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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة التاسعة واألربعون

        ٢٠١١يوليه / متوز٢٩-١١
الــردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتعلــق بــالنظر يف التقريــر      

  الدوري السادس
    

  *إيطاليا    
  

  مقدمة    
املتعلقة بـالتقرير الـدوري     ) CEDAW/C/ITA/Q/6(ى قائمة القضايا قيد البحث      للرد عل   - ١

الـــــسادس إليطاليـــــا عـــــن اتفاقيـــــة القـــــضاء علـــــى مجيـــــع أشـــــكال التمييـــــز ضـــــد املـــــرأة    
)CEDAW/C/ITA/6(           يف  ٢٠١٠ديـسمرب   /، ُشكل فريق عامل خمـصص يف أوائـل كـانون األول 

ــة حبقــوق اإل    ــوزارات واملعني ــشتركة بــني ال ــة امل ــة،   اللجن ــة اإليطالي ــسان داخــل وزارة اخلارجي ن
  .ويتكون من ممثلني عن مجيع الوزارات واملؤسسات املعنية

ويعمــل هــذا الفريــق هبــدف ذو شــقني مهــا الــرد علــى قائمــة القــضايا املــذكورة أعــاله     - ٢
، وسـتنظر فيهـا اللجنـة املعنيـة         )CEDAW/C/ITA/6(وإعداد امللفات املتعلقة بالتقرير ذي الـصلة        

  .٢٠١١يوليه /وزيف مت
وعلــى مــدى الــسنوات القليلــة املاضــية، قــدمت إيطاليــا تقــارير ووثــائق متنوعــة امتثــاال   - ٣

ويف هــذا الــصدد جتــدر اإلشــارة إىل أن فريــق األمــم املتحــدة  . للواجبــات وااللتزامــات الدوليــة
علقـة   الدراسـة املت   ٢٠١٠فربايـر   / شـباط  ٩العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل أجرى يف        

 
  

 .تصدر هذه الوثيقة دون حترير رمسي  *  
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  ).A/HRC/WG.6/7/ITA71–A/HRC/14/4(انظر وثيقيت األمم املتحدة (بإيطاليا 
ويف هذا اإلطار جيدر بالذكر أيضا أن اللجنة املـشتركة بـني الـوزارات واملعنيـة حبقـوق                   - ٤

املــرأة ” خطــة العمــل الوطنيــة بــشأن ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٢٣اإلنــسان اعتمــدت يف 
ويف هـذا الـصدد أجـرت هـذه         ). ٢٠٠٠ (١٢٣٥رار جملـس األمـن      وفقـا لقـ   “ والسالم واألمن 

  .اللجنة مشاورات مثمرة مع املنظمات غري احلكومية املعنية، ضمن جهات أخرى
  

  معلومات عامة    
 إىل أن اللجنة املشتركة بني الوزارات واملعنية       ٢يشري التقرير يف الفقرة     ] ١السؤال رقم   [

يرجى توفري املزيد . “نظمات غري احلكومية املعنيةعقدت مشاورات مع امل”حبقوق اإلنسان 
ــسادس       ــدوري ال ــر ال ــداد التقري ــة إع ــن عملي ــات ع ــن املعلوم ــذه   . م ــشمل ه ــي أن ت وينبغ

املعلومات طبيعة وحجم املشاورات مع املنظمات غري احلكومية، وخباصة منظمـات املـرأة،             
  .انوما إذا كان التقرير قد اعتمد من قبل احلكومة وأحيل إىل الربمل

شكلت اللجنة املشتركة بني الوزارات واملعنية حبقوق اإلنسان، هبدف صـياغة التقريـر               - ٥
الدوري السادس املتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فريقـا عـامال بـني              

، وهـو املوعـد الـذي عقـد فيـه           ٢٠٠٨مـارس   /الوزارات خمصصا مفتوح باب العـضوية يف آذار       
ويف هـذا اإلطـار، أعـدت اللجنـة املـشتركة أسـاس صـياغة التقريـر                . ريق أول اجتماعاتـه   هذا الف 

 اليت عممت باللغة اإليطاليـة علـى        ٢٠٠٥الوطين، عن طريق النظر يف املالحظات اخلتامية لعام         
، ومجيــع التوصــيات العامــة التفاقيــة األمــم املتحــدة للقــضاء علــى )مجيــع أعــضائها للمــرة الثانيــة

  .٢٠٠٨-٢٠٠٥التمييز ضد املرأة، والشواغل الوطنية اليت تغطي الفترة مجيع أشكال 
ورصــــدت اللجنــــة املــــشتركة علــــى الفــــور الرابطــــات النــــسائية ونقابــــات العمــــال   - ٦

واألكادمييات واملنظمات غري احلكوميـة املعنيـة عـن طريـق النظـر يف اجلهـات الـيت شـاركت يف                     
وميكـن للجنـة املـشتركة أن       (املوحد السابق إليطاليـا     إعداد تقرير الظل املتعلق بالتقرير الدوري       

تقــدم، عنــد الطلــب، قائمــة باملنظمــات غــري احلكوميــة وغريهــا مــن أصــحاب املــصلحة املعنــيني 
ووفقـا لـذلك، عقـدت      ). الذين وجهت إليهم الدعوة حلـضور أول اجتمـاع مـع اجملتمـع املـدين              

بـت مـن مجيـع املـشاركني تعليقـات       وطل٢٠٠٨مـايو   /اللجنة املـشتركة اجتماعـا يف أوائـل أيـار         
وبعــد احملادثــات ذات الــصلة، عممــت اللجنــة املــشتركة،  . ومعلومــات ماديــة بــشأن الــشواغل 

ملمارستها، قائمة بالشواغل ذات الصلة لكـي ينظـر فيهـا مجيـع أصـحاب املـصلحة بـتمعن                    وفقا
بعـد ذلـك    و. بغية إدراج الشواغل كما أوردهتا املنظمات غري احلكومية، ضمن جهـات أخـرى            

ــة املــشتركة تعمــيم النــسخة املــستكملة مــن هــذه القائمــة علــى مجيــع أصــحاب       أعــادت اللجن
. املصلحة، وطلبت من املنظمات غري احلكومية ونقابـات العمـال أن تـوفر الوثـائق ذات الـصلة                 
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. وتــضمَّن التقريــر الــدوري الــسادس مجيــع الوثــائق ذات الــصلة الــيت تــسلمتها اللجنــة املــشتركة
مـن بعـض    ) قليـل جـدا   (، واصلت اللجنة املشتركة طلـب وتـسلم عـدد مـن الوثـائق               وبعد ذلك 

  .اجلهات اليت شاركت يف ذلك االجتماع
ويف الفتــرات الفاصــلة، ظلــت اللجنــة املــشتركة تعمــل مــع اإلدارات ذات الــصلة عــن     - ٧

الـة  طريق النظر يف مجيع الشواغل اليت جيب أن يتـضمنها التقريـر بغيـة تقـدمي صـورة متطـورة حل          
، اعتمـدت اللجنـة املـشتركة النـسخة         ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز . حقوق اإلنسان للمرأة يف إيطاليا    

ومتـت ترمجـة التقريـر إىل اللغـة اإلنكليزيـة علـى الفـور               . اإليطالية للتقرير مبوافقة مجيع أعـضائها     
  .٢٠٠٩ديسمرب /وقدِّم بالتايل إىل األمم املتحدة يف كانون األول

ذكر التقرير الدوري السادس التفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز            وكالعادة، مت     - ٨
ضد املرأة يف التقرير السنوي الذي يطلب من اللجنة املشتركة أن تقدمه وتعرضه علـى الربملـان             

/ ويف حزيــران). ٢٠١٠ســبتمرب /وكانــت اللجنــة املــشتركة قــدمت تقريرهــا األخــري يف أيلــول(
ري احلكوميــة غــري املــشاركة يف إعــداد تقريــر الظــل املتعلــق  ، طلبــت املنظمــات غــ٢٠١٠يونيــه 

وهبــذه . بــالتقرير الــدوري اخلــامس إليطاليــا عقــد اجتمــاع، وقــد عقــد االجتمــاع وفقــا لــذلك  
. املناسبة، أشارت هـذه اجملموعـة مـن املنظمـات غـري احلكوميـة إىل قيامهـا بإعـداد تقريـر الظـل                      

ا للتعــاون، وطُلــب أيــضا مــن بعــض هــذه  وكــررت اللجنــة املــشتركة اإلعــراب عــن اســتعداده 
املنظمــات غــري احلكوميــة أن تقــدم معلومــات وإســهامات خلطــة العمــل املعنيــة بــاملرأة والــسالم  

ويف هـذا الـصدد، جـرى وفقـا لـذلك، اسـتيعاب وإدمـاج معظـم هـذه             . واألمن املذكورة أعاله  
  .الطلبات واإلسهامات

  
 من املالحظـات    ٤١ و   ١٦ة يف الفقرتني    باإلشارة إىل التوصيات الوارد   ] ٢السؤال رقم   [

، يرجــى توضــيح مــا إذا كانــت هــذه  )CEDAW/C/ITA/CC/4-5(اخلتاميــة الــسابقة للجنــة  
املالحظات اخلتامية قد ترمجت إىل اللغة اإليطالية وأحيلت إىل مجيـع الـوزارات املعنيـة وإىل                

واسـع مـن أجـل      الربملان، بغرض كفالة تنفيذها بالكامـل، عـالوة علـى نـشرها علـى نطـاق                 
توعيـة النــاس يف إيطاليــا، مبـا يف ذلــك املــسؤولني احلكـوميني والــسياسيني وأعــضاء الربملــان    
واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، باخلطوات اليت اختذت لكفالة املساواة بني           
اجلنــسني حبكــم القــانون وحبكــم الواقــع، فــضال عــن اخلطــوات اإلضــافية املطلوبــة يف هــذا   

  .الصدد
ــرجم        - ٩ ــسان، تت ــة حبقــوق اإلن ــوزارات واملعني ــشتركة بــني ال ــة امل ــا ملمارســات اللجن طبق

املالحظات اخلتامية على الفور وتعمم على مجيع أعضائها أثناء اجتماعاهتا الـيت تعقـد مـرة كـل      
وعلـى حنـو مـا وردت مناقـشته، ميثـل أعـضاء اللجنـة           ). ٢٠٠٥عممـت يف ربيـع عـام        (شهرين  



CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1

 

4 11-27386 
 

 عـضوا   ٤٠تضم اللجنة مـا يزيـد عـن         : دارات املعنية يف جمال حقوق اإلنسان     املشتركة مجيع اإل  
ميثلــون خمتلــف اجلهــات احلكوميــة علــى الــصعد الوطنيــة واإلقليميــة واحملليــة، إىل جانــب بعــض   

  .املنظمات غري احلكومية واألكادمييات
ــسن       - ١٠ ــر ال ــة املــشتركة تقــدمي التقري ــتعني علــى اللجن ــه، ي ــغ عن وي عــن وعلــى النحــو املبل

أنشطتها إىل الربملان، ويتضمن التقرير إما ترمجة املالحظات اخلتاميـة ذات الـصلة أو التعليقـات                
وحرصـا علـى الـشمولية،    . الوطنية عليها أو اإلشارة إىل املوقع الشبكي الذي ميكن حتميلها منه 

علــق  بــشأن حقــوق اإلنــسان للمــرأة فيمــا يت٢٠٠٥أبلغــت اللجنــة املــشتركة عــن أعماهلــا لعــام 
باتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وطلبـات اآلليـات الدوليـة األخـرى ذات                     

 ؛ وعلـــى املوقـــعwww.camera.itمتـــاح علـــى املوقـــع (الـــصلة يف تقريرهـــا الـــسابع إىل الربملـــان 
www.emiliaromagnasociale.it/.../VII+relazioneCIDUal+parlamento+comitato+intermi

nister.pdf(              الذي أرفقت به ترمجة موجزة والتعليقات الوطنية علـى املالحظـات كمـا أوردهتـا ،
يرجـى االطـالع     (٢٠٠٥ينـاير   /اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة يف كـانون الثـاين             

ن التقرير الـسابع الـذي       وما يليها م   ٦٧ وما يليها والصفحة     ٣١ و   ٢١ و   ١٤على الصفحات   
  .)١()قدمته اللجنة املشتركة إىل الربملان

  
  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    

، إىل أنـه نتيجـة إلقـرار املرسـوم     ٣٧ و ٣٦يـشري التقريـر، يف الفقـرتني       ] ٣السؤال رقـم    [
أسفر مفهوم التمييز، على النحو     ” ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١١ املؤرخ   ١٩٨ التشريعي رقم 

‘ ذات طـابع عـاملي  ’ من املرسوم التـشريعي املـذكور أعـاله، عـن مـسألة           ١وارد يف املادة    ال
يرجى توضيح ما إذا كان هذا املرسوم التـشريعي، املـشار إليـه يف التقريـر بعبـارة                  . “[...]

، يعـرِّف التمييـز ضـد املـرأة علـى      “املدونة املسماة مدونة تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة       ”
 مـن االتفاقيـة، ويرجـى تقـدمي ترمجـة إنكليزيـة للتعريـف الـوارد يف         ١ع املادة حنو يتماشى م 

  .املدونة املذكورة أعاله للتمييز اجلنسي واجلنساين
التمييـز  [...] ”:  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة          ١تنص املادة     - ١١

 أسـاس اجلـنس ويكـون مـن آثـاره أو            يعـين أيـة تفرقـة أو اسـتبعاد أو تقييـد يـتم علـى                ضد املـرأة  
ــسان        ــرأة، حبقــوق اإلن ــساوي الرجــل وامل ــراف للمــرأة علــى أســاس ت ــل مــن االعت أغراضــه الني
واحلريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة واملدنيـة أو يف أي               

__________ 

واملالحظات .  املوقع الشبكي للجنة املشتركة، الذي سيعاد تنشيطه قريبا        نشرت املالحظات اخلتامية أيضا يف      )١(  
اخلتاميــة متاحــة أيــضا، إىل جانــب التقريــر الــدوري الــسادس، علــى الــرابط التــايل مــن املوقــع الــشبكي إلدارة 

  .http://www.retepariopportunita.it/DefaultDesktop.aspx?page=3099: تكافؤ الفرص

http://www.camera.it/�
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ا وممارسـتها هلـا بغـض النظـر     ميدان آخر، أو إبطال االعتراف للمرأة هبـذه احلقـوق أو متتعهـا هبـ     
  .“عن حالتها الزوجية

 ٢٠٠٦أبريـــل / نيـــسان١١ املـــؤرخ ١٩٨ مـــن املرســـوم التـــشريعي رقـــم ٢٥واملـــادة   - ١٢
، احلـرف ع،    ١على النحو املعدل مبوجـب الفقـرة        ) مدونة تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء     (

 ٢٠١٠ينــاير /ون الثــاين كــان٢٥ املــؤرخ ٥ مــن املرســوم التــشريعي رقــم  ١ مــن املــادة ١رقــم 
ــه االحتــاد األورويب  ( ــذ توجي ــساواة يف    EC/54/2006تنفي ــدأ تكــافؤ الفــرص وامل ــق مبب  فيمــا يتعل

تعرِّف املفاهيم املتعلقة بـالتمييز املباشـر وغـري         ) املعاملة بني الرجال والنساء يف العمل والتوظيف      
ر هـو أي ترتيـب أو معيـار أو     مبوجب هذا املبـدأ يكـون التمييـز املباشـ        - ١”: املباشر كما يلي  

ممارسة أو عمل أو اتفاق أو تصرف أو أمر بتنفيذ عمل أو تصرف ينتج عنه أثر ضـار مييـز بـني       
 مبوجـب هـذا املبـدأ يوجـد متييـز غـري مباشـر حـني                 - ٢. العمال والعامالت على أساس اجلنس    

ــدا مــن الترتيبــات أو املعــايري أو املمارســات أو األعمــال     أو االتفاقــات أو يكــون مــا يبــدو حماي
التصرفات ضارا، أو ميكن أن يضر، بصفة خاصة بالعاملني مـن جـنس معـني مقارنـة بالعـاملني                    

كانـت تـشري إىل متطلبـات ضـرورية ألداء العمـل، شـريطة أن يكـون        من اجلنس اآلخر، إال إذا    
دأ  وفقـا هلـذا املبـ      - مكـرر    ٢. اهلدف مشروعا والوسائل املستعملة لتحقيقـه مالئمـة وضـرورية         

  .“ معاملة أقل تفضيال لشخص بسبب احلمل أو األمومة أو األبوةأييشري التمييز إىل 
 عـن طريـق املرسـوم    مبدونة تكافؤ الفرصوجرت مواصلة استكمال وتعديل ما يسمى     - ١٣

وقــد تــرجم هــذا  .  املــذكور أعــاله٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين٢٥ املــؤرخ ٥التــشريعي رقــم 
 ذي الــصلة الــذي أتــاح الفرصــة الســتعراض     ٢٠٠٦ورويب لعــام املرســوم توجيــه االحتــاد األ  

ــز واملــساواة بــني اجلنــسني علــى حنــو أفــضل هبــدف منــع        وحتــديث وتنفيــذ مبــدأي عــدم التميي
واستئصال أي شكل من أشكال التمييز القائم على أساس اجلنس يترتب عليـه، أو يـؤدي إىل،                 

  .نسان واحلريات األساسية أو التمتع هباانتهاك أو منع أو اإلضرار باالعتراف جبميع حقوق اإل
ووفقا للقواعد والنظم اجلديـدة ال بـد مـن كفالـة املـساواة يف املعاملـة وتكـافؤ الفـرص                       - ١٤

ــة والعمــل واألجــر       ــا العمال ــا فيه ــع اجملــاالت، مب ــساء والرجــال يف مجي ــع  . بــني الن وينبغــي جلمي
تنفيـذ الـسياسات واألنـشطة    أصحاب املصلحة ذوي الصلة مراعـاة هـذا اهلـدف عنـد تـصميم و           

 املدونـة  مـن    ٥١ إىل   ٢٣وفضال عن ذلك تـضع املـواد مـن          . والقواعد والنظم والتدابري اإلدارية   
ــرأة يف         ــني الرجــل وامل ــدأ تكــافؤ الفــرص ب ــة مبب ــضمانات املتعلق ــاالت وال ــذكر الكف ــسالفة ال ال

  .العالقات األخالقية واالجتماعية وميداين االقتصاد والعمل
بة مليداين االقتصاد والعمل، أعيدت صياغة أشكال التمييز املباشـر وغـري املباشـر        وبالنس  - ١٥

هبدف التأكيد على عدم السماح بأي شكل من أشكال التمييز فيمـا يتعلـق بإمكانيـة الوصـول                  
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إىل سوق العمل، والتـدريب املهـين، والتقـدم الـوظيفي، وظـروف العمـل واألجـور، واحلـصول           
لوظــائف العامــة، وااللتحــاق بــالقوات املــسلحة والفــرق اخلاصــة   علــى الــضمان االجتمــاعي وا

  .وفيالق حراسة اإليرادات واملسارات الوظيفية العسكرية وما إىل ذلك
ــانون كــال مــن اإلجــراءات القــضائية احملــددة        - ١٦ ــوخى الق ــهاك، يت ــة حــدوث انت ويف حال

اواة يف املكاتـب العامـة      وإجراءات التسوية الودية اليت يتوىل مـسؤوليتها مستـشارو شـؤون املـس            
  .املخصصة املنشأة على املستوى الوطين واملستوى اإلقليمي ومستوى املقاطعات

ــن    - ١٧ ــواد م ــادئ      ٥٦ إىل ٥٢وامل ــراب عــن املب ــذكورة أعــاله تكــرر اإلع ــة امل ــن املدون  م
ــادة   ــة الوصــول إىل     ٥١الدســتورية املكرســة يف امل ــق بإمكاني  مــن الدســتور اإليطــايل فيمــا يتعل

  .اكز العامة وقطاع األعمال التجارية واإلجراءات املدنية والسياسيةاملر
ومن مث، ففي ضوء التعريفات املنـصوص عليهـا يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                   - ١٨

 مـن  ٣٧ و ٣٦التمييز ضد املـرأة، تـشري الـسلطات اإليطاليـة إىل الـصياغة الـواردة يف الفقـرتني                   
ليهـا فيمـا يتعلـق بالنطـاق العـاملي ملـصطلح التمييـز كمـا ورد يف         التقرير الوطين وتعيـد التأكـد ع    

  .١٩٨/٢٠٠٦املرسوم التشريعي رقم 
  

  مدونة تكافؤ الفرص    
، إىل أن الدولــة الطــرف بــذلت جهــودا  ٢٣يــشري التقريــر، يف الفقــرة ] ٤الــسؤال رقــم [

 املعاملـة،   خمتلفة لتحقيق املساواة بني اجلنسني مشلت اعتماد وتنفيذ تشريعات للمـساواة يف           
وتدابري حمددة لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، وبرامج عمل، وما إىل ذلـك، عـالوة علـى                

يرجـى تـوفري معلومـات أكثـر دقـة بـشأن            . مبادرات امليزنة اليت يراعى فيها البعد اجلنـساين       
ساواة التدابري احملددة اليت اختذهتا الدولة الطرف وتأثري تلك التدابري على تسريع حتقيـق املـ              

  .بني املرأة والرجل بصورة رمسية وعلى نطاق واسع
 إدماج املنظـور اجلنـساين يف التـدابري املتعلقـة       ٢٠٠٠تدرس احلكومة اإليطالية منذ عام        - ١٩

بامليزانيـة الــيت بـدأت بــصفة رئيـسية حتــت إشــراف إدارة تكـافؤ الفــرص علـى الــصعيدين احمللــي      
املناطق، ويف قليل من احلاالت ما يسمى باجملتمعـات         واإلقليمي بإشراك البلديات واملقاطعات و    

 أسفرت هذه املشاريع الرائـدة املثمـرة عـن تكـوين            ٢٠٠٢ويف عام   . اجلبلية، وقد قامت بذلك   
شبكة من املقاطعات والبلديات من أجـل نـشر املمارسـات اجليـدة ذات الـصلة يف جمـال امليزنـة                    

  .اجلنسانية، كما نسقتها مقاطعة جنوا
ن هذه الشبكة من عدة مقاطعات وبلديات، مـن مشـال إيطاليـا بـصفة أساسـية،                 وتتكو  - ٢٠

ــزام    ــشاركة وااللت ــة مــن امل ــى درجــات خمتلف ــيال    : عل ــد عــززت بعــض هــذه املؤســسات حتل وق
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للمنظور اجلنساين لوثائق امليزانيـة، كمـا عـززت مؤسـسات أخـرى تـدابري جديـدة بغيـة كفالـة                     
ت، علـى أسـاس منـتظم، التـدابري ذات الـصلة؛            ونفذت بعـض املؤسـسا    . ختصيص موارد للمرأة  

ووضعت مؤسسات أخرى مبادئ توجيهية وأمناط تدريبيـة للمستـشارين واملـديرين واملـوظفني              
وقامـت  . احملليني؛ ووضعت غريها من املؤسسات مؤشرات إنفاق مراعية لالعتبارات اجلنسانية         

  . هذه املسألةمجيع املؤسسات بالتوعية مما عزز مشاركة األطراف الرئيسية يف
ــة          - ٢١ ــة والزراع ــي والبيئ ــالتخطيط احملل ــة ب ــسلطات احمللي ــسية لل ــسؤوليات الرئي ــصل امل وتت

والتصنيع واألشغال العامة والتدريب املهين والتعليم والسياسات االجتماعية والثقافة واأللعـاب           
ــداخلي للمؤســسات   ــة   . الرياضــية والتنظــيم ال ــار كيفي ــضا باختب ــدة أي  وقامــت مؤســسات عدي

ــة    ــة االجتماعي ــسانية وامليزن ــة اجلن ــل امليزن ــوانني    . تكام ــصدد جتــدر اإلشــارة إىل الق ــذا ال ويف ه
  :التشريعية التالية

ــم   -   ــانون رقـ ــوان  ٧/٢٠٠٧القـ ــا، بعنـ ــة بوغليـ ــدمات  ” ملنطقـ ــسياسات واخلـ ــد الـ قواعـ
 مـن  ١وتـنص الفقـرة   . “اجلنسانية للتوفيق بني احلياة اخلاصة واحلياة العمليـة يف بوغليـا    

امليزنة اجلنـسانية بوصـفها أداة لرصـد وتقيـيم           ...][”:  من هذا القانون على    ١٩ملادة  ا
انتـشار امليزنـة    ” علـى    ٣؛ وتـنص الفقـرة      “أثر السياسات اإلقليمية على الرجل واملـرأة      

اجلنسانية يف احلكومة احمللية، وهلذا الغـرض يعتـرب ذلـك مؤشـرا ملـنح حـوافز للمعـاونني              
، مبـدأ املـساواة بـني       ١٩/٢٠٠٦ من القانون    ٧ذكور يف املادة    اإلداريني على النحو امل   

  ؛“اجلنسني
 بعنـوان   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨القانون اإلقليمي الذي سنَّه مؤخرا إقليم بيدمونت يف           -  

 بيدمونت وأحكـام لوضـع ميزانيـات    منطقةإدماج سياسات املساواة بني اجلنسني يف      ”
ضـوابط مراعيـة لالعتبـارات      ... ” علـى     مـن هـذا القـانون      ٣وتنص املـادة    . “جنسانية

، وختطـط   “اجلنسانية يف مجيع مراحـل ختطـيط وتنفيـذ امليزانيـة ونظـام للرصـد والتقيـيم                
ــادة  وتقــوم  ٣ لتــشجيع الــسلطات احملليــة علــى أن متتثــل خــالل ســنتني للمــادة        ٤امل

يزنـة   الـشروط املـسبقة املطلوبـة لتنفيـذ امل         ٥بتدريب املوظفني احلكوميني، وحتدد املـادة       
  .اجلنسانية يف اإلقليم

، قامـت إدارة تكـافؤ الفـرص أيـضا بتعزيـز وتنـسيق املـشروع املعنـون                  ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٢
”PER.FOR.MA.GE -       الـذي يهـدف    “  دورات تدريبية بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

 املــشروع وأشــرك هــذا. إىل تعزيــز املنظــور اجلنــساين علــى مجيــع صــعد اإلدارة العامــة املركزيــة
الــوزارة يف حلقــات عمــل ودورات تدريبيــة معينــة ركــزت علــى إدمــاج املنظــور اجلنــساين يف    

  :ويركز املشروع بصفة خاصة على. القطاعات والسياسات املختلفة
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    املساعدة يف صياغة سياسات التخطيط االقتصادي واإلجراءات اإلدارية؛  
     تماعيــة واالقتــصادية الراميــة إىل  مــساعدة احلكومــة يف حتديــد أنــسب الــسياسات االج

  كفالة املساواة بني اجلنسني؛
                      املساعدة يف تنمية وتنسيق الصالحيات املهنية مـن أجـل إدمـاج املـساواة بـني اجلنـسني

  .يف عمليات التخطيط وحتديد السياسات
 بـني اجلنـسني بوصـفها      االختالفاتومن النتائج اهلامة األخرى للمشروع التركيز على          - ٢٣
ويعين تنفيـذ تكـافؤ الفـرص أيـضا إتاحـة مـستوى            . امال من عوامل جودة اإلجراءات اإلدارية     ع

ــا الحتياجـــات املـــواطنني     ــاءة تقدمـــه اإلدارات العامـــة وفقـ مـــن اخلـــدمات أكثـــر فعاليـــة وكفـ
  .واملواطنات

وإدارة تكـــافؤ الفـــرص عـــضو يف الـــشبكة األوروبيـــة املعنيـــة بتعمـــيم مراعـــاة املنظـــور   - ٢٤
وتقـوم  ( بتمويـل مـن املفوضـية األوروبيـة          ٢٠١٠فربايـر   /اليت جرى إنشاؤها يف شباط    اجلنساين  

وتضطلع هذه الشبكة بإنشاء ثالثـة أفرقـة عاملـة لدراسـة موضـوعات          ). السويد حاليا بتنسيقها  
حمددة هي الفجوة يف األجـور بـني اجلنـسني وأشـكال التمييـز املتعـددة والتوعيـة بـشأن املـسائل                

هذه اجملموعة من األنشطة بصفة رئيسية إىل حتـسني الـسياسات العامـة عنـد               وهتدف  . اجلنسانية
  .التصدي للتحديات االجتماعية واالقتصادية اجلديدة ونوعية احلكم

وفيما يتعلق بالتدابري التشريعية، جرى االضطالع مببادرات وإجراءات وبرامج لتعمـيم             - ٢٥
  : اجلنسني، وجتدر اإلشارة إىل التدابري التاليةمراعاة املنظور اجلنساين بغية حتقيق املساواة بني

 املتعلق حبماية الصحة والـسالمة يف مكـان العمـل،           ٨١/٢٠٠٨املرسوم التشريعي رقم      -  
ويتـوخى  . الذي يتجاوز املفهوم التقليدي باقتصار محاية عمـل املـرأة علـى فتـرة محلـها               

الـيت يتعـرض هلـا العـاملني     املرسوم بدال من ذلك تقييما أوسع نطاقا للمخاطر املختلفـة           
 علـى ضـرورة إجـراء تقيـيم دقيـق للمخـاطر ملنـع وقـوع                 ٢٨وتؤكد املادة   . والعامالت

 بــني االختالفــاتاحلــوادث ومحايــة الــصحة والــسالمة يف أمــاكن العمــل، مــع مراعــاة   
املستــشار (وفيمــا يتعلــق بــاإلجراءات امللموســة الــيت أدخلتــها وزارة العمــل   . اجلنــسني

ُشـكلت جلنـة تقنيـة لـصياغة        ) املساواة واملديرية العامة ألنشطة التفتيش    الوطين لشؤون   
مبادئ توجيهية خمصصة وشاركت هـذه اللجنـة يف اإلجـراءات املطلـوب اختاذهـا ملنـع                 

وجــرت أيــضا .  املــذكور أعــاله٨١التمييــز واإلنفــاذ الفعــال للمرســوم التــشريعي رقــم 
ا يف مكـان العمـل يف حالـة اسـتقالة        صياغة مذكرة تتعلق بالقواعد الـيت يـتعني اعتمادهـ         

أمهات عامالت، كما جرى إنشاء آلية حمددة للدراسة االستقصائية الـسنوية للبيانـات             
  املتعلقة باالستقاالت، هبدف اإلبالغ عن نتائجها يف تقرير خمصص؛
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ــانون رقـــم  ” املعنـــون ١٥٠/٢٠٠٩املرســـوم التـــشريعي رقـــم    -    املـــؤرخ ١٥إنفـــاذ القـ
ــة األشــغال العامــة وكفــاءة وشــفافية   إواملتعلــق بتحــسني   ٢٠٠٩مــارس /آذار ٤ نتاجي

، ويهدف بصفة رئيسية إىل اإلصالح اهليكلي لعالقات عمل املـوظفني           “اإلدارة العامة 
املدنيني فيمـا يتعلـق حتديـدا باملـساومة اجلماعيـة، ومرافـق اإلدارة العامـة واالقتطاعـات                  

ويف هـذا  . ارة، وتعزيز تكـافؤ الفـرص   اإللزامية من مرتبات املوظفني، واالعتراف باجلد     
اإلطــار ُوضــع نظــام لتقيــيم وقيــاس األداء التنظيمــي الــذي يراعــي، ضــمن مجلــة أمــور،  

وجــرى إنــشاء جلنــة ). ، احلــرف ح٨املــادة (“ حتقيــق أهــداف تعزيــز تكــافؤ الفــرص”
. عامـة قائمة بذاهتا لتعريف املعايري العامة لتقيـيم أداء املـوظفني وتقيـيم ونزاهـة اإلدارة ال              

وتعمل هذه اللجنة بالفعل وتشارك يف صياغة جمموعة من القرارات هتـدف إىل حتديـد               
ويـشكل هـذا ابتكـارا      . آليات للتقيـيم، ضـمن مجلـة أمـور، مـن منظـور جنـساين أيـضا                

رئيــسيا يتنــاول املــسائل املتعلقــة بتكــافؤ الفــرص دون تقييــدها يف إطــار حمــدود يركــز     
. ل املتعلقة باحلمايـة، وإمنـا بتقـدمي طبيعتـها الـشاملة           بصفة رئيسية على املسائل واملشاك    

. ويكفل هـذا املبـدأ االسـتخدام املالئـم آلليـات العـالوات واالعتـراف باجلـدارة املهنيـة          
ومتشيا مـع مبـادئ   . ويسفر هذا املبدأ عن ضمان العمل وفرص الترقي املهين للعامالت  

بـصفة خاصـة بتحديـد التكـاليف        التعميم اليت يقوم عليها تكافؤ الفرص، يهتم القانون         
الــيت تتحملــها اإلدارة العامــة مــن منظــور جنــساين حبيــث يكــون مــن الــضروري القيــام 

  بتخصيص وقائي للموارد يرمي إىل ضمان وتعزيز تكافؤ الفرص؛
تفـويض احلكومـة فيمـا يتعلـق باألعمـال          ” الـذي يـشري إىل       ١٨٣/٢٠١٠القانون رقم     -  

ــات   اجمل ــيم اهليئـ ــادة تنظـ ــدة، وإعـ ــصاريح،   هـ ــراخيص والتـ ــازات، والتـ ــة، واإلجـ العامـ
وتيسريات الضمان االجتماعي، وخدمات العمالة، واحلوافز يف جمال العمالـة، وعمالـة            
املرأة، وتدابري التلمذة الصناعية، فضال عن نظم تعزيز الظهور مـن العمـل غـري املعلـن،                 

ــة   ـــزاعات العمالي ــة وأحكــام الن ــادة  . “والوظــائف العام ــنص امل ــى ع٢١وت ــدابري ”: ل ت
دم وجـود متييـز يف مكاتـب اإلدارة    هتدف إىل كفالة تكـافؤ الفـرص ورفـاه العمـال وعـ        

اللجنـة املعنيــة بتكـافؤ الفــرص   ” وبــصورة حمـددة، شــكلت الـسلطات العامــة   .“العامـة 
ــز   ــاه العمــال ومكافحــة التميي ــة مــن نقابــات   .  اخلاصــة هبــا “ورف وتتــشكل هــذه اللجن

وتـضطلع اللجنـة مبهـام      . عامالت وممثلي اإلدارة العامـة    للعمال متثل كال من العمال وال     
متنوعــة مبــا فيهــا االقتراحــات، والنــصائح والتقييمــات، بالتعــاون مــع املستــشار الــوطين 

وأحد أهداف اللجنة التحقق مـن كفـاءة األداء وربطـه بـضمان بيئـة               . لشؤون املساواة 
  للعمل تتسم مببادئ تكافؤ الفرص؛
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املوجــه للــشركات ورابطــات أصــحاب “ ملــساواة يف العمــلميثــاق تكــافؤ الفــرص وا”  -  
 ٢٠٠٩العمل ونقابات العمال واملؤسـسات ومـا إىل ذلـك، الـذي جـرى تعزيـزه عـام                   

ودعمته وزارة العمل ووزارة تكافؤ الفرص كمـا أقـره العديـد مـن الـشركات اخلاصـة                
ارسـات  ونقابات العمال والرابطات ومـا إىل ذلـك، ويهـدف إىل تعزيـز التعدديـة واملم               

والتزمت اهليئات العديـدة الـيت أقـرت هـذا امليثـاق باملكافحـة              . الشاملة يف مكان العمل   
فيما يتعلق بـالتمييز علـى أسـاس نـوع اجلـنس أو الـسن               (املباشرة جلميع أشكال العنف     

يف مكـان العمـل،     ) أو اإلعاقة أو اجملموعـة العرقيـة أو العقيـدة الدينيـة أو امليـل اجلنـسي                
نفس الوقت بتعزيز التنوع داخل نظام املؤسسات مـع اإلشـارة بـصفة             كما التزمت يف    

 وهـو حاليـا حمـور نـشاط     -وينص امليثاق   . خاصة إىل تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة      
 على عشرة بنود، وتقوم جلنة للتعزيز بإدارته وتنسيقه علـى الـصعيد             -تنظيمي مكثف   

دراسـة وتطـوير   : حاليـا مبـا يلـي   الوطين ويشارك يف ذلك املستشار الوطين الـذي يقـوم        
منوذج تشغيلي، وحتديد معايري تقييم املمارسات اليت جرى االضـطالع هبـا يف أعقـاب                
االشتراك يف امليثـاق الـسالف الـذكر و التـصديق عليهـا؛ والقيـام بأنـشطة لنـشر امليثـاق                  

  .نفسه من خالل وضع جداول إقليمية متنوعة
 مـن التقريـر، تقـع مـسؤولية النـهوض بـاملرأة             ٢٧ و   ٢٥وفقا للفقـرتني    ] ٥السؤال رقم   [

. وتعميم مراعاة املنظور اجلنـساين علـى عـاتق وزارة تكـافؤ الفـرص وإدارة تكـافؤ الفـرص                  
يرجـى تقـدمي معلومـات     . ويشري التقرير إىل توسيع نطاق والية ومهام إدارة تكافؤ الفـرص          

تعزيــز املــساواة بــني عــن املــوارد املاليــة والبــشرية إلدارة تكــافؤ الفــرص، الــيت خصــصت ل 
ويــتعني أن تــشمل هــذه املعلومــات . اجلنــسني يف ضــوء توســيع نطــاق واليــة ومهــام اإلدارة

املوارد املالية املعتمـدة لـإلدارة مـن ميزانيـة الدولـة، مـن أجـل تنفيـذ مهـام واليتـها املتعلقـة                         
ت توضح نوع   باملساواة بني اجلنسني، وعدد املوظفني املكلفني هبذا األمر، مبا يف ذلك بيانا           

هل هي عقود حمددة املدة أو بنظام العمل بـدوام جزئـي أو عقـود مؤقتـة،            (عقود وظائفهم   
  ).عقود املشاريع من قبيل العقود املسماة بعقود التعاون أو

جــرى تعزيــز واليــة وزيــرة تكــافؤ الفــرص مبوجــب مرســوم لــرئيس جملــس الــوزراء يف    - ٢٦
وتركـز الواليـة    .  الدوليـة ومعـايري االحتـاد األورويب        متشيا مع املعـايري    ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ١٣

  .)٢(على املساواة بني اجلنسني ومكافحة التمييز وتعزيز املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان
__________ 

، مبـا  ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ٣بشكل أكثر حتديدا، قضى مرسوم رئاسي مـن جملـس الـوزراء، صـادر بتـاريخ                 )٢(  
الدولـة لتكـافؤ    رابل ماريا روزاريا كارفاغنا وزيـرة       ضت األون وِّ فُ ٢٠٠٨مايو  / أيار ٨ اعتبارا من    - ١”: يلي

 مبا فيهـا املبـادرات املعياريـة وغـري ذلـك مـن              -الفرص مبمارسة مهام ختطيط وتوجيه وتنسيق مجيع املبادرات         
املهام اليت تعهد هبا القوانني احلالية لرئيس جملس الوزراء بشأن املسائل املتعلقة بتعزيز حقـوق األفـراد وتكـافؤ              
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__________ 

وعلـى وجـه اخلـصوص، باسـتثناء     .  مجيـع أشـكال وأسـباب التمييـز        الفرص واملساواة يف املعاملـة ومنـع وإزالـة        
  :املسؤوليات املسندة حبكم القانون للوزراء اآلخرين، تفوض الوزيرة املذكورة أعاله مبا يلي

تعزيز وتنسيق اإلجراءات احلكومية الرامية إىل كفالة تنفيذ الـسياسات املعنيـة مبـسأليت احلقـوق وتكـافؤ                    )أ(    
ة والرجل فيما يتعلق باملسائل املتصلة بالصحة، والبحث، والتعلـيم والتـدريب، والبيئـة،              الفرص بني املرأ  

  واألسرة، والعمل، واملناصب اليت ُتشغل باالنتخاب، والتمثيل اجلنساين؛
تعزيــز ثقافــة احلقــوق وتكــافؤ الفــرص يف قطــاعي املعلومــات واتــصاالت وســائط اإلعــالم مــع االهتمــام  )ب(    

  رأة يف جماالت الصحة والصحة الوقائية واألمومة واإلجناب مبساعدة طبية؛بصفة خاصة حبق امل
تعزيز وتنسيق اإلجراءات احلكومية الرامية إىل كفالة التنفيذ الكامـل للـسياسات املعنيـة بتكـافؤ الفـرص              )ج(    

لديــة بــني الرجــل واملــرأة يف األعمــال التجاريــة والعمــل، مــع إيــالء اهتمــام خــاص ملــسأليت اإلجــازة الوا  
  والنهوض باحلياة الوظيفية بالتشاور مع وزير العمل والصحة والسياسات االجتماعية؛

 ٢٢ و   ٢١، واملـواد    ١٩٩٢فربايـر   / شـباط  ٢٥ املـؤرخ    ٢١٥القيام مبهام الدولـة مبوجـب القـانون رقـم             )د(    
  ؛٢٠٠٦أبريل / نيسان١١ املؤرخ ١٩٨ من املرسوم التشريعي رقم ٥٥ و ٥٤ و ٥٣ و ٥٢ و

ــوزارة العمــل والــصحة والــسياسات       )هـ(     ــة ل اإلشــارة إىل اآلراء فيمــا يتعلــق باملــسؤولية الــيت أوكلتــها الدول
ــواد    ــب املـــ ــة مبوجـــ  ٤٦ و ٤٥ و ٤٤ و ٤٣ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٨االجتماعيـــ

  ؛٢٠٠٦أبريل / نيسان١١ املؤرخ ١٩٨ من املرسوم التشريعي رقم ٤٨  و٤٧ و
راءات احلكوميــة يف جمــايل حقــوق اإلنــسان للمــرأة وحقــوق األفــراد واإلجــراءات  تعزيــز وتنــسيق اإلجــ  )و(    

املتخذة ملنع وإزالة حـاالت التمييـز املباشـر أو غـري املباشـر علـى أسـاس اجلـنس أو العنـصر أو الـدين أو                            
األصـل العرقــي أو االقتنــاع الشخــصي أو اإلعاقـة أو الــسن أو امليــل اجلنــسي، بطـرق منــها رئاســة جلنــة    

راء لتناول وتقدمي التوجيه االستراتيجي يف جمال محاية حقوق اإلنسان داخل رئاسة جملـس الـوزراء                الوز
 الـذي يـشارك فيـه الـوزراء أو     ٢٠٠٧أبريـل  / نيـسان ١٣متشيا مـع املرسـوم الرئاسـي للمجلـس املـؤرخ           

ة بواليـة  السلطات املفوضة وهيئات تكافؤ الفرص، مبـا يف ذلـك يف حالـة تعلـق القـضايا املتـصلة بـاهلجر                 
  كل منهم؛

تعزيز السياسات احلكومية، بالتشاور مع وكيل الوزارة املفوضة إليـه سياسـات األسـرة، لـدعم التوفيـق                    )ز(    
  بني العمل واألسرة؛

اختاذ اخلطوات الالزمة من أجل ختطـيط ومعاجلـة وتنـسيق ورصـد الـصناديق اهليكليـة لالحتـاد األورويب                      )ح(    
 املــشاركة يف الفريــق الرفيــع املــستوى املعــين بتعمــيم مراعــاة املنظــور  بــشأن تكــافؤ الفــرص بطــرق منــها

اجلنساين يف الصناديق اهليكلية املخصصة لالحتـاد األورويب واالشـتراك يف أنـشطة لإلدمـاج اجلنـساين يف                  
  سياسات االحتاد األورويب ذات الصلة؛

ال عـن أبـرز األحـداث املتعلقـة بـاملنظور      تعزيز استعراض األثر اجلنساين جلميع املبادرات احلكومية، فـض        )ط(    
اجلنساين، يف البيانات العامـة للميزانيـة احلكوميـة، مبـا فيهـا البيانـات غـري احلكوميـة واملتعلقـة بـالبحوث                      

  والدراسات االستقصائية اإلحصائية؛
الـدويل، مـع    تنسيق السياسات احلكومية املعنية حبماية حقوق اإلنسان للمرأة، مبا يف ذلك على الصعيد                )ل(    

اإلشارة بصفة خاصة إىل األهداف املبينة يف منهاج العمل الذي جرى اعتماده يف مؤمتر األمـم املتحـدة                   
، باالتفاق مـع وزيـر اخلارجيـة،    ١٩٩٥سبتمرب /العاملي الرابع العين باملرأة الذي عقد يف بيجني يف أيلول   

القتــصاد والتعلــيم والتــدريب وصــحة املــرأة  فيمــا يتعلــق بتــأثري الفقــر علــى املــرأة ومتكــني املــرأة مقابــل ا 
ومكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك فيما يتعلـق بالنــزاعات املـسلحة وإمكانيـة حـصول املـرأة علـى                      

  املعلومات ومحاية الطفلة بكل شكل من األشكال؛
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وبشكل أكثر حتديدا، كُُلِّفت وزيرة تكافؤ الفرص، مبوجـب املرسـوم املـذكور أعـاله،              - ٢٧
قوق اإلنسان للمـرأة وتكـافؤ الفـرص يف اجملـاالت           اإلجراءات احلكومية املتعلقة حب   بتعزيز وتنسيق   

  .الصحة والبحث والتعليم والبيئة واألسرة والعمالة واملناصب العامة ومتثيل املرأة: التالية
والـــوزيرة مـــسؤولة أيـــضا عـــن منـــع أي شـــكل مـــن أشـــكال التمييـــز والقـــضاء عليـــه   - ٢٨
  .للمعاهدة التأسيسية للجماعة األوروبية وفقا
بات التقليدية هي تعزيز وتنسيق اإلجراءات احلكومية الرامية إىل كفالـة التنفيـذ             والواج  - ٢٩

الكامــل لــسياسات املــساواة بــني اجلنــسني فيمــا يتعلــق مبباشــرة األعمــال احلــرة وســوق العمــل،  
ميزانيـة   ودراسة التأثري اجلنساين لكل مبادرة حكومية، وتسليط الضوء على املنظـور اجلنـساين يف             

وتكـافؤ   مة ويف مجع البيانات املصنفة جنـسانيا، وتعزيـز ثقافـة املـساواة بـني اجلنـسني،                اإلدارة العا 
وزيـرة تكـافؤ     وكُلفت. الفرص بني املرأة والرجل يف جمايل املعلومات واتصاالت وسائط اإلعالم         

الفرص أيضا باختاذ بعض املبادرات الضرورية لربجمة وتوجيـه وتنـسيق ورصـد الـصناديق اهليكليـة                 
  .بية، مع مراعاة إدماج تكافؤ الفرص واملنظور اجلنساين يف السياسات اجملتمعيةاألورو
وتقــوم الــوزيرة أيــضا بتعزيــز وتنــسيق اإلجــراءات احلكوميــة ملكافحــة اســتغالل البــشر    - ٣٠

  .واالجتار هبم والعنف ضد املرأة والطفلة
وتقــدمي املــساعدة وأخــريا، تنــسق وزيــرة تكــافؤ الفــرص أنــشطة اإلدارة العامــة للمنــع،   - ٣١

 ومحايـة القـصر مـن االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسي مبوجـب القـانون رقـم                   ةوالقانونياالجتماعية  
، فضال عن األنشطة املتعلقة مبكافحة امليل اجلنسي إىل األطفال واستغالهلم يف املـواد             ٢٩٨/٩٨

 بالتعـاون مـع     وتقـوم الـوزيرة أيـضا،     . ٣٨/٢٠٠٦اإلباحية، على النحو الوارد يف القانون رقـم         
وكيل وزارة اخلارجية لسياسات األسرة، بتنسيق وتعزيز سياسات احلكومة بشأن التوفيـق بـني              

  .العمل واألسرة

__________ 

ــشر واالجتــار هبــم والعنــف ضــ         )م(     ــة يف جمــاالت اســتغالل الب ــسيق اإلجــراءات احلكومي ــز وتن ــرأة تعزي د امل
وانتــهاكات احلريــات األساســية للــسالمة الشخــصية وحــق النــساء والفتيــات يف احلــصول علــى الرعايــة 

  الصحية؛
مـن  ) ج(، احلـرف    ٢تقدمي مقترح لرئيس جملس الوزراء مبمارسة السلطات املنصوص عليهـا يف الفقـرة                )ن(    

ملسائل اليت جيري تفويـضها   يف مجيع ا ١٩٨٨أغسطس  / آب ٢٣ املؤرخ   ٤٠٠ من القانون رقم     ٥املادة  
  يف حالة حدوث انتهاك مستمر ملبدأ عدم التمييز؛

مــايو / أيــار١٤ املــؤرخ ١١٥ممارســة مجيــع ســلطات رئــيس جملــس الــوزراء املقترحــة يف املرســوم رقــم     )س(    
  .“ لرئيس اجلمهورية فيما يتعلق بلجنة تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة٢٠٠٧
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 ٤٠٥/١٩٩٧وإدارة تكافؤ الفرص، كما أنـشأها مرسـوم رئـيس جملـس الـوزراء رقـم            - ٣٢
افؤ الفـرص   هي املؤسسة املسؤولة داخل رئاسة جملس الوزراء عن تنسيق السياسات املعنية بتكـ            

  .واإلجراءات احلكومية ملنع وإزالة أي شكل من أشكال التمييز
وإدارة تكــافؤ الفــرص الــيت يرأســها رئــيس اإلدارة تتــألف مــن ثالثــة مكاتــب رئيــسية،    - ٣٣

  :يدير كل منها مدير عام
    ؛مكتب الشؤون الدولية واملساعدة االجتماعية  
    ؛ستراتيجية واالتصالاملكتب املعين باملساواة وتكافؤ الفرص واال  
      املكتــب املعــين بتعزيــز املــساواة يف املعاملــة والقــضاء علــى التمييــز علــى أســاس األصــل

  .اإلثين
  . يورو للسنة احلالية إلدارة تكافؤ الفرص٢١ ٩٤٢ ٩٦٠وخصصت احلكومة مبلغ 

ؤ تلتـزم وزيـرة تكـافؤ الفـرص وإدارة تكـاف          ) ٢٥اجلـزء   (وكما ذكر يف التقرير الـوطين         - ٣٤
ويشارك وزراء آخرين ومؤسسات أخرى، علـى       . الفرص بتعزيز وتنسيق اإلجراءات احلكومية    

الــصعيد احمللــي أيــضا، إدارة تكــافؤ الفــرص يف حتمــل مــسؤولية تنفيــذ سياســات تكــافؤ الفــرص 
  .واإلجراءات ذات الصلة

  
أنــشئت عــدة آليــات وشــبكات أخــرى داخــل رئاســة جملــس الــوزراء   ] ٦الــسؤال رقــم [

ت احلكومية املختلفة املكلفة مبهمـة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، أو أجريـت                   واإلدارا
إال أن اللجنــة دعــت، يف مالحظاهتــا . عليهــا إصــالحات، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير

اخلتامية السابقة، إىل إنشاء هيكل يقتصر عمله على النهوض باملرأة وتعميم مراعاة املنظور 
يرجى تقدمي معلومـات عـن اخلطـوات املتخـذة يف           . ل مجيع اجملاالت  اجلنساين على حنو يشم   

هــذا الــصدد والنتــائج الــيت حتققــت، أو التــدابري املقــرر اختاذهــا لتعزيــز القــدرة املؤســسية     
للحكومــة فيمــا يتعلــق بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة ألســباب جنــسية أو تتعلــق بنــوع  

أيـة آليـات    ) أ: ( معلومـات مـستكملة عـن      وينبغي أن تتضمن هذه املعلومات أيضا     . اجلنس
مكلفة بتنسيق املعايري والنتائج وكفالة توحيدها يف جمال تنفيـذ االتفاقيـة علـى نطـاق إقلـيم                  

 مـن املالحظـات اخلتاميـة الـسابقة؛         ٢٤الدولة الطـرف، وفقـا للتوصـية الـواردة يف الفقـرة             
 املـساواة يف املعاملـة      تأسيس مكتب داخل إدارة تكافؤ الفرص وتكليفه مبهمـة تعزيـز          ) ب(

بــني املــرأة والرجــل وحتليلــها ورصــدها ودعمهــا، فيمــا يتــصل باحلــصول علــى الــسلع           
التقـدم   )ج( مـن التقريـر؛      ٤٥واخلدمات واإلمداد هبا، على النحـو املـشار إليـه يف الفقـرة              
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احملــرز جتــاه إنــشاء مؤســسة وطنيــة مــستقلة معنيــة حبقــوق اإلنــسان، وفقــا ملبــادئ بــاريس،    
 /أعلنــت عنــه الدولــة الطــرف، يف إطــار االســتعراض الــدوري الــشامل، يف شــباط حــسبما 

  .٢٠١٠فرباير 
، جرى تأسيس مكتـب تنفيـذ مبـدأ تكـافؤ الفـرص بـني الرجـل واملـرأة                   ٢٠٠٧يف عام     - ٣٥

فيمـــا يتـــصل باحلـــصول علـــى الـــسلع واخلـــدمات واإلمـــداد هبـــا داخـــل إدارة تكـــافؤ الفـــرص  
تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة بـني الرجـل         ” بشأن   ٢٠٠٤/١١٣لتوجيه االحتاد األورويب     وفقا

مبقتــضى القــانون رقــم  “ واملــرأة فيمــا يتــصل باحلــصول علــى الــسلع واخلــدمات واإلمــداد هبــا    
١٩٦/٢٠٠٧.  
يتــوىل املكتــب املوجــود داخــل املديريــة العامــة لرئاســة جملــس الــوزراء املهــام الرئيــسية      - ٣٦

ملعاملـة بـني املـرأة والرجـل وحتليلـها ورصـدها ودعمهـا فيمـا يتـصل            املتعلقة بتعزيز املـساواة يف ا     
  :باحلصول على السلع واخلدمات واإلمداد هبا، وخباصة عن طريق

  توفري مساعدات مستقلة لضحايا التمييز؛  ○  
ــرام            ○   ــع احت ــز، م ــن وجــود حــاالت متيي ــق م ــة التحقي ــستقل بغي ــق م ــز إجــراء حتقي تعزي

  نية؛اختصاصات السلطة القضائية الوط
تعزيز قيام السلطات العامة واخلاصة، مبـا فيهـا الرابطـات املعتـرف هبـا، باعتمـاد تـدابري                     ○  

  ومشاريع وإجراءات إجيابية حمددة؛
ــسألة           ○   ــة مب ــة املتعلق ــصكوك القائم ــشأن ال ــة ب ــصاالت والتوعي ــز شــن محــالت لالت تعزي

  املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة؛
  أن التشريع احلايل خبصوص هذه املسألة؛وضع توصيات وآراء بش  ○  
صياغة تقرير سنوي للربملـان عـن التنفيـذ الفعـال ملبـدأ املـساواة يف املعاملـة بـني الرجـل                        ○  

واملــرأة فيمــا يتــصل باحلــصول علــى الــسلع واخلــدمات واإلمــداد هبــا، وتقريــر ســنوي    
  لرئيس جملس الوزراء عن تنفيذ األنشطة؛

الـــدورات التدريبيـــة وتبـــادل اخلـــربات بالتعـــاون مـــع  تعزيـــز الدراســـات والبحـــوث و  ○  
الرابطات واملنظمات غـري احلكوميـة واملعاهـد اإلحـصائية واخلـرباء يف هـذا اجملـال بغيـة                   

  .وضع مبادئ توجيهية بشأن مكافحة التمييز
 كـانون   ٢٥ املـؤرخ    ٥ مـن املرسـوم التـشريعي رقـم          ١ من املادة    ١وقد عززت الفقرة      - ٣٧

 واليــة اللجنــة الوطنيــة هبــدف التنفيــذ الكامــل ملبــدأي املــساواة يف املعاملــة   ٢٠١٠ينــاير /الثــاين
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ويتعني على اللجنة اختاذ مبـادرات لتعزيـز احلـوار بـني         . وتكافؤ الفرص بني العاملني والعامالت    
الــشركاء االجتمــاعيني، بغيــة تعزيــز املــساواة يف املعاملــة، عــن طريــق االســتناد إىل النتــائج الــيت   

رصــد تنفيــذ التــدابري املتعلقــة باملمارســات ذات الــصلة يف مكــان العمــل، وإمكانيــة أســفر عنــها 
ــساومة        ــات امل ــدريب املهــين، فــضال عــن االعتمــاد علــى اتفاقي الوصــول إىل ســوق العمــل والت
اجلماعية، ومدونات قواعد الـسلوك، وأعمـال البحـث أو تبـادل اخلـربات واملمارسـات اجليـدة                  

ــرة ( ــرر مـــن ١الفقـ ــادة ، احلـــرف و مكـ ــشريعي رقـــم  ١٠ املـ ــوم التـ ــؤرخ ١٩٨ مـــن املرسـ  املـ
  :وبشكل أكثر حتديدا، جتدر اإلشارة إىل). ٢٠٠٦أبريل /نيسان ١١
اختــاذ مبــادرات لتعزيــز احلــوار مــع املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت هلــا اهتمــام مــشروع    -  

 ، احلـرف ز مكـرر  ١الفقـرة   (باإلسهام يف مكافحـة التمييـز اجلنـساين يف قطـاع العمـل              
  ؛)٢٠٠٦أبريل / نيسان١١ املؤرخ ١٩٨ من املرسوم التشريعي رقم ١٠من املادة 

تبادل املعلومات املتاحة مـع اهليئـات األوروبيـة املنـاظرة املـسؤولة عـن املـسائل املتعلقـة                     -  
، احلــرف ط مكــرر مــن ١الفقــرة (باملــساواة بــني اجلنــسني، وخباصــة يف قطــاع العمــل 

  ؛)٢٠٠٦أبريل / نيسان١١ املؤرخ ١٩٨ي  من املرسوم التشريع١٠املادة 
أيــضا مــن خــالل تعزيــز اختــاذ اإلجــراءات اإلجيابيــة وإزالــة العقبــات أمــام املــساواة بــني   -  

ــة، إىل جانــب اختــاذ تــدابري          ــهوض باحليــاة املهنيــة والوظيفي ــسني فيمــا يتعلــق بالن اجلن
وك أوسـع   ملساعدة املرأة على معـاودة الـدخول يف القطـاع بعـد أن تـصبح أًمـا، وصـك                  

نطاقا للعمل لبعض الوقت وغري ذلك من الصكوك املرنة على املـستوى املؤسـسي مـع                
 ١٠، احلـرف ط مكـرر ثانيـا مـن املـادة             ١الفقـرة   (توخي التوفيق بني العمـل واألسـرة        

  ).٢٠٠٦أبريل / نيسان١١ املؤرخ ١٩٨من املرسوم التشريعي رقم 
 املـؤرخ   ٥ من املرسوم التشريعي رقم      ١دة   من املا  ٢، احلرف أ، الرقم     ١وتعزز الفقرة     - ٣٨
 واليـة مستـشار املـساواة الـذي قـد جيـري حتقيقـات مـستقلة يف                  ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٥

 ١الفقـرة   (مسألة التمييز يف مكان العمل ويصدر تقـارير وتوصـيات مـستقلة عـن هـذه املـسألة                   
  ).٢٠٠٦أبريل /يسان ن١١ املؤرخ ١٩٨ من املرسوم التشريعي رقم ١٥مكرر من املادة 

مــارس / آذار٣وفيمــا يتعلــق حتديــدا بإنــشاء مؤســسات وطنيــة حلقــوق اإلنــسان، ففــي   - ٣٩
 اعتمــد جملــس الــوزراء بتوافــق اآلراء مــشروع قــانون ذي صــلة ســيقدم إىل الربملــان يف   ٢٠١١

  .األسابيع املقبلة من أجل املوافقة عليه
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  التعريف باالتفاقية والربوتوكول االختياري    
مل يـرد يف التقريـر شـيء عـن التـدابري املتخـذة لنـشر املعلومـات املتعلقـة                    ] ٧السؤال رقـم    [

باالتفاقيــة وســط األطــراف الفاعلــة يف القطــاعني اخلــاص والعــام معــا، حــسبما أوصــت بــه   
يرجــى تقــدمي معلومــات توضــح .  مــن املالحظــات اخلتاميــة الــسابقة٢٦اللجنــة يف الفقــرة 

ــة الطــرف ألنــ    ــة دعــم الدول ــرأة مبوجــب     كيفي ــوق امل ــة حبق ــارف املتعلق ــة واملع شطة التوعي
ــى        ــة، عــالوة عل ــة للجن ــة بالتوصــيات العام ــات املتعلق ــشرها للمعلوم ــة ن ــة، وكيفي االتفاقي
إجراءات تقدمي البالغات وإجراء التحريات، املنصوص عليها يف الربوتوكول االختيـاري،       

ري هتـدف إىل القـضاء علـى مجيـع     بغرض كفالة استخدام االتفاقية بصفة أساس قـانوين لتـداب   
  .أشكال التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف الدولة الطرف

 االتفاقية املعنية بالقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وتقريـر املتابعـة الدوريـة                       - ٤٠
لتمييــز ضــد املــرأة لالتفاقيــة واملالحظــات اخلتاميــة الــيت أصــدرهتا اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى ا 

  .متاحة ومعممة من خالل املوقع الشبكي املؤسسي إلدارة تكافؤ الفرص
ــدريبيا عنوانـــه      - ٤١ ــافؤ الفـــرص أيـــضا مـــشروعا تـ ــرأة”وعـــززت إدارة تكـ ــسياسة املـ  والـ

بدأ يف اجلامعـات عـام     “ العمليات التثقيفية لثقافة جنسانية وثقافة لتكافؤ الفرص       -واملؤسسات  
  .اقه فيما بعد مث ُوسِّع نط٢٠٠٥

ويهدف املشروع إىل توفري معلومات عملية ونظرية عن حقوق املرأة بغيـة نـشر ثقافـة                  - ٤٢
مراعية لالعتبارات اجلنـسانية وزيـادة الـوعي والـسماح للنـساء مـن مجيـع األعمـار، سـواء كـن                      

عيـة  يعملن أم ال، مبباشرة الـسياسة وتعزيـز تنميتـهن ومـشاركتهن يف احليـاة الـسياسية واالجتما                 
  .الوطنية
وُوجِّه املـشروع جلميـع النـساء احلاصـالت علـى شـهادة إمتـام الدراسـة الثانويـة وطلبـة                       - ٤٣

  :وكانت املواضيع الرئيسية اليت جرى حتليلها أثناء الدورات الدراسية هي. وطالبات اجلامعة
قاهتــا أداء اهليئــات املؤســسية اإليطاليــة الرئيــسية ذات الــصلة واألحــزاب الــسياسية وعال  -  

  باملنظمات الدولية اليت تتناول حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني؛
  املشاركة السياسية واالجتماعية؛  -  
  تنظيم وأداء الربملان األورويب والنظام الدويل؛  -  
السوابق القضائية على الصعد الوطنية واجملتمعية والدولية فيما يتعلـق بتقنيـات وأدوات          -  

