة   600 000
وفيما يتعلق باملوظفني، ). ف ذات الدوام اجلزئي وتوظيف النساء     ارتفاع معدل كل من الوظائ    

 مليون عامل   1ر8لدى  :  مليون وظيفة، موزعة كما يلي     2ر5فقد زاد عدد وظائفهم بنحو      
ويف عـام   . 600 000عقد وظيفة دائمة، بينما بلغ عدد العاملني مبوجب عقد حمدد املدة            

%) 2(+فـة لـدى الغـري        وظي 341 000 وظيفة، منها    425 000، أنشئت   2006
، على النحو املبني يف تقرير اجمللس الـوطين         %)7ر0(+ وظيفة حلساب الذات     48 000و

 2006معدل العمالة يف عـام      "لشؤون االقتصاد والعمل بشأن العمل، الذي يشدد على أن          
ومن الواضح  ". كان غري عادي حيث إنه كان أعلى معدل مت تسجيله على اإلطالق يف بلدنا             

  . االجتاه تغريأن هذا

ففي الفترة من عـام     . وجيدر ذكر متوسط التغريات يف العمالة يف الفترات املختلفة          -329
 إىل عـام    1991؛ ويف الفترة من عام      %0ر4 بلغ متوسط الزيادة     1996 إىل عام    1990
 1995من عام   %) 1(+وبعد ذلك بدأ يف التصاعد      %). 1ر1-( انعكس االجتاه    1995
وخالل . 2006 إىل عام    2001يف الفترة من عام     % 1ر4+فع إىل   ، وارت 2000إىل عام   

وإسـبانيا  %) 3ر1(+الفترة السابقة، مل تسجل، يف االحتـاد األورويب، سـوى آيرلنـدا             
ويتعني ربط  ). بلدان ال يدخران جهدا فيما يتعلق مبسألة مرونة العمل        (نتائج أفضل   %)45(+
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يشدد اجمللس الوطين لشؤون االقتصاد والعمـل       و. هذه االجتاهات اإلجيابية بديناميات اإلنتاج    
ومما ال شك فيه أن هذا غري عادي "على أن االرتفاع يف مستوى العمالة حدث أثناء الكساد،       

  ".إذا نظرنا إليه من منظور تارحيي

، حـدث   2006ففي عام   . وجتدر اإلشارة إىل خصائص االرتفاع يف معدل العمالة         -330
ويف هذا اإلطـار،    %). 2ر6(+ركات الصغرية واملتوسطة احلجم     هذا التطور اإلجيايب يف الش    

الشركات اليت توفر العمل لربع العاملني اإليطاليني، وهي الشركات         : سجلت ظاهرة خاصة  
 عامال، سجلت زيادة كبرية، بينما      50اليت تستخدم ما بني عشرة عاملني وما ال يزيد على           

لعاملني يف الشركات الصغرية احلجم مبعدل      وزاد عدد ا  . حققت الشركات األصغر نتائج أردأ    
 15مع تزايد النتائج اإلجيابية فيما يتعلق بالشركات اليت تستخدم أقل من            % (11متوسطه  

ما سـجل معـدل العمالـة يف        ن، بي ) عامال 20عامال وبالشركات اليت تستخدم أكثر من       
ـ  250يزيد على     عامال وما ال   50الشركات اليت تستخدم ما ال يقل عن         امال تراجعـا    ع

 10اليت يقل عدد العاملني فيها عن       (؛ ويف حالة الشركات الصغرية جدا       %)0ر4-(طفيفا  
  %).0ر8-(، اخنفض معدل العمالة )عمال

  معدل العمالة حبسب حجم الشركات     

20052006التغري 
العاملون حلساب أنفسهم دون االستعانة 

 مبوظفني
-0.3489 3476 3

6 6594 1.1667-  موظفني10حىت 
2 1112 15836  موظفا15 و11بني 
3 2012 5.9844  موظفا19 و16بني 
21.3736892  موظفا49 و20بني 
3 3964 0.4981-  موظفا249 و50بني 

2 2442 4.4556-  موظفا فأكثر250
  .2006املعهد الوطين لإلحصاء، : املصدر  

لشؤون االقتصاد والعمل، فإن أيـة عمليـة جتديـد          وطبقا ملا أورده اجمللس الوطين        -331
من الناحيـة   : مضطلع هبا حققت مكافأة الشركات، وبوجه عام الشركات املتوسطة احلجم         

العملية، الشركات املندرجة يف إطار ما يسمى النموذج الشمايل الشرقي، حيـث تـسارع              
شأ تـأثري إجيـايب     وين. من معدل عمالة الرجال   %) 2ر5(معدل عمالة النساء أكثر وضوحا      

؛ وقد بلغ معدل العمالة يف الوظائف ذات        %)5ر4(حمدد عن الوظائف ذات الدوام اجلزئي       
وميكن اعتبار أن معدل عمالة النساء تزايد يف مجيع األماكن، مبا يف            %. 13ر3الدوام اجلزئي   

  .2005ذلك يف اجلنوب، على الرغم من األحوال غري املواتية اليت سجلت يف عام 

ما زال وضعا إشكاليا، وفقا ملـا       ) Mezzogiorno(بيد أن الوضع يف جنوب إيطاليا         -332
، والذي يظهـر    )Svimez(شدد عليه التقرير الذي أصدرته مؤخرا رابطة تنمية جنوب إيطاليا           
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أن الفجوة اليت تسمى الفجوة بني الشمال واجلنوب اتسعت أيضا على الرغم مـن ارتفـاع                
ا، فقد جرى تأكيد ارتفاع معدل العمالة فيما يتعلـق جبميـع            وفضال عن هذ  . معدل العمالة 

وذلك أيضا  ( سنة   25 و 15الفئات العمرية، باستثناء الفئة العمرية الصغرى اليت تتراوح بني          
 ).بسبب تزايد االلتحاق باملدارس

وبإجياز، فإن التشريعات اجلديدة ذات الصلة أزالت العوائق الـيت تعتـرض سـبيل             -333
ومـع  . سوق العمل، وارتفع معدل العمالة على الرغم من الركود االقتـصادي          الوصول إىل   

. ذلك، فإن هذه العملية مل حتدث معدالت عمالة تتجاوز االحتياجات الفعليـة للـشركات             
، وبالتجديد يف "أعيد تنشيط طلب إضايف على الوظائف"وبفضل حتسن الظروف االقتصادية، 

  . البلدان املتقدمةعيهذا اجتاه سائد يف مج: القطاع الثالث

ولتحسني الوعي بسوق العمل وتوسيع نطاق هذا الوعي، وكذلك لتوقع أي تطور              -334
. يف هذا الـصدد   اجلمع الكايف للبيانات ذات الصلة جوهري       النساء، فإن    يف معدل عمالة  

فضل، وهلذه الغاية، يسلم بوجود فجوة بالنظر إىل أنه ينبغي تناول املنظور اجلنساين على حنو أ              
  .حىت يف االستقصاءات القائمة

وقد استهلت احلكومة احلالية مشاورات خبصوص املسائل املتعلقة بعمالة النـساء يف              -335
احلياة اجليـدة   "ما يسمى الكتاب األخضر بشأن مستقبل النموذج االجتماعي، املعنون           إطار

  . االجتماعية، الذي قدمته وزارة العمل والصحة والسياسات"يف اجملتمع االستباقي

وفيما يتعلق بتحسني وزيادة معدل عمالة النساء، انصب تركيز حمدد على مـسائل               -336
األمن مثل التقارب بني األهداف والتدخل بسياسات فعالة وموضوعية، أي ما يسمى منوذج             

ية، ، وهو مفهوم يشري إىل توليفة متوازنة جتمع بني املرونة الوظيفية وتدابري احلما         الوظيفي املرن 
مبا يف ذلك شبكات اخلدمات والربامج املخصصة، اليت ميوهلا كـل مـن االحتـاد األورويب                

  .والسلطات احمللية واإلقليمية

وحاملا ختتتم املشاورات املذكورة أعاله، اليت يشارك فيها مجيع أصحاب املـصلحة              -337
االجتماعية والرابطات  أي السلطات املركزية واألقاليم والسلطات احمللية واألطراف        (املعنيون  

، )املهنية واملراكز غري احلكومية ومراكز البحوث واملواطنني اخلواص الـراغبني يف املـسامهة            
سيجري حتديد اخليارات السياساتية الرئيسية وإدراجها يف كتاب أبـيض بـشأن مـستقبل              

الئمـة  وبناء على ذلك، ستقدم احلكومة اإليطالية مقترحات تشريعية م       . النموذج االجتماعي 
  .بشأن املسائل املتعلقة بالعمل والصحة والسياسات االجتماعية

العمـل غـري    ويف إطار املساواة اجلنسانية وعمالة النساء، يتعني النظر يف مـسألة              -338
وتلتزم السلطات اإليطالية، منذ وقت طويل، بتعزيز تـدابري إهنـاء العمـل غـري               . الرمسي
  .غري املعلن/الرمسي
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 األولويات العليا للسلطات اإليطالية يف حتقيق االنتقال من العمل غري           وتتمثل إحدى   -339
. الرمسي إىل العمل الرمسي، مع اختاذ ما يلزم من تدابري احلماية االقتصادية ومحاية املـسامهات              

وترى احلكومة اإليطالية أن التدابري الفعالة ذات الصلة حتد من خماطر مثل تأثريات اإلغـراق               
  .ماعيني على حرية املنافسة بني الشركاتوالتشويه االجت

 والقطاعات املتأثرة هبـذا     - الذي تشارك فيه النساء      -ويتيح بعد العمل غري الرمسي        -340
العمل حتسني فهم ورصد خمتلف العوامل اليت تدفع النساء إىل القيام، حبرية أو دون حريـة،                

   .باختيار عمل غري رمسي أو غري رمسي جزئيا

لعينة االختبارية اليت اختارها املعهد اإليطايل لتطوير التدريب املهين للعاملني          ومشلت ا   -341
)ISFOL(37     إمرأة إيطالية وأجنبية يف ثالث بلديات هي تورينـو          987 من أجل استقصائه 
  .إمرأة، على التوايل) 330(وباري )  إمرأة351(وروما )  نساء306(

الشابات عند إمتام   : يرادها بإجياز كما يلي   والبيانات اجملمعة على هذا النحو ميكن إ        342
، وعازبـات   %)60(وهن نساء تصل أعمارهن حىت سن الرابعـة والـثالثني           : دارساهتن

، وغري ملتحقـات بعمـل رمسـي        %)51(، وحاصالت على دبلوم تعليم ثانوي       %)60(
ويتقاضني مرتبـا   %) 58(ولكنهن يعملن بصفة رئيسية دون عقد خطي يف القطاع الثالث           

وقد جنحن، يف بعض األحيـان، يف       %). 27( يورو   700 و 500ريا صافيا يتراوح بني     شه
إمتام مسارهن التعليمي وحصلن على دبلوم أو شهادة جامعية ويتطلعن إىل وظيفة تتناسب مع              

وهـن، بوجـه    . إعدادهن وتفضيلهن لاللتحاق بعمل بأجر بدال من العمل حلساب أنفسهن         
يفية حمددة ومازال يتعني عليهن البحث عن فرص يف سوق          عام، مل حيصلن بعد على خربة وظ      

  .العمل

وبالتايل، فإن العمل غري الرمسي يعثرب عمال مؤقتا ومفيدا الكتساب خـربة مناسـبة          -343
وقد يتحول هذا الوضع إىل وضع ثابت ودائم يف حالـة           . لتيسري الوصول إىل العمل الرمسي    

وتقبل الشابات مزاولة غري رمسي مـا دام  . الةندرة الطلب على الوظائف وارتفاع معدل البط     
  .هذا العمل ال يعترب عمال هنائيا وإمنا يعترب خطوة للوصول إىل سوق العمل الرمسي

 هؤالء نساء تتراوح أعمارهن بـني     : النساء املتوسطات العمر الالئي لديهن أسرة       -344
ت على  ، وحاصال %)62(، ولديهن أطفال    %)55(، ومتزوجات   %)20( سنة   44 و 35

وهن مقيدات يف مراكز توظيف باعتبارهن عـاطالت عـن          %). 44(دبلوم تعليم ابتدائي    
العمل؛ وبالرغم من ذلك، فإهنن يعملن يف قطاع اخلدمات مبرتب شهري صاف يتراوح بني              

والصعوبات اليت تواجه فيمـا     %). 67( يورو ومن غري عقد خطي     700ر00 و 300ر00

__________ 
استقصاء بشأن مشاركة اإلناث يف العمل      . نوع اجلنس والعمل غري املعلن    "هذا االستقصاء هو البحث املعنون        37

 املرصد  - اليت أعدها املعهد اإليطايل لتطوير التدريب املهين للعاملني          13الدراسة رقم   . ري الرمسي وغري املعلن   غ
 من أنـشطة اإلجـراءات النظاميـة    2، الذي جرى إعداده يف إطار النشاط  )"2007(املؤسسي والتنظيمي   

  .OPN( ،Ob 3 Mis. E Action 2 ،2006 – 2007(للربنامج التشغيلي الوطين 
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يف معظم األحوال عن وضعهن باعتبـارهن أمهـات         يتعلق باحلصول على عمل رمسي تنجم       
  .وزوجات، وهو ما يؤدي بالتايل إىل صعوبة التوفيق بني العمل واألسرة

ويعوق عدم توافر خدمات التوفيق الوصول إىل سوق العمل الرمسي ويكبح البحث              -345
ـ   . عن وظيفة رمسية، بينما تستمر أوضاع العمل غري الرمسي         وال، وهن يعملن، يف معظم األح

يف قطاعات وظيفية خاصة يتيح داخلها كل من طابع العمل غري الرمسي واألنشطة االقتصادية              
ويف . ذات الصلة حتقيق توافق الدور املزدوج للعامالت ومقدمات الرعاية داخـل األسـرة            

السياقات من هذا القبيل، يرى أن املرونة ورعاية األسرة تعوضان عن مساوئ الطابع غـري               
يستتبع عدم وجود عقد عمل، إىل حد ما، مزيدا من احلرية إلدارة الواجبات             : هنالرمسي لعمل 

  .األسرية

 45 تتراوح أعمارهن بني  هؤالء نساء   : النساء األكرب سنا يف هناية حياهتن الوظيفية        -346
، وحاصـالت علـى     %)68(، ولديهن أطفال    %)54(، ومتزوجات   %)16( سنة   55و

، لكوهنن عاطالت عن العمل رمسيا، يضطلعن، دون أي         وهن%). 54(دبلوم تعليم ابتدائي    
عقد عمل، مبهام، ال تتطلب مهارات حمددة أو ختصصا حمددا، يف جمال خـدمات الرعايـة                

ويظـل  .  يورو 500ر00 و 300ر00الشخصية، مقابل مرتب شهري صاف يتراوح بني        
تفاع معدل عرض   الوصول إىل سوق العمل الرمسي أو إعادة اإلندماج فيه أمرا صعبا بسبب ار            

  .الوظائف مع اخنفاض مستوى توافر املؤهالت الالزمة لشغلها

وليس هناك أي جمال لكي تتوهم هؤالء النساء أن يف مقدورهن اخلالص من شـرك                -347
ويؤدي عدم توافر دخل أسري     . فاحتمال استمرار هذا الوضع مرتفع جدا     : العمل غري الرمسي  

م يف سوق العمل النظامي، باإلضافة إىل سـاعات         آخر وعدم وجود دبلوم صاحل لالستخدا     
وفيما يتعلق بنسبة األقلية    . العمل املرنة، إىل دفع نسبة من النساء إىل قبول العمل غري الرمسي           

هذه، يسفر هذا عن اختيار حر للحفاظ على الفوائد الىت جتىن مـن اإلجـراءات املـسماة                 
ري الرمسي يشكل، بالنـسبة لنـساء       وفضال عن هذا، فإن العمل غ     . إجراءات حتويل الدخل  

ولضمان . أخريات، فرصة الستئناف أداء دور نشط أفضل عاقبة من حيث االعتداد بالنفس           
  :على السواء" تدابري منعية وقمعية"إجنالء هذا البالء واستئصاله، اعتمدت السلطات اإليطالية 

كل من القطـاع    التزام صاحب العمل يف     : فيما يتعلق بالتدابري املنعية، جيدر ذكر      •
العام والقطاع اخلاص بالقيام، يف اليوم السابق للتوظيف، باإلبالغ مبوعد بدء العمل            
بغض النظر عن طبيعة ونوع عقد العمل؛ وضرورة أن حتصل الشركات على مـا              

 االسـم (يسمى الوثيقة املتعلقة باشتراكات الضمان االجتماعي والتأمني العاديـة          
 إذا أرادت أن تتلقى الفوائد املعيارية والفوائـد         )DURC: املختصر باللغة اإليطالية  

املتعلقة باالشتراكات؛ وإعادة تضمني النظام القانوين ما يسمى عقد العمل حتـت            
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يطبق هذا يف السياقات اليت يكون فيها       ( وإعادة النظر يف العمل الثانوي       38الطلب؛
 املرتليـة والبـستنة     العمل غري الرمسي عمال عابرا، كما يف حالة العمل يف اخلدمة          

وإعطاء الدروس اخلصوصية واملعارض الرياضية والثقافية واألنشطة الصيفية، الـيت          
 سنة وامللتحقني باجلامعات على 25يستخدم فيها الشباب الذين تقل أعمارهم عن      

؛ ومجع كل معاشات األقدمية املباشرة مع       )حنو نظامي، واألنشطة الزراعية املومسية    
 كانون  1عمل حلساب الذات والعمل املدفوع األجر، اعتبارا من         اإليرادات من ال  

؛ واإلعفاء الضرييب التجرييب لألجور املستحقة عن مكافـآت         2009يناير  /الثاين
فيما يتعلـق    (2008الوقت اإلضايف واإلنتاجية فيما خيص النصف الثاين من عام          

 بأصحاب العمل يف القطـاع اخلـاص الـذين يـصل دخلـهم اإلمجـايل إىل               
حبد أقصى % 10 يورو، تتوخى حصة غري خاضعة للضريبة قدرها    30 000ر00
ويتعني أن يضاف هذا التيسري أيضا إىل اإلعفـاء الـضرييب           .  يورو 3 000ر00

للعناصر املتغرية املكونة أيضا لألجر، الذي استحدث تطبيقه، على أساس جتـرييب،         
 - 2008، للفترة   247/2007 من القانون رقم     1 من املادة    67مبوجب الفقرة   

2010 .(  

وفيما يتعلق بالتدابري القمعية، جيدر ذكر زيادة اجلزاءات اإلدارية إىل مخسة أمثاهلـا    •
يف حالة انتهاك قانون العمل والتشريعات االجتماعيـة والـضمان االجتمـاعي            
واألحكام املتعلقة حبماية السالمة والصحة والبيئة يف مكان العمل، باإلضـافة إىل            

اليت تفرض للمعاقبة على العمل غري " العقوبة القصوى"ت اليت أدخلت على  التعديال
وعالوة على ذلك، يتوخى أيضا وقف أنشطة مباشرة األعمال احلرة عندما           . املعلن

أو أكثر من العاملني يف مكان العمل غري معلنني، وكـذلك يف            % 20يتأكد أن   
لصحة والـسالمة يف مكـان      حالة االنتهاكات اجلسيمة واملتكررة لتدابري محاية ا      

  .العمل

وقد أسفر تكثيف أنشطة التفتيش بالفعل عن نتائج هامة فيما يتعلق بوضع العمالـة                -348
ديـسمرب  / كـانون األول   31 و 2006أغـسطس   /وفيما بني آب  . وباإلصالح التشاركي 

% 57وكانـت   .  موقع تشييد  37 129، مت التفتيش، يف قطاع املباين فقط، على         2007
ومس إجراء  .  شركة، خمالفة  58 330ت العاملة يف مواقع التشييد، البالغ عددها        من الشركا 

 شركة منها تستخدم عاملني غري رمسيني نسبتهم حنو 3 013 شركة، كانت 3 052الوقف 
وأبرزت أعمال املراقبـة ذات     .  عامال 9 5/095 723من العاملني البالغ عددهم     % 63

مل )  أجنبيـا 115 060 إيطاليـا و 91 161 منهم( عامل 206 000الصلة أن أكثر من  

__________ 
قد يساعد هذا النوع من العقود، الذي يتيح استخداما مرنا حمددا للعاملني يف أيام معينة من األسبوع وأوقات                    38

معينة من السنة، على احلد من العمل غري املرخص به، وبصفة خاصة يف جماالت السياحة والتجارة واملتـاجر،                  
 .اخل
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االسـم املختـصر باللغـة      (يكونوا معروفني للمؤسسة الوطنية للتأمني ضد حوادث العمل         
   .)INAIL: اإليطالية

غري املعلن إحدى األولويات االسـتراتيجية      /مكافحة العمل غري الرمسي    تشكلو  -349
) التيوم وليغوريـا وبوغليـا    (وقد أصدرت بعض األقاليم     . على املستوى اإلقليمي أيضا   

واعتمدت أقاليم أخـرى تـدابري داخـل        . تشريعات خمصصة بشأن العمل غري الرمسي     
 .التشريعات اإلقليمية بشأن سوق العمل

، أولت  2013 - 2007نطاق ختطيط الصناديق االجتماعية األوروبية للفترة       ويف    -350
وفيما يتعلق جبنوب   . لعمل غري الرمسي  األقاليم اهتماما حمددا للموضوع املكرس للمهاجرين وا      

، فإن اهلدف الذي يتعني حتقيقه حبلول هناية الدورة املربجمـة  )Mezzogiorno d’Italia(إيطاليا 
ويف هـذا   %. 16ر8إىل  % 19ر6املذكورة هو خفض عدد العاملني بصفة غري رمسية، من          

 يف نطاق السنة األوروبية  السياق، جتدر أيضا اإلشارة إىل أن إدارة تكافؤ الفرص ظلت تعمل،          
باللغـة  (النساء املثقالت باألعبـاء     "اإلجراء املعنون   ، على تعزيز    )2007(لتكافؤ الفرص   

 )".Donne Sommerse :اإليطالية

وقد استهل اإلجراء املذكور أعاله بغية حتسني تنمية البلد وزيادة معـدل عمالـة                -351
دام القدرات واملهارات املهنية على حنو      النساء، وذلك مبواءمة ظروف العمل، وضمان استخ      

 .مالئم، وتوفري أماكن للتوفيق بني العمل واألسرة والفرد

وميكن التوصل إىل ارتفاع كبري يف معدل عمالة النساء املؤهالت وذلـك يف جمـال             -352
 الذي تظل فيه أعمال     -ويف هذا السياق    . العمل املتعلق خبدمات الرعاية الشخصية يف املرتل      

 مازال هناك طلب قوي متزايد مل يتحقق بعـد          -عاية مقتصرة بصفة رئيسية على النساء       الر
وعالوة على ذلك، فإن التغريات األسرية، مبـا يف         . التوصل إىل سبيل لتلبيته على حنو كاف      

ذلك ارتفاع متوسط العمر املتوقع عند امليالد وما يتصل به من عدم القدرة علـى حتقيـق                 
مرحلة عمرية متقدمة، تسهم يف زيادة الطلب على خدمات الرعاية املرتلية،        االكتفاء الذايت يف    

 .الذي ما زال هناك افتقار إىل سبيل لتلبيته على حنو كاف ومالئم

وعلى خالف البلدان األوروبية األخرى، فإن التدخل احلكومي وإنتاجية إيطاليا يف             -353
وفضال عن هذا، فإن    . ن بأقل من الواقع   جمال العمل املتعلق خبدمات الرعاية الشخصية يقدرا      

مرتكزة على العمالة   زية  اسوقا مو الطلب على اخلدمات ذات الصلة، الذي يتزايد حاليا، يعزز          
وهذه من مكونات السوق غري الرمسية، املتسمة على حنو رئيـسي           . غري الرمسية وغري املؤهلة   

ويف هـذا   . درة أو منعدمة تقريبـا    بوجود القوى العاملة النسائية، اليت تعمل يف ظل محاية نا         
السياق، يظهر أن معظم النساء املستخدمات هن النساء األجنبيات، الالئي يعملـن بـصفة              

، والنساء اإليطاليات املوجودات يف منـاطق       )"colf: باللغة اإليطالية (معاونات أسر   "رئيسية  
هـاراهتن املهنيـة    البلد، الالئي تقل فرصهن املهنية ويتوقف خيارهن أيضا على عمـرهن وم           

 .املنخفضة وحمدودية الوقت املتاح هلن للتوفيق بني العمل واألسرة
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ويف هذا اإلطار، جيدر أن يوضع يف االعتبار أن النساء األجنبيات كثريا مـا يـتم                  -354
إمهاهلن أو ما يكون متتعهن بأبسط حقوق اإلنسان األساسية حمدودا، مع تعرضهن أيضا خلطر              

 .االستغاللاتساع نطاق ظواهر 

وقد سجل منذ وقت طويل وجود السوق غري الرمسية يف جمال خـدمات الرعايـة                 -355
الشخصية املرتلية؛ ويربر اتساع نطاقها اختاذ تدابري مكافحة كافيـة، حتـدد علـى أسـاس                

 اإلجـراء املعنـون   وهلذه الغاية، جرى، مبوجب     . املمارسات اجليدة والنماذج العملية الفعالة    
، استعراض هذا الوضع علـى  )"Donne Sommerse:باللغة اإليطالية(قالت باألعباء النساء املث"

الصعيد الوطين من خالل حلقة دراسية أولية شارك فيها مجيع أصحاب املصلحة على كـل               
 إشعار يف كـانون     إصداروعالوة على ذلك، فقد مهد هذا اإلجراء السبيل إىل          . املستويات

عت إليه إدارة تكافؤ الفرص، لتمويـل مـشاريع رائـدة           ، وفقا ملا د   2007ديسمرب  /األول
 .تستهدف مواجهة ظهور العمالة غري الرمسية يف جمال خدمات الرعاية املرتلية

واهلدف الرئيسي للتمويل هو حتسني قطاع خدمات الرعاية املرتليـة مـن خـالل                -356
العمالة غري الرمسيـة    استجابات مهنية مالئمة وكافية، مثل إجراءات التأهيل املهين ومكافحة          

 .واحلد من ترك العمل، وكذلك، بوجه عام، من خالل تدابري محاية اجملال املهين

ويف .  ماليني يـورو   5وتبلغ امليزانية ذات الصلة اليت خصصتها إدارة تكافؤ الفرص            -357
وستضمن هذه املشاريع   .  يورو 4 917 420ر00هذا اإلطار، مت متويل ستة مشاريع مببلغ        

عمل نظامي، يف جمال أعمال الرعاية املرتلية، آلالف النساء، اإليطاليات واألجنبيـات            توافر  
العمالة : على السواء، يف جزء كبري جدا من البلد بغية جعل العمالة غري الرمسية أكثر وضوحا              