  .السياسات اجلنسانية
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  التدابري اخلاصة املؤقتة    
 ٣يــشري التقريــر إىل مبــادئ دســتورية، وعلــى وجــه التحديــد املــادتني   ] ٨الــسؤال رقــم [
 من الدستور، وإىل قوانني خمتلفة، عالوة على تدابري قضائية خمصصة تتعلق بـضحايا         ٥١ و

علــى مــن هــذا املنظــور، جــرى بالتــايل إضــفاء الــصبغة الــشرعية  ”التمييــز، وخيلــص إىل أنــه 
 مـن التقريـر، ورد املزيـد مـن     ١٤٧ويف الفقـرة   ). ٣٥الفقـرة   (“ يـسمى العمـل اإلجيـايب      ما

  تـدابري  حلكومة اإليطالية موجهة صوب دعم وضـع وتنفيـذ        امسارات عمل   ”التوضيح بأن   
 يرجـى توضـيح مـا إذا        .“ تعترب بالغة الفعالية وثابتة على مر الزمن       لتدابريحمددة، ألن هذه ا   

املشار إليها يف (واإلجراءات اإلجيابية “ التدابري احملددة”، و “عمل اإلجيايبيسمى ال ما”كان 
 ١، تتواءم مع التدابري اخلاصة املؤقتة املنصوص عليها يف الفقـرة            ) من التقرير  ١٤٩الفقرة  

 مـن االتفاقيـة، ومـع تفـسري تلـك التـدابري ونطاقهـا، حـسبما جـاء يف التوصـية                      ٤من املـادة    
  .للجنة، بشأن املرأة العاملة املهاجرة) ٢٠٠٨ (٢٥ العامة رقم

احلكومة اإليطالية موجهة صوب دعم وضـع وتنفيـذ تـدابري حمـددة وهيكليـة بـدال مـن                    - ٤٤
وفيمـا يتعلـق بالتوصـية      . تدابري خاصة مؤقتة، حيث تعترب األوىل أكثر فعالية على املدى الطويل          

 نطــاق ومغــزى”اليــة أن  علــى وجــه التحديــد تــدرك الــسلطات اإليط ٢٥/٢٠٠٠العامــة رقــم 
 جيب أن حيددا يف سياق اهلدف والغرض الشاملني لالتفاقية ومها القـضاء             ٤ من املادة    ١الفقرة  

على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة بغيـة حتقيـق مـساواة املـرأة القانونيـة والفعليـة بالرجـل يف                         
ألطـراف يف االتفاقيـة     وعلـى الـدول ا    . التمتع حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية اخلاصـة هبـا            

التزام قانوين باحترام ومحاية وتعزيز وإعمال حق املرأة هذا يف عدم التمييز ضدها وضـمان منـاء       
املــرأة والنــهوض هبــا لكــي يتــسىن حتــسني موقفهــا ليــصبح موقفــا تتمتــع فيــه باملــساواة القانونيــة  

  .“]٢٥ من التوصية العامة ٤انظر الفقرة [والفعلية بالرجل 
“ العمــل اإلجيــايب ”مــصطلح ” (٢٥ مــن التوصــية العامــة   ٤ا يتعلــق باحلاشــية  وفيمــ  - ٤٥

يات املتحـدة األمريكيـة ويف عـدد مـن وثـائق األمـم املتحـدة، بينمـا يـستخدم                    مستخدم يف الوال  
 واســع يف أوروبــا وكــذلك يف الكــثري مــن حاليــا علــى نطــاق“ اإلجــراءات اإلجيابيــة”مــصطلح 

يستخدم مبعـىن خمتلـف آخـر       “ اإلجراءات اإلجيابية ”طلح  ومع ذلك فمص  . وثائق األمم املتحدة  
زام دولـة مـا باختـاذ    التـ (“ اإلجيـايب إجـراء الدولـة   ”يف القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان لوصـف          

“ اإلجــراءات اإلجيابيــة”وبالتــايل فمــصطلح ). إجــراء مقارنــا بــالتزام الدولــة بعــدم اختــاذ إجــراء
تـدابري اخلاصـة املؤقتـة علـى النحـو املفهـوم مـن         غامض من حيث أن معناه ليس مقصورا على ال        

 مـا مل يـذكر خـالف ذلـك     - تشري السلطات اإليطاليةو، )“ من االتفاقية  ٤ من املادة    ١الفقرة  
بتحقيـق املـساواة الفعليـة       إىل التدابري اخلاصة املؤقتة بوصفها التدابري الـيت تـستهدف التعجيـل              -
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العمــل ”الــذي قــد يــسمى أيــضا  “ اإلجيابيــةاإلجــراءات ”بــني اجلنــسني بينمــا يــشري مــصطلح  
وهلـذا ال يوجـد     . الـيت هتـدف الـسلطات اإليطاليـة تنفيـذها         ) مـن الالتينيـة    (facereإىل  “ اإلجيايب

  .فارق بني التدابري اإلجيابية وتدابري العمل اإلجيايب
يرجى توفري معلومات، مدعومة ببيانات حسب االقتـضاء، عـن النتـائج            ] ٩السؤال رقم   [

مـشاريع اإلجـراءات اإلجيابيـة املختلفـة،        /ققت من خالل تنفيذ خطط العمل اإلجيايب      اليت حت 
، وإزالة العوائق ) من التقرير٧١الفقرة (اليت هتدف إىل تعزيز إدماج املرأة يف سوق العمل 

 مــن ٧٢الفقــرة (الــيت تعتــرض ســبيل تكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل يف جمــال القــضاء  
تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة، أو املتصورة، من أجـل تعزيـز            ويرجى أيضا   ). التقرير

املساواة الفعلية بني املرأة والرجل يف احلياة السياسية والسلك الدبلوماسـي وصـنع القـرار               
ويرجى أيضا توفري معلومات عن التدابري املتخذة       . يف مجيع اجملاالت وعلى مجيع املستويات     

ــن أجــل تعز   ــا م ــرر اختاذه ــة     أو املق ــات احملروم ــتمني إىل الفئ ــي ين ــساء الالئ ــشاركة الن ــز م ي
  .ومتثيلهن، مثل املهاجرات واملسنات وذوات اإلعاقة، والنساء يف املناطق الريفية

 توجيهـا وزاريـا     ٢٠١١مارس  /وقَّع وزير اإلدارة العامة ووزيرة تكافؤ الفرص يف آذار          - ٤٦
اللجــان الــيت ال هتــدف إال إىل ضــمان تكــافؤ   املعنيــة بــأداء نظــام املبــادئ التوجيهيــة”يتعلــق بـــ 
 وتعزيز رفاه العاملني ومكافحة (Comitati unici di garanzia per le pari opportunità)الفرص 

 الـيت  ١٨٣/٢٠١٠ مـن القـانون رقـم    ٢١تنـشأ وفقـا للمـادة    (“ أي شكل مـن أشـكال التمييـز      
ان ضـمان تكـافؤ الفـرص       وستضطلع جل ). ١٦٥/٢٠٠١ من القانون رقم     ٥٧حلت حمل املادة    

باملهام اليت كانت تنسب بالقانون سالف الـذكر واملـساومة اجلماعيـة إىل جلـان تكـافؤ الفـرص                   
ومبوجــب التوجيــه املــذكور أعــاله علــى وجــه  . واللجــان املــشتركة املعنيــة بظــاهرة املــضايقات 

داريـني  اخلصوص تقرر إنشاء جلنة لضمان تكافؤ الفرص تضم ممثلني عـن كـل مـن املـوظفني اإل        
وغري اإلداريني يف كل إدارة؛ وستكون هذه اللجان فريدة حىت بالنسبة لإلدارات الـيت يتعـايش                
فيهــا املوظفــون املعينــون مبوجــب القــانون العــام واملوظفــون املتعاقــدون؛ وســتكون مــدة عمــل    

ومـن املهـام الـيت عهـد هبـا التوجيـه            . أعضاء اللجان أربع سنوات؛ ولكل جلنة نظامهـا الـداخلي         
ىل هذه اللجـان التحقـق مـن تنفيـذ اإلدارة لاللتزامـات املتـضمنة يف تقيـيم املخـاطر الناجتـة عـن             إ

وفــضال عــن ذلــك، تستــشري اإلدارة مــسبقا جلــان ضــمان تكــافؤ الفــرص    . اإلجهــاد يف العمــل
عندما تنوي اعتماد أية تدابري مـن أجـل املرونـة أو سـاعات العمـل أو العمـل لـبعض الوقـت أو                    

  .)٣(تدريب أو التطوير الوظيفي وما إىل ذلكاإلجازة أو ال

__________ 

 األنشطة اليت اضطلعت هبا شـبكة تكـافؤ الفـرص مـن أجـل النظـام القـضائي عنـد                 تقدمي حتديث شفوي آلخر     )٣(  
  .٢٠١١يوليه /املناقشة أمام اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف متوز
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، وخباصـة يف جمـال خـدمات        “كارثـة العمـل غـري الرمسـي       ”وال تزال إيطاليا تعـاين مـن          - ٤٧
وهلذا مولت إدارة تكافؤ الفرص دراسة حبثية عـن أفـضل املمارسـات اإلقليميـة             . الرعاية املنـزلية 

ــة الــيت تــستهدف إظهــار العمــل غــري الرمســي، ومــن     ــيني،  واحمللي مث تقــنني أوضــاع العمــال املعن
ــع أصــحاب املــصلحة املــشاركني يف        ممــا ــز التعــاون بــني مجي مكــن مــن مجــع املعلومــات وتعزي

وأسـفر  . مكافحة العمل غري الرمسي ونقـل أفـضل هـذه املمارسـات إىل مجيـع املنـاطق اإليطاليـة                  
ية وسياسـية  ، عـن نتـائج تـشريع   )“املـرأة اخلفيـة  ”(“ Donne Sommerse”البحث الذي يـدعى  

 صــدر إشــعار عــام بتحويــل مــشاريع رائــدة هتــدف إىل تقــنني أوضــاع  ٢٠٠٨ويف عــام . هامــة
  .ة يف جمال خدمات الرعاية املنـزليةالعاملني على حنو غري رمسي، وخباص

 يورو لتمويل سـتة مـشاريع تنفـذ علـى     ٥ ٠٠٠ ٠٠٠وخصصت إدارة تكافؤ الفرص       - ٤٨
. ٢٠١١مـارس   /هذه املـشاريع علـى االنتـهاء حبلـول آذار         وتوشك  . الصعيدين اإلقليمي واحمللي  

وبنهاية السنة، وبعد قيام إدارة تكـافؤ الفـرص بـالتقييم سـوف يتـسىن نـشر النتـائج األوىل هلـذا                      
  .العمل
ووقعت إدارة تكافؤ الفـرص مـذكرة تفـاهم مـع الـوزارة اإليطاليـة للتنميـة االقتـصادية                     - ٤٩

 تكــافؤ الفــرص وتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف بغيــة تنفيــذ أنــشطة تــستهدف تعزيــز مبــدأ
وسـتنفذ األنـشطة يف إطـار    . “حتقيـق التقـارب  ”املناطق اإليطالية األربع الـيت تنتمـي إىل هـدف         

لتنميـة اإلقليميـة مـن     لصندوق األورويبالـ الـذي ميولـه   “ AGIRE POR 2007-2013”مـشروع  
 املنتفعة إىل املناطق اإليطالية األربـع الـيت         حملية، وستؤول اإلدارات  /خالل مشاريع توأمة إقليمية   

  .“حتقيق التقارب”تنتمي إىل هدف 
  :تنفيذها قريبا على اجملاالت املواضيعية التاليةوستركز املشاريع املزمع   - ٥٠
  خدمات من أجل مستويات معيشة مالئمة، مبا فيها املسائل املتصلة بالتوفيق؛  -  
  مباشرات األعمال احلرة؛  -  
  تقييم ذات توجه جنساين؛نظم   -  
  مناذج تنظيمية وإدارية ذات توجه جنساين؛  -  
منــع ومكافحــة ظــاهرة االجتــار بالنــساء ألغــراض االســتغالل اجلنــسي واالســتغالل يف     -  

  العمل، ومنع ومكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛
  منع ومكافحة خمتلف أشكال التمييز؛  -  
  .وإدماجهن يف العملإدماج املهاجرات اجتماعيا   -  
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ويلي ذلـك اختيـار الـسلطات اإليطاليـة بعـض أفـضل املمارسـات اإلقليميـة واحملليـة يف                      - ٥١
  .االحتاد األورويب

 وقِّعـــت مـــذكرة تفـــاهم بـــني وزارة التعلـــيم واجلامعـــات  ٢٠١٠ســـبتمرب /ويف أيلـــول  - ٥٢
قوق وتكـافؤ الفـرص     والبحث وإدارة تكافؤ الفرص بغية كفالـة تنفيـذ الـسياسات املتعلقـة بـاحل              

على مجيع الصعد يف جماالت العلم والتكنولوجيا والبحث العلمي، لتنفيذ توجهـات وتوصـيات         
وتلتــزم كــل مــن اجلهــتني بــصفة خاصــة بالتوعيــة مبــا يــسمى  . االحتــاد األورويب يف هــذا الــصدد

  .الثقافة اجلنسانية على مجيع الصعد املدرسية واجلامعية
لتمييـز الـيت تعرقـل بـشكل مباشـر أو غـري مباشـر حتقيـق تكـافؤ                   وإلزالة مجيـع أشـكال ا       - ٥٣

، الـذي   ١٩٩١أبريـل   / نيـسان  ١٠ املـؤرخ    ١٢٥الفرص يف مكان العمل، أُدخـل القـانون رقـم           
 واملعنـون   ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ١١ املـؤرخ    ١٩٨أدرج بعد ذلـك يف املرسـوم التـشريعي رقـم            

 املــؤرخ ٢٤٦ مــن القــانون رقــم  ٦مدونــة تكــافؤ الفــرص بــني الرجــل واملــرأة وفقــا للمــادة    ”
هبـدف تنفيـذ إجـراءات إجيابيـة أي تـدابري هتـدف إىل إزالـة                “ ٢٠٠٥نـوفمرب   /تشرين الثاين  ٢٨

ــساء يف جمــاالت البحــث عــن عمــل والوصــول إىل ســوق العمــل       التفاوتــات الــيت تواجههــا الن
  .والتدريب والتقدم املهين والنهوض باحلياة الوظيفية

ــرة   ٣٧ل وجــرى الــسماح بتمويــ   - ٥٤ ــة يف الفت -٢٠٠٩ مــن مــشاريع اإلجــراءات اإلجيابي
وبتـدخل جلنـة املـساواة الوطنيـة املـسؤولة      .  يورو٤ ٢٢٤ ٠٠٧,٤٩ مببلغ إمجايل قدره    ٢٠١٠

عــن دراســة هــذه املــشاريع، جــرى حتديــد املــشاريع بــشكل أفــضل واســتهدفت تنــاول شــؤون   
  :العمل واملسائل التنظيمية ذات الصلة

  وظائف ومعايري تقييم العمل؛نظم اإلحلاق بال  -  
  إعادة تنظيم اجلداول، واملرافق من أجل األمهات العامالت؛  -  
  التعريف بشخصيات مهنية جديدة؛  -  
إمكانية الوصول إىل القطاعات اإلمنائية والقطاعات الـيت يهـيمن عليهـا الـذكور بـصفة                 -  

  أساسية؛
  .االبتكار التنظيمي  -  
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   الضارةالقوالب النمطية واملمارسات    
دعــت اللجنــة، يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة، الدولــة الطــرف إىل  ] ١٠الــسؤال رقــم [

اعتماد برنامج كبري احلجم وشامل ومنسق ملكافحة انتشار قبول القوالب النمطية املتعلقـة             
بأدوار الرجـال والنـساء، مبـا يف ذلـك التوعيـة وتنظـيم محـالت تثقيفيـة موجهـة إىل النـساء                       

بينمـا يـشري التقريـر احلـايل إىل أن جـذور القوالـب النمطيـة اجلنـسانية ال تـزال            و. والرجال
ــة  ــرة (عميقـ ــذة   ) ١٥٢الفقـ ــدابري املتخـ ــدم معلومـــات عـــن التـ ، EQUALاملـــشروع (ويقـ

واملناسبات اليت جرت كجزء من السنة األوروبية لتحقيق تكـافؤ الفـرص للجميـع يف عـام        
 متلك فيما يبدو استراتيجية طويلـة األجـل         ، فإن الدولة الطرف ال    )، وما إىل ذلك   ٢٠٠٧

ملكافحــة القوالــب النمطيــة اجلنــسانية، كمــا ال يبــدو أن هنــاك أيــة متابعــة لألنــشطة املنفــذة 
يرجى تقدمي معلومات عن اجلهود املبذولة جتاه اعتماد برنامج كبري احلجم وشامل . بالفعل

  .ملتعلقة بأدوار الرجال والنساءومنسق ملكافحة القبول الواسع النطاق للقوالب النمطية ا
تعمل وزيرة تكافؤ الفرص مع إدارة تكافؤ الفرص لكفالـة املـساواة الفعليـة ومكافحـة                  - ٥٥

القوالب النمطية اجلنسانية مع احترام االختالفات واخلصائص اجلنسانية كعنصر أساسـي لـدور             
  .املرأة يف اجملتمع

لــيت وقَّعتــها وزيــرة تكــافؤ الفــرص ووزيــر  ومــن املبــادرات الناجحــة مــذكرة التفــاهم ا   - ٥٦
الـذي جيـري منـذ ذلـك احلـني يف شـهر             “ أسبوع مكافحة العنـف   ”التعليم، واليت أقيم مبوجبها     

 تـــشرين ١٨ إىل ١٢وقـــد أقـــيم هـــذا األســـبوع مـــن . أكتـــوبر مـــن كـــل عـــام/تـــشرين األول
ــوبر /األول رس يف  يف مجيــع املــدا٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول١٦ إىل ١٠ ومــن ٢٠٠٩أكت

  .خمتلف أرجاء البلد
ــادل وجهــات النظــر واألفكــار بــشأن        - ٥٧ واهلــدف مــن هــذا األســبوع املــساعدة علــى تب

مواضيع االحترام، والتنوع واملشروعية، وحماربة القوالب النمطيـة اجلنـسانية عـن طريـق إشـراك         
ة لتبــادل الطلبـة والوالـدين واملعلمــني وقـوات الــشرطة، ممـا قـد يتــيح، يف األجـل الطويــل، شـبك       

  .املمارسات السليمة، كما هو احلال بالفعل يف بعض املدارس
وأثنــاء هــذا األســبوع، تــنظم املــدارس محــالت للتوعيــة وتقــدمي املعلومــات والتــدريب     - ٥٨

بشأن منع العنف البدين والنفسي، مبا يف ذلـك العنـف املـبين علـى التعـصب والعنـصرية والـدين         
الــوزارات مثــل الــرقم اهلــاتفي اجملــاين الــوطين مــن أجــل  واجلنــسانية، وبــشأن خــدمات تقــدمها 

 والـرقم  - ٨٠٠٦٦٩٦٩٦ -االستماع وتقدمي املشورة فيما يتعلق حباالت العنف يف املـدارس          
  .١٥٢٢ -اهلاتفي اجملاين الوطين ملكافحة العنف ضد املرأة 
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، أصـــدرت إدارة تكـــافؤ الفـــرص إشـــعارا عامـــا لتمويـــل التخطـــيط  ٢٠٠٨ويف عـــام   - ٥٩
وفيمـا يلـي    . ورات مؤقتة وتنفيذها بشأن االختالفات بني اجلنسني يف املدارس العامة الثانوية          لد

  :أهداف هذا املشروع
    التوعيــة بــشأن اجلنــسانية بغيــة تنميــة مهــارات حتليليــة نقديــة والتــسليم بــأن أي منظــور

  حيدد أدوارا راسخة تارخييا منظور متييزي أو مقولب منطيا؛
     ومكافحـة القوالـب النمطيـة اجلنـسانية         ليمي مراع لالعتبارات اجلنـسانية    نظام تع تعزيز 

بغية إتاحة الفهم بوجوب اعتبار االختالفات بني اجلنـسني إمكانيـات شخـصية وعـدم               
  اعتبارها فئات مجاعية؛

          تعزيز ترسيخ ثقافة مراعية لالختالفات من أجل حتقيق تنمية منـصفة وواعيـة للـهويات
  .اجلنسانية

 مذكرة التفاهم الـسابق ذكرهـا مـع وزيـر           ٢٠١٠وقَّعت إدارة تكافؤ الفرص يف عام       و  - ٦٠
ومــن ). ٢٠انظــر الفقــرة (التعلــيم واجلامعــات والبحــث بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني يف العلــم 

األهداف الرئيسية هلذه املذكرة التوعية باملساواة بني اجلنـسني ونـشر ثقافـة مراعيـة لالعتبـارات         
ــسانية يف  ــور      اجلن ــة أم ــسانية، يف مجل ــة اجلن ــب النمطي ــة مكافحــة القوال ــة املدرســية بغي . املنظوم

  :والتوعية اجلنسانية ظاهرة مستمرة، وخباصة يف اجملال العلمي، من خالل تدابري ملموسة مثل
   شن محالت توعية هتدف إىل مكافحة القوالب النمطية اجلنسانية يف جمال العلوم؛  
   عت به املرأة حىت اآلن يف جمال العلوم؛إثبات الدور الذي اضطل  
                 تعزيز تقدمي تدريب مراع لالعتبارات اجلنسانية للمعلمني، إىل جانـب توعيـة الوالـدين

  .بأمهية مكافحة القوالب النمطية اجلنسانية
ــم  [ ــسؤال رق ــب      ] ١١ال ــدارس ملكافحــة القوال ــذة يف امل ــشطة املنف ــر إىل األن ــشري التقري ي

ومن املؤسف أن هذه التـدابري ليـست جـزءا مـن خطـة              ). ١٦٩-١٦٢الفقرات  (النمطية  
ولتحقيـق هـذا    . شاملة على النحو الذي دعت إليه اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة              

الغــرض، يرجــى شــرح خطــة الدولــة الطــرف يف هــذا الــصدد، مبــا يف ذلــك اإلطــار الــزمين 
لـى مجيـع املـستويات يف نظـام         العتماد خطة شـاملة ملكافحـة القوالـب النمطيـة اجلنـسانية ع            

التعلـيم، علــى أن تعـاجل اخلطــة إدراج املــساواة بـني اجلنــسني يف إطـار حقــوق اإلنــسان، يف     
التدريب األويل للمعلمني، يف برامج إعـادة التـدريب وبـرامج التـدريب أثنـاء العمـل، ويف                  

لـيم، ومـوارد   عمليات الرصد املنتظمة للمناهج التعليميـة وحمتويـات املواضـيع ومعـايري التع     
  .التعليم والتعلم، وتنظيم الفصول الدراسية واملدارس
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وإذا . الطريـق الـضعيف منتـشرة علـى نطـاق واسـع           = مل تعد معادلـة الطريـق األنثـوي           - ٦١
ــا ــع       م ــسن موجــودات يف مجي ــات ل ــا مالحظــة أن الفتي ــا إىل أحــدث اإلحــصاءات، ميكنن نظرن

الفتيـان فيمـا يتعلـق بتـواتر وانتظـام الدراسـة            جماالت التعليم والتدريب فحسب، بل إهنن يفقـن         
  .حىت الدبلوم والشهادة

جيـري   إدماج تكافؤ الفرص يف السياسات    وتصدر مناطق خمتلفة تشريعا خمصصا بشأن         - ٦٢
مبـدأ   عن طريقـة التـشديد بقـوة علـى الـدور الـذي يـتعني علـى املـدارس االضـطالع بـه يف تنفيـذ                      

وضـع   خاص على أنظمة املـدارس الثانويـة الـيت طلـب منـها            ويوجد تركيز   . املساواة بني اجلنسني  
السنوات  وعلى حنو ما وردت مناقشته، أظهرت     . مناذج مدرسية بشأن االختالفات بني اجلنسني     

 ٤٤-٢٥ ويف الفئـة العمريـة    . األخرية من التاريخ اإليطـايل ارتفـاع النـهوض بـالتعليم بـني النـساء              
 و ١٩٧٠/١٩٧١ويف الفتـرات املدرسـية   .  الرجـال هناك نسبة مئوية من النـساء أعلـى مـن نـسبة     

  .  تضاعف معدل حصول النساء على الشهادات ثالثة أضعاف٢٠٠٥/٢٠٠٦
سـنة   ١٩ يف املائة من الفتيات البالغات من العمر         ٨٠ويف الوقت الراهن، حتصل نسبة        - ٦٣

يف املائـة   ٢٨,١ سـنة إىل  ٢٥وتصل نسبة النساء املتخرجات البالغات مـن العمـر       . على شهادة 
تـزال   ومـع ذلـك، ففـي إطـار االحتـاد األورويب، ال       .  يف املائـة   ١٩بينما ال تتعدى نسبة الرجـال       

وعلى الـصعيد اإلقليمـي، توجـد      . الفجوة مستمرة بني إيطاليا وبلدان االحتاد األورويب األخرى       
ت علـى   وبيَّنت املناطق الشمالية والوسطى مستويات أعلى من الفتيات احلاصـال         . فروق طفيفة 

 بيَّنــت املنــاطق ٢٠٠٥وبالنــسبة لعــام . ٢٠٠٥/٢٠٠٦يف )  يف املائــة١٨تزيــد عــن (شــهادات 
ويف ).  يف املائـة   ١٣,٤تزيـد عـن     (الوسطى مستويات أعلى مـن الـشابات والـشبان املتخـرجني            

 بيَّنت أصـغر املنـاطق الوسـطى واجلنوبيـة، مثـل مـوليز وأومربيـا                ٢٠٠٤/٢٠٠٥السنة الدراسية   
يف  ٣٥ مبعـدالت تتـراوح بـني        ٤٤-٢٥ أعلى نـسب املتخرجـات يف الفئـة العمريـة            وبازيليكاتا

  . يف املائة٤٠املائة و 
 الـسنة الدراسـية     -املواطنـة والدسـتور     ”ويف هذا اإلطار، جيدر ذكر املـشروع املعنـون            - ٦٤

الذي يضمن تدريس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك حقـوق اإلنـسان للمـرأة،               “ ٢٠١٠/٢٠١١
  .ور، يف مجيع مستويات املنظومة املدرسيةيف مجلة أم

ــم  [ ــسؤال رق ــا يف      ] ١٢ال ــؤدي دورا هام ــيت ت ــالم ال ــر إىل وســائط اإلع ال يتطــرق التقري
ــة، باعتبارهــا وســيلة للتغــيري       ــات هائل ــيح إمكاني ــة وتت ــيم االجتماعي ــشكيل املواقــف والق ت

ف وســائط يرجــى تــوفري تفاصــيل عــن الكيفيــة الــيت تــشجع هبــا الدولــة الطــر . االجتمــاعي
اإلعالم كي تصون كرامة اإلنسان وتعرض صور وأدوار النساء والرجال على حنـو إجيـايب               

 مـن   ٢٦ومتوازن ومتنوع يف مجيع مسارات احلياة، حسب ما أوصت به اللجنة يف الفقرة              
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ــسابقة  ــة ال ــا اخلتامي ــدابري     . مالحظاهت ــا إذا كانــت ت ــذا، يرجــى توضــيح م وباإلضــافة إىل ه
ثل مدونات قواعد السلوك، اليت تستبعد تقدمي النـساء والرجـال علـى             االنضباط الذايت، م  

حنــو عنيــف أو مهــني وتــستند إىل مبــادئ املــساواة بــني اجلنــسني، قــد اعتمــدت ونفــذت يف 
  .وكاالت اإلعالنات التجارية ووسائط اإلعالم

أولت وزيرة تكافؤ الفرص، منذ البداية، اهتماما خاصا باالتصاالت، عـن طريـق شـن                 - ٦٥
  :وعلى سبيل املثال، ميكن اإلشارة إىل هذه احلمالت كما يلي. محالت توعية ذات صلة

  
  “احترم النساء، احترم العامل”  •  

 املـؤمتر الـدويل بـشأن العنـف ضـد املـرأة           عززت وزيرة تكافؤ الفرص هذه احلملة يف          
). ٢٠٠٩( الثمانيـة    باالشتراك مع وزارة اخلارجية مببادرة من الرئاسة اإليطالية جملموعة البلـدان          

الزهــرة البيــضاء، وهــي رمــز بــراءة العــامل األنثــوي تــصبح ســوداء تــدرجييا وقــد مسمهــا الظــالم    
  .آالم تظل خاصة وصامتة بسبب اخلوف أو العار. الشرير الذي ميثل ظاهرة العنف ضد املرأة

محاية وتعزيز حقوق اإلنسان للمـرأة هـي العدسـات الـيت ميكـن مـن خالهلـا اسـتعراض                 
وتــوفر .  مــن األســباب اجلذريــة النتــشار العنــف والــديناميات االجتماعيــة املعقــدة للتمييــز  كــل

  .احلملة أرقام هواتف جمانية وهياكل أساسية هتدف إىل محاية الضحايا
  

  “ عندما يتحول االهتمام إىل اضطهاد- املطاردة ”  •  
ــة     ــاردة ”تبعــث محل ــام إىل اضــطهاد   -املط ــدما يتحــول االهتم ــا“  عن واضــحة لة برس

وتتحدث احلملة أيضا عـن التحـرش عـن         . مفادها أن املطاردة أيا كان نوعها أو طبيعتها جرمية        
وهي حتيط الـرأي العـام علمـا بـأن       . طريق شبكة اإلنترنت وخباصة عن طريق الربيد اإللكتروين       

  .عقوبة احلبس تبدأ من أربع سنوات وتصل إىل السجن املؤبد إذا توفيت الضحية
  

  “ان وقت العمل ح-  ١٥٢٢”  •  
 إىل التوعيـة بـشأن الـرقم اهلـاتفي اجملـاين            “ حـان وقـت العمـل      - ١٥٢٢”هتدف محلة     

 يومـا يف الـسنة،      ٣٦٥ سـاعة يوميـا      ٢٤ويعمـل الـرقم     . الذي يدعم النساء مـن ضـحايا العنـف        
وييــسر إظهــار العنــف ضــد املــرأة ويــستجيب لطلبــات املعونــة مــن النــساء مــن ضــحايا العنــف، 

  .لعائليوخباصة العنف ا
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  “ال يوجد فرق”  •  
شنت يف إيطاليا للمرة األوىل محلة ملكافحة رهاب املثليني والعنف القـائم علـى أسـاس                  

وتضم احلملة ملصقات ونـشرات ولقطـات للتلفزيـون وشـبكة اإلنترنـت تطلـب               . امليل اجلنسي 
  .“رفض رهاب املثليني، وكن كما أنتأُ”بكلمات بسيطة ودقيقة 

  
  “نفس الرغبة يف احلياةقدرات خمتلفة، ”  •  

اهلدف الرئيسي من هذه املبـادرة هـو توعيـة اجملتمـع مببـدأ املـساواة يف احلقـوق وتيـسري                   
وتـشري  . إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف خمتلف جوانب احلياة االجتماعية والعمـل واألسـرة            

قيـام بـشيء،    الفكرة األساسية إىل حقيقة ننساها أحيانا، وهي أن اإلعاقة قد متنع شخص من ال             
  .وال متنعه من القيام بكل شيء

  
  “٥ من ١”  •  

ــاين ٢٩شــنت يف    ــشرين الث ــوفمرب / ت ــا ملكافحــة    ٢٠١٠ن ــة جملــس أوروب ــا محل  يف روم
، وحتققت احلملـة بالتعـاون مـع وزيـرة تكـافؤ          “٥ من   ١”العنف اجلنسي ضد األطفال بعنوان      

ة ومحــالت تثقيفيــة ومحــالت واهلــدف الرئيــسي للحملــة تعزيــز اختــاذ مبــادرات قانونيــ. الفــرص
للتوعية العامة موجهة إىل األطفال والوالدين واملعلمـني وغريهـم مـن مقـدمي الرعايـة لألطفـال                  

  .بغية التعرف على الظاهرة وتقدمي اإلرشاد وفقا لذلك
  

 محلـة ملكافحـة فقـدان الـشهية والـشره           - امنحها وزنا   /إذا كنت حتب شخصا ما امنحه     ”  •  
  “املرضي
ة دون صور مفزعة لتمكني والدي ومدرسي وأصدقاء مـن يعـانون مـن              صممت احلمل   

  .االضطرابات الغذائية من التفكري فيها وطلب املساعدة
  

  “!أقول ال للعنف”  •  
ارتبطت احلملة بسلسلة من املبـادرات الراميـة إىل كفالـة تبـادل وجهـات النظـر بـشأن                     

  .والوالدين واملعلمنيمواضيع مثل احترام االختالفات واملشروعية بني الطالب 
  

  “تفادي سرطان الربوستاتا ليس مسألة حظ وإمنا وقاية”  •  
هتدف احلملة إىل التأكيد على أمهية إجراء الرجال فوق سـن اخلمـسني لفحـوص طبيـة           
  .دورية
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، بشأن األحكام املتعلقة مبنـع      ٧/٢٠٠٦يف ضوء اعتماد القانون رقم      ] ١٣السؤال رقم   [
اء التناسلية لإلناث، وتأسيس جلنة معنية بتوفري معلومات املنع         وحظر ممارسة تشويه األعض   

وإطالق مبادرات التوعية، واملبادرات املختلفـة الـيت نفـذت مـن أجـل حتقيـق هـذا الغـرض                  
، يرجى تقدمي معلومات مستكملة عـن تـأثري التـدابري           ) من التقرير  ٤٥٦-٤٤٩الفقرات  (

 ومحاية الـضحايا احملـتمالت، وتـوفري الـدعم          املتخذة ملنع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث،     
واملــساعدة وخــدمات إعــادة التأهيــل للفتيــات الــاليت أخــضعن بالفعــل هلــذه املمارســات،     

ويرجــى أيــضا اإلشــارة إىل كيفيــة إشــراك  . والتحقيــق مــع مرتكبيهــا وتقــدميهم للمحاكمــة 
ه األعــضاء النــساء والرجــال املنتمــون إىل جاليــات مهــاجرة مــن بلــدان ميــارس فيهــا تــشوي  

  . وتنفيذها٧/٢٠٠٦التناسلية لإلناث يف إعداد املبادرات املستندة إىل القانون رقم 
ــة        - ٦٦ ــة اإليطالي ــاث، اختــذت احلكوم ــشويه األعــضاء التناســلية لإلن ــق بظــاهرة ت فيمــا يتعل

التدابري الالزمة ملنع ومكافحة هذه املمارسة واملعاقبة عليها، حيـث أهنـا انتـهاك فظيـع للحقـوق                  
  .ألساسية للسالمة البدنية ولصحة النساء والفتياتا

وبغية االضطالع باملهام العديدة اليت عهد هبا القانون املذكور أعاله إىل وزيـرة تكـافؤ                 - ٦٧
، ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٦الفرص، أنشأت الوزيرة، مبوجب املرسوم الوزاري املؤرخ        

ألعضاء التناسلية لإلناث، اليت ترأسها الوزيرة ذاهتـا        اللجنة املعنية مبنع ومكافحة ممارسة تشويه ا      
وأعـضاء هـذه اإلدارة   ) بـصفته نائبـا للرئيـسة   (وتتألف عضويتها من رئيس إدارة تكافؤ الفـرص     

وخــرباء وممــثلني عــن املؤســسات املهتمــة وكــذلك املنظمــات غــري الرحبيــة واملراكــز واجملتمعــات 
أ مبوجب القانون، إال أهنا تسفر عن هيئـة ذات مـنحىن      ويف حني أن اللجنة مل تنش     . احمللية املعنية 

  .عملي هتدف إىل وضع استراتيجيات تشغيلية بالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة اآلخرين
 مــن أجــل متويــل مــشاريع ملنــع ٢٠٠٧أغــسطس /وبعــد إصــدار اإلشــعار العــام يف آب  - ٦٨

 تكـافؤ الفـرص التأكيـد علـى         ومكافحة ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، قررت وزيرة       
ــاريخ    ــة عــن طريــق مرســوم وزاري بت ــران٩دور اللجن ــه / حزي ــة  . ٢٠٠٩يوني ووضــعت اللجن

رهـــا االســـتراتيجي التـــشغيلي اجلديـــد مبناســـبة عقـــد أول اجتمـــاع هلـــا يف        إطا“ ديـــدةاجل”
  .٢٠١٠فرباير /شباط ٩

ــشويه ا        - ٦٩ ــشأن وقــف ت ــة ب ــا محــالت وطني ــدار األعــوام، شــنت إيطالي ــى م ألعــضاء وعل
 تــشويه األعــضاء التناســلية -ء إهنــا”ودعمــت وزيــرة تكــافؤ الفــرص محلــة  . التناســلية لإلنــاث

ووضـعت  . ٢٠٠٩ النابعـة مـن مبـادرة ملنظمـة العفـو الدوليـة يرجـع تارخيهـا إىل سـنة           “لإلناث
ميـة  اليت تضم الرابطة اإليطالية لـدور املـرأة يف التن   (شبكة إهناء تشويه األعضاء التناسلية لإلناث       
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AIDOSاســتراتيجية ملؤســسات االحتــاد األورويب واحلكومــة اإليطاليــة بغيــة االرتقــاء   )  وغريهــا
  .جبهود القضاء على هذه الظاهرة بني املهاجرين من مجيع أحناء أوروبا

وطُلب من اللجنة املعنية مبنـع ومكافحـة ممارسـة تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث يف                     - ٧٠
 إعــداد مقترحــات جديــدة للعمــل بإشــراف ممثلــي املنــاطق       ٢٠١١ ينــاير/ كــانون الثــاين ٢٧

واإلدارات املعنية بغية حتديد اإلجراءات اليت ستتخذ يف املستقبل من أجل منـع ومكافحـة هـذه                 
الظاهرة، مبـا فيهـا تقـدمي دورات تدريبيـة ملقـدمي الرعايـة املعنـيني وتنفيـذ إجـراء الـرقم اهلـاتفي                        

 مهمـة تلقـي معلومـات مـن أي شـخص عـن حـاالت تـشويه                  اجملاين املخصص الذي تـسند إليـه      
  . على صعيد البلد-األعضاء التناسلية لإلناث 

ــضعة أشــهر أول حكــم         - ٧١ ــل ب ــا أصــدرت قب ــة يف فريون ــذكر أن احملكم ومــن اجلــدير بال
  .باإلدانة يف حالة من حاالت تشويه األعضاء التناسلية لإلناث حدثت يف إيطاليا

اجتمــاع ”، قامــت وزيــرة تكــافؤ الفــرص بتنظــيم ورئاســة      ٢٠١٠مــارس /ويف آذار  - ٧٢
ت مكافحـة تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث           مبشاركة مصر والسنغال بـشأن سياسـا      “ نيبجا

، ترأسـت الـوزيرة     ٢٠١١فربايـر   /ويف شـباط  . يف الدورة الرابعـة واخلمـسني للجنـة وضـع املـرأة           
ر ملتابعـة نفـس املـسألة والتركيـز عليهـا       للجنة وضع املـرأة اجتماعـا جانبيـا آخـ        ٥٥أثناء الدورة   

  .مبشاركة بوركينا فاسو والسنغال ومصر
  

  العنف ضد املرأة    
يرجـى تقـدمي معلومـات مـستكملة عـن مـشروعي القـرارين املـتعلقني                ] ١٤السؤال رقـم    [

 بشأن تدابري التصدي ملمارسي AC 1440مبكافحة العنف ضد املرأة، ومها مشروع القانون 
 بشأن تدابري مكافحة العنف اجلنسي، اللذين كانا    AC 1424روع القانون   االضطهاد، ومش 

معروضني على جملس النواب، وُعهد هبما إىل اللجنـة الثانيـة املعنيـة بالـشؤون القـضائية يف                  
ــر    ــداد التقري ــرة  (وقــت إع ــر ٩٥انظــر الفق ــن التقري ــات   ).  م ــدمي معلوم ــضا تق ويرجــى أي

حــة مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة،      مــستكملة عــن صــياغة خطــة عمــل وطنيــة ملكاف     
 مـن التقريـر، وتوضـيح إمكانيـة اعتبـار هـذه اخلطـة           ١٠٦لإلشارة الواردة يف الفقـرة       وفقا

ــاة،      ــرأة والفتـ ــة العنـــف ضـــد املـ ــة إىل معاجلـ ــة مـــن التـــدابري الـــشاملة الراميـ ــة جمموعـ مبثابـ
ــا ــم   وفق ــة رق ــرأة،    ) ١٩٩٢ (١٩للتوصــية العام ــالعنف ضــد امل ــة ب ــة، املتعلق ــوفري للجن وت

  .معلومات عن تصور كيفية تنسيق ورصد وتقييم تنفيذ هذه التدابري



CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1

 

28 11-27386 
 

، ركزت السلطات اإليطالية علـى حنـو خـاص علـى العنـف ضـد املـرأة                  ٢٠٠٩يف عام     - ٧٣
يف النظــام القــانوين احمللــي،  ) AC 1440(“ املالحقــة”وأدخلــت الــسلطات جرميــة  . واملالحقــة

  .١١/٢٠٠٩سيما عن طريق القانون رقم  ال
  :القانون املذكور أعاله  - ٧٤
) فيما عدا احلاالت البـسيطة    (ينص على احتجاز إلزامي ملرتكيب أعمال العنف اجلنسي           -  

  ؛) من قانون العقوبات٣٨٠املادة (والعنف اجلنسي اجلماعي 
يتضمن أحكاما هتدف إىل زيادة صعوبة إمكانية حصول مرتكيب العنف اجلنـسي علـى             -  

 مكـرر   ٤املـادة   ( بالعقوبات مثل التدابري اجلنائية البديلة لالحتجـاز         بعض املنافع املتعلقة  
  ؛) بشأن نظام السجون٣٥٤/١٩٧٥من القانون 

يــسمح بتقــدمي معونــة قانونيــة جمانيــة جلميــع ضــحايا العنــف اجلنــسي بغــض النظــر عــن    -  
  ؛١١٥/٢٠٠٢دخوهلم الشخصية، كما نص على ذلك املرسوم الرئاسي 

ارتكـاب جرميـة قتـل      ):  من القانون اجلنـائي    ٥٧٦املادة  (دة التالية   حيدد الظروف املشدِّ    -  
عمد تتعلق بالعنف اجلنسي؛ ممارسات جنسية مع قُصَّر؛ عنف جنـسي مجـاعي؛ عنـف               

  .جنسي متكرر ضد نفس الضحية
ينظر حاليا يف مشروع قـانون  ) AS 1675(وتنبغي اإلشارة أيضا إىل أن جملس الشيوخ   - ٧٥

ويفـرض هـذا الـنص، يف مجلـة      . نـسي يكمـل األحكـام املـذكورة أعـاله         معني خاص بالعنف اجل   
ظـروف مـشددة جديـدة؛ وجرميـة التحـرش اجلنـسي؛            : أمور، عقوبـات أشـد عـن طريـق تقـدمي          

وإمكانية تدخل السلطات احمللية، ومراكز أزمـات االغتـصاب، واملنظمـات غـري احلكوميـة ويف                
ائم املرتكبـة ضـد األطفـال أو داخـل األسـرة            يف حالـة اجلـر    (هناية املطاف رئاسة جملـس الـوزراء        

ــشية ــساعدة      ) املعي ــة لوســائط اإلعــالم وم ــدابري إعالمي ــصلة؛ وت ــة ذات ال يف اإلجــراءات اجلنائي
  .ضحايا العنف؛ وبرامج وقاية خمصصة داخل املدارس

ــة يف         - ٧٦ ــة املالحق ــذكور أعــاله جرمي ــانون امل ــوطين، أدخــل الق ــر ال ــا ذكــر يف التقري وكم
  .نائي اإليطايلالقانون اجل

ويف ضوء املؤشرات الواردة يف التقرير الوطين، جيدر الـذكر أن القـانون اجلنـائي يـنص                   - ٧٧
  . سنوات٤على عقوبات حبس تتراوح من ستة أشهر إىل 

  :ومشاريع التدابري التشريعية األخرى ذات الصلة اليت جتري مناقشتها حاليا هي  - ٧٨
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 بالعدل النظر يف مشروع قانون يهـدف إىل توسـيع نطـاق             بدأت اللجنة الربملانية املعنية     -  
ة اجملانيـة عنـد حـدوث حـاالت العنـف اجلنـسي املرتكبـة ضـد مـواطنني                   يـ املعونة القانون 

  ؛)AC 2779(إيطاليني يف اخلارج 
  مشروع قانون التصديق على اتفاقية النزارويت؛  -  
 مــن التــدابري األعــم كجــزء مــن جمموعــة) AS 1079مبــا فيهــا (مــشاريع قــوانني عديــدة   -  

  .ملكافحة البغاء واالستغالل اجلنسي
خطـــة وطنيـــة ”، جـــرت املوافقـــة علـــى أول ٢٠١٠أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٨ويف   - ٧٩

وتشري هذه اخلطـة صـراحة، يف ديباجتـها، إىل االتفاقيـة            . “العنف ضد املرأة واملالحقة    ملكافحة
 ويف صـياغة هـذه اخلطـة جـرت اإلشـارة         .الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة          

وأثنـاء وضـع اخلطـة اطلعـت        .  بشأن العنف ضد املرأة    ١٩بصفة خاصة إىل التوصية العامة رقم       
وزارة العـدل، ووزارة الداخليـة، ووزارة الـدفاع، ووزارة الـصحة،            (عليها الـوزارات املختـصة      

 اهليئـات االجتماعيـة اخلاصـة       وممثلني عـن  ) ووزارة العمل والشؤون االجتماعية، ووزارة التعليم     
واملنظمات غري احلكومية املعنية، حيث عقدت وزيرة تكافؤ الفرص اجتماعـا هلـذه اجلهـات يف               

  . بغية مجع إسهاماهتا العملية والتشغيلية والوقائعية٢٠٠٩نوفمرب /أبريل وتشرين الثاين/نيسان
  :وستغطي اخلطة الثالثية األعوام اجملاالت اخلمسة التالية  - ٨٠

محـالت ومبـادرات للتثقيـف والتوعيـة واإلعـالم حلمايـة صـورة املـرأة                : الوقاية  )أ(  
  واستخدامها من قبل وسائط اإلعالم والدعاية؛

تـدابري تـستهدف مراكـز األزمـات بغيـة          : مراكز ومالجئ ألزمات االغتصاب     )ب(  
  كفالة خدمات الدعم املقدمة للضحايا وحتسينها وزيادهتا؛

ز وتنفيذ تدريب متعدد التخصـصات ملختلـف أنـواع املـوظفني            تعزي: التدريب  )ج(  
  ؛)أفراد الشرطة واملوظفني الطبيني وما إىل ذلك(املشاركني يف رعاية ضحايا العنف 

مجع وحتليل البيانات املتعلقة هبذه الظاهرة بالتعـاون مـع          : التنقيب عن البيانات    )د(  
  وزارة العدل ووزارة الداخلية؛

ــدابري املـــسا   )هـ(   ــضحايا العنـــف    : عدةتـ ــساعدة لـ ــدمي املـ ــراءات هتـــدف إىل تقـ إجـ
  .ومتكينهم
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ــوطين ملكافحــة العنــف         - ٨١ ــصندوق ال ــوارد خمصــصة مــن ال وســتمول إجــراءات اخلطــة مب
ولرصـد تنفيـذ اخلطـة، سـتقوم وزيـرة تكـافؤ الفـرص بإنـشاء جلنـة خاصـة                    . اجلنساين و اجلنسي  

  .والسلطات احمللية املعنيةمشكلة من ممثلني عن اإلدارات احلكومية واملناطق 
ــواردة داخــل إطــار         - ٨٢ ــذ اإلجــراءات ال ــا زال جيــري تنفي ــة، م وإىل جانــب اخلطــة الوطني

 وزيــرة تكــافؤ الفــرص ووزراء  ٢٠٠٩مــذكرات التفــاهم الــثالث الــيت وقَّعــت عليهــا يف عــام    
لوطنيـة  والربوتوكـوالت الـيت سـتجرى دراسـتها قبـل تنفيـذ اخلطـة ا              . الداخلية والدفاع والتعليم  
  :املذكورة أعاله تتضمن

حتــسني التكامــل بــني وكــاالت إنفــاذ القــانون والــصكوك واإلجــراءات األخــرى الــيت      -  
على سبيل املثال فيما يتعلـق بتنفيـذ الـرقم اهلـاتفي اجملـاين              (عززهتا وزيرة تكافؤ الفرص     

  ؛) املخصص لضحايا العنف١٥٢٢الوطين 
   حتسني تفهم املالحقة والعنف ضد املرأة؛القيام بإجراء الدراسات والبحوث هبدف  -  
تدريب وكاالت إنفاذ القانون لتحـسني كـل مـن جمـال املنـع والـدعم املقـدم للـضحايا                      -  

  ؛)ال سيما لتاليف وقوعهم ضحايا مرة أخرى(
شن محالت لتوعية األطفـال واملـراهقني وأسـرهم ومعلمـيهم هبـدف حتـسني منـع هـذه                     -  

  .عتبارات اجلنسانيةالظاهرة ونشر ثقافة مراعية لال
يــوفر التقريــر بيانــات حمــدودة جــدا عــن األشــكال املختلفــة للعنــف   ] ١٥الــسؤال رقــم [

ــساين ــديها خطــط       . اجلن ــد أســست، أو ل ــة الطــرف ق ــا إذا كانــت الدول يرجــى توضــيح م
لتأسيس، عملية منهجية ومنتظمة جلمـع البيانـات واملعلومـات بـشأن مجيـع أشـكال العنـف                  

 ويرجى تقدمي معلومـات عـن عـدد املـآوى املتاحـة للنـساء مـن ضـحايا                .ضد املرأة وحتليلها  
العنف، وعن قدرات هذه املآوى فيما خيتص بتوفري الـسكن واملـساعدة للنـساء الـضحايا،                
عالوة على توفري بيانات إحصائية عـن الطـرد القـسري للطـرف الـذي ميـارس العنـف مـن                     

د الشكاوى املقدمة مـن النـساء،       الزوجني، من خالل دعاوى مدنية وجنائية، وتوضيح عد       
وعدد احملاكمات املقامة ضد مرتكيب العنف واألحكـام الـصادرة حبقهـم يف مـسائل العنـف                 

ويرجــى تــوفري بيانــات، إن وجــدت، بــشأن النــساء الالئــي يقــتلن علــى أيــدي  . ضــد املــرأة
  .عشرائهن أو عشرائهن السابقني أزواجهن أو

“ املـرأة واملالحقـة   لوطنية ملكافحـة العنـف ضـد        اخلطة ا ”كما جرت مناقشته، تتضمن       - ٨٣
ام جلمع البيانات وحتليـل وتنفيـذ نتـائج األحبـاث املخصـصة             إجراءات حمددة خمصصة إلنشاء نظ    

  .اليت ميكن مبوجبها حتسني تفهم ظاهرة العنف ضد املرأة وجرمية املالحقة
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كثـر األحبـاث    أ٢٠٠٦ويف الوقت الراهن أجـرى املعهـد الـوطين لإلحـصاءات يف عـام                 - ٨٤
ونظرت الدراسة االستقصائية اليت صـدرت      . مشوال عن هذه الظاهرة باسم إدارة تكافؤ الفرص       

مـن عـشري أو     ( يف أنـواع خمتلفـة مـن العنـف ضـد املـرأة داخـل األسـرة املعيـشية                     ٢٠٠٧يف عام   
من جمهولني أو أصدقاء أو زمالء أو أصدقاء لألسرة أو أقـارب،            (وخارج األسرة   ) عشري سابق 

  ).ما إىل ذلكو
، عرض املعهد الوطين لإلحـصاءات نتـائج دراسـة استقـصائية جديـدة              ٢٠٠٦ويف عام     - ٨٥

وأجريــت الدراســة . خمصــصة بــشكل كامــل للمــرة األوىل للعنــف البــدين واجلنــسي ضــد املــرأة 
 ٧٠ و   ١٦ من النساء الاليت تتـراوح أعمـارهن بـني           ٢٥ ٠٠٠االستقصائية على عينة تضمنت     

افــة أرجــاء البلــد، وأجريــت معهــن مقــابالت هاتفيــة يف الفتــرة مــن كــانون   ســنة ويعــشن يف ك
وكانــت الدراســة االستقــصائية نتيجــة لــشراكة . ٢٠٠٦أكتــوبر /ينــاير إىل تــشرين األول/الثــاين

بــني املعهــد الــوطين لإلحــصاءات ووزيــرة وإدارة تكــافؤ الفــرص الــيت قــدمت دعمــا ماليــا مــن    
  .للصندوق االجتماعي األورويب‘ اآللية املشتركة ’ و “السالمة”الربنامج التشغيلي الوطين 

وتشري الدراسة االستقصائية املعنية بسالمة املرأة إىل ثالثة أمناط خمتلفة من العنـف ضـد       - ٨٦
أو ) مـن عـشري أو عـشري سـابق        (املرأة، وهي العنـف البـدين واجلنـسي والنفـسي داخـل األسـرة               

قاء أو زمـالء أو أصـدقاء لألسـرة أو أقـارب،            مـن جمهـولني أو معـارف أو أصـد         (خارج األسرة   
ويـصنف العنـف البـدين مـن أقـل احلـاالت خطـورة إىل أخطـر احلـاالت، فمـن                     ). وما إىل ذلـك   

ــأداة، أو      ــدفع، أو القــبض أو اجلــذب بعنــف، أو للــضرب ب ــد بالــضرب، إىل ال التعــرض للتهدي
ــة اخلنــ     ــصفع، أو الركــل، أو اللكــم أو الــضرب، أو الوقــوع ضــحية حملاول ق، أو الكبــت، أو ال

  .احلرق، أو التهديد باألسلحة
وبالنسبة للعنف اجلنسي، فاملقصود منه مجيع احلاالت اليت ترغم فيهـا املـرأة علـى فعـل                   - ٨٧

ــة  أعمــال جنــسية ذات طبيعــة خمتلفــة أو املعانــاة منــها رغمــا عنــها، مثــل االغتــصاب، أو    حماول
اجلمـاع غـري املرغـوب        طرف ثالث، أو   اجلماع مع  التحرش البدين اجلنسي، أو    االغتصاب، أو 

  .األنشطة اجلنسية املهينة واملذلة فيه الذي جيري حتمله خوفا من العواقب، أو
ومل تتضمن الدراسة االستقصائية التحـرش اللفظـي، وال املتابعـة، وال أعمـال التعـري،                  - ٨٨
اقبــة الـــسلوك،  ويتــضمن العنـــف النفــسي الـــتحقري، ومر  . املكاملــات اهلاتفيـــة غــري املهذبـــة   وال

  .واستراتيجيات الفصل، والتخويف، والقيود املالية الثقيلة
يقـدر عـدد النـساء الالئـي وقعـن          : وفيما يلي البيانـات الرئيـسية للدراسـة االستقـصائية           - ٨٩

ــني و        ــستة مالي ــاهتن ب ــاء حي ــسي أثن ــدين أو اجلن ــف الب ــراوح   ٧٤٣ضــحايا للعن ــرأة تت ــف ام  أل
).  يف املائــة مــن النــساء يف هــذه الفئــة العمريــة٣١,٩ن يــشكل( ســنة ٧٠ و ١٦أعمــارهن بــني 
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 مليــون و ٣، بينمــا وقعــت ) يف املائــة٢٣,٧(مليــون امــرأة ضــحية للعنــف اجلنــسي  ٥ووقعــت 
وبلــغ عــدد النــساء الــاليت ).  يف املائــة١٨,٨( ألــف امــرأة ضــحية ألعمــال العنــف البــدين ٩٦١

ووقعـت  ).  يف املائـة   ٤,٨(ن امـرأة    وقعن ضحايا لالغتصاب أو حماولة االغتـصاب حـوايل مليـو          
 يف املائة من النساء املوجـودات يف عالقـة حاليـة أو سـابقة ضـحايا حلادثـة واحـدة علـى                       ١٤,٣

 يف املائـة    ١٧,٣األقل من العنف البدين أو اجلنـسي علـى أيـدي عـشرائهن؛ وترتفـع النـسبة إىل                   
 يف املائـة مـن النـساء    ٢٤,٧ووقعت نسبة . عند اقتصار النظر على النساء ذوات العشري السابق      

وبينمــا يرتكــب العنــف البــدين علــى يــد . ضــحايا ألعمــال العنــف الــيت ارتكبــها رجــال آخــرين
، حيدث العكـس بالنـسبة للعنـف       ) يف املائة  ٩,٨ يف املائة مقابل     ١٢(العشري بصورة أكثر تواترا     

ــسي  ــل  ٦,١(اجلن ــة مقاب ــة٢٠,٤ يف املائ ــية إىل   ) يف املائ ــصفة أساس ــذا ب  التحــرش ، ويرجــع ه
  .والفارق يكاد ال يذكر بالنسبة لالغتصاب وحماولة االغتصاب. اجلنسي

ـــ     - ٩٠ ــدار ال ــى م ــون و   ١٢وعل ــسابقة، وقعــت ملي ــرأة ١٥٠ شــهرا ال ــة٥,٤( ام )  يف املائ
 ٢٤ و   ١٦وتالحظ أعلى املعدالت بني الشابات الاليت تتراوح أعمـارهن بـني            . ضحايا للعنف 

وكانـت  ).  يف املائـة ٧,٩( سنة ٣٤ و ٢٥ تتراوح أعمارهن بني  والاليت)  يف املائة  ١٦,٣(سنة  
 يف املائــة، بينمــا كانــت نــسبة النــساء ٣,٥نــسبة النــساء الــاليت وقعــن ضــحايا للعنــف اجلنــسي  

وشـكلت نـسبة النـساء الـاليت وقعـن ضـحايا            .  يف املائـة   ٢,٧الاليت وقعن ضحايا للعنف البدين      
وأثَّـر العنـف العـائلي علـى        .  امـرأة  ٧٤ ٠٠٠ائة أو    يف امل  ٠,٣لالغتصاب أو حماولة االغتصاب     

 يف املائــة ٣,٤ يف املائــة مــن النــساء، بينمــا أثَّــر العنــف خــارج النطــاق العــائلي علــى ٢,٤نــسبة 
واجلـزء اخلفـي مـن العنـف     . ويف مجيع احلاالت تقريبا، ال جيـري إبـالغ الـشرطة بـالعنف      . منهن

 يف ٩٣ غـري العـشري و   هابـ يرتكال العنـف الـيت     يف املائـة مـن أعمـ       ٩٦مرتفع جدا، وتبلغ نـسبته      
وال جيري إبـالغ الـشرطة حـىت يف معظـم حـاالت             . املائة من أعمال العنف اليت يرتكبها العشري      

ونـسبة النـساء الـاليت ال يتحـدثن مـع أحـد بـشأن العنـف الـذي                   ).  يف املائـة   ٩١,٦(االغتصاب  
 يف املائـة للعنـف      ٢٤ي عـشري و      يف املائـة للعنـف املرتكـب علـى أيـد           ٣٣,٩(تعرضن له كـبرية     

  ).املرتكب على أيدي غري العشري
ويعـاين ثلـث الـضحايا مـن العنـف البـدين          . والنساء ضحايا ألشكال خمتلفة مـن العنـف         - ٩١

وحيدث العنف املتكرر بـشكل     . وتعاين غالبية الضحايا من تعدد حوادث العنف      . واجلنسي معا 
 يف املائـة مقابـل   ٦٧,١(ه عنـدما يكـون غـري عـشري          أكثر تواترا عندما يكون املعتدي عشريا عنـ       

وبني مجيع األشـكال البدنيـة للعنـف الـذي جـرى التحقيـق بـشأنه فـإن أكثـر                    ).  يف املائة  ٥٢,٩
األشــكال تــواترا هــي التعــرض للــدفع، أو اجلــذب بعنــف أو القــبض، أو لــوي الــذراع أو شــد   

ــشعر  ــة٥٦,٧(الـ ــضرب  ) يف املائـ ــد بالـ ــة٥٢(، أو التهديـ ــم أو  ) يف املائـ ــصفع، أو اللكـ ، أو الـ
ويلي ذلك استخدام املسدس أو السكني أو التهديـد باسـتخدامهما         ).  يف املائة  ٣٦,١(الضرب  
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والتحـرش البـدين هـو      ).  يف املائـة   ٥,٣ (احلـرق  أو، أو حماولة اخلنـق أو الكبـت         ) يف املائة  ٨,١(
 يف  ٧٩,٥ (أكثر أشـكال العنـف اجلنـسي انتـشارا، وهـو اللمـس اجلنـسي ضـد إرادة الـشخص                   

، ) يف املائــة١٩(، واجلمــاع غــري املرغــوب فيــه الــذي جيــري الــشعور بــه علــى أنــه عنــف  )املائــة
ــصاب   ــة االغت ــة١٤(وحماول ــصاب ) يف املائ ــة٩,٦(، واالغت ــذل  ) يف املائ ، واجلمــاع املهــني وامل

  ). يف املائة٦,١(
 يف املائـة    ٢١  عن اجلزء األكرب من جرائم االغتصاب، فتتعرض نـسبة         مسئول ةوالعشري  - ٩٢

  يف املائـة للعنـف الـذي ال     ٢٢,٦من الضحايا للعنف داخل أسرها وخارجهـا، وتتعـرض نـسبة            
 إال رجـل آخـر    يرتكبـه  ال يف املائـة للعنـف الـذي         ٥٦,٤يرتكبه إال العشري، كما تتعرض نـسبة        

والعشري مسؤول عن ارتكاب النصيب األكرب من مجيع أشكال العنف البدين الـيت             . غري العشري 
كمــا أن العــشري مــسؤول، إىل حــد كــبري، عــن بعــض أنــواع العنــف    . جــرى التحقيــق بــشأهنا 

. اجلنــسي مثــل االغتــصاب واجلمــاع غــري املرغــوب فيــه ممــا جيــري حتملــه خوفــا مــن العواقــب    
 يف ١٧,٤ يف املائــة مــن جــرائم االغتــصاب، بينمــا يرتكــب املعــارف   ٦٩,٧ويرتكــب العــشري 

ــها  ــة من ــدي جم . املائ ــة مــن احلــاالت ٦,٢هــوال إال يف وال يكــون املعت وكلمــا توثقــت  .  يف املائ
العالقـــة بـــني مرتكـــب اجلرميـــة والـــضحية، كلمـــا زاد حـــدوث االغتـــصاب بـــدال مـــن حماولـــة 

ــصاب ــدين    . االغتـ ــسي البـ ــرش اجلنـ ــرتكيب التحـ ــى رأس مـ ــولني،   وعلـ ــخاص اجملهـ ــأيت األشـ  يـ
ــيهم ــزمالء واألصــدقاء   يل ــارف وال ــونيرتكــب األشــخا  وال. املع ــصاب إال يف ص اجملهول  االغت
 يف املائة من احلـاالت      ٣,٦يف املائة من احلاالت، وال يرتكبوا حماوالت االغتصاب إال يف            ٠,٩

  . يف املائة على الترتيب للعشري٩,١ يف املائة و ١١,٤مقابل 
واملــرأة الــيت هلــا عــشري، ميــارس العنــف أيــضا خــارج األســرة، أكثــر تــأثرا بــصفة عامــة     - ٩٣

وتفيد نـسبة أعلـى مـن النـساء بوقـوعهن ضـحايا للعنـف ضـمن النـساء الـاليت                     . بالعنف العائلي 
)  يف املائـة   ٦,٥ يف املائـة مقابـل       ٣٥,٦(لديهن عشري حايل ميارس العنف البدين خارج األسـرة          

؛ أو الـذي حيـط مـن        ) يف املائـة   ٥,٣ يف املائـة مقابـل       ٢٥,٧(أو العنف الشفوي خارج األسـرة       
 يف ٥,٧ يف املائــة مقابــل ٣٥,٩يبلــغ معــدل العنــف (اة اليوميــة يــراعيهن يف احليــ قــدرهن أو ال

وبـصفة خاصـة    )  يف املائـة   ٦,٤ يف املائـة مقابـل       ١٨,٧(؛ أو الذي يـشرب إىل أن يـسكر          )املائة
؛ أو ) يف املائــة٣٨,٣(أو مــرة أو أكثــر أســبوعيا  )  يف املائــة٣٨,٦(إذا كــان يــسكر كــل يــوم  

أو من تعـرض بـدوره لالعتـداء        )  يف املائة  ٦ئة مقابل    يف املا  ٣٠(اعتاد على أبيه يضرب زوجته      
 يف املائـة ضـمن   ٣٠وتبلغ نسبة الرجـال الـذين يـستخدمون العنـف ضـد عـشرائهم       . من والديه 

 يف املائـة بـني مـن        ٣٤,٨أولئك الذين شـاهدوا ارتكـاب أعمـال عنيفـة يف أسـرهم األصـلية، و                 
ة من الرجال الذين عانوا مـن العنـف          يف املائ  ٤٢,٤وقعوا ضحايا للعنف على أيدي آبائهم، و        

ــاهتم، و   ــن أمهـ ــذين مل   ٦مـ ــني أولئـــك الـ ــن بـ ــة مـ ــال العنـــف    يف املائـ ــحايا ألعمـ ــوا ضـ  يكونـ
  .يشهدوها يف أسرهم األصلية ومل
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ــان     - ٩٤ ــم األحيـ ــرية يف معظـ ــون خطـ ــائلي تكـ ــال العنـــف العـ ــسبة . وأعمـ ــادت نـ ــد أفـ   وقـ
 خطــرية جــدا، وأعلنــت نــسبة   يف املائــة مــن النــساء بــأهنن كــن ضــحايا حلــوادث عنــف  ٣٤,٥
وشـعرت نـسبة   .  يف املائة منهن عن أهنا كانت حوادث على درجة كافيـة مـن اخلطـورة        ٢٩,٧
 يف  ١٨,٢ يف املائة من النساء بأن حياهتن تعرضت للخطر عند ارتكاب العنـف، إال أن                ٢١,٣

العـائلي أمـر     يف املائـة أن العنـف        ٤٤ويـرى   . املائة منهن فقط يعتـربن أن العنـف العـائلي جرميـة           
وحـىت يف حالـة االغتـصاب أو حماولـة          .  يف املائـة جمـرد أمـر حـدث         ٣٦خاطئ، بينما تراه نـسبة      

 يف املائـة  ٢٧,٢وقـد عانـت   .  يف املائـة مـن النـساء     ٢٦,٥تعتربه جرمية إال نسبة      االغتصاب، ال 
ة  يف املائـ   ٢٤,١وكانت هذه اإلصابات خطرية جـدا يف        . من النساء من إصابات نتيجة للعنف     

  .من احلاالت حبيث كان السعي إىل العالج الطيب ضروريا
والنساء الاليت كن ضحايا لسلسلة من حوادث العنف اليت ارتكبها عـشرائهن عـانني،                - ٩٥

فيما يقـرب مـن نـصف احلـوادث، ونتيجـة لتعرضـهن للعنـف، مـن االفتقـار إىل احتـرام الـذات                        
 ٤١,٥(، ومـن اضـطرابات تتـصل بـالنوم          ) يف املائـة   ٤٤,٩(والثقة بالنفس واإلحساس باألمهية     

 ٢٤,٣(، وصـعوبة التركيـز     ) يف املائة  ٣٥,١(، واالكتئاب   ) يف املائة  ٣٧,٤(، واجلزع   )يف املائة 
، وصــعوبة تربيــة ) يف املائــة١٨,٥(، وآالم متكــررة يف أجــزاء خمتلفــة مــن أجــسامهن  )يف املائــة
ويعترب العنـف   ).  يف املائة  ١٢,٣(ذات  ، وهتيؤات انتحارية ومعاقبة ال    ) يف املائة  ١٤,٣(األطفال  

  .الذي يرتكبه غري العشري أقل خطورة مقارنة بالعنف الذي يرتكبه العشري
 ألف امرأة للمالحقة من جانب العشري وقـت االنفـصال أو    ٧٧ مليون و    ٢وتعرضت    - ٩٦

 ومن بني النـساء الـاليت    ).  يف املائة  ١٨,٨(بعده، وشعرن باخلوف بصفة خاصة من جراء ذلك         
 يف املائة من العشراء بوجه خـاص التحـدث مـع املـرأة بطريقـة                ٦٨,٥تعرضن للمالحقة حاول    
 يف املائـة خـارج      ٥٧ يف املائة طلب موعد ملقابلتها، وانتظرهـا         ٦١,٨ملحة ضد إرادهتا، وكرر     

 يف املائـة برسـائل أو أجـرى مكاملـات           ٥٥,٤املنـزل أو يف املدرسة أو يف مكان العمـل، وبعـث            
 يف املائــة ٤٠,٨و بعــث بربيــد إلكتــروين أو بريــد أو هــدايا غــري مرغــوب فيهــا، وقــام   هاتفيــة أ

وتتعـرض  .  يف املائـة أنواعـا أخـرى مـن االسـتراتيجيات     ١١بتعقبها أو التجـسس عليهـا، واختـذ      
 يف املائة من النساء الاليت كن ضحايا للعنف البدين أو اجلنـسي مـن عـشري    ٥٠نسبة تقرب من   

وعلـى النقـيض مـن ذلـك وقعـت مليـون و             .  ألـف امـرأة    ٩٣٧لعشري، أي   سابق ملالحقة نفس ا   
  . ألف امرأة ضحية للمالحقة فحسب، دون عنف بدين أو جنسي١٣٩
 ألـف امـرأة تعرضـن، أو يتعرضـن، للعنـف النفـسي، وأكثـر                ١٣٤ مليـون و     ٧وتوجد    - ٩٧

، ) يف املائـة ٤٠,٧(، والـسيطرة  ) يف املائـة ٤٦,٧(أشكاله انتشارا هي العـزل، أو حماولـة العـزل       
، ويلـي ذلـك التخويـف       ) يف املائـة   ٢٣,٨(، واحلـط مـن القـدر        ) يف املائـة   ٣٠,٧(والعنف املايل   
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ــة٧,٨( ــسبة  ).  يف املائ ــب      ٤٣,٢وتعرضــت ن ــن جان ــسي م ــف النف ــساء للعن ــن الن ــة م  يف املائ
 ألـف امـرأة، دائمـا أو غالبـا،          ٤٧٧ مليـون و     ٣عشريهن احلايل؛ ومن بني هؤالء النساء عانت        

 ألــف امــرأة ضــحية  ٩٢ مليــون و ٦وكانــت ).  يف املائــة٢١,١(ن هــذا النــوع مــن العنــف  مــ
 يف املائـة مـن النـساء الـاليت يعـشن            ٣٦,٩(للعنف النفسي فحسب من جانـب عـشريها احلـايل           

 ألــف امــرأة ضــحية أيــضا للعنــف البــدين أو اجلنــسي،  ٤٢بينمــا وقعــت مليــون و ). مــع أزواج
  .لعنف البدين أو اجلنسي من ضحايا ا٩٠,٥شكل نسبة  مما
 ســنة، ١٦ ألــف امــرأة ضــحية للعنــف اجلنــسي قبــل أن تبلــغ   ٤٠٠ووقعــت مليــون و   - ٩٨

ومـرتكيب  .  يف املائـة ٦,٦ سـنة    ٧٠ و   ١٦وشكلت نسبة النـساء الـاليت تتـراوح أعمـارهن بـني             
ومل يكـن مرتكـب العنـف شخـصا جمهـوال           . العنف خمتلفني، ومعظمهم معروف لـدى الـضحية       

 ٢٤,٧(وأفاد ربع النـساء أن املرتكـب كـان مـن املعـارف          .  يف املائة من احلاالت    ٢٤,٨إال يف   
 يف املائـة    ٩,٧، كما أفادت نسبة     ) يف املائة  ٢٣,٨(وأفاد ربع آخر بأنه من األقارب       ). يف املائة 

 يف املائـة مــن النـساء بأنــه صـديق للمــرأة    ٥,٣مـن النـساء بأنــه صـديق لألســرة، وأفـادت نــسبة     
وكـان الـصمت   .  العنف على حنو أكثر تواترا بـني األقـارب مهـا العـم واخلـال            ومرتكيب. نفسها

 يف املائة من النساء عن التزامهن بالـصمت بـشأن   ٥٣وأعلنت نسبة . أكثر االستجابات تكرارا 
 ألف امرأة للعنف املتكرر مـن جانـب العـشري، وكـان لـديهن أطفـال                 ٦٩٠وتعرضت  . احلدث

 يف املائـــة مـــن الـــضحايا أن أطفـــاهلن كـــانوا  ٦٢,٤وأعلنـــت نـــسبة . وقـــت ارتكـــاب العنـــف
 يف املائـة مـن احلـاالت أفـادت          ١٩,٦ويف  . موجودين أثناء حادث أو أكثر من حوادث العنف       

 يف املائة مـن احلـاالت بوجـودهم أحيانـا،           ٢٠,٢النساء بندرة وجود األطفال، بينما أفادت يف        
  .)٤( يف املائة من احلاالت بوجودهم غالبا٢٢,٦ويف 

__________ 

، كما أفادت دراسة استقصائية أجراهـا دار املـرأة يف    ٢٠١٠ امرأة يف عام     ١١٥تشري وزارة العدل إىل مقتل        )٤(  
 قـضايا   ١٠٧، و   ٢٠٠٦ قـضية يف عـام       ١٠١:  وكانت القضايا اليت تضمنت مقتل النساء كمـا يلـي          .بولونيا

وكان مرتكب اجلرمية عـادة     . ٢٠٠٩ قضية يف عام     ١١٩، و   ٢٠٠٨ قضية يف عام     ١١٢، و   ٢٠٠٧يف عام   
 القـضايا،   يف املائـة مـن  ١٨ يف املائة من القضايا املعنية، والشريك يف الـسكن أو العـشري يف         ٣٦هو الزوج يف    

وكـان معظـم الـضحايا    .  يف املائـة مـن القـضايا   ١٣ يف املائـة مـن القـضايا، واألقربـاء يف        ٩والعشري السابق يف    
ووفقـا  .  يف املائـة مـن القتلـة علـى التـوايل     ٧٦ يف املائة مـن الـضحايا و     ٧٠,٨: والقتلة إيطاليني بصفة أساسية   

والعنـف  .  امـرأة  ٤٣٩: ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٦تلن بـني عـامي      هلذه الدراسة االستقصائية بلغ عدد النساء الـاليت قـ         
ويزيـد انتـشار هـذا النـوع مـن          . والغرية من األسباب الرئيـسية للوفـاة      . العائلي هو أكثر الظواهر مدعاة للقلق     

 يف املائــة مــن هــذه ٦٤ويقــع االعتــداء يف ).  يف املائـة ٢٤(عنــه يف اجلنــوب )  يف املائــة٤٩(القتـل يف الــشمال  
  .ل الضحيةالقضايا يف منـز
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  االجتار واستغالل البغاء    
، )AS 1079(يــسلط التقريــر الــضوء علــى اعتمــاد مــشروع القــانون  ] ١٦الــسؤال رقــم [

الذي يشتمل على تدابري ملكافحة البغاء، هتدف إىل القضاء على ممارسة البغاء يف الشوارع 
 ٢٠٠٨ومكافحــة اســتغالله، مــن خــالل صــون كرامــة اإلنــسان وقيمــه، يف هنايــة عــام         

يرجــى تــوفري معلومــات مــستكملة عــن حالــة مــشروع القــانون املــذكور   ). ١٨٠ الفقــرة(
ويرجـى أيـضا تـوفري بيانـات        . وتوضيح الكيفية اليت تعاجل هبـا األنـواع األخـرى مـن البغـاء             

إحصائية عن النساء املتورطات يف البغاء، وتوضيح ما إذا كانت قد أجريت دراسة لتقييم              
انون قبل اعتماده، مبا يف ذلـك تقيـيم هـذه املخـاطر             املخاطر اليت ينطوي عليها مشروع الق     

من منظور صعوبة اإلفصاح عن البغاء الذي جيري يف أماكن مغلقة وإمكانية ازديـاد قابليـة           
ويرجـى أيـضا توضـيح مـا إذا كانـت هنـاك       . تعرض النـساء املـشتغالت بالبغـاء لالسـتغالل      

  .برامج إلخراج النساء الالئي يرغنب يف ترك البغاء
. ال تقــوم إدارة تكــافؤ الفــرص جبمــع أو تفــصيل بيانــات عــن البغــاء علــى هــذا النحــو    - ٩٩

ــضحايا       ــضحايا، أو ال ــق إال بال ــدمها اإلدارة ال تتعل ــيت ميكــن أن تق ــات واإلحــصاءات ال والبيان
احملــتملني، لالجتــار الــذين ينتفعــون مبــشاريع املــساعدة األوىل واحلمايــة االجتماعيــة الــيت قامــت   

وهؤالء األشخاص ميكـن أن يتعرضـوا لكـل مـن           . بتعزيزها واملشاركة يف متويلها   اإلدارة نفسها   
مثل اإلجبـار علـى التـسول    (السخرة وممارسة البغاء باإلكراه أو ألشكال أخرى من االستغالل       

  ).األنشطة غري املشروعة، وما إىل ذلك أو
ة يف برامج احلمايـة      وميكن للنساء والرجال الراغبني يف اهلروب من مستغليهم املشارك         - ١٠٠

ويتــيح النظــام اإليطـــايل نــوعني مــن الـــربامج     . الــيت تــشارك يف متويلــها إدارة تكـــافؤ الفــرص    
  :لألشخاص املتجر هبم على أساس قانونني وطنيني مها

 مـن قـانون مكافحـة       ١٣تنص عليه املادة    ) “١٣برنامج املادة   ”(برنامج قصري األجل      -  
ينـشئ صـندوقا خاصـا لتنفيـذ بـرامج املـساعدة           الـذي   ) ٢٢٨/٢٠٠٣القـانون   (االجتار  

االسـترقاق أو االسـتعباد     ظروف  ”املؤقتة لإليطاليني واجملتمعيني واألجانب من ضحايا       
اجلرائم املنصوص عليها يف املـادتني     (“ االجتار” و   “أو اإلبقاء عليهم يف تلك الظروف     

  ؛) من قانون العقوبات٦٠١ و ٦٠٠
 مـن قـانون اهلجـرة     ١٨تـنص عليـه املـادة       ) “١٨املادة  برنامج  ”(برنامج طويل األجل      -  

 .“إلقامـــة ألســـس احلمايـــة االجتماعيـــةتـــصاريح ا”) ٢٨٦/٩٨املرســوم التـــشريعي  (
األجانـب ومـواطين االحتـاد    (مج تدابري محاية اجتماعية لـضحايا االسـتغالل        ويوفر الربنا 
  .هبدف متكينهم من اهلرب من عنف املستغلني وشروطهم) األورويب
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فيما يتعلق باالجتار بالبشر، يرجى توفري معلومات عن التدابري املتخذة ] ١٧ؤال رقم الس[
ــوفري معلومــات        ــساء مــن ضــحايا االجتــار، وت ــة بالن ــى اخلــدمات املتعلق ــل الطلــب عل لتقلي

 إجـراءات مستكملة عن احلالة الراهنة لإلجراء املتعلق بترمجة اتفاقيـة جملـس أوروبـا بـشأن                
  .ر إىل تشريعات حمليةمكافحة االجتار بالبش

 صدَّقت إيطاليـا علـى اتفاقيـة جملـس أوروبـا بـشأن إجـراءات مكافحـة االجتـار بالبـشر                      - ١٠١
، كمـــا وافـــق عليـــه الربملـــان يف    ٣٤٠٢عـــن طريـــق مـــشروع القـــانون    ) ٢٠٠٥وارســـو، (
ــران ٣ ــه /حزي ــم   ٢٠١٠يوني ــانون رق ــاين . ١٠٨/٢٠١٠، مبوجــب الق ــشرين الث ــوفمرب /ويف ت ن

يــرة تكــافؤ الفــرص تــصديق إيطاليــا مبناســبة الــشن الرفيــع املــستوى حلملــة دعــت وز، أو٢٠١٠
ومبوجـب القـانون املـذكور أعـاله، أدخلـت          . جملس أوروبا لوقف العنف اجلنسي ضد األطفال      

 مكــررا ثانيــا يف قــانون العقوبــات وتــنص علــى ظــروف مــشدِّدة للعقوبــة يف حالــة   ٦٠٢املــادة 
لقـانون الـسالف الـذكر التـشريع املعـين الـسابق واعتـرب              وأكمـل ا  . استرقاق األطفال املتجـر هبـم     

على الصعيد الدويل واحدا من أكثر التشريعات تطورا فيما يتعلق مبـساعدة الـضحايا ومقاضـاة     
  ). على التوايل٢٢٨/٢٠٠٣ والقانون ٢٨٦/٩٨انظر القانون (املتجرين 

  
الجتار بالبشر، املكلفـة    يشري التقرير إىل اهليئات اليت أنشئت ملكافحة ا       ] ١٨السؤال رقم   [

ويف ضـوء   ). ١٩١ و   ١٨٨الفقرتـان   (يف مجلة أمور، بتنفيذ أعمال من قبيل مجع البيانـات           
 من  ١٩٢مجع البيانات الكمية والنوعية، وعناصر اخلربات األخرى املشار إليها يف الفقرة            

سبة التقرير، يرجى تقدمي معلومات عن االجتار بالبشر مصنفة حسب اجلنس عالوة على نـ         
النــساء والبنــات املــشتركات يف خــدمات املــساعدة األوليــة وبــرامج اإلدمــاج االجتمــاعي   

  ). يف التقرير١٩٧انظر اجلدول املدرج بعد الفقرة (
، بدأت إدارة تكافؤ الفـرص العمـل يف مـشروع إلنـشاء مرصـد وطـين        ٢٠٠٨ يف عام    - ١٠٢

 البيانـات املـستخدم حـىت اآلن    وجـرى تغـيري نظـام مجـع    . وقاعدة بيانـات بـشأن االجتـار بالبـشر     
لالنتقال إىل نظام جديد جيري فيه إدخال البيانات املتعلقة بكـل شـخص قـدمت إليـه املـساعدة         

وبــدأ العمــل هبــذا  . يف قاعــدة بيانــات وطنيــة “ ١٣املــادة ”و “ ١٨املــادة ”يف إطــار برنــاجمي 
  .متوافرة بعد غري ٢٠١٠ و ٢٠٠٩مؤخرا، ولذلك فبيانات عامي ) SIRIT(النظام اجلديد 

، جـرت  ١٨يف إطـار مـشاريع املـادة    ) ٢٠٠٨( ووفقا ألحدث البيانات املتاحـة حاليـا    - ١٠٣
ــساعدة  ــضمن هــذا العــدد   . املــستَغلني/ شخــصا مــن املتجــر هبــم   ١ ١٧٠م  امــرأة ١ ٠٢٥وت

ويف إطـار مـشاريع     .  امرأة ألغراض البغـاء    ٩٠٨وجرى استغالل   .  قاصرا ٤٨ رجل و    ١٤٥ و
وتــضمن هــذا العــدد . املــستَغلني/ شخــصا مــن املتجــر هبــم٤٥٢ساعدة جــرت مــ“ ١٣”املــادة 
  . امرأة يف البغاء٢٥٩وجرى استغالل .  قاصرا٤٠ رجال و ١٢٣ امرأة و ٣٢٩



CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1

 

38 11-27386 
 

بينمـا يـشري التقريـر إىل مـنح تـصاريح إقامـة للـضحايا الـذين ينـددون              ] ١٩السؤال رقم   [
ويف هـذا الـصدد، ناشـدت       . كباملتاجرين بالبشر واملستغلني، فإنه ال يوفر تفاصيل عـن ذلـ          

ــانون        ــر يف القـ ــد النظـ ــرف أن تعيـ ــة الطـ ــسابقة، الدولـ ــة الـ ــا اخلتاميـ ــة يف مالحظاهتـ اللجنـ
 فيين، هبـدف كفالـة انتفـاع مجيـع ضـحايا االجتـار          -، املسمى بقانون بوسي     ١٨٩/٢٠٠٢

يرجـى تـوفري معلومـات عـن        . بالبشر من تصاريح اإلقامة، على أساس احلمايـة االجتماعيـة         
وباإلضـافة إىل ذلـك، يرجـى توضـيح         . بري املتخذة، أو املقرر اختاذهـا، يف هـذا الـصدد          التدا

إجراءات منح تصاريح اإلقامة، وتقدمي معلومات عن عدد التصاريح الـيت صـدرت لنـساء         
  .٢٠٠٥من ضحايا االجتار بالبشر بعد عام 

 لعـام   ٢٨٦رقـم   املرسوم التـشريعي    ( من النص املوحد بشأن اهلجرة       ١٨ تتوخى املادة    - ١٠٤
. منح تصاريح إقامة خاصة لضحايا االجتار واالسـتغالل ألسـباب احلمايـة االجتماعيـة       ) ١٩٩٨

. املـستغلني /وال يتعلق منح هذه التصاريح بإبالغ الضحايا سلطات إنفاذ القـانون عـن املتجـرين       
والشرط الوحيـد الـضروري للحـصول علـى التـصريح هـو الوفـاء باملتطلبـات الـيت يـنص عليهـا                       

وميكـن إصـدار تـصريح اإلقامـة     . “١٨املادة ”القانون واملشاركة فيما يسمى بربنامج مساعدة   
  :على أساس اإلجراءين التاليني

ــق القــضائي ”  •   ــدء يف اإلجــراءات     “الطري ــد الب ــشرطة أو عن ــة إىل ال ــغ احلال ــدما تبلَّ ، عن
ن الـضحية   وتكـو . وهذا يعين ضمنا تعاون الضحية مع الشرطة واملدعي العـام         . اجلنائية

  أداة أساسية يف توجيه التهم ضد املرتكبني؛
، عنـدما تعتـرب املنظمـات غـري احلكوميـة أو اخلدمـة االجتماعيـة              “يالطريق االجتمـاع  ”  •  

العامة، ممن يقومون مبساعدة األشخاص املتجـر هبـم، أن هـؤالء األشـخاص يتعرضـون                
بالغ الـشرطة عــن  واألشـخاص املتجـر هبــم غـري ملـزمني بـإ     . يف الوقـت الـراهن للخطـر   

ــضة       ــد وكــاالت إنفــاذ القــانون مبعلومــات مستفي ــهم تزوي ــه يتوقــع من املتجــرين، إال أن
  .من خالل أصحاب املصلحة املذكورين أعاله) “تصريح”(

 وحيصل األشخاص املتجر هبم على تصريح مدته سـتة أشـهر قابـل للتجديـد ملـدة سـنة            - ١٠٥
ولـذلك يعتمـد    .  وطنـه مبجـرد انتـهاء الربنـامج        إضافية؛ وال يلزم التصريح الشخص بـالعودة إىل       

  .منح تصاريح اإلقامة القصرية لألشخاص املتجر هبم على مبدأ محاية حقوق اإلنسان لألفراد
 وعالوة على ذلك، ميكـن حتويـل تـصريح اإلقامـة ألسـباب إنـسانية إىل تـصريح إقامـة                     - ١٠٦

ــا      ــاء يف إيطالي ــسمح لألجــنيب بالبق ــا ي ــيم أو للعمــل، مم ــيت حتكــم وجــود    للتعل ــا للقواعــد ال وفق
 تـصرحيا لإلقامـة للحمايـة       ٤٣٣، جرى منح    ٢٠٠٨ويف عام   . األجانب على األراضي الوطنية   
. الــيت تــشارك يف متويلــها إدارة تكــافؤ الفــرص    “ ١٨املــادة ”االجتماعيــة يف إطــار مــشاريع   
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وحــد  مــن الــنص امل١٨املــادة ) ١٨٩/٢٠٠٢القــانون رقــم ( فــيين -يعــدل قــانون بوســي   ومل
  .بشأن اهلجرة

 واجلرائم املدبرة وراء استغالل البشر واالجتـار هبـم تـربر وضـع اسـتراتيجيات خمصـصة                  - ١٠٧
ملكافحة هاتان الظاهرتان عن طريق التآزر بـني الـشرطة والـسلطات القـضائية واملنظمـات غـري                  

رجـى  لالطـالع علـى بيانـات، ي   ( يف هـذا الـسياق   ١٨واختـذ مـا يـسمى بنـهج املـادة       . احلكومية
  ).“All.2”النظر يف املرفق املعين بوزارة الداخلية، وخباصة 

  
  املشاركة السياسية وصنع القرار    

يفيـد التقريـر بـأن املـرأة ال تـزال ناقـصة التمثيـل يف جمـاالت الـشؤون                    ] ٢٠السؤال رقم   [
وشــجعت اللجنــة الدولــة الطــرف، يف مالحظاهتــا  . الــسياسية والعلميــة ويف أمــاكن العمــل 

 السابقة، على اختاذ تدابري منتظمة لزيادة متثيل املـرأة يف اهليئـات املنتخبـة واملعينـة،                  اخلتامية
يرجــى إبــالغ اللجنــة عمــا إذا كانــت هــذه . ويف اجلهــاز القــضائي، وعلــى الــصعيد الــدويل

ــد اختــذت  ــدابري ق ــد اعتمــدت      . الت ــا إذا كانــت ق ــك، يرجــى توضــيح م ــى ذل وعــالوة عل
ــادة عــدد النــساء يف املناصــب     مــن ال٥١تــشريعات مبوجــب املــادة   دســتور، مــن أجــل زي

الــسياسية والعامــة، بوســائل منــها اســتخدام تــدابري خاصــة مؤقتــة، مــن قبيــل احلــصص          
اجلنسانية، ولكفالـة التمثيـل املناسـب يف هـذه الوظـائف لنـساء طائفـة الرومـا واملهـاجرات                    

  .والنساء من جنوب البلد
اركة املرأة يف السياسة، على الـصعيد التـشريعي،          ينعكس التزام احلكومة اإليطالية مبش     - ١٠٨

الذي قـدم عـن طريقـه    ) ٢٠٠٣( من الدستور ٥١بصفة أساسية يف التعديل املدخل على املادة      
  .مبدأ املساواة بني اجلنسني يف احلصول على املناصب العامة واملنتخبة

ية عـن طريـق أحكـام        وزادت نسبة النساء يف املناصب املعنية على مدار األعـوام املاضـ            - ١٠٩
 يف ١٨وتــصل النــسبتان احلاليتــان للنــساء يف جملــسي الــشيوخ والنــواب إىل  . تــشريعية خمصــصة

  .يف املائة على التوايل ٢١ املائة و
 يف املائـة  ٢١,٧:  وتبلغ نـسبة النـساء يف مناصـب القمـة يف اجملـال الـسياسي كمـا يلـي                - ١١٠

  . يف املائة كنائبات لوزراء الدولة٢١,٧ يف املائة كوكيالت وزارة و ٢٢كوزيرات و 
 وبالنــسبة لتـــدابري زيـــادة وجــود املـــرأة يف احليـــاة الــسياسية، جيـــري ســـريان القـــانون    - ١١١
وأسفر اختاذ قرار بأن تشكل النساء ثلث املرشحني النتخابات الربملـان األورويب            . ٩٠/٢٠٠٤

ــسبتهن      ــات، فبلغــت ن ــدد املنتخب ــادة كــبرية يف ع ــران  يف املا١٩,٢٣عــن زي ــة يف حزي ــه /ئ يوني
  .١٩٩٩ يف املائة يف عام ١١,٥، بينما كانت النسبة ٢٠٠٤
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 وهتـدف إدارة تكــافؤ الفـرص إىل توســيع نطــاق املـشروع التــدرييب الـذي بــدأ يف عــام     - ١١٢
ــة لثقافــة جنــسانية تتعلــق   -املــرأة والــسياسة واملؤســسات  ” املعنــون ٢٠٠٥  العمليــات التثقيفي

املـشروع هـو جتهيـز معلومـات عمليـة ونظريـة بغيـة نـشر ثقافـة                  واهلدف مـن    . “بتكافؤ الفرص 
مراعية لالعتبارات اجلنسانية وللسماح للنساء، سـواء كـن عـامالت أو غـري عـامالت، بالعمـل                  

ــة      ــسياسية واالجتماعي ــة ال ــاة الوطني ــشاركتهن يف احلي ــدمهن وم ــز تق ــسياسة وتعزي وصــمم . بال
  .م الدراسة الثانوية وطلبة وطالبات اجلامعةاملشروع جلميع النساء احلاصالت على شهادة إمتا

  : وفيما يلي املواضيع الرئيسية اليت جرى حتليلها أثناء الدورات- ١١٣
  أداء اهليئات املؤسسية اإليطالية الرئيسية واألحزاب السياسية؛  -  
  املشاركة السياسية واالجتماعية؛  -  
  تنظيم وأداء الربملان األورويب؛  -  
  .طين واجملتمعي فيما يتعلق بتقنيات وأدوات السياسة اجلنسانيةفقه القضاء الو  -  
ــا يف عــام    - ١١٤ ــام املــشروع املــذكور أعــاله رمسي ومــع ذلــك، نظــرا  . ٢٠٠٧ وجــرى اختت

 بعد توقيع مذكرة تفاهم خمصصة بـني إدارة         ٢٠١٢لفعاليته، تقرر البدء فيه مرة أخرى يف عام         
  .بحثتكافؤ الفرص ووزارة التعليم واجلامعات وال

 وبالنسبة للتدابري املتخذة لتحسني حالـة املـرأة يف سـوق العمـل، وضـعت إدارة تكـافؤ             - ١١٥
الفرص مع وزير التعليم واجلامعـات والبحـث مـذكرة التفـاهم املـذكورة أعـاله بـشأن املـساواة             

  .بني اجلنسني يف العلوم
عزيـز سياسـات     مـذكرة تفـاهم هبـدف ت       ٢٠١٠سـبتمرب   / وقد وقَّـع الـوزيران يف أيلـول        - ١١٦

وتتـوخى املـذكرة    . تكافؤ الفرص على مجيع مـستويات العلـوم والتكنولوجيـا والبحـث العلمـي             
إنشاء جلنة علميـة تتـشكل مـن خـرباء معنـيني مـن اإلدارات العامـة واجلامعـات واجملتمـع املـدين                       

يـل املـرأة   مكلفة باختاذ تدابري ملموسة لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف العلوم، وحماربة نقص متث       
يف اجملاالت العلمية، وتيسري النهوض باحليـاة الوظيفيـة، وحتـسني وجـود املـرأة يف سـوق العمـل                    

  .العلمية، وخباصة يف مناصب صنع القرار
 وقامت إدارة تكافؤ الفرص أيضا بتنسيق مـشروعني يهـدفان إىل حتـسني حالـة النـساء                  - ١١٧

  :ابع، ومهايف القطاع العلمي، موهلما الربنامج اإلطاري الس
     وهــو عمــل تنــسيقي اســتمر  “ممارســة املــساواة بــني اجلنــسني يف العلــوم  ”مــشروع ،

شــهرا واســتهدف مقارنــة خمتلــف االســتراتيجيات املنفــذة لتعزيــز وجــود املــرأة يف   ٢١
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ويرمـي املـشروع    . مناصب صنع القرار املتعلقة بالبحـث العلمـي يف املؤسـسات العامـة            
قيــيم املمارســات الــسليمة واإلجــراءات اإلجيابيــة   إىل حتقيــق هــدف مجــع وتــصنيف وت 

الــيت ميكــن العثــور عليهــا يف بلــدان ) فيهــا الــيت يــسجل فيهــا إســهام إجيــايب للرجــل مبــا(
منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي علـى كـل مـن الـصعيد الـوطين وصـعيد                    

ف املختـارة،   فرادى املؤسسات، وإتاحتها يف شكل قابل لالستعمال لعـدد مـن األهـدا            
وانتـهى املـشروع يف   . مبا يف ذلك صانعي القرار وأصـحاب املـصلحة املعنـيني اآلخـرين           

  . بإصدار املبادئ التوجيهية لربامج املساواة بني اجلنسني يف العلوم٢٠٠٩عام 
      وهـذا املـشروع تنـسقه إدارة تكـافؤ          “احلياة الوظيفية للمرأة حتقق اهلدف    ”مشروع ،

شروع الـسابق، ويتـألف مـن جمموعـة منـسقة مـن أنـشطة الـربط                 الفرص، مثله مثـل املـ     
 وإجــراء التجــارب ونقــل خمتلــف أنــواع املعرفــة بــني املؤســسات   -الــشبكي والتوعيــة 

. العلميــة ملختلــف البلــدان، فــضال عــن نقلــها بــني املؤســسات العلميــة وصــانعي القــرار
لتنوع اجلنـساين   حتسني حالة ا  ”ويرمي املشروع إىل    .  شهرا ٢٧وسيمتد املشروع ملدة    

 وزيـادة قـدرة     “يف العلوم بطرق منها حتسني الـشفافية يف االسـتقدام والترقيـة والتعـيني             
املؤســـسات العلميـــة والتكنولوجيـــة علـــى رصـــد وإدارة وتغذيـــة التنـــوع اجلنـــساين يف 

  .٢٠١١يوليه /وسينتهي املشروع يف متوز. تنظيماهتا على مجيع الصعد
  
ــدأ   ” إىل أن أهــداف يــشري التقريــر] ٢١الــسؤال رقــم [ التوجيــه املتعلــق بتــدابري تنفيــذ مب

، تـشمل زيـادة     ٢٠٠٧لعـام   “ املساواة وتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف اإلدارة العامة        
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن ). ٢٢٣ و ١٥٠الفقرتــان (عــدد النــساء يف الوظــائف العليــا 

  .اإلدارة العامةتأثري هذا التوجيه وعن عدد النساء يف الوظائف العليا ب
التوجيـه املعـين    ” بالنسبة للتدابري املتخذة لتعزيز تكافؤ الفرص يف سوق العمل ال يزال             - ١١٨

  . ساريا“بتدابري حتقيق املساواة وتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف اإلدارة العامة
مـع   باالشـتراك    ٢٠٠٧ وقد وقَّعـت وزيـرة تكـافؤ الفـرص علـى هـذا التوجيـه يف عـام                    - ١١٩

ويهــدف التوجيــه بــشكل رئيــسي إىل ضــمان . وزيــر اإلصــالحات واالبتكــار يف اإلدارة العامــة
  .)٥(إمكانية شغل املرأة على حنو عادل للمناصب العامة

__________ 

 علـــى توجيـــه جلميـــع اإلدارات ٢٠١١مـــارس /وقَّـــع وزيـــر اإلدارة العامـــة ووزيـــرة تكـــافؤ الفـــرص يف آذار  )٥(  
جيهيــة املعنيــة بــأداء نظــام اللجــان الــذي ال يرمــي إال إىل ضــمان تكــافؤ الفــرص  لتواملبــادئ ا”يتعلــق بـــ  فيمــا

(Comitati unici di garanzia per le pari opportunità)زيز رفاه العاملني ومكافحة أي شـكل مـن أشـكال     وتع
 مـن القـانون رقـم    ٥٧ اليت حلت حمـل املـادة   ١٨٣/٢٠١٠ من القانون رقم  ٢١املنشأ وفقا للمادة    (“ التمييز
وستتوىل جلان ضـمان تكـافؤ الفـرص املهـام الـيت كانـت منـسوبة مبوجـب القـانون الـسالف                      ). ١٦٥/٢٠٠١

وتقــرر . تكــافؤ الفــرص واللجــان املــشتركة املعنيــة بظــاهرة املــضايقات الــذكر واملــساومة اجلماعيــة إىل جلــان 
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 وينطبــق التوجيــه أساســا علــى الــسلطات املركزيــة واهليئــات غــري االقتــصادية، إال أنــه   - ١٢٠
وينص التوجيه على مؤشرات يف عـدة جمـاالت هـي          . ينطبق أيضا على اهليئات اإلقليمية واحمللية     

  .سياسات استقدام املوظفني وإدارهتم والقضاء على التمييز ومنعه، وما إىل ذلك
 ولرصد التوجيـه، تعـد إدارة تكـافؤ الفـرص كـل سـنة تقريـرا سـنويا مـوجزا حتلـل فيـه             - ١٢١

 خاص، من التقريـر املـوجز     ويرد يف الفصل الثاين، بشكل    . البيانات املقدمة من اإلدارات املعنية    
ت املـصنفة جنـسانيا الـيت تـشري إىل عـدد        حتلـيال للبيانـا   “ ظفـون واجلنـسانية   املو”الثالث املعنـون    

  . من املوظفني العموميني٣٩٦ ٥٦٦
 يف املائـة مـن      ١,٦ ووظائف القمة يف اإلدارة العامة يشغلها املديرون الـذين يـشكلون             - ١٢٢

 الـيت تـستند علـى عينـة مـن           ٢٠٠٩صائية اإلحـصائية لعـام      والدراسـة االستقـ   . جمموع املـوظفني  
 يف املائـة منـهم مـن النـساء          ٤٨,٨ مديرا ينتمون إىل اإلدارات العامة املركزية تـبني أن           ٣ ٩٩٩

  ). من املديرين٥ ٥٢٤ يف املائة من عينة تضم ٣٧,٤، شكلت النساء ٢٠٠٨ويف عام (
سـيما األهـداف      املـساواة بـني اجلنـسني، وال       وفيما يتعلق بالتدابري املتخذة لتنفيذ مبـدأ       - ١٢٣

 الـسالف الـذكر، تـضطلع إدارة اإلصـالحات واالبتكـار      ٢٠٠٧املنصوص عليها يف توجيه عام  
  .باإلدارة العامة وإدارة تكافؤ الفرص بالرصد السنوي حلالة التنفيذ

تبعـا  ‘ توزيـع املـوظفني مـن الفئـة الفنيـة         ’ وتنظر هـذه الدراسـة، ضـمن مجلـة أمـور، يف              - ١٢٤
وتتـضمن تلـك املناصـب مـديرين مـن الفئـة       . لوظائفهم والتكليف ذا الـصلة باملناصـب اإلداريـة        

األوىل والثانية ومـوظفني مـسؤولني عـن األوضـاع التنظيميـة وبقيـة املـوظفني وفقـا ملنـصبهم يف                     
ويــسمح احلــصول علــى هــذه البيانــات املــستكملة املتعلقــة بإمجــايل        . جــدول التنظــيم املهــين  

. والنـساء  اإلدارات العامة مبعرفة توزيـع الوظـائف العليـا يف اإلدارة العامـة بـني الرجـال            موظفي
االستبيان، تـبني أن      سلطة عامة اليت ردت على     ١٦٩ املتعلقة بالـ    ٢٠٠٩وبالنسبة لبيانات عام    

ــسبة   ــكلن نـ ــساء شـ ــة  ٤١,٦النـ ــوظفي اإلدارة العامـ ــايل مـ ــن إمجـ ــة مـ ــددهم    يف املائـ ــالغ عـ البـ
ــ (٣٩٦ ٥٦٦ ــايل    ويتـــــــــ ــع التـــــــــ ــى املوقـــــــــ ــات علـــــــــ ــن املعلومـــــــــ ــد مـــــــــ اح املزيـــــــــ

http://www.innovazionepa.gov.it/media/604547/rapporto%202010_diretti_destinatari.pdf.(  
__________ 

جيري إنشاء جلنة لضمان تكـافؤ الفـرص تـضم ممـثلني عـن كـل مـن املـوظفني اإلداريـني                      : يلي بوجه خاص   ما
وغري اإلداريني يف كل إدارة؛ وستكون هذه اللجان فريدة حىت بالنسبة لإلدارات اليت يتعايش فيها املوظفـون                 

ون مبوجب القانون العام واملوظفون املتعاقدون؛ وتكون مدة عمل أعضاء اللجان أربـع سـنوات؛ ولكـل                 املعين
ومن املهام اليت عهد هبا التوجيه إىل هذه اللجان التحقق من تنفيـذ اإلدارة لاللتزامـات                . جلنة نظامها الداخلي  

ذلـك، تستـشري اإلدارة مـسبقا جلـان         وفـضال عـن     . املتضمنة يف تقييم املخـاطر الناجتـة عـن اإلجهـاد يف العمـل             
ضمان تكافؤ الفـرص عنـدما تنـوي اعتمـاد أيـة تـدابري مـن أجـل املرونـة أو سـاعات العمـل أو العمـل لـبعض                              

  .الوقت أو اإلجازة أو التدريب أو التطوير الوظيفي، وما إىل ذلك

http://www.innovazionepa.gov.it/media/604547/rapporto 2010_diretti_destinatari.pdf�
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ــسبة املــ  ــغ ن ــوظفني  ١,٦ديرين وتبل ــع امل ــة مــن مجي ــساء  .  يف املائ ــشكل الن ــة مــن  ٣٩وت  يف املائ
وكمـا يتـضح    .  يف املائـة منـهم     ٦١، بينما يشكل الرجال نـسبة       ٦ ١٨٨املديرين البالغ عددهم    

مــن املخطــط التــايل، فالنــساء موجــودات يف املناصــب اإلداريــة مــن الفئــة الثانيــة بينمــا يــشغل     
  .ية من الفئة األوىلالرجال ثلثي املناصب اإلدار
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) أو وظائف مشغولة
  
  

 اآلخرونوناملوظف

  الرجال النساء

  النسبة اإلمجالية حبسب نوع اجلنس والوظيفة

Dirigenti per genere e fascia

41%

33%
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77%

Dirigenti II fascia
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donne
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 املديرون من املستوى األول

  لالرجا
الثاين املديرون من املستوى   النساء

يعملون بصفتهم مديرين من 
 املستوى األول

 الثايناملديرون من املستوى 

  املديرون املصنفون حبسب نوع اجلنس واملستوى
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  العمالة، والتوفيق بني العمل واحلياة األسرية، والفقر    
يشري التقرير إىل التدابري املتوخاة مـن قبـل الدولـة الطـرف، مـن أجـل                 ] ٢٢السؤال رقم   [

يرجـى تقـدمي معلومـات      ). ٢٧٦ و   ٢٧٤الفقرتـان   (زيادة مشاركة املرأة يف سـوق العمـل         
ة الــيت اختــذت، وخباصــة فيمــا يتعلــق بالتفــاوت الكــبري يف معــدالت عـن اإلجــراءات العمليــ 

  .توظيف النساء بني املناطق اجلنوبية و املناطق الشمالية الوسطى
 اعتمـــدت وزيـــرة تكـــافؤ الفـــرص ووزيـــر العمـــل والـــشؤون االجتماعيـــة يف كـــانون  - ١٢٥
 العمـل هـو    برنامج عمل حمـوري حـديث لتعزيـز إدمـاج املـرأة يف سـوق         ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

  .“٢٠٢٠إيطاليا  -اخلطة ”
ــسمى بقطــاع        - ١٢٦ ــا ي ــدريب فيم ــضا يف الت ــرأة أي ــى وجــود امل ــامج عل ــذا الربن ــشجع ه  وي

الوظائف اخلضراء واجملـاالت املتعلقـة بالتقنيـات املالئمـة للبيئـة، حيـث أهنـا قطاعـات يقـل فيهـا                      
 العمـل مـن خـالل تنفيـذ         واهلـدف الرئيـسي للخطـة إدمـاج املـرأة يف سـوق            . متثيل املرأة تقليـديا   

تدابري ملموسة جديدة مثل إنـشاء خـدمات لرعايـة الطفـل، وتعزيـز خـدمات الرعايـة، وإنـشاء                     
سجل ملقدمي خدمات الرعاية وجليسات األطفال الذين حـضروا تـدريبا حمـددا، وتقـدمي دعـم             

  .اقتصادي للعاملني من بعد، وإعفاء العامالت يف اجلنوب من الضرائب
، اعتمـــدت احلكومـــة اإليطاليـــة يف ٢٠٢٠ إيطاليـــا -يم برنـــامج اخلطـــة  وبغيـــة تـــدع- ١٢٧
 اخلطـة الوطنيـة للتـدخالت لتعزيـز التوفيـق بـني العمـل واألسـرة الـيت                   ٢٠١٠أبريـل   /نيسان ٢٩

 مليون مليـون يـورو لتوزيعهـا علـى املنـاطق اإليطاليـة بإشـعارات                ٤٠جيري بواسطتها ختصيص    
  :كما يليوبشكل أكثر حتديدا جيدر ذكرها . عامة
    مليون يورو ختصص لتمويل خدمات رعاية الطفل من خالل اسـتحداث أشـكال              ١٠ 

   أو جليسات األطفال يف السكن؛tagesmuttersجديدة مثل 
    مليون يورو إلنشاء سجالت جلليسات األطفال ومقدمي خدمات الرعاية املـؤهلني            ٤ 

  ولتدريب هؤالء العاملني؛
    وض العمل بغية حتسني توظيف اإلناث؛ مليون يورو للقسائم وعر١٢  
    ماليــني يــورو لتمويــل املنظمــات غــري احلكوميــة والرابطــات الــيت تعمــل علــى تعزيــز ٦ 

  التوفيق بني العمل واألسرة؛
    مليون يورو للعمل من بعد؛٤   
    مليون يورو لتقدمي دورات تدريبية لدخول املـرأة مـن جديـد إىل سـوق العمـل بعـد                    ٤ 

  .و تركها للعمل ملساعدة أقارب مسنني أو أشخاص ذوي إعاقةإجازة أمومة أ
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  . اتفاقا مع املناطق١٥وحىت اآلن جرى متويل 
 بلغت املوارد املخصصة على الصعيد العاملي لتنمية قطـاع          ٢٠٠٩-٢٠٠٧ ويف الفترة    - ١٢٨

  مليـون ٤٤٦,٤:  مليـون  ٧٤٧اخلدمات التعليمية االجتماعية لفتـرة الطفولـة املبكـرة أكثـر مـن              
 مليـون مـن مـوارد اإلدارات        ٢٨١من موارد الدولة لتمويل اخلطة اخلاصة الثالثية السنوات، و          

 مليــون إضــافية مــن مــوارد الدولــة خمصــصة لتمويــل  ٢٠ احملليــة للمــشاركة يف متويــل اخلطــة، و
  .خدمات الرعاية النهارية للطفولة املبكرة

ــوىل إدا  - ١٢٩ ــاعي األورويب تتـ ــصندوق االجتمـ ــار الـ ــسؤولية   ويف إطـ ــرص مـ ــافؤ الفـ رة تكـ
هـدف حتقيـق    ”اإلجراءات العامـة الراميـة إىل دعـم املنـاطق الواقعـة ضـمن نطـاق مـا يـسمى بــ                       

بـشأن مـسائل التوفيـق وتوظيـف املـرأة مـن          ) صـقلية وبوغليـا وكاالبريـا وكامبانيـا       (. “تقاربال
عزيـز العمـل مـن     خالل استخدام املوارد األوروبية، مثل التوفيق بني العمل واألسرة عن طريق ت           

بعد والعمل بعض الوقت وتقاسم العمل وتنظيم جداول املدينة ودعم أفضل ممارسات مباشـرة              
  .األعمال احلرة فيما يتعلق باملسائل اجلنسانية

 وفيما يتعلق بالتدابري املتخذة لزيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل، جتدر اإلشـارة إىل               - ١٣٠
  :ار خطة العمل إلدماج املرأة يف سوق العملاالستراتيجيات التالية داخل إط

، الـذي تـشترك يف    “ برنامج عمل إلدماج املرأة يف سوق العمـل        - ٢٠٢٠إيطاليا  ”  
تعزيزه وزاريت العمل وتكافؤ الفرص، وحيدد اإلطـار االسـتراتيجي لتيـسري إحـداث تـوازن بـني                  

ويتــوخى هــذا . مــلالعمــل واألســرة وتعزيــز تكــافؤ الفــرص يف إمكانيــة الوصــول إىل ســوق الع 
تعزيز دور احلـضانة النهاريـة      :  مليون يورو  ٤٠الربنامج اجملاالت اخلمسة التالية اليت خصص هلا        

، وهـي املـرأة   )األم النهاريـة (“ Tagesmutter”األسرة من خالل ما يـسمى بتجربـة      اليت تديرها 
بالفعـل يف قليـل   وقد جنح هـذا النـوع مـن التجـارب         (اليت ترعى األطفال يف منـزهلم مقابل أجر        

للـوطنيني واألجانـب املـتعلمني علـى النحـو الواجـب          ‘ سجالت’؛ وإنشاء   ) الشمالية املناطقمن  
ــة يف       ــة؛ وإصــدار قــسائم صــوب شــراء خــدمات الرعاي مــن مرافقــي األطفــال ومقــدمي الرعاي
املرافق، مثل مراكز اللعب واأللعاب ومراكز اإلجـازة الـصيفية؛ ودعـم التعاونيـات االجتماعيـة                

ليت تعمل من أجل حتقيق توازن بني العمل واحلياة يف سياقات الفئات احملرومة؛ وحوافز لعمـل                ا
ــاودة          ــرغنب يف مع ــاليت ي ــامالت ال ــات خمصــصة للع ــد املعلوم ــد؛ ودورات لتجدي ــن بع ــرأة م امل

  .الدخول إىل سوق العمل بعد فترة اإلجازة
 العمالة الثالثيـة الـسنوات      ، وافق جملس الوزراء على خطة     ٢٠١٠يوليه  / متوز ٣٠ ويف   - ١٣١

 الـيت  )“عمالـة حـرة لتحريـر األعمـال    ”(“ Liberare il lavoro per liberare i lavori”املعنونـة  
وضعها وزير العمل لتعزيز النمو االقتصادي والتوظيف من خالل تنمية املهارات املطلوبة، مـع              
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لـصاحل توظيـف املـرأة علـى        وتركـز اإلجـراءات الـيت تتخـذ         . االهتمام حتديدا بالـشباب والنـساء     
وقـد طلـب رأي الـشركاء       . تنفيذ سياسة توفيقية عن طريق إعادة تصميم خطة ساعات العمـل          

وجـرى أيـضا تـوخي التركيـز بوجـه خـاص علـى تعزيـز خـدمات                  . االجتماعيني يف هذا الصدد   
  .رعاية الطفل، وخباصة خدمات الرعاية النهارية

ــدابري الدولـــة الرام - ١٣٢ ــا يتعلـــق بتـ ــرأة يف ســـوق العمـــل    وفيمـ ــشاركة املـ ــادة مـ ــة إىل زيـ يـ
واســتكمال املعلومــات بــشأن التقــدم احملــرز يف حتقيــق التغطيــة اإلقليميــة للخــدمات االجتماعيــة 

 يف املائة كما حددها اجمللـس األورويب يف لـشبونة يف عـام              ٣٣والتعليمية للطفولة املبكرة بنسبة     
  :، جتدر اإلشارة إىل ما يلي٢٠٠٠
االســتثنائية لتنميــة اخلــدمات االجتماعيــة والتعليميــة يف الطفولــة املبكــرة املنبثقــة  اخلطــة - ١٣٣

 واحلكـم الـذايت    املنـاطق عن االتفاق املوحد الذي جرى التوصل إليـه يف مـؤمتر بـني احلكومـة و           
 بالبـدء يف    املنـاطق والذي يستهدف الـسماح جلميـع       ) ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦املؤرخ  (احمللي  

وســيع نطــاق اخلــدمات التعليميــة الــيت تغطــي األطفــال دون الثالثــة مــن العمــر  خطــط إقليميــة لت
  .وتأهيلها
 واألهداف الرئيسية هي زيادة اخلدمات ذات الـصلة املالئمـة للطفـل، وتنفيـذ التـدابري                 - ١٣٤

املعنيـة لكفالـة املــستويات األساسـية، وتنـشيط اســتراتيجية للتعـاون بـني املؤســسات الـيت تعمــل        
امللمــوس حلقــوق الطفــل، والتغلــب علــى االخــتالل الــشديد بــني إيطاليــا الــشمالية علــى التنفيــذ 

، خصـصت اخلطـة     ٢٠٠٩-٢٠٠٧ويف الفتـرة    .  بغية االقتراب مـن املعـايري األوروبيـة        ةواجلنوبي
 مليـون يـورو بالتمويـل املـشترك       ٢٨١ مليـون يـورو و       ٤٤٦االستثنائية موارد للدولة تصل إىل      

ــدره     مليــون يــورو مــن أجــل إنــشاء شــبكة متكاملــة للخــدمات        ٧٢٧اإلقليمــي مبجمــوع ق
  .االجتماعية والتعليمية

 مليـون يـورو إضـافية لعـام     ١٠٠ وفضال عن ذلك، خصصت إدارة سياسـات األسـرة     - ١٣٥
 لتنفيـذ إقامــة خــدمات ملرحلــة الطفولــة املبكـرة، باعتبارهــا مــن األولويــات، إىل جانــب   ٢٠١٠

ت إدارة سياسات األسـرة ووزارة العمـل والـسياسات       وبدأ. التدخالت األخرى لصاحل األسرة   
 Centro Nazionaleاالجتماعية بالتعاون مع املعهد الوطين لإلحصاءات، وباالعتماد أيضا على 

di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza ) املركــز الــوطين للتوثيــق
نـشاط للرصـد بغـرض تقيـيم حالـة تنفيـذ اخلطـة              ، يف   )والتحليل فيما يتعلـق بالطفولـة واملراهقـة       

السالفة الذكر، ويتعلق ذلك تعلقـا وثيقـا بتحويـل املـوارد املاليـة لتنفيـذ اخلطـة الـسالفة الـذكر،                     
  . وأيضا لضمان نوعية الشبكة املتكاملة املذكورة أعاله
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راضــي كميــة اخلــدمات املوجــودة يف األ) أ: ( ويتــضمن الرصــد املعــين اجملــاالت التاليــة - ١٣٦
ــة؛  ــشريان إىل      ) ب(اإلقليمي ــذين ي ــسوبة إىل اجملــالني الكــبريين الل خمتلــف أشــكال العــروض املن

مدرســة للحــضانة وخــدمات تكميليــة تتكــون مــن أمــاكن لعــب   ( CISISالفهــرس اإلحــصائي 
لــوائح إقليميــة ) ج(؛ )لألطفــال ومرافــق لألطفــال والعــائالت وخــدمات يف األوســاط املنـــزلية  

بيانـات  ) هــ ( وتـستخدم هلـذا الغـرض؛        املنطقةموارد تتناول اخلدمات يف     ) د (وقوانني تنظيمية؛ 
وفيما يتعلق بتحقيق اهلدف النهائي بشأن تغطية اخلدمات التعليميـة لألطفـال            . شبكة اخلدمات 

 يف املائة كان املؤشر اإلحصائي الرئيسي الـذي جـرى التركيـز عليـه               ٣٣دون سن الثالثة بنسبة     
مـدارس للحـضانة    (ذي تـوفره اخلـدمات التعليميـة ملرحلـة الطفولـة املبكـرة              هو مقدار التغطية ال   
ــة  ــات املتاحــة، يف   ). وخــدمات تكميلي ــل أحــدث البيان ــبني حتلي ــسمرب / كــانون األول٣١وي دي

 الشمالية واجلنوبيـة، فنجـد إىل الـشمال معـدالت اسـتقبال             املناطق تفاوتا حمليا قويا بني      ٢٠٠٩
 طفل باستثناء وحيـد وهـو مقاطعـة بولزانـو       ١٠٠ مكانا لكل    ١٥للخدمات التعليمية أكرب من     

 الــيت لــديها أعلــى معــدالت االســتقبال هــي إميليــا رومانيــا    املنــاطقو. املتمتعــة بــاحلكم الــذايت 
  .وأومربيا وتوسكاين وفايل داوستا)  طفل١٠٠ مكانا لكل ٣٠تتعدى (

 شــاملة مهــا مــوليز وأبــروزو،  واملنطقتــان اجلنوبيتــان الوحيــدتان اللتــان تقــدمان بيانــات- ١٣٧
وعلـى الـصعيد الـوطين، يـساوي معـدل االسـتقبال          .  طفل ١٠٠ مكانا لكل    ١٥فقد أبلغتا عن    

  .)٦( طفل١٠٠ مكانا لكل ١٧,٨للخدمات التعليمية يف مرحلة الطفولة املبكرة 
 ويف هـــذا اإلطـــار، جيـــدر ذكـــر اإلطـــار االســـتراتيجي الـــوطين للـــسياسات اإلقليميـــة  - ١٣٨

 Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale (٢٠١٣-٢٠٠٧ة للفتـرة  اإلضـافي 

aggiuntiva 2007-2013 – QSN ( كمــا أقــره قــرار املفوضــية األوروبيــة رقــمC (2007) 3329 
، الذي يدعو إىل إنشاء آليـة تقـوم علـى أسـاس املنافـسة لتحقيـق                 ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٣املؤرخ  

لق باخلـدمات اجلماعيـة يف اجملـاالت األساسـية لكفالـة حتقيـق مـستويات                نتائج ملموسة فيما يتع   
ــى حتمــل تكــاليف         ــة عل ــدرة األعمــال التجاري ــشة مالئمــة وتكــافؤ الفــرص للمــواطنني وق معي

  .االستثمار
 ولبلوغ هذه الغاية بالنسبة ملناطق إيطاليا اجلنوبية جرى حتديد أربعة أهـداف يبـدو أن                - ١٣٩

م القـدرة احلاليـة مـن أجـل تغـيري أحـوال املعيـشة والرفـاه يف األقـاليم قيـد                      هلا أمهية لكل من تقيي    
ــة واإلقليميــة     ــسياسات الوطني واألهــداف هــي  . النظــر، والقــدرة علــى اإلدمــاج الفعــال بــني ال

االرتقاء باملستويات التعليمية للطلبة وجلميع السكان؛ وزيادة اخلـدمات االجتماعيـة وخـدمات             
__________ 

كاتــا وكاالبريــا وصــقلية  جــرى حــساب املؤشــر بــدون األخــذ يف االعتبــار بــسكان كامبانيــا وأبوليــا وبازيلي     )٦(  
  .وسردينيا اليت ال تتوافر بشأهنم أرقام تتعلق باألماكن
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وخباصة عن طريق التشديد علـى االلتزامـات األسـرية، الـيت            (املسنني  الرعاية الصحية لألطفال و   
؛ )تتحملــها املــرأة بــصفة أساســية، وهــو عامــل يــسهم يف اخنفــاض مــشاركتها يف ســوق العمــل 

يف إطــار بــذل جهــود أكــرب صــوب حتــسني (وحتــسني خــدمات امليــاه وإدارة النفايــات احلــضرية 
  ).نوعية البيئة

اليـة مؤشـرات إحـصائية مناسـبة لقيـاس هـذه األهـداف مـن          واختارت السلطات اإليط  - ١٤٠
وكانــت هــذه املؤشــرات مــصحوبة بغايــات واضــحة يــتعني   . حيــث تــوافر اخلــدمات وجودهتــا 

وجــرى .  وآليــات حتفيزيــة للمنــاطق لتحقيــق التحــسينات املرجــوة ٢٠١٣بلوغهــا حبلــول عــام 
  :انةحتديد الغايات التالية، وال سيما فيما يتعلق بأهداف مدارس احلض

ــن        -   ــال مـ ــدمات لألطفـ ــا خـ ــد هبـ ــيت توجـ ــديات الـ ــسبة البلـ ــادة نـ ــة إىل٢١زيـ    يف املائـ
   يف املائة؛٣٥

  . يف املائة١٢ يف املائة إىل ٤رفع نسبة األطفال الذين يستخدمون اخلدمات من   -  
 Azioni di” مشروع بعنـوان  ٢٠٠٩يناير / ولبلوغ هذه الغاية، أطلق يف كانون الثاين- ١٤١

sistema e assistenza tecnica per gli obiettivi dei servizi di cura per l’infanzia“ 
  ).“ات رعاية الطفولة ومساعدات تقنية لتحقيق أهداف خدمعامةإجراءات ”(

 Osservatorio nazionale ويف هذا اإلطار ينبغي التأكيد علـى املقترحـات املقدمـة مـن     - ١٤٢

per l’infanzia e l’adolescenza )كمـا وردت يف  )ملرصـد الـوطين املعـين بالطفولـة واملراهقـة     ا ،
ت الـصلة الـيت أولـت اهتمامـا خاصـا لـدعم األسـر، وخباصـة النـساء، مـن               اخطة العمل الثالثة ذ   

 ولبلوغ هذه الغاية، تقـدم     .خالل عدد من املبادرات املتعلقة مبا يسمى الوالدية الفعالة والتوفيق         
  : ما يليبعض اإلجراءات اليت حددهتا اخلطة

 بالــسعي إىل حتقيــق املــساواة املوضــوعية بــني ٥٣/٢٠٠٠التنفيــذ الفعــال للقــانون رقــم   -  
أدوار الرجــل واملــرأة، حبيــث ال تــضطر املــرأة إىل التخلــي عــن توقعــات حمتملــة للحيــاة  

ويربز هـذا ضـرورة إجـراء بعـض التعـديالت التـشريعية             . الوظيفية أو حىت عن وظائف    
وروبيـة فيمـا يتعلـق بالنـسبة املئويـة للتعويـضات املكتـسبة أثنـاء         للتكيف مـع اللـوائح األ     

  فترة اإلجازة ورفع احلد األدىن لسن األطفال لالستمتاع باإلجازة؛
تعزيز شبكة اخلـدمات املتكاملـة للطفولـة املبكـرة مـن خـالل تطـوير اخلـدمات املقدمـة                -  

أحنــاء اإلقلــيم  ســنوات يف مجيــع ٣ شــهور و ٣لألطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم مــن 
مــدارس احلــضانة واألمــاكن الــصغرية للتعلــيم قبــل املدرســي وأمــاكن الرعايــة  (الــوطين 

النهاريــــة بالــــشركات أو يف مواقــــع العمــــل وخــــدمات الرعايــــة النهاريــــة اجلديــــدة  
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”sezioni primavera “      ــدارس احلــضانة ــل املدرســي وم ــيم قب ــاكن التعل ــة بأم ) امللحق
يــل مــدارس احلــضانة وأمــاكن التعلــيم قبــل املدرســي  وشــبكة اخلــدمات التعليميــة لتكم

، وذلك لرفـع النـسبة املئويـة        )مرافق اللعب وأماكن اللعب ومرافق األطفال والوالدين      (
  للتغطية بني املستخدمني احملتملني وأولئك املشاركني يف خطة العمل ثالثية السنوات؛