غري الرمسية ظاهرة مطردة التزايد يف إيطاليا، وفقا ملا حدده استقصاء أجراه املعهـد الـوطين                
مـن حنـو   % 41اء، الذي يبني أن العمل غري النظامي يف هذا القطاع يتجاوز كثريا      لإلحص

  badanti.(39: باللغة اإليطالية(مليون معاونة أسرة يف جمال األعمال املرتلية 

ويف هذا اإلطار، ظهرت احلاجة إىل تركيز حمدد على اهلجرة، وبالتحديـد علـى                -358
قـانون   (296/1996 من القانون رقم     1ادة   من امل  1267ومبوجب الفقرة   . املهاجرات

، توخت وزارة التضامن االجتماعي القائمة آنذاك إنشاء صندوق امسه          )2007امليزانية لعام   
، وهدفت إىل تيـسري اإلدمـاج االجتمـاعي         "صندوق اإلدماج االجتماعي للمهاجرين   "

قـى  ، تل 2009 و 2008 و 2007وفيما يتعلق بكل من األعـوام       . للمهاجرين وأسرهم 
وتشكل محايـة املهـاجرات،     .  يورو 50 000 000ر00الصندوق املذكور أعاله مبلغ     

 .املعرضات للتهميش االجتماعي، أحد جماالت أولوية تدخل الصندوق املشار إليه

__________ 
 مبوجب املادة   –وط التمويل، ستقوم إدارة تكافؤ الفرص       لضمان حسن سري العمل يف املشاريع املستوفاة لشر         39

 لتمويل املشاريع الرائدة إلظهار العمل غـري        2007ديسمرب  / كانون األول  12 من اإلشعار العام املؤرخ      13
لرصد تنفيذ املشاريع املمولة    " جدول تقين للتنسيق الوطين   "بوضع  _ املعلن يف جمال خدمات الرعاية يف املرتل        

 .بغية ضمان التوافق بني أهداف اإلشعار والتنفيذ الفعلي للمشاريع املمولةالعديدة، 
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من جممـوع   % 49ر4واملهاجرات املوجودات يف األراضي اإليطالية تبلغ نسبتهن          -359
على استهالل تدابري حمددة ملنع حاالت التـهميش         وقد ساعد هذا الوضع   . األجانب املقيمني 

ومن الضروري إزالـة العوامـل      . والتمييز االجتماعيني، اليت متس املهاجرات يف املقام األول       
اهليكلية اليت تسبب أشكال متييز متعددة تستهدف النساء الالئي يضخم العـرق أو األصـل               

وفضال عن ذلك، تظل املهاجرات أشـد       . اإلثين أو الثقافة أو الدين أو العمر مواطن ضعفهن        
الفئات تعرضا لكل من العنف العائلي والتحرش يف مكان العمل، ما دمن خاضعات قانونيا أو 

ويف هذا السياق، جيدر ذكر التدابري التاليـة        . اقتصاديا ألزواجهن أو آبائهن أو مستخدميهن     
يف العمـل أو صـعوبات      املتعلقة باملهاجرات الالئي يواجهن صعوبات عائلية أو صعوبات         

التـدابري االجتماعيـة    ) توفري مرافق إليواء النساء وأطفـاهلن؛ ب      ) أ: اجتماعية أو اقتصادية  
االقتصادية، مبا فيها التدابري املتعلقة بالتعليم والتدريب املهين وإتاحة الوصول إىل سوق العمل،             

سـاس نـوع اجلـنس      وكذلك تدابري احلماية من أي شكل من أشكال التمييز القائم على أ           
الربامج اليت تيسر احلصول على اخلدمات العامة وذلك، أيـضا،          ) واألصل اإلثين والعرق؛ ج   

محالت إذكاء الوعي بشأن خمتلف أدوات وآليـات محايـة       ) عن طريق الوسطاء الثقافيني؛ د    
وتبلغ املوارد املخصـصة    . النساء بغية منع ومكافحة أي شكل من أشكال العنف ضد املرأة          

، مت متويل أحد عشر مـشروعا،       2007ويف عام   .  يورو 3 393 367ر00 الصندوق   هلذا
 . يورو3 317 107ر46، مببلغ 104من طلبات املشاريع البالغ عددها 

فإهنن يتحملن النفقـات     ،طوائف الروما والسينيت واملسافرين   بنساء  وفيما يتعلق     -360
لب نساء الروما أطفاهلن معهن عنـد       وكثريا ما جت  . وبصفة رئيسية بني شعب الروما    العائلية،  

. ممارسة األنشطة املتصلة بالتسول نظرا لعدم وجود أي شخص آخر ميكنه العناية بأطفـاهلن             
وال ميكن أن يتغري هذا الوضع إال بتحقيق وصوهلن إىل سوق العمل، وهو ما حيقق بالتـايل                 

 .القضاء أيضا على ظواهر أخرى مثل تعاطي املخدرات والكحوليات

ففي الوقت . ، فإهنن أشد الفئات تأثرا هبذا الوضعبالنساء ذوات اإلعاقةوفيما يتعلق   -361
، كانت نسبة النساء    2005، يف عام    %4ر8الذي بلغت فيه نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة        

وهذا الوضع السيء ال يتوقف     %. 3ر3ونسبة الرجال ذوي اإلعاقة     % 6ر1ذوات اإلعاقة   
ففيما بني سـن الـسبعني وسـن الرابعـة          . ر املتوقع للنساء  فقط على ارتفاع متوسط العم    

بينما تبلغ النسبة املئوية للرجال     % 11ر4والسبعني، تبلغ النسبة املئوية للنساء ذوات اإلعاقة        
وفيما بني سن اخلامسة والسبعني والتاسعة والسبعني، تبلـغ النـسبتان           %. 7ذوي اإلعاقة   

حنو نـصف   أشكال التمييز   ومتس شىت   . ايلعلى التو % 13ر4و% 20ر8املذكورتان آنفا   
من الرجال الذين   % 35ر8بينما متس   %) 48ر9( سنة   80الالئي يتجاوز عمرهن    النساء  

 .  سنة80يتجاوز عمرهم 

الفجـوة  وفيما يتصل حبصول األشخاص ذوي اإلعاقة على فرصة عمـل، فـإن               -362
مـن  % 6ر8 ويعمـل    فقط من النساء  % 1ر8تعمل  : اجلنسانية وثيقة الصلة هبذا الوضع    
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بيد أنه يبدو أن األجيال األصغر سنا املصابة باإلعاقة، وبصفة رئيسية النساء، هي، ال . الرجال
تبلغ نسبة النساء العامالت، : األجيال األكرب سنا، اليت تستفيد من سياسات اإلدماج يف العمل

، بينمـا   %13ر9 سنة،   44 و 15بني األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تتراوح أعمارهم بني         
 %.22ر3تبلغ نسبة الرجال العاملني 

 سـنة   64 و 45والفجوة اجلنسانية أوثق صلة بالفئة العمرية الـيت تتـراوح بـني               -363
مـن األشـخاص ذوي     % 80ر4ولدى  ). من الرجال % 24ر6من النساء و  % 10ر4(

كان اإلعاقة وظيفة كاملة الدوام، ولكنهم يشغلون وظائف أدىن مرتبة باملقارنة جبميـع الـس          
ونسبة النساء ذوات الوظائف الكاملة الدوام، بني النساء ذوات اإلعاقة، شـديدة            %). 88(

يف حني أن نسبة الرجال ذوي الوظائف الكاملة الدوام، بني الرجال ذوي            % 70: االخنفاض
 .]2006املعهد الوطين لإلحصاء، : املصدر[% 86ر4اإلعاقة، تبلغ 

ن العاملني ذوي اإلعاقة، الذي يرجع تارخيـه إىل         وقد أدرج التشريع ذو الصلة بشأ       -364
تدابري احلماية القـضائية لـضحايا      " بشأن   67/2006، مبوجب القانون رقم     1999عام  

، الذي أدخلت مبقتضاه أدوات قانونية فعالة يف النظـام          "التمييز من األشخاص ذوي اإلعاقة    
اقة يف مجيع القطاعات، مبـا    القانوين اإليطايل بغية ضمان تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلع        

وبناء على ذلك، حتظر أية ممارسة متييزية مباشرة أو غري مباشـرة ضـد              . فيها قطاع العمل  
  40.األشخاص ذوي اإلعاقة

 من  4وفيما يتصل باحلماية القضائية لألشخاص ذوي اإلعاقة، جيوز، مبوجب املادة             -365
 مرسوم مشترك بني وزيرة تكـافؤ       ، للرابطات املعنية، املدرجة يف    67/2006القانون رقم   

 21ويف  . الفرص ووزير التضامن االجتماعي آنذاك، تقدمي شكاوى نيابـة عـن الـضحايا            
، وقع الوزيران املذكوران آنفا مرسوما توخى حتديد املقتضيات املتعلقة          2007يونيه  /حزيران

 67/2007  مـن القـانون رقـم      4باحلق ذي الصلة يف املثول أمام احملكمة، عمال باملادة          
 .املذكورة أعاله

سوق العمل، فإن التقرير الرابـع،      وفيما يتعلق بوصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل          -366
الذي قدمه وزير العمل والصحة والسياسات االجتماعية إىل الربملان، عن تنفيذ القانون رقـم         

فترة العـامني   ، ل "األحكام املتعلقة حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل       "، املعنون   68/99
 اتسم بوجود أكرب عدد من األشـخاص الـذين          2007، يبني أن عام     2007 – 2006

 ). شخصا ذا إعاقة31 535(لديهم سبيل للعمل 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن سوق األقاليم الشمالية الشرقية شـهدت، للمـرة األوىل،               -367
فقد بلغ العدد الذي    .  الغربية مشاركة أعلى من املشاركة اليت شهدهتا سوق األقاليم الشمالية        

__________ 
متثل الغرض من القانون املشار إليه يف تعزيز تنفيذ مبدأ املعاملة املتساوية وتكافؤ الفـرص لألشـخاص ذوي                    40

ـ          )104/1992 من القانون رقم     3املادة  (اإلعاقة   سياسية ، بغية ضمان متتعهم التام بـاحلقوق املدنيـة وال
 . من الدستور3واالقتصادية واالجتماعية املنصوص عليها يف املادة 
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.  شخصا 9 692 شخصا، بينما بلغ العدد يف احلالة الثانية         10 151سجل يف احلالة األوىل     
الذي (وتظهر البيانات الواردة من األقاليم األخرى أن هذه األرقام متزايدة يف كل من الوسط              

وميكن أيضا  ).  عامال 6 144الذي تضمن   (واجلنوب مبا فيه اجلزر     )  عامال 5 548تضمن  
تفسري البيانات سالفة الذكر طبقا لنهج جنساين، يسهم يف اكتـشاف وحبـث احتياجـات         

 .جنسانية حمددة

:  تركيزا حمددا على جمالني    التحليل اجلنساين حلالة األشخاص ذوي اإلعاقة     ويستتبع    -368
 النظام؛ ومن    النساء الالئي يوجهن طلبات حمددة إىل      –من ناحية، حالة النساء ذوات اإلعاقة       

 .الناحية األخرى، ظاهرة أشكال التمييز املتعددة

وفيما يتعلق باملسجلني من ذوي اإلعاقة من الرجال والنساء يف القائمـة املوحـدة                -369
للوظائف اخلاصة باملقاطعات، يظهر تسجيلهم يف القوائم ذات الصلة يف مجيع أرجاء البلـد              

واضع أخرى مع وجود معدل أعلى للنساء والرجـال         نسبا مئوية مساوية للنسب املئوية يف م      
املسجلني يف جنوب إيطاليا، مبا يف ذلك اجلزر، يليه املعدل اخلاص بالنساء والرجال املسجلني              
يف وسط إيطاليا، ويليه أخريا املعدل اخلاص بالنساء والرجال املسجلني يف الـشمال الغـريب               

 الرجال املسجلني أكرب دائما مـن عـدد         وعلى الصعيد الوطين، فإن عدد    . والشمال الشرقي 
 %).5(+النساء املسجالت يف مجيع املناطق اجلغرافية 

ولئن كان بدء التحاق ذوي اإلعاقة من النساء والرجال بالعمل يتسم بالتبـاين يف                -370
ومبزيـد مـن    . 2007 – 2006مجيع أحناء البلد، فقد سجل اجتاه منتظم يف فترة السنتني           

إجراء ما يلزم من حتليل يف نطاق فترة السنتني املذكورة أعاله للوضع املبعلق             التحديد، فإنه، ب  
 31ببدء التحاق املسجلني يف القائمة املوحدة للوظائف اخلاصة باملقاطعـات بالعمـل، يف              

، يظهر أن معدل التحاق النساء      2007 و 2006ديسمرب من كل من العامني      /كانون األول 
يكون فيها عدد املسجالت أعلى من عدد املسجلني، يظل أقـل           بالعمل، حىت يف املناطق اليت      

وعلى الصعيد الوطين، يبلغ معدل النساء ذوات اإلعاقـة         . من معدل التحاق الرجال بالعمل    
 %. 36؛ ويبلغ معدهلن، إذا وضع معدل بدء االلتحاق بالعمل يف االعتبار، %48املسجالت 

النساء ذوات اإلعاقة عن عوامل موضـوعية       وتنشأ أشكال التمييز املتعددة اليت متس         -371
ويف نطاق اجملموعة الواسعة النطاق من األحوال غري املواتية، على سـبيل            . واجتماعية وثقافية 

شدة ضعفهن من النـواحي البدنيـة والنفـسية االجتماعيـة           : املثال، ميكن التشديد على   
 اليومية؛ واخنفاض إمكانيـة     واالجتماعية؛ والقيود اليت يتعرضن هلا عند االضطالع بأنشطتهن       

حصوهلن على املوارد االجتماعية مبا يف ذلك التعليم، ودورات التدريب املهين، والتدريب يف             
جمال تكنولوجيا املعلومات، والوظائف، واخلدمات االجتماعية وخدمات الرعاية الـصحية،          

يف السعي إىل بلوغ    والرياضة، واألنشطة الثقافية، ووقت الفراغ؛ والصعوبات اليت يواجهنها         
مستوى تعليمي أعلى؛ واحلصول على اخلدمات القائمة على أسـاس هنـج طـيب ال هنـج                 
اجتماعي؛ وزيادة حدة حالة احلرمان الضارة، اليت تعرض األشخاص ذوي اإلعاقات الشديدة            
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واألهم هو أن النساء ذوات اإلعاقة كثريا ما يصبحن ضحايا لالنتهاكات، مبا            . اخلطورة للفقر 
ها العنف اجلنسي، باإلضافة إىل تعرضهن للحيلولة دون، أو الثين عن، ممارسـتهن حيـاة               في

فيما يتعلق باحلالة األخرية قد حيدث أن تضطر النساء       (جنسية، مبا يف ذلك العالقات واألمومة       
 . 41)إىل ترك عملهن إذا آثرن األمومة

. يف األجور بني اجلنسني فجوة واضحة إىل حد ما ظهرتويف سوق العمل اإليطالية،   -372
أجراه املعهد اإليطايل لتطوير التدريب املهـين للعـاملني         ويتبني من حبث حديث العهد جدا       

، إذا وضعت عناصـر     %23و% 15أن متوسط الفجوة يف األجور يتراوح بني        ) 2007(
 .مثل نوع قاعدة البيانات وبيئة العمل واألجور يف االعتبار

 يورو، أما متوسط دخل النساء فيبلغ بالكاد        16 347ل  ويبلغ متوسط دخل الرجا     -373
ويف إيطاليا، تتزايد الفجوة يف األجور      ). 2006املعهد الوطين لإلحصاء،    ( يورو   12 537

وتبلغ الفجوة بـني العمـال      . بني اجلنسني مع ارتفاع الرتبة واملنصب اللذين يتعني مشوهلما        
. ما يتعلق باملناصب اإلدارية والتنفيذية    في% 24، بينما تبلغ الفجوة     %12 - 11واملوظفني  

ومن الناحية العملية،   . وباملثل، تتزايد الفجوة يف األجور مع ارتفاع مستوى العاملني التعليمي         
من األجـر   % 74ر4فإن النساء احلاصالت على دبلوم التعليم الثانوي يتقاضني أجرا يبلغ           

يما بني خرجيي اجلامعات، يبلغ الفرق      وف, الذي يتقاضاه الرجال احلاصلون على الدبلوم نفسه      
وقد أشـارت مفوضـية     %. 36ر5بني متوسط الدخل السنوي لكل من الرجال والنساء         

، إىل الفجوة يف األجور بـني اجلنـسني يف          2007االحتاد األورويب، يف أحد تقاريرها لعام       
ما يبلـغ    يورو بين  25 652ر00يف إيطاليا تتقاضى الباحثات أجرا مقداره حنو        : اجلامعات

 يورو مع وجـود فـرق يف األجـور يبلـغ     38 440ر00األجر الذي يتقاضاه الباحثون   
 %. 33ر27

وما يسمى خـصائص األجـر يف       . والعمر عامل إضايف وثيق الصلة يف هذا الصدد         -374
ويسفر هذا عن وجـود     . منها يف املسار الوظيفي للرجل    " أكثر ثباتا "املسار الوظيفي للمرأة    

، فإنه، فيما يتعلق بكبار السن، يرتفـع        %5إذا بلغ الفرق بني الشباب      : فجوة أشد وضوحا  
 %.20ارتفاعا شديدا ويتجاوز 

وإذا كانت النساء يف سوق العمل متركزات يف جماالت ومهن يتقاضني فيها أجورا               -375
وبناء . أقل من أجور الرجال، فإن متوسط دخل املرأة سيكون أقل من متوسط دخل الرجل             

__________ 
ففي إيطاليا، تتوىل األسـرة،     . تظهر مسألة العجز أيضا فيما يتعلق بالتوفيق بني مهام العمل وواجبات الرعاية             41

مليزانية املتعلقـة   وخالل السنوات املاضية، مت، من خالل قوانني ا       . وبصفة خاصة النساء، العناية بذوي اإلعاقة     
باألسر اليت لديها أشخاص من ذوي اإلعاقة واملسنني، توفري اعتمادات خلدمات الرعاية املرتلية وأشكال دعم               

بيد أنه يتعني التشديد علـى أن سياسـات         . ، بغية تعزيز األواصر يف أراضي البلد      "اجلريان الطيبني "األقارب و 
فيها يف االعتبار مشكلة أن النساء يتأثرن بشكل خاص ألهنـن، يف            التوفيق املستقبلية جيب بالضرورة أن تؤخذ       

 . نطاق تدبري الشؤون املرتلية لألسرة، يتولني رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة
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فإن العقبات القائمة اليت تعترض سبيل حتسني متوسط أجر املرأة ستساعد علـى             على ذلك،   
 .استمرار الفجوة يف األجور بني اجلنسني

وفيما يتعلق بالنساء يف سوق العمل، فإن هناك عامال آخـر يـتعني وضـعه يف                  -376
االعتبار هو تواتر حاالت االنقطاع عن العمل بسبب صعوبات التوفيـق بـني العمـل               

وتؤثر مشكلة التوفيق تأثريا يسلك مـسارا       . سرة، وهو عامل يتسم به الوضع اإليطايل      واأل
فهي، من ناحية، كثريا ما جترب النساء على ترك عملهن عندما يقتربن من أحـداث               : مزدوجا

مثل األمومة، مما يسفر عن انقطاع التزايد املعتاد يف األجور املرتبط باملسار الوظيفي، وتقلص              
حقة، من الناحية األخرى، فرص التطور الوظيفي للنساء بسبب قلة تـوافرهن            حىت مرحلة ال  

 .للعمل

 فإن الفجوة يف األجور بني اجلنـسني، يف         حتليل أجراه مصرف إيطاليا،   وبناء على     -377
وبـصرف  . املوقع الوظيفي نفسه، أكثر وضوحا يف القطاع اخلاص منها يف القطاع العام           

ساء، فإهنن يتقاضني يف القطاع اخلاص أجورا أقل من األجور اليت           النظر عن املوقع الوظيفي للن    
يف وهذه الفجـوة،    . يتقاضاها الرجال، مما يسفر عن اتساع الفجوة يف األجور بني اجلنسني          

ويبلـغ  .املديرين على مستوى اإلدارة العليا    /، أوسع بني املسؤولني التنفيذيني    القطاع اخلاص 
ويف املوقع الوظيفي نفـسه، يبلـغ       %. 29ر8اع العام   ، بينما يبلغ يف القط    %37ر1الفرق  

" تتحملـه /يتحملـه " الفـرق الـذي      1/3الفرق بالنسبة ملسؤول تنفيذي يف القطاع العام        
ويتبني أن اخلدمة العامة أقل اتساما بالتمييز، وبصفة خاصـة          . زميلته يف القطاع اخلاص   /زميله

  .على مستوى القمة

  نس والقطاع والوظيفة املهنيةمتوسط دخل العاملني حسب نوع اجل    

اجملموعالنساءالرجال الوظيفة القطاع
النسبة املئوية 
للفرق

%1129.8 8314 12708 406 عامل اخلاص
%1424.2 12533 16614 640 موظف 
%2937.1 20876 32551 698 مسؤول تنفيذي/مدير على مستوى اإلدارة العليا 
%1326.1 10367 14913 774 اجملموع 

%1115.1 10961 12825 752 عامل العام
%1514.5 14271 16253 672 موظف 
%2512.7 22251 26866 195 مسؤول تنفيذي/مدير على مستوى اإلدارة العليا 
%1618.5 14025 17454 735 اجملموع 
%1127.9 8371 12960 432 عامل 
%1418.9 13913 16500 655 موظف 

%2726.3 21581 29815 584 مسؤول تنفيذي/مدير على مستوى اإلدارة العليا اجملموع
%1420.7 12197 15307 528 اجملموع 

  .2002استقصاء بالعينة بشأن ميزانية األسر اإليطالية، . إعداد بيانات مصرف إيطاليا: املصدر  
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يف سوق العمل أقل استقرارا من      وخالصة القول إن النساء من السكان ذوات وضع           -378
ويبلغ معدل النساء املستخدمات مبوجب عقد حمـدد        . وضع الرجال ودخل أقل من دخلهم     

، )هذا التباين مرتفع يف مرحلة االسـتخدام      % (10ر5بينما يبلغ معدل الرجال     % 15املدة  
نتقـال  األمر الذي يؤدي إىل نتيجة أخرى هي أن النساء يواجهن مزيدا من الصعوبات يف اال              

  .إىل وظيفة دائمة

ويف ظل هذه اخللفية، فإن وضع املرأة يف العامل االقتصادي، خالل العقد املاضـي،                -379
حتسن، ولو ببطء، مع تزايد أعداد النساء العامالت حلساب أنفسهن والنـساء املـشتغالت              

% 30باألعمال احلرة، يف قطاع اخلدمات بـصفة رئيـسية، الالئـي بلغـت نـسبتهن                
)2006(42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________ 
يتعني مجع هذه البيانات مع البيانات املتعلقة باخنفاض وجود النساء يف عمليات صنع القرارات على املستويات                  42

 .اسياالقتصادي واملؤسسي والسي
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 وحتسني جودة األعمال اليت تلتحـق هبـا         43وترد املساواة يف األجور بني اجلنسني       -380
.  بشأن سياسة الترابط   2013 – 2007النساء، صمن غريمها، يف التخطيط اإلقليمي للفترة        

ومـن بـني    . واحلكومة اإليطالية ملتزمة التزاما تاما بالتصدي هلذه الفجوة الشديدة اخلطورة         
 Bollino Rosa S.O.N.O. Stesse opportunitàالتدابري املختلفة، جيدر ذكر املشروع املعنـون  

Nuove opportunità.   