اطق اجلنوبية هبـدف التـدخل      إنشاء مشروع لإلجراءات العامة واملساعدات التقنية للمن        -  
يف توزيــع اخلــدمات يف خمتلــف املنــاطق اإلقليميــة بغيــة القــضاء علــى االخــتالالت بــني   

وسـيجري دعـم املنـاطق اجلنوبيـة الثمانيـة يف عمليـة حتقيـق               . إيطاليا الشمالية واجلنوبيـة   
وتتــيح . األهــداف، مــع اإلشــارة بــصفة خاصــة إىل غايــات خــدمات الطفولــة املبكــرة   

أنــشطة تدريبيــة ترمــي إىل تعزيــز املهــارات التقنيــة  : ات التقنيــة تغطيــة مــا يلــياملــساعد
واملهنيـة؛ واملــساعدة التقنيــة يف املوقــع لــدعم برجمــة وتنفيــذ اخلطــط اإلقليميــة؛ وأنــشطة  

 األدوات التنفيذيــة - مــن خــالل اســتعمال تكنولوجيــا اإلنترنــت أيــضا  -عامــة لنــشر 
ىل ذلــك؛ والتبــادل والتوأمــة مــع منــاطق أخــرى يف والوثــائق واملبــادئ التوجيهيــة ومــا إ

  إيطاليا الوسطى والشمالية؛
 للمساعدة على التوفيق بني أوقات املعيشة والعمـل         “مدارس احلضانة املنـزلية  ”اختبار    -  

 مـن   -والتمويـل الـوطين ضـروري، وجيـري اسـتكماله بالتمويـل اإلقليمـي               . يف األسرة 
على حنو خيـضع للـضوابط وجيـري        “ نة املنـزلية مدارس احلضا ”أجل جتربة ما يسمى بـ      

التحقق منه، مع التركيز على األشخاص املدربني تدريبا مالئما الذين يقدمون التعلـيم              
   اآلخرين يف منازهلم؛األشخاصورعاية الطفل ألطفال 

حتسني وتعميم اخلدمات التعليمية واملدرسية ملرحلة الطفولة املبكـرة بغيـة كفالـة تعلـيم                 -  
وتعزيــز انتظــام .  األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني ثــالث وســت ســنوات   مجيــع

القــصر الــذين يعيــشون يف منــازل هــشة ويف ظــروف اســتبعاد اجتمــاعي وثقــايف يف         
اخلــدمات املقدمــة لألطفــال الــذين تقــل أعمــارهم عــن ثــالث ســنوات يف التعلــيم قبــل  

  .ست سنواتاملدرسي واخلدمات التعليمية املقدمة ملن تقل أعمارهم عن 
مبــا يف ذلــك تقــارير عــن العمالــة املنتظمــة أو (“ االتــصاالت اإللزاميــة” وســجل نظــام - ١٤٣

 مليــون مــن أنــشطة عالقــات العمــل  ٩,٣ أكثــر مــن ٢٠٠٩يف عــام ) األعمــال التابعــة اجلانبيــة
  .املُوزعة على قدم املساواة بني الذكور واإلناث

ت اإلدارة العامة، والتعليم والـصحة، والفنـادق         وتنحو النساء غالبا إىل العمل يف جماال       - ١٤٤
واملطــاعم، والنقــل وغــري ذلــك مــن اخلــدمات التجاريــة مقارنــة باألنــشطة االقتــصادية لوظــائف  

  .الذكور اليت تتركز يف الفنادق واملطاعم، والزراعة والتشييد
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ذات  وبالنــسبة ألشــكال التعاقــد، توجــد زيــادة طفيفــة يف عــدد الرجــال يف األنــشطة    - ١٤٥
العقود الدائمة، بينما تتسم النساء بقدر أكـرب مـن املرونـة مـع زيـادة اسـتعمال عالقـات العمـل                      

  .احملددة املدة واتفاقات التعاون
 وميكن أيـضا مالحظـة هـذه املرونـة الزائـدة بالنـسبة ملتوسـط عـدد األنـشطة أثنـاء عـام             - ١٤٦
ضمنت أنــشطة عالقــات وتـ .  للمـرأة علــى التــوايل ١,٦٧ للرجــل و ١,٥٨ فقـد بلغــت  ٢٠٠٩
وتـشكل النـساء نـسبة      ( مليون عالقة مع العاملني من غري مواطين االحتـاد األورويب            ١,١العمل  
وتـشكل  ( عالقة مـع العـاملني مـن مـواطين االحتـاد األورويب           ٧٠٦ ٠٠٠و  )  يف املائة منهم   ٤٢

جانــب وهلــذه النتيجــة أمهيــة خاصــة، حيــث تــضم أيــضا األ ).  يف املائــة منــهم٥٣النــساء نــسبة 
  .املوجودين بصفة مؤقتة يف بلدنا

 وبالنسبة للقطاع االقتـصادي، هنـاك زيـادة يف الطلـب علـى العمـال األجانـب للعمـل                    - ١٤٧
ويف قطـاعي   )  يف املائة منها من العاملني     ٦٦ونسبة  (يف األنشطة اليت تضطلع هبا األسر املعيشية        

وغالبـا مـا تكـون      .  الرجـال والنـساء    الفنادق واملطاعم اليت نالحـظ فيهمـا توزيعـا متـساويا بـني            
 يف املائـة  ٤٠، إال أن حـوايل  )املتـصلة بتـصاريح اإلقامـة   (هذه التقـارير خاصـة بالعمالـة الدائمـة      
 كانــت ملــدة شــهرين إىل ثالثــة أشــهر دون وجــود ٢٠٠٩مــن عالقــات العمــل املنتهيــة يف عــام 

  ).رويب وخارج االحتاد األورويباالحتاد األو(املنطقة األصلية  تباينات كبرية يف اجلنسانية أو
احلوكمـــة ” ١، اهلـــدف “ دور إدارة تكـــافؤ الفـــرص يف الربنـــامج التنفيـــذي الـــوطين - ١٤٨

  .واإلجراءات العامة
 يف  ١إال منـاطق اهلـدف      “ احلوكمة واإلجـراءات العامـة    ”ال يتناول الربنامج التنفيذي       
 مـن الربنـامج تـدعم إدارة    ١ق باهلـدف   وفيما يتعلـ  ). كاالبريا وكمبانيا وأبوليا وصقلية   (إيطاليا  

 ١٦ تكافؤ الفرص، باإلضافة إىل كوهنا مسؤولة عن الدعامة دال، وزارة العمل يف تنفيذ املـادة              
  ).املبدأ األفقي (١٠٨٣/٠٦من الالئحة 

ــا- الــصندوق االجتمــاعي األورويب - ١٤٩ جيــري تنفيــذ مــا يــسمى  . بعــض األرقــام:  إيطالي
  : برناجما تنفيذيا٢٤ إيطاليا عن طريق -ويب بالصندوق االجتماعي األور

مــة احلكو” ١برناجمــان تقودمهــا وزارة العمــل ومهــا اهلــدف ( بــرامج تنفيذيــة وطنيــة ٣  -  
برنـامج تقـوده وزارة التعلـيم       + اإلجـراءات العامـة     ” ٢واهلـدف   “ واإلجراءات العامة 

  ).١، مناطق اهلدف “يةاختصاصات التنم”والبحث واجلامعات وهو 
  .منطقة لإللغاء التدرجيي+  التقارب ١برامج تنفيذية إقليمية، اهلدف  ٤  -  
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ــدف   ١٧  -   ــا، اهلـ ــذيا إقليميـ ــا تنفيـ ــار اهلـــدف  ٢ برناجمـ ــسية يف إطـ ــة احل” ١ التنافـ وكمـ
، موارد مالية تبلـغ     ١-٤طين، اهلدف احملدد    للربنامج التنفيذي الو  “ واإلجراءات العامة 

 مليون يورو هبة من الدعامـة دال        ٣١وايل  ح(مليون يورو للفترة بأكملها      ١٥حوايل  
  ).بأكملها

احلوكمـة واإلجـراءات    ” إجراءات إدارة تكافؤ الفـرص يف الربنـامج التنفيـذي الـوطين              - ١٥٠
فوفقــا لربنــامج ) ١-٤اهلــدف احملــدد (وفيمــا يتعلــق بالقــضايا اجلنــسانية  . ١، اهلــدف “العامــة

ــة     ــه باتفاقي ــه وزارة العمــل وأرفقت ــذي أقرت ــسان١٠العمــل ال ــل / ني ، كلفــت إدارة ٢٠٠٨أبري
تكافؤ الفرص بالتنفيذ املباشر خلمسة إجراءات بينما ُتنفذ ثالثـة إجـراءات باالتفـاق مـع املعهـد                  

وهـو هيئـة مـساعدة لـوزارة     ) وحـدة تكـافؤ الفـرص   (اإليطايل لتطوير التـدريب املهـين للعـاملني     
  .العمل من أجل الصندوق االجتماعي األورويب

  :ري تنفيذ خطوط التدخالت التالية املتعلقة باجلنسانية ولذلك جي- ١٥١
        ــافؤ الفـــرص تـــستهدف املـــديرين احمللـــيني بـــدء ودعـــم مبـــادرات للتوعيـــة بـــشأن تكـ

  واألطراف االجتماعية؛
    إنشاء مناذج تنفيذية لتعزيز التوفيق بني العمل واحلياة األسرية؛  
     يتعلــق بإمكانيــة الوصــول إىل ســوق حتديــد أمنــاط للتــدخل لتعزيــز مــساواة املــرأة فيمــا 

  العمل؛
             تعريــف منــاذج للتــدخل لــصاحل إدمــاج املــرأة وبقائهــا يف أنظمــة التعلــيم والتــدريب

  والبحث والنظامني االجتماعي والثقايف؛
    وضع تدخالت منوذجية ملكافحة العنف ضد املرأة؛  
    تنفيذ وتوطيد النظام املعين بالرصد والتقييم اجلنسانيني؛  
    دعم مبادرات للميزنة اجلنسانية؛  
    حتديد ونشر ونقل أفضل املمارسات املتصلة بتكافؤ الفرص بني اجلنسني؛  
    إجراءات لنشر ثقافة جنسانية وإنشاء شبكة لتكافؤ الفرص.  
 جرى متويل طائفة عريضة من األحباث املتعمقة، وخباصة فيما يتعلـق            ٢٠٠٩ ويف عام    - ١٥٢

  :باملسائل التالية
     ؛“مرونة أمنها”عمالة املرأة و  
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    تدابري التوفيق؛  
    االقتصاد غري امللحوظ على صالحية النساء للعمل؛/أثر االقتصاد اخلفي  
    أنظمة مؤهلة للرعاية األسرية؛  
    سياسات العمالة واستراتيجية لشبونة؛  
    أدوات مبتكرة لإلرشاد الوظيفي؛  
    رأة يف مكان العمل؛تدعيم قيمة رأس املال البشري للم  
    إدارة التنوع لتحسني ظروف املرأة يف العمل.  
 والفكرة الرئيسية هلذه التحاليـل هـي التعـرف علـى أفـضل املمارسـات وحتديـد بعـض                    - ١٥٣

 وجيـري إقرارهـا يف تلـك املنـاطق عقـب            ١املبادئ التوجيهيـة حبيـث تـتالءم مـع منـاطق اهلـدف              
  .عقد مناقشة مع اإلدارات املعنية

 وتتعلق مبادرة اختذت مؤخرا بتحديـد طـرق جديـدة إلشـراك اإلدارات اإلقليميـة مـن                  - ١٥٤
خالل الربوتوكوالت، وعقد اتفاقات مواضيعية معنية مبسائل حمددة، وتـشكيل فريـق تـوجيهي              

  .يصاحب املبادرات املشتركة املزمع اختاذها
  

  املناطق    
  :ة تنفذ املناطق التدابري التالية من أجل العمال- ١٥٥
تــدابري مــصممة لتــشجيع املــسارات الوظيفيــة للمــرأة وإدماجهــا يف املؤســسات ويف          -  

  جماالت البحث العام واخلاص؛
  .أنشطة لدعم مباشرة املرأة األعمال احلرة املوجودة بالفعل أو اجلديدة  -  
مـل   وينبغي النظر يف األنشطة التالية اليت تضطلع هبا املنـاطق مـن أجـل التوفيـق بـني الع                   - ١٥٦

  :واألسرة
                   قسائم التوفيق بوصفها تدابري لدعم عمل املرأة من أجل متويل اخلدمات اليت تقـدم إىل

  القصر؛
        اســتعمال خــدمات الرعايــة املنـــزلية املتكاملــة، أيــضا مــن خــالل إحلــاق النــساء الــاليت

  يعشن يف ظروف من االستبعاد االجتماعي بالعمل؛
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    يــادة خــدمات الرعايــة بغيــة ختفيــف عــبء العمــل  إنــشاء خــدمات لرعايــة الطفــل أو ز
  األسري، وبالتايل زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل؛

    إعادة تنظيم املراكز األسرية؛  
    عالوات أسرية تسمح ببقاء املسنني واملعاقني يف املنـزل؛  
       ة تشجيع علـى التوفيـق بـني احليـاة األسـري          يف املؤسسات لل  “ ة األمن رونم”تدخالت لـ

  .واملهنية
  
يــشري التقريــر إىل إدخــال عــدة تــدابري مــن أجــل اإلســهام يف اقتــسام   ] ٢٣الــسؤال رقــم[

ويف ضــوء املالحظــات . األعبــاء بــني املــرأة والرجــل والتوفيــق بــني العمــل واحليــاة األســرية
اخلتامية السابقة للجنة، يرجى تقدمي معلومات عن تأثري هذه التدابري، وخباصة تأثريها على             

ل الذي يأخذ إجازة والدية من أجـل رعايـة األطفـال، علـى أسـاس اإلجـازة الوالديـة                    الرج
ــام   ــستحدثة يف ع ــصنفة حــسب      . ٢٠٠٠امل ــستكملة م ــات م ــدمي معلوم ــضا تق ويرجــى أي

املناطق، عن التقدم احملرز يف حتقيق هدف توفري اخلدمات ذات الصلة بالرعايـة النهاريـة يف                
، وتقـدمي   ٢٠١٠ املائة من سكان البلـد، حبلـول عـام            يف ٣٣مرحلة الطفولة املبكرة لنسبة     

ــة أو       ــصلة املمول ــة ذات ال ــة، عــن إتاحــة خــدمات الرعاي معلومــات مــصنفة حــسب املنطق
املدعومـة حكوميـا للمـسنني أو ذوي اإلعاقـات مـن أفـراد األسـرة، أو لألشـخاص املعــالني         

  .اآلخرين
ة، يعــود تــاريخ أحــدث بيانــات  بالنــسبة لآلبــاء الــذين حيــصلون علــى اإلجــازة الوالديــ - ١٥٧

وتظهـــر هـــذه البيانـــات أنـــه ال يـــزال هنـــاك فـــارق بـــني اآلبـــاء  . )٧(٢٠٠٥للعـــاملني إىل عـــام 
  . ألف أب١٦٥ ألف أم على اإلجازة الوالدية مقابل ٣٤٥واألمهات، فقد حصلت 

 . وبالنسبة لألمهات، ال يوجد فارق كبري إذا أخذنا يف االعتبار مبختلـف منـاطق البلـد         - ١٥٨
. ومع ذلك يوجد عدد أكرب من اآلبـاء الـذين حيـصلون علـى إجـازة والديـة يف إيطاليـا اجلنوبيـة                     

ويرجع هذا يف معظمه إىل أن الرجل، بصفة عامة، يف هذا اجلزء من إيطاليا هو العائـل الوحيـد            
  .وكثريا ما تكون العشرية ربة بيت، وبالتايل ال حيق هلا احلصول على إجازة والدية

كمـا نـوقش أعـاله، دعمـت        . ليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ومرافق رعايـة الطفـل          التع - ١٥٩
  .إيطاليا بقوة التدابري اهليكلية الطويلة األمد

__________ 

  )٧(  www.istat.it/dati/catalogo/20080904_00/arg_08_33_conciliare_lavoro_e_famiglia.pdf..  
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تعليميـة وخـدمات للرعايـة       ووضعت اخلطة الوطنيـة الـسالفة الـذكر إلنـشاء خـدمات              - ١٦٠
 مليـون  ٧٢٧رد قـدرة     مببلغ إمجايل للمـوا    ٢٠٠٩-٢٠٠٧تتناول مرحلة الطفولة املبكرة للفترة      

  . مليون إضافية١٠٠ جرى استثمار ٢٠١٠ويف عام . يورو
 وسجلت خطوات هامـة جـدا يف التحقيـق التـدرجيي لألهـداف املتعلقـة بتـوفري رعايـة                    - ١٦١

ووضـعت  . ٢٠١٠ يف املائة على األقل من األطفـال دون سـن الثالثـة حبلـول عـام          ٣٣الطفل لـ   
  .ات املتاحة وجود حتسن عاموتوضح البيان. دراسة متميزة للرصد

 يف املائـة ويـدور بعـضها        ٣٣ وتتعدى بعض املناطق يف مشال ووسط إيطاليا هـدف الــ             - ١٦٢
حـوايل  ويبلغ املعدل الوطين املقـدر  .  يف املائة وال يزال للبعض اآلخر نسب أقل     ٢٥حول نسبة   

  .)٨( الطفل يف املائة، مع األخذ يف احلسبان باخلدمات العامة واخلاصة لرعاية٢٤,٨
 مليـون يـورو واملـوارد       ١٠٠ الـيت تبلـغ      ٢٠١٠ وميكن أن تقوم املوارد التكميليـة لعـام          - ١٦٣

  .اإلضافية التالية بدور هام أيضا يف حتقيق هدف االحتاد األورويب
ــد جــرى اســتثمار    - ١٦٤ ــاله، فق ــا ورد أع ــام   ٤٠ وكم ــورو يف ع ــون ي ــصفة ٢٠٠٩ ملي ، ب

، وهـو مـشروع     )Tagesmutter(ـزلية ملرحلة الطفولة املبكـرة      خاصة، لتعزيز خدمات الرعاية املن    
رائــد بــدأ العمــل فيــه إلنــشاء دور حــضانة جديــدة يف اإلدارات العامــة مببلــغ مبــدئي قــدره           

  .مليون يورو ٢٥
 وبالنــسبة للتــدابري املتخــذة بغيــة حتــسني احلالــة اإليطاليــة فيمــا يتعلــق خبــدمات رعايــة     - ١٦٥

ــافؤ ا  ــة الطفـــل يف اإلدارات   الطفـــل أصـــدرت إدارة تكـ ــا خلـــدمات رعايـ ــعارا عامـ لفـــرص إشـ
  .احلكومية
 يف املائــة مــن األطفــال دون ســن ثــالث  ٣٣لـــ  ولتحقيــق هــدف تــوفري رعايــة الطفــل  - ١٦٦

 إشــعارا عامــا ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٧ســنوات، أصــدرت إدارة تكــافؤ الفــرص يف  
. لعمــل التابعــة لــإلدارات العامــة يرمــي إىل متويــل خــدمات جديــدة لرعايــة الطفــل يف أمــاكن ا  

ت األســـرة مـــع ختـــصيص متويـــل قـــدره ووضـــع اإلشـــعار العـــام باالشـــتراك مـــع إدارة سياســـا 
 مشاريع بعد وصـول تقيـيم لعـدد مـن املقترحـات مـن مجيـع                 ٩وجرى متويل   . مليون يورو  ١٨

  .األراضي اإليطالية
 حتقيــق تــوازن بــني العمــل  وفيمــا يتعلــق بالتــدابري احملتملــة الــيت اســتحدثت لإلســهام يف- ١٦٧

 مـن املرسـوم   ٥٣ حتولت املادة رقم واحلياة وتشاطر واجبات الرعاية األسرية بني الرجل واملرأة       
 املتعلـق  ١٢٢/٢٠١٠ الحقـا إىل القـانون رقـم     ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٣١ املـؤرخ    ٧٨بقانون رقم   

__________ 

  .www.politichefamiglia.it/media/64823/sintesi_nidi_2_20cop.pdf لالطالع على استعراض شامل، انظر  )٨(  
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 بالقطـاع اخلـاص أثنـاء       ووفقا هلذا القانون تـستفيد األجـور املدفوعـة للعـاملني          . بعقود اإلنتاجية 
النفقـات    مـن  ٢٠١١ديـسمرب   /ألول كـانون ا   ٣١ إىل   ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ١الفترة من   

االجتماعية والتخفيضات الـضريبية مبـا يتفـق مـع العقـود أو االتفاقـات اجلماعيـة علـى مـستوى                     
ــة واالبتكــار       ــة والرحبي ــة والنوعي ــادات يف اإلنتاجي ــاطق وارتبطــت بالزي ــصانع واملن ــاءة  امل والكف

املــذكورة أعــاله، ويرمــي هــذا “ ٢٠٢٠خطــة عمــل إيطاليــا ”ووفقــا لـــ . التنظيميــة للمؤســسة
  .التدبري املايل إىل دعم عمالة املرأة

 ولبلوغ هذه الغاية، من الضروري حقا تـشجيع املمارسـات واإلجـراءات احلميـدة يف                - ١٦٨
وهبــذه . ملــرأة يف ســوق العمــلجمــال العالقــات الــصناعية مــن خــالل تنفيــذ أدوات مرنــة لــدعم ا

الطريقــة ميكــن ترمجــة تعزيــز املرونــة التنظيميــة إىل التوفيــق بــني العمــل واحليــاة علــى حنــو أكــرب    
وأفضل، كما يسمح ذلك للشركات والعاملني، الرجال والنساء علـى حـد سـواء، أن يكونـوا                 

  . أكثر إنتاجية وأن يسهموا يف حتقيق أداء أفضل للعمل
ــة  - ١٦٩ ــن ناحي ــيش       وم ــشطة تفت ــامالت ركــزت أن ــة األمهــات الع ــسبة حلماي أخــرى، فبالن

 الــيت ٢٠٠٩املكاتـب اإلقليميـة بـصفة مـستمرة علــى هـذه املـسألة، كمـا يتــبني مـن نتـائج عـام           
زيـادة بنـسبة    (خمالفة إداريـة متعلقـة باحلمايـة االقتـصادية لألمهـات العـامالت               ٤٠٦أبلغت عن   

زيـادة بنـسبة   (فة مسجلة تتعلق باحلماية البدنية هلـن   خمال٦١٣و ) ٢٠٠٨ يف املائة عن عام     ٦٧
  ).٢٠٠٨ يف املائة عن عام ١٥٥
عــاملني وفقــا للمــادة   وجــرى إيــالء اهتمــام خــاص أيــضا بظــاهرة اســتقالة الوالــدين ال   - ١٧٠
الــيت يــتعني إقرارهــا مــن جانــب خدمــة التفتــيش    (١٥١/٠١مــن املرســوم التــشريعي رقــم   ٥٥

  .ورصدها)  من املادة السالفة الذكر٤بوزارة العمل وفقا للفقرة 
 كجـزء مـن واجباتـه بتقـدمي         - ومن هذا املنظور، وضع اجلدول التقين السالف الذكر          - ١٧١

 منـوذج إعـالين وتقريـر ملـسح البيانـات علـى صـعيد وطـين             -زخم للـصكوك املتعلقـة باملـساواة        
ات خاصـة متعلقـة     ، كما وضـعت املديريـة العامـة ألنـشطة التفتـيش تعليمـ             ٢٠٠٩بدءا من عام    

بتــشغيل املكاتــب اإلقليميــة بغيــة ضــمان اتــساق ســلوك مــوظفي التفتــيش يف القطــاع احلــساس   
) ١٥١/٠١ مـن املرسـوم التـشريعي رقـم          ٥٥وفقـا للمـادة     (املتعلق بالتصديق على االستقاالت     

  .وزيادة فعالية إجراء التيقن بني الرغبات الفعلية للعاملني أو العامالت املستقيلني
ــام   - ١٧٢ ــة لعـ ــات اجملمعـ ــبني فحـــص البيانـ ــات  ٢٠٠٩ ويـ ــل يف املقاطعـ ــديريات العمـ  أن مـ

، منـها   ٥٥ تدبريا للتصديق على االسـتقاالت وفقـا للمـادة           ١٧ ٦٧٦أصدرت على مدار العام     
  . يف اجلنوب٢ ٢٧٥ يف وسط إيطاليا و ٣ ٣٠١  استقالة يف الشمال و١٢ ١٠٠
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ت املستقيلني تراوحت أعمـارهم يف الغالـب    من العاملني والعامال ١٧ ٦٧٦ وتبني أن    - ١٧٣
 ال تزيــد عــن -، وكــان عــدد مــن لــديهم أقدميــة منخفــضة  )١١ ٣٢٧( ســنة ٣٥ و ٢٦بــني 

  ).١١ ٤٦٧( وكان عدد من لديهم طفل واحد -) ٩ ٤٤٥(ثالث سنوات 
األبـوة بـصورة رئيـسية علـى الـشركات الـيت       / وتؤثر ظاهرة االستقالة من أجل األمومة   - ١٧٤

ــد  ــا عــن   ال يزي ــاملني هب ــا    )١١ ٢٦٩( عــامال ١٥عــدد الع ــسبب حجمه ــا ب ــا، رمب ، حيــث أهن
الـسماح بالعمـل لـبعض الوقـت أو         (الصغري، تواجـه صـعوبات أكـرب يف تنظـيم سـاعات العمـل               

  ).إىل ذلك العمل التناويب وما
 وخالفا لذلك فبالنسبة للقطاعات اإلنتاجية اليت تكون الظاهرة ملحوظـة فيهـا بـشكل     - ١٧٥
“ غريهـا ” و   )٦ ٦٦٨(“ رةالتجـا ”يبني التقرير املرفق أن أهم املـواد هـي الـيت توجـد يف               أكرب  

  . وهي املواد اليت حيتمل أن تتضمن خدمات، وهو قطاع تعمل فيه املرأة تقليديا-) ٧ ١٨٧(
) ٣ ٥٧٧(ومرافــق الــدعم مثــل مرافــق الرعايــة النهاريــة ) ٣ ٨٤٥( وغيــاب األقــارب - ١٧٦

  .اليت شجعت العاملني والعامالت على االستقالةمن الدوافع الرئيسية 
 ســيكون مــن املمكــن أيــضا ٢٠١٠ وأخــريا، جيــري التأكيــد علــى أنــه ابتــداء مــن عــام - ١٧٧

رصــد عــدم التــصديق علــى طلــب االســتقالة حيــث أضــيفت خانــة هلــذا النظــام املرجعــي أســفل 
لقة مبسألة املساواة بـني      خمالفة للقواعد املتع   ١٧ويشار إىل حدوث    . التقرير اإلحصائي السنوي  

 علــى ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٣١ إىل ١الرجــل واملــرأة وظــاهرة التمييــز يف الفتــرة مــن   
ــوطين   ــصعيد ال ــى اجلــدول   (ال ــوزارة   ١٦. ، صExcelيرجــى االطــالع عل ــق املعــين ب  مــن املرف

  ).العمل
  
 الدولــة أوصــت اللجنــة، يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة، بــأن تــوفر  ] ٢٤الــسؤال رقــم [

الطرف اسـتحقاقات الـضمان االجتمـاعي الكاملـة للعـاملني بعـض الوقـت، الـذين تـشكل                   
املرأة غالبيتهم، وأن تتخذ تدابري للقضاء علـى الفـصل املهـين، وخباصـة مـن خـالل التعلـيم             

يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت اختذت، أو الـيت مـن املقـرر اختاذهـا،                 . والتدريب
ويرجى أيضا توفري بيانات، مـصنفة حـسب اجلـنس، فيمـا يتعلـق        . وصياتاستجابة هلذه الت  

التوظيــف حــسب قطــاع النــشاط  مــن التقريــر، بــشأن ٣٢٦باجلــدول الــوارد بعــد الفقــرة 
، واجلـدول الـوارد بعـد الفقـرة         ١٩٩٧/٢٠٠٦ -ووضع التوظيف والترتيبات التعاقديـة      

رجى توفري معلومـات    وي. معدل التشغيل حسب حجم الشركات     من التقرير بشأن     ٣٣٠
ــات       ــة والترتيب ــة العمال ــشأن حال ــصنيفها حــسب اجلــنس، ب ــة، إن وجــدت، وت ــر حداث أكث

  .التعاقدية
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  : جيدر ذكر التدابري ذات الصلة كما يلي- ١٧٨
ال مييز التشريع اإليطايل بني العاملني لبعض الوقت والعاملني كل الوقت بالنـسبة لكـل       -  

وحيق للعاملني بعـض الوقـت أن حيـصلوا علـى نفـس             . من األجور واحلماية االجتماعية   
األجر يف الساعة مثلهم مثل العاملني كل الوقت حىت إذا ُحِسب كـل بنـد مـن املرتـب       
املعــين بالنــسبة لعــدد ســاعات العمــل، إال إذا نــصت املــساومة اجلماعيــة علــى حــساب  

بيل ونفـس احلقـوق مكفولـة فيمـا يتعلـق، علـى سـ             . األجر وفقا لـشروط أكثـر مالءمـة       
املثال، باإلجـازة الـسنوية املدفوعـة األجـر، أو اإلجـازة املرضـية، أو إجـازة األمومـة أو                 
اإلجازة الوالدية، أو استحقاقات إصابة العمل ومـا إىل ذلـك، وحتـسب دائمـا بالنـسبة                 

ــة  ــل الفعليـ ــات العمـ ــن     . إىل أوقـ ــوع مـ ــذا النـ ــنح هـ ــرية ميـ ــالوات األسـ ــسبة للعـ وبالنـ
ــدد ســاعا   ــا لع ــل إذا    االســتحقاقات وفق ــالوة بالكام ــنح الع ت العمــل األســبوعية، فتم

 سـاعة يف األســبوع؛ وإذا مــا أدى  ٢٤أدى العامــل عملـه علــى أســاس جـدول مدتــه    مـا 
 ساعة يف األسبوع حيق له احلصول علـى عـالوات           ٢٤العامل عمله على أساس أقل من       

لوقـت بـدفع   وميكن التـصريح للعـاملني لـبعض ا     . يومية بعدد األيام اليت عمل فيها بالفعل      
   هبم؛مسامهات اختيارية، عند الطلب، بغية دعم سجالت املسامهات اخلاصة

مـن أجـل قابليـة الـشباب      ٢٠٢٠ إيطاليـا  -وكما جـرت مناقـشته، حتـدد خطـة العمـل        -  
للتوظيف من خالل التكامل بـني الـتعلم والتوظيـف خطـوط العمـل لتحـسني التكامـل                  

ق قابليـة الـشباب للتوظيـف بـشكل كامـل؛           بني النظام التدرييب وسوق العمل بغية حتقـ       
ــدأ تنفيـــذها يف     ــيم وبـ ــياغتها وزاريت العمـــل والتعلـ ــة، الـــيت وضـــعت صـ ــدد اخلطـ وحتـ

ــول ، خطــوط العمــل املــشتركة للــوزارتني لتحقيقهــا مــن خــالل       ٢٠٠٩ســبتمرب /أيل
مــشتركة لبنــاء عالقــة جديــدة وأكثــر تكــامال بــني النظــام التــدرييب    ‘ مقــصورة قيــادة’

  ية حتقيق قابلية الشباب للتوظيف بشكل كامل؛وسوق العمل بغ
جرى حتديد أولويات خمتلفة مثل تيـسري االنتقـال مـن املدرسـة إىل العمـل، والبـدء مـن                      -  

 املهــين وعقــود التلمــذة الــصناعية، وإعــادة الــتفكري يف دور  -جديــد يف التعلــيم الــتقين 
فيمـا يتعلـق بنظـام      التعليم اجلامعي، وافتتاح دورات للحـصول علـى درجـة الـدكتوراه             

وبالنــسبة لإلطــار االســتراتيجي احملــدد، تعتــزم الــسلطات      . التــصنيع وبــسوق العمــل  
ــشركاء االجتمــاعيني والرابطــات التجاريــة        وبــصفة . اإليطاليــة عقــد اجتمــاع بــني ال

خاصــة، ونظــرا ألن التعلــيم الــتقين ميكــن أن ميثــل فرصــة هامــة للــشباب والــشركات،   
إعادة تنظـيم التعلـيم الـتقين والبـدء فيـه مـن جديـد وإعـادة                 فتعزيز األعمال اإلرشادية و   

صالحيته، مما جيب تعزيزه بالنسبة للشابات الاليت يعشن يف أكثر املناطق التكنولوجيـة             
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 املهـين   -االستراتيجية من حيث االبتكـار واملنافـسة، فـضال عـن تطـوير التعلـيم الـتقين                  
ل مـن شـأنه أن يـسهم يف تيـسري           ومسارات التدريب يف مكان العمل وداخل بيئة العمـ        

حتقيق توافق بـني العـرض والطلـب بالنـسبة للعمالـة واحلـد مـن الفـصل وحتـسني قابليـة                      
ــسبيا يف ســوق العمــل     ــشابات للتوظيــف واالحتفــاظ هبــن ن يرجــى االطــالع علــى  (ال

  ). يف املرفق املعين بوزارة العمل١٩ إىل ٢ اجلداول من - Excelاجلدول 
  
 تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة ملعاجلــة مــسألة الفجــوة يرجــى] ٢٥الــسؤال رقــم [

 مـن   ٣٧٥ إىل   ٣٧٢املتسعة نسبيا يف األجور بني اجلنـسني، املـشار إليهـا يف الفقـرات مـن                 
ويف ضوء تدين متوسط دخل املرأة وعدد السنوات األقـل ملـسامهتها يف املعاشـات               . التقرير

يــة العــاملني يف القطــاع غــري الرمســي، يرجــى التقاعديــة، ونظــرا إىل أن النــساء يــشكلن غالب
أيضا تقدمي معلومات عن الفـوارق بـني اجلنـسني يف متوسـط املعاشـات التقاعديـة الـشهرية                   
لكبار السن، عالوة على تقدمي بيانات عن النساء املعرضات خلطر الفقر، ومعلومـات عـن               

  .معايري احلصول على استحقاقات الطفل وعالوة األسرة
ت مناقــشته ســابقا، اختــذت مبــادرة هامــة هبــدف ضــمان إمكانيــة احلــصول   كمــا جــر- ١٧٩

التوجيه املعين بتدابري حتقيق املساواة وتكـافؤ الفـرص     ”العادل للمرأة على املناصب العامة وهي       
الـذي وقَّعتـه وزيـرة تكـافؤ الفـرص باالشـتراك مـع وزيـر                “ بني الرجل واملرأة يف اإلدارة العامـة      

  .٢٠٠٧مايو / اإلدارة العامة يف أياراإلصالحات واالبتكار يف
 ويــستهدف هــذا التوجيــه الــسلطات املركزيــة واهليئــات العامــة غــري االقتــصادية، كمــا - ١٨٠

وينسق مكتب التدخالت من أجل املساواة وتكـافؤ الفـرص          . يستهدف املناطق واهليئات احمللية   
تعلقـة بتكـافؤ الفـرص الـيت        داخل إدارة تكافؤ الفرص ختطيط وإدارة ورصـد مجيـع املبـادرات امل            

  .جيري متويلها عن طريق موارد وطنية، ويتحمل مسؤولية تنفيذ هذا التوجيه
 ويقــدم التوجيــه مؤشــرات للمجــاالت الــيت ينبغــي أن تتــدخل فيهــا الــسلطات وحتــدد   - ١٨١

النقاط احلرجة أو احتماالت التمييز املباشر وغري املباشر باستخدام االستقـصاءات والدراسـات             
  :وهناك ستة جماالت. شطة الرصدوأن

  القضاء على التمييز ومنعه؛  •  
  اعتماد خطط عمل إجيابية جتري كل ثالث سنوات؛  •  
  تنظيم األعمال؛  •  
  سياسات استقدام املوظفني وإدارهتم؛  •  
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  جلنة تكافؤ الفرص؛  •  
  .التدريب التنظيمي والثقافة  •  
هـة ملوازنـة وجـود املـرأة علـى مـستوى            ومن املتوقع أن يعتمـد التوجيـه مبـادرات موج          - ١٨٢

صــنع القــرار، حيــث ال زالــت توجــد فجــوة يف األجــور بــني اجلنــسني، وهــي أكثــر مــن الثلــثني 
ويزود هذا التوجيه كل جمال من اجملاالت ذات الـصلة بتعليمـات دقيقـة              ).  احلرف و  ٤الفقرة  (

قديـة تتعلـق بالعمـل املـرن     قانونية وتعا  لإلدارات يناشدها فيها، على سبيل املثال، بوضع أحكام       
ولرصــد هـذا التوجيـه، تعــد إدارة   . ومبراعـاة أن تأخـذ التعيينـات املمنوحــة مببـدأ تكـافؤ الفـرص      

  .تكافؤ الفرص كل سنة تقريرا موجزا حيلل البيانات املقدمة من فرادى اإلدارات
أن التقـدم   ويف هذا اإلطار، بينما يشري التقريـر الـسنوي ملفوضـية االحتـاد األورويب بـش                - ١٨٣

احملرز يف جمال املساواة بني املرأة والرجل إىل أن املرأة يف إيطاليا تكسب أقل مـن الرجـل بنـسبة            
، مـوَّل الـصندوق االجتمـاعي       )وهي أدىن نسبة مئويـة مـسجلة يف االحتـاد األورويب          (يف املائة    ٥

الفجـوة  عـن تعزيـز مبـادرات لعكـس          دراسـة حبثيـة      ٢٠١٠ديـسمرب   /األورويب يف كانون األول   
كامبانيــا وأبوليــا  (األجــور بــني اجلنــسني يف املنــاطق الــيت تنتمــي إىل توافقــات موضــوعية         يف

  ).وكاالبريا وصقلية
ــوزارة العمــل       - ١٨٤ ــة ل ــات الربناجمي ــشكل إحــدى األولوي  ومكافحــة العمــل غــري الرمســي ي

مامـا باملـشكلة    والسياسات االجتماعية اليت تويل اهتماما متزايـدا هلـذه املـشكلة، كمـا تـويل اهت               
واألمهيـة الرئيـسية    . ذات الصلة املتعلقة مبسألة احملافظة على الـصحة والـسالمة يف مكـان العمـل              

إلجراءات مكافحة العمل غري الرمسي ضرورية أيضا لكفالـة محايـة ظـروف العمـل، مـن اجلهـة                   
 املنافـسة   االقتصادية وجهة املسامهات، وملنع ظاهرة اإللقاء االجتماعي مما يشكل عوامل تـشوه           

  .احلرة بني األعمال التجارية
من املالئم اإلشارة إىل املبـادرات التنظيميـة األخـرية الـيت دعمـت إيطاليـا                  وأوال، يبدو  – ١٨٥

هبا إجراءات مكافحة العمل غري الرمسي، واليت ميكـن تقـسيمها مـن حيـث املـضمون إىل تـدابري        
وبــصفة خاصــة، تتــضمن  . صــرامةعلــى حنــو أكثــر  “ عقابيــة”وتــدابري ذات طبيعــة “ وقائيــة”

  :ما يلي“ الوقائية”التدابري العامة ذات الطبيعة 
االلتزام بوضع كتاب عمل واحد واحلفاظ عليـه ليحـل حمـل الكتـب اإللزاميـة                   - ١  

 مــن جانــب مجيــع أصــحاب العمــل يف القطــاع  -املعمــول هبــا يف خمتلــف القطاعــات اإلنتاجيــة 
لـيت يوجـد هبـا عمـال تـابعون ومعـاونون منـسقون              اخلاص باستثناء أصـحاب األعمـال اخلاصـة ا        

 مبــن فــيهم املعيــنني  )collaboratori coordinati e continuative – CO.CO.CO(ومــستمرون 
صــغار املعــاونني  ”(مبــشروع واملعيــنني مبوجــب عقــود مؤقتــة ملعــاونني منــسقني ومــستمرين        
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 كما أدخلتـه املـادة   - يف العمل واملساعدين يف املصاحل اليت هلا إسهامات    ) “املنسقني املستمرين 
  ؛١٣٣/٠٨ الذي حتول إىل القانون رقم ١١٢/٠٨ من املرسوم التشريعي ٣٩

ــزام   - ٢   ــل يف القطــاع اخلــاص واملؤســسات    أصــحاب( العمــل أصــحابالت  العم
بإصــدار مــذكرة التعــيني يف اليــوم الــسابق إلنــشاء عالقــة  ) االقتــصادية العامــة واإلدارات العامــة

ــل  ــاو(العم ــشروع       املع ــون مب ــيهم املعين ــن ف ــستقلون مب ــابعون وامل ــستمرون، الت ــسقون امل نون املن
) وحاملي األسهم العاملني يف التعاونيات واملـساعدين يف املـصاحل الـيت هلـا إسـهامات يف العمـل                  

  يعقب ذلك من استحالة تسوية أوضاعهم بعد التفتيش؛ مع ما
ــا تنظيميــــ      - ٣   ــة مبزايــ ــال التجاريــ ــع األعمــ ــة متتــ ــان  إمكانيــ ــهامية إذا كــ ة وإســ
 Documento Unico di Regolarità(شــهادة مفــردة ملــدفوعات مــسامهات التــأمني    حبوزهتــا

Contributiva – DURC(   وهذه الوثيقة شهادة إقرار تصدر بناء على طلب الطرف املعـين عـن ،
طريــق املعهــد الــوطين للــضمان االجتمــاعي، واملؤســسة الوطنيــة للتــأمني ضــد حــوادث العمــل    

بنـاء علـى اتفـاق للوفـاء هبـذا الغـرض مـع املؤسـسات         ) INAILسم املختصر باللغة اإليطالية  اال(
 فضال عـن صـدورها يف       ،“مؤسسات أخرى تدير أشكال للتأمني اإللزامي     ”السالفة الذكر، و    

قطــاع التــشييد عــن طريــق صــناديق عمــال البنــاء الــيت تفــي باملتطلبــات الــيت حــددها املرســوم      
 مــن املرســوم الــوزاري ٥ووفقــا للمــادة . ٢٠٠٧أكتــوبر /تــشرين األول ٢٤الــوزاري بتــاريخ 

السالف الذكر، تثبـت الـشهادة املفـردة ملـدفوعات مـسامهات التـأمني دفـع مـسامهات الـشركة                    
ــشهرية أو الدور     ــات الـ ــذ االلتزامـ ــب وتنفيـ ــو الواجـ ــى النحـ ــني   علـ ــالت بـ ــراء املراسـ ــة وإجـ يـ

 فضال عـن عـدم وجـود ختلفـات عـن الـدفع              وتأكيد املؤسسات للمدفوعات املطلوبة،    الدفعات
  مل يبت فيها؛

 مـن املرسـوم التـشريعي رقـم         ٣٩املادة  (إعادة تقدمي ما يسمى بالعمل املتقطع         - ٤  
الذي يساعد على تسليط الضوء على أنشطة العمل الـيت كانـت سـتكون لـوال                ) ١١٢/٢٠٠٨
ــسبة    “ســرية”ذلــك  ــة بالن ــة معين ــام   العــامالســتخدام، عــن طريــق إتاحــة مرون لني يف بعــض أي

  األسبوع وفترات السنة، وخباصة يف قطاعات السياحة والتجارة واملنشآت العامة؛
إعــادة تقــدمي األعمــال املــساعدة مــن أجــل األنــشطة الــيت هلــا طبيعــة عرضــية       - ٥  

ــادة[ ــم   ٢٢ املــ ــشريعي رقــ ــوم التــ ــن املرســ ــام ١١٢ مــ ــاذ يف    (٢٠٠٨ لعــ ــز النفــ ــل حيــ دخــ
ــران ٢٥ ــه /حزي ــيت)]٢٠٠٨يوني ــا يف جممو    ، وال ــاق أوســع وميكــن تطبيقه ــسم بنط ــن   تت ــة م ع

األعمـــال التجاريـــة الـــيت تـــديرها األســـر؛ والعمـــل املنــــزيل؛ والبـــستنة؛   (األنـــشطة واحلـــاالت 
 ســـنة أثنـــاء ٢٥والتـــدريس اخلـــاص التكميلـــي؛ واألحـــداث الرياضـــية؛ وللـــشباب دون ســـن  

حيـث  )  النبيـذ فحـسب    اإلجازات املدرسـية؛ وجلميـع األنـشطة املومسيـة، ولـيس ألنـشطة صـنع              
  يتكرر استخدام العمال غري املنتظمني؛
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ــز العمــل غــري الرمســي،         - ٦   ــة تعزي ــات أشــد صــرامة يف حال ــرض عقوب ــة ف إمكاني
  ).٤املادة  (١٨٣/٢٠١٠نص عليه القانون رقم  كما
إىل “ فــرض اجلــزاءات” ومــن ناحيــة أخــرى، جتــدر اإلشــارة فيمــا يتعلــق بــسياسات    - ١٨٦

  :السياسات التالية
مضاعفة بعض الغرامات اإلدارية القائمة بالفعل إىل مخسة أمثال ملخالفـة القواعـد الـيت                 -  

حتكــم العمــل، والتــشريع االجتمــاعي، والــضمان االجتمــاعي، واحلفــاظ علــى الــصحة  
املفروضـة علـى األعمـال الـسرية        “ الغرامة الكـبرية  ”والسالمة ومكان العمل، وتعديل     

 احملـول بالقـانون رقـم       ١٢/٢٠٠٢سوم التـشريعي رقـم      وص عليها بالفعل يف املر    املنص(
 ٢٢٣/٢٠٠٦ مكرر مـن املرسـوم التـشريعي رقـم           ٣٦اليت قدمتها املادة    ) ٧٣/٢٠٠٢

  ؛٢٤٨/٢٠٠٦احملول بالتشريع رقم 
 مكـرر  ٣٦املوجودة بالفعل لصناعة البنـاء عـن طريـق املـادة          (إيقاف األنشطة التجارية      -  

ــذكر ولألنــشطة التجاريــة    مــن القــانون رقــم  ٥األخــرى عــن طريــق املــادة  الــسالفة ال
ــادة   ) ١٢٣/٢٠٠٧ ــنص املـ ــا لـ ــم    ١٤وفقـ ــشريعي رقـ ــوم التـ ــن املرسـ  ٨١/٢٠٠٨ مـ

ــة  وســلطة اإليقــاف هــذه أداة جديــدة وقاطعــة ملكافحــة   . واملالحــق والتعــديالت التالي
العمل السري، وتـسمح ملـوظفي التفتـيش التـابعني للـوزارة بإيقـاف النـشاط التجـاري                  

وجيـري إقـرار هـذا االمتيـاز ملــوظفي     . الفـات جـسيمة يف مـسائل العمـل    عنـد وجـود خم  
وميــنح هــذا االمتيــاز أيــضا للمفتــشني خبــصوص خمالفــات تتعلــق مبــسائل (وزارة العمــل 

الذين قد يشرعون يف إيقـاف أي       ) الضمان االجتماعي من جهة شواغل الصحة احمللية      
ــن احلــ        ــة م ــد حــدوث حال ــة عن ــشطة التجاري ــواع األن ــن أن ــوع م ــةن ) ١: (االت التالي

استخدام موظفني غري مـدرجني يف الـدفاتر أو يف وثـائق إلزاميـة أخـرى بنـسبة تعـادل،                   
ــد عــن،   ــة مــن جممــوع العــاملني املوجــودين يف مكــان العمــل؛    ٢٠أو تزي ) ٢( يف املائ

املخالفــات اجلــسيمة واملتكــررة املتعلقــة مبــسألة احملافظــة علــى الــصحة والــسالمة الــيت     
  .م الوزاري لوزارة العملحيددها املرسو

ــة خاصــة لتنظــيم وطــرق خــدمات التفتــيش      -١٨٧ ــيش، توجــد أمهي  وفيمــا يتعلــق بنــهج التفت
ــشريع االجتمــاعي    ــسأليت العمــل والت ــسبة مل ــصدد جتــدر اإلشــارة إىل املرســوم    . بالن ويف هــذا ال

 الذي يهدف إىل إعادة تـصميم القواعـد      ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٣ املؤرخ   ١٢٤التشريعي رقم   
  .فيما يتعلق بتنظيم ومسؤوليات وسلطات اهليئات املكلفة بأداء األنشطة الرقابية

 ونتيجة لتلك التعديالت يتضمن نظام الرقابـة احلـايل مهـام تفتـيش تقليديـة فـضال عـن              - ١٨٨
أنشطة ذات طبيعة وقائيـة وتعزيزيـة يـضطلع هبـا مفتـشو العمـل أيـضا مـن خـالل تقـدمي أدوات                       
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ــه  ــز وتوجي ــة     ترمــي إىل تعزي ــة وفعال ــوفري اســتجابات عاجل ــم وت ــشكل مالئ  أصــحاب العمــل ب
 اإلصـالح تنـسيق أنـشطة       إليهـا ومن اجلوانب األساسية األخـرى الـيت يهـدف          . لشواغل العمال 

 Direzione generale per l’Attività( املـسندة إىل املديريـة العامـة ألنـشطة التفتـيش      -التفتـيش  

Ispettiva (-  ال غىن عنها من أجـل اختـاذ إجـراءات هامـة ملكافحـة ظـاهرة        اليت تعترب مبثابة أداة
  .العمل غري املنتظم وغري الرمسي

 ومـــن هـــذا املنطلـــق، حـــدد املـــشرعون نظامـــا ذا طبيعـــة عامـــة ومنهجيـــة، ال يعمـــل   - ١٨٩
لالستفادة من إسهام اهلياكل اإلقليمية للوزارة فحسب، بل أيضا من أوجه التـآزر القائمـة بـني                 

قيـادة الكـارابينريي لـصيانة ظـروف العمـل      (املكلفـة باإلشـراف واملواءمـة بينـها        خمتلف اهليئـات    
  ).ومؤسسات الضمان االجتماعي وما إىل ذلك

 وأدخلـت تغـيريات رئيـسية أيـضا علـى سـلطات مـوظفي التفتـيش، مـن خـالل جتديـد            - ١٩٠
 أمهيــة األعــراف القدميــة مثــل احلــذر والتقــادم اإللزامــي مــن جهــة، وتنظــيم أدوات جديــدة هلــا   

  .عتمادات العمل والتسويات اإلداريةالخاصة من جهة أخرى، مثل مذكرة حتقق 
ــم      - ١٩١ ــشريعي رق ــذي حــدده املرســوم الت ــضمن املنظــور ال ــين  ١٢٤/٠٤ ويت ــه املع  التوجي

، الـذي يكفـل االهتمـام       ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ١٨خبدمات التفتيش وأنشطة الرقابـة واملـؤرخ        
جودة وفعالية عمليات التفتيش، وذلك يف ضـوء التغـيري اجلـذري        بأنشطة الرقابة اليت تستهدف     

يف أنشطة التفتيش الذي أسفرت عنه التعديالت التشريعية العميقة الـيت حـدثت مـؤخرا وسـعيا              
  .“ياجيب”إىل إكمال عملية حتديث سوق العمل اليت بدأها إصالح 

مجيــع اهليئــات املكلفــة   ويــشري التوجيــه الــسالف الــذكر أيــضا إىل أمهيــة التنــسيق بــني   - ١٩٢
ــصحة         ــسؤولية وزارات العمــل وال ــدخل ضــمن نطــاق م ــيت ت ــسائل ال ــق بامل ــا يتعل ــة فيم بالرقاب
والسياسات االجتماعية، حبيث جيري تبادل املعلومـات بـني اجلهـات املعنيـة مبـا يـسمح بتوجيـه                   

  .أنشطة الرقابة صوب حتقيق أهداف ضخمة ذات أمهية خاصة
 أمهية كبرية النظـر يف الدراسـات االستقـصائية اإلحـصائية املتعلقـة               ومن األمور اليت هلا    - ١٩٣

، حيــث ُتــبني أن أعمــال الرقابــة الــيت ٢٠٠٩بأنــشطة التفتــيش الــيت جــرى االضــطالع هبــا ســنة 
  .أجريت أسفرت عن نتائج إجيابية يف مجيع قطاعات األنشطة تقريبا

ل الـسري وتنفيـذ خطـوط     ويف ضوء االجتاه التشريعي احملدد صوب الكشف عن العمـ          - ١٩٤
برجمــة حتــددها املكاتــب علــى الــصعيد اإلقليمــي، جــرى التكثيــف الفعلــي للتــدخالت املتعلقــة     
بالتفتيش بغية تسليط الضوء على أن طبيعة التواجد املؤسسي شاملة وليـست عرضـية يف مجيـع                 

  .أحناء اإلقليم الوطين
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 مفتش ينتمـون    ٥ ٠٠٠وايل  تضم ح “ هيئات التفتيش ” وأوال، جتري اإلشارة إىل أن       - ١٩٥
ــاعي   ــضمان االجتمـ ــسات الـ ــل ومؤسـ ــاعي   (إىل وزارة العمـ ــضمان االجتمـ ــوطين للـ ــد الـ املعهـ

 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenzaواملؤسسة الوطنية للتأمني ضد حوادث العمل و 

peri Lavorator dello Spettecolo (ENPALS) (    ــل ــسائل العم ــق مب ــشات تتعل وجيــرون تفتي
ديــسمرب / كــانون األول٣١ينــاير إىل / كــانون الثــاين١ويف الفتــرة مــن . والتــشريع االجتمــاعي

 بينــت عمليــة رصــد وافيــة أجريــت يف مجيــع أحنــاء اإلقلــيم الــوطين أن املــوظفني قــاموا    ٢٠٠٩
حـوايل  ( يف املائـة منـها شـركات غـري منتظمـة      ٥٨ شركة، تـبني أن      ٣٠٣ ٦٩١بتفتيش حوايل   

  ). شركة١٧٥ ١٤٤
 وأســفرت عمليــات التفتــيش، علــى النحــو الــذي أجريــت بــه، عــن وجــود عمــل غــري  - ١٩٦

. بــصفة تامــة“ الــسريني” مــن العمــال ١٢٤ ٤٧٦ عــامال، منــهم ٣١٦ ٣١٠منــتظم حلــوايل 
وجرى احلصول على نتائج هامة فيمـا يتعلـق بالعمالـة واسـتعادة املـسامهات مـن خـالل أدوات          

 ٢٠٠٩ديـسمرب   /ينـاير إىل كـانون األول     /نون الثاين ويف الفترة من كا   . إيقاف النشاط التجاري  
 ٤ ٧٧٠أدت عمليــة الرصــد املكثــف الــيت أجريــت يف مجيــع أحنــاء اإلقلــيم الــوطين إىل اعتمــاد   

ومعظـم الـشركات الـيت تلقـت تـدبريا لإليقـاف كانـت تعمـل بـصناعة البنـاء،                    . تدبريا لإليقاف 
ــدبريا لإليقــاف  ١ ٧٧١حيــث جــرى اعتمــاد   ــة مــ ٣٧( ت ــدابري  يف املائ ، )ن العــدد اإلمجــايل للت

  . يف املائة من الشركات اليت جرى تفتيشها٥وشكلت نسبة الشركات اليت جرى إيقافها 
 وشوهدت أعداد كـبرية أيـضا يف قطـاع املنـشآت العامـة، فبلـغ عـدد تـدابري اإليقـاف                      - ١٩٧
ــدبريا ممــا يــساوي  ١ ٤٢١ ــة مــن العــدد اإلمجــايل  ٣٠ ت ــسبة املئويــ .  يف املائ ــة وتــضم الن ة املتبقي

، إىل احلـرف    )٥٨٢(شركات قطاعات السلع األساسية األخرى، مـن التجـارة          ) يف املائة  ٣٣(
  ).١٣٤(، إىل الصناعة )١٤٤(، إىل الزراعة )٥٠١(اليدوية 
ــدابري اإليقــاف يف   - ١٩٨ ــت ت ــة ٣ ٦٩٢ وألغي ــادل  ( حال ــا يع ــة٧٧مب ــن حــاالت  )  يف املائ م

.  يــورو٨ ٠٣٩ ٩٢٠ مــن خــالل تــدبري اإليقــاف وكانــت قيمــة املبــالغ الــيت مجعــت. اإليقــاف
وبوجه خـاص، جـرى تفتـيش       . ، فبيانات النصف األول هي املتاحة فقط      ٢٠١٠وبالنسبة لعام   

). ٨٢ ١٥٨( يف املائـة منـها       ٦٢ شركة، وشكلت الـشركات غـري املنتظمـة نـسبة            ١٣٣ ٥٤٠
 يف  ٤٥ منـهم     عـامال  ١٤١ ٤٣٢وبالنسبة للعمـال، ُوجـد أن عـدد العمـال غـري املنـتظمني بلـغ                 

وسـلط الـضوء أيـضا علـى أن االشـتراكات الـيت جـرى            ). ٦٤ ٣٢٩(املائة من العمال السريني     
  . يورو٦٩٦ ٦٠٢ ٧٤٦التهرب منها واألقساط اليت جرى استعادهتا بلغت 
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ــسبة للرجــال         - ١٩٩ ــات بالن ــى نفــس املتطلب ــايل عل ــة اإليط ــام املعاشــات التقاعدي ــص نظ  ون
 اليت أدخلت بعد قرار حمكمة العدل الـيت أمـرت بكفالـة املـساواة             والنساء يف أعقاب التعديالت   

  .يف املعاملة يف األعمال التجارية العامة
 واملعاشات التقاعدية لسن الـشيخوخة هـي إحـدى اسـتحقاقات الـضمان االجتمـاعي                - ٢٠٠

اليت حيق لكل فرد مقيد بـأي مؤسـسة مـن املؤسـسات اإللزاميـة للـضمان االجتمـاعي احلـصول                   
. وحيــصل كــل مــن الرجــال والنــساء علــى هــذا االســتحقاق عنــد بلــوغهم ســن التقاعــد. عليهــا

لثالثـة   وخيتلف نظام حساب املعاشات التقاعدية باختالف األقدميـة ألغـراض املـسامهات وفقـا         
  :معايري
     ؛١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٣١نظام املسامهات ملن دفعوا أوىل مسامهاهتم يف  
         سـنة أو أكثـر يف       ١٨ لـديهم أقدميـة ألغـراض املـسامهات ملـدة            نظام األجور ملـن كـان 

  ؛١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٣١
        ملـن كـان لـديهم أقدميـة ألغـراض املـسامهات تقـل              ) أجـور ومـسامهات   (نظام مـشترك

  .١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٣١ سنة يف ١٨مدهتا عن 
شــات التقاعديــة لــسن   جيــوز طلــب املعا .  شــروط الــسن بالنــسبة لنظــام املــسامهات    - ٢٠١

 سـنة، مـع دفـع مـا ال يقـل          ٦٠ سنة وللنساء عند بلوغهن      ٦٥الشيخوخة للرجال عند بلوغهم     
  : سنوات من املسامهات، أو الذين٥عن 
        سـنة إذا كـانوا عمـال        ٦١( سـنة    ٦٠ سنة من املسامهات وبلغوا      ٣٥يكونوا قد دفعوا 

 / كـــانون األول٣١ىل  إ٢٠٠٨ينـــاير / كـــانون الثـــاين ١يف الفتـــرة مـــن  ) مـــستقلني
  ؛٢٠٠٩ ديسمرب

        سـنة إذا كـانوا عمـال        ٦٢( سـنة    ٦١ سنة من املسامهات وبلغوا      ٣٥يكونوا قد دفعوا 
 / كـــانون األول٣١ إىل ٢٠١٠ينـــاير / كـــانون الثـــاين ١يف الفتـــرة مـــن  ) مـــستقلني
  ؛٢٠١٣ ديسمرب

      عمــال  إذا كــانوا ٦٣( ســنة ٦٢ ســنة مــن املــسامهات وبلغــوا  ٣٥يكونــوا قــد دفعــوا
  ؛٢٠١٤يناير / كانون الثاين١يف ) مستقلني

     سنة من املسامهات بغض النظر عن متطلبات السن٤٠يكونوا قد دفعوا .  
جيوز طلـب املعاشـات التقاعديـة لـسن الـشيخوخة           . شروط السن بالنسبة لنظام األجور     - ٢٠٢

 سـنة  ٢٠ل عـن   سنة، مع دفـع مـا ال يقـ         ٦٠ سنة وللنساء عند بلوغهن      ٦٥للرجال عند بلوغهم    
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 سـنة مـن مـسامهات األقدميـة سـاريا      ١٥وال يـزال الـشرط القـدمي بـدفع        . من مسامهات األقدمية  
؛ َمـن  ١٩٩٢ديـسمرب  / كانون األول٣١ سنة من املسامهات يف     ١٥من قاموا بالفعل بدفع     : على

ــوا بالفعــل ســن التقاعــد يف    ــسمرب / كــانون األول٣١بلغ ــسماح هلــم   ١٩٩٢دي ــن جــرى ال ؛ وَم
ــدفو ــل  بامل ــة قب ــدة   ١٩٩٢ديــسمرب / كــانون األول٣١عات الطوعي ــأمني مل ــديهم ت ــن كــان ل ؛ وَم
 سـنوات علـى األقـل، ال تكـون متتاليـة بالـضرورة،              ١٠سنة على األقل وكانوا يعملون ملدة        ٢٥

ومـــن املقـــدر هلـــذا النظـــام أن .  أســـبوعا يف الـــسنة بـــالتقومي الشمـــسي٥٢لفتـــرات ال تقـــل عـــن 
  .آثاره يفقد
مــا زال النظــام املــشترك ملتزمــا بقواعــد نظــام األجــور،  . املــشترك أو التناســيب النظــام - ٢٠٣
ممــا يعــين . فيمــا يتعلــق بــإجراءات حــساب املعــاش التقاعــدي الــذي يــوزع وفقــا للحــصص   إال

، ومــع نظــام ١٩٩٥ديــسمرب / كــانون األول٣١توزيعــه مــع نظــام األجــور للمــسامهات حــىت  
  .املسامهات بالنسبة لبقية املسامهات

 ويف األعمال التجارية العامة جرى، يف أعقاب قرار من حمكمة العدل، توحيد معـايري               - ٢٠٤
احلصول على املعاشات التقاعدية عن طريق جعل الـشروط بالنـسبة للرجـال مـساوية للـشروط          

  .بالنسبة للنساء
ق يف وفيما يتعلق باالختالفات املوجودة بـني مبـالغ املعاشـات التقاعديـة املتـصلة بـالفرو             - ٢٠٥

  :األجور والطبيعة غري التقليدية ملسامهات احلياة الوظيفية للمرأة جتري اإلحالة إىل اجلدول التايل
 - ١٣ ٩٠٥ ٩٩٦ حيصل متقاعدو املعهد الوطين للضمان االجتماعي البالغ عـددهم           - ٢٠٦
رتفعـة   يف املائـة منـهم مـن الرجـال، وبـالنظر إىل األجـور امل               ٤٦ يف املائة منهم من النساء و        ٥٤

وبوجـه خـاص، ووفقـا لبيانـات        .  يف املائة من دخل املعـاش التقاعـدي        ٥٦ على   -املدفوعة هلم   
 بلغ اإلمجاىل السنوي لدخل املعـاش التقاعـدي حـسب           ٢٠٠٨املعهد الوطين لإلحصاءات لعام     

ويبلـغ املتوسـط الـشهري للمعـاش        .  يـورو للمـرأة    ١١ ٩٠٦ يـورو للرجـل و       ١٧ ١٣٧اجلنس  
ــه  التقاعــدي للمــرأة   ــا جمموع ــورو، فتحــ ٩١٥ ٨٤٦م ــدره حــوايل     ي ــغ صــايف ق ــى مبل صل عل

 ١ ٣١٨ ٢٣٠أما املتوسط الشهري للمعاش التقاعدي للرجل فيبلـغ مـا جمموعـه             . يورو ٥٠٠
  . يورو٩٠٠يورو، فيحصل على مبلغ صايف قدره حوايل 

 الـضمان    وبالنسبة لعالوة األسرة، حيق للعاملني واملتقاعدين الذين يتلقون استحقاقات         - ٢٠٧
ــداء مــن  . االجتمــاعي النامجــة عــن العمــل املــدفوع األجــر احلــصول علــى عــالوة األســرة      وابت

أي املـسجلني   “ parasubordinati” تـدفع هـذه العـالوة أيـضا لــ            ١٩٩٨ينـاير   /كانون الثاين  ١
ــصلة   ــدى إدارة منف ــانون (ل ــى حجــم     ). ٣٣٥/١٩٩٥الق ــالوات عل ــذه الع ــدار ه ــد مق ويعتم



CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1

 

66 11-27386 
 

 يف املائـة مـن هـذا الـدخل علـى األقـل مـن                ٧٠ويتعني أن يـأيت     . املعيشيةاألسرة ودخل األسرة    
  .العمل املدفوع األجر

طالـب العـالوة وزوجتـه، وجيـب أال يكونـا منفـصلني مـن               “ األسرة املعيـشية  ” وتضم   - ٢٠٨
 سـنة أو دون حـدود للـسن         ١٨الناحية القانونية أو الفعلية، واألطفال أو ما يعـادهلم دون سـن             

 ســنة علــى أســاس أن ١٨عــاقني، وأبنــاء أو بنــات اإلخــوان أو األخــوات دون ســن إذا كــانوا م
  .من احملتاجني املوجودين يف رعاية اجلدود) اجلد أو اجلدة(يكونوا من األسالف املباشرين 

 ويراعــى عنــد حــساب دخــل األســرة مجيــع أنــواع الــدخل الــذي يتلقــاه خمتلــف أفــراد  - ٢٠٩
 الـيت تـسدد   - صروفات القابلة للخـصم والتخفيـضات الـضريبية      األسرة املعيشية، مبا يف ذلك امل     

ومـع  .  يـورو  ١ ٠٠٠ إذا مـا زادت املبـالغ عـن          -عنها ضرائب منفردة واملعفيـة مـن الـضرائب          
  .ذلك، فبعض أنواع الدخل معفاة

 وتطبق قواعد مماثلة لعالوة األسرة علـى املـزارعني واملـؤاكرين وصـغار املـالَّك وفئـات                  - ٢١٠
  .)٩(لعاملني حلساهبممعينة من ا

 ANF-Assegno( وفضال عن ذلك، حيق للبلديات أيضا احلصول علـى عـالوة األسـرة    - ٢١١

Nucleo Familiare(لألسر اليت لديها ثالثة أطفال قاصرين على األقل ودخل منخفض ،)١٠(.  
 ومــن اجلــدير بالــذكر أيــضا أن إيطاليــا وضــعت، إىل جانــب االســتراتيجيات الطويلــة   - ٢١٢
 بغيـة   ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩ل، تدابري معينة ومستهدفة لدعم الدخل جملاهبة قـسوة أزمـة عـامي              األج

  :االستجابة الفورية الحتياجات املرأة واألسرة مبا يلي
        ــة لألســر ذات الــدخل املــنخفض تتــراوح مــن ــة إمجالي  ١ ٠٠٠ إىل ٢٠٠مكافــأة مالي

  يورو تبعا حلجم األسرة وظروف الدخل؛
    يف املائة من مصروفات رياض األطفال؛١٩غ إعفاء ضرييب قد يبل   
    زيادة عالوة األسرة؛  
      ــدخل ــة ”(دعــم شــهري لل ــة االجتماعي ــضائع  ) Carta Acquisti -“ البطاق ــشراء الب ل

  األولية لألسر املعيشية اليت يوجد هبا أطفال أو مسنني؛

__________ 

ميكن االطالع على البيانات املستكملة يف املوقع   )٩(  
www.inps.it/doc/Informazione/RapportiCoesioneSociale/NotaspesasocialeinItalia.pdf.  

انظـــــر  (٢٠٠٩ مليــــون يـــــورو لعـــــام  ٥ ٣٢٩بلــــغ إمجـــــايل املـــــصروفات جلميــــع العـــــالوات األســـــرية     )١٠(  
www.inps.it/Doc/informazione/rapporto_annuale/INPS_RappAnnuale09.pdf, p. 248(.  
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                   يها مواليـد   صندوق استئماين للمواليد يرمي إىل تيسري إمكانيـة حـصول األسـر الـيت لـد
  على االئتمان؛

    مرافق إلمداد األسر بالغاز الطبيعي والكهرباء.  
عاشــات التقاعديــة للــضمان  ولتقـدمي صــورة واضــحة، مـن املفيــد التــذكري بــأن عـدد امل   - ٢١٣

 ٢٠٠٨ديـسمرب  / كـانون األول ٣١االجتماعي واملعاشات التقاعدية للرعايـة الـيت دفعـت حـىت            
ــون بإمجــايل نف ٢٣,٨بلغــت  ــدرها   ملي ــورو أي٢٤١ ١٠٩ ٠٠٠قــات ســنوية ق ــا يعــادل   ي  م
 نقطـة مئويـة مقارنـة بعـام         ٠,٣١بزيـادة قـدرها     ()١١( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ١٥,٣٨
 يورو بزيادة إمجاليـة يف النفقـات عـن عـام            ١٠ ١٢٩وبلغ متوسط املعاش التقاعدي      ).٢٠٠٧
  . يف املائة٣,٥ مبقدار ٢٠٠٧

  
  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧تقاعدية لعامي مؤشرات املعاشات ال

  )نسبة مئوية(

  
  
  
  
  
  
  

 وتنتج األرقام املذكورة أعاله عن الدراسـات االستقـصائية الـسنوية املعنيـة باملعاشـات                - ٢١٤
التقاعدية واملستفيدين منها اليت أجراها املعهد الوطين لإلحصاءات بالتعاون مـع املعهـد الـوطين               

حــدة حمفوظــات البيانــات اإلداريــة للمعهــد الــوطين للــضمان  للــضمان االجتمــاعي بنــاء علــى و
 الـذي جيمـع املعلومـات املتعلقـة         )١٢(االجتماعي، وهي مكتب السجالت املركزيـة للمتقاعـدين       

__________ 

 Conti Economici Nazionali Anni 2007-2009: لبيانـات املعنيـة بالنـاتج احمللـي اإلمجـايل، انظـر      لالطـالع علـى ا    )١١(  
ــة  ( ــصادية الوطنيـ ــسابات االقتـ ــسنوات : احلـ ــد الـــوطين  ٢٠١٠مـــارس / آذار١، )٢٠٠٩-٢٠٠٧الـ ، املعهـ

  .لإلحصاءات
، الذي عدل فيما بعد     ١٩٧١ديسمرب  / كانون األول  ٣١ بتاريخ   ١٣٣٨جرى إنشائه باملرسوم الرئاسي رقم        )١٢(  

مــارس / آذار٢٢ بتــاريخ ٨٥، والقــانون رقــم ١٩٧٨يوليــه / متــوز٦ بتــاريخ ٣٥٢باملرســوم التــشريعي رقــم 
١٩٩٥.  

13.18

29.85

44.17

13.50

29.82

45.29

1.88

9.94

18.95

1.87

9.83

19.07
15.07

39.79
37.87

15.38

39.64 38.79

�������\F* <*44)
�������?)<4))/�����3+1<

���\?) *

�������F*<*44
2007�����-3+1<

�������\ F*-*, <+
���\ 3++

�������F*<*44)
�������?)<4))/�����3+1<

���\?) *

�������F*<*44
2008�����-3+1<

�������\ F*-*, <+
���\ 3++

�������\?<*4+ <=

������3+*<9))

���\ =64

مؤشر االستحقاقات
 النسبية

نسبة املعاشات
 ٢٠٠٨التقاعدية 

نفقات املعاشات
الناتج /التقاعدية

 احمللي اإلمجايل

مؤشر االستحقاقات
 النسبية

نسبة املعاشات 
 ٢٠٠٧التقاعدية 

 املعاشات تكاليف
الناتج /ةالتقاعدي

 احمللي اإلمجايل

الضمان االجتماعي
  معاشات الرعاية

 اجملموع
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ــضمان       ــة للـ ــة واخلاصـ ــة العامـ ــسات اإليطاليـ ــع املؤسـ ــها مجيـ ــيت دفعتـ ــة الـ ــات التقاعديـ باملعاشـ
  .االجتماعي

الشيخوخة واإلعاقة والبـاقني    : تفيدين إىل سبع فئات    وتقسم املعاشات التقاعدية واملس    - ٢١٥
ــة وغــري القائمــة علــى املــسامهات واحلــرب      ــاة واإلصــابة واإلعاقــة املدني يرجــى (علــى قيــد احلي

وميكِّــن هــذا التــصنيف مــن حتديــد عــدد  . )١٣()الرجــوع إىل املــسرد لالطــالع علــى التعريفــات 

__________ 

  :املسرد  )١٣(  
حيسب املبلغ السنوي لكل معاش تقاعدي كناتج للمبلغ الشهري للمعـاش التقاعـدي يف              : إمجايل املبلغ السنوي      

ت سامهاواملبــالغ إمجاليــة قبــل الــضرائب واملــ    .  عــدد املبــالغ الــشهرية  ديــسمرب مــضروبا يف / كــانون األول٣١
  .تؤخذ عالوة األسرة يف االعتبار حيث أهنا ال تتعلق باملعاش التقاعدي وال

  .أو مرض مهين/يدفع املعاش نتيجة لوقوع حادث يف العمل أثناء اخلدمة و: معاشات اإلصابة    
  .ملتوسط مبلغ املعاش التقاعدي إىل الناتج احمللي اإلمجايل للفردالنسبة املئوية : مؤشر االستحقاق النسيب    
يدفع املعاش ملن يعانون مـن عجـز بـدين أو عقلـي حيـد بـصفة دائمـة مـن قـدرهتم علـى العمـل                           : معاشات العجز     

أو يــسبب عــدم القــدرة علــى  ) بــدل العجــز(الثلــث علــى األقــل يف املهــن الــيت تناســب قــدرات العامــل   ر مبقــدا
  ).معاش العجز(بأي عمل بشكل كامل ودائم االضطالع 

 يف ٧٣أعلـى مـن   (معاش يـدفع للمـواطنني ذوي الـدخل غـري الكـايف والقـدرة احملـدودة           : ينمعاشات العجز املد      
ديـة الـيت يـدفعها املعهـد       عاقوتضمن هذه الفئة أيضا املعاشات الت     .  على العمل أو أداء املهام اليومية العادية       )املائة

 سـنة   ٦٥ و   ١٨ االجتماعي للمـواطنني ذوي الـدخل غـري الكـايف الـذي تتـراوح أعمـارهم بـني                    الوطين للضمان 
 الـذين يعـانون مـن رؤيـة ضـعيفة           واملـواطنني )  ديـسيبل  ٧٥أعلـى مـن     (ويعانون مـن قـدرة حمـدودة علـى الـسمع            

  . يف كلتا العينني بغض النظر عن السن١/٢٠ ىتتعد ال
  . من املعاشات التقاعديةالذي حيصل على واحد أو أكثر: املتقاعد    
ــة      ــات العامــة     : املعاشــات التقاعدي ــدفعها مؤســسات اإلدارة العامــة واهليئ ــة ومــستمرة ت ــة دوري مــدفوعات نقدي

؛ نقـص القـدرة   سامهاتبلوغ سن معينة؛ بلوغ عـدد حمـدد مـن سـنوات دفـع املـ            : واخلاصة لألفراد نتيجة ملا يلي    
وعـدد  . ناشئ؛ وفاة املؤمن عليه؛ تقدمي خدمات معينة إىل األمـة  على العمل أو احلد منها نتيجة لعجز خلقي أو          

ويف . املعاشات التقاعدية ال يساوي عدد املتقاعدين حيث إنـه جيـوز لكـل فـرد احلـصول علـى أكثـر مـن معـاش                   
  .حالة دفع املعاشات غري املباشرة لعدة مشاركني، فإن عدد املعاشات يعترب مساويا لعدد احلاصلني عليها

وخيتلـف هـذا املؤشـر عـن معـدل اإلعالـة            . النسبة بني عدد متلقـي املعاشـات والـسكان العـاملني          : عالةمعدل اإل     
والـسكان يف سـن   )  سـنة أو أكثـر  ٦٥البـالغني مـن العمـر    (للمسنني الذي يشري إىل النسبة بني الـسكان املـسنني           

  ). سنة٦٥ إىل ١٥(العمل 
أو /ت والعــالوات االجتماعيــة واملعاشــات وسامهاى املــتتــضمن املعاشــات غــري القائمــة علــ : معاشــات الرعايــة    

اسـتحقاق  االستحقاقات للمدنيني من املكفوفني والصم والعاجزين، باإلضافة إىل معاشات احلرب اليت تتـضمن              
حاملي امليدالية الذهبية واستحقاق الدخل مدى احلياة للعسكريني السابقني احلاصلني على وسام فيتوريو فينيتـو               

  .سكرية وصليب الستحقاق البسالةوميدالية ع
تقدم هـذه املعاشـات تعويـضات لألشـخاص         و .معاشات لإلصابة يف العمل واألمراض املهين     : معاشات اإلصابة     

ويف حالة الوفاة، يدفع املعاش للبـاقني علـى قيـد احليـاة        . وفقا لدرجة عجزهم الناتج عن حادث أثناء أداء العمل        
إىل تقدمي معاشات تقاعدية متعددة وفقا لعدد       ) حالة(قوع حادث مضر    وميكن أن يؤدي و   . من أسرة الشخص  

  .املستحقني من الباقني على قيد احلياة
تدفع املعاشـات مـن خـالل أحكـام الـضمان         : معاشات العجز والشيخوخة واألقدمية والباقني على قيد احلياة           

ت أو  سامها حدود معينة للسن أو لفترة امل      االجتماعي األساسية والتكميلية كنتيجة لعمل املؤمن عليه حىت بلوغ        
ويف حالة وفاة الـشخص     ). معاشات العجز املباشر والشيخوخة واألقدمية    ( احلد من القدرة على العمل       ةيف حال 

معاشــات غــري (خــالل ســن العمــل أو تقاعــده بالفعــل، جيــوز دفــع تلــك املعاشــات إىل البــاقني علــى قيــد احليــاة  
  ).مباشرة
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احلــصول علــى أنــواع خمتلفــة مــن وجيــوز لكــل مــستفيد . املــستفيدين يف كــل فئــة بــشكل قــاطع
فعلـى سـبيل    . املعاشات التقاعدية إذا كان ضمن واحـدة أو أكثـر مـن الفئـات املـذكورة أعـاله                 

املثال، صاحب املعاش التقاعدي للشيخوخة الذي حيصل أيـضا علـى املعـاش التقاعـدي للبـاقني           
شـات التقاعديـة ويقـع      على قيد احلياة يدرج ضن املستفيدين التراكميني ألنواع خمتلفة مـن املعا           

ضــمن كــل مــن فــئيت املعاشــات التقاعديــة للــشيخوخة واملعاشــات التقاعديــة للبــاقني علــى قيــد  
  .وهلذا حيسب اجملموع كإمجايل فرادى أنواع املعاشات التقاعدية. احلياة
ميكــن مالحظــة أن معاشــات ) ١اجلــدول ( وفيمــا يتعلــق بــأنواع املعاشــات التقاعديــة  - ٢١٦

 مليــون بنفقــات إمجاليــة قــدرها    ١٨,٦ة والبــاقني علــى قيــد احليــاة تبلــغ     العجــز والــشيخوخ 
  . يورو١١ ٦٦٢مبتوسط سنوي قدره )  من اجملموع٩٠,١( يورو ٢١٧ ٢١٦ ٠٠٠
 بلغـت   ٢٠٠٨ويف عـام    .  ومتثل معاشات الرعاية ثاين أكـرب فئـة فيمـا يتعلـق بالنفقـات              - ٢١٧

 مليــون معــاش ٤,٢وتعلقــت بـــ )  يف املائــة مــن اجملمــوع٨,١ (١٩ ٤٦٩ ٠٠٠هــذه النفقــات 
وشكلت معاشـات اإلصـابة الـيت بلـغ متوسـطها الـسنوي             .  يورو ٤ ٦٠٧مبتوسط سنوي قدره    

  . يورو٤ ٤٢٤ ٠٠٠ يف املائة من إمجايل النفقات اليت بلغت ١,٨ يورو ٤ ٦٥١
  

  ١اجلدول 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ نوع املعاش،املعاشات التقاعدية واملبالغ السنوية واإلمجالية ومتوسط املبالغ ذات الصلة حسب 

  
  ٢٠٠٨   ٢٠٠٧  

  متوسط املبلغ   املبلغإمجايل         متوسط املبلغ   املبلغإمجايل        

  العدد  نوع املعاش
النـــــــسبة 
   املئوية

ــني مباليــــــــ
  اليوروهات

النـــــسبة 
.I.N  اليورو   املئوية

  العدد   )أ(
النــــــسبة 
   املئوية

مباليـــــــــــني 
  اليوروهات

النــــسبة 
.I.N  اليورو   املئوية

  )أ(

معاشــــات العجــــز 
والـــــــــــــشيخوخة  
والبــاقني علــى قيــد 

 ٦٦٢١١٥,١ ٢١٦٩٠,١١١ ٧٣٧٧٨,٣٢١٧ ٦٢٦ ١٨ ٢٧٩١١٤,٨ ٢٥٩٩٠,٢١١ ٦١٠٧٨,٦٢١٠ ٦٤١ ١٨  احلياة

 ٦٥١٤٥,٩ ٤٢٤١,٨٤ ٢٦٤٤,٠٤ ٩٥١ ٣٥٧٤٤,٤ ٢٥٦١,٨٤ ٦٧٩٤,١٤ ٩٧٦  معاشات اإلصابة

 ٦٠٧٤٥,٥ ٤٦٩٨,١٤ ٨٥٣١٧,٨١٩ ٢٢٥ ٤ ٥٠٠٤٥,٨ ٤٦١٧,٩٤ ٤٨٩١٧,٣١٨ ١٠٢ ٤  معاشات الرعاية

 ١٢٩١٠٠,٠ ١٠٩١٠٠,٠١٠ ٨٥٤١٠٠,٠٢٤١ ٨٠٣ ٨٢٢١٠٠,٠٢٣ ٩٧٦١٠٠,٠٩ ٧٧٨١٠٠,٠٢٣٢ ٧٢٠ ٢٣  اجملموع  

  
  .١٠٠= إمجايل األرقام القياسية   )أ(  

__________ 

يدفع املعاش للباقني على قيد احلياة من أسرة صاحب املعـاش أو املـؤمن عليـه                : لى قيد احلياة  معاشات الباقني ع      
  .تسامهاامل ممن يفوا بالشروط الضرورية للتأمني و

يدفع املعاش من خالل أحكام الضمان االجتمـاعي األساسـية والتكميليـة كنتيجـة لعمـل                : معاشات الشيخوخة     
  .تسامهاة للسن أو لفترة املاملؤمن عليه حىت بلوغ حدود معين

  .ديسمرب من كل عام/ كانون األول٣١ النسبة بني عدد املعاشات والسكان املقيمني يف :معدل املعاشات    
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كـن مالحظـة أن عـدد أصـحاب       ، مي )٢اجلـدول   ( أما فيما يتعلق باملعاشـات التقاعديـة         - ٢١٨
 مليـون شـخص، ممـا يـشكل ارتفاعـا طفيفـا             ١٦,٨ بلغ ما يقرب من      ٢٠٠٨املعاشات يف عام    

وكـان عـدد املعاشـات التقاعديـة        ).  يف املائـة   ٠,٠٤بزيادة قدرها    (٢٠٠٧عن عددهم يف عام     
 يف املائـة فقـد حـصل        ٥٣ورغم أن النـساء مـن متلقيـات املعـاش شـكلن نـسبة               . ١,٤لكل فرد   

يف املائــة مــن دخــل املعاشــات التقاعديــة نتيجــة الرتفــاع متوســط مبــالغ          ٥٦لرجــال علــى  ا
  ). يورو للنساء١١ ٩٠٦يورو مقارنة مبتوسط قدره  ١٧ ١٣٧(معاشاهتم 

  ٢اجلدول 
  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧املعاشات التقاعدية وجمموع املبالغ اإلمجالية السنوية لدخل املعاشات، حسب اجلنس، 

  
  ٢٠٠٨   ٢٠٠٧  
  املقدار   العدد   املقدار   العدد  

  .A.V  اجلنس
النـــــــــــسبة 

   املئوية

اإلمجـــــــايل 
ــني مب( اليـــــ

  )اليورو
ــسبة  النــــــ
   املئوية

ــط املتو ســــ
  .A.V   )أ(.I.N  )باليورو(

ــسبة  النــــ
   املئوية

اإلمجـــــــــايل 
اليــــــــــني مب(

  )اليورو
ــسبة  النــــ
   املئوية

ســـــــط املتو
  )أ(.I.N  )باليورو(

 ١٣٧١١٩,٣ ٤٥٦٥٦,٢١٧ ٢٢٩٤٧,١١٣٥ ٩٠٤ ٧ ٥٥٧١١٩,٢ ٤٠٣٥٦,٠١٦ ٩٣٦٤٧,٠١٣٠ ٨٧٥ ٧  الرجال

 ٩٠٦٨٢,٩ ٦٥٣٤٣,٨١١ ١٤٢٥٢,٩١٠٥ ٨٧٤ ٨ ٥٣١٨٣,٠ ٥٧٣٤٤,٠١١ ٦٦٨٥٣,٠١٠٢ ٨٩٥ ٨  النساء

 ٣٧٠١٠٠,٠ ١٠٩١٠٠,٠١٤ ٣٧١١٠٠,٠٢٤١ ٧٧٨ ٨٩١١٠٠,٠١٦ ٩٧٦١٠٠,٠١٣ ٦٠٤١٠٠,٠٢٣٢ ٧٧١ ١٦ اجملموع  

  
  .١٠٠= مجايل األرقام القياسية إ  )أ(  

      
  الصحة    

طلبــت اللجنــة إىل الدولــة الطــرف، يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة،  ] ٢٦الــسؤال رقــم [
تقدمي معلومات عن السياسات املعمول هبا يف جمال الرعايـة الـصحية فيمـا يتعلـق بـاملرأة يف                  

شرية بني الراشـدين، مبـا يف       اجلنوب، وسياسات الوقاية ضد انتقال فريوس نقص املناعة الب        
ويرجى تقدمي معلومات إضـافية عـن هـذه املـسائل،           . ذلك معلومات عن تأثري هذه التدابري     

  .من أجل االستجابة بشكل كامل لتوصيات اللجنة
 يف النطاق األوسع لتركيزنـا علـى املـشاكل الـصحية للمـرأة يقـوم املعهـد العـايل املعـين                 - ٢١٩

ويـسمى  . ق الربنـامج االسـتراتيجي الـذي متولـه وزارة الـصحة            بتنـسي  ٢٠٠٩بالصحة منذ عـام     
الرعايــة املالئمــة : األدويــة اجلنــسانية، هــدف اســتراتيجي مــن أجــل الــصحة العامــة   ”الربنــامج 

  .“للحفاظ على صحة املرأة
 واهلدف الرئيسي هو القيام بأنشطة حبثية يف الـسياقات قبـل اإلكلينيكيـة واإلكلينيكيـة                - ٢٢٠

  :االقتصادية بغيةواالجتماعية و
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وضع قاعدة لتخطيط وتنمية الصحة العامـة تراعـي الفـروق اجلنـسانية وحتمـي          )أ(  
  صحة املرأة حتديدا عن طريق تقدمي الرعاية املناسبة؛

  دراسة بروتوكوالت الوقاية املخصصة جنسانيا؛  )ب(  
  وضع مبادئ توجيهية لإلناث حتديدا؛  )ج(  
نثـوي علـى الـصحة حبيـث جيـري اقتـراح تـدابري              دراسة تـأثري البيئـة والـدور األ         )د(  

بعـده    ومـا  ٢٩للمزيد من املعلومات يرجى االطالع أيضا على اإلجابات على السؤال           (عملية  
  ).أدناه
 ١٩٨٧اإليـدز، ففـي عـام       / وخبصوص املشاكل املتعلقة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية          - ٢٢١

دز مبواءمــة ورصــد أنــشطة البحــث  مسحــت املؤســسات املخصــصة للجنــة الوطنيــة املعنيــة باإليــ 
اإليـدز يف مجيـع أحنـاء اإلقلـيم     /واملساعدة واملعلومات والتدريب واالتصاالت املتعلقة بـالفريوس     

  .الوطين
 على إنشاء سجل وطين لإلصابات اجلديدة بفـريوس         ٢٠٠٦ وجرى التركيز منذ عام      - ٢٢٢

ضال عـن إقامـة مـشاريع       نقص املناعة البشرية ووضـع مبـادئ توجيهيـة للعـالج والتـشخيص، فـ              
ــساء، إىل جانــب اجملــالس         ــا الن ــا فيه ــسكانية املعرضــة للخطــر، مب ــات ال ــستهدف الفئ أعمــال ت

 جرى البدء يف مـشروع خـاص متولـه          ٢٠٠٩ويف عام   . الطوعية املوجودة داخل وزارة الصحة    
وزارة الــصحة ويرأســه املعهــد الــوطين لتعزيــز صــحة الــسكان املهــاجرين ومكافحــة األمــراض    

القيــام بدراســة جتريبيــة للــصحة االجتماعيــة لتعزيــز ”وهــو مــشروع مــن أجــل . تبطــة بــالفقراملر
ــشخ  ــة والت ــالفريوس  الوقاي ــستمرة للمــصابني ب ــة امل ــاألمراض  /يص والرعاي ــدز و للمــصابني ب اإلي

وحــىت عــام . “املقترنــة هبمــا يف اجملموعــات األقــل حظــا مــن الناحيــة االجتماعيــة واالقتــصادية   
 نظـام عامـل للرصـد الـوطين لإلصـابات اجلديـدة بفـريوس نقـص املناعـة                   ، مل يكن هناك   ٢٠٠٨

ــة لإلصــابة           ــة الوبائي ــق للحال ــل دقي ــى حتلي ــة احلــصول عل ــن إمكاني ــذا م ــل ه ــد قل ــشرية، وق الب
اإليــدز بــني كــل مــن الــسكان األصــليني املعرضــني بدرجــة كــبرية خلطــر االســتبعاد    /بــالفريوس

ــاجرين  ــاعي واملهـ ــيت  . االجتمـ ــات الـ ــا للبيانـ ــصحة يف    ووفقـ ــين بالـ ــايل املعـ ــد العـ ــدمها املعهـ  قـ
، كانت نسبة املرضى املصابني بفريوس نقص املناعـة البـشرية تقتـرب مـن               ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

 يف املائـة، وترتفـع النـسبة        ٥٠أو تتزامن مع تشخيصات لإليدز أكـرب مـن          ) أقل من ستة أشهر   (
  .بني األجانب عنها بني السكان اإليطاليني

ــشردين     ولـــذلك اجت- ٢٢٣ ــة واملتـ ــشقة اجتماعيـ ــشون يف مـ ــن يعيـ ــة صـــوب َمـ هـــت الدراسـ
واجملموعـات األخـرى املعرضـة خلطـر الفقـر،      ) وخباصة إذا مـا كـانوا غـري شـرعيني      (واملهاجرين  

وحالـت  . مثل النساء من ضحايا االجتـار والبغايـا ومغـايري اهلويـة اجلنـسية ومـدمين املخـدرات                 
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ات جزئيا دون إكمال حتليل واقعي للظـاهرة وإنـشاء          بعض السمات اليت تنفرد هبا هذه اجملموع      
أدت إىل إعاقـة   اإليـدز وللتـشخيص والرعايـة، كمـا     /برامج معينة للوقاية من اإلصابة بـالفريوس      

ويف ضوء هذه االعتبارات، جرى حتديد جمالني هامني من جماالت األولويـة            . استمرارية العالج 
  :اإليدز مها/ سياق اإلصابة بالفريوسلإلجراءات املقبلة املتعلقة بالصحة العامة يف

حتقيق خفض إمجايل يف عدد املصابني بالفريوس غـري املـدركني حلالتـهم يف أقـصر فتـرة                    -  
  زمنية ممكنة؛

تنفيــذ عــالج معــني يكفــل اســتمرارية املــداواة للوقايــة والتــشخيص والعــالج ومتابعــة      -  
 حـصول األشـخاص املعرضـني       األمخاج الناهزة واإلصابة باألمراض املرتبطة هبـا لتيـسري        

خلطر االسـتبعاد االجتمـاعي بدرجـة أكـرب بـصفة عامـة، والنـساء بـصفة خاصـة، علـى                     
  .اخلدمات الصحية

  
 من التقرير إىل أن سرطان الثدي هـو أكثـر أنـواع    ٤١٣تشري الفقرة   ] ٢٧السؤال رقم   [

ل مــن أحــراز نتــائج هامــة يف كــ   الــسرطان شــيوعا وتــسببا يف الوفــاة بــني النــساء، وإىل      
إال أنـه ذكـر أيـضا، أن مـا يزيـد علـى              . الوطنية للوقاية وجمال تنظيم برامج الفحـص       اخلطة
 يف املائة من النساء يف الفئة السكانية املستهدفة يف جنوب إيطاليا ال تتوفر هلـن خدمـة                  ٦٠

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن  . التــصوير الــشعاعي للثــدي، حــىت يف إطــار الــربامج املنظمــة  
  .خذة يف هذا الصدداخلطوات املت

 يعتـــرب برنـــامج الفحـــص املـــنظم مـــستوي أساســـي مـــن مـــستويات الرعايـــة الـــصحية  - ٢٢٤
  . سنة٦٩ و ٥٠للمقيمات الاليت تتراوح أعمارهن بني 

 وتعتــرب مكافحــة ســرطان الثــدي إحــدى أولويــات الــصحة العامــة يف اخلطــة الوطنيــة     - ٢٢٥
 عـــن طريـــق عقـــد اتفـــاق بـــني     ، وجـــرت املوافقـــة عليهـــا  ٢٠١٢-٢٠١٠للوقايـــة للفتـــرة  

وثيقـــة املبـــادئ ”، ويف ٢٠١٠أبريـــل / نيـــسان٢٩املنـــاطق واإلدارات العامـــة بتـــاريخ /الدولـــة
، وهــي الوثيقــة ٢٠١٣-٢٠١١للــسنوات “ التوجيهيــة التقنيــة للتخفيــف مــن عــبء الــسرطان

  .املناطق/املطروحة يف مؤمتر الدولة
دفها الــصحي هــو ختفــيض معــدل هــ: ٢٠١٢-٢٠١٠ اخلطــة الوطنيــة للوقايــة للفتــرة - ٢٢٦

الوفيات احملددة األسباب للمـرأة، وتتـوخى اخلطـة تعزيـز وحتـسني بـرامج فحـص النـساء الـاليت             
 ســنة؛ كمــا تقــدم اخلطــة أهــدافا مبتكــرة مــن أجــل حتديــد     ٦٩ و ٥٠تتــراوح أعمــارهن بــني  

  .أشكال خمتلفة للوقاية وفقا لعوامل اخلطر الفردية اليت تتعرض هلا كل امرأة
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ــسنوات    - ٢٢٧ ــسرطان للــ ــبء الــ ــن عــ ــة للتخفيــــف مــ ــة التقنيــ ــادئ التوجيهيــ ــة املبــ    وثيقــ
توســيع نطــاق بــرامج الفحــص : تتــضمن اإلجــراءات املزمــع اختاذهــا مــا يلــي: ٢٠١٣-٢٠١١

املنظمة لتشمل سـرطان الثـدي عـن طريـق التخفـيض إىل النـصف مـن فـرق النـسبة املئويـة بـني                         
، وزيــادة )تغطيــة كاملــة للــسكان املــستهدفني(حــص الزيــادة امللحوظــة واملتوقعــة يف طلبــات الف

وحتسني نوعية برامج الفحص اليت تنظمها املناطق، كما حتـددها جمموعـة املؤشـرات الـيت وافـق          
عليها املرصد الوطين للفحص، وبتنسيق من املنـاطق، باسـتخدام أدوات اخلطـة الوطنيـة للوقايـة                 

ربامج الـسكانية لفحـص سـرطان الثـدي     واحلصص احملددة لصندوق الصحة اإلقليمية؛ وجعل ال  
مــستدامة بإعــادة تــصميم الفحــص االنتــهازي؛ وحتديــد برنــامج وطــين، باالتفــاق مــع املنــاطق،   

  .الكتشاف ابتكارات يف النماذج التنظيمية لربامج الفحص
جبمــع البيانــات املتعلقــة ) مركــز رصــد الفحوصــات( ويقــوم املرصــد الــوطين للفحــص - ٢٢٨

 ٢٠٠٩والبيانات املتعلقـة بأنـشطة عـام        . مة بناء على طلب وزارة الصحة     بربامج الفحص املنظ  
  .وتثبت البيانات أن املناطق يف اجلنوب ال حتترم مستويات الرعاية الصحية. مدرجة أدناه

  

  املنطقة

السكان املقيمـون   
املعهــــد الــــوطين (

  )لإلحصاءات

الــــــــــــــــــــــــسكان 
املــــستهدفون لعــــام 

مطروحا * (٢٠٠٩
  )منهم املستبعدين

ء الاليت تتـراوح    النسا
ــني  ــارهن بــــــ  أعمــــــ

 ســـنة ممــــن  ٦٩‐٥٠
  جرى االتصال هبن

النــساء الــاليت  
  استجنب

ــة   ــسبة املئويـــــ النـــــ
للنساء الاليت طلـنب    
ضــــــمن الــــــسكان 

  املستهدفني

النسبة املئوية للنساء
ــتجنب ــاليت اســــ الــــ
ــسكان ــمن الــــ ضــــ

  املستهدفني

٣٥٨٤٥,٠٢٢,٨ ١٩٦١٨ ٤٣٨٣٦ ٢١١٨٠ ١٦٣  أبروزي
٢٩٥١١٩,٨٥٥,٧ ٥٠٧١٩ ٦٦١٤١ ٣٢٢٣٤ ٦٩  اتابازيليك
١٢٣٦٢,٦١٦,١ ٧١٧١٨ ٨٩٣٧٠ ١٦٤١١٢ ٢٣٢  كاالبريا
٨٩١٣٥,٢١٠,٠ ٦٨٩٣١ ٥٠٦١١١ ٢٩٠٣١٧ ٦٥٢  كامبانيا
٥١٠٩٨,٩٥٤,٢ ١٧٢١٠ ٣٨٧١٩ ٨٧١١٩ ٣٨  موليز
١١٢٥١,٧٢٢,٣ ٧١٩٥٥ ٨٢١١٢٧ ٦٤٢٢٤٦ ٤٩٣  أبوليا

١٨٧١٠,٥٤,٨ ٣٦٤٥ ٤٣٦١١ ٢٠٠١٠٨ ٢١٧  سردينيا
٨٠٩١١,٠٤,٠ ٦٢١١١ ٣١٩٣٢ ٣٧٢٢٩٧ ٥٩٩  صقلية
٢٨٥٣٧,٠١٤,٠ ٩٨٥١٧٠ ٤٦٠٤٥٠ ٢١٧ ٠٧٢١ ٤٦٦ ٢  اجملموع

 وألغــراض الرصــد، فمــن املفتــرض أن يكــون الــسكان؛ كــل ســنتنيباألشــعةيــستدعى الــسكان املــستهدفون إلجــراء التــصوير الثنــائي للثــدي
 . وتستبعد بعض النساء من نظام االستدعاء ألسباب فردية سبق حتديدها.كل سنة نصف الذين حيق إدراجهم يف برامج الفحصاملستهدفني 

    
 وبالنسبة للتدابري املتخذة للقضاء علـى الفـروق الـيت جـرى اكتـشافها يف تنفيـذ بـرامج                    - ٢٢٩

قيقـا هلـذا الغـرض،      وحت. الفحص، تقدم أساسا مساعدة خاصة للمناطق غري املستوفية للـشروط         
  .اختذت تدابري متنوعة
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 ٢٠٠٦-٢٠٠٤ وقد أتاح اهليكل املؤسسي النـاجم عـن اخلطـتني الـوطنيتني للفحـص                - ٢٣٠
 بالفعــل تقــدمي مــساعدة روتينيــة للمنــاطق يقــدمها املرصــد الــوطين للفحــص ٢٠٠٩-٢٠٠٧و 
  :شكل يف

  وضع بيانات للتقييم وتقارير لإلمدادات؛  )أ(  
 للتـــدريب واملراجعـــة بغيـــة حتـــسني النوعيـــة التقنيـــة واملهنيـــة تنظـــيم عمليـــات  )ب(  
  .والتنظيمية

 االحتياجـات االسـتثنائية للمنـاطق       ٢٠٠٩-٢٠٠٧ وحددت اخلطة الوطنيـة للفحـص        - ٢٣١
اجلنوبية، وهي أكثر املناطق ختلفا من الناحية التارخيية بالنسبة لتقدمي برامج الفحـص، وعـززت                

لقـصور الـيت جـرى الكـشف عنـها والتمويـل املتـصل بتحقيـق           مشاريعا معينة لتحـسني نـواحي ا      
  ).وتقيِّم اللجنة العلمية للمركز الوطين للوقاية ومكافحة األمراض هذه املشاريع(األهداف 

ــية         - ٢٣٢ ــدعم اهلياكــل األساس ــامج خــاص ل ــضا برن ــشاملة أي ــة ال ــوَّل مركــز الرعاي ــا م  كم
  .اطق يف اجلنوب واجلزراإلقليمية، وهذه العملية مستمرة وتستهدف نفس املن

 وأخــريا، أدرج توســيع نطــاق بــرامج الفحــص كمؤشــر لالمتثــال ملــستوى الرعايــة         - ٢٣٣
ــسبة         ــأة بن ــى حــصة املكاف ــاطق عل ــة حــصول املن ــيم إمكاني ــساهم يف تقي ــه ي ــا جيعل ــصحية، مم   ال

  . يف املائة من التمويل املقدم للخدمات الصحية٣
ضا إضافة مشروع مولـه مـؤخرا املركـز الـوطين            وباإلضافة إىل ما سبق ذكره، جيب أي       - ٢٣٤

لتنفيـذ برنـامج وطـين للزيـارات املوقعيـة الـذي كُلِّـف بـه                ) ٢٠١٠(للوقاية ومكافحة األمراض    
ومع ذلك، ما زالت هناك مشكلة يف منـاطق كـثرية جـدا فيمـا يتعلـق                 . املرصد الوطين للفحص  

ا تتــصل باملــشكلة األوســع نطاقــا، بــالتخطيط اإلقليمــي وإدارة األعمــال التجاريــة الــيت كــثريا مــ
  .وهي ختصيص األموال اليت حيفظها امليثاق الصحي يف أية حالة من أجل الوقاية

  
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التعــديالت التــشريعية املتــصورة لتنظــيم ] ٢٨الــسؤال رقــم [

 لعــام ١٥١تقنيــات اإلجنــاب باملــساعدة الطبيــة، اســتجابة لقــرار احملكمــة الدســتورية رقــم   
، املتعلـق باملعاجلـة     ٤٠، الذي اعتربت فيه احملكمة أن أحكام معينة يف القانون رقم            ٢٠٠٩

صــبغة غــري قانونيــة، نظــرا إىل أهنــا تــوفر محايــة مفرطــة للجــنني، علــى    الطبيــة للعقــم، ذات
 مــن الدســتور ٣٢ و ٣حــساب احلــق يف الــصحة علــى النحــو املنــصوص عليــه يف املــادتني 

  .اإليطايل، على التوايل
 وفيمـا يلـي صـيغة نـص         - أن   ١٥١/٢٠٠٩ أعلنت احملكمة الدستورية يف احلكم رقم        - ٢٣٥

 غـري   ٢٠٠٤فربايـر   / شباط ١٩ املؤرخ   ٤٠ من القانون رقم     ١٤ من املادة    ٢الفقرة  ” -احلكم  
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ال تتعـدى عمليـة     «قانونية من الناحية الدستورية، وتقتصر الناحية غري القانونية على الكلمـات            
ــر ــة   الواحــدة وسالغ ــة ثالث ــة يف أي حال ــرة ”و “ »املتزامن ــادة  ٣الفق ــن امل ــانو ١٤ م ــن الق ن  م
 غري قانونية من الناحيـة الدسـتورية، وتقتـصر الناحيـة غـري القانونيـة علـى                 ٢٠٠٤ لعام   ٤٠ رقم

اجلزء الذي ال ينص على نقل األجنة مبجرد النص عليه يف هـذا احلكـم والـذي يـتعني القيـام بـه        
  .“ةبدون اإلضرار بصحة املرأ

ــم  - ٢٣٦ ــشريعية   ١٥١/٢٠٠٩ وال يقــدم احلكــم رق ــة تعــديالت ت  للمحكمــة الدســتورية أي
والواقع أنه يف إيطاليـا فـإن أحكـام احملكمـة الدسـتورية الـيت تقبـل              . ٤٠/٢٠٠٤إضافية للقانون   

التحديات الدستورية تـشرح آثارهـا جتـاه الكافـة، ممـا يـستتبع عـادة إلغـاء األحكـام الـيت جـرى             
من النظـام القـانوين وعـدم دخوهلـا         ) بأثر رجعي (دم دستوريتها، وبالتايل حذفها     اإلعالن عن ع  
ويف حــاالت اســتثنائية، وبــدال مــن حــذف األحكــام مــن النظــام قــد يقــدم حكــم  . حيــز النفــاذ

احملكمة الذي يقبـل التحـديات الدسـتورية أحكامـا جديـدة، عنـدما تكـون هـذه األحكـام هـي                      
  ).ما يسمى باألحكام اإلضافية(ا األحكام الوحيدة املقبولة دستوري

، كمــا حيــدث عــادة بالنــسبة ألحكــام احملــاكم الــيت تقبــل  ١٥١/٢٠٠٩ وآثــار احلكــم - ٢٣٧
التحــديات الدســتورية، غنيــة عــن التفــسري، وال يطلــب مــن اهليئــات التــشريعية اإليطاليــة تنفيــذ  

  .ينص عليه احلكم بأي حال حيث تنتج اآلثار بصورة آلية ما
 ١، تـنص الفقـرة   ١٥١/٢٠٠٩ ذلك، بالنسبة لقرار احملكمة الدسـتورية رقـم        ويستتبع - ٢٣٨

جنـة بالتربيـد وإعاقـة       حيظـر حفـظ األ     - ١”:  علـى  ٤٠/٢٠٠٤ من القانون رقم     ١٤من املادة   
؛ كمـا تـنص     “١٩٧٨مـايو   / أيـار  ٢٢ املـؤرخ    ١٩٤منوها الطبيعي بدون املساس بالقانون رقم       

ت إنتـاج األجنـة، بـالنظر إىل التقـدم الـتقين والعلمـي            عدم استخدام تقنيـا    - ٢” على   ٢الفقرة  
، يف إنتاج عدد من األجنة أكـرب مـن العـدد احملـدد يف حـاالت الـضرورة                ٧ من املادة    ٣والفقرة  

إذا مل يكـن نقـل اجلـنني إىل الـرحم ممكنـا              - ٣”:  على ٣وأخريا تنص الفقرة    ؛  “...القصوى  
غري متوقعة للمرأة وقـت اإلخـصاب، يـسمح         لظروف قاهرة خطرية وموثقة تتعلق حبالة صحية        

حبفظ هذه األجنة نفسها بالتربيد حىت حيني موعد النقل، الذي جيب القيـام بـه يف أقـرب وقـت                   
  .“دون اإلضرار بصحة املرأة”“ ممكن
 ١٥١/٢٠٠٩ وهلــذا، وكمــا نــص عليــه أيــضا حكــم احملكمــة الدســتورية نفــسها رقــم - ٢٣٩

الــذي تؤكــده “ عــام حلظــر احلفــظ بالتربيــداملبــدأ ال”يــزال ال )  مــن احلجــج القانونيــة٦اجلــزء (
نظـر  ا( ساريا يف النظـام القـانوين اإليطـايل        ٤٠/٢٠٠٤ من القانون رقم     ١٤ من املادة    ١الفقرة  

ويف الواقـع إن قـرار احملكمـة الدسـتورية وسَّـع            ). ٩٧/٢٠١٠أيضا أمر احملكمة الدستورية رقم      
م تقنيـات   مبدأ عـدم اسـتخدا    ”مع اإلبقاء مع ذلك على      نطاق إمكانية االستثناء من هذا احلظر       
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ــصوى            ــضرورة الق ــدد يف حــاالت ال ــدد احمل ــن الع ــة أكــرب م ــن األجن ــدد م ــق ع ــاج يف خل اإلنت
االلتـزام بعمليـة    ”إال أن القـرار اسـتبعد       “ يقيِّمه وحيدده الطبيـب يف كـل حالـة علـى حـدة             كما

على النحـو املنـصوص عليـه       (ملزمع نقلها   الغرس الواحدة واملتزامنة واحلد األقصى لعدد األجنة ا       
وفـضال  ).  من احلجـج القانونيـة     ٦، اجلزء   ١٥١/٢٠٠٩يف قرار احملكمة الدستورية نفسها رقم       

علـى  “ القيام بنقل األجنة يف أقرب وقت ممكـن       ”عن ذلك، نص قرار احملكمة الدستورية على        
 “اإلضــرار بــصحة املــرأةدون وجيــب القيــام بــه ”،“١٤ مــن املــادة ٣النحــو الــوارد يف الفقــرة 

 ٦، اجلـزء  ١٥١/٢٠٠٩على النحو املنـصوص عليـه يف قـرار احملكمـة الدسـتورية نفـسها رقـم          (
، )١الفقـرة   (اليت حتظر مجيع التجـارب      ١٣ولذلك ال يوجد تغيري باملادة      ). من احلجج القانونية  

ع أشـكال   ومجيـ ) ٢الفقـرة   (والبحوث الـسريرية والتجريبيـة الـيت جتـرى ألغـراض غـري عالجيـة                
  .على مجيع األجنة البشرية)  ب- ٣الفقرة (االنتقاء هبدف حتسني النسل 

  
  الفئات احملرومة من النساء    
  املرأة الريفية    

خالفا للتقارير الدوريـة الـسابقة، يـوفر هـذا التقريـر معلومـات بـشأن                ] ٢٩السؤال رقم   [
وعليــه، . طــاق حمــدود جــدا مــن االتفاقيــة، لكــن يف ن١٤يتــصل باملــادة  املــرأة الريفيــة فيمــا

يرجـى تقــدمي معلومــات إضـافية عــن املعوقــات الـيت تواجههــا املــرأة الريفيـة بــصفة خاصــة،     
يتعلق بتمتعها الكامل واملتكافئ حبقوقها وممارستها هلـا مبوجـب االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك             فيما

  .كيفية معاجلة هذه املعوقات
 إيطاليـا بـتغريات عميقـة أدت إىل إعـادة            على مدار اخلمسني سنة األخرية، تـأثر ريـف         - ٢٤٠

ــصادية  ــة واالقتـ ــات االجتماعيـ ــيم العمليـ ــسكان   . تنظـ ــن الـ ــاطق مـ ــذه املنـ ــغ هـ ــد أدى تفريـ وقـ
والشيخوخة التصاعدية هلم وضعف صيانة األراضـي إىل جعلـها أكثـر ضـعفا وزادت علـى مـر                   

ن الريـف اإليطـايل   مـع مراعـاة أن سـكا   . السنني من عملية استنـزاف املـوارد البـشرية والطبيعيـة    
واحنـدرت الزراعـة الـيت شـكلت دائمـا      .  يف املائـة ١٠قد تناقصوا يف نفس الفترة الزمنية حبـوايل     

  . مليون عامل١٢املصدر الرئيسي للعمالة احندارا شديدا، ففقدت أكثر من 
 ومن ناحية أخرى، شهدت املناطق الريفية اإليطاليـة يف العقـود األخـرية، بـسبب آثـار       - ٢٤١
ملة االقتصادية وبتشجيع من السياسات األوروبيـة للتنميـة الريفيـة، بعـض عناصـر اإلنعـاش،           العو

وإن كانــت متنــاثرة، ممــا أدى إىل إعــادة تقيــيم احليــاة الريفيــة، فــضال عــن تــصور أكثــر إجيابيــة   
وبالتايل ترسخت مسارات جديـدة للتنميـة تقـوم علـى هنـج متكاملـة               . للحياة يف املناطق الريفية   

وتتطلـب هـذه   . ة موجهة صوب تعزيز املهام املتعددة للزراعـة وأنـشطة تنويـع اإلنتـاج         وتشاركي
العمليات خصائص معينة مثل إتاحة قدر أكرب مـن املرونـة والربجمـة الذاتيـة وإنـشاء الـشبكات،                   
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وأحد األمثلة على ذلك هو تنفيذ مبـادرة قـادة اجملتمـع احمللـي              . وهي مسات أكثر مالءمة للمرأة    
الفرصة للكثري من الريفيات يف إيطاليا لالضطالع بـدور قيـادي يف تنفيـذ عمليـات        اليت أتاحت   
  .التنمية احمللية

زال  واليـوم مـا   .  واملشكلة قائمة أيـضا علـى الـصعيد األورويب، ال يف إيطاليـا فحـسب               - ٢٤٢
ثوق هبا بشأن احلالـة االقتـصادية واالجتماعيـة للنـساء ومـشاركتهن             هناك نقص يف البيانات املو    

ونقص املعلومات يف هذا اجملـال حيـد مـن      . يف مباشرة األعمال احلرة يف املناطق الريفية اإليطالية       
إمكانيــات التخطــيط للقيــام بتــدخالت لتلبيــة االحتياجــات الفعليــة للمــرأة الريفيــة؛ والواقــع أن  

 إىل حـد  املسألة اجلنسانية يف املناطق الريفية، رغم معاجلتها يف خمتلـف بـرامج التـدخل، ال تـزال             
  .كبري مسألة مبدأ وهي مسألة رمسية أكثر منها موضوعية

من الناحية الدميغرافية يشكل اإليطاليون الـذين يعيـشون يف املنـاطق        .  اإلطار الدميغرايف  - ٢٤٣
ــوطنيني  ٢٠ حــوايل )١٤(الريفيــة ــة مــن الــسكان ال مــوزعني علــى مــساحة تقــدر حبــوايل    يف املائ
رقـام املعهـد الـوطين لإلحـصاءات كـان عـدد النـساء الريفيـات                ووفقا أل . يف املائة من البلد    ٧٠

  . يف املائة من النساء اإليطاليات١٨,٧ مليون امرأة مما شكل ٥,٨ حوايل ٢٠٠٩يف عام 
  

  ) ألرقام املعهد الوطين لإلحصاءاتINEAمعاجلة ( واملنطقة ةاجلنسانيالسكان املقيمني حسب 
ا كلهإيطاليا مناطق أخرى  ةفيريمناطق      
 نسبة مئوية  كلهاإيطاليا مناطق أخرى  مناطق ريفية  

       رجال
٨٨٨١٩,٤٨٠,٦١٠٠,٠ ٥٢٦ ٧٦١٢٨ ٩٨٦ ١٢٧٢٢ ٥٤٠ ٥ ٢٠٠٥
٤٤١١٩,٣٨٠,٧١٠٠,٠ ٧١٨ ٨٤١٢٨ ١٧٥ ٦٠٠٢٣ ٥٤٢ ٥ ٢٠٠٦
٧٤٧١٩,٣٨٠,٧١٠٠,٠ ٩٤٩ ٤٤٩٢٨ ٣٧٢ ٢٩٨٢٣ ٥٧٧ ٥ ٢٠٠٧
٤٢٣١٩,٢٨٠,٨١٠٠,٠ ١٥٢ ٩٢٤٢٩ ٥٥١ ٤٩٩٢٣ ٦٠٠ ٥ ٢٠٠٨
٤٠٣١٩,١٨٠,٩١٠٠,٠ ٢٨٧ ٩٥٧٢٩ ٦٨١ ٤٤٦٢٣ ٦٠٥ ٥ ٢٠٠٩
 نساء

٨٢٣١٩,٠٨١,٠١٠٠,٠ ٢٢٤ ٦٥٥٣٠ ٤٨٦ ١٦٨٢٤ ٧٣٨ ٥ ٢٠٠٥
٨٤٦١٨,٩٨١,١١٠٠,٠ ٤١٢ ٥٧٤٣٠ ٦٧٤ ٢٧٢٢٤ ٧٣٨ ٥ ٢٠٠٦
٥٤٣١٨,٨٨١,٢١٠٠,٠ ٦٦٩ ٠٧١٣٠ ٨٩٤ ٤٧٢٢٤ ٧٧٥ ٥ ٢٠٠٧
٦٤٥١٨,٨٨١,٢١٠٠,٠ ٨٩٢ ٦٨٧٣٠ ٠٩٢ ٩٥٨٢٥ ٧٩٩ ٥ ٢٠٠٨
٩٢٥١٨,٧٨١,٣١٠٠,٠ ٠٥٢ ٦٢٦٣١ ٢٤٥ ٢٩٩٢٥ ٨٠٧ ٥ ٢٠٠٩
 اجملموع
٧١١١٩,٢٨٠,٨١٠٠,٠ ٧٥١ ٤١٦٥٨ ٤٧٣ ٢٩٥٤٧ ٢٧٨ ١١ ٢٠٠٥

__________ 

ووفقـا هلـذا التعريـف تعتـرب        . يستخدم تعريف منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي للمنـاطق الريفيـة               )١٤(  
  . من السكان لكل كيلومتر مربع١٥٠ذا كان هبا أقل من اجملتمعات احمللية مناطق ريفية إ
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  ) ألرقام املعهد الوطين لإلحصاءاتINEAمعاجلة ( واملنطقة ةاجلنسانيالسكان املقيمني حسب 
٢٨٧١٩,١٨٠,٩١٠٠,٠ ١٣١ ٤١٥٥٩ ٨٥٠ ٨٧٢٤٧ ٢٨٠ ١١ ٢٠٠٦
٢٩٠١٩,٠٨١,٠١٠٠,٠ ٦١٩ ٥٢٠٥٩ ٢٦٦ ٧٧٠٤٨ ٣٥٢ ١١ ٢٠٠٧
٠٦٨١٩,٠٨١,٠١٠٠,٠ ٠٤٥ ٦١١٦٠ ٦٤٤ ٤٥٧٤٨ ٤٠٠ ١١ ٢٠٠٨
٣٢٨١٨,٩٨١,١١٠٠,٠ ٣٤٠ ٥٨٣٦٠ ٩٢٧ ٧٤٥٤٨ ٤١٢ ١١ ٢٠٠٩     
 أكثــر بقليــل مــن ٢٠٠٩ وفيمــا يتعلــق بــسكان الريــف فقــط، شــكلت النــساء يف عــام - ٢٤٤

عنــدما شــكلت  (٢٠٠٥ عنــها يف عــام وال ختتلــف هــذه القيمــة).  يف املائــة٥٠,٨٨(النــصف 
، بينما تزيد هذه القيمة بأكثر من نقطـة مئويـة عـن القيمـة          ) يف املائة من السكان    ٥٠,٨٧املرأة  

ــداد   ــسجلة يف تع ــسبة    ٢٠٠١امل ــساء ن ــدما شــكلت الن ــة٤٩,١ عن ــى أي حــال،  .  يف املائ وعل
 األخــرية، توجــد تغــريات كــبرية يف توزيــع الــسكان حــسب اجلنــسانية يف اخلمــس ســنوات     ال

  . يف املائة١,١مقارنة بزيادة سكان الريف مبقدار 
  

 ) ألرقام املعهد الوطين لإلحصاءاتINEAمعاجلة ( السكان الذين يعيشون يف املناطق الريفية
       الريف 
 إيطاليا اجلنوب الشمال‐الوسط  إيطاليا اجلنوب  الشمال‐الوسط  

١٠٠ ١٢٧٦١,٧٣٨,٣ ٥٤٠ ٦٩٢٥ ١٢٣ ٤٣٥٢ ٤١٦ ٣ ٢٠٠٥ رجال
 ١٠٠ ٦٠٠٦١,٨٣٨,٢ ٥٤٢ ٩٣٩٥ ١١٥ ٦٦١٢ ٤٢٦ ٣ ٢٠٠٦
 ١٠٠ ٢٩٨٦٢,٠٣٨,٠ ٥٧٧ ٤٤٥٥ ١١٧ ٨٥٣٢ ٤٥٩ ٣ ٢٠٠٧
 ١٠٠ ٤٩٩٦٢,٢٣٧,٨ ٦٠٠ ٩٥٢٥ ١١٥ ٥٤٧٢ ٤٨٤ ٣ ٢٠٠٨
 ١٠٠ ٤٤٦٦٢,٣٣٧,٧ ٦٠٥ ٧٣٤٥ ١١٣ ٧١٢٢ ٤٩١ ٣ ٢٠٠٩
   

١٠٠ ١٦٨٥٤,١٤٥,٩ ٧٣٨ ٠٣٧٥ ٦٣٣ ١٣١٢ ١٠٥ ٣ ٢٠٠٥ نساء
 ١٠٠ ٢٧٢٥٤,٣٤٥,٧ ٧٣٨ ١٨٦٥ ٦٢٣ ٠٨٦٢ ١١٥ ٣ ٢٠٠٦
 ١٠٠ ٤٧٢٥٤,٥٤٥,٥ ٧٧٥ ٦٦٩٥ ٦٢٦ ٨٠٣٢ ١٤٨ ٣ ٢٠٠٧
 ١٠٠ ٩٥٨٥٤,٧٤٥,٣ ٧٩٩ ٣٢٥٥ ٦٢٥ ٦٣٣٢ ١٧٤ ٣ ٢٠٠٨
 ١٠٠ ٢٩٩٥٤,٩٤٥,١ ٨٠٧ ٦٥٣٥ ٦٢٠ ٦٤٦٢ ١٨٦ ٣ ٢٠٠٩
        
١٠٠ ٢٩٥٥٧,٨٤٢,٢ ٢٧٨ ٧٢٩١١ ٧٥٦ ٥٦٦٤ ٥٢١ ٦ ٢٠٠٥ طالياإي
 ١٠٠ ٨٧٢٥٨,٠٤٢,٠ ٢٨٠ ١٢٥١١ ٧٣٩ ٧٤٧٤ ٥٤١ ٦ ٢٠٠٦
 ١٠٠ ٧٧٠٥٨,٢٤١,٨ ٣٥٢ ١١٤١١ ٧٤٤ ٦٥٦٤ ٦٠٨ ٦ ٢٠٠٧
 ١٠٠ ٤٥٧٥٨,٤٤١,٦ ٤٠٠ ٢٧٧١١ ٧٤١ ١٨٠٤ ٦٥٩ ٦ ٢٠٠٨
 ١٠٠ ٧٤٥٥٨,٥٤١,٥ ٤١٢ ٣٨٧١١ ٧٣٤ ٣٥٨٤ ٦٧٨ ٦ ٢٠٠٩
  

 يف املائــة مــن الريفيــات يعــشن يف ٥٥ وتــبني قــراءة بيانــات املنــاطق الكليــة أن حــوايل  - ٢٤٥
 - يف املائة يعشن يف اجلنوب، وهـي منطقـة ال يـزال لـديها             ٤٦ مشال إيطاليا مقارنة بـ      -وسط  
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ــة   ــاطق الداخلي ــة حــادة  -وخباصــة يف املن ــة وضــعف اهلياكــل   ( مــشاكل إمنائي ــة فــرص العمال قل
تزيــد مــن تفاقمهــا عوامــل ثقافيــة ضــخمة مــستمرة تكــرس التقــسيم   )  إىل ذلــكاألساســية ومــا

فتشارك املرأة بدرجة أكـرب يف األعمـال املنــزلية وتقـدمي الرعايـة      (الصارم للغاية ألدوار اجلنسني   
  ).بينما يشارك الرجل يف السوق يف ظل فرص عمل نادرة بالفعل

أن ) ٢٠٠١(ت تعــداد الــسكان األخــري  وبالنــسبة ملــستويات التعلــيم يتــضح مــن بيانــا - ٢٤٦
ــبريا يف          ــتثمارا ك ــستثمر اس ــا ت ــاع وإهن ــة آخــذ يف االرتف ــة الريفي ــرأة اإليطالي ــيم امل ــستوى تعل م
تعليمها، فعلى سبيل املثال تضاعف عدد اإلناث من خرجيات اجلامعـة أكثـر مـن ثـالث مـرات                   

ــام ٢٨٢ ٠٠٠ إىل حــوايل ١٩٩١ يف عــام ٩٣ ٠٠٠مــن حــوايل  ( كمــا زاد ، )٢٠٠١ يف ع
وفـــضال عـــن ذلـــك، تـــبني املقارنـــة مـــع الرجـــال أن عـــدد . عـــدد خرجيـــات املـــدارس الثانويـــة

وتبني املناطق الريفية يف اجلنوب نـسبة أعلـى         . املتخرجات من اجلامعة أكرب من عدد املتخرجني      
 يف املائـة مـن إمجـايل عـدد خرجيـات            ٤٧(من النساء احلاصـالت علـى مـؤهالت تعليميـة عاليـة             

 وبالنسبة لكثريات منهن، يتيح االستثمار يف الدراسة الفرصة هلن لتحقيـق االسـتقالل              ).اجلامعة
ومما يؤسف له أن البحث عن أعمال حتتاج إىل مهارات أكرب يتطلـب             . االقتصادي والشخصي 

وقـد دفعـت الرغبـة يف حتـسني      . من معظم النساء، وخباصـة النـساء يف اجلنـوب، تـرك منـاطقهن             
عتماد على اخلدمات إلحداث توازن بـني العمـل واألسـرة املـرأة الريفيـة               املركز االجتماعي واال  

حيث تكون فـرص العمـل أكـرب    ) اليت توجد غالبا يف الشمال(إىل االنتقال إىل املناطق احلضرية   
  .والضغوط االجتماعية أقل قوة

يـة لفهـم    وبالنسبة للعنف اجلنساين يف املناطق الريفية اإليطاليـة ال تتـوفر معلومـات كاف        - ٢٤٧
ومــع ذلــك، تنبغــي اإلشــارة إىل أن عزلــة الكــثري مــن املنــاطق الريفيــة . كثافــة الظــاهرة بوضــوح