، استهلت وزارة العمل املشروع     )2007(ويف نطاق السنة األوروبية لتكافؤ الفرص         -381
، تطلـق   اكتشاف أداة فعالة لإلشهاد الطوعي باملساواة بني اجلنـسني         املذكور أعاله هبدف  

__________ 
، بتعزيز وتنفيذ إجراءات    2006 – 2000قامت إدارة تكافؤ الفرص، يف إطار برجمة االحتاد األورويب للفترة             43

نظم موجهة إىل حتليل الظواهر املتعلقة باألحوال املتسمة بعدم املساواة بني الرجال والنساء، وبصفة خاصـة                
الفجوات يف األجور بني   "إلدارة اضطلعت مبشروع    وعلى وجه التحديد، فإن ا    . فيما يتعلق بالفروق يف األجور    

يف حتديد دراسة استقصائية إحصائية باستخدام عينة        ومتثل هذا املشروع  ". افتراضات وحبث متعمق  : اجلنسني
وجرى أيضا تنشيط فريق حبث مؤلف مـن  . ممثلة لألسر اإليطالية بغية حتليل حمددات منشأ الفروق يف األجور   

   .طنيني يف هذا املوضوع هبدف إعداد دراسة استقصائيةاخلرباء الو بعض كبار
 

   إجراءات التوفيق اليت تستهدف النساء-" برنامج العمل إلعادة توظيف العاملني احملرومنب"الربامج املعنونة 
872715714584229  أبروزو

2332097716057217 بازيليكاتا
92886863250222472  كاالبريا
1 225647709356 2041 160  كامبانيا

15317164642466 019  إميليا رومانيا
325296515741198  فريويل فينيسيا جيوليا

1 19653509162 1399 601 الزيو
186157918 1257 1467 551  ليغوريا

1 1119906183089 1066 270  لومبارديا
70849444435569244  مارشيه
2922887511029139  موليز

818469123282118400  بيمونيت 
6666091120106226  بوجليا
33484212212134  سردينيا
59759513031110321  صقلية

8313857919114205  توسكانا
34173130232  أومربيا
48648530125416541 فينيتو

8 2530 5641 3889 12193 088*15 032 اجملموع

يتعني، يف بعض األقاليم أن تضاف إىل اخلطط اإلقليمية لربنامج العمل إلعادة توظيف العاملني احملـرومنب                 * 
  .املتعلقة بالربامج املواضيعية البيانات

لذين يرفضون اإلدماج البيانات املتعلقة باملتقاعدين واألشخاص ا" املوجودين خارج النظام"أدرجت يف بند   **  
  . املهين واألشخاص غري املتاحني فورا للعمل
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مبوجبها املنظمات اخلاصة أو العامة املخصصة نظام إصدار شهادات للشركات اليت يتيح هلـا           
  .وضعها إثبات أهنا اعتمدت استراتيجيات وممارسات غري متييزية 

التدابري الضريبية التالية اليت مت اعتمادها هبـدف        ويف هذا اإلطار، جيدر أيضا ذكر         -382
  :ت اإلقليميةوتقليص الفجوادعم التنمية 

، الذي مبوجبـه مت     )296/06القانون رقم    (2007قانون امليزانية لعام      )1(
مع تركيز حمدد ) oneri sociali: باللغة اإليطالية(إدخال ما يسمى العبء االجتماعي 

وقد جرى  ). Mezzogiorno: باللغة اإليطالية (على عمالة النساء وعلى جنوب إيطاليا       
، %5ملسامهات الضريبية على املرتب اإلمجـايل بنـسبة         ختفيض العبء الضرييب وا   

% 40بني املؤسسات والنسبة الباقية وهي      %) 3(من املزايا   % 60وذلك بتقاسم   
وفيما يتعلق باإلعفاء الضرييب للمؤسـسات، فـإن التـدابري          . بني العاملني %) 2(

ـ             ة املذكورة أعاله تشتمل على ختفيض تكاليف الوظائف يف إطار الـضريبة الوطني
، وبالتحديد عند استخدام عاملني دائمني؛ وإجراء       IRAPاملتعلقة بالشركات، املسماة    

 يورو عن كـل عامـل، يـضاف إىل مبلـغ            5 000ر00ختفيض آخر مقداره    
 قاعدةمراعاة للقيود اليت تتوخاها     ( يورو فيما يتعلق باألقاليم اجلنوبية       5 000ر00

de minimis  ـ ). 1998/2006اد األورويب  اليت نصت عليها الئحة جملـس االحت
وتوخي ختفيض آخر للمؤسسات، اليت تستخدم نساء يف مناطق جغرافية يتجـاوز            

ومبوجب هذه السياسة   %. 100معدل البطالة فيها متوسط االحتاد األورويب، بنسبة        
 يورو شهريا عن كـل إمـرأة        170ر00 و 150ر00يوفر صاحب العمل ما بني      

  مستخدمة يف الشركة؛

 548 إىل   539الفقرات من   (، الذي مبوجبه    2008يزانية لعام   قانون امل   )2(
 يورو عن كـل     333ر00يشار إىل ما يسمى اخلصم الضرييب البالغ        ) 2من املادة   

عامل وشهر عمل يف حالة أصحاب العمل الذين يستخدمون عاملني دائمني، وبصفة      
بق هذه القاعـدة    يف احلالة األخرية، تط    (2008رئيسية يف املنطقة اجلنوبية، يف عام       

وفيما يتعلق علـى وجـه      ).  على التوايل  2010 و 2009 و 2008على األعوام   
   يورو؛416ر00التحديد بالنساء احملرومات، متت زيادة هذا املبلغ إىل 

، توخيت  2008 من قانون امليزانية لعام      2 من املادة    509مبوجب الفقرة     )3(
ل األشخاص الذين يبحثـون   مليون يورو، من أج 20، مقدارها   2008منحة لعام   

عن عمل للمرة األوىل، ختصص إما لدورات التدريب املهين وإما، بشكل مباشـر،             
  للمؤسسات اليت تستخدمهم بعقود دائمة؛

، يتوخى أيـضا مـنح      2 من املادة    548 إىل   539مبوجب الفقرات من      )4(
قـانون  وقد أدرج هذا التدبري بالفعل يف       . خصم على الضرائب اإلقليمية للشركات    
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امليزانية السابق مث جرى متديده ملدة ثالثة أعوام أخرى يف حالة النساء الالئي جرى               
  . يف املنطقة اجلنوبية2007استخدامهن يف عام 

ويف هذا اإلطار، جيدر أيضا ذكر أن تقدير ميزانية وزارة التنمية االقتصادية تـضمن                -383
، 2010 و 2009 و 2008عـوام   مليون يورو لكل عام من األ     200إنشاء صندوق مببلغ    

  .يؤخذ من الصندوق الوطين للمناطق غري املستغلة بشكل كامل

سـامهت يف    EQUALمبادرة االحتاد األورويب املـسماة      وباإلضافة إىل ذلك، فإن       -384
مكافحة مجيع أشكال التمييز االجتماعي واملهين، باسـتنباط هنـج وممارسـات جديـدة،              

 واعتربت املساواة بني اجلنسني ومكافحة التمييز اجلنساين        .وبالتحديد عند ولوج سوق العمل    
أولوية سياسية يف نطاق املبادرة املذكورة أعاله، هتدف إىل القضاء على مجلة أمـور منـها                

  .األشكال املستمرة للتمييز والفصل الرأسي واألفقي

نب املختلفة  وجرت تنمية املساواة بني اجلنسني وتكافؤ الفرص بإيالء االعتبار للجوا           -385
مبا فيها اإلطار املعياري احمللي واإلقليمي، واالحتياجات اإلقليمية، واملمارسـات الفـضلى،            

  . واألولويات االستراتيجية، وجدول أعمال لشبونة، واالستراتيجية األوروبية للعمل

 بالقضاء على الفجوة بني اجلنـسني       وفيما يتعلق بالوضع اإليطايل، تتعلق األولوية       -386
وبناء على ذلك، شددت السلطات اإليطالية على ضرورة إزالـة          . حلد من الفصل املهين   وا

  .العقبات اجلنسانية اليت حتد من تكافؤ الفرص داخل اجملتمع واملهنة وسوق العمل

  EQUALمشاريع تكافؤ الفرص، املمولة عن طريق املبادرة     
اجملموعاإلقليمالقطاع 

EQUAL 52934املرحلة األوىل من املبادرة 
EQUAL 64551املرحلة الثانية من املبادرة 

املساواة يف العمل يف إيطاليا      وعلى هذي ما ذكر أعاله، جيدر ذكر املشروع املعنون          -387
)Pari-Italia Lavoro(العاملون يف إطار ما يسمى صـندوق اإلدمـاج   : ، الذي يستفيد منه
 أي يف إطار املعاملة البديلة املتعلقة بـاألجر الـذي   ،)Cassa Integrazione: باللغة اإليطالية(

 يتعني ختصيصه عند وقف الوظيفة بصفة مؤقتة؛ والعاملون اخلاضعون للتنقـل، أي يف إطـار            
  .املعاملة البديلة املتعلقة باألجر عند وقف أو تغيري نشاط العمل؛ والعاملون املفصولون

روع املـذكور أعـاله للنـساء       وفضال عن هذا، فقد جرى ختصيص قسم من املش          -388
، اإلدمـاج /عقد اإلدراج العاطالت عن العمل الالئي ميكنهن طلب احلصول على ما يسمى           

 يورو شهريا ملدة عشرة شهور، هبدف تيسري إعادة إدماجهن          450ر00الذي يتلقني مبوجبه    
 فيهـا   وميكن استخدام العقد املذكور آنفا يف املناطق اجلغرافية الـيت تقـيم           . يف سوق العمل  
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أي حيث يكون معدل بطالة النساء أعلى من معدل بطالة (النساء، كما تستبينها وزارة العمل 
  ).الرجال

وفيما يتعلق باألهداف اليت مت حتقيقها حىت اآلن، ميكن اعتبار أنه جرى مشول حنـو                 -389
 إمرأة يف املخطط املذكور أعاله، جـرت        12 000ومت مشول أكثر من     .  إمرأة 15 000
من احلـاالت املـشار     % 40أي  ( إمرأة منهن يف نظام العمل بنجاح        5 900ة إدراج   إعاد
  ).إليها

 30، بدأ سريان املرسوم املشترك بني الوزارات املؤرخ         2008مارس  / آذار 1ويف    -390
اإللزامي لالتـصاالت اإللكترونيـة بـشأن        النظام   أكتوبر وأدخل املرسوم  /تشرين األول 

سط بدرجة كبرية االلتزامات اخلاصة بإلبالغ جتاه اخلـدمات         العالقات الوظيفية، الذي ب   
وجيمع هذا النظام كل الرسـائل الـصادرة عـن          . الوظيفية وسلطات الضمان االجتماعي   

مجيع األحداث ذات الصلة،     بشأن أصحاب العمل، من القطاعني العام واخلاص على السواء،       
وقد أعد هذا النظام هبدف إضايف هو مجع        . مبا يف ذلك بداية العالقة الوظيفية وتغريها وهنايتها       

البيانات الكمية والنوعية ذات الصلة مع تصنيفها حبسب نوع اجلنس وذلك، بصفة خاصـة،              
الستبيان وضع النساء العامالت حبسب العدد والسن واجلنسية ونوع العمل ومقدار األجـر             

 .وتغري العالقة الوظيفية وهنايتها

   بشأن الصحة12املادة     

 رجاء املقدمة من املعهد الوطين لإلحصاء،       ،ات ذات الصلة  ئيمجيع اإلحصا طالع على   لال(
  .)2 إىل املرفق رقم الرجوع

 جمـال    كل مـن    االعتراف بنطاقه يف   ، يف املقام األول   ، حق املرأة يف الصحة    يستلزم  -391
اإلطار تركيزا حمددا على    بعد ذلك   يتطلب  و. الرعاية الصحية واجملال االجتماعي االقتصادي    

 ).  للمقدمةاملكرس الفرعأعاله حتت النظر يرجى أيضا  (ينفذ داخلهالدستوري الذي 

 ،قانون باسانيين يسمى ومن وجهة نظر مؤسساتية، قامت احلكومة احلالية، امتثاال ملا  -392
وزارة الـصحة ووزارة التـضامن      مـع    وزارة العمل    وذلك جبمع بتخفيض عدد الوزارات،    

 فقط   وزير واحد  يوجد،  2008عام  من  من النصف الثاين    فإنه اعتبارا   ،  ومن مث . االجتماعي
  .العمل والصحة والسياسات االجتماعية: املهام التاليةمعين ب

مت إدخال ما يسمى بفدرالية الرعاية       من الدستور اإليطايل،     للباب اخلامس وامتثاال    -393
 املعدل مبوجب القـانون رقـم        املذكور، بابوهكذا يعتمد اإلطار املعياري على ال     . الصحية

عمليـات  و،  2001نوفمرب  / تشرين الثاين  29 ومرسوم رئيس الوزراء املؤرخ      ،3/2001
اللغـة  ب(يسمى املستويات األساسية للرعايـة الـصحية          ما باستبيان التالية املتعلقة    اإلدماج
 ).Livelli Essenziali di Assistenza :اإليطالية
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يضا، يف الفترة املشمولة بالتقرير املشار إليه، جبملة أمـور  وقد استرشد هذا القطاع أ      -394
متشيا مع الفقرة    (2005ار مارس   ذ آ 23ألقاليم بتاريخ   امن بينها االتفاق املربم بني الدولة و      

ويفترض هذا االتفاق احترام مبـدأ      ). 311/2004لقانون رقم    من ا  1 من املادة    173
ه يف ظل ظروف مناسبة، وبكفاءة وجودة، ومبا        التوزيع املنتظم للمستويات املذكورة أعال    

 األحكـام ذات    شريوت. يتوافق مع املوارد املقررة من قبل الدائرة الوطنية للرعاية الصحية         
 23 الـذي بـدأ سـريانه يف         2001 /29/11 املؤرخمرسوم رئيس الوزراء    إىل  الصلة  
للغة االسم املختصر با( والذي حيدد املستويات األساسية للرعاية الصحية  2002فرباير  /شباط

 للرعاية الصحية، الـيت تـوفر جلميـع         نية الوط الدائرة، أي خدمات وأداء     )LEA :إليطاليةا
 بواسـطة   ،)مبوجب بطاقة  :اإليطاليةاللغة  ب(املواطنني، دون مقابل أو عند دفع رسم اشتراك         

  .الضرائب العامة حتصيل موارد عامة جتمع من خالل

 املساعدة) 1: (جمموعتني كبريتني  منظمة يف  للرعاية الصحية املستويات األساسية   و  -395
وقائيـة  التـدابري   الالعمل، مبا يف ذلك      الصحية يف البيئات املعيشية وبيئات    بالرعاية   اجلماعية
املساعدة احمللية، أي اخلدمات االجتماعية وخدمات      ) 2( وللمجتمع على حد سواء؛      لألفراد
دمات الطبية األساسية إىل خدمات الرعاية املرتلية، اخللد، من   الصحية يف مجيع أحناء الب     الرعاية

  .املستشفياتتوفري خدمات املشورة إىل تقدمي من و

 بالتـايل  فهي   ، الرعاية الصحية  رافق خدمات وم  استبيانولكون األقاليم مسؤولة عن       -396
،  الصحية ايةملتزمة بضمان توزيع اخلدمات تنظيما فعاال حتت مظلة املستويات األساسية للرع          

وإىل جانب اخلـدمات    .  يف االعتبار   االحتياجات احملددة لكل منطقة إقليمية     وذلك بأن تضع  
  . األقاليم ذاهتااليفهاإضافية تتحمل تكأنشطة املتوخاة، قد تشمل األقاليم أيضا 

مؤمتر بيجني  ( املؤمترات الدولية ذات الصلة      الذي صممته ومتاشيا مع النهج اجلنساين       -397
نظمة الصحة العاملية، جيدر سـرد      ، وقرارات االحتاد األورويب وم    ) يف املقام األول   )1995(

الوقايـة مـن    : 2008-2005األولويات التالية من بني أولويات الرعاية الصحية للفترة         
فئات مستهدفة  على   الوعائية يةخاطر القلب امل خمطط، مبا يف ذلك نشر      الوعائية يةمراض القلب األ

يف  األطفال؛ والفحوصات، مبا     لدى النساء يف سن اإلجناب و     لدىية من السمنة    حمددة؛ والوقا 
 هاسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم؛ والوقاية من احلوادث، مبا فيب ذلك الفحوصات املتعلقة

تغطيـة  الحوادث الطرق واحلوادث املرتلية وحوادث العمل؛ والتطعيمات، مبا يف ذلك تنفيذ            
، وبشكل أعـم،    تعرضا للخطر  لفئاتاأشد  ولئك الذين ينتمون إىل     التطعيم، وبالتحديد أل  ب

  .حتسني جودة خدمات وأنشطة التطعيم

ـ :  مع بعض البيانات الدميوغرافية    باالقترانوجيب أن ينظر إىل هذه األولويات         -398  سمتت
 يف  رتفاع طفيف الو" الشيوخ الكبار " املسنني   لتزايد عدد توقع، نتيجة   املرتفاع العمر   اإيطاليا ب 

  . إيطاليا على إجناب األطفال األجانب يفيتوقف بصفة رئيسيةمعدل اإلجناب، 
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 يف الوقـت    ما يتعلق بالنـساء،   يوف. ةواقعحقيقة   يالدعند امل املتوقع   املرتفع والعمر  -399
 الـصلة يف عـدد      ات ذ زيادة هذا الرقم ال   بنيوي.  سنة 82ر9ن يصلن إىل سن     إهن ف احلاضر،

الذين يتسمون بعـدم التجـانس وبتبـاين     ،ين يف مجيع أرجاء البلدالسكان املسنني املوجود 
احتياجاهتم، ومها مستان يتعني أن جيري على أساسهما تكييف تقدمي الرعاية الصحية علـى              

  . اإلقليميالصعيد

  سـن  فوق( زيادة مطردة يف عدد املسنني       التنبؤات الدميوغرافية املوثوق هبا   وتظهر    -400
وتزايد العمر املتوقـع    ). امسة والثمانني اخلسن  ق  وف(اعنني يف العمر    والط) امسة والستني اخل

 عاما، أي أطول مـن العمـر املتوفـع          84للنساء يف إيطاليا باطراد يف السنني األخرية وبلغ         
حيـث  بني األقاليم املختلفة،    يف العمر   الفروق  ختفي   هذه القيمة    بيد أن .  أعوام ستةللرجال ب 

  .يف إقليم كامبانياسنة  28ر6 إقليم ماركيه ويفسنة  85 بني يتفاوت العمر

جيـدة  " أو   "جيدة"هنن يشعرن بأهنن يف حالة      إمن النساء   % 56 تقولويف إيطاليا،     -401
 يف فريويل فينيـسيا جيوليـا إىل      % 59 من: بني األقاليم املئوية  وتتفاوت هذه النسبة    . "جدا
ـ      م ددة الواردة باستثناء البيانات احمل  (يف أومربيا   % 51 ـ ستقلة  ن مقاطعة بولزانـو امل ، اذاتي
وبالتـايل  ،  امسة والستني  اخل يتجاوز عمرهن ملن  % 20 إىل    املئوية  النسبة نخفضوت%). 75
 الـذين   من الرجال % 2 و    سنة 69 و 65بني  الالئي يتراوح عمرهن    من النساء   % 3 فإن

إىل املئوية  وترتفع هذه النسبة    . حاجة إىل رعاية يومية   سنة يف    69 و 65 بني   يتراوح عمرهم 
 يف هـذه الفئـة      بني الرجال % 16وإىل  سنة   80الالئي يتجاوز عمرهن  بني النساء   % 25

 خالل السنوات % 50ملسنني بنحو   بني ا  األمراض املزمنة ازداد انتشار   فقد  وبالتايل،  . العمرية
  .اضيةالعشر امل

  املرتفـع  ذات معدل اإلصابة  األمراض ذات الصلة بالعمر واألمراض      فيما يلي   وترد    -402
توجد آفاق للوقاية منها أو معاجلتها أو تأخري ظهورها أو تأخري حدوث اإلعاقة املتـصلة     اليت  
، الوعائيـة  يـة مـراض القلب  األ، والـسكري، و    العظمية  ترقق العظام، والتهاب املفاصل    :هبا

زهامير، واخلرف، ومرض باركنسون، والسرطان، مبا يف ذلك سرطان         آلواالكتئاب، ومرض   
االعتالل القصيب الرئـوي     القولون والشرج، و    كل من  الرحم وسرطان عنق  وسرطان  الثدي  

واإلعاقة البدنيـة، واإلعاقـة      ،)BPCO :اإليطالية االسم املختصر باللغة  (االنسدادي املزمن   
ذه األمـراض، ولكننـا     مدى تواتر اإلصابة هب   ويصعب توفري بيانات بشأن     . عقليةالنفسية وال 

الـذين  من الـسكان    % 5و% 1  ا بني ، أن اخلرف حالة تصيب م     نعرف، على سبيل املثال   
يبلغ وكل أربعة أعوام فيما بعد،      مرة   يتضاعف   ه انتشار أن معدل  و  سنة 65يتجاوز عمرهم   

  .ثمانني سن اليف% 30قريبة من مئوية  نسبة بعد ذلك

. لزهـامير آ ألف مريض يعانون من مرض     500يف إيطاليا حنو    من املقدر أنه يوجد     و  -403
 بشأن معدل النساء املصابات مبرض مزمن خطري واحد علـى           2005بيانات عام   تظهر  و
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. 44 إمـرأة  100 لكل   13ر1أن املعدل بلغ    ،  بالرغم من أهنا ليست بيانات حديثة     ،  األقل
اقتصادات متقدمة، شـهدنا، يف     ذات   كثرية   لدانفي إيطاليا، كما يف ب    ف،  وعلى خالف هذا  

  يبلغ متوسط عدد   ،يف الوقت احلايل  و.  يف معدل الوالدات    األخرية، اخنفاضا ملحوظا   واتالسن
  .وهو رقم من أدىن األرقام يف العامل: 1ر2 ةألطفال لكل إيطاليا

  املتعلقـة  حتياجـات الأثرت التغريات الدميوغرافية املذكورة أعاله يف كشف ا       قد  و  -404
ع األمـراض، مثـل     كد انتشار بعض أنوا   ؤ أن الصورة الوبائية ت    النظر إىل الرعاية الصحية ب  ب

، والسرطانات، وأمـراض الـشيخوخة      الوعائية يةمراض القلب األاألمراض التنكسية املزمنة، و   
وتنـشأ  . االقتـصادية   االجتماعيـة  ألحوالاألخرى، باإلضافة إىل األمراض ذات الصلة با      

اء التنمية االجتماعيـة  زالرعاية الصحية إتشمل النطاق االجتماعي ونطاق  حتياجات جديدة   ا
 الواضحة للبلد، مثـل     صائصوحددت اخل .  عموما القتصادية وتنامي اهلجرة وتنقل السكان    ا

 األمراض املعدية اليت ميكن     مكافحةشيوخة السكان ومعدل الوالدات املنخفض واحلاجة إىل        
 الوعائية يةمراض القلب املتعلقة باأل االت  اجملولويات  ترتيب أ يجيات مناسبة،   تالوقاية منها باسترا  

ا السبب األول مل  (والسرطانات  ،  45)لوفاة واستهالك موارد الرعاية الصحية    ل الرئيسي   السبب(
 :نظرا(، واألمراض األخرى ذات الصلة بالطفولة والشيخوخة )ةسنوات العمر احملتمليفقد من 

  ). على النساء، مثل ترقق العظامبصفة رئيسيةاألمراض اليت يؤثر 

، 2008 و 2005ساء، مت، فيما بـني عـامي        وفيما يتعلق بالصحة الوقائية للن      -405
، من خالل عمل مائدة     اكتشاف أربع فئات حرجة فيما يتعلق بالرعاية االجتماعية الصحية        

، واملناقشات  )2006  عام  يف نشئتأ(، واللجنة املعنية بصحة املرأة      "صحة املرأة "تقنية بشأن   
  عام قدمت يف  ة خمصص وخط ،)SANIT(ذات الصلة اليت أجريت يف املنتدى الصحي الدويل         

 تنفيذ  اآلناليت جيري   " خطة العمل من أجل صحة النساء واألطفال      "يسمى ب  ، وما 2007
  :مبادئها التوجيهية

 تتعلق هذه الفئة  و. النساء املصابات باإلدمان بسبب أمراض بدنية أو عقلية         )1(
 من  ى أشخاص آخرين  لاالعتماد ع يتعني عليهن   املسنات الالئي يعانني من إدمان و     ب

 إدمـان   و أ أجل االستمرار؛ والنساء الالئي تتوقف إرادهتن على مواد، مثل التدخني         
  املخدرات، أو على أشخاص آخرين؛ وأ ياتالكحول

 حالـة مرضـية    ضحايا   نوه. لوالدةلالنساء املصابات باالكتئاب الالحق       )2(
 عواقـب صـحية     يلحقميكن أيضا أن    و مؤخرامت حتديده   تشكل عامل خطر آخر     

ت على  ئيف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل بعض املشاريع اليت أنش         (ل  ااألطفبمة  وخي
__________ 

 حالة  37 302فيما يتعلق بأمراض األورام األنثوية على وجه احلصر، كان حدوث اإلصابة بسرطان الثدي                44
ومعدل النساء ذوات اإلعاقة يبلغ حنو ضعف معـدل         .  حالة 415 910، بينما بلغ االنتشار     2005يف عام   

أمـراض  : ومن بني أكثر أسباب الوفاة تواترا، جيدر ذكر %). 3ر32مقابل  % 6ر12( اإلعاقة   الرجال ذوي 
  ).فيما يتعلق بسرطان الثدي% 23ر8-%17(والسرطان%) 46ر8(الدورة الدموية 

  . فرد100 000 من كل 120أشارت التقديرات إىل أن عدد الضحايا يبلغ   45
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الرامي إىل التغلب على ، "Mom beyond the blue" املستوى اإلقليمي، مثل مشروع
 إقلـيم   الذي أنشأه االكتئاب،   الوقاية من بشكل أعم إىل    لوالدة و لاالنزعاج الالحق   

 ؛)كافؤ الفرصليا رومانيا بالتعاون مع إدارة تيإمي

النساء الالئي عانني أو مازلن يعانني من أشـكال خمتلفـة مـن العنـف،              )3(
يف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أنه توجد        (وخصوصا اجلرائم اجلنسية واملضايقات     

العنف البـدين   : أنواع ودرجات خمتلفة من العنف الذي ميكن أن تتعرض له النساء          
ويزداد أيضا العنف املستند إىل أسـباب       . سي العنف النف  وكذلكوالعنف اجلنسي   

وفيما يتعلق باألخري، تشري أحدث األرقـام إىل        . ثقافية، وخصوصا بني املهاجرات   
 ووفقا ملا أشـارت إليـه     . تقلص الشكاوى بالرغم من عدم تناقص حاالت العنف       

العنف ضد املرأة له عواقب صحية وخيمة، غالبا ما يتم          إن   ف ،منظمة الصحة العاملية  
 ، مؤقتة ودائمة،  محلحاالت  وإصابات بدنية وإعاقة     يتسبب يف حدوث   وفه: هلاإغفا
اجلنـسي،   باالتـصال  نقولةممراض  أو ،ئية نسا مرضية، ومشاكل    فيها رغوبمغري  

 ،أخريا ولـيس آخـرا    كـذلك، ، و عائية و ية، ومشاكل قلب  ويةة مع يعدمومشاكل  
 ؛)ضرة بالنفسمسلوكيات 

، على وجه اخلصوص، هاجرات معرضة للخطرصفات امل. النساء املهاجرات   )4(
ـ  اجتماعية وصحية، مثـل  نتائج ا تترتب عليه  يت ال ثنائيتهن الثقافية بسبب   دورات ال
 املخصصة لألطباء، والظروف االجتماعية والطبية اخلاصة لعملية اهلجـرة،          يةالتدريب

يـل  اجل(واملفهوم املختلف لألعراض فيما يتعلق بالثقافة، والوضع اخلاص للطفلـة           
ول، ق يف اإلجناب حبرية وعلـى حنـو مـسؤ         ، ورعاية الصحة اإلجنابية واحل    )الثاين

ومن بني املشاكل الرئيسية، جتدر اإلشارة إىل البغاء، وضـعف املعرفـة            . واألمومة
  . بطرق منع احلمل، وانتشار اإليدز

، 2007مـارس   / آزار 2وحسب األرقام املقدمة من املعهد الوطين لإلحـصاء يف            -406
 اخلاصـة  % 5ر3 مقابل النسبة البالغة اعتالل صحتهن   اإليطاليات  من النساء   % 8ر3كر  تذ
فحوصـات  لصحتهن وخيـضعن    ب اهتماما، ولكن النساء أكثر      الذين يذكرون ذلك   لرجالبا

النساء يف املرتبـة األوىل فيمـا يتعلـق         ، تأيت   األساسوعلى هذا   . وقائية أكثر من الرجال   
يـبني  ،  )2005(وحسب بيانات املعهد الوطين لإلحصاء      . يةباستهالك املنتجات الصيدالن  

من % 42ر1:  يف إيطاليا  ة الصيدالني  املواد  املئوية، استهالك  ةمن حيث النسب  الرقمان التاليان،   
 .لرجالمن ا % 32ر3نساء وال

 اتـواتر على حنـو أكثـر      النساء  متس  ة عن استخدام األدوية     مجواآلثار السلبية النا    -407
قـد مـست    و. يف الدراسات ذات الصلة   ورودا   أقل   الرقم ا أن هذ  ولو ،%)1ر7-1ر5+(

ينـشأ بـصفة    ، على أساس فكرة أن أصل املرض        هذا اجملال  ،حىت اآلن التحيزات اجلنسانية،   
 والبحوث املكرسـة    النية البحوث الصيد  التحيزاتخر هذه   ؤوت.  اهلرموين غريالترئيسية عن   
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ية، أي القضاء على األسـباب وعوامـل        ولوقاية األ ل وا  العوامل االجتماعية البيئية   الكتشاف
 .اخلطر

قلما كان جيري توظيف النساء يف جمـال التجـارب          وحىت سنوات قليلة مضت،       -408
ويف األشهر األخرية، سجل تغري يف املوقف، على األقل فيما يتعلق بعدد النساء             . اإلكلينيكية

 ألن هذا يؤدي    ،، على األرجح  وذلككاف   أن التحليل اجلنساين مازال غري       ولواملشاركات،  
 .تعقدهاو يف تكلفة التجارب زيادةإىل 

 إىل  ، حسب االقتضاء، يهدف   ثار العقاقري يف النساء   آحتليل  فإن  ومبزيد من التحديد،      -409
احلـيض، واحلمـل،    (دراسة فعاليتها وسالمتها أيضا فيما يتعلق باحلياة اإلجنابيـة للنـساء            