  واالفتقـــار إىل اخلـــدمات االجتماعيـــة والرقابـــة االجتماعيـــة الـــيت متـــارس علـــى املـــرأة الريفيـــة   
، جتعــل هــذه الظــواهر أقــل )مبــا يف ذلــك املهــاجرات الــاليت يعــشن يف هــذه املنــاطق مــن البلــد (

  .ورا كما جتعل املرأة أكثر ضعفاظه
يشكل النمو يف عمالة املرأة تغريا رئيسيا يف سوق العمل يف املنـاطق     . الظروف املهنية  - ٢٤٨
ويف العقود األخرية، كان للمرأة الريفية يف الواقـع وضـعا خمتلفـا فيمـا يتعلـق بكـل مـن                     . الريفية

يـادة كـبرية يف عمالـة اإلنـاث،         ومـع ذلـك، فـرغم حـدوث ز        . مقدار النشاط واجتاهات العمالة   
وكـثريا  . تنبغي اإلشارة إىل أن املرأة ما زالت تواجه صعوبات كثرية يف عملها ومسارها املهـين              

ما يكون لدى املرأة الريفية معرفة ضئيلة حبقوقها كمواطنـة وكعاملـة، ممـا جيعلـها أكثـر تعرضـا                    
  .للتمييز
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 )١٥(“املناطق الريفية اإليطاليـة   ”نات عن    وحسبما يرد يف اجلدول أدناه الذي يقدم بيا        - ٢٤٩
تبني املقارنة مع الرجال استمرار وجود فجـوة كـبرية بـني عمالـة اإلنـاث والـذكور، ففـي عـام                      

بنـاء علـى    ( مليـون رجـل      ٥,٧ مليـون امـرأة مقارنـة حبـوايل          ٣,٧ كان عـدد العـامالت       ٢٠٠٩
  ).توزيع متوازن للسكان بني اجلنسني

 وهـي  ٢٠٠٩ يف املائة من العمالـة الريفيـة يف عـام    ٣٩لنساء  وكنسبة مئوية، شكلت ا  - ٢٥٠
وال ختتلف هـذه األرقـام كـثريا عـن األرقـام            ).  يف املائة  ٣٨ (٢٠٠٥قيمة ختتلف قليال عن عام      

 يف املائـة يف     ٤١حيـث بلغـت نـسبة عمالـة املـرأة           “ املناطق اإليطالية غـري الريفيـة     ”املوجودة يف   
ويف كلتـا احلـالتني، تبـدو القيمتـان بعيـدتان متامـا             . ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام        ٤٠ و   ٢٠٠٩عام  

كمـا تبـدو أبعـد مـن اهلـدف          )  يف املائة  ٦٠ (٢٠١٠عن األهداف املوضوعة يف لشبونة يف عام        
 يف  ٧٥ الذي وضع علـى صـعيد اجملتمـع احمللـي بالنـسبة ملعـدل عمالـة يبلـغ                    ٢٠٢٠اجلديد لعام   

  .املائة لكل من الرجل واملرأة
ــسبة     وال تعــي- ٢٥١ ــا إال ن ــوب إيطالي ــة جلن ــاطق الريفي ــساء  ٣٥,٣ش يف املن ــة مــن الن  يف املائ

ــة   ــالغ عــددهن ) ٢٠٠٩(الريفيــات يف القــوة العامل ــا ٣,٧الب وكمــا ســبق  .  مليــون امــرأة تقريب
ذكره، فهذا إقليم ال تزال توجد به ثقافة مقاومـة لعمـل املـرأة، تنحـو إىل احلفـاظ علـى تقـسيم                       

إلضافة إىل أن الشركات املوجودة هنـاك أكثـر تـرددا يف تعـيني النـساء                األدوار بني الزوجني، با   
وبعبـارة أخـرى، حتـد اهلياكـل األسـرية          ). بسبب األمومة واملسؤوليات األسرية ومـا إىل ذلـك        (

التقليدية يف اجلنوب، والصالت القوية بـني التنظـيم اإلنتـاجي والـشبكات األسـرية، والـضوابط          
ر على سلوك املرأة الريفية من اخليارات املتاحة هلا للحـصول علـى          االجتماعية اليت ما زالت تؤث    

االستقالل احلقيقي والتحرر االقتصادي، مما ينتج عنـه سـيناريوهات سـلبية يف املنـاطق املتخلفـة                 
  .اليت تدمي أوجه عدم املساواة بني اجلنسني

__________ 

ال جيري استكمال الدراسة االستقصائية للمعهد الوطين لإلحصاءات فيما يتعلق بظروف األعمال التجاريـة،                )١٥(  
ــة بتعــداد عــام   ــة”وتعريــف . ، إال علــى مــستوى املقاطعــات ٢٠٠١بداي هــو جمموعــة القــيم  “ املنطقــة الريفي

ــسم   ــا ي ـــ املوجــودة فيم ــسية  ”ى ب ــصفة رئي ــة ب ــاطق الريفي ــدان    (“ املن ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــرِّف منظم تع
االقتصادي املناطق الريفية بوصفها املناطق اليت يعيش فيها أكثر من نصف السكان يف جمتمعات حملية يقطنـها   

ون والتنميـة يف   عرِّفهـا منظمـة التعـا     الـيت ت  (“ سـيطة املنـاطق الو  ”و  )  ساكن لكل كيلـومتر مربـع      ١٥٠أقل من   
 يف املائـة مـن عـدد الـسكان يف     ٥٠ يف املائـة إىل  ١٥امليدان االقتصادي بوصفها املناطق الـيت يعـيش فيهـا مـن            

  ). ساكن لكل كيلومتر مربع١٥٠جمتمعات حملية يقطنها أقل من 



CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1  
 

11-27386 81 
 

  
  )باآلالف؛ متوسط سنوي(ين  سنة فأكثر، حسب اجلنسانية واملوقف امله١٥السكان البالغني من العمر 

   ) ألرقام املعهد الوطين لإلحصاءاتINEAمعاجلة (
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٥ 

  عاملون  

أشـــــــــخاص
ــون عــن يبحث

  عاملون اجملموع عاطلون  عمل

أشــــــــــــخاص
ــن ــون عـ يبحثـ

 اجملموع عاطلون  عمل
املنــــــــــاطق

٣٣٠ ٢٢٢١١ ٧١٦٣٩٢٧ ٠٤٨٣ ٠٧٥١١ ٥٢٦٤٤٨٧ ٣  نساء  الريفية
٥٦١ ٤١٠١٠ ٧١٥٤٣٦٤ ٣٠٦٥ ١٩٤١٠ ٧٠٧٤٠٤٤ ٥  رجال 
٨٩١ ٦٣٢٢١ ٤٣١٨٢٨١١ ٣٥٤٩ ٢٦٩٢١ ٢٣٣٨٥٢١١ ٩ اجملموع 

املنــــــــــاطق
٢٧٤ ٢٠٢١٥ ٥٢٠٥٥٣٩ ٨١٥٥ ٩٧٨١٤ ٢٩٩٥٣٩٨ ٥  نساء  األخرى

١٤٩ ٥١١١٤ ٠٧٥٥٦٤٥ ٦٩٣٨ ١٦٤١٣ ٠٣٠٤٩٨٥ ٨  رجال 
٤٢٤ ٧١٢٢٩ ١١٧١٤ ٥٩٤١ ٥٠٨١٣ ١٤١٢٨ ٠٣٧١٤ ٣٣٠١ ١٣ اجملموع 

إيطاليــــــــــا
٦٠٤ ٤٢٤٢٦ ٢٣٦٩٤٥١٦ ٨٦٤٩ ٠٥٢٢٥ ٨٢٥٩٨٦١٦ ٨  نساء ككل

٧١٠ ٩٢١٢٤ ٠٠٠٩ ٧٨٩١ ٩٩٩١٣ ٣٥٨٢٣ ٧٣٨٩٠٢٩ ١٣  رجال 
٦٤ ٣١٤ ٣٤٥٥١ ٩٤٥٢٦ ٠٢٥١ ٨٦٢٢٣ ٤١١٤٩ ٨٨٩٢٥ ٥٦٣١ ٢٢ اجملموع 
    

 يف املائــة ١٤,٣“ املنــاطق الريفيــة”بطالــة للمــرأة يف  كــان معــدل ال٢٠٠٩ ويف عــام - ٢٥٢
 نقطــة ٤ اخنفــاض قــدره ٢٠٠٥وتــبني املقارنــة مــع عــام .  يف املائــة للرجــل١٠,٢٦مقارنــة بـــ 

 يف عــام ٤٤٨ ٠٠٠مــن (مئويــة، فــضال عــن اخنفــاض عــدد النــساء الــاليت يبحــثن عــن عمــل     
اض الكــبري جزئيــا إىل وبينمــا قــد يعــزى هــذا االخنفــ). ٢٠٠٩ يف عــام ٣٩٢ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٥

 - الذي كثريا ما يترجم إىل زيـادة عـدم االسـتقرار يف سـوق العمـل                  -ارتفاع مستوى العمالة    
ميكــن مــن ناحيــة أخــرى أن يكــون متــصال بعــدم تــشجيع فــرص العمــل، وخباصــة يف اجلنــوب، 
حيــث يــتعني علــى املــرأة التعامــل مــع ســوق راكــدة للعمــل، وبقــدر غــري كــاف مــن خــدمات   

  . اليت من شأهنا أن ختفف من أعباء رعاية األسرة“التوفيق”
  

 سنة فأكثر، حسب اجلنسانية واملنطقة الكلية ١٥البطالة بني السكان البالغني من العمر 
   ) ألرقام املعهد الوطين لإلحصاءاتINEAمعاجلة الـ ) (باآلالف، متوسط سنوي(

  نساء  رجال  
٢٠٠٥   

٣,٧٦,٤   الشمال-الوسط 
١٢,٦٢١,٧  اجلنوب

٥,٨٩,٢  جمموع املناطق غري الريفية
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  نساء  رجال  
    

٣,٤٦,٨   الشمال-الوسط 
١٠,٥١٨,٢  اجلنوب

٦,٦١١,٣  جمموع املناطق الريفية
      

٣,٦٦,٦   الشمال-الوسط 
١١,٤١٩,٦  اجلنوب
٦,٢١٠,١  اجملموع

      
٢٠٠٩   

٥,٠٧,٥   الشمال-الوسط 
١١,٩١٦,٩  اجلنوب
٦,٥٩,١  وع املناطق غري الريفيةجمم

      
٤,٧٦,٧   الشمال-الوسط 
١٠,٢١٤,٣  اجلنوب

٧,١٩,٥  جمموع املناطق الريفية
      

٤,٩٧,٢   الشمال-الوسط 
١٠,٩١٥,٣  اجلنوب
٦,٨٩,٣  اجملموع

    
 ويعـود هـذا     . ويتضح منو عمالة املرأة يف مجيع القطاعات االقتصادية يف املناطق الريفية           - ٢٥٣

وتـبني اإلحـصاءات    . النمو أيضا إىل اإلغاثة النظامية واحلوافز املالية األوروبية يف هـذه اجملـاالت            
 يف ٣٥(أن املـرأة تعمـل غالبـا يف قطـاع التعلـيم      ) ٢٠٠١املعهد الـوطين لإلحـصاءات،    (املتاحة  

).  يف املائـة للرجـل  ١٦ يف املائة مقابـل     ٣٠(والرعاية الصحية   )  يف املائة للرجل   ١٦املائة مقابل   
ويقدم ما سبق دليال إضـافيا علـى وجـود أشـكال مـن الفـصل األفقـي يف سـوق العمـل الريفيـة                         

ء العــامالت يف اإلدارة العامــة ومــن اجلــدير باالهتمــام يف هــذا الــسياق أيــضا أن النــسا . كــذلك
جـال أكثـر جناحـا      وهلذا فإن الر  .  يف املائة للرجال   ٥٠ يف املائة مقارنة حبوايل      ١٧يشكلن إال    ال

ــساء  . يف اجملــال الــذي يقــدم أكــرب ضــمان للــدخل   ــصناعة، تــشكل الن ــة مــن ٣٠ويف ال  يف املائ
ويتزايـد تواجـد النـساء أيـضا يف     ).  يف املائـة ٩٨(العاملني، و يعمل معظمهـن يف جمـال التـصنيع     

  .القطاع احلريف، ويشاركن بفعالية يف تنشيط املهارات التقليدية واحمللية
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الفنـادق  ( بالنسبة لألنشطة املتعلقة بأشـكال الـضيافة الـسياحية وخـدمات املطـاعم                أما - ٢٥٤
، فقــد تــبني أهنــا مــصدر لفــرص عمــل جديــدة  )واملخيمــات واملطــاعم والبــارات ومــا إىل ذلــك 

إال أنه على الرغم من ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن هذا اجملال، بسبب تـشكيله، ال ميـنح                  . للمرأة
ال لـبعض الوقـت أو عمـال مؤقتـا مـستغال تـوافر مرونـة العمـل بالنـسبة هلـا،                    املرأة أساسا إال عم   

وهلذا ينبغي بـذل جهـود   . بالرغم من أهنا هلذا السبب ال متنح إال فرصا ضئيلة ألداء مهام مفيدة         
ويف هذا الصدد، تنبغـي اإلشـارة إىل        . أكرب لكفالة تأهيل دور املرأة بشكل أفضل يف هذا اجملال         

نظم الكـثري مـن خمتلـف اخلـربات املكتـسبة،      ) Equal, Leader(ربامج اجملتمعية أنه بفضل بعض ال
مما ميثل قيمة إضافية حيث صممت هذه اخلربات الستيعاب وقت املـرأة والتزاماهتـا بـني العمـل                  

  .واألسرة
  

  الظروف املهنية يف القطاع الزراعي    
ــة مــن القــوة ا ٣,٨ ال يــشكل القطــاع الزراعــي إال  - ٢٥٥ ــشطة  يف املائ ــة الن ــة اإليطالي . لعامل

، موزعـات بالتـساوي   )٢٠٠٩بيانـات عـام   ( يف املائـة مـن هـذه النـسبة           ٢٨,٣وتشكل النـساء    
ويالحــظ أن وجــود ).  يف املائــة٢٧,٩(واجلنــوب )  يف املائــة٢٨,٧( الــشمال -بــني الوســط 

   عنــدما كانــت تــشكل  ٢٠٠٤املــرأة يف قطــاع الزراعــة يتعــرض للتــدهور املطــرد منــذ عــام        
وميثـل هـذا جـزءا مـن اهلبـوط الفـسيولوجي الـذي              .  املائة تقريبا من العاملني يف الزراعـة        يف ٣١

ومـن املهـم للغايـة معرفـة أن العمليـة           . يؤثر علـى القطـاع الزراعـي اإليطـايل يف العقـود األخـرية             
 ٧١,٧ و ٢٠٠٥ يف املائـة مـن العـاملني يف عـام     ٦٨,٩عكسية بالنسبة للرجـال الـذين شـكلوا       

ويف جمتمع تتقلص فيـه فـرص العمـل بانتظـام، تقـل أيـضا فـرص عمـل          . ٢٠٠٨يف عام   يف املائة   
ــن          ــة م ــوى العامل ــة للق ــسنوات األخــرية، هبجــرة قوي ــسمت، يف ال ــيت ات ــرأة يف القطاعــات ال امل

  .الرجال
    

  ) ألرقام املعهد الوطين لإلحصاءاتINEAمعاجلة الـ ) (بالنسبة املئوية(العاملني يف الزراعة 
  ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩

٣,٢٣,٠٣,٠٢,٨٢,٧٢,٨   الشمال-الوسط 
٧,٥٧,٢٧,٤٧,٠٦,٧٦,٥  اجلنوب
٤,٤٤,٢٤,٣٤,٠٣,٨٣,٨  اجملموع

  )بالنسبة املئوية(النساء العامالت يف الزراعة إىل جمموع العاملني يف الزراعة 
  ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩

٢٨,٩٢٨,٧٢٨,٦٢٩,٩٢٩,٩٢٨,٧  ل الشما-الوسط 
٣٣,٣٣٢,٤٣٣,٠٣١,٠٣٠,٢٢٧,٩  اجلنوب
٣١,١٣٠,٥٣٠,٨٣٠,٤٣٠,١٢٨,٣  اجملموع
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  ) ألرقام املعهد الوطين لإلحصاءاتINEAمعاجلة الـ ) (بالنسبة املئوية(العاملني يف الزراعة 
  )بالنسبة املئوية(الرجال العاملني يف الزراعة إىل جمموع العاملني يف الزراعة 

  ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
٧١,١٧١,٣٧١,٤٧٠,١٧٠,١٧١,٣   الشمال-الوسط 
٦٦,٧٦٧,٦٦٧,٠٦٩,٠٦٩,٨٧٢,١  اجلنوب
٦٨,٩٦٩,٥٦٩,٢٦٩,٦٦٩,٩٧١,٧  اجملموع     
 ال تزال هناك حقيقـة مركبـة ومنوعـة تتعلـق بالعمـل وراء البيانـات اإلحـصائية لعمالـة                 - ٢٥٦
ــز األويل هلــا، وكــثريا مــا يكــون ذلــك     : املــرأة ــة املــشاركة يف حــصاد املنتجــات والتجهي العمال

؛ )ما زال ذلك منتشرا بـصفة خاصـة يف اجلنـوب         ( عمل تقارب الظروف غري الشرعية       بظروف
والنساء الاليت يعملن كمجرد بـدائل ألفـراد األسـرة الـذين يعملـون بالفعـل يف قطاعـات عمـل                     
أخرى؛ والنساء الاليت يعملن كل الوقت داخل األسرة إال أهنن ال حيصلن على اعتـراف رمسـي       

عمال الزراعية على حنو شامل، الـاليت كـثريا مـا يركـزن علـى تعـدد                 بدورهن؛ واملشتغالت باأل  
  .املهام، مما مكنهن من بناء مزارع تنافسية مستدامة

تـدير  : يوضـح الـصورة التاليـة     ) ٢٠٠٧( والنظر إىل أرقام املعهد الـوطين لإلحـصاءات          - ٢٥٧
 كــثريا عــن مثيلــه  ويقــل هــذا الــرقم ).  يف املائــة٣٢,٢(النــساء حــوايل ثلــث املــزارع اإليطاليــة  

ــا يف     ) يف املائــة٦٧,٨(للرجــال  ــه نتيجــة لــذلك ال جيــري متثيــل املــرأة متثــيال كافي ، ممــا يعــين أن
ومـع ذلـك، جتـدر اإلشـارة يف هـذا الـصدد إىل أنـه يف                 . الرابطات التجارية واملؤسـسات العامـة     

ات  والرابطــONIFAالــسنوات األخــرية اختــذت بعــض اخلطــوات إىل األمــام بفــضل جهــود الـــ   
مثل النساء يف امليدان الحتاد املـزارعني اإليطـاليني         (النسائية اليت أنشئت داخل منظمات القطاع       

  ).Coldirettiواملرأة يف األعمال التجارية لـ 
 شهدت، خبالف املاضي، هبـوط      ٢٠٠٧-٢٠٠٠ ومن اجلدير بالذكر أيضا أن الفترة        - ٢٥٨

 ٦٣٢ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٠ امـرأة يف عـام   ٧٩٦ ٠٠٠يف عدد املشتغالت باألعمـال الزراعيـة مـن       
وحدث هذا االخنفاض بصفة أساسية يف املناطق اليت متـارس فيهـا زراعـة              . ٢٠٠٧امرأة يف عام    

زالـت املـشتغالت     ومن وجهة نظر جغرافية، مـا     ). املناطق الداخلية واملناطق اهلامشية   (الكفاف  
العـدد اإلمجـايل لرؤسـاء املـزارع      يف املائـة مـن       ٣٣(باألعمال الزراعية أكثر انتشارا يف اجلنـوب        

، رغــم أن الفــارق بــني النــسبتني  ) يف املائــة٢٧مقابــل النــسبة املــسجلة يف الــشمال والــيت تبلــغ  
 يف املائـة    ٥ إىل   ٢٠٠٠ يف املائـة يف عـام        ٧مـن   ( اخنفض مبقدار نقطتني     ٢٠٠٧-٢٠٠٠للفترة  

ة يف بوغليــا وصــقلية ويف اجلنــوب تتركــز أغلبيــة املــشتغالت باألعمــال احلــر  ). ٢٠٠٧يف عــام 
  .وكامبانيا
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ــة     - ٢٥٩  وتبلــغ نــسبة رئيــسات املــزارع احلاصــالت علــى شــهادة دراســية أو درجــات علمي
).  يف املائــة٥,٢ (٢٠٠٠يف املائــة، وهــي نــسبة تزيــد قلــيال عــن النــسبة املــسجلة يف عــام   ٥,٤

 أن معظمهـن    وخيتلف الـرقم اختالفـا طفيفـا بـني الـشمال واجلنـوب، إال أنـه جتـدر اإلشـارة إىل                    
املناطق املتامخة للمراكز احلـضرية     (يعملن أساسا يف املناطق اليت متارس فيها الزراعة األكثر رحبا           

  ).وعلى السهول ويف التالل
 وتعــزى القيمــة التجاريــة املتناميــة إىل اخلــصائص الــصحية ونوعيــة املنتجــات الغذائيــة،  - ٢٦٠

 إسـهامهن يف الزراعـة أكثـر وضـوحا عـن          فضال عن أن استخدام النساء للعالج الطبيعـي جعـل         
وقد أدى هـذا بـدوره أيـضا إىل تـدعيم الـدور      . طريق منحهن دورا قياديا يف إدارة هذه املزارع 

الفعال الذي تقتطعه املرأة لنفـسها علـى حنـو متزايـد يف األنـشطة التكميليـة للزراعـة، إال أن هلـا                   
ــة      ــة الزراع ــة رحبي ــدة لكفال ــة يف املــ (ضــرورة متزاي ــة   اإلقام ــة والترفيهي ــشطة التعليمي زارع واألن

  ).واخلدمات الشخصية وما إىل ذلك
 وفضال عن ذلك، تبني بعض الدراسات االستقصائية امليدانية أن النـساء الـاليت خيتـرن                - ٢٦١

املشاركة يف الزراعة يكنَّ أفـضل اسـتعدادا إلدخـال ابتكـارات يف مـزارعهن؛ والبـدء يف عمليـة                    
ــة إلعــادة اهليكلــة،   ــالقيم    بطيئ وإعــادة التــدريب والتخــصص، ممــا يــؤدي إىل حتــسني حالتــهن ب

  .املطلقة وبالنسبة جملموع الذكور
 ٣٩ و ١٨ وبالنسبة للعامالت بـأجر يف جمـال الزراعـة، تتـراوح أعمـار معظمهـن بـني             - ٢٦٢
وبعــض العــامالت مــن البلــدان ). ٢٠٠٠ عاملــة يف عــام ٥ ٠٠٠ عاملــة مقابــل ٩ ٠٠٠(ســنة 

  .االحتاد األورويبغري األعضاء يف 
  

  املهاجرون    
 أدت التحوالت اهليكلية واالجتماعية العميقة اليت أثرت على املناطق الريفية اإليطاليـة             - ٢٦٣

ــاء، وهــي ظــاهرة       علــى مــدار العقــود األخــرية أيــضا إىل تفكــك شــبكات دعــم األســر واألحي
)  للمـسنني واملعـاقني    خدم املنازل مبا فـيهم املـرافقني بـأجر        (شجعت على تشكيل مراكز للعمل      

وال تـشارك هـؤالء النـساء يف هـذه األنـشطة فحـسب          . تضم يف األغلب نساء من بلدان أجنبية      
بــل تــشارك الكــثري منــهن يف الزراعــة وخباصــة حــصاد املنتجــات والتجهيــز األويل هلــا، وكــثريا   

  .يكون ذلك دون ضمانات تعاقدية ما
ء مـع أسـرهن يف املنـاطق الريفيـة اهلـشة             ومن اجلدير بالـذكر، أن وصـول هـؤالء النـسا           - ٢٦٤

املـدارس ومراكـز    (ينـتج عنـه ضـرورة إعـادة فـتح اخلـدمات             ) املناطق اجلبلية، على سبيل املثال    (
اليت أغلقت بسبب أن السكان مل يعودوا حمتاجني إليها حيـث أن أغلبـهم مـن                ) الرعاية النهارية 

  .املسنني
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اء املهـاجرات قـوة العمـل يف املنـاطق الريفيـة             ويظهر تطوير الطرق اليت تدخل هبا النـس        - ٢٦٥
اإليطاليـــة ديناميـــة معقـــدة جـــدا تبـــدأ بتـــارخيهن الشخـــصي وتعكـــس اخلـــصائص االجتماعيـــة 

وتتأثر تلك الطرق قبل كـل شـيء تـأثرا شـديدا بقـوانني              . واالقتصادية للمنطقة اليت يعملن فيها    
  .إيطاليا فيما يتعلق باهلجرة والعمل

يف ) واملهــاجرين كــذلك (جتــري معاجلــة مــشكلة إدمــاج املهــاجرات    وحــىت اآلن، ال - ٢٦٦
املناطق الريفية يف إطار سياسات موحدة، بل كثريا ما تترك للمبادرات اليت تتخـذها املنظمـات                

ويف األمـاكن الـيت جيـري       . غري الرحبية واملتطوعون وحلساسية اجملتمعات احمللية الـيت يعـشن فيهـا           
ــتمكنَّ   ــا، ال ي ــا جيــري      اســتغالهلن فيه ــة؛ وحيثم ــشيط املنطق مــن تقــدمي إســهاماهتن اخلاصــة لتن

  .إدماجهن حقا يف اجملتمع، تتوفر مزايا كثرية
املعهـد الـوطين لإلحـصاءات، وزارة       ( وباإلحالة املرجعية للمصادر اإلحصائية املتـوفرة        - ٢٦٧

يـا يعـيش    ميكن اآلن تقدير أن حـوايل مخـس املهـاجرين يف إيطال           ) الداخلية، الضمان االجتماعي  
ــة  ــاطق الريفي ــة مــ ٣٦وميــتص القطــاع األويل  . يف املن ــا يعمــل    يف املائ ــاجرين بينم ن هــؤالء امله

وبـالطبع ال تأخـذ التقـديرات       . يف املائة منهم يف اخلدمات املنـزلية وخدمات تقـدمي الرعايـة           ٢٧
  .يف احلسبان بالعمل غري املعلن أو العمل السري

 حـــوايل ٢٠٠٨ العـــامالت املهـــاجرات يف عـــام   ويف القطـــاع الزراعـــي، كـــان عـــدد - ٢٦٨
 يف املائـة تقريبـا مـن    ٤١ عاملة مهاجرة، وفقا آلخر البيانات املتاحة، وتعمل نـسبة        ٤٣٠ ٠٠٠

ــاع األويل    ــة يف القط ــة األجنبي ــوة العامل ــسية يف الزراعــة يف     . الق ــصورة رئي ــاجرات ب ــل امله وتعم
ــوب  ــة٧٠(اجلن ــسبتهن  ) يف املائ ــغ ن ــة يف٢٠، وتبل ــا و   يف املائ ــا وبوغلي ــة يف ١٤ كاالبري  يف املائ
جمموعـات   (ويوجد طلب قوي يف هذه املناطق على العمالة املومسية للعمال غـري املهـرة             . كامبانيا

)  يف املائـة   ٤,٤(واملناطق اليت لديها أعلى أرقام يف الشمال هي فينيتـو           ). للحصاد بصفة رئيسية  
  .هاجرات بشروط تعاقدية أفضلحيث حتظى امل)  يف املائة٨,٥(وإمييليا رومانيا 

  
  املهاجرين يف الزراعة يف إيطاليا حسب البلد األصلي واجلنسانية

  ) ألرقام املعهد لوطين لإلحصاءاتINEAمعاجلة الـ (
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

        النساء
٢٨٥ ٣٩١٤٠٨ ٩٠٩٤١٨ ٣٩٦  االحتاد األورويب

٧٦٦ ١٧١٢١ ٣٧٧٢١ ٢٦  غري االحتاد األورويب
٠٥١ ٥٦٢٤٣٠ ٢٨٦٤٣٩ ٤٢٣  موعاجمل
   الرجال

١١٣ ٩٧١٥٣٨ ٥٧٢٥٢٨ ٤٦٧  االحتاد األورويب
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  املهاجرين يف الزراعة يف إيطاليا حسب البلد األصلي واجلنسانية
  ) ألرقام املعهد لوطين لإلحصاءاتINEAمعاجلة الـ (

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

٩٥٢ ٧٧٥٦٨ ٦٣٩٦٣ ٦٩  غري االحتاد األورويب
٠٦٥ ٧٤٦٦٠٧ ٢١١٥٩٢ ٥٣٧  اجملموع

   النساء والرجال
٣٩٨ ٣٦٢٩٤٦ ٤٨١٩٤٧ ٨٦٤  االحتاد األورويب

٧١٨ ٩٤٦٩٠ ٠١٦٨٤ ٩٦  غري االحتاد األورويب
١١٦ ٠٣٧ ٣٠٨١ ٠٣٢ ٤٩٧١ ٩٦٠  اجملموع

    
 يف املائة منهن أقـل مـن        ٤٧( ومعظم املهاجرات الاليت يعملن يف الزراعة من الشابات          - ٢٦٩
يأتني أساسا من أوروبا الشرقية ومشال أفريقيا، ويعتزمن تـرك القطـاع األويل مبجـرد               )  سنة ٤٠

ساسـا إىل الظـروف املعيـشية الـصعبة الـيت يتعـرض             ويرجع هذا أ  . عثورهن على الفرصة املناسبة   
مساكن ذات أحوال صحية سيئة وساعات عمل طويلـة علـى حنـو مفـرط     (هلا العمال املومسيني    

  ).وأجور متدنية والتنقل بدرجة كبرية
 ومن املثري لالهتمام بـصفة خاصـة مالحظـة مباشـرة املهـاجرات العـامالت يف الزراعـة                   - ٢٧٠

 يف املائـة مـن املـزارع الـيت بـدأها مواطنـون              ٣٨وتـرأس النـساء حـوايل       . لةلألعمال احلرة املستق  
  .ويؤكد ما سبق اإلمكانيات الكبرية للهجرة للقطاع األويل يف إيطاليا. أجانب
ــة       - ٢٧١ ــة خــدمات الرعاي ــاطق الريفي ــاجرات يف املن ــسائدة األخــرى للمه ــال ال ــن األعم  وم

ــال  ( ــسنني واملعــوقني واألطف ــى العــامالت احملليــات     وتــرتبط هــذه ا ). للم ــاهرة بالطلــب عل لظ
لتحــررهن مــن قيــود الزمــان واملكــان، كــم ميكــن أن تعــزى إىل العــدد الكــبري مــن املــسنني ممــن  
يتركون وحدهم، وهـو األثـر الطويـل املـدى للـهجرة املـستمرة الـيت أثـرت دومـا علـى املنـاطق                        

ا للرعايـة، فيـسد عملـهن       وميثـل هـؤالء النـساء مـصدرا ضـمني         . الريفية، وخباصة أكثرها هتميـشا    
. جوانــب الــنقص يف النظــام العــام الــذي يقيــده التخفــيض الكــبري يف التمويــل علــى حنــو متزايــد 

وهــؤالء النــساء األجنبيــات الــاليت يــصلن إىل إيطاليــا للعمــل لــيس لــديهن رغبــة ســوى إرســال  
ها يف  وغالبـا مـا تكـون هـؤالء النـساء ناضـجات ولـديهن أسـر يقمـن بإعالتـ                   . أموال إىل الـوطن   

والطبيعة املؤقتـة لظـروف هـؤالء    . بلداهنن األصلية اليت يتمنني العودة إليها يف أقرب وقت ممكن  
النساء جتعلهن مستعدات لقبـول شـروط العمـل األكثـر تطرفـا وصـعوبة، ولـيس لـديهن سـوى                     

  .مطالب قليلة تتعلق باحتياجاهتن، ويشاركن بقدر ضئيل يف عمليات اإلدماج
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ــاطق      ومــن القطاعــات  - ٢٧٢ ــاجرن إىل املن ــاليت يه ــساء ال ــاجرات الن الكــبرية األخــرى للمه
وهـؤالء النـساء، خبـالف النـساء الـاليت يعملـن، حيـافظن              . الريفية اإليطاليـة لالنـضمام ألسـرهن      

بشدة على ثقافتهن وتقاليدهن، ويعزى ذلك جزئيا إىل عـزمهن علـى تكـريس أنفـسهن لرعايـة         
حمـدودة للتفاعـل مـع جمتمعـاهتن احملليـة، ممـا ميكـن للعمـل          وهلؤالء النساء فرص    . األسرة واملنـزل 

واالندماج أكرب املشاكل اليت تعاين منها هؤالء النساء إال أن لـديهن يف الوقـت نفـسه                 . توفريها
  .احتياجات ضخمة كثريا ما يفشلن يف ترمجتها إىل مطالب فعالة للخدمات

  
  نوعية احلياة واخلدمات واهلياكل األساسية    

ا ذكرنا، تتـأثر نوعيـة حيـاة املـرأة الريفيـة تـأثرا كـبريا بـالفرص الـيت تتيحهـا سـوق             كم - ٢٧٣
درجـة  (العمل احمللية، ووجـود هياكـل أساسـية وخـدمات للـسكان، واملوقـع اجلغـرايف للمكـان                 

  .وتقسيم األدوار بني اجلنسني) االنعزال
 هتميـشا، تعـاين مـن أوجـه          وال تزال املناطق الريفية اإليطاليـة، وخباصـة املنـاطق األكثـر            - ٢٧٤

قصور شديدة تتعلق بتوفري اهلياكل األساسية واخلدمات للسكان، وهو عجز تزيـد مـن تفاقمـه                
ــصادية    ــة االقت ــا األزم ــسببت فيه ــيت ت ــضات ال ــق واخلــدمات   . التخفي وال يوجــد نقــص يف املراف

ــرب املر       ــا يف أق ــة الوصــول إليه ــضا يف إمكاني ــل أي ــاطق فحــسب، ب اكــز املوجــودة يف هــذه املن
كـل مـن    (ومورفولوجيـا املنـاطق الريفيـة ونقـص اهلياكـل األساسـية وخـدمات النقـل                 . احلضرية

جيعــل مــن املــسافات بــني املراكــز احلــضرية واملنــاطق الريفيــة أثقــل ) الطــرق والــسكك احلديديــة
ويسوء هذا العجز يف املناطق الداخلية مـن اجلنـوب حيـث يـضطر النـاس إىل التعامـل مـع                     . عبئا

  .ودة جدا للنقل العام ونظام للطرق تنقصه الصيانةوسائل حمد
 وإذا ما اعتربنا أن البحث عن عمل كثريا ما يسفر عن حاجة املرأة الريفيـة إىل التنقـل                   - ٢٧٥

يوميا ملسافات قصرية وطويلة، ويعقب ذلك اهلياكل األساسية الضعيفة يف املنـاطق الريفيـة الـيت                
ية، ممـا جيعـل مـن الـصعب علـيهن احلفـاظ علـى أسـرة         يكون من نتيجتها تدهور أحواهلن املعيش    

وال ميكـن  . ووظيفة، وخباصة عندما ال يكون هناك تفويض جزء من تنظيم األسـرة إىل آخـرين              
 إىل العمــل لــيس دائمــا باخليــار الــذي ميليــه الطمــوح الــوظيفي أو االنتقــالاالســتهانة أيــضا بــأن 

ات من القـوى العاملـة املؤنثـة ذات املهـام       الوعد بأجر أفضل، كما أنه كثريا ما يؤثر على قطاع         
  .املتواضعة واألجور املتدنية

 ويالحظ أنه بفضل السياسات اإلمنائية اهليكلية والريفية للمجتمع احمللـي الـيت ختـصص           - ٢٧٦
جزءا من التمويل مـن أجـل مـشاريع لتحـسني نوعيـة احليـاة يف املنـاطق الريفيـة، اختـذت تـدابري                        

ــز اهلياكــل واخلــدمات األساســية    علــى مــدار العقــد املاضــي    ــة لتعزي ــة اإليطالي ــاطق الريفي يف املن
 - والرعايــة النهاريــة يف جمــال الزراعــة -خــدمات الرعايــة املنـــزلية ورعايــة األطفــال (الــصغرية 
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وأجــري العديــد مــن التــدخالت ). وخــدمات النقــل حتــت الطلــب ذهابــا وإيابــا ومــا إىل ذلــك 
ورويب اليت هتدف بصفة خاصة إىل التشجيع علـى اختـاذ تـدابري       بفضل املبادرة الرائدة لالحتاد األ    

  .إمنائية ريفية ميكن للسكان املعنيني حتمل نفقاهتا
 ولتقليل عزلة املناطق الريفية اإليطاليـة، عـززت احلكومـة الوطنيـة طيلـة العقـد الـسابق                    - ٢٧٧

ة االتـصال ذي    سياسة لتوسيع نطاق استعمال تكنولوجيات االتصال اجلديدة، وخباصـة إمكانيـ          
كما سامهت اجلهود املبذولة على الـصعيد اإلقليمـي إسـهاما كـبريا يف تـضييق         . النطاق العريض 

 يف املائـة    ٨١ جـرت تغطيـة      ٢٠٠٨الفجوة إىل حد كبري بني خمتلف مناطق إيطاليـا، ففـي عـام              
وة كـبرية   وال تزال توجـد فجـ     ).  يف املائة من املراكز احلضرية     ٨٩مقارنة بـ   (من املناطق الريفية    

 الـيت تـوفر اتـصاال سـريعا         DSLبني املناطق الريفية واحلضرية بالنسبة خلطوط االشتراك الرقمـي          
 يف ٨٩ يف املائــة فقــط مقابــل ١٧ شــكلت املنــاطق الريفيــة املغطــاة ٢٠٠٨يف عــام (باإلنترنــت 

دور وال ميكــن لتوســيع نطــاق التكنولوجيــات اجلديــدة إال تعزيــز ). املائــة مــن املنــاطق احلــضرية
  .املرأة الريفية ومتكينها من حتديث شبكاهتا وبالتايل استكمال ثرواهتا من املعرفة

  
  النهج اجلنساين يف السياسات اإلمنائية الريفية    

والتـدخالت هـي نـسخ    .  ال يوجد يف إيطاليا اآلن سياسة وطنيـة معينـة للتنميـة الريفيـة           - ٢٧٨
ة اهليكليــة والزراعيــة والريفيــة يف اجملتمــع احمللــي  إقليميــة للــربامج املقدمــة يف الــسياسات اإلمنائيــ 

  ).السياسات الزراعية املشتركة، الربامج التنفيذية اإلقليمية، اخلطط اإلمنائية الريفية اإلقليمية(
 وبإلقاء نظرة على الربامج اإلمنائية الريفية يتبني عدم تناول النـهج اجلنـساين حتديـدا يف                 - ٢٧٩

 وتتــرجم هــذه الــربامج يف غالــب األحيــان إىل أولويــات ومعــايري       فــرادى الــربامج اإلقليميــة،  
للمكافآت يف املرحلة التمهيدية، وتترجم يف بعض احلاالت إىل تـدابري إعالميـة موجهـة حتديـدا               
صوب املشتغالت باألعمال احلرة، وهن مستفيدات ال ميكن الوصـول إلـيهن غالبـا مـن خـالل                  

  . اإلدارات العامةقنوات االتصال التقليدية اليت تستخدمها
 وكما سبق ذكره، تأثرت املناطق الريفية اإليطالية طيلة العقد املاضي بعمليات جتديـد              - ٢٨٠

الــسياسات اإلقليميــة، ممــا أدى إىل ظهــور عمليــات إمنائيــة داخليــة ومتكاملــة وجتــري املــشاركة 
خلطط اإلمنائية احملليـة،    وأحد األمثلة جتربة املشاريع اإلقليمية املتكاملة وا      . فيها على نطاق واسع   

وقــد . وقامـت بتنفيـذ هـذه اخلطـط جمموعــات عمـل حمليـة يف إطـار مبــادرة قـادة اجملتمـع احمللـي          
اضطلعت النساء بفـضل مهـاراهتن التنظيميـة وحيويتـهن اخلالقـة وقـدرهتن علـى التكيـف بـدور                    

ؤالء النــساء وهــ. بــارز، وخباصــة علــى الــصعيد الــتقين، يف إدارة هــذه النــهج اإلمنائيــة اجلديــدة   
اكتـسنب خـربة يف     ) مديرات مـشاريع ومنظمـات وموظفـات إداريـات ومـا إىل ذلـك             (املهنيات  

هــذا اجملــال ولــديهن مهــارات تقنيــة واجتماعيــة ويف جمــال االتــصاالت تــسمح حبــدوث تــدفق     
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دائري للمعلومات واستمراره بني املؤسـسات والـشركات واملـستفيدين؛ ويتزايـد الطلـب علـى            
  . االقتصاد العاملي الراهنهذه اخلصائص يف

 ومن األدلة األخرى على ذلك، يبني حتليل تـشكيل جمموعـات العمـل احملليـة الناشـطة                  - ٢٨١
يف الفتـــرة الربناجميـــة ( جمموعـــة ١٣٢يف املنـــاطق الريفيـــة يف مجيـــع أحنـــاء البلـــد البـــالغ عـــددها 

ن بـدور فعـال يف       يف املائة من املهنيني الـذين يـضطلعو        ٥٧أن النساء يشكلن    ) ٢٠٠٧-٢٠٠٠
ويف الوقــت نفــسه، تــشكل ). التنظــيم واملعلومــات وتقــدمي الــدعم الــتقين إىل العــاملني (اإلقلــيم 
وبالتأكيـد  .  يف املائة من املوظفني الذين يقومـون مبهـام اإلدارة وأعمـال الـسكرتارية              ٥٥النساء  
صــنع القــرار زالــت هنــاك حاجــة إىل حتقيــق الكــثري مــن التقــدم، وخباصــة بالنــسبة هلياكــل    فمــا

ومرة أخرى، توجد فجوة بني اجلنسني متيل بقـوة ناحيـة الرجـال     ). جمايل اإلدارة والسياسة   يف(
 جمموعـة،   ١٣٢يوجد إال مخس رئيسات بني رؤساء جمموعات العمل احمللية البـالغ عـددها               ال(

  ). يف املائة من أعضاء اجملالس اإلدارية من النساء٩وحوايل 
  

   تستهدف النساء يف املناطق الريفيةالسياسات الصحية اليت    
 اســتهلت وزارة الــصحة، يف ســياق الــسياسات الــصحية الــيت تــستهدف اإلنــاث مــن    - ٢٨٢

 -جـل أهـداف اخلـدمات       اإلجـراءات النظاميـة واملـساعدة التقنيـة مـن أ          ”السكان يف اجلنـوب،     
وفقـــا  الـــذي يتـــصل بالـــسياق االســـتراتيجي الـــوطين،  “مـــشروع الرعايـــة الـــصحية املتكاملـــة

ــة رقــم   ٢٧ للمــادة  وهــي وثيقــة التخطــيط الــيت  ١٠٨٣/٢٠٠٦ مــن الئحــة اجلماعــة األوروبي
ــا يف سياســات التماســك         ــصوص عليه ــداف املن ــق األه ــى أساســها إىل حتقي ــا عل ــسعى إيطالي ت

  .٢٠١٣-٢٠٠٧اجملتمعي للفترة 
 وبـــدأت وزارة الـــصحة هـــذا املـــشروع بالتعـــاون مـــع وزارة العمـــل والـــسياسات        - ٢٨٣
اعيــة وإدارة شــؤون األســرة التابعــة لــرئيس الــوزراء؛ واملــشروع نتيجــة جلهــود متكاملــة  االجتم

 مـن الـسياق     ٤للجمع بني كل أنشطة املساعدات العامة والتقنية اليت تتمشى مع األولوية رقـم              
ــي   ــوطين، وهـ ــتراتيجي الـ ــاعي  ”االسـ ــاج االجتمـ ــذب   اإلدمـ ــاة واجلـ ــة احليـ ــدمات لنوعيـ واخلـ

 االستراتيجية هلذه األولويـة زيـادة مـشاركة املـرأة يف سـوق العمـل                وأحد األهداف . “اإلقليمي
عن طريق زيـادة خـدمات الرعايـة الشخـصية؛ وسـيؤدي هـذا بـالطبع إىل ختفيـف العـبء علـى                      

  .املرأة داخل األسرة وجعل التوفيق بني احلياة األسرية وحياة العمل أسهل بالنسبة هلا
عـدد احلـضانات    (فضل جمموعة مـن املؤشـرات        ويقاس النجاح يف حتقيق هذا اهلدف ب       - ٢٨٤

النهارية، حصول األطفال على خدمات رعاية الطفل، تلقي املـسنني للرعايـة املنــزلية املتكاملـة                
اليت حتـسب علـى أساسـها بانتظـام الـتغريات يف      ) ونسبة تغطية تكاليف الرعاية املنـزلية املتكاملة    

ومتشيا مع األهداف املذكورة أعاله، حـددت       . توقعةالنسبة املئوية، مقارنة بالقيم األساسية وامل     
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وزارة الصحة ووزارة العمـل والـسياسات االجتماعيـة وإدارة سياسـات األسـرة التابعـة لـرئيس                 
الوزراء جمموعة من األنشطة واملشاريع اليت ترمـي إىل مـساعدة اإلدارات اإلقليميـة يف اجلنـوب                 

، وهــو زيــادة النــسبة املئويــة ٦دمــة رقــم علــى تنفيــذ األنــشطة الــيت تــستهدف حتقيــق هــدف اخل
  . يف املائة٣,٥ يف املائة إىل ١,٦للمسنني املنتفعني بالرعاية املنـزلية املتكاملة من 

ــدعم للجنـــوب    - ٢٨٥ ــو تقـــدمي الـ ــوليز ( واهلـــدف الرئيـــسي مـــن املـــشروع هـ ــروزي ومـ أبـ
يط وتقــدمي ورصــد لربجمــة وختطــ) وبازيليكاتــا وكامبانيــا وأبوليــا وكاالبريــا وصــقلية وســردينيا 

وجـوهر املـشروع   . خدمات الرعاية املنـزلية ملن جتاوزوا اخلامسة والـستني وفقـا ملعـايري املالءمـة             
ــة مــع خــدمات الرعايــة            ــة الــصحية احمللي ــيت تقــدمها وحــدات الرعاي ــاج اخلــدمات ال ــو إدم ه

 وإدارة  االجتماعية اليت تقدمها اهليئات احمللية، أيـضا بفـضل اعتمـاد أدوات مـشتركة للتخطـيط               
وجيـري متويــل املــشروع مــن مـوارد صــندوق املنــاطق املتخلفــة   . اخلـدمات وتقيــيم االحتياجــات 

ــورو    ــون ي ــدره ملي ــغ ق ــدرها      . النمــو مببل ــة ق ــة األوىل بتكلف ــن املرحل ــا م ــهاء حالي وجــرى االنت
 يورو مأخوذة من الصندوق؛ ولتنفيـذ هـذا املـشروع، جـرى التوقيـع علـى اتفاقيـة                    ٥٠٠ ٠٠٠

ريب والدراسات التابع للدولة اإليطالية اليت عهدت إليه هذه الوزارة واإلدارتـان            مع مركز التد  
ــة   ــساعدة التقني ــان بامل ــرة      . األخري ــدخول يف فت ــى ال ــشروع عل ــراهن، يوشــك امل ويف الوقــت ال

وسيستهل أعمال مستعرضة مشتركة يف مثان منـاطق وأعمـال          ) بتمويل مماثل (السنتني الثانية له    
طقـة علـى أسـاس األهـداف الـيت جـرى التوصـل إليهـا يف املرحلـة األوىل                    معينة خمصصة لكل من   

  .واالحتياجات اإلقليمية اليت مت حتديدها لألنشطة الالحقة
  

  نساء طائفة الروما والنساء املهاجرات    
بينمـــا يـــوفر التقريـــر بعـــض املعلومـــات عـــن نـــساء طائفـــة الرومـــا   ] ٣٠الـــسؤال رقـــم [

املة للخطــوات املتخــذة مــن قبــل الدولــة الطــرف   توجــد صــورة شــ  واملهــاجرات، فإنــه ال
للقــضاء علــى التمييــز ضــدهن يف جمــاالت التعلــيم والعمالــة والــصحة واملــشاركة يف احليــاة  

يرجـى  . نادت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة        السياسية واحلياة العامة، حسب ما    
 وآفاق احلياة للنـساء املنتميـات       اهلوية اجلنسانية ”تقدمي معلومات عن نتائج البحث املعنون       

 مــن التقريــر، ومعلومــات عــن سياســات  ١٢٨، املــشار إليــه يف الفقــرة “إىل طائفــة الرومــا
 مـن املـادة   ١وتدابري تشريعية حمددة، مبا يف ذلك اختاذ تدابري خاصة مؤقتة مبوجـب الفقـرة    

ء طائفـة الرومـا      يف االتفاقية، من أجل القضاء على األشكال املتداخلة للتمييز ضـد نـسا             ٤
ويرجى تقدمي معلومات عن النتائج اليت حتققـت        . واملهاجرات، يف اجملاالت املذكورة أعاله    

  .من خالل تنفيذ هذه التدابري



CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1

 

92 11-27386 
 

 مولت وزارة العمـل والـسياسات االجتماعيـة جمموعـة مـن           ٢٠١٠-٢٠٠٢ يف الفترة    - ٢٨٦
لألجانب بوجـه عـام واملهـاجرات       املبادرات الرامية إىل تعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي        

، باالشـتراك مـع   )١٦(وطلبت الوزارة بصفة خاصة من املعهد الوطين لإلحصاءات. بوحه خاص 
وزارة تكــافؤ الفــرص، إعــداد دراســة استقــصائية رائــدة عــن درجــة انــدماج النــساء والرجــال     

 وافقـت   ٢٠١٠يونيـه   /ويف حزيـران  . األجانب حبيث جيري البدء يف تنفيذها يف األشهر القادمة        
 الـيت عززهـا     “اهلويـة واملـشاركة املتبادلـة     : خطـة لإلدمـاج مـع األمـن       ”احلكومة اإليطاليـة علـى      

وتلخص اخلطـة االسـتراتيجية الـيت تعتـزم         . وزير العمل والسياسات االجتماعية ووزير الداخلية     
 بأســلوب احلكومــة اإليطاليــة، بالعمــل املــشترك، اتباعهــا يف املــسائل املتعلقــة بإدمــاج املهــاجرين

وتـضع اخلطـة اإلجـراءات واألدوات الرئيـسية         . جيمع بني األمن والسياسات الواجبة لالستقبال     
وعـن طريـق هـذه اخلطـة تؤكـد احلكومـة       . املزمع إقرارها بغية تعزيز مـسارات اإلدمـاج الفعلـي         

ويعتـــرب اإلدمـــاج االجتمـــاعي  . اإليطاليـــة دور املـــرأة بوصـــفها قـــوة دافعـــة لتحقيـــق اإلدمـــاج  
والطــرق اخلمــسة . لدرجــة اإلدمــاج الــيت حققهــا أي جمتمــع“ اختبــار املــصداقية”جرات للمهــا

مــن اللغــة إىل القــيم؛ والعمــل؛ واإلســكان : لإلدمــاج الــيت وضــعتها اخلطــة هــي التعلــيم والــتعلم
  .واحلوكمة احمللية؛ وإمكانية احلصول على اخلدمات األساسية؛ واألطفال واجليل الثاين

ــة، مــن صــندوق اإلدمــاج االجتمــاعي     ومولــت وزارة ال- ٢٨٧ عمــل والــسياسات االجتماعي
، جمموعـة مـن املـشاريع       ٢٠٠٧، الذي أنشأه القانون املايل لعام       ) مليون يورو  ٥٠(للمهاجرين  

: اليت قدمتها املناطق واهليئات احمللية واهليئات والرابطات والـيت تتعلـق مبجـاالت التـدخل التاليـة                
 األجانب؛ ومحاية القُـصَّر األجانـب غـري املـصحوبني بـذويهم؛             دعم اإلسكان؛ واستقبال الطلبة   

واالستفادة من األجيال الثانية؛ ومحاية املهاجرات املعرضـات خلطـر التـنفري االجتمـاعي؛ ونـشر        
  .اللغة اإليطالية؛ ونشر املعرفة بالقوانني اإليطالية واملسارات احملتملة لإلدماج االجتماعي

 للمــرأة علــى وجــه التحديــد، جــرى االضــطالع بتــدخالت     ويف اجملــاالت املخصــصة- ٢٨٨
معينة حلمايـة املهـاجرات املعرضـات خلطـر التـهميش االجتمـاعي، وترمـي هـذه التـدخالت إىل                    

وللنــساء الــاليت لــديهن أطفــال (تنفيــذ تــدخالت لالســتقبال يف املرافــق املــصممة إليــواء النــساء 
أو االجتماعيـة؛ وهتيئـة     /ملعانـاة االقتـصادية و    فيما يتعلق بظروف األسرة والعمل و ا      ) قُصَّر أيضا 

مــسارات للتعزيــز االقتــصادي واالجتمــاعي للمهــاجرات يف حــاالت الــشدة، أيــضا مــن خــالل 
ــساين       ــز اجلنـ ــكال التمييـ ــع أشـ ــن مجيـ ــة مـ ــوظيفي، واحلمايـ ــاج الـ ــاد واإلدمـ ــدريب واإلرشـ التـ

__________ 

ري تطبيــق كُلــف املعهــد الــوطين لإلحــصاءات بــإجراء دراســتني استقــصائيتني رائــدتني معنيــتني إضــافيتني جيــ    )١٦(  
األوىل عن التمييز على أسـاس اجلـنس واجلنـسانية وامليـل اجلنـسي، والثانيـة         : منظور جنساين عليهما كما يلي    

وقد طلب ذلك كل من وزارة الـصحة ووزارة الداخليـة ووزارة تكـافؤ        . عن إدماج األجانب وشعب الروما    
  .ترتيبالفرص نظرا الهتمامها بالصحة والتجنس واإلدماج اجلنساين على ال
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اخلــدمات (لعامــة العنــصري؛ وإنــشاء بــرامج تعــزز إمكانيــة احلــصول علــى اخلــدمات ا/والعرقــي
، أيـضا مـن     )الصحية واخلدمات التعليمية وخدمات الـدعم الـوظيفي ومـا إىل ذلـك            /االجتماعية

خالل مساعدة الوسطاء الثقافيني؛ وشـن محـالت إعالميـة مبختلـف األدوات واآلليـات لـصون                  
 املرأة، هتدف إىل منع ومكافحة ممارسات وأشكال القسر النفسي والبدين فضال عن مجيع مظاهر   

ويف جمـال التـدخل هـذا، بلـغ إمجـايل           . العنف اجلنساين واإليذاء والتهديد يف بيئيت املنــزل والعمـل         
  . يورو٣ ٣١٧ ١٠٧,٤٦ مشروعا مببلغ إمجايل قدره ١١عدد املشاريع اليت جرى متويلها 

 ومــن التــدخالت اهلامــة أيــضا التــدخالت الــيت أجريــت يف القطــاع املدرســي، حيــث    - ٢٨٩
ــدين    جيــري إىل جانــب  ــة األجانــب تــدخالت ملــشاركة الوال مــسارات اســتقبال وإدمــاج الطلب

ــالء         ــع إي ــب، م ــة األجان ــه املدرســي للطلب ــشطة املدرســية ويف التوجي ــاجرة يف األن واألســر امله
األولوية للمهاجرين حديثا؛ وهذه التدخالت قادرة على تعزيز احلوار بني الثقافات بـني الطلبـة          

 مشروعا هلـذا اجملـال مـن التـدخل          ٢٥ وجرى متويل ما جمموعه      .اإليطاليني واألجانب وأسرهم  
  . يورو١ ٦١٤ ٠١٣,٨٣مببلغ إمجايل قدره 

 يـورو للـصندوق الـوطين لـسياسات         ٢٧ ٣٦٠ ٠٠٠ خـصص مبلـغ      ٢٠٠٩ ويف عام    - ٢٩٠
وتعلقـت التـدخالت    . اهلجرة لالضطالع بتدخالت من أجل اإلدمـاج االجتمـاعي للمهـاجرين          

تـدخالت لـصاحل املهـاجرات؛ ونـشر معلومـات بـشأن إمكانيـة              : ا يلـي  املقررة بـصفة رئيـسية مبـ      
احلــصول علــى اخلــدمات العامــة؛ واللغــة اإليطاليــة؛ ومحايــة القُــصَّر األجانــب غــري املــصحوبني    

وفيما يتعلق باملهاجرات منحت تربعات، من خالل إشعار عام، لصاحل اجلهـات الـيت              . بذويهم
هليئــات والرابطــات الــيت تــضطلع بأنــشطة لــصاحل  جــرى إدراجهــا يف اجلــزء األول مــن ســجل ا 

وُمنحــت اهليئــات العــشر األوىل متويــل . املهــاجرين وتنفــذ ممارســات ســليمة تتنــاول املهــاجرات
  . يورو٤٠٠ ٠٠٠يهدف إىل تكرار املشروع مببلغ إمجايل قدره 

 وبوجــه خــاص فــإن الــدورات الدراســية الراميــة إىل تعلــم اللغــة اإليطاليــة أنـــشئت          - ٢٩١
ــذ عــام   بت ــة من ــدره   (٢٠٠٢مــويالت وطني ــغ إمجــايل ق ــورو١٢ ٨٨٩ ٣٢٦مببل ــزال ) ي ، وال ت

اهليئــات تقــوم هبــا يف هيئــات القطــاع الثالــث ويف املنــاطق، وتعتــرب النــساء أهــداف مميــزة نظــرا    
وعند اختتـام الـدورات ميكـن للطلبـة         . للصعوبة الكبرية اليت يواجهوهنا يف احلصول على التعليم       

  .نات للحصول على شهادة معرفة اإليطالية كلغة أجنبيةالتقدم لالمتحا
 ووضعت وزارة العمـل والـسياسات االجتماعيـة، كجـزء مـن الربنـامج الـسنوي لعـام                   - ٢٩٢
 التابع للصندوق األورويب إلدماج رعايا البلدان الثالثة، مقترح ملـشروع إلجـراء حتقيـق               ٢٠٠٧

وكـان  . إلدماج االجتماعي لألجنبيـات   يتعلق خبربات األشخاص املدرجني يف سجل يف قطاع ا        
اهلدف هـو إجـراء مـسح للتعـرف علـى األشـخاص الـذين يعملـون يف القطاعـات ذات األمهيـة                       
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بالنــسبة للتحقيقــات وتــسليط الــضوء علــى خــصائص التــدخالت الــيت جــرى االضــطالع هبــا،   
نتــائج وتقــدم . وكــذلك بالنــسبة لفعاليتــها وكفاءهتــا، وحتديــد اخلــربات واملمارســات الــسليمة  

التحقيق، باإلضافة إىل توفري عناصر إلجراء دراسة أكثر عمقـا لوضـع سياسـات إدمـاج فعالـة،                  
وموجهة بوجه خـاص صـوب هـذه الفئـة مـن املنـتفعني، أسـسا للتحلـيالت وزمخـا للمزيـد مـن                

  .التطورات الفعالة من أجل األشخاص املعنيني
لألجانـب فيمـا يتعلـق باحلـصول علـى         وبغية التنفيـذ الفعـال لتحقيـق املـساواة الكاملـة             - ٢٩٣

خدمات الصحة العامة، عززت وزارة العمل والسياسات االجتماعية مـسارات إعالميـة تتعلـق              
مبــسألة الرعايــة الــصحية ال تــستهدف الوفــاء باالحتياجــات البــسيطة للرعايــة الطبيــة فحــسب،   

مـل والـوالدة، ومنـو    تستهدف أيضا الوقاية من األمراض، وتقـدمي املـساعدة فيمـا يتعلـق باحل      بل
ــة     ــاة االجتماعي ــشأ مــن ظــروف املعان ــع األمــراض الــيت تن ــة،  . القُــصَّر، ومجي وحتقيقــا هلــذه الغاي

اتفاقيــة مــع املعهــد الــوطين لتعزيــز صــحة الــسكان املهــاجرين ومكافحــة أمــراض الفقــر    وَُقّعــت
)Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il 

contrasto delle malattie delle povertà( يورو، هتدف إىل وضع برنـامج  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠، مببلغ 
للتــدخالت ملــساعدة الــسكان األجانــب علــى احلــصول علــى خــدمات الرعايــة الــصحية، مــع     
االهتمام بصفة خاصة باحلوامل والقُصَّر، من خالل استخدام وسطاء ثقـافيني جيـري إشـراكهم               

  .غل الصحية احمللية يف إيطاليايف الشوا
) الـدور الـسكنية  (“ case alloggio” وتنبغي اإلشارة أيضا إىل املشروع الرائد املعنـون  - ٢٩٤

 كجـــزء مـــن الربنـــامج التـــشغيلي الـــوطين ٢٠٠٧-٢٠٠٣الـــذي جـــرى وضـــعه أثنـــاء الفتـــرة 
)Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006) (   يـة جنـوب   األمـن مـن أجـل تنم

ويتناول املشروع، من خـالل تركيـزه علـى أداء إجـراءات التـدريب              ). ٢٠٠٧-٢٠٠٠إيطاليا  
املهين واستهدافه ملا يلحـق ذلـك مـن إدمـاج يف سـوق العمـل، الالجئـات، والنـساء الـاليت هلـن                        
 احلق يف تدابري احلماية املؤقتة، والنساء املوجودات بطريقة مـشروعة يف اإلقلـيم الـوطين والـاليت                
. يتعرضن حلاالت من الضيق واحلوامل، والنساء الاليت يطلنب احلـصول علـى اللجـوء الـسياسي               

ــق           ــيت جتــري يف املراف ــة ال ــتقبال األولي ــة االس ــة ملرحل ــدمي خــدمات منوذجي ــشروع تق ــاح امل وأت
. السكنية، حيث تقدم عـدة خـدمات هتـدف إىل تعزيـز إدمـاج املنـتفعني يف العمـل ويف اجملتمـع                     

دمات باللغة والتدريب املهين، والبحث النشط عـن اإلسـكان، ودعـم إدمـاج           واهتمت هذه اخل  
 دور ســكنية؛ وعقــدت ١٢مت تفعيــل . (األطفــال يف املــدارس، والبحــث املــنظم عــن الوظــائف 

ــتقبال   ٢٣ ــة؛ وجـــرى اسـ ــاجرة، أهنـــت  ٤٦٩دورة تدريبيـ ــرأة مهـ ــدورات ٣٥٤ امـ ــهن الـ  منـ
  ). منهن يف عامل العمل١٤٢التدريبية كما أدجمت 
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 وملنع أي شكل من أشـكال التمييـز وتعزيـز إنـشاء مـسارات لإلدمـاج االجتمـاعي يف                    - ٢٩٥
طائفة الروما اعتمـدت هـذه اإلدارة جمموعـة مـن التـدابري الراميـة إىل تعزيـز إدماجهـا يف العمـل                       

ــة احلــصول علــى اإلســكان    وجــرى تفعيــل . واجملتمــع، وإدمــاج األطفــال يف املــدارس، وإمكاني
 Fondo Nazionale Politiche Socialiلتـدخالت مـن خـالل الـدعم املقـدم مـن       برنامج جتـرييب ل 