مـع الـدور     ،حدث يف السنوات األخرية   قد  و). ، إخل يضاحلنقطاع  ا الطبيعي، و  إلرضاعوا
وأدت متطلبـات االلتزامـات   . تغري يف األمراض اليت تصيب النساء املتغري للنساء يف اجملتمع،     

 تـصيب أمراض كانت يف املاضـي      مثة  و.  واالكتئاب بني النساء   كرب إىل ازدياد ال   تناميةاملت
مثل سرطان الرئـة،     ، معينة  وسرطانات الوعائية يةبمراض القل األ، مثل   املقام األول الرجال يف   

 .اثناإل أن تصبح أسبابا مهمة للوفاة يف عامل سبيلها اآلن إىلب

أنه بينمـا تتنـاقص     "  بشأن السرطان يف إيطاليا    2005تقرير عام   "وواضح من     -410
 ت وترية كان بني النساء، وإن     تزايد ت إهناحاالت الوفاة من جراء األورام اخلبيثة بني الرجال، ف        

ـ      . سابقة السنوات ال  االجتاه منخفضة عما كانت عليه يف     هذا   إن وعلى العكس من ذلـك، ف
يا، متـوت   الويف إيط . لنساء أيضا ا ت بني ايرئيسي للوف السبب  ال الوعائية هي  يةمراض القلب األ

بثالثة أمثـال    أكربالعدد  وهذا  . بسبب احتشاء عضلة القلب فقط    كل سنة    إمرأة   33 000
وينطبق هذا على الوفيـات بـسبب أمـراض         . الوفيات اليت يسببها سرطان الثدي    عدد  من  

 .الشريان التاجي يف مجيع مناطق األراضي الوطنية، بالنظر إىل أهنا أسوأ كثريا بـني النـساء               
 ميوت ثالثة رجال وأربع     ،والواقع أنه، فيما بني سن اخلامسة والثالثني وسن الرابعة والسبعني         

وعالوة علـى   .  يوما من بدء ظهور األعراض     28شخاص يف غضون     كل عشرة أ   مننساء  
  الشريان التـاجي مبعـدالت حـاالت        اإلصابة بأمراض  مقارنة معدالت حاالت  فإن  ذلك،  

األوىل احلـاالت   األغلبية يف   الرجال يشكلون   ظهر أن   ت الدماغية الوعائية،    اإلصابة باألمراض 
املركز الوطين للوبائيات والوقايـة     : املصدر(األخرية  احلاالت   يف   وأن النساء يشكلن األغلبية   

  .))Instituto Superiore di Sanita’ Roma( معهد الصحة العايل يف روما -وتعزيز الصحة 

 دائما ما تعتـرب أكثـر       فإن األمراض القلبية الوعائية   ات الدولية،   يووفقا لإلحصائ   -411
ن الرابعة واألربعني وسن التاسـعة       القاتل األول للنساء بني س      اآلن وهي. شيوعا بني الرجال  

جنساين فيما يتعلق بالنهج     ومازال هناك حتيز  . واخلمسني وتتجاوز كثريا مجيع أسباب الوفاة     
ورغم أن التشخيص يتم يف مرحلة أكثر       .  النساء بني للمشاكل القلبية الوعائية      للتصدي املتبع

أكثر خطورة يف املرحلـة      أنه   تبني توقعات سري املرض      فإن  للرجال، مما حيدث بالنسبة  تقدما  
  .عمرية نفسهاال
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 ألف حالة سرطان جديـدة      240 يف إيطاليا    حتدث تال ز وكما ذكر من قبل، ما      -412
ومن مث، فإن هناك حنو . كل سنة تقريبا )من إمجايل الوفيات% 28( ألف حالة مميتة     140و

 واحلـاالت   املرضى الذين حتقق هلـم الـشفاء      نصف مليون شخص مصابون بالسرطان بني       
ذه األمراض بسبب شـيوخة  تتزايد باستمرار اإلصابة هبو. اجلديدة واحلاالت اخلاضعة للعالج   

عروفة، ومسببات السرطان مثـل تـدخني       املالسكان والتعرض لعوامل اخلطر املعروفة وغري       
 270، حنـو    2010، يف عام     سيكون هناك  قدر أنه من امل و.  معينة  وملوثات بيئية  ،السجائر

 البيانات اليت قدمتها شبكة     تظهرو. وفاةحالة   ألف   145 سرطان جديدة سنويا و    ألف حالة 
 السرطان الذي يفوق معدل حدوثه معدالت       سرطان الرئة هو   أن   سجالت السرطان اإليطالية  

املـستقيم  و سرطان الثدي وسرطان القولـون       يليه يف ذلك  ، و حدوث السرطانات األخرى  
يف إيطاليا باختالف يف احلدوث والوفيات يف مناطق        ويتسم توزع السرطان    . وسرطان املعدة 

  .واسعة يف البلد، وخصوصا بني الشمال، حيث يتزايد خطر اإلصابة باألمراض، واجلنوب

وقـد  . هو أكثر أنواع السرطان شيوعا وتسببا يف الوفاة بني النساء     سرطان الثدي و  -413
تائج هامة، ولكـن هنـاك      أحرز كل من اخلطة الوطنية للوقاية وتنظيم برامج الفحص ن         

يف جنوب إيطاليا، مازالت هناك أكثر      : اختالفات إقليمية قوية، بل وعدم تكافؤ اجتماعي      
من النساء يف الفئة السكانية املستهدفة ال توفر هلن خدمة التصوير الـشعاعي             % 60من  

  .للثدي حىت يف الربامج املنظمة

ض متصل بعدوى مرتبطة بفـريوس      املر فإن هذا    ،بسرطان عنق الرحم  وفيما يتعلق     -414
، واتويف نسبة من احلاالت، تستمر العـدوى، بعـد سـن          . )HPV( الورم احلليمي البشري  

ويف الوقت احلاضر، ميكـن     . سرطان عنق الرحم  اإلصابة ب ويصبح من املمكن أن تؤدي إىل       
ار ختبواسطة ا  الورم يف مرحلة مبكرة جدا بواسطة اختبار مسحة عنق الرحم ورمبا ب            اكتشاف

ه بـني   استخداموينضم هذان السالحان إىل اللقاح املوصى ب      . فريوس الورم احلليمي البشري   
وقاية ومحاية صحة النساء، اسـتهلت،      الوفيما يتعلق ب  . سن التاسعة وسن السادسة والعشرين    

محلة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم، املوجهة إىل مجيع النساء، والـيت            ،  2008يف عام   
نفسه، تقدمي هذه اخلدمة جمانا إىل الفتيات اإليطاليات الاليت تتـراوح           تضمن، يف الوقت    

  . سنة12 و11أعمارهن بني 

من املولودات  (، توفر احلملة اللقاح ذا الصلة جمانا للفتيات         2008مارس  /ومنذ آذار   -415
 سنة، على حنو موحـد يف مجيـع         12 و 11الالئي تتراوح أعمارهن بني     ) 1997يف عام   

طالية، مما يسفر عن تغطية تصاعدية بالتحصني لصغار البالغات مـن الـسكان،    األراضي اإلي 
وللتشجيع على انتشار التطعيم العـام ضـد        . املعرضات خلطر اإلصابة بالعدوى املذكورة    

 مبلغ 2008سرطان عنق الرحم يف مجيع أرجاء البلد، خصص مبوجب قانون امليزانية لعام 
فة إىل املوارد اليت مت رصـدها فعـال للمـساعدة            مليون يورو باعتباره مسامهة مضا     30
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 مليون يورو من أبواب ميزانية وزارة الصحة        40وقد استرد مبلغ آخر قدره      . الصيدالنية
   .القائمة آنذاك

محلة  تنوي إطالق     احلالية أن وزيرة تكافؤ الفرص   ذكر  در أيضا   جيويف هذا اإلطار،      -416
ريات طويلة األمد، ث على التأ وذلك بالتشديد ث،  انإل بشأن أمهية الوقاية من سرطانات ا      اتصال

تحديد تدابري إعادة تأهيل فعالة مـن       ب بغية القيام أيضا  بيولوجيا واجتماعيا على حد سواء،      
  .أجل إعادة إدماج النساء يف مكان العمل ويف اجملتمع

 بيـان "، أفيد بأنه جرى إعـداد   بالسرطان واحلوادث يف مكان العمل    وفيما يتعلق     -417
حتـت  ،  "يف مكان العمـل    العامالت والعاملني     املرضى واملصابني باألورام من    محاية حقوق 

ـ     ي عام   كيان -)LILT((االحتاد اإليطايل ملكافحة السرطان   رعاية    ساميةعمل حتت الرعايـة ال
بالتعـاون مـع     ،) االجتماعية اتلرئيس اجلمهورية وإشراف وزارة العمل والصحة والسياس      

  . EUROPA DONNA ورابطة ADAPT مؤسسة

 كل التفاوض اجلماعي يف نطاق واهلدف من احلدث املذكور أعاله هو توسيع ومد  -418
وذلـك   واخلاصة من أجل محاية العاملني الذين يعانون من أمراض األورام،            ة العام اتالقطاع

فترة املرجعية حلساب احلاالت املرضية وصون مكـان العمـل،          البإدراج مجلة أمور منها مد      
 وعقـود العمـل     اجلزئي الـدوام   عقود العمل    -  بأنواع حمددة من العقود    وظيفالت سريوتي

وقدم البيان إىل رئيس    .  وتعزيز مبادرات إعادة اإلدماج يف مكان العمل       - جية واملرنة النموذ
وبنـاء  . اجلمهورية، وبالتايل جرى تطويره مبوجب مدونة حقوق املرأة املصابة بالسرطان         

لى املفوضية األوروبية من أجل تنفيذ السياسات وفقا لتوجيهـات          على ذلك، مت عرضه ع    
االحتاد األورويب اليت تدعو إىل اهتمام أكرب بتوحيد التشريعات ذات الصلة يف مجيع بلدان              

  .االحتاد األورويب

وبالنظر إىل االخنفاض يف متوسـط  وعلى ضوء االجتاهات الدميوغرافية املبينة أعاله،       -419
ل إمرأة، وامليل إىل تأجيل بداية احلياة اإلجنابية، وكذلك، بشكل جزئي،           عدد األطفال لك  

 أولت السلطات اإليطالية، يف الفترة املـشمولة        ،استعادة اخلصوبة يف املرحلة العمرية األكرب     
   .للحمل والوالدةبالتقرير، مزيدا من االهتمام 

ذات الصلة، يالحظ منـه     لبيانات  لحتليل  إجراء  إىل   محاية صحة األم والطفل   ت  وأد  -420
عـدد  ويـزداد   ( أثناء احلمـل     هنفحصل  يف املتوسط  سبع زيارات ب يقمنأن النساء احلوامل    

 ألغـراض    فوق الصوتية  باملوجاتوالتصوير  ).  يف حاالت احلمل احملفوف باملخاطر     الزيارات
ـ   استخدام بذل السلي   تفاوت التقنية املفضلة لدراسة سالمة اجلنني، بينما ي       و ه التوليد  و، وه

 هـذه : لوالدة، على الصعيد اإلقليمي   ل الباضعة السابقة تقنيات  الالتقنية األكثر استخداما بني     
  .األكثر استخداما يف الشمالهي التقنية 
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قاليم أف.  بعض االختالفات اإلقليمية اليت جيب أخذها يف االعتبار        توجدووفقا لذلك،     -421
في األقـاليم   ف. تقدمه أقاليمه الوسطى والشمالية   البلد اجلنوبية وجزره تقدم بيانات أسوأ مما        

األوىل، لدى النساء فرص حمدودة بدرجة أكرب حلضور دروس ماقبل الوالدة والختيار طريقة             
 من النـساء يف األقـاليم اجلنوبيـة         %23ر4، قالت   2005-2004  الفترة ويف. الوالدة

 للوالدة إما لـنقص     يةضري حت دورةهنن مل حيضرن    إ من النساء يف اجلزر اإليطالية       %21ر8و
 مـن   %45ر9وقالت  .  لعدم إمكانية الوصول إليها    وإما التنظيم من قبل اهلياكل ذات الصلة     

الوالدة ألن  عند  هنن كن وحدهن    إ من النساء يف اجلزر      %42ر8 و يةجلنوبألقاليم ا النساء يف ا  
الدة وتنطبق أرقام مشاهبة علـى اسـتخدام الـو        .  آخرين شخاصاهليكل مل يسمح بوجود أ    

والتخدير العام، ومعدل وفيات الرضع و األطفال، والوزن املنخفض عند الوالدة،            46القيصرية
  .واستخدام اإلرضاع الطبيعي

، مبا يف   نظر يف الفترة قيد ال    ،بارزةالبادرات  امل اختذت بعض  األرقام،   هذه  إىل نظربالو  -422
ـ ، 2006أكتوبر /تشرين األول ذلك اعتماد جملس الوزراء، يف       عنـون  املقـانون  الروع شم

إىل اللجنة   الذي عهد به  " والوالدة وتعزيز صون صحة الوليد     الئحة محاية حقوق العمالة   "
. 2008سبتمرب  / أيلول 5ون االجتماعية والتابعة جمللس النواب، يف       ؤالثانية عشرة املعنية بالش   

احلوامـل   محاية حقـوق وصـحة       :، حاملا يقره الربملان، إىل     القانون هذا  شروعموسيهدف  
 الرعاية وممارسات الرعاية الـصحية؛ واسـتخدام        طرائقواألطفال من خالل تعزيز املعرفة ب     

 بـاملرض؛   الذي سيولد صابة الطفل   إ خطر   احلد من  السيطرة على األمل أثناء الوالدة؛ و      طرائق
التـشجيع علـى     من استخدام العمليات القيصرية؛ و     د، واحل طبيعية الوالدة ال  التشجيع على و

وذلـك  اع الطبيعي؛ وضمان التكافؤ يف الوصول إىل خدمات محاية األم والطفـل،             اإلرض
  . وبعدها؛ وتعزيز استمرارية الرعاية قبل الوالدة يف هذه اخلدمات السكان املهاجرينبإدماج

__________ 
  :العمليات القيصرية  46

  2005 ومقارنتها مع الدراسات االستقصائية لعام 2003ميكن دمج بيانات عام 
 20052003

%)58.2(%60 كامبانيا
%)48.1(%52.5 صقلية

%)22.4(%23.9 ولياي جيسيافريويل فين
%)42.3(%48.9 موليز
%)43.5(%47.7  بوجليا

%)27.1(%23.2  مقاطعة ترنتينو املستقلة ذاتيا
%)51.4(%50.4 بازيليكاتا

  .ء مالحظة وجود اجتاه عكسي يف الرقمني األخريين فقطرجا
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 عـدة    أطلقت ،للتشجيع على اإلرضاع الطبيعي    السلطات اإليطالية،    فإن،  وباملثل  -423
أقرت فيه الدولة واألقاليم املبادئ التوجيهية      األقاليم   -متر الدولة   ؤماتفاق يف   : مبادرات، مثل 

  . الوالدة الطبيعية، ومحاية صحة الوليدالتشجيع على، واملاخضبشأن محاية حقوق 

، إىل اتفاق، بالنيابة    2007ديسمرب  / كانون األول  20وتوصلت وزارة الصحة، يف       -424
بشكل  ،كذلكو 47ةاصاخل ةساسيذات النظم األ  لية  عن احلكومة اإليطالية، مع األقاليم اإليطا     

املبادئ التوجيهية الوطنية بشأن محاية      " صوصاألقاليم، خب  - ؤمتر الدولة ميسمى   أعم، مع ما  
إرشادات على نطاق    هذا النص    قدموبناء على ذلك، ي   ". ممارسة اإلرضاع الطبيعي  شجيع  وت

اإلرضاع الطبيعي باعتباره   : مارسةمب  النص يوصيبالتحديد،  و.  بشأن اإلرضاع الطبيعي   البلد
أيضا دعم متديد هـذه     النص  ويتوخى  .  لتغذية األطفال حىت سن ستة أشهر      ة الوحيد طريقةال

 جلنة خمصصة، تأخذ على عاتقهـا       إنشاء؛ و 48املمارسة مادامت األمهات قادرات على ذلك     
ريـل  أب/ نيسان 15املؤرخ   املرسوم الوزاري    لجنة مبوجب  ال ئتأنش( اإلرضاع الطبيعي    مسألة

 ودعم اإلرضاع   شجيع األداء السلس لشبكة وطنية حلماية وت      يسريت:  التالية لألغراض 2008
 تشجيعاملبادئ التوجيهية الوطنية بشأن محاية و     "يف  هداف احملددة    األ  حتقيق الطبيعي، سعيا إىل  

 يانـات لبلودعم ممارسة اإلرضاع الطبيعي، مبا يف ذلك بشأن كيفية تعزيز التجميع املوحـد              
 نـشرة  توزيع و إصدارانتشار اإلرضاع الطبيعي وفقا ملعايري منظمة الصحة العاملية؛ و        ب املتعلقة

  القائمة آنذاك   وزارة الصحة  أعدهتا،  " قطرة حكمة، فرصة كبرية    -اإلرضاع الطبيعي   "ن  اعنوب
 . ومركز صحة الطفلاملعهد الوطين للصحةبالتعاون مع 

  برنـامج  : علـى املـستوى الـوطين       خمتلفـة  الت، مت إطالق مح   ذلكوبناء على     -425
"guadagnare salute, facili le sccelte salutari " ،القائمة آنذاك وزارة الصحة الذي أطلقته .

بة املصلحة يف تعزيز محـالت      احاملؤسسات املعنية ص   ويهدف هذا الربنامج إىل إشراك مجيع     
 ، ضمن أمور أخـرى،    ويتوخى هذا  ".صحيحةالغري  ج  النه"إذكاء الوعي بشأن كيفية تغيري      

، "أصـدقاء مستـشفيات األطفـال     "دعما حمددا للمشروع املذكور أعاله بشأن ما يسمى         
 : الدوليـة ذات الـصلة     االمتثال للمدونـة  وضمان   49 األنشطة ذات الصلة   عزيزطريق ت  عن

__________ 
تتمتـع  ) 1: (على ما يلي  " أشكال االستقالل الذايت اخلاصة   " من الدستور اإليطايل املعنونة      116تنص املادة     47

 فينيسيا جيوليا، وسردينيا، وصقلية، وترنتينو اجلنوبية، وأوستا فايل، وفقا لنظمها األساسية اخلاصـة              -فريويل  
يتكون إقليم ترنتينـو    ) 2( اعتمدت مبوجب القانون الدستوري، بأشكال وأوضاع استقالل ذايت خاصة؛           اليت

بناء على مبادرة اإلقليم املعين، وبعد التـشاور مـع         ) 3(اجلنوبية من مقاطعيت ترنتو وبولزانو املستقلتني ذاتيا؛        
الل ذايت خاصة أخرى على أقاليم أخرى       اإلدارات احمللية، جيوز أن يضفي قانون الدولة أشكال وأوضاع استق         

؛ وتتعلق هذه األشكال واألوضاع باملسائل احملددة مبوجب الفقرة 119وفقا للمبادئ املنصوص عليها يف املادة 
 فيما يتعلـق    -) ل( من املادة نفسها حتت احلروف       2، وكذلك املسائل املدرجة يف الفقرة       117 من املادة    3

وبلزم، على أساس اتفاق مربم بني الدولة واإلقليم املعين، أن          ). ق(و) ن( و -ط  بتنظيم مكاتب قضاة الصلح فق    
  .يقر اجمللسان، بأغلبية أعضائهما، القانون

  .2008فرباير / شباط7 املؤرخة 32رجاء االطالع على النشرة الرمسية رقم   48
مقدمي الرعاية الـصحية؛ وتـوفري      تدريب  : من بني املبادرات اليت يتعني تعزيزها، جيدر ذكر املبادرات التالية           49

معلومات مالئمة لألمهات؛ وسن تشريعات حمددة من أجل األمهات العامالت؛ وإبرام اتفاقات مع القطـاع               
اخلاص من أجل جتنب اإلمداد اجملاين باللنب االصطناعي يف األقسام احملددة باملستشفيات؛ وإبرام اتفاقات مـع                

  .جع على اإلرضاع الطبيعياجلمعيات العلمية والرابطات اليت تش
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“Genitori più”. القائمـة  ، عززهتا وزارة الـصحة  على نطاق البلد  وعيوهذه محلة إذكاء
 اللجنة اإليطاليـة    رعايةحتت   إقليم فينيتو    أطلقها أصال  اليت   ،وعن طريق هذه احلملة   . نذاكآ

بـاء  آلطبـت وزارة الـصحة ا     ا، خ بلـد  إىل مجيع أرجاء ال    بسرعةواليت إمتدت   لليونيسيف  
 وبرنامج  إبراز أمهية االقتصار على اإلرضاع الطبيعي؛      ، هبدف البلدواألمهات يف مجيع أحناء     

“Promozione e valutazione di qualità di modelli operativi del percorso nascita”  وهـو ،
برنامج أطلقته وزارة الصحة، باالشتراك مع املعهد الوطين للصحة، هبدف تنفيذ إجـراءات             

جيـدر،  ،  اإلقليميوحتقيقا هلذه الغاية، على املستوى      .  اإلرضاع الطبيعي  للتشجيع على حمددة  
 األقاليم اإليطالية   نطاقهمان تتمتع يف    ياللذ (ني اإليطالي ينينظام الدستور الوطار  اإل ب التذكري مع

 ذكـر   ،) من الدسـتور اإليطـايل     11750املادة  ب عمالل،  جملاحمدد يف هذا ا   ذايت  باستقالل  
 إقليميـة   دوائـر  من   ؤلفمل أقاليمي خمصص، م   اإنشاء فريق ع  : تني حمدد يتني إقليمي نيمبادرت

ـ     حمـددة  مذكرات تفاهم بإبرام   يطالية لليونيسيف اللجنة اإل  قيامخمتصة؛ و   شجيع بـشأن ت
 .فايل وفينيتوأوستا  وتوسكانا، وزو أبرووهياإلرضاع الطبيعي مع بعض األقاليم، 

ويف هذا اإلطار، جتدر اإلشارة إىل أن الوفيات النفاسية ما فتئت تتقلص تـدرجييا،                -426
لقرن املاضي إىل مخس عشرة حالـة       وفاة يف السبعينيات من ا    حالة   490خنفضت من   احيث  

 هذا الوضع حتت    إبقاء تعني أنه ي  فإن من املسلم به   وبالرغم من ذلك،    . 2000يف بداية عام    
جتماعية االقتصادية أقل مواتـاة     السيطرة، وخصوصا يف املناطق اإلقليمية حيث األحوال اال       

  . وجود املهاجرات مرتفعمعدلوحيث 

 ذكر مسألة انعدام اخلصوبة وقواعـد       يتعني،  االعتبار يف   أخذ صحة األم والطفل   بو  -427
فـربار  / شـباط  19 املـؤرخ    40، اليت أدخلها القانون رقم      املساعدة الطبية على اإلجناب   

اجلريدة الرمسية رقم    (2005كتوبر  أ/تشرين األول  7، الذي يكمله املرسوم املؤرخ      2004
 التشريع السجل الـوطين     أنشأ هذا قد  و). 2005ديسمرب  / كانون األول  3 املؤرخة   228

هـدف إىل حـل     و ي للمرافق املرخص هلا بتطبيق تقنيات املساعدة الطبية على اإلجناب؛ وه         
 عالج فعال آخر ملواجهـة أسـباب        إذا مل يكن هناك أي    مشكليت العقم وانعدام اخلصوبة،     

  .املذكورتنياملشكلتني 
__________ 

متتلك ) 1: "(على ما يلي  " السلطة التشريعية للدولة واألقاليم   " من الدستور اإليطايل املعنونة      117تنص املادة     50
الدولة واألقاليم السلطة التشريعية وفقا للدستور ويف نطاق احلدود اليت يعينها كل من قانون اإلحتاد األورويب                

التالية خاضعة للتشريعات احلالية للدولة واألقاليم على حـد    املسائل) 3 (]ص حمذوف ن[. وااللتزامات الدولية 
العالقات الدولية لألقاليم وعالقاهتا مع االحتاد ألورويب؛ والتجارة اخلارجية؛ ومحاية العمالة وسالمتها؛            : سواء

ب املهين؛ واملهن؛ والبحـوث     والتعليم، دون انتهاك استقاللية املدارس واملؤسسات األخرى، وباستثناء التدري        
؛ والغذاء؛ واللـوائح للرياضـية؛      محاية الصحة العلمية والتكنولوجية ودعم االبتكار يف القطاعات اإلنتاجية؛ و       

وخدمات اإلغاثة يف حاالت الكوارث؛ وتنظيم وختطيط استخدام األراضي؛ واملوانئ واملطـارات املدنيـة؛              
يم اإلعالم واالتصاالت؛ وإنتاج الطاقة ونقلـها وتوزيعهـا علـى           والشبكات الرئيسية للنقل واملالحة؛ وتنظ    

املستوى الوطين؛ ونظم املعاشات التقاعدية التكميلية والتكاملية؛ ومواءمة قواعد امليزانية يف القطـاع العـام               
فيـة؛  وتنسيق املالية العامة والنظام الضرييب؛ وتعزيز التراث البيئي والثقايف، وتعزيز وتنظـيم األنـشطة الثقا              

ومصارف االدخار، واملصارف التعاونية الريفية، واملصارف اإلقليمية؛ واملؤسسات اإلقليمية لتوفري االئتمـان            
احلالية، فإن األقاليم ذات سلطة تـشريعية إال   ويف املسائل املتعلقة بالتشريعات. الزم للزراعة وتنمية األراضي  لا

  .ون الدولةفيما يتعلق باملبادئ األساسية احملتفظ هبا لقان
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ية اليت تفصل إجراءات    وعلى مستوى الربجمة، حددت وزارة الصحة املبادئ التوجيه         -428
وتقنيات املساعدة الطبية على اإلجناب، اليت يتم حتديثها على حنو دوري، كل ثالث سنوات              

 قـانون رقـم    والتقدم، وفقـا لل    يني العلمي نيالتقنيوالتقدم  على األقل، فيما يتصل بالتطور      
40/04.  

العـالج  يارات  خجمموعة منوعة من    وتتضمن تقنيات املساعدة الطبية على اإلجناب         -429
تقنيات املستوى األول،   (على مستويات خمتلفة من الغزوانية، التقنية والنفسية على حد سواء           

 ضوء االنتقادات املوجهة ضـد      علىوعلى مر السنني، و   ). الثالثاملستوى  الثاين، و املستوى  و
اية من اخلطة الوطنية للوق "باسم، ملسار عمل حمدد وزارة الصحة دراسة  أجرتهذا القانون،   

لـصحة  ملتعلقة با هداف ا األمن  منوعة  ختريت جمموعة   اويف هذا اإلطار،    ". انعدام اخلصوبة 
 من أسباب انعدام اخلصوبة ومحالت توفري املعلومات الصحيحة اليت   وليةالعامة، مثل الوقاية األ   

  . ومجيع السكان، مبن فيهم الشبابواألزواج تستهدف النساء

 والنساء، وخـصوصا    زواجأنه غري كاف حلماية حقوق األ       أثبت  هذا السياق  يد أن   -430
 رقـم   األمر (2006بدأت احملكمة الدستورية منذ عام      فقد  ومن مث،   . يف األمومة النساء  حق  

حيث أعلنـت   ،  املتصلة هبا دئ التوجيهية   ا قواعد قانونية معينة واملب    تناوليف  ) 369/2006
 من  32 واملادة   3مبوجب املادة   نصوص عليهما   املعيار املعقولية واحلق يف الصحة      مب أهنا ال تفي  

  .51الدستور اإليطايل، على التوايل

 احملكمة الدستورية، جيـدر     اتالذي سيتبع قرار   التشريعي   وإىل حني حدوث التطور     -431
 مـن األقـاليم     ا هل ا مرخص ا مركز 276ذكر أنه، على املستوى التشغيلي، يوجد يف إيطاليا         

 املبـادئ التوجيهيـة     وباإلضافة إىل ذلك، فإن   . بية على اإلجناب  بتطبيق تقنيات املساعدة الط   
) الذي يشري إىل إجراءات وتقنيات املساعدة الطبية على اإلجنـاب          (40لتطبيق القانون رقم    

 ملشورةومت حتديد أنواع ا   .  عالج  قبل بداية كل   إىل األزواج خدمة تقدمي املشورة    توفري  توخي  ت
اجلمعية األوروبية للتناسل   و الدولية   تعرفه املؤلفات  من املشورة    هذا النوع  (القرار) 1: (التالية

 بـشأن   ة أو تقدمي املشور   تأثرياتبأنه تقدمي املشورة بشأن ال     )ESHRE(األجنة  البشري وعلم   
ما  املقترح   لعالجأثناء ا أن يفهموا    من   املعنيني األساسي هو متكني     غرضوال). اتختاذ القرار ا

أسرهم وعلى أي أطفال وأن يفكروا مليا، أثناء هذا         على  و عليهم تأثريات قد حيدثه هذا من   
) 2(؛  عـالج فر هذا النوع من املشورة قبـل كـل          اوسوف يتو . العالج، يف هذه التأثريات   

__________ 
] 40[القانون  : " ، إىل أن  2009أبريل  / املنظورة يف نيسان   151أشارت احملكمة الدستورية، يف القضية رقم         51

جييز إمكانية أن تضعف محاية اجلنني من أجل إفساح اجملال لبلوغ اهلدف املنشود، أي جييز استخدام املساعدة                 
ومن غري املعقول اآلن، إذا كان غرض القانون        . ملموسةالطبية على اإلجناب إذا كانت تضمنها توقعات جناح         

إجياد التوازن الصحيح بني محاية اجلنني واحلاجة إىل اإلجناب، إنتاج أجنة بأعداد كبرية من أجل حتقيق إمكانية                 
إجراء عملية تثبيت جنني واحد، وال جيوز أن يتجاوز عدد هذه األجنة ثالثة بأي حال من األحـوال، كمـا                   

 احلظر اجلوهري للحفظ بالتربيد الشديد، الذي ال يسمح به إال يف حالة القوة القاهرة عندما يكون        يتعني فرض 
 لعـام   40وينبغي أال يستبعد القانون رقم      . ضروريا للغاية فيما يتعلق باحلالة الصحية للمرأة بعد اإلخصاب        

ة على اإلجناب، مثل صحة      إمكانية السماح ببحث املتغريات العديدة اليت تصاحب عملية املساعد         2004
  ". وسن املرأة املعنية واحتمال إنتاجها أجنة غري قوية
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 بأنه تقدمي   األجنةاجلمعية األوروبية للتناسل البشري وعلم       الدولية و  تعرفه املؤلفات : (الدعم
 وأواألفراد  .  والصعوبات كرب يف أوقات ال   زواجم األ والغرض منه هو دع   ). ةعماشورة الد امل
 احلصول علـى  إما الذين ال ميكنهم     :  الذين ميكن أن حيتاجوا إىل هذه املساعدة هم        زواجاأل
 يتعني أو كل من     العالجيف اخلضوع لنوع حمدد من أنواع        صعوبة    كل من لديه   وإما الجالع

 الدولية واجلمعية األوروبية    عرفها املؤلفات ت( املعاجلة )3( ؛عالجيةفشل دورة   يواجه   عليه أن 
والغرض هو مساعدة األفراد أو     ).  تقدمي املشورة العالجية   ا بأهن األجنةللتناسل البشري وعلم    

 انعـدام اخلـصوبة،     مواجهة عواقب عالجـات    استراتيجيات متكنهم من     يف وضع  األزواج
  جيري على وجه اخلصوص،  و. ددةحموضاع  أومساعدهتم على ختفيف تطلعاهتم وقبول حقيقة       

 إمكانيةصوبة شركائهم، وخ، وانعدام تهمانعدام خصوب:  جتاهمحث الناس على فحص موقفه
 .العالجفشل 

 حاالت  معدل على البيانات اإلجيابية بشأن      شديد، جيب الت  اإلجنابيةويف إطار الصحة      -432
 %6ر7 مقداره تناقصة  ومث). IVG: إليطاليةللغة ا االسم املختصر با   (اإلهناء الطوعي للحمل  

 إمـرأة بـني سـن       1000 الطوعي للحمل لكل     اإلهناءعدد حاالت   (يف معدل اإلجهاض    
واالخنفاض أسرع بـني النـساء      . 2005منذ عام   )  وسن التاسعة واألربعني   ةاخلامسة عشر 

 االخنفاض املطرد يف    اإلشارة إىل  جتدروبشكل أعم،   .  تعليما والعامالت واملتزوجات   فضلاأل
، حيث اخنفض هذا املعدل بنسبة      حىت اآلن   من القرن املاضي   جهاض من الثمانينيات  معدل اال 

ال ، و )%11ر1( أقل معدالت حاالت اإلجهاض      ذات العامل   بلدانوإيطاليا من   . %43ر5
محـل  معـدل   فـإن    وعالوة على ذلك،     52.)%7ر4(نيا  ا أمل تسبقها يف هذا الصدد سوى    

أقل مـن   حيدث  : متواصل االخنفاض  أوروبا وهو     من أقل املعدالت يف     يف إيطاليا  املراهقات
جهاض اإلتبني أن معدل قد و. العشرينسن  دون بني الشابات والدة من مجيع حاالت ال2%

قـيم  الومتاثل هذه القيمـة     .  فتاة 1000من كل    4ر9عادل  ي 2006القاصرات لعام   بني  
ويف احلالـة   . طاليـا قيم أعلى يف مشال ووسط إي     مع وجود   األعوام املاضية، ولكن    اخلاصة ب 

 من  %29ر8 من احلاالت ويف     %69ر3على اجلراحة يف    الوالدين  وافقة  ماألخرية، صدرت   
 ميكن تأكيد املعدل     يف السنوات السابقة،   كماو. مايةاحلاالت صدرت املوافقة من حمكمة احل     

 مبعدل اإلجهاض بني املراهقات يف     قورن املراهقات، وخصوصا إذا     لإلجهاض بني املنخفض  
 2157مـن   املؤلفة  ويف هذا الصدد، تؤدي مراكز تنظيم األسرة،        .  الغربية األخرى  دانبلال

ال  هذه البيانـات     بيد أن . رئيسيادورا  ) 2004 يف عام  (ا خاص ا مركز 112 و ا عام امركز
، يف  لحمـل  الطوعي ل  اإلهناء من حاالت    %7 تكان وبينما.  املهاجرات  النساء وضعتصف  

. 2005يف عام   % 30 إىل   ارتفعت نسبة ال ه هذ فإن،  نبياتج أ اتواطنمب تتعلق،  1995عام  
جـدا  الـسن   ألجنبيات، وخصوصا الـصغريات     بني النساء ا   معدل اإلجهاض    فإنومن مث،   

 .إليطالياتبني النساء ا من معدل اإلجهاض ة أمثالأربعبوالعازبات، أعلى 

__________ 
  . اليت قدمها مركز الوبائيات2008أرقام عام   52
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أوائل  الرقم يف    كان: ةدايزمتالظاهرة  إن هذه   ، ف اإلجهاض التلقائي وبالنسبة لوضع     -433
األعوام يف  رقم  بلغ ال كل ألف مولود حي؛ و    مقابل   89ر2 حنو    من القرن املاضي   الثمانينيات

 االعتبار  يتعني أن يوضع يف   ومن بني أسباب الظاهرة،     . 127ر6األوىل من األلفية الثالثة حنو      
 تأثري  مور ذات وهي أ سن األمهات عند الوالدة، والعوامل البيئية وعوامل العمل،         االرتفاع يف   

يظهر ، بينما  أكثرجهاض تلقائيإ، يسجل الشمال حاالت  الويف هذا اجمل  . سليب يف منو اجلنني   
  ). سنة19-15 ( الصغرياتيف اجلنوب بني الشاباتهذا الوضع 

، األمراض العقلية واإلدمان   تناول مسألة وتتطلب صحة النساء اهتماما خاصا عند         -434
بـني  إلعاقة  لاإلكتئاب هو السبب الرئيسي     :  بني النساء  تانشي متف تني الظاهر اتنين ه إحيث  
. الفصامعادة ما جيري التقليل من شأن       و.  سنة 44 و 15بني  الالئي تتراوح أعمارهن    النساء  

 سلسلة من اإلجراءات الرامية     2008 - 2006 للفترةالوطنية  الصحية  حددت اخلطة   قد  و
 بأشكال ارهتان حمددة، وهي عوامـل خطـر          احلياة الشديد التأثر   أسلوبإىل مكافحة آثار    

  . وتعاطي املخدراتيات الكحولللتصدي ملعاقرةرئيسية هتدد الصحة، مع إيالء اهتمام خاص 

مكافحة إدمـان    األخرية، مت توطيد السياسات الصحية لبلدنا يف جمال          ألعوامويف ا   -435
 8املادة  عمال ب  إىل الربملان،    آنذاك التقرير املقدم من وزير الصحة       ها أظهر مل  وفقا ،الكحوليات
 فتـرة  الوطنية لل   الصحية  يف اخلطة  قد جرى التسليم فعال،   و. 125/2001  رقم من القانون 

 يـات  الكحول اليت تـسببها   ة واالجتماعي ة الصحي ألضرار ا احلد من  بأن   2005 - 2003
جيال األ حبماية صحة علقالصحة العامة، وخصوصا فيما يتيف جمال هداف األأحد أهم يشكل 
سياسات املبادئ التوجيهية لالحتاد األورويب خبصوص      سياسات بلدنا   توطيد   سدوجي. الشابة

 اجلديد يف جمـال     من خالل برنامج العمل اجملتمعي    ،  ، اليت شددت  ياتدمان الكحول إ مكافحة
 بتعاطي ومعـاقرة  على املشاكل الصحية املرتبطة     ،  2008 - 2003الصحة العامة لألعوام    

  . ياتالكحول

ويف هذا اإلطار،، مازالت هناك، بالرغم من التقدم الذي سجل يف نظام خـدمات                -436
 الوطنية للرعاية الصحية، بعض الظواهر ومواطن الضعف املقلقة فيما يتعلق           الدائرةوتدخالت  

 وبالتـايل زيـادة تعـرض       تعاطني من السكان  الزيادة ذات الصلة يف العدد اإلمجايل للم      : ب
 املنـتمني إىل اجملموعـات      تعـاطني  وبصفة خاصة امل   ة االجتماعي ضرارألالسكان املعرضني ل  

، مثـل   يات بالكحول ة املتصل األضراراالجتماعية الدميوغرافية املعرضة بشكل خاص ملخاطر       
  .النساء والشباب

. سـنة  24و 18 الالئي يتراوح عمرهن بـني     النساء،   املتعاطيات بني د عدد   يزاتوي  -437
 بـني الوجبـات     تعـاطي مثل ال ،  اخلطرزايد سلوك التعاطي    ت:  ما يلي  وبشكل عام، سجل  

؛  على السواء وبني النساء    من اجلنسني صفة خاصة بني الشباب      والسكر، وب  والتعاطي املفرط 
 يف   اليت تواجه  ؛ إىل جانب الصعوبة   مل أثناء احل  سكرات امل عاطي من النساء ت   %50 وتواصل

 من  ون يعان ن الذي تعاطنيحتياجات امل امكيف مع   عالج   بضمان توفري  ما يتعلق مناطق في بضع  
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فإن ) 2006(ات املعهد الوطين لإلحصاء     ئيووفقا إلحصا . حلاد ا ياتمشاكل إدمان الكحول  
قص من الذكور واإلناث ار بني مرتادي امل  مرتفعة املعدل اخلطورة  شديد   السلوك ال   أنواع بعض

رة تعتمد سياسـات    ومن أجل محاية صحة الشباب والنساء، ما فتئت الوزا        . على حد سواء  
 الثقافية التصورات ومحالت االتصال اليت تستهدف      الئمةوإجراءات، مثل املبادئ التوجيهية امل    

  . اخلطرألنواع السلوك املختلفة لتأثريات، لتوضيح اتعاطي املسكراتل

بني الشباب والنساء، وخصوصا النـساء يف       للغاية   مرتفعا   التدخنيزال انتشار    وما  -438
خني أثنـاء   دويتسبب الت .  اجلنني فيما يتعلق بصحة   ويثري هذا خماطر  أو احلوامل،   سن اإلجناب   

 الوظيفـة   تطـور ، مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب على          املواليدخنفاض وزن   ااحلمل يف   
 ألعواميف ايتزايد و. "موت الوليد املفاجئ  "  املسماة االتاحلنسبة كبرية من    حدوث  التنفسية و 

مراض ذات صلة بالتدخني، مثل سـرطان الرئـة أو          أعانني من   ي  يتاللاألخرية عدد النساء ا   
على  بالغ االخنفاض ويتعلق     ، الذين يقلعون عن التدخني    ،زال معدل املدخنني   وما. االحتشاء

، يف كثري من احلـاالت، أمـراض ذات صـلة            بالفعل  بأشخاص كبار، لديهم   وجه احلصر 
 يف فئـة معتـادي التـدخني،        يندرجن  من النساء اإليطاليات   %17ويقدر أن   . بالتدخني

 املتعلقـة ، بينما تتوقف البيانات     بوضوح ميكن حتديدهن     مدخنات شرهات  منهن% 3ر4و
 هتدف السلطات اإليطالية إىل حتقيق      ولذلك. على التوايل % 10ر1و% 29ر2الرجال عند   ب
 التاتـصا  بدء التدخني بني الشباب، من خالل تفعيل بـرامج         احليلولة دون :  التالية غاياتال

التعليم املتوسط والسنوات األوىل    مرحلة  ( تستهدف األطفال يف سن الدراسة        متكاملة صحية
 عن التدخني أثناء احلمل، مـن خـالل         اإلقالعالتشجيع على   و؛  )من مرحلة التعليم الثانوي   

من أجل   نظم رعاية، داخل اهلياكل ذات الصلة،        إنشاءإجراءات تثقيف واتصال، إىل جانب      
  . والنساء يف سن اإلجنابهنلاليت يدخن أثناء محللنساء اا

عدم وجود  بسبب  ، اليت تشح املعلومات عنها يف إيطاليا        السمنة سألةوفيما يتعلق مب    -439
 8ر7 األرقام الصادرة عن املعهد الوطين لإلحصاء أن وردتهذه الظاهرة، أ نظام وطين ملراقبة

بعض األوضاع اإلقليمية، أدى اهتمـام      ويف  .  ربات بيوت  معظمهنمن النساء مسينات، و    %
قطاع الصحة العامة والقطاعات األخرى املعنيـة إىل مـشاريع          مسؤويل  ديري و موحساسية  

ويف بعض وحدات الرعايـة     . ومبادرات مثرية لالهتمام ميكن اعتمادها على الصعيد الوطين       
أو هياكـل    )Sian( دائرة صحة األغذية والتغذيـة    الصحية احمللية، بدأت، بناء على مبادرة       

خرى، مشاريع تثقيفية لكل من املدارس، تتم هبا خماطبـة التالميـذ واملدرسـني،              أمؤسسية  
مبادئ توجيهية خبصوص   إعداد  وتضمنت مشاريع حملية أخرى     . ويل شركات األغذية  ؤومس

ا يا جولي يسفريويل فين ( املدرسية وممارسة الرقابة على برامج التغذية املدرسية          الغذائية الوجبات
وتنوع الوجبات، مبا يف ذلك ضبط قـوائم الطعـام          ) وفينيتو ولومباردي، على سبيل املثال    

وعالوة على ذلـك، تقـرر بـدء         ).RSA :باللغة اإليطالية (  يف دور املسنني   تغذية ال مراقبةو
مشاريع تسويق اجتماعي، تتضمن التوزيع اآليل للغذاء، عن طريق إشراك أصحاب املصلحة            

 ).رومانيا - إميلياإقليم  (املعنيني
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 من اتفاقيـة    3 واملادة   6وكما ذكر يف القسم املتعلق بالعنف ضد املرأة حتت املادة             -440
، مبا يف    ضد املرأة  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يتعني أيضا تناول نتائج العنف           

ن العواقـب   االقتصادي، من منظور طيب بسبب كل م      والبدين والعقلي و  ذلك العنف اجلنسي    
 واآلثار اجلانبية، مثل االكتئـاب والقلـق ونوبـات اهللـع            بدينالفورية املتعلقة بالضرر ال   

 ئيةالنـسا املرضية  ضطرابات  الاإلدمان واالضطرابات اجلنسية وا   حاالت  واضطرابات األكل و  
 .ئيةاالتصال اجلنسي واالضطرابات املعدية املعوية واألمراض القلبية الوعابواألمراض املنقولة 

وح أعمارهن  اأن النساء الاليت تتر   ) 2006(وتظهر بيانات املعهد الوطين لإلحصاء        -441
اليني  م 7قعن ضحايا للعنف أثناء حياهتن، يقدر عددهن بقرابة         ي والاليت   سنة، 70 و 16بني  
 ذات منـشأ  وينظر إىل العنف ضد املرأة، وخصوصا العنف العائلي، على أنه ظـاهرة             . إمرأة

. حتدث يف اجملتمع ضد الضعفاءاملختلفة اليت شكال العنف أ هاساستقوم على أمل، متعدد العوا
 لتنفيذ وقاية فعالة، حىت     انطالق نقطة   ألزواج ا ات دينامي  نطاق  العنف يف  طرائقوتعترب معرفة   

لجأن إىل خدمات الطـوارئ يف      يعدد الضحايا الاليت    يشكل  و. داخل مرفق الرعاية الصحية   
اخلدمات الـصحية   ب ،تعرضن للضرب ي الالئي   ، النساء عنيوتست. تناميةاملستشفيات ظاهرة م  

. ، هبذه اخلـدمات    الالئي ال يعتدى عليهن    ، النساء أمثال استعانة  5و 4 مبا بني   يفوق بتواتر
 إىل  يلجأنلجأن إىل غرفة الطوارئ أكرب كثريا من عدد النساء الالئي           يلالئي  ضحايا ا وعدد الن 

قـدمها  ة، وإىل اخلدمات االجتماعية، وإىل اخلـدمات الـيت ي         الشرطة من أجل تلقي املشور    
  .املتطوعون

ـ  (جلاينونادرا ما يتم إبالغ الطبيب املناوب يف غرفة الطوارئ عن ا            -442 نجم هـذا يف    ي
العنف على يد شـخص     "لمعظم األحوال عن ما يتضمنه امللف اإلكلينيكي من تعريف عام           

غرفـة  الواقـع أن    و. ملدى الفعلي للظاهرة  كتشاف ا امن الصعب   إن   ف ،ومن مث "). معروف
 الكـشف عـن    ، باإلضافة إىل التدخل الطيب يف احلالة الطارئة،       الطوارئ هي اليت ميكن فيها    

النفـسي  املنظـور     استجابة مـن    ذلك مبا يف  استجابة جوهرية،    واستهاللالعنف العائلي،   
  . إقليمية ذات صلةة شبكإقامةنتيجة إضافية هي تسفر عن  االجتماعي،

 صغرية مـن مقـدمي الرعايـة        أفرقةوعلى مدى سنوات، سجل يف إيطاليا إنشاء          -443
، الستماعمراكز اإلغاثة من العنف اجلنسي، ومراكز ا      (مواقع وإدارات متنوعة    من   ،الصحية

ومراكز حتديد االعتداء اجلنسي على األطفال وإساءة معاملتهم، ومراكز تقـدمي املـشورة،             
وهناك حاجة واضحة اليوم إىل التوحيد القياسي إلنشاء خـدمات          ). . الشباب، إخل  دوائرو

إغاثة مالئمة لضحايا العنف اجلنسي والعائلي يف غرف الطوارئ باملستشفيات باعتبارهـا            
موقعا متميزا الفتتاح أفرع مكرسة هلذا الغرض ولتعزيز التـدريب املكثـف املخـصص              

  . للعاملني يف الرعاية الصحية

ة بتنفيذ قلع املت الرئيسية، تتضمن إحدى املشاكلالنساء املهاجراتضع وفيما يتعلق بو  -444
 ري اليت جي   وخارجها، عمليات التنقل داخل أوروبا   النامجة عن    ية السكان التغرياتنظام شامل   
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ومن املعروف متاما أنه يف بعض مناطق البلـد يكتـسي الوجـود             .  على مر السنني   وطيدهات
 بقدر كبري يف التنمية االقتصادية      إسهامه، حجما مناسبا، مع     ينظامغري ال  وأ نظامياألجنيب، ال 

  . والرفاه االقتصادي للبلد

 ت جلنة الصحة واهلجرة، الـيت تـضمن       أنشئت،  2006ديسمرب  /ويف كانون األول    -445
تعزيز إمكانية وصول املهاجرين إىل خدمات الرعايـة الـصحية          من بينها    مجلة أمور    واليتها

، أكثر  2006 كان هناك، يف عام      والواقع أنه . لنساءلالء اهتمام خاص    ا، مع إي  هب نتفاعهموا
ومن أجل تعزيـز    .  يف األراضي الوطنية، وكان نصفهم من النساء       نظامي مهاجر   مليوينمن  

 املهاجرين، وخصوصا النساء، إىل اخلدمات االجتماعية وخـدمات          السكان وصول كل من 
 الرعايـة الـصحية يف      علومات وإرشـادات  إعداد ما يتصل بذلك من امل     الرعاية الصحية، و  

تقرر،  ،)Azienda Sanitaria Locale :ةاإليطالياللغة ب(وحدات الرعاية الصحية احمللية اإليطالية 
 مليون  25 آنذاك بإنفاق    لقائمة، أن ترخص وزارة الصحة ا     296/06مبوجب القانون رقم    

يز صـحة الـسكان     معهد وطين لتعز   إنشاء، من أجل    2009 و 2007يورو، بني عامي    
 3ووضـع املرسـوم الـوزاري املـؤرخ         . املهاجرين ومكافحة األمراض املرتبطة بالفقر    

  . 53املعهد حتت إشراف وزارة الصحة) 1املادة  (2007 أغسطس/آب

، مركز تنـسيق تـابع      1996 عام   ملهاجرين، يوجد، منذ  ولتعزيز صحة السكان ا     -446
 املعهد الوطين للصحة واهلجرة ومكافحة الفقـر       ، وقد أدمج املركز بعد ذلك يف      التيومإلقليم  

ويوفر العـالج   . األجانب املذكور أعاله، املفتوحة أبوابه أمام مجيع املواطنني، اإليطاليني أو        
 200 شخـصا و   150ما بني   قبل املركز يوميا    ويست. جمانا أيضا للمهاجرين غري الشرعيني    

قافيني الذين يعملـون يف الترمجـة       ويستفيد اهليكل من عمل الوسطاء اللغويني والث      . شخص
ويتكلم الوسطاء يف املركـز     . الشفوية االجتماعية ويكفلون استقبال املرضى بلغتهم األصلية      

أعضائهن  جرى تشويه     شخص سنويا، مبن فيهم نساء     800ويتلقى حنو   .  لغة 20 حاليا حنو 
 احلـساسية،   األمراض اجللديـة، وأمـراض    : التناسلية، فحوصا طبية يف التخصصات التالية     

واألورام، واجلراحة التجميلية، واألمراض الباطنية، واألمراض املعديـة، وأمـراض اجلهـاز            
__________ 

اليت أسندهتا وزارة الصحة إىل املعهد، يتسم بأمهية خاصة تنشيط املرافق االجتماعية واملرافق              بني املهام األخرى    53
اض الرئيسية املرتبطة باهلجرة، والوقاية منها، وعالجها، باإلضافة إىل مكافحة       الصحية اإلقليمية لتشخيص األمر   

األمراض املرتبطة بالفقر، وذلك بالتعاون الوثيق مع الدوائر اإلقليمية، ووحدات الرعاية الصحية احمللية التابعـة               
تخصصية، عن طريق وسائل    وتتعلق أنشطة املساعدة ال   . لألقاليم، والرابطات الطوعية الناشطة يف جمال اهلجرة      

التـدخالت  ) أ: من بينها العالقات التعاونية مع مرافق الصحة العامة األخرى، مبا يلي على وجه اخلـصوص              
لوقاية املرضى املعرضني خلطر اإلصابة باألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي وتشخيص حاالهتم وعالجهـم،              

ج من النساء املعرضات للخطر إىل عادات وقائية، بإنشاء برنـا         القيام، بالنظر إىل افتقار جمموعات معينة م      ) ب
رعاية ومحاية النساء   ) ، ج ) وسرطان عنق الرحم   فريوس الورم احلليمي البشري   (للوقاية من سرطان عنق الرحم      

واألطفال املهاجرين والرحل، وذلك بتيسري الوصول إىل اخلدمات الصحية اإلقليمية واإلرشاد إىل خـدمات              
وعلى وجه اخلصوص، فإن املعهد، لتيسري احلـصول علـى اخلـدمات االجتماعيـة              . لصحية احمللية الرعاية ا 

والصحية، استهل مشروعا سيتضمن موظفني متعددي الثقافات ومتعـددي التخصـصات لتنفيـذ أنـشطة       
ت، وسوف يقدم املوظفون متعددو الثقافا    . االستقبال واإلرشاد والتثقيف الصحي والدعم طوال العالج الطيب       

 وسيطا ثقافيا، املشورة التقنية إىل وحدات الرعاية الصحية احملليـة،           25املدربون تدريبا خاصا واملؤلفون من      
  . بفضل الدعم املايل املقدم من املعهد الوطين للصحة واهلجرة ومكافحة الفقر
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جلنسي، العصيب، وأمراض املناطق املدارية، واألمراض اجلنسية، واألمراض املنقولة باالتصال ا         
، مرضى جمموعهم   2007 و 2006 و 2005األعوام  وسجل استخدام املرفق، يف     . واإليدز
  . مريض، كان حنو نصفهم نساء مهاجرات24 000

نساء :  للتمييز األكثر تعرضا على األرجح   ويتعلق وضع آخر مثري للقلق باألشخاص         -447
وإحـدى  . ، الاليت يعشن يف حالة صحية غري مستقرة، وخصوصا األمهات من الروما           الروما