ــة لعــام    (2008 ــسياسات االجتماعي ــوطين لل ــامج إىل  )٢٠٠٨الــصندوق ال ، ويهــدف هــذا الربن
تعزيز إدماج أعضاء طائفة الروما، يف املناطق اإلقليمية حيث يزيد وجـودهم بـصفة خاصـة، يف                 

غاية، جرى التوقيع على اتفاقات برامج معينـة مـع أربـع إدارات             وحتقيقا هلذه ال  . العمل واجملتمع 
تـنص  )  يـورو  ١ ٩٢٠ ٠٠٠بيدمونت ولومباردي وتوسكاين وأبوليا بالتزام مايل يبلغ        (إقليمية  

ــداخلي، وتفعيــل خــدمات إعالميــة،          ــذة الــصناعية والتــدريب ال ــى اســتخدام معاهــد التلم عل
هتمــت هــذه  او. ء الثقــافيني لطائفــة الرومــا  والتوجيــه واملتابعــة يف العمــل، وتــدريب الوســطا    

  .التدخالت بصفة خاصة بنساء الروما
 وبالنسبة للمسائل املتعلقة بالصحة، مولت الـوزارة ونفـذت، يف إطـار سياسـات املنـع                 - ٢٩٦

اخلاصــة هبــا الــيت تــستهدف الــسكان املعرضــني خلطــر االســتبعاد، مــشروعا تــشارك فيــه مجيــع     
طبيـة واحتـرام     أنظمة استقبال للمهاجرين تتـضمن تقـدمي خـدمات           :اهلجرة”: املناطق اإليطالية 

 وستنـشر نتائجـه   ٢٠١٠يوليـه  /هى املـشروع يف متـوز  ؛ وانت“احلقوق الصحية هلؤالء األشخاص  
وتضمنت أهداف هذا املشروع وضع موجز جلميع التشريعات اإلقليمية املتعلقـة بـصحة             . قريبا

  .لية املتصلة باحلصول على اخلدمات والرعايةاملهاجرين وتقييم أثر السياسات الصحية احمل
نظـم  : صـحة الـسكان املهـاجرين     ” ويوجد مشروع آخر تشترك فيه مناطق كثرية هو          - ٢٩٧

ــة  ــصحة اإلقليمي ــه    “ لرصــد ال ــل املــشروع مــؤخرا، وجــاري العمــل في ــضمن . وجــرى متوي وتت
ــيم قــدرات األنظ      ــشاء نظــام رصــد وطــين لتقي مــة الــصحية  األهــداف احملــددة هلــذا املــشروع إن

اإلقليميــة علــى االســتجابة، وفعاليــة وكفــاءة اخلــدمات وأثــر سياســات الرعايــة علــى الــسكان    
ــة حــصول أشــد األشــخاص     . املهــاجرين ــيم إمكاني وســيجري التركيــز بــصفة خاصــة علــى تقي

  .تعرضا للخطر بني املهاجرين، وهم النساء واألطفال، على اخلدمات الصحية
املهـاجرون واخلـدمات    ”ون بفـضل الفريـق الـتقين األقـاليمي           واحلوار مع املناطق مضم    - ٢٩٨

داخل اللجنة الصحية الذي يهدف بصفة رئيسية إىل وضع إمكانية موحدة حلـصول             “ الصحية
  .ووزارتنا ممثلة يف هذا الفريق. املهاجرين على العالج والرعاية الصحية يف مجيع أحناء البلد

ال األم والطفـــل يـــستهدفان املهـــاجرين  وهنـــاك مـــشروعان حمـــددان إضـــافيان يف جمـــ - ٢٩٩
صــحة وســالمة ”وميوهلمــا املركــز الــوطين للوقايــة ومكافحــة األمــراض، واملــشروع األول هــو  

؛ وجرى االنتهاء مـن املـشروع، وتـضمن صـياغة ونـشر كتيـب       “املواليد، دليل لألسر املهاجرة  
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وتوزيعـه يف   ) إيطاليـا أكثـر اللغـات اسـتخداما بـني الـسكان املهـاجرين يف              (بعشر لغـات خمتلفـة      
وهـذا الكتيـب دليـل للعنايـة باملواليـد يف أول            . “فتيـات وفتيـان العـامل     ”أجنحة األمومة بعنـوان     

  .سنة من حياهتم ويقدم معلومات مفيدة عن اخلدمات املتاحة املخصصة لصحة الطفل
فـيض  وهدفه املعلن هو خت   “  حاالت إهناء احلمل لألجنبيات    منع” واملشروع الثاين هو     - ٣٠٠

دد حاالت اإلجهاض املتكرر للمهاجرات بفـضل اإلجـراءات الراميـة إىل تعزيـز صـحة املـرأة                  ع
واإلجناب املتسم باملسؤولية مبساعدة الرابطـات النـسائية الـيت تعمـل بالفعـل يف هـذه اجملتمعـات                   

  .احمللية
ول إمكانيـة احلـص   ” ويف املشروع الذي جـرى إمتامـه لطـائفيت الرومـا والـسينيت بـشأن                 - ٣٠١
منـــوذج للتـــدخل : ى اخلـــدمات الـــصحية والتثقيـــف املعـــين بـــصحة نـــساء وفتيـــات الرومـــا علـــ

الفكرة هي اختبار طريقة للتـدخل ميكـن تكرارهـا يف مجيـع أحنـاء إيطاليـا،                 كانت  و ،“التجرييب
حبيث تقرِّب مؤسسات الصحة العامة من طـائفيت الرومـا والـسينيت عـن طريـق جعـل املـشتغلني             

مــاعي والــصحي مــسؤولني عــن تقــدمي اإلرشــاد بــشأن االســتخدام الــسليم        يف اجملــالني االجت
 ولبلوغ هذه الغايـة، جـرت       .ة وإتاحة التثقيف الصحي على حنو فعال      يللخدمات الصحية اإلقليم  

  ).اإليطالية والرومانية أو اإليطالية ولغة طائفة الروما(صياغة كتيبات ومواد معينة بلغتني 
وع الـــــصندوق األورويب لالســـــتثمار التـــــابع لالحتـــــاد  وجتـــــدر اإلشـــــارة إىل مـــــشر- ٣٠٢

ويف هــذا اجملــال يعتــزم املكتــب الــوطين . “يبالنــساء ذات األصــل األجــن” املعنــون )١٧(األورويب
ملكافحة التمييز العنصري تعزيز هذا املـشروع مـن خـالل شـن محـالت إعالميـة عـن األشـكال                     

  .يطاليااملتعددة للتمييز ضد األجنبيات للتوعية حبالتهن يف إ
مــارس، يف أعقــاب انتــهاء /فربايــر وآذار/ ومــن املتــوخى شــن هــذه احلملــة بــني شــباط  - ٣٠٣

  .إجراء اإلشعار العام، وتتضمن مؤمترا صحفيا ومبادرة خمصصة عن مناسبة يوم املرأة
 املشروع اإلعالمي فريق عامل وطين خمصص يقوم بتنـسيقه املكتـب الـوطين              وسينشئ - ٣٠٤

  .عنصري وتشارك فيه املنظمات ذات الصلةملكافحة التمييز ال
ــوقهن       - ٣٠٥ ــى إعمــال حق ــساء ذات األصــل األجــنيب عل ــساعدة الن ــق إىل م  ويهــدف الفري

وستكون هناك صلة بـني اجلنـسانية والعنـصر         . شريطة أن يكن ضحايا ألشكال التمييز املتعددة      
املــشروع وســيكون اهلــدف مــن . واألصــل اإلثــين يف صــميم أي عمــل مــن أعمــال االتــصاالت

املعين توضيح الصعوبات احملددة اليت تواجه تعزيز املساواة بني اجلنسني يف حالـة وجـود عوامـل        
  .إضافية تسبب مزيدا من الضعف، مثل العنصر أو الدين أو األصل العرقي

__________ 

  .خيصص االحتاد األورويب أموال الصندوق األورويب لالستثمار لوزارة الداخلية لتعزيز إدماج األجانب  )١٧(  
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ــصال        - ٣٠٦ ــن أدوات االت ــدءا م ــالم، ب ــائط اإلع ــف وس ــصاالت خمتل ــة االت ــضمن محل  وستت
ديدة، ويشنها املكتب الوطين ملكافحة التمييـز العنـصري بالتعـاون مـع             التقليدية إىل القنوات اجل   

. الفريــق العامــل الــوطين املــذكور أعــاله ملعاجلــة التغــرض والقوالــب النمطيــة والقــضاء عليهمــا   
وتــستهدف هــذه احلملــة الــيت ســيجري االضــطالع هبــا باملــشاركة مــع الفريــق العامــل الــوطين    

طرق إلشراك النساء ذوات األصل األجنيب، عن طريـق       الكشف بوجه خاص عن     املذكور أعاله   
) احملتويـات والرسـائل واألدوات  (األخذ يف االعتبـار بـشهادهتن وأنـسب االسـتراتيجيات والـسبل           

  .ومنع التمييز ضد النساء ذوات األصل األجنيب ومحاية حقوق اإلنسان هلنملكافحة 
ذها مـن خـالل الـصحف،        وسيجري شـن محلـة اتـصاالت واسـعة النطـاق جيـري تنفيـ               - ٣٠٧

واإلذاعة احمللية والوطنية، والفتات الدعاية يف حمطات الـسكك احلديديـة، والفتـات الدعايـة يف                
  .احلافالت واملترو

ــار    /فربايــر وآذار/ وبــني شــباط- ٣٠٨ ــة بواســطة اإلذاعــة واألخب مــارس ســيجري بــث الدعاي
يـضا يف املواقـع الرئيـسية    وسـتعرض الفتـات أ  .  مليون شخص كل يوم٤اإلذاعية اليت تصل إىل  

  .للرابطات املعنية للنساء ذوات األصل األجنيب
أبريل سيجري االضطالع باألنشطة سـالفة الـذكر،        /مارس ونيسان / وبني شهري آذار   - ٣٠٩

  .سيما يف ميالنو وروما، وخباصة يف مناسبة اليوم الدويل للمرأة ال
اريع جتارية صـغرية احلجـم ومـشاريع         واستهدفت اإلجراءات اإلجيابية تعزيز إنشاء مش      - ٣١٠

ــة تعززهــا املهــاجرات  ــادة  . جتاري ــذ امل ــم   ٧ولتنفي ــشريعي رق  جــرى ٢١٥/٠٣ مــن املرســوم الت
 للبدء يف إجراءات إجيابية ذات صـلة        ٢٠٠٩أكتوبر  /إصدار إشعار عام جديد يف تشرين األول      

  .)١٨(تتعلق بالعنصر أو األصل العرقي
. وُوجِّـه هـذا اإلشـعار إىل منظمـات اجملتمـع املـدين      . ورو يـ  ٩٠٠ ٠٠٠ وبلغت املوارد    - ٣١١

  .واجلديد يف هذا اإلشعار هو إشارته إىل إمكانية إقامة شراكات مع اإلدارات احمللية
 التابع للمكتب الـوطين ملكافحـة التمييـز    مركز االتصال ويف ضوء البيانات املقدمة من       - ٣١٢

ريع التجارية الـسالفة الـذكر، ومنـع ومكافحـة          العنصري يتعني النظر يف ثالثة جماالت هي املشا       
  .التمييز العنصري فيما يتعلق بالشباب، ودعم الرابطات داخل جمتمعات األجانب وتنميتها

  . مشروعا٢٥طلب، وموَّل املكتب  ٣٠٠ وقُدِّم ما يزيد عن - ٣١٣

__________ 

  .٢٠٠٥صدر اإلشعار العام اآلخر، األول والوحيد، الذي يرمي إىل تعزيز اإلجراءات اإلجيابية يف عام   )١٨(  
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ــصل إىل      - ٣١٤ ــغ ي ــشاريع مببل ــة م ــب مثاني ــوَّل املكت ــسبة للمجــال األول م  ٣١٥ ٩٤٣ وبالن
واستهدف إحدى هذه املشاريع بصفة خاصة نساء الروما الـذين يعيـشون يف سـكامبيا،               . يورو

ويتوخى هذا املـشروع اختـاذ تـدابري حمـددة يف           . وهي واحدة من أكثر املناطق حرمانا يف نابويل       
تــدريب مهــين يهــدف إىل إنــشاء تعاونيــات تعمــل يف قطــاع األغذيــة، والقيــام : اجملــالني التــاليني

  . متعددة الثقافاتبأنشطة
 وجيدر بالذكر أيضا يف هذا الصدد الربنامج الذي اضـطلعت بـه اإلدارة املعنيـة بقـضاء          - ٣١٥

ويشترط أن يطبق هذا الربنامج مبدأ املساواة بني اجلنسني تطبيقا كامال مبا يتماشـى              . األحداث
الفني  الـذي يـستهدف إعـادة تأهيـل الـشباب املخـ            ٤٤٨/١٩٨٨مع مرسوم رئـيس اجلمهوريـة       

  .للقانون
 ومتشيا مع اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، وتشريع االحتـاد األورويب ذي الـصلة،             - ٣١٦

 توجـــد أحكـــام ومبـــادرات معينـــة  ٢٣٠/٢٠٠٠، والالئحـــة رقـــم ٣٥٤/٧٥والقـــانون رقـــم 
وتعرب صغار الفتيات يف نظام العقوبات عن عدم ارتياحهن وفقا لطرائـق            . للفتيات والشابات 

وتــبني مــن حتليــل البيانــات بــصفة خاصــة، وإن كانــت قليلــة، أن   .  عــن طرائــق الفتيــانختتلــف
، وتنتـشر   عاجملتمـ اجلرائم تتعلق بإساءة اسـتعمال الكحوليـات واملخـدرات والنـهج العنيـف إزاء               

  .ووفقا لذلك، اعتمد النظام املعين تدابري خمصصة. الظاهرة األخرية بني صغار فتيات الروما
 للممارسـات الـسليمة، فلمـساعدة الفتيـات علـى بنـاء هويـاهتن هنـاك بـرامج                وبالنسبة - ٣١٧

خمصصة للرعاية الصحية، بدعم من اإلدارات احمللية للرعاية الصحية تـستهدف صـغار الفتيـات               
 اعتـرب قطـاع الرعايـة       ١٩٩٩ومنذ عام   . الواقعات حتت تدابري عقابية، مبا فيهن صغار األمهات       

ويف هـذا الـصدد جتـدر    . ٢٣٠/٩٩ة مبوجـب املرسـوم التـشريعي     الطفـل أولويـ  -الصحية لـألم    
  :اإلشارة إىل ما يلي

  رصد احتياجات رعاية التوليد للفتيات داخل دائرة العقاب؛  -  
  الوقاية واحلماية من األمراض املنقولة جنسيا واألمراض السرطانية اجلنسانية؛  -  
  جون؛محالت توعية بشأن الصحة لكل من السجناء وموظفي الس  -  
  تعزيز دورات ما قبل الوالدة يف مراكز املشورة األسرية؛  -  
  الوالدة يف املستشفيات بدال من مرافق االحتجاز؛  -  
  .دعم النمو العقلي والبدين للمواليد  -  
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 وجــرى تأكيــد هــذه األهــداف عــن طريــق مرســوم رئــيس جملــس الــوزراء الــصادر يف   - ٣١٨
م الرعاية الصحية يف السجون مـن وزارة العـدل           الذي حيكم نقل نظا    ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ٣٠

  .إىل وزارة الصحة
 ٣٥٤/١٩٧٥ وبالنسبة للعالقة بني السجينات األمهات واألطفال مسـح القـانون رقـم              - ٣١٩

والتـدبريان  . للسجينات بإحضار األطفال حىت سن ثالث سـنوات معهـن إىل مرافـق االحتجـاز              
، كمـا أدرجـا يف   )١٦٥/١٩٩٨ والقـانون رقـم     ٦٦٣/١٩٨٦القانون رقـم    (القانونيان التاليان   

ــم    اســتحدثا علــى نطــاق واســع تأجيــل تنفيــذ عقوبــة االحتجــاز أو        ٤٠/٢٠٠١القــانون رق
  .استخدام تدبري اإلقامة اجلربية بدال من ذلك

 ونظرا للعوامل املتنوعة اليت تسهم يف جعل هـؤالء األشـخاص أكثـر ضـعفا، أسـهمت                  - ٣٢٠
إلدمـــاج االجتمـــاعي مبـــادئ توجيهيـــة خمصـــصة بـــشأن ا”اد إدارة قـــضاء األحـــداث يف اعتمـــ

زء عــن األحــداث املخــالفني ، مبــا يف ذلــك جــ“لألشــخاص اخلاضــعني لتــدبري للــسلطة القــضائية
  :للقانون، وخباصة الفتيات

الوقاية والتشخيص املبكر وعالج االضطرابات العقلية عن طريق إشـراك نظـام خـدمات         -  
   الطفل؛-  وخباصة املشاركني يف قطاع األم األحداث ونظام الرعاية الصحية،

  .إسداء املشورة لألم والطفل، ورياض األطفال، والتدريب املهين للمرأة  -  
وافتتحـت املؤسـسة   .  وتعد مؤسسة بونترميويل للعقاب أحد أمثلة املمارسـات الـسليمة         - ٣٢١

الج بغيـة   مؤخرا أول مرفق لعقاب األحداث خمصص لرعاية الفتيـات هبـدف وضـع منـوذج للعـ                
  .كفالة إعادة التأهيل الفعال للفتيات

 وبالنسبة إلجراءات دعم النساء والفتيـات مـن ضـحايا العنـف اجلنـسي وضـع مكتـب                 - ٣٢٢
األورويب دورات تدريبيـة خمصـصة      اخلدمة االجتماعية يف باري باالشتراك مـع صـناديق االحتـاد            

ردي باإلضــافة إىل إجــراءات وإجــراءات للرعايــة العقليــة جيــري االضــطالع هبــا علــى أســاس فــ  
عن طريق وضع حـصص بـشأن العنـف         ) وخباصة لطلبة املدارس الثانوية   (خمصصة يف هذا اجملال     

  .ضد املرأة واحترام القانون
 وبالتــايل أقيمــت شــبكة بــني أصــحاب املــصلحة املعنــيني، كمــا جــرى وضــع مبــادئ     - ٣٢٣

  .توجيهية خمصصة
 الـسجينات، فـإن وجـود األجنبيـات أمـر يبعـث              وداخل هذا اإلطار، ونظرا لقلة عـدد       - ٣٢٤

ــة     . علــى القلــق ــذلك، جــرى البــدء يف مــشروع معــني بالتعــاون مــع الرابطــة اإليطالي ونتيجــة ل
لتيـسري اإلدمـاج االجتمـاعي      ) AICRE(للجانب األورويب من االحتاد الـدويل للـسلطات احملليـة           
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 لالتــصاالت ووضــعت وبالتــايل أنــشئ جهــاز خمــصص. للمهــاجرين الــشباب املعرضــني للخطــر
مبــادئ توجيهيــة متعــددة اللغــات وأنــشئ موقــع شــبكي وعقــدت اجتماعــات خمصــصة، مبــا يف  

  .ذلك مع قطاع مباشرة األعمال احلرة
  : ولتقدمي صورة عن هذه احلالة جتدر اإلشارة إىل البيانات التالية- ٣٢٥

  
  املؤسسة العقابية لألحداث    مراكز االستقبال األوىل

 النسبة املئوية لإلناث   النساءدخول  السنة   النسبة املئوية لإلناث  نساء الدخول  السنة
١٨,٢  ٢٧٢ ٢٠٠٥    ٢١,٣  ٧٨٠  ٢٠٠٥  
١٣,٦  ١٨٦ ٢٠٠٦    ١٨,٢  ٦٣٩  ٢٠٠٦  
١٤,٣  ١٩٢ ٢٠٠٧    ٢٠,١  ٦٨٠  ٢٠٠٧  
١٤,١  ١٦٦ ٢٠٠٨    ٢٠,٢  ٤٢٥  ٢٠٠٨  
١٢,٢  ١٤٢ ٢٠٠٩    ١٩,١  ٢٧٥  ٢٠٠٩  

              
 

   احملليةاجملتمعات    حداث لأل االجتماعيةالرعايةمكاتب 

  السنة
 وضعناإلناث الاليت
  السنة   النسبة املئوية لإلناث  عايةرحتت ال

النساء الاليت أرسلن 
 النسبة املئوية لإلناث  احملليةجملتمعاتإىل ا

١٥,٢  ١٩٩ ٢٠٠٥    ١٢,٠  ١ ٥١٠  ٢٠٠٥  
١٦,٣  ١٧٠ ٢٠٠٦    ١١,٠  ١ ٣٨٠  ٢٠٠٦  
١٨,٢  ١٧٦ ٢٠٠٧    ١٣,٢  ١ ٥٣٩  ٢٠٠٧  
١٥,٤  ١٩٧ ٢٠٠٨    ١١,١  ١ ٨٥٥  ٢٠٠٨  
١٢,٥  ١٣٣ ٢٠٠٩    ١٠,٢  ١ ٨٨١  ٢٠٠٩    
ـــ     - ٣٢٦ ــائج البحــث املعــين ب ــشأن نت ــبكم ب ــرد علــى طل ــسانية ” ولل ــة اجلن ، كــان مــن  “اهلوي

املتوخى مجع معلومات عن مـستويات املعيـشة، واهلويـة اجلنـسانية والعالقـات اجلنـسانية داخـل               
  .نساطوائف الروما اليت تعيش يف روما وفلور

ــاهتن        - ٣٢٧ ــا داخــل جمتمع ــساء حرمان ــر الن ــن أكث ــا ه ــساء الروم ــذا البحــث أن ن ــبني ه .  وي
وتوجـد مواقـف مـضادة بـني        . واألحوال املعيشية اإلمجاليـة لطوائـف الرومـا آخـذة يف التحـسن            

الديناميات اجلديدة واالستخدامات القدمية مثل القيد باملدارس واستخدام األطفـال يف التـسول             
لزواج املبكر وحاالت احلمل املتعلقة بذلك ضد طلـب بعـض نـساء الرومـا لتـأخري                 وممارسات ا 

وتنبع هذه التناقضات من الوضع املعقد الـذي حتـدث فيـه مـشاهد العـدوان العنـصري                   . الزواج
مع اجملازفة بإحلاق الضرر باملشروعات احمللية الرامية إىل إدماج طوائـف الرومـا، وخباصـة نـساء                 

  .الروما
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الناحيــة اإلجيابيــة، تــشري الــسياسات اإلســكانية والتعليميــة الراميــة إىل نقــل أســر   ومــن - ٣٢٨
  .الروما من املخيمات إىل املنازل والتحاق األطفال باملدارس إىل وجود اجتاه إجيايب

 وعندما ركزت السياسات على نـساء الرومـا كانـت اسـتجاباهتن دائمـا إجيابيـة جـدا،            - ٣٢٩
). إشـراك الوسـطاء الثقـافيني للرومـا يف مراكـز الرعايـة الــصحية      علـى سـبيل املثـال عـن طريـق      (

  .وبصورة أعم أبدت نساء الروما قدراهتن على دفع جمتمعاهتن صوب عملية اإلدماج
  
أوصــــى املقــــرر اخلــــاص، يف تقريــــره عــــن مهمتــــه يف إيطاليــــا       ] ٣١الــــسؤال رقــــم  [
)A/HRC/4/19/Add.4(ــا ــصرية وا    ، فيم ــق باألشــكال املعاصــرة للعن ــز العنــصري  يتعل لتميي

وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب، بــأن تكــافح الدولــة الطــرف اســتغالل 
العمـــال املهـــاجرين وإســـاءة معاملتـــهم، وخباصـــة يف القطـــاع الزراعـــي، وأن تكفـــل ســـن  

. تشريعات مناسبة حلماية املهاجرات العـامالت يف جمـال تـوفري الرعايـة واخلـدمات املنــزلية        
  .ل عن اخلطوات املتخذة استجابة هلذه التوصيةيرجى تقدمي تفاصي

ــرتني    - ٣٣٠ ــى الفقـ ــسابقني علـ ــردين الـ ــارة إىل الـ ــسلطات  ٢١٩ و ٢١٨ باإلشـ ــذّكر الـ ، تـ
 الــذي يــضم تــدابري للتــصدي  ٧٨/٢٠٠٩عنــد حتويــل املرســوم التــشريعي  : اإليطاليــة مبــا يلــي 

“ دعــم األســرة وإعــالن أنــشطة ملــساعدة”لألزمــة إىل قــانون أدخلــت أحكــام معينــة مــن أجــل 
ونظَّـم هـذا احلكـم إمكانيـة إعـالن نـشاط       ). ١٠٢/٢٠٠٩ مكررا ثانيا، القانون رقـم     ١املادة  (

ملساعدة ودعم األسرة، ويقوم بتوفيق أوضاع العمل بالنسبة للعاملني من غـري الـدول األعـضاء                
صـحاب  وقـد عمـل هـؤالء العـاملني لـدى أ      . يف اجلماعة األوروبية املوجودين يف اإلقليم الوطين      

، ويف وقــت اإلعــالن كــانوا ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٣٠أشــهر قبــل  ٣تقــل عــن  العمــل ملــدة ال
مازالوا يعملون من أجل أنشطة دعم األسرة احملتاجة أو من أجل أنشطة املساعدة، مـن أجلـهم           

وتوضــح . أو مــن أجــل أشــخاص يعــانون مــن أمــراض أو إعاقــات حتــد مــن اكتفــائهم الــذايت     
 Sportelli unici per(وزارة الداخليــة أن املراكــز الــشاملة للــهجرة    البيانــات املقدمــة مــن   

l'immigrazione (    طلبـا،   ٢٩٤ ٧٤٤سبتمرب بلـغ جمموعهـا      / أيلول ٣٠ إىل   ١تلقت طلبات من 
  . طلبا للعاملني يف جمال الرعاية١١٤ ٣٣٦  طلبا خلدم املنازل و١٨٠ ٤٠٨منها 
عي يف صاحل األسر مع تـدخل يهـدف إىل           ومن حيث اجلوهر، كان هذا التدبري التشري       - ٣٣١

املـساعدة، علـى قـدر املـستطاع، علـى إظهـار العمالـة غـري املنتظمـة خلـدم املنـازل والعـاملني يف             
 وهـي يف الواقـع عمالـة واسـعة االنتـشار يف       - ومن بينهم عدد كبري من النـساء         -جمال الرعاية   

  .بلدنا
  :لق بالطلبات وفيما يلي اجلنسيات العشر األوىل فيما يتع- ٣٣٢
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     ؛) يف املائة١٢,٦١ (٣٧ ١٧٨أوكرانيني  
     يف املائة١٢,٢٥ (٣٦ ١١٢مغاربة :(  
     ؛) يف املائة٨,٦٨ (٢٥ ٥٨٨ملدوفيني  
     ؛) يف املائة٧,١٦(صينيني  
     ؛) يف املائة٦,٣٠(بنغاليني  
     ؛) يف املائة٥,٩٦(هنود  
     ؛) يف املائة٥,٥٤(مصريني  
     ؛) املائة يف٤,٦٣(سنغاليني  
     ؛) يف املائة٣,٧٨(ألبان  
     يف املائة٣,٦٦(باكستانيني .(  

  
  النساء املهاجرات وطالبات اللجوء السياسي    

شجعت اللجنة الدولة الطرف، يف مالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة، علـى            ] ٣٢السؤال رقم   [
حاليـا علـى    ، هبـدف إزالـة القيـود املفروضـة          ١٨٩/٢٠٠٢إعادة النظر يف أحكام القانون      

املهاجرات، واعتماد قـوانني وسياسـات تعتـرف بأشـكال االضـطهاد اجلنـساين فيمـا يتعلـق                  
يرجى إبالغ اللجنة عما إذا كان قد جرى اختـاذ خطـوات يف هـذا    . بتحديد مركز الالجئ  

ويرجى أيضا توضيح ما إذا كان اخلوف مـن التعـرض لتـشويه األعـضاء التناسـلية                 . االجتاه
  .األصل يعترب أساسا لتوفري احلماية الدولية يف الدولة الطرفلإلناث يف بلدان 

ــذكور أعــاله      - ٣٣٣ ــشريع امل ــوم الت ــة ال يق ــة املعني ــانون ( باإلشــارة إىل املالحظــات اخلتامي ق
وفيمـا يتعلـق    . بالتمييز علـى أسـاس اجلـنس، كمـا أنـه ال يـؤثر علـى املهـاجرات                 )  فيين - بوسي

 إيطاليـا إىل تـصديقها علـى اتفاقيـة جنيـف ذات الـصلة               حتديدا باالعتراف مبركز الالجئ، تـشري     
، كمــا جــرى اســتكماهلا الحقــا بتــدابري  ٧٢٢/١٩٥٤، عــن طريــق القــانون رقــم ١٩٥١لعــام 

أمــا بالنــسبة لدراســة طلبــات  . تــشريعية حمــددة أخــرى، وخباصــة تــدابري معنيــة بطــاليب اللجــوء   
ي الـصلة ظـرف حمـدد يـشري         مقدمي اللجوء، على أساس فردي، ال يـذكر اإلطـار التـشريعي ذ            

إىل اضــطهاد جنــساين، مبــا يف ذلــك يف حالــة اخلــوف مــن التعــرض لتــشويه األعــضاء التناســلية   
 مـن   ١٠ إىل   ٣ومع ذلك، فمن وجهة نظر واقعية، توفر القراءة املشتركة للمـواد مـن              . لإلناث

 طريـق    مـنح مركـز الالجـئ عـن        ١٠وتتـوخى املـادة     . الدستور اإليطايل إرشادا يف هـذا الـصدد       
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ب الذين حرموا، يف بلداهنم، مـن التمتـع باحلريـات الدميقراطيـة         األجان) ٣الفقرة  (”نصها على   
. “اليت يكفلها الدستور اإليطايل، حيق هلم اللجـوء مبقتـضى الـشروط الـيت يـنص عليهـا القـانون                

فعلـي   مبدأ عدم التمييز، مبا يف ذلك على أساس اجلـنس، ممـا يـستتبع التمتـع ال                 ٣وتتوخى املادة   
ويف هـذا   . حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية الـيت ال ميكـن الـنقص منـها علـى أسـاس اجلـنس                  

ــاللجوء،         ــة ب ــة مــن احلــاالت املتعلق ــد كــل حال ــة بتحدي ــة املكلف اإلطــار، ســتقوم اللجــان املعني
بتحديدها أيضا عـن طريـق النظـر يف اإلطـار الدسـتوري املـذكور أعـاله باإلضـافة إىل التـشريع                      

  .ي الصلة الساري وقت دراسة كل حالةالوطين ذ
  

  النساء ذوات اإلعاقة    
ــم  [ ــسؤال رق ــة وصــول      ] ٣٣ال ــة هتــدف إىل كفال ــر إىل عــدة صــكوك قانوني ــشري التقري ي

ات صـــلة، إال أن هنـــاك فجـــوة جنـــسانية ذ. األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة إىل ســـوق العمـــل
 على وظـائف مقارنـة       يف املائة فقط من النساء ذوات اإلعاقة       ١,٨حتصل سوى نسبة     مل إذ

يرجـى توضـيح التـدابري الـيت     ). ٣٦٢الفقـرة  ( يف املائـة للرجـال ذوي اإلعاقـة    ٦,٨بنسبة  
  .اختذهتا الدولة الطرف ملعاجلة هذه املشكلة

تدابري من أجل احلمايـة القانونيـة لألشـخاص         ” بشأن   ٦٧/٢٠٠٦ أدخل القانون رقم     - ٣٣٤
ات جديــدة حلمايتــهم وفقــا للمــادة  قــانوين أدويف نظامنــا ال“ ا التمييــز ضــحاي،ذوي اإلعاقــات

  ).بدأ عدم التمييزم(من الدستور اإليطايل  ٣
يونيــه / حزيــران٢١ ولتنفيــذ القــانون املــذكور أعــاله، حيــدد املرســوم الــوزاري بتــاريخ - ٣٣٥

ــة     ٢٠٠٧ ــها تقــدمي مــساعدة قانوني ، مــن خــالل جلنــة حتقيــق، الرابطــات واملنظمــات الــيت ميكن
ــصلة       لألشــخاص ذوي اإل ــك الرابطــات واملنظمــات ذات ال ــا يف ذل ــز، مب ــة وضــحايا التميي عاق

 رابطـة احلـق املعـين بـاملثول         ٦١ويف الوقت الـراهن منحـت       . بإمكانية الوصول إىل سوق العمل    
  .أمام احملكمة

 ومن أجل املـشاريع املخصـصة، مولـت إدارة تكـافؤ الفـرص، عـن طريـق إشـعار عـام                      - ٣٣٦
تعزيــز تكــافؤ الفــرص لألشــخاص ذوي ”، مبــادرات بــشأن ٢٠١٠فربايــر / شــباط٥صــدر يف 
 مليون يـورو مـن      ٢وبوجه خاص، قامت اإلدارة بتخصيص      . “ يف جمايل الفن والرياضة    اإلعاقة
  . مشروعا٣٧أجل 
ويف هـذا الـصدد     .  وشنت السلطات اإليطاليـة محـالت خمصـصة لالتـصاالت والتوعيـة            - ٣٣٧

ومل تفهـم   . “ةت خمتلفـة ولكـن اإلرادة واحـدة للحيـا         القـدرا ”جتدر اإلشارة إىل احلملة املعنونة      
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وكان املقـصود مـن الرسـالة بـدال مـن ذلـك توجيـه رسـالة                 . رسالة احلملة بأهنا إلثارة التعاطف    
  .إجيابية مفادها أن اإلعاقة ميكنها أن متنع األشخاص من عمل بعض األشياء وليس كلها

ل وســائط اإلعــالم الرئيــسية  وجـرى االضــطالع باحلملــة علــى نطــاق واسـع مــن خــال  - ٣٣٨
وُنفِّـذت األنـشطة وعقـدت احللقـات الدراسـية علـى الـصعيد              ) التلفزيون واإلذاعـة والـصحف    (

ونظمت إدارة تكافؤ الفرص أيضا مناسبات عديدة يف نطـاق اليـوم الـدويل لألشـخاص                . احمللي
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣ذوي اإلعاقة يف 

رصـد الـوطين املعـين حبالـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة، الـذي                وجيدر بالذكر أيـضا أن امل      - ٣٣٩
، ترأســـه وزارة العمـــل والـــسياسات ١٨/٢٠٠٩ مـــن القـــانون رقـــم ٣أنـــشئ مبوجـــب املـــادة 

 املــؤرخ ١٦٧وختــضع لــوائح املرصــد للمرســوم املــشترك بــني الــوزارات رقــم        (االجتماعيــة 
ــه /متــوز ٦ ــاين ٣٠ويف . ٢٠١٠يولي ــشرين الث ــوفمرب / ت ــى املرســوم   جــرى التو٢٠١٠ن ــع عل قي

 كــــانون ١٦الــــوزاري إلنــــشاء املرصــــد الــــذي التقــــى أعــــضاؤه للمــــرة األوىل يف رومــــا يف 
  ).٢٠١٠ديسمرب /األول
علمية لوضع سياسات وطنيـة للقطـاع ذي        / وهذا املرصد هيئة داعمة واستشارية تقنية      - ٣٤٠

  :لي، مع االهتمام بصفة خاصة مبا ي)١٨/٢٠٠٩ من القانون رقم ١املادة (الصلة 
               تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، الـيت جـرى التوقيـع

  ؛٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٣عليها يف نيويورك يف 
                  إعداد برنامج عمل لفترة سنتني لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وإدمـاجهم يف

  تنفيذ التشريعات الوطنية والدولية؛
     بيانات إحصائية وإجراء دراسات وحبوث عن هذه املسألة؛تعزيز مجع  
    إعداد تقرير عن حالة تنفيذ سياسات اإلعاقة.  
ــة األمــم املتحــدة املــذكورة أعــاله يــصبح    ٣٣ مــن املــادة ١ ووفقــا للفقــرة - ٣٤١  مــن اتفاقي

ام املرصد جهـازا يتمتـع باالمتيـازات بغيـة كفالـة تنفيـذ األحكـام ذات الـصلة، مبـا فيهـا األحكـ                       
  ).٧ و ٦املادتني (املتعلقة حبالة النساء والقُصَّر من ذوي اإلعاقات 

 ويهدف جمال حمـدد مـن البحـث إىل مجـع البيانـات املتعلقـة بالنـساء ذوات اإلعاقـة يف                      - ٣٤٢
إيطاليا، كجزء من االتفاقية بني وزارة العمل والصحة والسياسات االجتماعية واملعهد الـوطين             

فاقية اليت تـدعو إىل إجـراء دراسـات استقـصائية إحـصائية ودراسـات                وهي االت  -لإلحصاءات  
  .استقصائية لتقصي احلقائق عن اإلعاقة
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 يف املائـة مـن املعـاقني الـذين     ٣٩,٩ وعلى الصعيد الوطين ككل، شكلت النساء نسبة         - ٣٤٣
  . يف املائة٤٠,٤ إىل ٢٠٠٩وارتفعت هذه النسبة يف عام . يلتحقون بسوق العمل

ي توظيف النـساء ذوات اإلعاقـة إمـا عـن طريـق االتـصال املباشـر أو مـن خـالل                       وجير - ٣٤٤
 مـن  ١١ مـن املـادة   ١وفقـا للفقـرة   ) convenzione di programma(يسمى باالتفاق املـربمج   ما

  .٦٨/٩٩القانون رقم 
ــار ذو صــلة يف النظــام     ٢٠٠٩ ويف عــام - ٣٤٥ ــسابق واهني ــادة يف النظــام ال ــاك زي  كانــت هن

  ).٢٠٠٩ يف عام ٧ إىل ٢٠٠٨ يف عام ٢١من (األخري 
 وجرى االهتمام بصفة خاصة بالشركات غري اخلاضعة لاللتزام مبوجـب القـانون رقـم               - ٣٤٦
ــام . ٦٨/٩٩ ــن   ٢٠٠٩ويف عــ ــتقدام مــ ــاض يف االســ ــاك اخنفــ ــان هنــ ــصا إىل ٨٣٣ كــ  شخــ

  .شخصا ٧٥٢
 مــن ١٤دة  ارتفاعــا يف تطبيــق االتفاقــات مبوجــب املــا٢٠٠٩-٢٠٠٨ وبيَّنــت الفتــرة - ٣٤٧

 شخـــصا يف عـــام ١١ إىل ٢٠٠٨مـــن شـــخص يف عـــام  (٢٧٦/٠٣املرســـوم التـــشريعي رقـــم 
٢٠٠٩.(  
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  املرفقات    
  

  وزارة العمل: املرفق األول
  املعهد الوطين لإلحصاءات: املرفق الثاين
  وزارة العدل: املرفق الثالث
  وزارة الداخلية: املرفق الرابع

  


	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	الدورة التاسعة والأربعون

	11-29 تموز/يوليه 2011
	* تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.
	الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقرير الدوري السادس
	إيطاليا*
	مقدمة
	1 - للرد على قائمة القضايا قيد البحث (CEDAW/C/ITA/Q/6) المتعلقة بالتقرير الدوري السادس لإيطاليا عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/ITA/6)، شُكل فريق عامل مخصص في أوائل كانون الأول/ديسمبر 2010 في اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بحقوق الإنسان داخل وزارة الخارجية الإيطالية، ويتكون من ممثلين عن جميع الوزارات والمؤسسات المعنية.
	2 - ويعمل هذا الفريق بهدف ذو شقين هما الرد على قائمة القضايا المذكورة أعلاه وإعداد الملفات المتعلقة بالتقرير ذي الصلة (CEDAW/C/ITA/6)، وستنظر فيها اللجنة المعنية في تموز/يوليه 2011.
	3 - وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، قدمت إيطاليا تقارير ووثائق متنوعة امتثالا للواجبات والالتزامات الدولية. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل أجرى في 9 شباط/فبراير 2010 الدراسة المتعلقة بإيطاليا (انظر وثيقتي الأمم المتحدة (A/HRC/WG.6/7/ITA71–A/HRC/14/4).
	4 - وفي هذا الإطار يجدر بالذكر أيضا أن اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بحقوق الإنسان اعتمدت في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 خطة العمل الوطنية بشأن ”المرأة والسلام والأمن“ وفقا لقرار مجلس الأمن 1235 (2000). وفي هذا الصدد أجرت هذه اللجنة مشاورات مثمرة مع المنظمات غير الحكومية المعنية، ضمن جهات أخرى.
	معلومات عامة

	[السؤال رقم 1] يشير التقرير في الفقرة 2 إلى أن اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بحقوق الإنسان ”عقدت مشاورات مع المنظمات غير الحكومية المعنية“. يرجى توفير المزيد من المعلومات عن عملية إعداد التقرير الدوري السادس. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات طبيعة وحجم المشاورات مع المنظمات غير الحكومية، وبخاصة منظمات المرأة، وما إذا كان التقرير قد اعتمد من قبل الحكومة وأحيل إلى البرلمان.
	5 - شكلت اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بحقوق الإنسان، بهدف صياغة التقرير الدوري السادس المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فريقا عاملا بين الوزارات مخصصا مفتوح باب العضوية في آذار/مارس 2008، وهو الموعد الذي عقد فيه هذا الفريق أول اجتماعاته. وفي هذا الإطار، أعدت اللجنة المشتركة أساس صياغة التقرير الوطني، عن طريق النظر في الملاحظات الختامية لعام 2005 التي عممت باللغة الإيطالية على جميع أعضائها للمرة الثانية)، وجميع التوصيات العامة لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والشواغل الوطنية التي تغطي الفترة 2005-2008.
	6 - ورصدت اللجنة المشتركة على الفور الرابطات النسائية ونقابات العمال والأكاديميات والمنظمات غير الحكومية المعنية عن طريق النظر في الجهات التي شاركت في إعداد تقرير الظل المتعلق بالتقرير الدوري الموحد السابق لإيطاليا (ويمكن للجنة المشتركة أن تقدم، عند الطلب، قائمة بالمنظمات غير الحكومية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين الذين وجهت إليهم الدعوة لحضور أول اجتماع مع المجتمع المدني). ووفقا لذلك، عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا في أوائل أيار/مايو 2008 وطلبت من جميع المشاركين تعليقات ومعلومات مادية بشأن الشواغل. وبعد المحادثات ذات الصلة، عممت اللجنة المشتركة، وفقا لممارستها، قائمة بالشواغل ذات الصلة لكي ينظر فيها جميع أصحاب المصلحة بتمعن بغية إدراج الشواغل كما أوردتها المنظمات غير الحكومية، ضمن جهات أخرى. وبعد ذلك أعادت اللجنة المشتركة تعميم النسخة المستكملة من هذه القائمة على جميع أصحاب المصلحة، وطلبت من المنظمات غير الحكومية ونقابات العمال أن توفر الوثائق ذات الصلة. وتضمَّن التقرير الدوري السادس جميع الوثائق ذات الصلة التي تسلمتها اللجنة المشتركة. وبعد ذلك، واصلت اللجنة المشتركة طلب وتسلم عدد من الوثائق (قليل جدا) من بعض الجهات التي شاركت في ذلك الاجتماع.
	7 - وفي الفترات الفاصلة، ظلت اللجنة المشتركة تعمل مع الإدارات ذات الصلة عن طريق النظر في جميع الشواغل التي يجب أن يتضمنها التقرير بغية تقديم صورة متطورة لحالة حقوق الإنسان للمرأة في إيطاليا. وفي تموز/يوليه 2009، اعتمدت اللجنة المشتركة النسخة الإيطالية للتقرير بموافقة جميع أعضائها. وتمت ترجمة التقرير إلى اللغة الإنكليزية على الفور وقدِّم بالتالي إلى الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2009.
	8 - وكالعادة، تم ذكر التقرير الدوري السادس لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في التقرير السنوي الذي يطلب من اللجنة المشتركة أن تقدمه وتعرضه على البرلمان (وكانت اللجنة المشتركة قدمت تقريرها الأخير في أيلول/سبتمبر 2010). وفي حزيران/ يونيه 2010، طلبت المنظمات غير الحكومية غير المشاركة في إعداد تقرير الظل المتعلق بالتقرير الدوري الخامس لإيطاليا عقد اجتماع، وقد عقد الاجتماع وفقا لذلك. وبهذه المناسبة، أشارت هذه المجموعة من المنظمات غير الحكومية إلى قيامها بإعداد تقرير الظل. وكررت اللجنة المشتركة الإعراب عن استعدادها للتعاون، وطُلب أيضا من بعض هذه المنظمات غير الحكومية أن تقدم معلومات وإسهامات لخطة العمل المعنية بالمرأة والسلام والأمن المذكورة أعلاه. وفي هذا الصدد، جرى وفقا لذلك، استيعاب وإدماج معظم هذه الطلبات والإسهامات.
	[السؤال رقم 2] بالإشارة إلى التوصيات الواردة في الفقرتين 16 و 41 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/ITA/CC/4-5)، يرجى توضيح ما إذا كانت هذه الملاحظات الختامية قد ترجمت إلى اللغة الإيطالية وأحيلت إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان، بغرض كفالة تنفيذها بالكامل، علاوة على نشرها على نطاق واسع من أجل توعية الناس في إيطاليا، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والسياسيين وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة بين الجنسين بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلا عن الخطوات الإضافية المطلوبة في هذا الصدد.
	9 - طبقا لممارسات اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بحقوق الإنسان، تترجم الملاحظات الختامية على الفور وتعمم على جميع أعضائها أثناء اجتماعاتها التي تعقد مرة كل شهرين (عممت في ربيع عام 2005). وعلى نحو ما وردت مناقشته، يمثل أعضاء اللجنة المشتركة جميع الإدارات المعنية في مجال حقوق الإنسان: تضم اللجنة ما يزيد عن 40 عضوا يمثلون مختلف الجهات الحكومية على الصعد الوطنية والإقليمية والمحلية، إلى جانب بعض المنظمات غير الحكومية والأكاديميات.
	10 - وعلى النحو المبلغ عنه، يتعين على اللجنة المشتركة تقديم التقرير السنوي عن أنشطتها إلى البرلمان، ويتضمن التقرير إما ترجمة الملاحظات الختامية ذات الصلة أو التعليقات الوطنية عليها أو الإشارة إلى الموقع الشبكي الذي يمكن تحميلها منه. وحرصا على الشمولية، أبلغت اللجنة المشتركة عن أعمالها لعام 2005 بشأن حقوق الإنسان للمرأة فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وطلبات الآليات الدولية الأخرى ذات الصلة في تقريرها السابع إلى البرلمان (متاح على الموقع www.camera.it؛ وعلى الموقع www.emiliaromagnasociale.it/.../VII+relazioneCIDUal+parlamento+comitato+interminister.pdf)، الذي أرفقت به ترجمة موجزة والتعليقات الوطنية على الملاحظات كما أوردتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في كانون الثاني/يناير 2005 (يرجى الاطلاع على الصفحات 14 و 21 و 31 وما يليها والصفحة 67 وما يليها من التقرير السابع الذي قدمته اللجنة المشتركة إلى البرلمان)().
	الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

	[السؤال رقم 3] يشير التقرير، في الفقرتين 36 و 37، إلى أنه نتيجة لإقرار المرسوم التشريعي رقم 198 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2006 ”أسفر مفهوم التمييز، على النحو الوارد في المادة 1 من المرسوم التشريعي المذكور أعلاه، عن مسألة ’ذات طابع عالمي‘ [...]“. يرجى توضيح ما إذا كان هذا المرسوم التشريعي، المشار إليه في التقرير بعبارة ”المدونة المسماة مدونة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة“، يعرِّف التمييز ضد المرأة على نحو يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، ويرجى تقديم ترجمة إنكليزية للتعريف الوارد في المدونة المذكورة أعلاه للتمييز الجنسي والجنساني.
	11 - تنص المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: ”[...] التمييز ضد المرأة يعني أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية“.
	12 - والمادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 198 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2006 (مدونة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء) على النحو المعدل بموجب الفقرة 1، الحرف ع، رقم 1 من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 5 المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 2010 (تنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي EC/54/2006 فيما يتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في العمل والتوظيف) تعرِّف المفاهيم المتعلقة بالتمييز المباشر وغير المباشر كما يلي: ”1 - بموجب هذا المبدأ يكون التمييز المباشر هو أي ترتيب أو معيار أو ممارسة أو عمل أو اتفاق أو تصرف أو أمر بتنفيذ عمل أو تصرف ينتج عنه أثر ضار يميز بين العمال والعاملات على أساس الجنس. 2 - بموجب هذا المبدأ يوجد تمييز غير مباشر حين يكون ما يبدو محايدا من الترتيبات أو المعايير أو الممارسات أو الأعمال أو الاتفاقات أو التصرفات ضارا، أو يمكن أن يضر، بصفة خاصة بالعاملين من جنس معين مقارنة بالعاملين من الجنس الآخر، إلا إذا كانت تشير إلى متطلبات ضرورية لأداء العمل، شريطة أن يكون الهدف مشروعا والوسائل المستعملة لتحقيقه ملائمة وضرورية. 2 مكرر - وفقا لهذا المبدأ يشير التمييز إلى أي معاملة أقل تفضيلا لشخص بسبب الحمل أو الأمومة أو الأبوة“.
	13 - وجرت مواصلة استكمال وتعديل ما يسمى بمدونة تكافؤ الفرص عن طريق المرسوم التشريعي رقم 5 المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 2010 المذكور أعلاه. وقد ترجم هذا المرسوم توجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2006 ذي الصلة الذي أتاح الفرصة لاستعراض وتحديث وتنفيذ مبدأي عدم التمييز والمساواة بين الجنسين على نحو أفضل بهدف منع واستئصال أي شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الجنس يترتب عليه، أو يؤدي إلى، انتهاك أو منع أو الإضرار بالاعتراف بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها.
	14 - ووفقا للقواعد والنظم الجديدة لا بد من كفالة المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في جميع المجالات، بما فيها العمالة والعمل والأجر. وينبغي لجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة مراعاة هذا الهدف عند تصميم وتنفيذ السياسات والأنشطة والقواعد والنظم والتدابير الإدارية. وفضلا عن ذلك تضع المواد من 23 إلى 51 من المدونة السالفة الذكر الكفالات والضمانات المتعلقة بمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في العلاقات الأخلاقية والاجتماعية وميداني الاقتصاد والعمل.
	15 - وبالنسبة لميداني الاقتصاد والعمل، أعيدت صياغة أشكال التمييز المباشر وغير المباشر بهدف التأكيد على عدم السماح بأي شكل من أشكال التمييز فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى سوق العمل، والتدريب المهني، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل والأجور، والحصول على الضمان الاجتماعي والوظائف العامة، والالتحاق بالقوات المسلحة والفرق الخاصة وفيالق حراسة الإيرادات والمسارات الوظيفية العسكرية وما إلى ذلك.
	16 - وفي حالة حدوث انتهاك، يتوخى القانون كلا من الإجراءات القضائية المحددة وإجراءات التسوية الودية التي يتولى مسؤوليتها مستشارو شؤون المساواة في المكاتب العامة المخصصة المنشأة على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي ومستوى المقاطعات.
	17 - والمواد من 52 إلى 56 من المدونة المذكورة أعلاه تكرر الإعراب عن المبادئ الدستورية المكرسة في المادة 51 من الدستور الإيطالي فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى المراكز العامة وقطاع الأعمال التجارية والإجراءات المدنية والسياسية.
	18 - ومن ثم، ففي ضوء التعريفات المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تشير السلطات الإيطالية إلى الصياغة الواردة في الفقرتين 36 و 37 من التقرير الوطني وتعيد التأكد عليها فيما يتعلق بالنطاق العالمي لمصطلح التمييز كما ورد في المرسوم التشريعي رقم 198/2006.
	مدونة تكافؤ الفرص