 تستهدف شعب الروما،     تدخالت حمددة بشأهنا، ولو أهنا ال      ى البالغة األمهية اليت جتر    سائلامل
 مجلة أمور   مراكز تقدمي املشورة   استعراض   تبعويست. تتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأة    

، يف االستعداد مسبقادف إضايف هو هب، نساء الروما مساحات مفتوحة حلماية توفريمن بينها 
ما إىل املستشفيات   تذهب نساء الرو  ال  وعادة ما   . ماية أطفال الروما  حل ،وقت احلمل والوالدة  

التشريعات اإليطالية على إجرائها أثناء     نص  تال يلجأن إىل الفحوصات اليت      هن  للوالدة، و إال  
 الـزواج   ة مـشكل  على معاجلة ملساعدة  ا الوصول إىل العيادات     تيحوينبغي أيضا أن ي   . احلمل

حصوهلا اهلن   وأطف ات عواقبها على صحة األمهات الشاب     تقتضي يتاملبكر واألمومة املبكرة، ال   
 بني اجملتمعات اليت تعيش علـى       إقامة صلة واملشكلة حاليا هي    . هتمامال ا قدرمنأقصى  على  

نظر املزيد من التفاصيل بشأن مراكز تقدمي املشورة،        ( الرعاية الصحية    وخدماتأراضي البلد   
  ). 13 املكرس للمادة الفرع

 جتربة إجيابية لتدريب نـساء      خيمات، أجريت يف امل   باملمارسات اجليدة وفيما يتعلق     -448
). يف نـابويل   (1 وحدة الرعاية الصحية احمللية نابويل       اضطلعت هبا الروما على هذه املسائل،     

 عالقة أدت إىل تيسري وصول نساء الروما إىل عيادات          قامة من إ   الصحية ومتكن مقدمو الرعاية  
 يف وحـدة الرعايـة      حىتجرى،  على هذا املنوال،    نسجا  و. وحدات الرعاية الصحية احمللية   

 عـانني مـن   لألمهات الـاليت ي   " مسارات الوالدة " برنامج معنون    عزيزت،  2الصحية نابويل   
  . فيها الوالدةحتدث اليت ى واملستشفناطق جسر بني املإقامةصعوبات يف العيادات، بغية 

تـشويه األعـضاء     تدفقات اهلجرة إىل العامل الغريب ظاهرة        لزيادة يف  ا قد كشفت و  -449
، وهـي   ، بكل ما تنطوي عليه من أمور مهولة، حىت يف البلدان األوروبية،           تناسلية لإلناث ال

سيوية، وتـؤثر   آل ا البلدان ويف بعض    ا على األقل   أفريقي ا بلد 28 يف   تواصل االستدامة ممارسة  
 الـرقم القياسـي     اآلن صـاحبة  وإيطاليا  .  كوكب األرض  على مليون فتاة وإمرأة     130يف  
ـ إل األعضاء التناسلية ل   ختييط أكرب عدد من حاالت      ذيرويب   األو بلد لل ؤسفامل اث املـانع   ن

إلعالن ووفقا ل . أغلبها بني النساء ذوات األصل النيجريي أو الصومايل       اليت حيدث   ،  للجماع
، اعتمدت إيطاليا تشريعات حمـددة      1995ن اعتمدا يف بيجني يف عام       يوبرنامج العمل اللذ  
، عن طريـق محـالت إذكـاء الـوعي،          نعية والتدابري امل  ةيالقمعالتدابري  تركز على كل من     

  .والتدريب، ودورات جتديد املعلومات

ممارسة تشويه  حظرنع واألحكام املتعلقة مب"، املعنونة 7/2006واعتمدت املادة رقم   -450
 يتعرضنلاليت  اهبدف وقاية ورعاية وإعادة تأهيل النساء والفتيات        " اثلإلناألعضاء التناسلية   
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 املعاقبة علـى املمارسـات   ومن مث، فقد عقدت النية على. سة تشويه األعضاء التناسلية   ملمار
ومبوجب القواعد اجلديدة، يعاقب كل     . والنساء  واملراهقات الطفالت علىاليت تؤثر   الشائنة  

 سنة، وتزاد العقوبـة بالثلـث إذا        12 سنوات إىل    4من ميارس ختان اإلناث بالسجن من       
  .، ويف كل األحول إذا أجري مقابل ربحةصرمورس التشويه على قا

ويف املاضي، كان هذا    .  سلوك إجرامي حمدد فراغا تشريعيا     إدخال النص على   سدوي  -451
أمـا  .  من فانون العقوبات   582 مبوجب املادة    يعاقب عليها ،  إيذاء بدين  جرمية    يعترب السلوك
 توقع على   ،ك، يف املقام األول   ، وكذل ملعنيالسلوك ا ختص  اجلرمية اجلديدة حمددة، و   إن  اآلن، ف 

ثالثا من قانون العقوبات تنص أيـضا علـى      583والواقع أن املادة    . شديدةمرتكبها عقوبة   
جلرمية املشار إليها، بإضافة منعه مـن ممارسـة         ا ارتكابهمعاقبة مقدم الرعاية الصحية يف حالة       

مالزمة للعقوبة املذكورة    ذلك عقوبة    باعتباراملهنة لفترة تتراوح بني ثالث و عشر سنوات،         
  .أعاله

 على عدد من املبادرات، مبـا يف        7/2006وعالوة على ذلك، ينص القانون رقم         -452
ذلك سلسلة من احلمالت اإلعالمية املوجهة إىل أعضاء اجملتمعات احمللية املعنية املوجـودة يف              

هنيني وغريهم من خدمة رقم هاتفي جماين، ووضع مبادئ توجيهية تستهدف امل بلدنا، وإنشاء
العاملني يف جمال الرعاية الصحية الذين يعملون مع اجملتمعات احمللية للمهاجرين القادمني مـن             
بلدان حتدث فيها هذه املمارسة، بغية االضطالع بأنشطة وقاية ورعاية وإعادة تأهيل الفتيات             

  .الاليت تعرضن بالفعل هلذه املمارسة

ه اجلانبني القمعي واملنعي اللذين ينطويان حتما علـى         ويتناول القانون املذكور أعال     -453
، عهـد إىل وزارة     بتدريب موظفي الرعاية الصحية    فيما يتعلق    -1: مشاركة إدارات خمتلفة  

العمل والصحة والسياسات االجتماعية مبهمة إعداد مبادئ توجيهية، بالتشاور مع الوزارات           
يني، مبن فيهم املهنيون الذين يعملون داخـل        املعنية األخرى، توجه إىل أصحاب املصلحة املعن      

ومبوجب املبادئ التوجيهية اليت أقرهتا وزارة الـصحة القائمـة          . اجملتمعات احمللية للمهاجرين  
سجل، وإن مل يكن هذا     ) 2007ديسمرب  / كانون األول  17 مرسوم مؤرخ    وجبمب(آنذاك  

عات، حيث هذه املسائل    على حنو شامل، ظهور احلاجة إىل إذكاء الوعي على مستوى اجلام          
الرعاية التابعني للدائرة الوطنية للرعايـة الـصحية       خدمات  غري معروفة، وإىل تثقيف مقدمي      

، رقـم هـاتفي جمـاين      يف وزارة الداخلية، أنشئت خدمة       -2والعاملني يف القطاع اخلاص؛     
خمصص الستقبال البالغات من كل من يصبح على دراية حبدوث حاالت تشويه لألعـضاء              

تناسلية يف األراضي الوطنية، ولتقدمي املعلومات عن املنظمات اخلرييـة واملنظمـات غـري              ال
احلكومية ومرافق الرعاية الصحية العاملة يف اجملتمعات احمللية للمهاجرين القادمني من بلـدان             

، براجمها للتعـاون اإلمنـائي     تقوم وزارة اخلارجية، بواسطة      -3حتدث فيها هذه املمارسة؛     
أنشطة، يف البلدان اليت ميارس فيها تشويه األعضاء التناسلية لإلناث على الـرغم مـن         بتنفيذ  

وجود قواعد وطنية حتظر هذه املمارسة، مثل الدورات التدريبية واحلمالت اإلعالمية للـثين             
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عن هذه املمارسة وتزويد الضحايا الفارات من العنف باملآوي الالزمة حلمايتهن من العنف؛             
بدور استراتيجي يف منع وقمع تشويه األعضاء التناسلية        زيرة تكافؤ الفرص     عهد إىل و   -4

 بأن تعد، بالتعاون مع إدارات أخرى، محـالت إعالميـة           - كمهمة أوىل    - وذلك   لإلناث
بشأن حقوق اإلنسان األساسية، وبصفة خاصة حقوق املرأة والفتاة، يتم مبوجبـها تـسليط              

 من املادة   1البند أ من الفقرة     (وتنفيذا هلذا احلكم    . ياالضوء على حظر هذه املمارسة يف إيطال      
نـشرة   ، بإعداد 2006، قامت وزيرة تكافؤ الفرص، يف عام        ) من القانون املذكور أعاله    3

 يستهدفان الثين عن هذه املمارسة بالتذكري باملعايري الدولية وأحكام القانون اجلنـائي        وملصق
 تعميمها بني مكاتب املقاطعات ومكاتـب شـرطة         وعند إعداد النشرة، اليت مت    . ذات الصلة 

احلدود ومراكز االستقبال ومكاتب اهلجرة يف مقار الشرطة، سنحت الفرصة للتشاور مـع،             
واحلصول على مسامهات من، رابطة املهاجرين واملنظمات غري احلكومية املعنيـة واألطبـاء             

املهنيني اقتراحات قيمـة    وأخصائيي األنثروبولوجيا، حيث قدم كل من هذه اجلهات وهؤالء          
وعهد القانون أيضا إىل وزارة تكـافؤ الفـرص         . إلعداد نشرة موجزة وفعالة وفورية التأثري     

باالضطالع مببادرات توعية مجاهريية، بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية واملنظمات الطوعية           
لتخيـيط   ئي تعرضن واملنظمات غري الرحبية، باإلضافة إىل عقد دورات إعالمية للحوامل الال         

وجتدر اإلشارة بشكل خاص إىل أن الوزارة عهد إليها أيضا بعقد دورات            . أعضائهن التناسلية 
بالنظر إىل الدور الذي ميكن أن يؤديه التعليم والنظام املدرسي          (تدريبية ذات صلة للمدرسني     

 ).يف تعزيز ونشر املعرفة حبقوق املرأة والفتاة

 اليت عهد هبا القانون املذكور أعاله إىل وزيرة تكافؤ الفـرص،            وألداء املهام العديدة    -454
اللجنة ،  2006نوفمرب  / تشرين الثاين  16أنشأت الوزيرة، مبوجب املرسوم الوزاري املؤرخ       

، اليت ترأسها الوزيرة ذاهتـا      املعنية مبنع ومكافحة ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لألناث       
وأعضاء هذه اإلدارة وخرباء    ) نائبا للرئيسة (افؤ الفرص   وتتألف عضويتها من رئيس إدارة تك     

وممثلني عن املؤسسات املهتمة وكذلك املنظمات غري الرحبية واملراكز واجملتمعـات احملليـة             
وأعدت اللجنة أيضا خطة    . ومن مث، فإن اللجنة تعىن مبعلومات املنع ومبادرات التوعية        . املعنية

ة، وذلك بإدراج العناصر ذات الصلة الواردة يف املبـادئ  لوضع االسترايتجيات العملية الالزم 
  . التوجيهية املختلفة

ونسجا على هذا املنوال، أصدرت وزيـرة تكـافؤ الفـرص إشـعارا عامـا يف                  -455
 لإلناث لتمويل مشاريع منع ومكافحة ممارسة تشويه األعضاء التناسلية          2007أغسطس  /آب

البحث؛ ومحالت إذكاء الوعي؛ ودورات التدريب      / مشاريع العمل : يف ثالثة جماالت خمتلفة   
ونص اإلشعار العام على قبول األقـاليم والـسلطات احملليـة وإدارات             .وجتديد املعلومات 

اخلدمات الصحية الوطنية، باإلضافة إىل هيئات القطاع الثالث، واملنظمات غري الرحبية الـيت             
وفيمـا يتعلـق مبيزانيـة      . اجرينتتضمن بني أغراضها محاية الصحة أو حقوق اإلنسان للمه        

املشاريع ذات الصلة، تتوىل جلنة تقييم خمصصة املسؤولية عن تقييم هذه املشاريع، ومقـدار              
املوارد املتاحة من الـصندوق ذي الـصلة اخلـاص بـاإلدارة املـذكورة أعـاله يبلـغ                  
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وهذه املوارد خمصصة على النحو     . 7/2006 يورو عمال بالقانون رقم      3 546 290ر00
 يـورو   1 160 382ر00البحـث؛ و  /  يورو ملشاريع العمـل    793 890ر00: لتايلا

  . لدورات التدريب وجتديد املعلومات1 592 018ر00حلمالت إذكاء الوعي؛ و

ووقعت املؤسسات املختارة صكا خاصا تعهدت مبوجبه بتنفيـذ املـشاريع طبقـا               -456
خلطة العمل ذات الصلة، الـيت سـيتم        للعناصر التقنية واالقتصادية املتفق عليها، وباالمتثال       

  ).2007أغسطس /اإلشعار العام الصادر يف آب (2009سبتمرب / أيلول30إعدادها حبلول 

، جلنة خمصصة لدراسة احلـق يف الـصحة        ، يف إدارة تكافؤ الفرص    ،ت أيضا ئوأنش  -457
 تكـافؤ أوضـاع   يتمثل هدفها يف رصد الوضع الراهن ووضع مقترحات رامية إىل ضـمان             

ومهمة اللجنة هـي  .  اخلدمات الصحية عرب القضاء على مجيع أشكال التمييز وتيسرواطنني  ملا
 إجيابية لتعزيز تكافؤ الفرص للمهاجرات، ووضع مقترحات إلنشاء برنـامج           إجراءاتحتديد  

.  ومرضى السرطان، يف الصحة    املسننيحلماية األطفال والنساء، وضمان حق الضعفاء، مثل        
وتعمل اللجنة أيضا على إرساء . ع األعضاء موضوع دراسة وتدخلكما ستكون عمليات زر

  .54ثقافة صحة ووقاية من خالل محالت اإلعالم والتوعية

، تظهر البيانات أن الظاهرة تتنامى      اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   وفيما يتعلق     -458
  املصابني بـه   ألجانباعدد  يتزايد  و. ومثة تغري يف خصائص املصابني باإليدز     . بني املهاجرين 

وعلى خالف هذا، فإن عدد حاالت      ). لسابقالعام ا يف  من احلاالت املبلغة    % 20أكثر من   (
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بني متعاطي املخدرات يتناقص على الرغم من تزايـد              

 ويف عـام  .  على السواء  )سنة 40(والنساء  ) سنة 43( من الرجال    عمر املصابني به  متوسط  
 مصابني بفريوس نقص املناعـة البـشرية        ظلوا، بلغ عدد املواطنني اإليطاليني الذين       2006

وتنـاقص  .  ألفـا  25 حنو   لواضحةويبلغ عدد املصابني حباالت املرض ا     .  ألفا 130 - 110
معدل وفيات املصابني تناقصا هائال وأخذ عدد احلاالت ذات الصلة يف االخنفاض بشدة منذ              

وفيمـا يتعلـق بعـام      . فضل الوقاية والتشخيص املبكر والعالجات     سنوات ب  10أكثر من   
. 2006، أظهرت التقديرات استقرارا يف عدد حاالت اإليدز اجلديدة باملقارنة بعام            2007

املصابات بفريوس نقص املناعنة البشرية، استهلت السلطات اإليطاليـة         النساء  وفيما يتصل ب  
وامل املصابات بفـريوس نقـص املناعـة        عدة محالت رصد، وبصفة خاصة بشأن حالة احل       

، مشروعا وطنيا   2001 اإلطار، استهل املعهد العايل للصحة، يف هناية عام          اويف هذ . البشرية
للمراقبة يف مجيع أرجاء البلد تضمن مشاركة أطباء التوليد وأطبـاء األطفـال وأخـصائيي               

وعـة البيانـات     تـسجيل جمم   جرى،  2007ديسمرب  / كانون األول  ويف. األمراض املعدية 
وأكدت البيانات الدميوغرافية بعـض اخلـصائص       . ارةعشإ 1200الدميوغرافية ألكثر من    

__________ 
 إدارة تكافؤ الفرص    ، جيري إعداد ثالثة مشاريع لدراسة وحتليل مسألة احلق يف الصحة، متوهلا           2009يف عام     54

وتتعلق البحوث، على التوايل،    . ويعهد هبا إىل مؤسسات البحث بناء على طلبات جلنة دراسة احلق يف الصحة            
حصول املهاجرات على اخلدمات الصحية، ومحاية النساء باعتبارهن أمهات وتقييد إجراء العمليـات             : مبا يلي 

  .خرىالقيصرية، وومسة القلق واالضطرابات النفسية األ
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فـريوس نقـص    ملصابات ب احلوامل ا النساء  وتتسم جمموعة   .  غربية أخرى  بلداناملشتركة مع   
وبوجود نسبة  ، وحبالة إكلينيكية ومناعية جيدة،      سنة 30 يتجاوزاملناعة البشرية مبتوسط عمر     

، )يف السنوات األخـرية   % 45 - 40( النساء الاليت ال حيملن اجلنسية اإليطالية        دة من متزاي
 %50 (قـصود احلمل غري امل  حاالت  ، وبنسبة عالية من     امن أفريقي الوافدات   وبصفة خاصة 

حيدث فيهـا، أثنـاء احلمـل،    ، باإلضافة إىل نسبة كبرية نسبيا من احلاالت اليت      )على األقل 
  %).23(س نقص املناعة البشرية بفريوتشخيص اإلصابة 

مبسألة ظروف العمل، وبصفة خاصة احلوادث يف مكان العمل، فهي           صلوفيما يت   -459
مـا  فإهنا، في ومن مث،   . دائما ما ال تؤخذ يف االعتبار إال فيما يتعلق بالرجال العاملني فقط           

 احملدقـة  املخـاطر  فيما خيص  االعتبار أثناء احلمل فقط، و     تؤخذ يف عامالت،  نساء ال يتعلق بال 
 يف  زواجكما مل يوجه سوى قليل من االهتمام حىت اآلن حلماية خصوبة األ           . اجلنني فحسب ب

وال يؤخذ ما يصيب النساء من أمراض وإصـابات متـصلة           . مواجهة املخاطر املهنية املمكنة   
. فيف االعتبار على حنو كـا     ) األمراض اجللدية واالضطرابات العضلية اهليكلية    مثل  (بالعمل  

. ة املرتبطة بالعمل املرتيل، وبصفة خاصـة احلـوادث        يكما أن االهتمام أقل باألحداث املرض     
ويوىل اهتمام أكثر قليال لرد فعل املرأة البيولوجي احملدد جتاه املخاطر املهنية الـشائعة مثـل                

بالعمـل  إال   اإلجهـاد املرضـي      وال يرتبط . واحلركية السمية العمل الشاق والعمل التناويب     
 املخاطر النفسية االجتماعية املتزايدة اليت تؤثر يف النساء والـيت           ه في الذي ال تراعى  إلنتاجي،  ا

  .حيدثها عبء العمل املضاعف الذي يتحملنه

 املـرأة ، املرصد الوطين لـصحة      2006وفيما يتعلق باجملتمع املدين، أنشئ، يف عام          -460
")Wave ." باللغة اإليطالية: ONDA(   ة الصحة اجلنسانية، من أجل إذكـاء       هبدف تعزيز ثقاف

إمرأة أو رجال يؤثر يف الصحة واملفاهيم الصحية، ومن مث بأنه ينبغي أن             ء  الوعي بأن كون املر   
ويتوخى . تراعى هذه الفروق بدقة يف مجيع السياسات ذات الصلة بغية حتقيق تكافؤ الفرص            

 اليت تـؤثر يف العـامل       رئيسيةالاملرصد الوطين لصحة املرأة تنشيط البحوث املتعلقة باألمراض         
اجلنساين وآثارها فيما يتصل بوضع سياسات اقتصادية واجتماعية تسهم يف نشر العلوم الطبية             

 وذلك بتعزيز أعمال البحث واملعـارف العلميـة        وتنهض بالدور الثقايف للمرأة يف اجملتمع،     
)www.ondaosservatorio.it.(  

  بشأن الفوائد االقتصادية واالجتماعية 13املادة     

 اخلدمات االقتصادية واالجتماعية،  ب، وكذلك   الفقروتعلقة باملرأة   ات امل ئي باإلحصا صلفيما يت (
  )3قم  ر الرجوع إىل املرفقرجاء

ـ على  تأثريا بالغا   يف هذه املرحلة أثرت العمليات االجتماعية واالقتصادية          -461  ياتتوسامل
شك ا ال   ومم. ساواة عدم امل   أوجه لمواطنني وكذلك على التدابري الرامية إىل احلد من       لة  يعيشامل
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للبلـد ويف نظـام احلمايـة         إىل حد ما يف اهليكل اإلنتاجي      كبريةأنه مت تسجيل تغريات     فيه  
 لتحـسني ، و تفريع السلطة  مبدأ   ولتنفيذ.  املاضية ةاخلمس عشر السنوات    خالل االجتماعية

ؤسـسات  امل إىل  بالرعاية االجتماعية، على حنو مطرد التزايـد،  األسر، يعهد حتياجاتالبية  ت
حيثما ،  كذلك اإلقليمية، والبلديات، والقطاع الثالث و     يةلتشريعهليئات ا لدولة، وا لالمركزية ل ا

 .يةرابطات األسرال، األسر نفسها ويكون ممكنا

  من بينـها   ملة أمور  فيما يتعلق جب   لفتها احلصول على اخلدمات وتك    مسألةويثري هذا     -462
 درجة املشاركة يف سـوق العمـل        والواقع أن . الصعوبات املتصلة بالوقت والتنظيم األسري    

قيام لدعم األسر عند ال   رافق املالئمة    اخلدمات وامل  ميكن أن يقيدمها االفتقار إىل    ونوعية العمل   
  . إىل املساعدة احملتاجني األسرة اآلخرينفرادأو أ/ األطفال وبرعاية

 االعتمـاد    يف مقدورنا  ، إذا مل ميكن   أراضي البلد جوهريا   يف   اتفر اخلدم اويصبح تو   -463
 دورا بارزا يف دعم األسـرة يف        ؤدي ت - كما هو معروف متاما      -على شبكة األقارب، اليت   

 أراضـي البلـد    االجتماعية يف     واملرافق  اخلدمات عدم كفاية أو  /وقد يكون نقص و   . إيطاليا
 تأثريه على فرصة البحث عن      باإلضافة إىل مكانية التوفيق بني العمل واألسرة،      إ حيد من ال  عام
  .عمل

ة روزا، الصادر عـن     2006عام   االجتماعية ل  اتمن تقرير رصد السياس   قد ظهر   و  -464
 حسبما  - بلغ2003يف عام   ذا الصلة   ، أن إمجايل اإلنفاق      القائمة آنذاك  التضامن االجتماعي 

مقارنة البيانات املذكورة أعاله بالسكان أظهرت و.  بليون يورو5ر3حنو  -اء قدره االستقص
ـ  يورو لكل 91 أن اإلنفاق بلغ ما يزيد قليال على      املقيمني،   ن، مـع قـيم   اسكواحد من ال

 102 يورو يف الشمال الغـريب، وبـني    104 يورو يف الشمال الشرقي و     142تتراوح بني   
  . اجلنوبيةنطقة امل يورو فقط يف 39  يورو يف اجلزر و72يورو يف الوسط و

، %)25(، واملسنني   %)38( جملاالت مثل األسرة والطفل       مكرس وأغلب اإلنفاق   -465
 باملهاجرين أكثر قليال مـن      قلعاجملال املت ب  يبلغ اإلنفاق اخلاص   ، بينما %)21(وذوي اإلعاقة   

2 .%  

 رئيسيةالباقي بصفة   يوجد   ابينموتدعم آحاد البلديات ثالثة أرباع إمجايل اإلنفاق،          -466
أكثر قلـيال مـن     (وإىل حد أقل    )  تقريبا %18(لية ما يسمى رابطات البلديات      وحتت مسؤ 

الـيت  و(تفويض من البلـديات     ب اليت تعمل     الصحية ةاالجتماعيحتت مسؤولية الدوائر    %) 7
  ).من اإلنفاق% 26 حنو يعزى إليها يف الشمال حيث أهم ها بأنهدوريتسم 

% 37خـرى   األناحية  المن  " اهلياكل"من ناحية و  " اإلجراءات واخلدمات  "وتغطي  -467
ـ  %. 26 البالغة   املتبقيةنسبة  ال" التحويالت النقدية "من اإلنفاق، ومتثل      يف  ستفيدونويؤثر امل

صة حب التدخالت واخلدمات    ستأثروت.  النطاق ثة الواسعة ثالتوزيع اإلنفاق بني هذه األنواع ال     
، واملسنني  %)55(اإلدمان  االت   حب املتعلقة املستفيدين تكاليفاالت  أكرب من اإلنفاق يف جم    
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% 55ويف املقابل، متتص اهلياكل     %). 44(، وذوي اإلعاقة    %)45(، واملهاجرين   %)50(
   .من اإلنفاق يف جمال األسرة والطفل

، فـإن عـدم     )2008( املعهد الوطين لإلحصاء     أجراه حمدد   ووفقا ملا بينه استقصاء     -468
 قضاء وقت أكرب يف العمل يرغنب يف الالئي  ألف أم،174ة بني األمهات البالغ عددهن  القدر

على العمل ساعات أكثر ينجم لرعاية، لمقدمات ك هنخارج املرتل وتكريس وقت أقل لدور  
فر خدمات كافية يف اإلقليم مـن شـأن تكلفتـها           ان عدم تو  عمن احلاالت   % 27ر2يف  

التمكني من ذلك وتـوفري      العاملني الالزمني  اشتماهلا على ة و ومواعيدها وقرهبا من حمل اإلقام    
 باألطفـال ومـسألة     املتعلقةفيما يتعلق خبدمات الرعاية      (دعم قوي يف جمال رعاية األطفال     

  ).11 الوارد حتت املادة رجاء الرجوع إىل الفرعق، يالتوف

سر اليت يوجد    عدد األ  إىل زيادة  سن الزواج وإجناب األطفال      تأجيل ظاهرة   ؤديوت  -469
يف و. حبيث يتعني على الزوجني العمل مبزيد من اجلهـد        أطفاهلا ومسنوها معا يف ذات الوقت       

الرعاية الناجم عن تناقص عدد األطفال      احلاجة إىل     وضع  أتاح التسعينيات من القرن املاضي،   
 يعـد   ، ولكن هذا مل   للتشيخاألعمار املتوسطة نتيجة    ذوي   املتزايد على    عبءإعادة توازن ال  

 يف عـدد    يتوخى إجراء مزيد من التقليص     إنه ال ، حيث    القريب ممكنا اليوم وال يف املستقبل    
 سيتزايد توطد اجتاه التشيخ على حنو مطرد       بينما    وإمنا يتوخى باألحرى زيادة عددهم،     املواليد

  . مولدا طلبا متزايدا على خدمات الدعم

يتعني أخذها يف االعتبار، مثـل      خرى  أ هناك أيضا عوامل     االجتاهات،وجبانب هذه     -470
 ضـائقة   الـيت تعـاين    ووجود األسر املنخفضة الدخل      ، الزوجية احلياةظواهر عدم استقرار    

  . وأزمة املهارات الوالدية،قتصادية حادةاجتماعية ا

، املميز، بفضل طابعه املتعدد املهن واملتعدد التخصصات        مركز تقدمي املشورة  ويعمل    -471
 وتنفيذ بروتوكوالت مشتركة بني خمتلف املؤسسات اليت        إعداد من أجل    مع وكاالت أخرى  

ريب أكثر  دت نفسه بتوفري ت   قعليها أن تتعامل مع أسر ذات مشاكل متعددة مع القيام يف الو           
ويعمل هذا النوع .  ومعاجلتهاكربعلى التعرف على حاالت الاملعنيني حتديدا ملقدمي الرعاية    

أي تقـدمي    الكفالة والتـبين و    يسريمبادرات هتدف إىل تعزيز وت      إطالق  على  أيضا من املراكز 
املوجهة  داة مهمة لتنفيذ التدابري   أألسرة  إىل ا وتقدمي املشورة   .  إىل األسر  خدمات دعم الحقة  

حنـو الوقايـة     إىل محاية صحة املرأة، والعمر النمائي، والعالقات األسرية، مع التوجه بقوة          
  .واإلعالم والتثقيف الصحي

إىل  تقـدمي املـشورة   ويف بعض السياقات احمللية، مت إحراز نتائج جيدة مع مراكـز              -472
وينبغي أن تكفـل    .  مهام رعاية املسنني الضعفاء    دعم أعم، من الضروري     شكلوب. ملسننيا

 باعتبارهـا مـوردا    األسرة   أن تضطلع به   الذي يتعني    لرئيسيا التدخالت ذات الصلة الدور   
وعنـدما  . لنـساء ا وبصفة خاصة إىل  ،  إىل األسرة دعم كبري   قدمي  ت، مع   للعالقات ااستراتيجي

ودور رعايـة   . على احملـك  أنفسهم، يوضع دخل األسرة     رعاية  ن على   ييعد املسنون قادر   ال
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وعلـى وجـه    ،  يف املرتل وحىت الرعاية    غري كافية من حيث العدد ومرتفعة التكلفة،         املسنني
من مث، فإن هناك، يف     و. غري كافية سسات احمللية،    املؤ اليت تقدمها  الرعاية املتكاملة    اخلصوص

 متزايد إىل و حىت يف حالة إسناد العملية على حن   -  من جانب املتطوعني   ا قوي هذا اجملال، التزاما  
 التكلفـة   اإلضـافة إىل   اجلودة، ب  حبيث ال تضمن   وضع بالغ السوء   لكن ال  - معاونني مرتليني 

تعيني خمططات وأمناط حمددة بغية التوصل أيـضا إىل         ولذلك يلزم   .  حتملها تعنياملرتفعة اليت ي  
 اللغـة ب(االقتصادية واالجتماعية ملن يطلق عليهم مقدموا الرعايـة املرتليـة            لظاهرةلتسوية  
  ). badanti :اإليطالية

 اإلشـارة إىل  در  جتجتماعية،  اوفيما يتعلق بالوصول إىل سوق العمل من وجهة نظر            -473
مرور الوقت، واليت ميكن    مع   اليت اختربت  املكرسة كلية للنساء،     أنواع خدمة التوظيف العامة   

الـدعم  (املبادرات الرامية إىل التوفيق بني العمل واحلياة األسرية     ) 1(: تصنيفها يف أربع فئات   
 أصحاب العمل، من أجل التشجيع على إعادة        إىلوجهة أيضا   امل، و )املايل أو اخلدمات املالية   

التدخالت املتعلقة  ) 2 ( العمل؛ مكانأو إجياد خدمات ذات صلة يف       ،  لزمنيةداول ا اجل صياغة
، والتدريب، وخطط التوظيف من خالل      اإلرشاديةاملشاريع  (إعادة اإلدماج يف سوق العمل      ب

التدخالت الراميـة   ) 4(؛  املنظومي املنحى العمل  ) 3(؛  )التلمذة الصناعية التدريب الداخلي و  
واة بني اجلنسني، ا املسشؤون مستشار  إشراككثريا ما تتضمن اليتلثقافة اجلنسانية، ا تعزيزإىل 

 يف احليـاة االقتـصادية       على قدم املـساواة مـع الرجـال         مشاركة النساء  تعزيزمن أجل   
 املتعلقةخرى  األنشطة  األ، و حمددة ات تشريع بشأن معلوماتاستخدام مكاتب   ب واالجتماعية،
الـيت  عزيز مباشرة اإلناث لألعمال احلـرة،       دمات ت خل يوىل أيضا اهتمام حمدد   و. باجلنسانية
باالسـتعانة  مهام ومأموريات خـدمات التوظيـف،     خمتلف   يف أنواع خمتلفة حسب      تصنف

 األورويب،  بـرامج االحتـاد   ، واملشاركة يف    ة اإلقليمي ةالربجمذلك  ، مبا يف    ة خمتلف مبصادر متويل 
وبـصفة  ،  التوظيف ليمية بشأن اللوائح اإلق  أو   53/2000 بالقانون رقم    املتعلقةواملبادارات  

  .حلساب الذاتالعمل   يف جمال التشجيع علىخاصة

 إىل  حاجةومثة  . مع مرور الوقت   هذه املبادرات    استدامةواألساس املايل مهم لضمان       -474
 اإلقليمـي مـع     وافـق حية االقتصادية وليس فقط من ناحية الت      نا من ال  اجتاه التنشيط  تفسري

لنـساء، يف الواقـع،     املقدمة إىل ا  سحب بعض اخلدمات    / إهناء كما يرتبط . ددةاحتياجات حم 
كثريا ما كان هناك قاسم مـشترك       و. ا مع مرور الوقت    حتمل تكاليف حتقيق استقراره    تعذرب

مل يتم تأكيد   توافر األموال على حنو متقطع، بينما       بني أنواع اخلدمات املقدمة إىل النساء هو        
وجرى هذا من خالل اعتماد ممارسات       أمهية خاصة توفري األموال إال يف بضع حاالت ذات        

ويف حـاالت   .  نظام إدارة  بإقامةإعادة التمويل اإلقليمي أو     جيدة على املستوى املؤسسي أو ب     
، واتسمت جتربتها مبصري غري يقيين ما دامـت         دمات التوظيف  مرت هذه األنشطة خب    أخرى،

يع املخصـصة، وعلـى وجـه       قد مرت فقط من خالل التعاون األفقي الذي تتوخاه املشار         
  . األوروبيةاخلصوص املشاريع املخصصة
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وأداة منطقيـة وفعالـة للعمـل       ج  ذ منو اجلمع بني  ، يعتزم ويستهدف  ذلكلتيجة  نو  -475
 وتتمثل مسامهة يف    .املتكامل للنفع العام من أجل العمالة الكلية وبصفة خاصة ملساعدة النساء          

الية عن طريق تنمية القـدرة علـى إرسـاء          سياسات اجتماعية وعم   هذا الصدد يف ابتكار   
 على النحو الوارد يف الكتاب األخضر بـشأن         ،، مع إيالء اهتمام خاص لقضية املرأة      "جمتمع"

  .الصادر عن وزارة العمل ج االجتماعي،ذمستقبل النمو

 يف  إلدراجهلتحديد تدخل مالئم      النص عناصر  بشأن استهل ذيشاور ال توفر ال يوس  -476
وتعتقد احلكومة اإليطالية أن من الضروري      .  الذي ستورد فيه طلبات النساء     ضبيالكتاب األ 

 استباقية، سياسات   وضع بني طلبات العمل وعروض العمل، و      التوفيقإحداث تغيري يف وترية     
األقاليم يف  االختالفات بني   األعمار و يف  فروق  الدعم توظيف النساء، مع احلرص على أخذ        و

إعـادة تنظـيم وترشـيد      بة وهياكل اجملتمع املدين و    سيياكل املؤس  اهل وذلك بتعزيز االعتبار،  
  .األقاليم واملقاطعاتكل من ة يف يوتنسيق خمتلف املستويات املؤسس

بني مراكز التوظيـف     ط الشبكي ب السياسات املتكاملة والفرعية الر    حتققوينبغي أن     -477
 ت، مثـل اجلامعـات،     التوظيف وشبكة الوكاالت الوسيطة وهيئات إصدار الشهادا       دوائرو

فرص العمل وهيئات التفتيش وبورصة العمالة توفري واهليئات املتكافئة واهليئات الثنائية وآليات 
 طلبات العمل وعروض العمل من خالل نظـام         بالتوفيق بني   املتعلق نظام املعلومات (ية  نالوط

بـسوق العمـل    ملا يـسمى    مثمرة    نظامية  حلقة بغية توفري ) االنترنتاإلعالنات على   لنشر  
  .املتكاملة، تتسم بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص

. البطاقة االجتماعية  استحداثألزمة، جيدر ذكر    ا ملواجهة تدابري احلكومة    يف إطار و  -478
 معادلـة  اجتماعي، وهي     تقاعدي صلن على معاش  حي للنساء الالئي     تصدر  بطاقة دفع  ذهوه
 األساسي هو أن    االختالفولكن  . سعة االنتشار يف إيطاليا   واال و  فعال  املتداولة  الدفع بطاقاتل

حتمل على الدولة، بدال من حتميلها علـى حاملـة           البطاقة االجتماعية    تتحملهاالنفقات اليت   
   55. الدولة مباشرةالبطاقة، وتدفعها

__________ 
وفيما يتعلق بالطلبات املقدمة    . وللحصول عليها، يكفي الذهاب إىل مكاتب الربيد      .  يورو 40قيمتها الشهرية     55

/  يورو عن األشهر تـشرين األول      120 ديسمرب، تشحن وزارة االقتصاد البطاقة مببلغ     / كانون األول  31قبل  
، سـيجري   2009  وقت الحق يف عام    ويف. 2008ديسمرب  /نوفمرب، وكانون األول  /أكتوبر، وتشرين الثاين  

وعند استيفاء الطلب، ميكن للطالبـة أن       .  يورو على أساس املوارد املتاحة     80شحن البطاقة كل شهرين مببلغ      
وينبغي إيـداع الطلـب، ومنـوذج       . تطلب مساعدهتا يف مكتب الربيد أو لدى مؤسسة الضمان االجتماعي         

 السفر وشهادة مؤشر مكافئ احلالة االقتصادية الصادرة عن         التفويض املمكن، مع صورة فوتوغرافية من جواز      
وميكن حتميل منوذج الطلب مباشرة     . البلدية أو املعهد االيطايل للضمان االجتماعي أو مركز مساعدة ضريبية         

 وجيب استيفاء النمـوذج     www.mef.gov.it/carta_acquisti)(من موقع وزارة االقتصاد على اإلنترنت       
سيكفل مكتب الربيد االيطايل تسليم أو حجز البطاقة، اليت سيجري تفعيلها بعد التحقق من              و. جبميع أجزائه 

ويستفيد من البطاقة االجتماعية كل من املواطنـات        . استيفاء اشتراطات املعهد اإليطايل للضمان االجتماعي     
 يتعلق مبـن يتجـاوز      وفيما.  سنة واألطفال دون سن الثالثة     65اإليطاليات املقيمات الالئي يتجاوز عمرهن      

أو رعاية اجتماعية يتجـاوز مبلغهـا       /أال يكن متمتعات مبعاملة ضمان اجتماعي و      :  سنة، ينبغي  65عمرهن  
، وأن يكون مؤشر مكافئ احلالـة االقتـصادية         ) سنة 70 يورو ملن يتجاوز عمرهن      8000( يورو   6000

السابقني، ضريبة دخل شخصي    ني   يورو، وأال تكون قد فرضت عليهن، يف العام        6000اخلاص هبن أقل من     
ومن ناحية أخرى، فـإن     .  يورو وأال يكن يتلقني أي حق ضماين يف موجودات         10 33ر00تتجاوز  صافية  
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السجن يؤثر يف منـو     إن  ، ف باخلدمات املقدمة إىل األمهات السجينات     فيما يتعلق و  -479
عنـدما يرتكبـون هـم      كذلك   يف السجن و   آباؤهم وأمهاهتم ريين، عندما يكون    أطفال كث 
ولرعاية ودعم األمهات يف السجن، تنظم إدارة السجون اإليطاليـة          .  بعض اجلرائم  أنفسهم

 2008ديـسمرب   / كـانون األول   31ويف  . القانونعليه   ينص   وفقا ملا بعض دور احلضانة    
أي ،  لإلنـاث يف أجنحة السجون املخصصة      و  اإلناث  إمرأة يف سجون   2 526كانت هناك   

ـ  كـن  السجناء يف إيطاليا؛ وكان عدد األمهات السجينات الاليت          كلمن  % 4ر35 بقني ي
 وهذه. 55  مع أمهاهتم  يف السجون   املوجودين  إمجايل عدد األطفال   وبلغ،  53 معهن   أطفاهلن
ملدة ا ا ال يستغرق سوى   سجونن األطفال يف    بقاء بالنظر إىل أن  ،  شديدة القابلية للتغري  األرقام  
   .لتوفري تدبري بديل لألم السجينةالالزمة 

  :وللخدمة اخلصائص التالية  -480

 مـساحات خـضراء      بغية إحلاق   يف الطابق األرضي   ، كلما كان ذلك ممكنا،    تقع •
  وا فيهابلألطفال ليلع متاحة باجلناح، تكون

 ملحقة هبمادورة مياه مع  سرير ومهد، فيهمان ا غرفتتوجد •

 بخ صغريمط •

 غرفة لعب •

  مراحيض وغرف ألدوات التنظيفمرافق  •

  ومساحة خضراءلعب بهزفناء خارجي جم •

  )، غرف للزياراتملوظفي السجنغرفة (غرف خدمات  •

مجيـع املـوظفني    قدمها  يمن اخلدمات اليت    االستفادة   للسجينات واألطفال    ميكنو  -481
الوة على ذلك، حيق هلـم أيـضا أن         وع.  يف السجن  الطبيني والتمريضيني والتقنيني العاملني   

يف طبيب أطفال، وطبيب أمراض نساء، أخصائي       :  آخرين ينييستفيدوا من خدمات أخصائ   
 سـن    علم نفس األطفال يف     متخصص يف  ي نفس أخصائي، إن أمكن،    وكذلكتربية األطفال   

 .النمو

 وهي  .لألمهاتخاصة   نشأة م أقيمت، حيث   وتنفذ جتربة شدية اإلجيابية يف ميالنو       -482
ـ هيكل منفصل   عبارة عن   ،  ة الصرامة خفضمنوحدة حبس    ن الـسجن احمللـي للحـبس       ع
"  احمللية اجملتمعات" يف   دث أشبه مبا حي   على حنو أنشطة احلياة اليومية    فيها ب  يضطلعاالحتياطي،  

 على حـد    والعاملني لسجينات ا - نيويعين هذا أن مجيع املشارك    .  يف السجون  دثمنه مبا حي  
واألهـداف املنـشود    .  باألنشطة الضطالعرا فعاال يف إدارة األماكن وا      دو ؤدون ي -سواء  

__________ 
االشتراطات، فيما يتصل باألطفال دون سن الثالثة، هي ذات االشتراطات املتعلقة بوضع الوالدين، ولكن دون               

  . أي صلة مبعامالت التقاعد
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حىت من خالل    (تهن واستقاللي  األمهات وليةؤسمحتقيقها عن طريق هذه التجربة تتعلق بزيادة        
كساهبن مهـارات   إ، وتدريبهن مهنيا و     )العاملني التثقيفيني  من   بدعمالعالقات بني األمهات،    

ـ على  وخارجه  تماعي لألطفال داخل اهليكل     ، وتنمية التواصل االج   العمل سواء، وتنميـة   ال
 وعلى خطى هـذه   .  بلوغهم سن الثالثة   عندلفصلهم عن أمهاهتم    تمهيدا  ستقاللية األطفال، ن  ا
 إىل معاجلـة مـشكلة      هتـدف  –جربة اإلجيابية يف ميالنو، سيجري تنفيذ مشاريع أخرى       الت

يف أقاليم إيطاليـة أخـرى       – أمهاهتم   الثالثة الذين ميكثون يف السجن مع     سن  األطفال دون   
  ).، وصقلية، وتوسكانازيوال(

   بشأن املرأة الريفية14املادة     

  أكـرب البلـديات،    أي يف عشن يف مناطق املدن الكـربى،       يتتمتع النساء الالئي ال       -483
. بلد أرجاء ال  مجيع يف   ني املقيم ني املواطن  كل  اليت يتمتع هبا   زايا نفسها وامليواخلدمات  احلقوق  ب

ن يعيـشون يف    تتعلق مب  أن الدستور اإليطايل ينص على تدابري حمددة         إلشارة إىل در ا جت بيد أنه 
فـايل  أوسـتا   ، وهي صقلية وسـردينيا و     ة اخلاص النظم األساسية اخلمسة ذات    أقاليم إيطاليا 
ـ       دوليا، وترنتينو ألتو أدي   ي ج يسياوفريويل فين  ة جي، مبن فيهم النساء، وتتخذ السلطات اإليطالي
 . وفقا لذلكةالالزماإلجراءات 

  مباشرة النساء لألعمال احلرة بشأن 15املادة     

وتظهـر  . األعمال احلـرة   األخرية، قطاع    واتيف السن ،  دامهت األزمة املالية الدولية     -484
 مـن   يرتبط هبـا   وما   ات على االئتمان  واقعةبقوة القيود ال  ) 2008(بيانات مصرف إيطاليا    

 ملؤسـسات بإنفاقها، مما يؤثر بشكل مهيمن علـى ا       ف فيما يتعلق    تواجهها املصار مشاكل  
  .واحلرف، اليت يزداد فيها وجود العنصر األنثوي احلجم الصغرية واملتوسطة

يونيه /حزيران (من اجملموع الكلي  % 24 مباشرة اإلناث لألعمال احلرة اآلن    متثل  و  -485
؛ %)29ر3(الزراعـة  : لتاليـة يف اجملـاالت ا مع بلوغ املعدل أعلى من املتوسط  ،  )2008

والشكل السائد هـو الـشركات      %). 27ر5(؛ والتجارة   %)33ر7(الفنادق واملطاعم   و
 5 523 أنـشئت و.  أيـضا  تزايدتة واجلمعيات التعاونية    مهلكن الشركات املسا  والفردية،  

  .2008 هيولي/ إىل متوز2007 هيوني/شركة نسائية جديدة من حزيران

فيما  ذات الصلة    مسؤولية الدولة ،  2006  عام ، نقلت، منذ  وعلى الصعيد املركزي    -486
 من وزارة األنشطة اإلنتاجية إىل رئاسة جملس الـوزراء،          يتعلق مبباشرة اإلناث لألعمال احلرة    

املـشار إليهـا فيمـا يلـي     (تفويض من اجمللس مت نقلها إىل إدارة تكافؤ الفرص      وبناء على   
  ).باإلدارة



CEDAW/C/ITA/6 

GE.10-42537    (EXT) 140 

وتـرأس  . )اللجنـة (الوطنية للمشتغالت باألعمال احلرة     نة  اللجتعمل  ويف اإلدارة،     -487
 والتنسيق والتشاور والتخطيط العـام      اإلرشادمسؤولة عن   هي  و. اللجنة وزيرة تكافؤ الفرص   

 تعـزز و. للمشتغالت باألعمال احلرة  فيما يتعلق باألنشطة املربجمة يف جمال األعمال اإلجيابية         
قد و. ألعمال احلرة لنساء ل باشرة ا املتعلقة مب علومات   وامل والبحوث الدراسات   هذه اللجنة أيضا  

 ودوره واجلـدول    تنظيم األخرية، إلعادة حتديد ال    نواتجتمعت اللجنة عدة مرات، يف السن     ا
  . الزمين والتخطيط للتدخالت بالتشاور مع األقاليم

  األخرية واتاإلدارة بشكل عام، يف السن    عمل   عمل اللجنة، و   قد وجه وبالتحديد، ف   -488
إىل تصميم تدخالت ابتكارية لدعم املشاريع التجارية اململوكة للنساء، وحتسني مـستويات            

بتـصميم  امت اللجنـة واإلدارة     وق.  فرص عمل آمنة طويلة األجل هلن      توفريعمل النساء و  
 تعزيز ثقافة مباشرة األعمال احلـرة،       )2( إدارة احلوافز املالية؛     )1( :أعمال إجيابية خبصوص  

 ذوي  ونعتـرب يورأت اإلدارة أن من املهم تقوية العالقة مع املهنني الذين           . 56صوتكافؤ الفر 
ون املساوة، واللجان املعنية بتكافؤ الفـرص،       مستشار شؤ : أمهية استراتيجية لتحقيق أهدافها   

  . لجان املعنية باألعمال احلرة واملؤسسات احمللية األخرى العاملة يف هذا اجملالالو

% 80شورة واملساعدة التدريبية، من املمكن أن تصل املسامهة إىل          ملبا وفيما يتعلق   -489
 50 000املنح  ب فيما يتعلق  املسموح به يبلغ احلد األقصى لإلنفاق      (سموح به من اإلنفاق امل  

  ). يورو، ومتنح اإلعانات املالية مبوجب قاعدة احلد األدىن

لـوك لـشخص    مم مشروع :املقصودفإن  ،  لتجارية لإلناث ملشاريع ا وفيما يتصل با    -490
تقل   ال ؛ وشركات تضامن   أنفسهن ؛ ونساء يعملن حلساب   وحياة مهنية  إمرأة؛   هواحد، متلك 

ال يؤخـذ يف     احملـدودة     التضامن يف حالة شركات  % (60 عن   ؤسسيهانسبة النساء بني م   
 نساء ما ال يقـل      عيات تعاونية متتلك  مج و وشركات جتارية ،  ) الشركاء العامني  سوى االعتبار

ويف هـذا    .إدارهتا عـن الثلـثني     جمالس   وال تقل نسبة النساء بني أعضاء      أسهمها،   لثيعن ث 
 متلـك  وأاملشاريع الناشئة، : لحصول على اإلعانة كما يلياملؤهلة لاملبادرات تكون السياق، 

  . تأهيل املوارد البشرية وأاالبتكار،  وأ، اخلالفة فيهاالشركات أو 

 بـسعر فائـدة     تجارية اجلديدة اململوكة للنـساء    للمشاريع ال  قرض منحوجيوز    -491
 شهرا، مبـا يف     60 يورو ملدة    40000 حبد أقصى    ، وذلك  من أجل توفري سيولة    نخفض،م

  .  شهرا24بالغة  ال السماحذلك فترة

__________ 
خرية، أنتجت اإلدارة خالل العام، بالتعاون مع رابطة النساء يف املستقبل، قرصـا مـدجما               خبصوص النقطة األ    56

، وهو دليل إلنشاء الشركات أعد باعتباره لعبة جتاريـة          "مدينة مباشرة اإلناث لألعمال احلرة    "تفاعليا بعنوان   
 أماكن رمزية بركائز احملتـوى      تربط فيها جمموعة  ) أنثوية" (مدينة مستقبل "إلكترونية يؤخذ فيها املستخدم إىل      

املعلومـات،  (وبالسري ميكن أن يصل املرء إىل أرشـيف الوثـائق أو األوراق         .  التفاعلي - الوثائقي -التعليمي
اليت ميكن حتميلها وإىل منطقة اختبارات تفاعلية، تنتج حملة مـوجزة أو            ) والتوصيات، واملشورة عرب اإلنترنت   

ملباشرة األعمال  " األدوات امليسرة "ر اللعبة عن جمموعة من أفضل العناصر و       وتسف. حتقق نتيجة ملن جنحوا فيها    
  .التجارية األنثوية
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   2007-2005البيانات اليت تشمل الفترة     

املشاريع املعنيةعدد ونوع  عدد املشاريع املقاطعاتاملوارد املخصصة من ميزانية  املنافسة

   يورو لإلعانات املالية 513 771 2005
  )7(يورو للقروض  224 000

 مشروع خدمات 16 34
 مشاريع جتارية  7
 مشاريع حرفية  5
 مشاريع صناعية  3
 مشاريع سياحية  3

  يورو لإلعانات املالية444 437ر50 2006
 يورو للقروض240 000

40  

  يورو لإلعانات 476 270ر00 2007
  يورو للقروض675 000

 مشروع خدمات 26 57
 مشروعا جتاريا 17

 مشاريع حرفية  8
 مشروع صناعي واحد

 مشاريع سياحية  5

 ، اليت وضعت خالل السنوات األخرية     ،ستراتيجيةالويف هذا اإلطار، ستسعى اخلطة ا       -492
يل مـن    التمو شكالدخال تدبري حمدد لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يطبق على مجيع أ          إىل إ 

أجل تعزيز مباشرة األعمال احلرة بشكل عام وتشجيع مجيع املبادرات الرامية إىل توفري فرص              
 .وبصفة خاصة فرص عمل حلساب الذاتعمل جديدة، 

 تنفيـذ  تستهدف منظومية املنحى  األخرية بوضع تدابري     واتوقامت اإلدارة يف السن     -493
 ختطيط تدابري   يفل دعم األقاليم ومساعدهتا     ة بني اجلنسني يف املؤسسات من خال      اثقافة املساو 

واملـشتغالت احملـتمالت    الذات العمل حلساب لصاحلالدعم واملساعدة التقنية املوجهة حمليا      
 من بـني  :  األخرية عدة تدخالت   األعوام األقاليم يف    اية، استنبطت  الغ هوهلذ. باألعمال احلرة 

 حوافز إلنشاء مـشاريع جتاريـة       قدميتالتمويل املشترك ملكاتب املعلومات و    هذه التدخالت   
  .57جديدة

، املشتغالت باألعمال احلرة   تدابري إضافية ملساعدة     2008وأدخل قانون املالية لعام       -494
وات أعماله يف السن  من  الغرض  اقتصر   الذي   صندوق متويل الشركات  عن طريق توسيع نطاق     

 ي االقتصاددعيم، إىل جانب التا الشركات ذات الصلة بالتكنولوجي تعزيزل و يمتوالسابقة على   
، 2008  عام ومنذ.  يف مناطق البلد احملرومة    وجودةللمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم امل    

 عزيـز  دعم إنشاء املـشاريع التجاريـة اجلديـدة وت         بقصد موارد الصندوق    تستخدم أيضا 

__________ 
: ميكن أن يدرج املرء بني املشاريع اليت يتعني االضطالع هبا على الصعيد احمللي، واليت توفرها اإلدارة، ما يلـي       57

ال احلرة يف املناطق احملرومة يف إقليم كاالبريا؛        الدعم التقين لتحديد التدابري املصاحبة لصاحل املشتغالت باألعم       
ودعم حتديد النماذج واألدوات الالزمة لتعزيز تكافؤ الفرص يف املؤسسات ودعم إنشاء مشاريع جتارية متلكها               

  .النساء يف إقليم بوجليا
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، ومن مث . ء البلد الصغرية واملتوسطة احلجم اليت تديرها نساء يف مجيع أحنا        التجارية  املؤسسات  
بالتنسيق مع وزير التنمية     ( تضطلع به   أن يكون لوزيرة تكافؤ الفرص دور خاص       فمن املتوخى 
يف حتديد معايري الستخدام الصندوق أعاله عندما تلجأ إليه املشاريع التجاريـة            ) االقتصادية

ـ  وبتكارية،  ا، مزايا إلنشاء شركات     تتوافر، على وجه اخلصوص   و. اململوكة للنساء  ن ذلك ع
ويعزز هـذا   . دعموظفي ال م األعباء االجتماعية للباحثني والتقنيني وغريهم من        طريق تقليل 

   .تسم بقدرات ابتكارية كبريةالتدبري املشاريع التجارية اململوكة للنساء واليت غالبا ما ت

ات ستراتيجية الشاملة لدعم املبادار   الويف اإلطار ذاته، جتري مراجعة وإعادة إطالق ا         -495
الصندوق العام  مثل  إدخال تدابري بديلة ومبتكرة     مع  النسائية يف جمال مباشرة األعمال احلرة،       

 االئتمان  وتيسري احلصول على   الصغرية واملتوسطة احلجم     ؤسساتلدعم االئتماين للم  ضمان ا ل
 لعام  215 القانون رقم    - ألعمال احلرة إلناث ل الصك الوطين لتعزيز مباشرة ا    : بالغ الصغر ال

بغية نظام الدعم   عوائق  لتغلب على   ل ةإصالح رئيسي عملية   موضع   ، يف الواقع  ، هو -1992
  . أشكال من الدعم لالئتمانالتحرك حنو توفري

؛ ة اجلنـساني  للميزنة يدة، تلتزم اإلدارة بدعم نشر املمارسات اجل      2000ومنذ عام     -496
 هي أداة سياسـية     وإمناية بسيطة،   دراك أن امليزانية ليست أداة اقتصاد     إ االلتزام من    هذاوينبع  
واألولويـات  ج التنمية، وتوزيع املوارد داخل اجملتمع،       ذ من خالهلا منو   متخذو القرارات حيدد  

  .احتياجات املواطنني املتعلقة باملواطنني والسياساتبكل من  فيما يتصل

 شـأن   يف أوىل مراحله، وتقتضي املسألة، شـأهنا       سألةامله  ومازال النقاش بشأن هذ     -497
مسائل كثرية أخرى متعلقة باملساواة بني اجلنسني، أن جتري مناقشتها ومعاجلتها وتبادل اآلراء 

خمتلف املستويات، ولكـن يلـزم أن تتـوافر          خبصوصها بني اجلهات الفاعلة املختلفة وعلى     
 الذين تستهدفهم   - الرجال والنساء    - ة باحتياجات وتطلعات املواطنني   يليفصت معرفة   للجميع

  . يزانيةامل

 مـوارد   باسـتخدام  منظومي املنحى،  اإلدارة إجراء    استهلتهذا البعد،   إطار  ويف    -498
 املنظـور  لدمج جترييب وجود منوذج، حيقق 2006 - 2000  للفترة صناديق الربجمة اهليكلية  

  .  املتعلقة بامليزانيةاجلنساين يف إجراءات احلكومة

 ، أفـضل  حتقيق فهم  و ،اختبار منهجية اح  أت الذي   -  هذا اإلجراء  وستجري مواصلة   -499
  عـام   اإلدارة حـىت   ، وسيتضمن اإلجراء مشاركة   دورة الربجمة اجلديدة   يف   - للميزانية العامة 

2013.  

أن تدعم منـاطق التقـارب املوضـوعي الراغبـة يف            اإلدارةهبذا اإلجراء، تعتزم    و  -500
ن توافر املتطلبات العلمية    أوال، ضما : مزدوجللدعم هدف   سيكون  و. ذه العملية االضطالع هب 

والتقنية املصاحبة املوجهة إىل مشاريع تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف امليزانية اإلقليمية عن             
تجهيـز   ب املتعلقةطريق وسائل من بينها تنظيم دورات تدريبية لتحسني املهارات ذات الصلة            
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ملكاتب اليت تتناول امليزانيـة وفقـا        واملوارد البشرية املوجودة يف ا     ، اجلنسانية ألنشطةمتويل ا 
لعملية اإلدماج الداخلي لإلجراءات؛ ثانيا، تعزيز إجـراءات إذكـاء الـوعي املوجهـة إىل         

الرابطة الوطنية للبلـديات    (ورابطاهتا  ) أي األقاليم واملقاطعات والبلديات   (املؤسسات احمللية   
، باإلضافة إىل رابطة الـشراكة      )قاليماأل -الدولة حتاد املقاطعات اإليطالية، مؤمتر   ااإليطالية،  

  .االجتماعية واملؤسسات والشركات العامة

 ة بعملية امليزنـة اجلنـساني     املتعلقة املمارسات   انتشاروهذا اهلدف الثاين حيوي ألن        -501
 املـستويات   ارتباطمشاركة و عرب  لتعميم مير أيضا    ا سبل   إرساءوبثقافة مؤسسية موجهة حنو     

السياسات الـيت يـتم     حتديد خيارات   يف  كل منها بصفتها     اليت تشارك    املؤسساتية املختلفة 
الوطنيـة  لـصناديق    االحتاد األورويب وا   صناديقستفادة من   أفضل ا  يف حتقيق    وبالتايلتطبيقها  
  .واإلقليمية

 2007مايو  / أيار 27، التوجيه املؤرخ    على الصعيد الوطين  وهذا االلتزام يدعمه،      -502
، الذي يتمثـل    " يف احلكومة  رأة وامل لة وتكافؤ الفرص بني الرج    ايذ املساو تدابري لتنف "واملعنون  

ون املساءلة االجتماعية من يف شؤ راسخةيزانيات اجلنسانية ممارسة املتصبح "القصد منه يف أن 
ـ  عدة مبادرات جيـدر أن       توجد،  على الصعيد احمللي  و؛  "قبل اإلدارات املعنية   ذكر منـها   ت

 4/97 ، مبوجب قانون املقاطعة رقـم     ذاتيا قلةتسمقاطعة بولزانو امل   اليت تضطلع هبا  بادرات  ملا
 املسابقة  ،2005، جترى، منذ عام     ونسجا على هذا املنوال   "). معونات من أجل االقتصاد   ("

  . األعمالجمالهبدف تعزيز مشاركة املرأة يف " املرأة يف االقتصاد"السنوية املعنونة 

احلرف والـصناعة   جماالت  اليت تعمل يف    ،  وكة للنساء وجيوز للمشاريع التجارية اململ     -503
 أن تتقدم إىل    انو، مقارها أو فروع هلا يف مقاطعة بولز       توجدواخلدمات والسياحة و   والتجارة

ويف حالة  . إدارة املقاطعة لالبتكار والبحث والتنمية والتعاونيات بطلب تربع أو قرض ميسر          
 سموح به من اإلنفاق امل  % 50 حمدد بنسبة     احلد األقصى للتربع    فإن استثمارات الشركات، 

 ). يورو350 000: ة للمعونستحقاحلد األقصى لالستثمار امل(

   بشأن الزواج واحلياة األسرية16املادة     

ينص القانون على أن تكون للمرأة احلقوق نفسها املكفولة للرجل، مبا فيها احلقوق               -504
 . ات ويف النظام القضائي وقانون املمتلكألسرةاملكفولة مبوجب قانون ا

 أمر يتعلـق بالنـساء      - بالزواج أو بال زواج    - لالقتران بشخص آخر  وترك املرتل     -505
، تبلغ نسبة الرجال املتـزوجني أو املـرتبطني         سنة 29-25يف الفئة العمرية    : بصفة رئيسية 

، تبلغ   سنة 34-30ية  عمر؛ ويف الفئة ال   %34، بينما تبلغ نسبة النساء      %12بعالقة معاشرة   
إىل إطالـة فتـرة      ميلن، مثل أقراهنن،      الفتيات بيد أن . على التوايل % 69و% 48 تانالنسب
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بعد فترات  على األقل   إقامتهن مع أسرهن األصلية أو على األقل إىل العودة إليها بصفة مؤقتة             
  . أو حىت بعد زجية فاشلةسةدراال طويلة أو قصرية بسبب غياب

 قضايا خمتلفة   حول  يدور ببطء  التشريعي والفقهي  ل النقاش ظ األخرية،   واتويف السن   -506
الـيت  سـر   األ و عاشرة لألطفال، إىل امل   جمن مسألة اللقب املزدوج، وخصوصا اللقب املزدو      

لى التطور اجلاري، وإن    هذه القضايا، ينبغي التشديد ع    فيما يتعلق بكل    و. ينالوالديعوهلا أحد   
   .كان بطيئا

احملكمة يف   املدنية األوىل    الدائرة، قضت   للقب املزدوج لألطفال  اوفيما يتعلق مبسألة      -507
سـبتمرب  / أيلـول  22بإحالتها إىل األقسام املوحدة يف      ،  23934 مبوجب األمر رقم     ،العليا

وعلـى   ".ومسحت احملكمة املذكورة أعاله بأن تعطي األمهات ألقاهبن ألطفـاهلن         . 2008
، فإن الربملان مل يتوصل     1979د منذ عام    الرغم من وجود مقترحات تشريعية يف هذا الصد       

 أن ،"معاهدة لـشبونة "وأعلنت احملكمة أنه يتعني على إيطاليا، بتوقيعها        ". إىل حلول ملموسة  
، مجيع  21 مبوجب املادة    ،ظرحي ذي ال ،االحتاد األورويب حلقوق اإلنسان   ميثاق  تعتمد مبادئ   

نوع اجلنس، أو العرق، أو اللـون، أو        أساس  أشكال التمييز، مبا يف ذلك التمييز القائم على         
املعتقـد، أو الـرأي     أو  أو املالمح الوراثية، أو اللغة، أو الدين        ،  أو اإلثين  األصل االجتماعي 

ـ                ، أو  ةالسياسي أو أي رأي آخر، أو عضوية أقلية قومية، أو املمتلكات، أو املولد، أو اإلعاق
، أمرا قابال للتنبـؤ بـه     دة يف االعتبار    وهكذا كان أخذ نتائج املعاه    . السن، أو امليل اجلنسي   
  . ة يف احلقوق بني الرجال والنساءاملساووبا بتوسيع نطاق احلقوقوخصوصا فيما يتعلق 

 مفهـوم أبـوي   مرياث  "كمة العليا أيضا االستخدام احلصري للقب بأنه        وتعرف احمل   -508
  ."لوطين افوقلتوجهات اجملتمعية ومصادر القانون متوافقا مع الألسرة مل يعد 

، بأن 16093، مبوجب احلكم رقم     2006يف عام   فعال   احملكمة العليا    قد تدخلت و  -509
وأعلنـت  . مختاذ األطفال ألقاب أمهاهت   بشأن ا انونا  ق أن يسن     اإليطايل الربملانناشدت فقط   

 إذا كانت األقسام املوحدة تعتقد أن هذه املسألة تتجاوز بالفعل         ينبغي،  احملكمة العليا أيضا أنه     
   58.اإىل حبثهاحملكمة الدستورية ى  أن تدعسريية،أنشطتها التفحدود 

هناك عدة مقترحات تشريعية    : وحياول املشرع، يف هذا الصدد، تقدمي حل للمشكلة         -510
وجيـدر أن   .  احلالية ومعدة لتعديل أحكام القانون املـدين       ية التشريع يف إطار الدورة  مقدمة  

ر بورييت إىل جملس    ناتويالذي قدمه الس   AS130 ون رقم يذكر، بني أمور أخرى، مشروع الفان     
  .أ حبثه بعدد يبالشيوخ ولكن مل

__________ 
لدولة بعـدم   ، حكم جملس ا   1999يناير عام   / كانون الثاين  25 املؤرخ   63يشار إىل أنه، مبوجب القرار رقم         58

مشروعية رفض السلطات اإلدارية السماح بإضافة لقب األم إىل لقب األب يف حالة موافقة الوالـدين علـى                  
السواء واستخدام اللقب الناجم عن ذلك يف حميط كل من األسرة واملدرسة واجملتمع، على الرغم من أخـذ                  

  . تطور الوعي االجتماعي والسياق األورويب يف االعتبار
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 حتليل ونقاش مكثف، وبصفة خاصة خـالل        موضعمؤسسة قانونية أخرى    تتعلق  و  -511
وعلى مر السنني، تزايدت هذه الظاهرة بدرجة كـبرية         . باملعاشرة،  الدورة التشريعية السابقة  
 قد تعلقت يف السبعينيات من القرن املاضي        لئن كانت هذه الظاهرة   و. وغريت طابعها تدرجييا  

بقوة مبدأ الـزواج  شرعنتها  - رسختحىت إذا    -يكن من املمكن     فإنه مل  ،املعاشرةحباالت  
تترجم على  ، يف الوقت احلاضر،     فإن املعاشرة وعلى العكس من ذلك،     . الذي ال تنفصم عراه   

  .  القانونيةهتم بعيدا عن التزاماهتاان أن يعيشوا عالق األفراد الذين يفضلوحنو متزايد خيار

 عـدائي   نـهج ب األخذ اجملتمع نفسه من     تطور،  واألخالقياتومع تطور األعراف      -512
إىل التقبل التـدرجيي    ) يستخدم فيه، على سبيل املثال، تعبري التسري       (بعيدزدرائي إىل حد    او

تثري مشاكل  ما زالت    سألة هذه امل  بيد أن . كرامةللمعاشرة باعتبارها أمرا طبيعيا يتسم متاما بال      
 العالقـة بـني     بصفة خاصة محاية وشـرعنة    ، و شرعنةاحلماية وال ب فيما يتعلق ية معقدة   قانون

 عديدة يف األطفال الشرعيني مشاكل    ب غري الشرعيني ة األطفال   اساومالشريكني، بينما حلت    
  .اجلانب املتعلق بالذرية

 حمـور ارتكـاز احليـاة        فقط لقانوين اإليطايل األسرة الشرعية    النظام ا  ركائزوتعترب    -513
 من الدستور األسرة الشرعية بأهنا جمتمع طبيعي مـبين علـى            29تعرف املادة   : االجتماعية

 غري الشرعيني  من الدستور مساواة األطفال      30 من املادة    1الزواج، يف حني تتوخى الفقرة      
  .على الوالدين حمددة التزاماتباألطفال الشرعيني وتفرض 

من التمييز ضد املعاشرة إىل االعتـراف هبـا         جيري فيها االنتقال    وهذه حلظة مهمة      -514
 املادة   يف  عليها املنصوصبوصفها بنية اجتماعية توضع داخلها شخصية اإلنسان وفقا للمبادئ          

. 59)1977 فرباير/ شباط 8  املؤرخ 556حكم حمكمة النقض األوىل رقم      ( من الدستور    2
، وإن كانـت    سـنة  30-25غة  لإلجراءات التشريعية على مدى الفترة السابقة البا      وكل ا 

 حبكم الواقـع  على أنه عالقة    قتران  متزايد األمهية باال  و، مستوحاة من اعتراف تدرجيي      تناثرةم
__________ 

الوالدين الطبيعيني ليـسا    " على أن    1966يونيه  / حزيران 21 املؤرخ   71م احملكمة الدستورية رقم     نص حك   59
يوليـه  / متـوز  15 اليت نظرت يف     179قضية احملكمة الدستورية رقم      (1976؛ وحبكم صادر يف عام      "أسرة

الوافع، ولكـن يف    وجود االقتران احلر واألسر القائمة حبكم       " احلفاظ على "مت تقييد احلكم من أجل      ) 1976
، 1986 لعام   237، جرى التسليم، مبوجب القرار رقم       1986ويف عام   . تعارض دائما مع األسرة الشرعية    

لألسر حبكم الواقع اليت تتـسم بقـدر مـن          " من الدستور،    2باحلاجة إىل توفري احلماية، فيما يتصل باملادة        
  ". االستقرار

انظـر   ( 1988 أبريل   7 املؤرخ   404الدستورية رقم    احملكمةوأسفر هذا التطور اهلام عن حكم            
“Forum It.” 1988, p. 2515 (   الذي توخى خالفة الشريك يف عقد اإلجيار يف حالة وفـاة الـشريك ،

مايو / أيار 25 املؤرخ   2524وباملثل، اعترفت حمكمة النقض العليا، مبوجب حكم حمكمة النقض رقم           . اآلخر
كما ينص احلكم صـراحة     . ع ذريتهن يف عقد اإلجيار، بعد أزمة العالقة       ، حبق النساء الالئي يعشن م     1989
ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار أن الوعي االجتماعي أسفر عن التوصل إىل استحقاق احلاجة إىل تـأمني                 "على أنه   

وضع الشخص الذي يعيش يف شقة مستأجرة، ال على أساس التمييز بني األسرة الشرعية واألسرة حبكم الواقع            
فحسب من أجل محاية األخرية على حنو حصري، ولكن، بشكل أعم، لوقاية الشخصني املتعاشرين كأسـرة                

ومل تعترف احملكمة العليا إال يف عام       . حبكم الواقع حتت سقف واحد من البقاء بال مسكن يف حالة االنفصال           
يف التعـويض عمـا     مارس، حبق الشريك املعاشر     / آذار 28 الصادر يف    2988، مبوجب احلكم رقم     1994

يلحق به من ضرر يف حالة وفاة الشريك اآلخر نتيجة حادث، ولكن هذا االعتراف اقتصر على التعويض عن                  
  . الضرر املعنوي
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 علـى   ينرتكـز امل  املؤسسيني للعاطفة والتضامن   حمور شأهنا يف ذلك شأن   ،   تعترب خمتارة حبرية 
 . قائماالقبول مادام هذا ةي سار،قبول الطرفني

 هذه املسرية مستمرة مادامت أشد تأثرا إىل حد بعيد يف إيطاليا منها يف البلدان     تظلو  -515
  .األوروبية األخرى بوجود الكنيسة الكاثوليكية وتأثريها على اجملتمع املدين

ن فـيهم   ، مب تبين األطفال من قبل العزاب    در ذكر النقاش الدائر بشأن إمكانية       جيو  -516
هدفت مقترحات تشريعية خمتلفة تعـديل  استويف الدورة التشريعية السابقة،  . باتزالنساء العا 

:  تبين األطفـال   تبني اشتراطات  منه اليت    6 املادة   صفة خاصة ، وب 184/1983القانون رقم   
  .وجود زواج بني شخصني واستقرار هذا الزواج  هذه االشتراطاتحيدد أول

 املشار القانون   على 2001 عام   دخلت يف ات اليت أ  ريالتغيمع   ورغب املشرع، حىت    -517
ضع الطفـل يف    ي ذيلعالقة الطبيعية ال  اج  ذ منو  وجود  حتقيق مواصلة العمل على    يف ،أعالهإليه  

  . الزواجمتحدين أب وأم مععالقة 

،  الـدورة التـشريعية احلاليـة      خاللحمل اهتمام   سألة   أعم، ستظل هذه امل    شكلوب  -518
  . لطبيعي هلذه املسألة هو تقاسم املسؤولية الوالدية يف حالة الطالقواملقابل ا

 الصلة، الذي كان    ي، مت تعديل نظام احلضانة ذ     54/2006ومبقتضى القانون رقم      -519
 القاضي الذي يترأس اجللسة أو لتقـدير      يعهد باألطفال مبوجبه إىل أحد الوالدين وفقا لتقدير         

 الذي أحدثه هذا    اإلصالحبناء على   و.  الزوجان ايتوصل إليه  لتفامهات اليت احملكمة أو وفقا ل   
، يعهد باألطفال إىل الوالدين على الـسواء كقاعـدة        نفصل الوالدان،   ا، إذا   القانون، فإنه 

 إذا   إال يف احلالة األخرية  ال حيدث هذا     و - كاستثناء   يعهد هبم إىل أحد الوالدين فقط إال       الو
نفذ القواعد اجلديدة املبادئ ذات الصلة النابعـة مـن          وت. ملصلحة الفضلى للطفل  ا  يليب كان

 نظـام   استحدث مبوجبها النظم القانونية األوروبية واتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، اليت          
 النظام السابق    أوجه قصور   على - ية األسر الرابطة اهنيار يف حالة    –  من أجل التغلب   "عادي"

  . 60دين فقطحد الوالإىل أالذي كان يعهد باحلضانة 

املعروف أكثـر   و. املعنية، يف هذا السياق، النشاط املكثف للرابطات        يذكروأخريا،    -520
،  ميكنولكن ،)Telefono Rosa(رابطة اهلاتف الوردي املكاتب القانونية يسمى من من غريه 

__________ 
ويف إطار هذا املنظور اجلديد، برزت نقطة حتول يف نظرة املشرع إىل العالقات األسرية والعالقة بني الوالدين                   60

فل القاعدة إال إذا كان من الضروري للحفاظ علـى مـصلحة الطفـل              ويصبح تقاسم حضانة الط   . والطفل
 أ من القانون    155احلجج الواردة يف إطار املادة       (الفضلى أن يعيش الطفل مع أحد الوالدين بشكل حصري        

 األم، اليت كانت قبل اإلصـالح،       -وهبذا املفهوم مت التغلب على شكل مزدوج من التمييز ضد املرأة            . )املدين
 بعيد، الشخص الوحيد املتلقي لألطفال، وضد األب الذي كان، يف املاضي، يـستبعد عـادة بعـد                  إىل حد 

وسيعترف التشريع اجلديد يف النهاية حبق الوالدين الذي ال ميكن إنكاره يف أن يكونا والـدين وأن                 . االنفصال
ن أجل مصلحة الوالدين الطفل احلصرية فحسب وإمنا أيضا م ينعم كل منهما هبذا الوضع، ال من أجل مصلحة

  . على السواء
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لعنف القائم على أسـاس نـوع       صدى ل  تت املعنيةمجيع املكاتب واملراكز    أن   ذكرعام،  بوجه  
  . انيةجمقانونية مشورة  توفر، ضمن اخلدمات املختلفة اليت تقدمها،س واجلن

ويتألف املنتـدى   . دور مهم منذ عشرات السنني    ب منتدى رابطة احملاميات   ويضطلع  -521
 إنـشاء وإدارة   "من بينها  أمور    وقد قام جبملة   ،ألسرة فانون ا  يتناولن يف عملهن  من حماميات   

 مبوجب قـانون    بدء نفاذ قانون األسرة    منذ   ،"النسائي يف إيطاليا  حتاد  لالمراكز العدالة التابعة    
، علـى   1994 إنشاء يف عام     صكرمسيا مبوجب    تئ الرابطة، اليت أنش   عملوت. 1975عام  
 ذات  ارفهن النساء ومع  دراية ثقافة فانونية وفقه قضائي يأخذان       إرساء:  األهداف التالية  حتقيق

ذكاء الوعي، والدراسة،   إان للمرأة من خالل محالت      تأكيد حقوق اإلنس   و عتبار؛االالصلة يف   
خرى، مبا يف ذلك دراسة عالقة      األبلدان  ال مبقارنته بتشريعات    ألسرة وتطوير قانون ا   ،والبحث

النساء بالعدالة ووضعهن يف التشريعات اإليطالية واألجنبية؛ وإنشاء مرصـد دائـم بـشأن              
 وحقوق املرأة بوجه عـام؛ وتعزيـز   األسرةن التشريعات والقوانني املتطورة فيما يتعلق بقانو   

 .) www.forumdonnegiuriste.it/index.htm ("واملؤمترات واحللقات الدراسية املبادرات

فة حبسب نوع اجلنس، جتدر اإلشارة إىل       نوفيما يتعلق باجلمع املنهجي للبيانات املص       -522
، املقدم من   "بنوع اجلنس أحكام بشأن اإلحصائيات ذات الصلة      "مشروع القانون املعنون    

اجمللس الوطين لالقتصاد والعمل، الذي ميكنه، وفقا ملا ينص عليه الدستور والقـانون رقـم               
وبالنظر إىل االهتمام املكرس دائما للمسائل املتعلقـة        . ، تقدمي مقترحات تشريعية   936/86

يونيه / حزيران 26 بوضع املرأة جبوانبه املختلفة، أعيد طرح مشروع القانون املذكور أعاله يف          
  61. وأعيد اقتراحه يف احملافل املختصة2008

        

__________ 
املبادرة التشريعية للمجلس الوطين لالقتصاد والعمل تشكل مسامهة لتنفيذ االلتزام الذي قطعته على نفـسها                 61

، جبمع وإعداد ونشر إحـصائيات      1995رمسيا حكومتنا والبلدان األخرى املوقعة يف مؤمتر بيجني، منذ عام           
وقد أدى هذا االلتـزام إىل      . ا يف ذلك اجملاالت االقتصادية والثقافية واالجتماعية      جنسانية يف مجيع اجملاالت، مب    

صدور عدة توصيات عن االحتاد األورويب وتقدمي بعض مشاريع القوانني إىل الربملان اإليطـايل يف الـدورات                 
 التعاون املؤسـسي  وعالوة على ذلك، فإنه، يف إطار    . التشريعية السابقة، ومل يتم إعمال مشاريع القوانني هذه       

تصاد والعمل للحكومـة    قالواسع النطاق بشأن املسائل االقتصادية واالجتماعية الذي يوفره اجمللس الوطين لال          
، "امليثاق االجتماعي للتنمية والعمالـة     "، على مراجعة    1999والربملان، حثت احلكومة ذاهتا اجمللس، يف عام        

رة، ظهرت أوجه قصور هيكلية جسيمة يف مجع البيانات؛ وأكد          ومن خالل هذه املباد   . املكرس لتكافؤ الفرص  
مجيع الشركاء االجتماعيني احلاجة إىل قراءة منهجية لإلحصائيات الرمسية املصنفة حبسب نوع اجلنس، حـىت               

وقد أظهرت تقارير اجمللس الوطين لالقتـصاد       . إلجراء تقييم مالئم لتأثري اللوائح على سياسات تكافؤ الفرص        
ملخصصة أن معدل املشاركة املنخفض لإلناث من السكان يف سن العمل يظل يشكل الرقم األكثـر                والعمل ا 

إشكالية، بالنظر إىل هيكل سوق العمل اإليطالية، مما يبعدنا عن أهداف لشبونة، وأنه، يف بعـض النـواحي،                  
بيـد أن   ). ب الـذات  بصفة خاصة يف اجلنوب وفيما يتعلق بالعمل حلسا       ( األخرية   تيتزايد تفاقما يف السنوا   

االستقصاء نفسه الذي أجراه اجمللس الوطين لالقتصاد والعمل ال يتيح البحث املنهجي هلذه االجتاهات ورصد               
إن اجمللس يهدف، هبذه املبادرة التشريعية، إىل ضمان حتقيق مزيد من املعرفة            فومن مث،   . الديناميات ذات الصلة  

، وإىل  "تقييم التـأثري اجلنـساين    "مالئم بوضع السياسات العامة، وفقا ل     بالبيانات املصنفة بغية القيام على حنو       
  .حتسني مجلة أمور من بينها إعداد التقارير الدورية عن سوق العمل وتطوير قواعد البيانات املالئمة