	[السؤال رقم 4] يشير التقرير، في الفقرة 23، إلى أن الدولة الطرف بذلت جهودا مختلفة لتحقيق المساواة بين الجنسين شملت اعتماد وتنفيذ تشريعات للمساواة في المعاملة، وتدابير محددة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وبرامج عمل، وما إلى ذلك، علاوة على مبادرات الميزنة التي يراعى فيها البعد الجنساني. يرجى توفير معلومات أكثر دقة بشأن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف وتأثير تلك التدابير على تسريع تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بصورة رسمية وعلى نطاق واسع.
	19 - تدرس الحكومة الإيطالية منذ عام 2000 إدماج المنظور الجنساني في التدابير المتعلقة بالميزانية التي بدأت بصفة رئيسية تحت إشراف إدارة تكافؤ الفرص على الصعيدين المحلي والإقليمي بإشراك البلديات والمقاطعات والمناطق، وفي قليل من الحالات ما يسمى بالمجتمعات الجبلية، وقد قامت بذلك. وفي عام 2002 أسفرت هذه المشاريع الرائدة المثمرة عن تكوين شبكة من المقاطعات والبلديات من أجل نشر الممارسات الجيدة ذات الصلة في مجال الميزنة الجنسانية، كما نسقتها مقاطعة جنوا.
	20 - وتتكون هذه الشبكة من عدة مقاطعات وبلديات، من شمال إيطاليا بصفة أساسية، على درجات مختلفة من المشاركة والالتزام: وقد عززت بعض هذه المؤسسات تحليلا للمنظور الجنساني لوثائق الميزانية، كما عززت مؤسسات أخرى تدابير جديدة بغية كفالة تخصيص موارد للمرأة. ونفذت بعض المؤسسات، على أساس منتظم، التدابير ذات الصلة؛ ووضعت مؤسسات أخرى مبادئ توجيهية وأنماط تدريبية للمستشارين والمديرين والموظفين المحليين؛ ووضعت غيرها من المؤسسات مؤشرات إنفاق مراعية للاعتبارات الجنسانية. وقامت جميع المؤسسات بالتوعية مما عزز مشاركة الأطراف الرئيسية في هذه المسألة.
	21 - وتتصل المسؤوليات الرئيسية للسلطات المحلية بالتخطيط المحلي والبيئة والزراعة والتصنيع والأشغال العامة والتدريب المهني والتعليم والسياسات الاجتماعية والثقافة والألعاب الرياضية والتنظيم الداخلي للمؤسسات. وقامت مؤسسات عديدة أيضا باختبار كيفية تكامل الميزنة الجنسانية والميزنة الاجتماعية. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى القوانين التشريعية التالية:
	- القانون رقم 7/2007 لمنطقة بوغليا، بعنوان ”قواعد السياسات والخدمات الجنسانية للتوفيق بين الحياة الخاصة والحياة العملية في بوغليا“. وتنص الفقرة 1 من المادة 19 من هذا القانون على: ”[...] الميزنة الجنسانية بوصفها أداة لرصد وتقييم أثر السياسات الإقليمية على الرجل والمرأة“؛ وتنص الفقرة 3 على ”انتشار الميزنة الجنسانية في الحكومة المحلية، ولهذا الغرض يعتبر ذلك مؤشرا لمنح حوافز للمعاونين الإداريين على النحو المذكور في المادة 7 من القانون 19/2006، مبدأ المساواة بين الجنسين“؛
	- القانون الإقليمي الذي سنَّه مؤخرا إقليم بيدمونت في 18 آذار/مارس 2009 بعنوان ”إدماج سياسات المساواة بين الجنسين في منطقة بيدمونت وأحكام لوضع ميزانيات جنسانية“. وتنص المادة 3 من هذا القانون على ”... ضوابط مراعية للاعتبارات الجنسانية في جميع مراحل تخطيط وتنفيذ الميزانية ونظام للرصد والتقييم“، وتخطط المادة 4 لتشجيع السلطات المحلية على أن تمتثل خلال سنتين للمادة 3 وتقوم بتدريب الموظفين الحكوميين، وتحدد المادة 5 الشروط المسبقة المطلوبة لتنفيذ الميزنة الجنسانية في الإقليم.
	22 - وفي عام 2008، قامت إدارة تكافؤ الفرص أيضا بتعزيز وتنسيق المشروع المعنون ”PER.FOR.MA.GE - دورات تدريبية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني“ الذي يهدف إلى تعزيز المنظور الجنساني على جميع صعد الإدارة العامة المركزية. وأشرك هذا المشروع الوزارة في حلقات عمل ودورات تدريبية معينة ركزت على إدماج المنظور الجنساني في القطاعات والسياسات المختلفة. ويركز المشروع بصفة خاصة على:
	( المساعدة في صياغة سياسات التخطيط الاقتصادي والإجراءات الإدارية؛
	( مساعدة الحكومة في تحديد أنسب السياسات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى كفالة المساواة بين الجنسين؛
	( المساعدة في تنمية وتنسيق الصلاحيات المهنية من أجل إدماج المساواة بين الجنسين في عمليات التخطيط وتحديد السياسات.
	23 - ومن النتائج الهامة الأخرى للمشروع التركيز على الاختلافات بين الجنسين بوصفها عاملا من عوامل جودة الإجراءات الإدارية. ويعني تنفيذ تكافؤ الفرص أيضا إتاحة مستوى من الخدمات أكثر فعالية وكفاءة تقدمه الإدارات العامة وفقا لاحتياجات المواطنين والمواطنات.
	24 - وإدارة تكافؤ الفرص عضو في الشبكة الأوروبية المعنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني التي جرى إنشاؤها في شباط/فبراير 2010 بتمويل من المفوضية الأوروبية (وتقوم السويد حاليا بتنسيقها). وتضطلع هذه الشبكة بإنشاء ثلاثة أفرقة عاملة لدراسة موضوعات محددة هي الفجوة في الأجور بين الجنسين وأشكال التمييز المتعددة والتوعية بشأن المسائل الجنسانية. وتهدف هذه المجموعة من الأنشطة بصفة رئيسية إلى تحسين السياسات العامة عند التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة ونوعية الحكم.
	25 - وفيما يتعلق بالتدابير التشريعية، جرى الاضطلاع بمبادرات وإجراءات وبرامج لتعميم مراعاة المنظور الجنساني بغية تحقيق المساواة بين الجنسين، وتجدر الإشارة إلى التدابير التالية:
	- المرسوم التشريعي رقم 81/2008 المتعلق بحماية الصحة والسلامة في مكان العمل، الذي يتجاوز المفهوم التقليدي باقتصار حماية عمل المرأة على فترة حملها. ويتوخى المرسوم بدلا من ذلك تقييما أوسع نطاقا للمخاطر المختلفة التي يتعرض لها العاملين والعاملات. وتؤكد المادة 28 على ضرورة إجراء تقييم دقيق للمخاطر لمنع وقوع الحوادث وحماية الصحة والسلامة في أماكن العمل، مع مراعاة الاختلافات بين الجنسين. وفيما يتعلق بالإجراءات الملموسة التي أدخلتها وزارة العمل (المستشار الوطني لشؤون المساواة والمديرية العامة لأنشطة التفتيش) شُكلت لجنة تقنية لصياغة مبادئ توجيهية مخصصة وشاركت هذه اللجنة في الإجراءات المطلوب اتخاذها لمنع التمييز والإنفاذ الفعال للمرسوم التشريعي رقم 81 المذكور أعلاه. وجرت أيضا صياغة مذكرة تتعلق بالقواعد التي يتعين اعتمادها في مكان العمل في حالة استقالة أمهات عاملات، كما جرى إنشاء آلية محددة للدراسة الاستقصائية السنوية للبيانات المتعلقة بالاستقالات، بهدف الإبلاغ عن نتائجها في تقرير مخصص؛
	- المرسوم التشريعي رقم 150/2009 المعنون ”إنفاذ القانون رقم 15 المؤرخ 4 آذار/مارس 2009 والمتعلق بتحسين إنتاجية الأشغال العامة وكفاءة وشفافية الإدارة العامة“، ويهدف بصفة رئيسية إلى الإصلاح الهيكلي لعلاقات عمل الموظفين المدنيين فيما يتعلق تحديدا بالمساومة الجماعية، ومرافق الإدارة العامة والاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، والاعتراف بالجدارة، وتعزيز تكافؤ الفرص. وفي هذا الإطار وُضع نظام لتقييم وقياس الأداء التنظيمي الذي يراعي، ضمن جملة أمور، ”تحقيق أهداف تعزيز تكافؤ الفرص“ (المادة 8، الحرف ح). وجرى إنشاء لجنة قائمة بذاتها لتعريف المعايير العامة لتقييم أداء الموظفين وتقييم ونزاهة الإدارة العامة. وتعمل هذه اللجنة بالفعل وتشارك في صياغة مجموعة من القرارات تهدف إلى تحديد آليات للتقييم، ضمن جملة أمور، من منظور جنساني أيضا. ويشكل هذا ابتكارا رئيسيا يتناول المسائل المتعلقة بتكافؤ الفرص دون تقييدها في إطار محدود يركز بصفة رئيسية على المسائل والمشاكل المتعلقة بالحماية، وإنما بتقديم طبيعتها الشاملة. ويكفل هذا المبدأ الاستخدام الملائم لآليات العلاوات والاعتراف بالجدارة المهنية. ويسفر هذا المبدأ عن ضمان العمل وفرص الترقي المهني للعاملات. وتمشيا مع مبادئ التعميم التي يقوم عليها تكافؤ الفرص، يهتم القانون بصفة خاصة بتحديد التكاليف التي تتحملها الإدارة العامة من منظور جنساني بحيث يكون من الضروري القيام بتخصيص وقائي للموارد يرمي إلى ضمان وتعزيز تكافؤ الفرص؛
	- القانون رقم 183/2010 الذي يشير إلى ”تفويض الحكومة فيما يتعلق بالأعمال المجهدة، وإعادة تنظيم الهيئات العامة، والإجازات، والتراخيص والتصاريح، وتيسيرات الضمان الاجتماعي، وخدمات العمالة، والحوافز في مجال العمالة، وعمالة المرأة، وتدابير التلمذة الصناعية، فضلا عن نظم تعزيز الظهور من العمل غير المعلن، والوظائف العامة وأحكام النـزاعات العمالية“. وتنص المادة 21 على: ”تدابير تهدف إلى كفالة تكافؤ الفرص ورفاه العمال وعدم وجود تمييز في مكاتب الإدارة العامة“. وبصورة محددة، شكلت السلطات العامة ”اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص ورفاه العمال ومكافحة التمييز“ الخاصة بها. وتتشكل هذه اللجنة من نقابات للعمال تمثل كلا من العمال والعاملات وممثلي الإدارة العامة. وتضطلع اللجنة بمهام متنوعة بما فيها الاقتراحات، والنصائح والتقييمات، بالتعاون مع المستشار الوطني لشؤون المساواة. وأحد أهداف اللجنة التحقق من كفاءة الأداء وربطه بضمان بيئة للعمل تتسم بمبادئ تكافؤ الفرص؛
	- ”ميثاق تكافؤ الفرص والمساواة في العمل“ الموجه للشركات ورابطات أصحاب العمل ونقابات العمال والمؤسسات وما إلى ذلك، الذي جرى تعزيزه عام 2009 ودعمته وزارة العمل ووزارة تكافؤ الفرص كما أقره العديد من الشركات الخاصة ونقابات العمال والرابطات وما إلى ذلك، ويهدف إلى تعزيز التعددية والممارسات الشاملة في مكان العمل. والتزمت الهيئات العديدة التي أقرت هذا الميثاق بالمكافحة المباشرة لجميع أشكال العنف (فيما يتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس أو السن أو الإعاقة أو المجموعة العرقية أو العقيدة الدينية أو الميل الجنسي) في مكان العمل، كما التزمت في نفس الوقت بتعزيز التنوع داخل نظام المؤسسات مع الإشارة بصفة خاصة إلى تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. وينص الميثاق - وهو حاليا محور نشاط تنظيمي مكثف - على عشرة بنود، وتقوم لجنة للتعزيز بإدارته وتنسيقه على الصعيد الوطني ويشارك في ذلك المستشار الوطني الذي يقوم حاليا بما يلي: دراسة وتطوير نموذج تشغيلي، وتحديد معايير تقييم الممارسات التي جرى الاضطلاع بها في أعقاب الاشتراك في الميثاق السالف الذكر و التصديق عليها؛ والقيام بأنشطة لنشر الميثاق نفسه من خلال وضع جداول إقليمية متنوعة.
	[السؤال رقم 5] وفقا للفقرتين 25 و 27 من التقرير، تقع مسؤولية النهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني على عاتق وزارة تكافؤ الفرص وإدارة تكافؤ الفرص. ويشير التقرير إلى توسيع نطاق ولاية ومهام إدارة تكافؤ الفرص. يرجى تقديم معلومات عن الموارد المالية والبشرية لإدارة تكافؤ الفرص، التي خصصت لتعزيز المساواة بين الجنسين في ضوء توسيع نطاق ولاية ومهام الإدارة. ويتعين أن تشمل هذه المعلومات الموارد المالية المعتمدة للإدارة من ميزانية الدولة، من أجل تنفيذ مهام ولايتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وعدد الموظفين المكلفين بهذا الأمر، بما في ذلك بيانات توضح نوع عقود وظائفهم (هل هي عقود محددة المدة أو بنظام العمل بدوام جزئي أو عقود مؤقتة، من قبيل العقود المسماة بعقود التعاون أو عقود المشاريع).
	26 - جرى تعزيز ولاية وزيرة تكافؤ الفرص بموجب مرسوم لرئيس مجلس الوزراء في 13 حزيران/يونيه 2008 تمشيا مع المعايير الدولية ومعايير الاتحاد الأوروبي. وتركز الولاية على المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز وتعزيز المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان().
	27 - وبشكل أكثر تحديدا، كُُلِّفت وزيرة تكافؤ الفرص، بموجب المرسوم المذكور أعلاه، بتعزيز وتنسيق الإجراءات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة وتكافؤ الفرص في المجالات التالية: الصحة والبحث والتعليم والبيئة والأسرة والعمالة والمناصب العامة وتمثيل المرأة.
	28 - والوزيرة مسؤولة أيضا عن منع أي شكل من أشكال التمييز والقضاء عليه وفقا للمعاهدة التأسيسية للجماعة الأوروبية.
	29 - والواجبات التقليدية هي تعزيز وتنسيق الإجراءات الحكومية الرامية إلى كفالة التنفيذ الكامل لسياسات المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بمباشرة الأعمال الحرة وسوق العمل، ودراسة التأثير الجنساني لكل مبادرة حكومية، وتسليط الضوء على المنظور الجنساني في ميزانية الإدارة العامة وفي جمع البيانات المصنفة جنسانيا، وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مجالي المعلومات واتصالات وسائط الإعلام. وكُلفت وزيرة تكافؤ الفرص أيضا باتخاذ بعض المبادرات الضرورية لبرمجة وتوجيه وتنسيق ورصد الصناديق الهيكلية الأوروبية، مع مراعاة إدماج تكافؤ الفرص والمنظور الجنساني في السياسات المجتمعية.
	30 - وتقوم الوزيرة أيضا بتعزيز وتنسيق الإجراءات الحكومية لمكافحة استغلال البشر والاتجار بهم والعنف ضد المرأة والطفلة.
	31 - وأخيرا، تنسق وزيرة تكافؤ الفرص أنشطة الإدارة العامة للمنع، وتقديم المساعدة الاجتماعية والقانونية وحماية القصر من الاستغلال والاعتداء الجنسي بموجب القانون رقم 298/98، فضلا عن الأنشطة المتعلقة بمكافحة الميل الجنسي إلى الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، على النحو الوارد في القانون رقم 38/2006. وتقوم الوزيرة أيضا، بالتعاون مع وكيل وزارة الخارجية لسياسات الأسرة، بتنسيق وتعزيز سياسات الحكومة بشأن التوفيق بين العمل والأسرة.
	32 - وإدارة تكافؤ الفرص، كما أنشأها مرسوم رئيس مجلس الوزراء رقم 405/1997 هي المؤسسة المسؤولة داخل رئاسة مجلس الوزراء عن تنسيق السياسات المعنية بتكافؤ الفرص والإجراءات الحكومية لمنع وإزالة أي شكل من أشكال التمييز.
	33 - وإدارة تكافؤ الفرص التي يرأسها رئيس الإدارة تتألف من ثلاثة مكاتب رئيسية، يدير كل منها مدير عام:
	( مكتب الشؤون الدولية والمساعدة الاجتماعية؛
	( المكتب المعني بالمساواة وتكافؤ الفرص والاستراتيجية والاتصال؛
	( المكتب المعني بتعزيز المساواة في المعاملة والقضاء على التمييز على أساس الأصل الإثني.
	وخصصت الحكومة مبلغ 960 942 21 يورو للسنة الحالية لإدارة تكافؤ الفرص.
	34 - وكما ذكر في التقرير الوطني (الجزء 25) تلتزم وزيرة تكافؤ الفرص وإدارة تكافؤ الفرص بتعزيز وتنسيق الإجراءات الحكومية. ويشارك وزراء آخرين ومؤسسات أخرى، على الصعيد المحلي أيضا، إدارة تكافؤ الفرص في تحمل مسؤولية تنفيذ سياسات تكافؤ الفرص والإجراءات ذات الصلة.
	[السؤال رقم 6] أنشئت عدة آليات وشبكات أخرى داخل رئاسة مجلس الوزراء والإدارات الحكومية المختلفة المكلفة بمهمة القضاء على التمييز ضد المرأة، أو أجريت عليها إصلاحات، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. إلا أن اللجنة دعت، في ملاحظاتها الختامية السابقة، إلى إنشاء هيكل يقتصر عمله على النهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني على نحو يشمل جميع المجالات. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد والنتائج التي تحققت، أو التدابير المقرر اتخاذها لتعزيز القدرة المؤسسية للحكومة فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة لأسباب جنسية أو تتعلق بنوع الجنس. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات أيضا معلومات مستكملة عن: (أ) أية آليات مكلفة بتنسيق المعايير والنتائج وكفالة توحيدها في مجال تنفيذ الاتفاقية على نطاق إقليم الدولة الطرف، وفقا للتوصية الواردة في الفقرة 24 من الملاحظات الختامية السابقة؛ (ب) تأسيس مكتب داخل إدارة تكافؤ الفرص وتكليفه بمهمة تعزيز المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل وتحليلها ورصدها ودعمها، فيما يتصل بالحصول على السلع والخدمات والإمداد بها، على النحو المشار إليه في الفقرة 45 من التقرير؛ (ج) التقدم المحرز تجاه إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس، حسبما أعلنت عنه الدولة الطرف، في إطار الاستعراض الدوري الشامل، في شباط/ فبراير 2010.
	35 - في عام 2007، جرى تأسيس مكتب تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة فيما يتصل بالحصول على السلع والخدمات والإمداد بها داخل إدارة تكافؤ الفرص وفقا لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2004/113 بشأن ”تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتصل بالحصول على السلع والخدمات والإمداد بها“ بمقتضى القانون رقم 196/2007.
	36 - يتولى المكتب الموجود داخل المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء المهام الرئيسية المتعلقة بتعزيز المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل وتحليلها ورصدها ودعمها فيما يتصل بالحصول على السلع والخدمات والإمداد بها، وبخاصة عن طريق:
	○ توفير مساعدات مستقلة لضحايا التمييز؛
	○ تعزيز إجراء تحقيق مستقل بغية التحقيق من وجود حالات تمييز، مع احترام اختصاصات السلطة القضائية الوطنية؛
	○ تعزيز قيام السلطات العامة والخاصة، بما فيها الرابطات المعترف بها، باعتماد تدابير ومشاريع وإجراءات إيجابية محددة؛
	○ تعزيز شن حملات للاتصالات والتوعية بشأن الصكوك القائمة المتعلقة بمسألة المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة؛
	○ وضع توصيات وآراء بشأن التشريع الحالي بخصوص هذه المسألة؛
	○ صياغة تقرير سنوي للبرلمان عن التنفيذ الفعال لمبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتصل بالحصول على السلع والخدمات والإمداد بها، وتقرير سنوي لرئيس مجلس الوزراء عن تنفيذ الأنشطة؛
	○ تعزيز الدراسات والبحوث والدورات التدريبية وتبادل الخبرات بالتعاون مع الرابطات والمنظمات غير الحكومية والمعاهد الإحصائية والخبراء في هذا المجال بغية وضع مبادئ توجيهية بشأن مكافحة التمييز.
	37 - وقد عززت الفقرة 1 من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 5 المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 2010 ولاية اللجنة الوطنية بهدف التنفيذ الكامل لمبدأي المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص بين العاملين والعاملات. ويتعين على اللجنة اتخاذ مبادرات لتعزيز الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، بغية تعزيز المساواة في المعاملة، عن طريق الاستناد إلى النتائج التي أسفر عنها رصد تنفيذ التدابير المتعلقة بالممارسات ذات الصلة في مكان العمل، وإمكانية الوصول إلى سوق العمل والتدريب المهني، فضلا عن الاعتماد على اتفاقيات المساومة الجماعية، ومدونات قواعد السلوك، وأعمال البحث أو تبادل الخبرات والممارسات الجيدة (الفقرة 1، الحرف و مكرر من المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 198 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2006). وبشكل أكثر تحديدا، تجدر الإشارة إلى:
	- اتخاذ مبادرات لتعزيز الحوار مع المنظمات غير الحكومية التي لها اهتمام مشروع بالإسهام في مكافحة التمييز الجنساني في قطاع العمل (الفقرة 1، الحرف ز مكرر من المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 198 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2006)؛
	- تبادل المعلومات المتاحة مع الهيئات الأوروبية المناظرة المسؤولة عن المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وبخاصة في قطاع العمل (الفقرة 1، الحرف ط مكرر من المادة 10 من المرسوم التشريعي 198 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2006)؛
	- أيضا من خلال تعزيز اتخاذ الإجراءات الإيجابية وإزالة العقبات أمام المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالنهوض بالحياة المهنية والوظيفية، إلى جانب اتخاذ تدابير لمساعدة المرأة على معاودة الدخول في القطاع بعد أن تصبح أمًا، وصكوك أوسع نطاقا للعمل لبعض الوقت وغير ذلك من الصكوك المرنة على المستوى المؤسسي مع توخي التوفيق بين العمل والأسرة (الفقرة 1، الحرف ط مكرر ثانيا من المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 198 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2006).
	38 - وتعزز الفقرة 1، الحرف أ، الرقم 2 من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 5 المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 2010 ولاية مستشار المساواة الذي قد يجري تحقيقات مستقلة في مسألة التمييز في مكان العمل ويصدر تقارير وتوصيات مستقلة عن هذه المسألة (الفقرة 1 مكرر من المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 198 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2006).
	39 - وفيما يتعلق تحديدا بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، ففي 3 آذار/مارس 2011 اعتمد مجلس الوزراء بتوافق الآراء مشروع قانون ذي صلة سيقدم إلى البرلمان في الأسابيع المقبلة من أجل الموافقة عليه.
	التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري

	[السؤال رقم 7] لم يرد في التقرير شيء عن التدابير المتخذة لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وسط الأطراف الفاعلة في القطاعين الخاص والعام معا، حسبما أوصت به اللجنة في الفقرة 26 من الملاحظات الختامية السابقة. يرجى تقديم معلومات توضح كيفية دعم الدولة الطرف لأنشطة التوعية والمعارف المتعلقة بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية، وكيفية نشرها للمعلومات المتعلقة بالتوصيات العامة للجنة، علاوة على إجراءات تقديم البلاغات وإجراء التحريات، المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بغرض كفالة استخدام الاتفاقية بصفة أساس قانوني لتدابير تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف.
	40 - الاتفاقية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتقرير المتابعة الدورية للاتفاقية والملاحظات الختامية التي أصدرتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة متاحة ومعممة من خلال الموقع الشبكي المؤسسي لإدارة تكافؤ الفرص.
	41 - وعززت إدارة تكافؤ الفرص أيضا مشروعا تدريبيا عنوانه ”المرأة والسياسة والمؤسسات - العمليات التثقيفية لثقافة جنسانية وثقافة لتكافؤ الفرص“بدأ في الجامعات عام 2005 ثم وُسِّع نطاقه فيما بعد.
	42 - ويهدف المشروع إلى توفير معلومات عملية ونظرية عن حقوق المرأة بغية نشر ثقافة مراعية للاعتبارات الجنسانية وزيادة الوعي والسماح للنساء من جميع الأعمار، سواء كن يعملن أم لا، بمباشرة السياسة وتعزيز تنميتهن ومشاركتهن في الحياة السياسية والاجتماعية الوطنية.
	43 - ووُجِّه المشروع لجميع النساء الحاصلات على شهادة إتمام الدراسة الثانوية وطلبة وطالبات الجامعة. وكانت المواضيع الرئيسية التي جرى تحليلها أثناء الدورات الدراسية هي:
	- أداء الهيئات المؤسسية الإيطالية الرئيسية ذات الصلة والأحزاب السياسية وعلاقاتها بالمنظمات الدولية التي تتناول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؛
	- المشاركة السياسية والاجتماعية؛
	- تنظيم وأداء البرلمان الأوروبي والنظام الدولي؛
	- السوابق القضائية على الصعد الوطنية والمجتمعية والدولية فيما يتعلق بتقنيات وأدوات السياسات الجنسانية.
	التدابير الخاصة المؤقتة

	[السؤال رقم 8] يشير التقرير إلى مبادئ دستورية، وعلى وجه التحديد المادتين 3 و 51 من الدستور، وإلى قوانين مختلفة، علاوة على تدابير قضائية مخصصة تتعلق بضحايا التمييز، ويخلص إلى أنه ”من هذا المنظور، جرى بالتالي إضفاء الصبغة الشرعية على ما يسمى العمل الإيجابي“ (الفقرة 35). وفي الفقرة 147 من التقرير، ورد المزيد من التوضيح بأن ”مسارات عمل الحكومة الإيطالية موجهة صوب دعم وضع وتنفيذ تدابير محددة، لأن هذه التدابير تعتبر بالغة الفعالية وثابتة على مر الزمن“. يرجى توضيح ما إذا كان ”ما يسمى العمل الإيجابي“، و ”التدابير المحددة“ والإجراءات الإيجابية (المشار إليها في الفقرة 149 من التقرير)، تتواءم مع التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ومع تفسير تلك التدابير ونطاقها، حسبما جاء في التوصية العامة رقم 25 (2008) للجنة، بشأن المرأة العاملة المهاجرة.
	44 - الحكومة الإيطالية موجهة صوب دعم وضع وتنفيذ تدابير محددة وهيكلية بدلا من تدابير خاصة مؤقتة، حيث تعتبر الأولى أكثر فعالية على المدى الطويل. وفيما يتعلق بالتوصية العامة رقم 25/2000 على وجه التحديد تدرك السلطات الإيطالية أن ”نطاق ومغزى الفقرة 1 من المادة 4 يجب أن يحددا في سياق الهدف والغرض الشاملين للاتفاقية وهما القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بغية تحقيق مساواة المرأة القانونية والفعلية بالرجل في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها. وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية التزام قانوني باحترام وحماية وتعزيز وإعمال حق المرأة هذا في عدم التمييز ضدها وضمان نماء المرأة والنهوض بها لكي يتسنى تحسين موقفها ليصبح موقفا تتمتع فيه بالمساواة القانونية والفعلية بالرجل [انظر الفقرة 4 من التوصية العامة 25]“.
	45 - وفيما يتعلق بالحاشية 4 من التوصية العامة 25 (”مصطلح ”العمل الإيجابي“ مستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي عدد من وثائق الأمم المتحدة، بينما يستخدم مصطلح ”الإجراءات الإيجابية“ حاليا على نطاق واسع في أوروبا وكذلك في الكثير من وثائق الأمم المتحدة. ومع ذلك فمصطلح ”الإجراءات الإيجابية“ يستخدم بمعنى مختلف آخر في القانون الدولي لحقوق الإنسان لوصف ”إجراء الدولة الإيجابي“ (التزام دولة ما باتخاذ إجراء مقارنا بالتزام الدولة بعدم اتخاذ إجراء). وبالتالي فمصطلح ”الإجراءات الإيجابية“ غامض من حيث أن معناه ليس مقصورا على التدابير الخاصة المؤقتة على النحو المفهوم من الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية“)، وتشير السلطات الإيطالية - ما لم يذكر خلاف ذلك - إلى التدابير الخاصة المؤقتة بوصفها التدابير التي تستهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين بينما يشير مصطلح ”الإجراءات الإيجابية“ الذي قد يسمى أيضا ”العمل الإيجابي“ إلى facere (من اللاتينية) التي تهدف السلطات الإيطالية تنفيذها. ولهذا لا يوجد فارق بين التدابير الإيجابية وتدابير العمل الإيجابي.
	[السؤال رقم 9] يرجى توفير معلومات، مدعومة ببيانات حسب الاقتضاء، عن النتائج التي تحققت من خلال تنفيذ خطط العمل الإيجابي/مشاريع الإجراءات الإيجابية المختلفة، التي تهدف إلى تعزيز إدماج المرأة في سوق العمل (الفقرة 71 من التقرير)، وإزالة العوائق التي تعترض سبيل تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مجال القضاء (الفقرة 72 من التقرير). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، أو المتصورة، من أجل تعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والسلك الدبلوماسي وصنع القرار في جميع المجالات وعلى جميع المستويات. ويرجى أيضا توفير معلومات عن التدابير المتخذة أو المقرر اتخاذها من أجل تعزيز مشاركة النساء اللائي ينتمين إلى الفئات المحرومة وتمثيلهن، مثل المهاجرات والمسنات وذوات الإعاقة، والنساء في المناطق الريفية.
	46 - وقَّع وزير الإدارة العامة ووزيرة تكافؤ الفرص في آذار/مارس 2011 توجيها وزاريا يتعلق بـ ”المبادئ التوجيهية المعنية بأداء نظام اللجان التي لا تهدف إلا إلى ضمان تكافؤ الفرص (Comitati unici di garanzia per le pari opportunità) وتعزيز رفاه العاملين ومكافحة أي شكل من أشكال التمييز“ (تنشأ وفقا للمادة 21 من القانون رقم 183/2010 التي حلت محل المادة 57 من القانون رقم 165/2001). وستضطلع لجان ضمان تكافؤ الفرص بالمهام التي كانت تنسب بالقانون سالف الذكر والمساومة الجماعية إلى لجان تكافؤ الفرص واللجان المشتركة المعنية بظاهرة المضايقات. وبموجب التوجيه المذكور أعلاه على وجه الخصوص تقرر إنشاء لجنة لضمان تكافؤ الفرص تضم ممثلين عن كل من الموظفين الإداريين وغير الإداريين في كل إدارة؛ وستكون هذه اللجان فريدة حتى بالنسبة للإدارات التي يتعايش فيها الموظفون المعينون بموجب القانون العام والموظفون المتعاقدون؛ وستكون مدة عمل أعضاء اللجان أربع سنوات؛ ولكل لجنة نظامها الداخلي. ومن المهام التي عهد بها التوجيه إلى هذه اللجان التحقق من تنفيذ الإدارة للالتزامات المتضمنة في تقييم المخاطر الناتجة عن الإجهاد في العمل. وفضلا عن ذلك، تستشير الإدارة مسبقا لجان ضمان تكافؤ الفرص عندما تنوي اعتماد أية تدابير من أجل المرونة أو ساعات العمل أو العمل لبعض الوقت أو الإجازة أو التدريب أو التطوير الوظيفي وما إلى ذلك().
	47 - ولا تزال إيطاليا تعاني من ”كارثة العمل غير الرسمي“، وبخاصة في مجال خدمات الرعاية المنـزلية. ولهذا مولت إدارة تكافؤ الفرص دراسة بحثية عن أفضل الممارسات الإقليمية والمحلية التي تستهدف إظهار العمل غير الرسمي، ومن ثم تقنين أوضاع العمال المعنيين، مما مكن من جمع المعلومات وتعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة المشاركين في مكافحة العمل غير الرسمي ونقل أفضل هذه الممارسات إلى جميع المناطق الإيطالية. وأسفر البحث الذي يدعى ”Donne Sommerse“ (”المرأة الخفية“)، عن نتائج تشريعية وسياسية هامة. وفي عام 2008 صدر إشعار عام بتحويل مشاريع رائدة تهدف إلى تقنين أوضاع العاملين على نحو غير رسمي، وبخاصة في مجال خدمات الرعاية المنـزلية.
	48 - وخصصت إدارة تكافؤ الفرص 000 000 5 يورو لتمويل ستة مشاريع تنفذ على الصعيدين الإقليمي والمحلي. وتوشك هذه المشاريع على الانتهاء بحلول آذار/مارس 2011. وبنهاية السنة، وبعد قيام إدارة تكافؤ الفرص بالتقييم سوف يتسنى نشر النتائج الأولى لهذا العمل.
	49 - ووقعت إدارة تكافؤ الفرص مذكرة تفاهم مع الوزارة الإيطالية للتنمية الاقتصادية بغية تنفيذ أنشطة تستهدف تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المناطق الإيطالية الأربع التي تنتمي إلى هدف ”تحقيق التقارب“. وستنفذ الأنشطة في إطار مشروع ”AGIRE POR 2007-2013“ الذي يموله الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية من خلال مشاريع توأمة إقليمية/محلية، وستؤول الإدارات المنتفعة إلى المناطق الإيطالية الأربع التي تنتمي إلى هدف ”تحقيق التقارب“.
	50 - وستركز المشاريع المزمع تنفيذها قريبا على المجالات المواضيعية التالية:
	- خدمات من أجل مستويات معيشة ملائمة، بما فيها المسائل المتصلة بالتوفيق؛
	- مباشرات الأعمال الحرة؛
	- نظم تقييم ذات توجه جنساني؛
	- نماذج تنظيمية وإدارية ذات توجه جنساني؛
	- منع ومكافحة ظاهرة الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، ومنع ومكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛
	- منع ومكافحة مختلف أشكال التمييز؛
	- إدماج المهاجرات اجتماعيا وإدماجهن في العمل.
	51 - ويلي ذلك اختيار السلطات الإيطالية بعض أفضل الممارسات الإقليمية والمحلية في الاتحاد الأوروبي.
	52 - وفي أيلول/سبتمبر 2010 وقِّعت مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والجامعات والبحث وإدارة تكافؤ الفرص بغية كفالة تنفيذ السياسات المتعلقة بالحقوق وتكافؤ الفرص على جميع الصعد في مجالات العلم والتكنولوجيا والبحث العلمي، لتنفيذ توجهات وتوصيات الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد. وتلتزم كل من الجهتين بصفة خاصة بالتوعية بما يسمى الثقافة الجنسانية على جميع الصعد المدرسية والجامعية.
	53 - ولإزالة جميع أشكال التمييز التي تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر تحقيق تكافؤ الفرص في مكان العمل، أُدخل القانون رقم 125 المؤرخ 10 نيسان/أبريل 1991، الذي أدرج بعد ذلك في المرسوم التشريعي رقم 198 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2006 والمعنون ”مدونة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وفقا للمادة 6 من القانون رقم 246 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005“ بهدف تنفيذ إجراءات إيجابية أي تدابير تهدف إلى إزالة التفاوتات التي تواجهها النساء في مجالات البحث عن عمل والوصول إلى سوق العمل والتدريب والتقدم المهني والنهوض بالحياة الوظيفية.
	54 - وجرى السماح بتمويل 37 من مشاريع الإجراءات الإيجابية في الفترة 2009-2010 بمبلغ إجمالي قدره 007.49 224 4 يورو. وبتدخل لجنة المساواة الوطنية المسؤولة عن دراسة هذه المشاريع، جرى تحديد المشاريع بشكل أفضل واستهدفت تناول شؤون العمل والمسائل التنظيمية ذات الصلة:
	- نظم الإلحاق بالوظائف ومعايير تقييم العمل؛
	- إعادة تنظيم الجداول، والمرافق من أجل الأمهات العاملات؛
	- التعريف بشخصيات مهنية جديدة؛
	- إمكانية الوصول إلى القطاعات الإنمائية والقطاعات التي يهيمن عليها الذكور بصفة أساسية؛
	- الابتكار التنظيمي.
	القوالب النمطية والممارسات الضارة

	[السؤال رقم 10] دعت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، الدولة الطرف إلى اعتماد برنامج كبير الحجم وشامل ومنسق لمكافحة انتشار قبول القوالب النمطية المتعلقة بأدوار الرجال والنساء، بما في ذلك التوعية وتنظيم حملات تثقيفية موجهة إلى النساء والرجال. وبينما يشير التقرير الحالي إلى أن جذور القوالب النمطية الجنسانية لا تزال عميقة (الفقرة 152) ويقدم معلومات عن التدابير المتخذة (المشروع EQUAL، والمناسبات التي جرت كجزء من السنة الأوروبية لتحقيق تكافؤ الفرص للجميع في عام 2007، وما إلى ذلك)، فإن الدولة الطرف لا تملك فيما يبدو استراتيجية طويلة الأجل لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية، كما لا يبدو أن هناك أية متابعة للأنشطة المنفذة بالفعل. يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة تجاه اعتماد برنامج كبير الحجم وشامل ومنسق لمكافحة القبول الواسع النطاق للقوالب النمطية المتعلقة بأدوار الرجال والنساء.
	55 - تعمل وزيرة تكافؤ الفرص مع إدارة تكافؤ الفرص لكفالة المساواة الفعلية ومكافحة القوالب النمطية الجنسانية مع احترام الاختلافات والخصائص الجنسانية كعنصر أساسي لدور المرأة في المجتمع.
	56 - ومن المبادرات الناجحة مذكرة التفاهم التي وقَّعتها وزيرة تكافؤ الفرص ووزير التعليم، والتي أقيم بموجبها ”أسبوع مكافحة العنف“ الذي يجري منذ ذلك الحين في شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام. وقد أقيم هذا الأسبوع من 12 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ومن 10 إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2010 في جميع المدارس في مختلف أرجاء البلد.
	57 - والهدف من هذا الأسبوع المساعدة على تبادل وجهات النظر والأفكار بشأن مواضيع الاحترام، والتنوع والمشروعية، ومحاربة القوالب النمطية الجنسانية عن طريق إشراك الطلبة والوالدين والمعلمين وقوات الشرطة، مما قد يتيح، في الأجل الطويل، شبكة لتبادل الممارسات السليمة، كما هو الحال بالفعل في بعض المدارس.
	58 - وأثناء هذا الأسبوع، تنظم المدارس حملات للتوعية وتقديم المعلومات والتدريب بشأن منع العنف البدني والنفسي، بما في ذلك العنف المبني على التعصب والعنصرية والدين والجنسانية، وبشأن خدمات تقدمها الوزارات مثل الرقم الهاتفي المجاني الوطني من أجل الاستماع وتقديم المشورة فيما يتعلق بحالات العنف في المدارس - 800669696 - والرقم الهاتفي المجاني الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة - 1522.
	59 - وفي عام 2008، أصدرت إدارة تكافؤ الفرص إشعارا عاما لتمويل التخطيط لدورات مؤقتة وتنفيذها بشأن الاختلافات بين الجنسين في المدارس العامة الثانوية. وفيما يلي أهداف هذا المشروع:
	( التوعية بشأن الجنسانية بغية تنمية مهارات تحليلية نقدية والتسليم بأن أي منظور يحدد أدوارا راسخة تاريخيا منظور تمييزي أو مقولب نمطيا؛
	( تعزيز نظام تعليمي مراع للاعتبارات الجنسانية ومكافحة القوالب النمطية الجنسانية بغية إتاحة الفهم بوجوب اعتبار الاختلافات بين الجنسين إمكانيات شخصية وعدم اعتبارها فئات جماعية؛
	( تعزيز ترسيخ ثقافة مراعية للاختلافات من أجل تحقيق تنمية منصفة وواعية للهويات الجنسانية.
	60 - ووقَّعت إدارة تكافؤ الفرص في عام 2010 مذكرة التفاهم السابق ذكرها مع وزير التعليم والجامعات والبحث بشأن المساواة بين الجنسين في العلم (انظر الفقرة 20). ومن الأهداف الرئيسية لهذه المذكرة التوعية بالمساواة بين الجنسين ونشر ثقافة مراعية للاعتبارات الجنسانية في المنظومة المدرسية بغية مكافحة القوالب النمطية الجنسانية، في جملة أمور. والتوعية الجنسانية ظاهرة مستمرة، وبخاصة في المجال العلمي، من خلال تدابير ملموسة مثل:
	( شن حملات توعية تهدف إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية في مجال العلوم؛
	( إثبات الدور الذي اضطلعت به المرأة حتى الآن في مجال العلوم؛
	( تعزيز تقديم تدريب مراع للاعتبارات الجنسانية للمعلمين، إلى جانب توعية الوالدين بأهمية مكافحة القوالب النمطية الجنسانية.
	[السؤال رقم 11] يشير التقرير إلى الأنشطة المنفذة في المدارس لمكافحة القوالب النمطية (الفقرات 162-169). ومن المؤسف أن هذه التدابير ليست جزءا من خطة شاملة على النحو الذي دعت إليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. ولتحقيق هذا الغرض، يرجى شرح خطة الدولة الطرف في هذا الصدد، بما في ذلك الإطار الزمني لاعتماد خطة شاملة لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية على جميع المستويات في نظام التعليم، على أن تعالج الخطة إدراج المساواة بين الجنسين في إطار حقوق الإنسان، في التدريب الأولي للمعلمين، في برامج إعادة التدريب وبرامج التدريب أثناء العمل، وفي عمليات الرصد المنتظمة للمناهج التعليمية ومحتويات المواضيع ومعايير التعليم، وموارد التعليم والتعلم، وتنظيم الفصول الدراسية والمدارس.
	61 - لم تعد معادلة الطريق الأنثوي = الطريق الضعيف منتشرة على نطاق واسع. وإذا ما نظرنا إلى أحدث الإحصاءات، يمكننا ملاحظة أن الفتيات لسن موجودات في جميع مجالات التعليم والتدريب فحسب، بل إنهن يفقن الفتيان فيما يتعلق بتواتر وانتظام الدراسة حتى الدبلوم والشهادة.
	62 - وتصدر مناطق مختلفة تشريعا مخصصا بشأن إدماج تكافؤ الفرص في السياسات يجري عن طريقة التشديد بقوة على الدور الذي يتعين على المدارس الاضطلاع به في تنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين. ويوجد تركيز خاص على أنظمة المدارس الثانوية التي طلب منها وضع نماذج مدرسية بشأن الاختلافات بين الجنسين. وعلى نحو ما وردت مناقشته، أظهرت السنوات الأخيرة من التاريخ الإيطالي ارتفاع النهوض بالتعليم بين النساء. وفي الفئة العمرية 25-44 هناك نسبة مئوية من النساء أعلى من نسبة الرجال. وفي الفترات المدرسية 1970/1971 و 2005/2006 تضاعف معدل حصول النساء على الشهادات ثلاثة أضعاف. 
	63 - وفي الوقت الراهن، تحصل نسبة 80 في المائة من الفتيات البالغات من العمر 19 سنة على شهادة. وتصل نسبة النساء المتخرجات البالغات من العمر 25 سنة إلى 28.1 في المائة بينما لا تتعدى نسبة الرجال 19 في المائة. ومع ذلك، ففي إطار الاتحاد الأوروبي، لا تزال الفجوة مستمرة بين إيطاليا وبلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. وعلى الصعيد الإقليمي، توجد فروق طفيفة. وبيَّنت المناطق الشمالية والوسطى مستويات أعلى من الفتيات الحاصلات على شهادات (تزيد عن 18 في المائة) في 2005/2006. وبالنسبة لعام 2005 بيَّنت المناطق الوسطى مستويات أعلى من الشابات والشبان المتخرجين (تزيد عن 13.4 في المائة). وفي السنة الدراسية 2004/2005 بيَّنت أصغر المناطق الوسطى والجنوبية، مثل موليز وأومبريا وبازيليكاتا أعلى نسب المتخرجات في الفئة العمرية 25-44 بمعدلات تتراوح بين 35 في المائة و 40 في المائة.
	64 - وفي هذا الإطار، يجدر ذكر المشروع المعنون ”المواطنة والدستور - السنة الدراسية 2010/2011“ الذي يضمن تدريس حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة، في جملة أمور، في جميع مستويات المنظومة المدرسية.
	[السؤال رقم 12] لا يتطرق التقرير إلى وسائط الإعلام التي تؤدي دورا هاما في تشكيل المواقف والقيم الاجتماعية وتتيح إمكانيات هائلة، باعتبارها وسيلة للتغيير الاجتماعي. يرجى توفير تفاصيل عن الكيفية التي تشجع بها الدولة الطرف وسائط الإعلام كي تصون كرامة الإنسان وتعرض صور وأدوار النساء والرجال على نحو إيجابي ومتوازن ومتنوع في جميع مسارات الحياة، حسب ما أوصت به اللجنة في الفقرة 26 من ملاحظاتها الختامية السابقة. وبالإضافة إلى هذا، يرجى توضيح ما إذا كانت تدابير الانضباط الذاتي، مثل مدونات قواعد السلوك، التي تستبعد تقديم النساء والرجال على نحو عنيف أو مهين وتستند إلى مبادئ المساواة بين الجنسين، قد اعتمدت ونفذت في وكالات الإعلانات التجارية ووسائط الإعلام.
	65 - أولت وزيرة تكافؤ الفرص، منذ البداية، اهتماما خاصا بالاتصالات، عن طريق شن حملات توعية ذات صلة. وعلى سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى هذه الحملات كما يلي:
	• ”احترم النساء، احترم العالم“

	عززت وزيرة تكافؤ الفرص هذه الحملة في المؤتمر الدولي بشأن العنف ضد المرأة بالاشتراك مع وزارة الخارجية بمبادرة من الرئاسة الإيطالية لمجموعة البلدان الثمانية (2009). الزهرة البيضاء، وهي رمز براءة العالم الأنثوي تصبح سوداء تدريجيا وقد سممها الظلام الشرير الذي يمثل ظاهرة العنف ضد المرأة. آلام تظل خاصة وصامتة بسبب الخوف أو العار.
	حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة هي العدسات التي يمكن من خلالها استعراض كل من الأسباب الجذرية لانتشار العنف والديناميات الاجتماعية المعقدة للتمييز. وتوفر الحملة أرقام هواتف مجانية وهياكل أساسية تهدف إلى حماية الضحايا.
	• ”المطاردة - عندما يتحول الاهتمام إلى اضطهاد“

	تبعث حملة ”المطاردة - عندما يتحول الاهتمام إلى اضطهاد“ برسالة واضحة مفادها أن المطاردة أيا كان نوعها أو طبيعتها جريمة. وتتحدث الحملة أيضا عن التحرش عن طريق شبكة الإنترنت وبخاصة عن طريق البريد الإلكتروني. وهي تحيط الرأي العام علما بأن عقوبة الحبس تبدأ من أربع سنوات وتصل إلى السجن المؤبد إذا توفيت الضحية.
	• ”1522 - حان وقت العمل“

	تهدف حملة ”1522 - حان وقت العمل“ إلى التوعية بشأن الرقم الهاتفي المجاني الذي يدعم النساء من ضحايا العنف. ويعمل الرقم 24 ساعة يوميا 365 يوما في السنة، وييسر إظهار العنف ضد المرأة ويستجيب لطلبات المعونة من النساء من ضحايا العنف، وبخاصة العنف العائلي.
	• ”لا يوجد فرق“

	شنت في إيطاليا للمرة الأولى حملة لمكافحة رهاب المثليين والعنف القائم على أساس الميل الجنسي. وتضم الحملة ملصقات ونشرات ولقطات للتلفزيون وشبكة الإنترنت تطلب بكلمات بسيطة ودقيقة ”أُرفض رهاب المثليين، وكن كما أنت“.
	• ”قدرات مختلفة، نفس الرغبة في الحياة“

	الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو توعية المجتمع بمبدأ المساواة في الحقوق وتيسير إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والعمل والأسرة. وتشير الفكرة الأساسية إلى حقيقة ننساها أحيانا، وهي أن الإعاقة قد تمنع شخص من القيام بشيء، ولا تمنعه من القيام بكل شيء.
	• ”1 من 5“

	شنت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في روما حملة مجلس أوروبا لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال بعنوان ”1 من 5“، وتحققت الحملة بالتعاون مع وزيرة تكافؤ الفرص. والهدف الرئيسي للحملة تعزيز اتخاذ مبادرات قانونية وحملات تثقيفية وحملات للتوعية العامة موجهة إلى الأطفال والوالدين والمعلمين وغيرهم من مقدمي الرعاية للأطفال بغية التعرف على الظاهرة وتقديم الإرشاد وفقا لذلك.
	• ”إذا كنت تحب شخصا ما امنحه/امنحها وزنا - حملة لمكافحة فقدان الشهية والشره المرضي“

	صممت الحملة دون صور مفزعة لتمكين والدي ومدرسي وأصدقاء من يعانون من الاضطرابات الغذائية من التفكير فيها وطلب المساعدة.
	• ”أقول لا للعنف!“

	ارتبطت الحملة بسلسلة من المبادرات الرامية إلى كفالة تبادل وجهات النظر بشأن مواضيع مثل احترام الاختلافات والمشروعية بين الطلاب والوالدين والمعلمين.
	• ”تفادي سرطان البروستاتا ليس مسألة حظ وإنما وقاية“

	تهدف الحملة إلى التأكيد على أهمية إجراء الرجال فوق سن الخمسين لفحوص طبية دورية.
	[السؤال رقم 13] في ضوء اعتماد القانون رقم 7/2006، بشأن الأحكام المتعلقة بمنع وحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتأسيس لجنة معنية بتوفير معلومات المنع وإطلاق مبادرات التوعية، والمبادرات المختلفة التي نفذت من أجل تحقيق هذا الغرض (الفقرات 449-456 من التقرير)، يرجى تقديم معلومات مستكملة عن تأثير التدابير المتخذة لمنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وحماية الضحايا المحتملات، وتوفير الدعم والمساعدة وخدمات إعادة التأهيل للفتيات اللاتي أخضعن بالفعل لهذه الممارسات، والتحقيق مع مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة. ويرجى أيضا الإشارة إلى كيفية إشراك النساء والرجال المنتمون إلى جاليات مهاجرة من بلدان يمارس فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في إعداد المبادرات المستندة إلى القانون رقم 7/2006 وتنفيذها.
	66 - فيما يتعلق بظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، اتخذت الحكومة الإيطالية التدابير اللازمة لمنع ومكافحة هذه الممارسة والمعاقبة عليها، حيث أنها انتهاك فظيع للحقوق الأساسية للسلامة البدنية ولصحة النساء والفتيات.
	67 - وبغية الاضطلاع بالمهام العديدة التي عهد بها القانون المذكور أعلاه إلى وزيرة تكافؤ الفرص، أنشأت الوزيرة، بموجب المرسوم الوزاري المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، اللجنة المعنية بمنع ومكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، التي ترأسها الوزيرة ذاتها وتتألف عضويتها من رئيس إدارة تكافؤ الفرص (بصفته نائبا للرئيسة) وأعضاء هذه الإدارة وخبراء وممثلين عن المؤسسات المهتمة وكذلك المنظمات غير الربحية والمراكز والمجتمعات المحلية المعنية. وفي حين أن اللجنة لم تنشأ بموجب القانون، إلا أنها تسفر عن هيئة ذات منحنى عملي تهدف إلى وضع استراتيجيات تشغيلية بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الآخرين.
	68 - وبعد إصدار الإشعار العام في آب/أغسطس 2007 من أجل تمويل مشاريع لمنع ومكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، قررت وزيرة تكافؤ الفرص التأكيد على دور اللجنة عن طريق مرسوم وزاري بتاريخ 9 حزيران/يونيه 2009. ووضعت اللجنة ”الجديدة“ إطارها الاستراتيجي التشغيلي الجديد بمناسبة عقد أول اجتماع لها في 9 شباط/فبراير 2010.
	69 - وعلى مدار الأعوام، شنت إيطاليا حملات وطنية بشأن وقف تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ودعمت وزيرة تكافؤ الفرص حملة ”إنهاء - تشويه الأعضاء التناسلية للإناث“ النابعة من مبادرة لمنظمة العفو الدولية يرجع تاريخها إلى سنة 2009. ووضعت شبكة إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (التي تضم الرابطة الإيطالية لدور المرأة في التنمية AIDOS وغيرها) استراتيجية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية بغية الارتقاء بجهود القضاء على هذه الظاهرة بين المهاجرين من جميع أنحاء أوروبا.
	70 - وطُلب من اللجنة المعنية بمنع ومكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في 27 كانون الثاني/يناير 2011 إعداد مقترحات جديدة للعمل بإشراف ممثلي المناطق والإدارات المعنية بغية تحديد الإجراءات التي ستتخذ في المستقبل من أجل منع ومكافحة هذه الظاهرة، بما فيها تقديم دورات تدريبية لمقدمي الرعاية المعنيين وتنفيذ إجراء الرقم الهاتفي المجاني المخصص الذي تسند إليه مهمة تلقي معلومات من أي شخص عن حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث - على صعيد البلد.
	71 - ومن الجدير بالذكر أن المحكمة في فيرونا أصدرت قبل بضعة أشهر أول حكم بالإدانة في حالة من حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث حدثت في إيطاليا.
	72 - وفي آذار/مارس 2010، قامت وزيرة تكافؤ الفرص بتنظيم ورئاسة ”اجتماع جانبي“ بمشاركة مصر والسنغال بشأن سياسات مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الدورة الرابعة والخمسين للجنة وضع المرأة. وفي شباط/فبراير 2011، ترأست الوزيرة أثناء الدورة 55 للجنة وضع المرأة اجتماعا جانبيا آخر لمتابعة نفس المسألة والتركيز عليها بمشاركة بوركينا فاسو والسنغال ومصر.
	العنف ضد المرأة

	[السؤال رقم 14] يرجى تقديم معلومات مستكملة عن مشروعي القرارين المتعلقين بمكافحة العنف ضد المرأة، وهما مشروع القانون AC 1440 بشأن تدابير التصدي لممارسي الاضطهاد، ومشروع القانون AC 1424 بشأن تدابير مكافحة العنف الجنسي، اللذين كانا معروضين على مجلس النواب، وعُهد بهما إلى اللجنة الثانية المعنية بالشؤون القضائية في وقت إعداد التقرير (انظر الفقرة 95 من التقرير). ويرجى أيضا تقديم معلومات مستكملة عن صياغة خطة عمل وطنية لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وفقا للإشارة الواردة في الفقرة 106 من التقرير، وتوضيح إمكانية اعتبار هذه الخطة بمثابة مجموعة من التدابير الشاملة الرامية إلى معالجة العنف ضد المرأة والفتاة، وفقا للتوصية العامة رقم 19 (1992) للجنة، المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وتوفير معلومات عن تصور كيفية تنسيق ورصد وتقييم تنفيذ هذه التدابير.
	73 - في عام 2009، ركزت السلطات الإيطالية على نحو خاص على العنف ضد المرأة والملاحقة. وأدخلت السلطات جريمة ”الملاحقة“ (AC 1440) في النظام القانوني المحلي، لا سيما عن طريق القانون رقم 11/2009.
	74 - القانون المذكور أعلاه:
	- ينص على احتجاز إلزامي لمرتكبي أعمال العنف الجنسي (فيما عدا الحالات البسيطة) والعنف الجنسي الجماعي (المادة 380 من قانون العقوبات)؛
	- يتضمن أحكاما تهدف إلى زيادة صعوبة إمكانية حصول مرتكبي العنف الجنسي على بعض المنافع المتعلقة بالعقوبات مثل التدابير الجنائية البديلة للاحتجاز (المادة 4 مكرر من القانون 354/1975 بشأن نظام السجون)؛
	- يسمح بتقديم معونة قانونية مجانية لجميع ضحايا العنف الجنسي بغض النظر عن دخولهم الشخصية، كما نص على ذلك المرسوم الرئاسي 115/2002؛
	- يحدد الظروف المشدِّدة التالية (المادة 576 من القانون الجنائي): ارتكاب جريمة قتل عمد تتعلق بالعنف الجنسي؛ ممارسات جنسية مع قُصَّر؛ عنف جنسي جماعي؛ عنف جنسي متكرر ضد نفس الضحية.
	75 - وتنبغي الإشارة أيضا إلى أن مجلس الشيوخ (AS 1675) ينظر حاليا في مشروع قانون معين خاص بالعنف الجنسي يكمل الأحكام المذكورة أعلاه. ويفرض هذا النص، في جملة أمور، عقوبات أشد عن طريق تقديم: ظروف مشددة جديدة؛ وجريمة التحرش الجنسي؛ وإمكانية تدخل السلطات المحلية، ومراكز أزمات الاغتصاب، والمنظمات غير الحكومية وفي نهاية المطاف رئاسة مجلس الوزراء (في حالة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال أو داخل الأسرة المعيشية) في الإجراءات الجنائية ذات الصلة؛ وتدابير إعلامية لوسائط الإعلام ومساعدة ضحايا العنف؛ وبرامج وقاية مخصصة داخل المدارس.
	76 - وكما ذكر في التقرير الوطني، أدخل القانون المذكور أعلاه جريمة الملاحقة في القانون الجنائي الإيطالي.
	77 - وفي ضوء المؤشرات الواردة في التقرير الوطني، يجدر الذكر أن القانون الجنائي ينص على عقوبات حبس تتراوح من ستة أشهر إلى 4 سنوات.
	78 - ومشاريع التدابير التشريعية الأخرى ذات الصلة التي تجري مناقشتها حاليا هي:
	- بدأت اللجنة البرلمانية المعنية بالعدل النظر في مشروع قانون يهدف إلى توسيع نطاق المعونة القانونية المجانية عند حدوث حالات العنف الجنسي المرتكبة ضد مواطنين إيطاليين في الخارج (AC 2779)؛
	- مشروع قانون التصديق على اتفاقية لانزاروتي؛
	- مشاريع قوانين عديدة (بما فيها AS 1079) كجزء من مجموعة من التدابير الأعم لمكافحة البغاء والاستغلال الجنسي.
	79 - وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010، جرت الموافقة على أول ”خطة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والملاحقة“. وتشير هذه الخطة صراحة، في ديباجتها، إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي صياغة هذه الخطة جرت الإشارة بصفة خاصة إلى التوصية العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة. وأثناء وضع الخطة اطلعت عليها الوزارات المختصة (وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم) وممثلين عن الهيئات الاجتماعية الخاصة والمنظمات غير الحكومية المعنية، حيث عقدت وزيرة تكافؤ الفرص اجتماعا لهذه الجهات في نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 2009 بغية جمع إسهاماتها العملية والتشغيلية والوقائعية.
	80 - وستغطي الخطة الثلاثية الأعوام المجالات الخمسة التالية:
	(أ) الوقاية: حملات ومبادرات للتثقيف والتوعية والإعلام لحماية صورة المرأة واستخدامها من قبل وسائط الإعلام والدعاية؛
	(ب) مراكز وملاجئ لأزمات الاغتصاب: تدابير تستهدف مراكز الأزمات بغية كفالة خدمات الدعم المقدمة للضحايا وتحسينها وزيادتها؛
	(ج) التدريب: تعزيز وتنفيذ تدريب متعدد التخصصات لمختلف أنواع الموظفين المشاركين في رعاية ضحايا العنف (أفراد الشرطة والموظفين الطبيين وما إلى ذلك)؛
	(د) التنقيب عن البيانات: جمع وتحليل البيانات المتعلقة بهذه الظاهرة بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية؛
	(هـ) تدابير المساعدة: إجراءات تهدف إلى تقديم المساعدة لضحايا العنف وتمكينهم.
	81 - وستمول إجراءات الخطة بموارد مخصصة من الصندوق الوطني لمكافحة العنف الجنساني و الجنسي. ولرصد تنفيذ الخطة، ستقوم وزيرة تكافؤ الفرص بإنشاء لجنة خاصة مشكلة من ممثلين عن الإدارات الحكومية والمناطق والسلطات المحلية المعنية.
	82 - وإلى جانب الخطة الوطنية، ما زال يجري تنفيذ الإجراءات الواردة داخل إطار مذكرات التفاهم الثلاث التي وقَّعت عليها في عام 2009 وزيرة تكافؤ الفرص ووزراء الداخلية والدفاع والتعليم. والبروتوكولات التي ستجرى دراستها قبل تنفيذ الخطة الوطنية المذكورة أعلاه تتضمن:
	- تحسين التكامل بين وكالات إنفاذ القانون والصكوك والإجراءات الأخرى التي عززتها وزيرة تكافؤ الفرص (على سبيل المثال فيما يتعلق بتنفيذ الرقم الهاتفي المجاني الوطني 1522 المخصص لضحايا العنف)؛
	- القيام بإجراء الدراسات والبحوث بهدف تحسين تفهم الملاحقة والعنف ضد المرأة؛
	- تدريب وكالات إنفاذ القانون لتحسين كل من مجال المنع والدعم المقدم للضحايا (لا سيما لتلافي وقوعهم ضحايا مرة أخرى)؛
	- شن حملات لتوعية الأطفال والمراهقين وأسرهم ومعلميهم بهدف تحسين منع هذه الظاهرة ونشر ثقافة مراعية للاعتبارات الجنسانية.
	[السؤال رقم 15] يوفر التقرير بيانات محدودة جدا عن الأشكال المختلفة للعنف الجنساني. يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد أسست، أو لديها خطط لتأسيس، عملية منهجية ومنتظمة لجمع البيانات والمعلومات بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة وتحليلها. ويرجى تقديم معلومات عن عدد المآوى المتاحة للنساء من ضحايا العنف، وعن قدرات هذه المآوى فيما يختص بتوفير السكن والمساعدة للنساء الضحايا، علاوة على توفير بيانات إحصائية عن الطرد القسري للطرف الذي يمارس العنف من الزوجين، من خلال دعاوى مدنية وجنائية، وتوضيح عدد الشكاوى المقدمة من النساء، وعدد المحاكمات المقامة ضد مرتكبي العنف والأحكام الصادرة بحقهم في مسائل العنف ضد المرأة. ويرجى توفير بيانات، إن وجدت، بشأن النساء اللائي يقتلن على أيدي أزواجهن أو عشرائهن أو عشرائهن السابقين.
	83 - كما جرت مناقشته، تتضمن ”الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والملاحقة“ إجراءات محددة مخصصة لإنشاء نظام لجمع البيانات وتحليل وتنفيذ نتائج الأبحاث المخصصة التي يمكن بموجبها تحسين تفهم ظاهرة العنف ضد المرأة وجريمة الملاحقة.
	84 - وفي الوقت الراهن أجرى المعهد الوطني للإحصاءات في عام 2006 أكثر الأبحاث شمولا عن هذه الظاهرة باسم إدارة تكافؤ الفرص. ونظرت الدراسة الاستقصائية التي صدرت في عام 2007 في أنواع مختلفة من العنف ضد المرأة داخل الأسرة المعيشية (من عشير أو عشير سابق) وخارج الأسرة (من مجهولين أو أصدقاء أو زملاء أو أصدقاء للأسرة أو أقارب، وما إلى ذلك).
	85 - وفي عام 2006، عرض المعهد الوطني للإحصاءات نتائج دراسة استقصائية جديدة مخصصة بشكل كامل للمرة الأولى للعنف البدني والجنسي ضد المرأة. وأجريت الدراسة الاستقصائية على عينة تضمنت 000 25 من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و 70 سنة ويعشن في كافة أرجاء البلد، وأجريت معهن مقابلات هاتفية في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2006. وكانت الدراسة الاستقصائية نتيجة لشراكة بين المعهد الوطني للإحصاءات ووزيرة وإدارة تكافؤ الفرص التي قدمت دعما ماليا من البرنامج التشغيلي الوطني ”السلامة“ و ’الآلية المشتركة ‘ للصندوق الاجتماعي الأوروبي.
	86 - وتشير الدراسة الاستقصائية المعنية بسلامة المرأة إلى ثلاثة أنماط مختلفة من العنف ضد المرأة، وهي العنف البدني والجنسي والنفسي داخل الأسرة (من عشير أو عشير سابق) أو خارج الأسرة (من مجهولين أو معارف أو أصدقاء أو زملاء أو أصدقاء للأسرة أو أقارب، وما إلى ذلك). ويصنف العنف البدني من أقل الحالات خطورة إلى أخطر الحالات، فمن التعرض للتهديد بالضرب، إلى الدفع، أو القبض أو الجذب بعنف، أو للضرب بأداة، أو الصفع، أو الركل، أو اللكم أو الضرب، أو الوقوع ضحية لمحاولة الخنق، أو الكبت، أو الحرق، أو التهديد بالأسلحة.
	87 - وبالنسبة للعنف الجنسي، فالمقصود منه جميع الحالات التي ترغم فيها المرأة على فعل أعمال جنسية ذات طبيعة مختلفة أو المعاناة منها رغما عنها، مثل الاغتصاب، أو محاولة الاغتصاب، أو التحرش البدني الجنسي، أو الجماع مع طرف ثالث، أو الجماع غير المرغوب فيه الذي يجري تحمله خوفا من العواقب، أو الأنشطة الجنسية المهينة والمذلة.
	88 - ولم تتضمن الدراسة الاستقصائية التحرش اللفظي، ولا المتابعة، ولا أعمال التعري، ولا المكالمات الهاتفية غير المهذبة. ويتضمن العنف النفسي التحقير، ومراقبة السلوك، واستراتيجيات الفصل، والتخويف، والقيود المالية الثقيلة.
	89 - وفيما يلي البيانات الرئيسية للدراسة الاستقصائية: يقدر عدد النساء اللائي وقعن ضحايا للعنف البدني أو الجنسي أثناء حياتهن بستة ملايين و 743 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 16 و 70 سنة (يشكلن 31.9 في المائة من النساء في هذه الفئة العمرية). ووقعت 5 مليون امرأة ضحية للعنف الجنسي (23.7 في المائة)، بينما وقعت 3 مليون و 961 ألف امرأة ضحية لأعمال العنف البدني (18.8 في المائة). وبلغ عدد النساء اللاتي وقعن ضحايا للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب حوالي مليون امرأة (4.8 في المائة). ووقعت 14.3 في المائة من النساء الموجودات في علاقة حالية أو سابقة ضحايا لحادثة واحدة على الأقل من العنف البدني أو الجنسي على أيدي عشرائهن؛ وترتفع النسبة إلى 17.3 في المائة عند اقتصار النظر على النساء ذوات العشير السابق. ووقعت نسبة 24.7 في المائة من النساء ضحايا لأعمال العنف التي ارتكبها رجال آخرين. وبينما يرتكب العنف البدني على يد العشير بصورة أكثر تواترا (12 في المائة مقابل 9.8 في المائة)، يحدث العكس بالنسبة للعنف الجنسي (6.1 في المائة مقابل 20.4 في المائة)، ويرجع هذا بصفة أساسية إلى التحرش الجنسي. والفارق يكاد لا يذكر بالنسبة للاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.
	90 - وعلى مدار الـ 12 شهرا السابقة، وقعت مليون و 150 امرأة (5.4 في المائة) ضحايا للعنف. وتلاحظ أعلى المعدلات بين الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و 24 سنة (16.3 في المائة) واللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 34 سنة (7.9 في المائة). وكانت نسبة النساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف الجنسي 3.5 في المائة، بينما كانت نسبة النساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف البدني 2.7 في المائة. وشكلت نسبة النساء اللاتي وقعن ضحايا للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب 0.3 في المائة أو 000 74 امرأة. وأثَّر العنف العائلي على نسبة 2.4 في المائة من النساء، بينما أثَّر العنف خارج النطاق العائلي على 3.4 في المائة منهن. وفي جميع الحالات تقريبا، لا يجري إبلاغ الشرطة بالعنف. والجزء الخفي من العنف مرتفع جدا، وتبلغ نسبته 96 في المائة من أعمال العنف التي يرتكبها غير العشير و 93 في المائة من أعمال العنف التي يرتكبها العشير. ولا يجري إبلاغ الشرطة حتى في معظم حالات الاغتصاب (91.6 في المائة). ونسبة النساء اللاتي لا يتحدثن مع أحد بشأن العنف الذي تعرضن له كبيرة (33.9 في المائة للعنف المرتكب على أيدي عشير و 24 في المائة للعنف المرتكب على أيدي غير العشير).
	91 - والنساء ضحايا لأشكال مختلفة من العنف. ويعاني ثلث الضحايا من العنف البدني والجنسي معا. وتعاني غالبية الضحايا من تعدد حوادث العنف. ويحدث العنف المتكرر بشكل أكثر تواترا عندما يكون المعتدي عشيرا عنه عندما يكون غير عشير (67.1 في المائة مقابل 52.9 في المائة). وبين جميع الأشكال البدنية للعنف الذي جرى التحقيق بشأنه فإن أكثر الأشكال تواترا هي التعرض للدفع، أو الجذب بعنف أو القبض، أو لوي الذراع أو شد الشعر (56.7 في المائة)، أو التهديد بالضرب (52 في المائة)، أو الصفع، أو اللكم أو الضرب (36.1 في المائة). ويلي ذلك استخدام المسدس أو السكين أو التهديد باستخدامهما (8.1 في المائة)، أو محاولة الخنق أو الكبت أو الحرق (5.3 في المائة). والتحرش البدني هو أكثر أشكال العنف الجنسي انتشارا، وهو اللمس الجنسي ضد إرادة الشخص (79.5 في المائة)، والجماع غير المرغوب فيه الذي يجري الشعور به على أنه عنف (19 في المائة)، ومحاولة الاغتصاب (14 في المائة)، والاغتصاب (9.6 في المائة)، والجماع المهين والمذل (6.1 في المائة).
	92 - والعشيرة مسئول عن الجزء الأكبر من جرائم الاغتصاب، فتتعرض نسبة 21 في المائة من الضحايا للعنف داخل أسرها وخارجها، وتتعرض نسبة 22.6 في المائة للعنف الذي لا يرتكبه إلا العشير، كما تتعرض نسبة 56.4 في المائة للعنف الذي لا يرتكبه إلا رجل آخر غير العشير. والعشير مسؤول عن ارتكاب النصيب الأكبر من جميع أشكال العنف البدني التي جرى التحقيق بشأنها. كما أن العشير مسؤول، إلى حد كبير، عن بعض أنواع العنف الجنسي مثل الاغتصاب والجماع غير المرغوب فيه مما يجري تحمله خوفا من العواقب. ويرتكب العشير 69.7 في المائة من جرائم الاغتصاب، بينما يرتكب المعارف 17.4 في المائة منها. ولا يكون المعتدي مجهولا إلا في 6.2 في المائة من الحالات. وكلما توثقت العلاقة بين مرتكب الجريمة والضحية، كلما زاد حدوث الاغتصاب بدلا من محاولة الاغتصاب. وعلى رأس مرتكبي التحرش الجنسي البدني يأتي الأشخاص المجهولين، يليهم المعارف والزملاء والأصدقاء. ولا يرتكب الأشخاص المجهولون الاغتصاب إلا في 0.9 في المائة من الحالات، ولا يرتكبوا محاولات الاغتصاب إلا في 3.6 في المائة من الحالات مقابل 11.4 في المائة و 9.1 في المائة على الترتيب للعشير.
	93 - والمرأة التي لها عشير، يمارس العنف أيضا خارج الأسرة، أكثر تأثرا بصفة عامة بالعنف العائلي. وتفيد نسبة أعلى من النساء بوقوعهن ضحايا للعنف ضمن النساء اللاتي لديهن عشير حالي يمارس العنف البدني خارج الأسرة (35.6 في المائة مقابل 6.5 في المائة) أو العنف الشفوي خارج الأسرة (25.7 في المائة مقابل 5.3 في المائة)؛ أو الذي يحط من قدرهن أو لا يراعيهن في الحياة اليومية (يبلغ معدل العنف 35.9 في المائة مقابل 5.7 في المائة)؛ أو الذي يشرب إلى أن يسكر (18.7 في المائة مقابل 6.4 في المائة) وبصفة خاصة إذا كان يسكر كل يوم (38.6 في المائة) أو مرة أو أكثر أسبوعيا (38.3 في المائة)؛ أو اعتاد على أبيه يضرب زوجته (30 في المائة مقابل 6 في المائة) أو من تعرض بدوره للاعتداء من والديه. وتبلغ نسبة الرجال الذين يستخدمون العنف ضد عشرائهم 30 في المائة ضمن أولئك الذين شاهدوا ارتكاب أعمال عنيفة في أسرهم الأصلية، و 34.8 في المائة بين من وقعوا ضحايا للعنف على أيدي آبائهم، و 42.4 في المائة من الرجال الذين عانوا من العنف من أمهاتهم، و 6 في المائة من بين أولئك الذين لم يكونوا ضحايا لأعمال العنف ولم يشهدوها في أسرهم الأصلية.
	94 - وأعمال العنف العائلي تكون خطيرة في معظم الأحيان. وقد أفادت نسبة34.5 في المائة من النساء بأنهن كن ضحايا لحوادث عنف خطيرة جدا، وأعلنت نسبة 29.7 في المائة منهن عن أنها كانت حوادث على درجة كافية من الخطورة. وشعرت نسبة 21.3 في المائة من النساء بأن حياتهن تعرضت للخطر عند ارتكاب العنف، إلا أن 18.2 في المائة منهن فقط يعتبرن أن العنف العائلي جريمة. ويرى 44 في المائة أن العنف العائلي أمر خاطئ، بينما تراه نسبة 36 في المائة مجرد أمر حدث. وحتى في حالة الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب، لا تعتبره جريمة إلا نسبة 26.5 في المائة من النساء. وقد عانت 27.2 في المائة من النساء من إصابات نتيجة للعنف. وكانت هذه الإصابات خطيرة جدا في 24.1 في المائة من الحالات بحيث كان السعي إلى العلاج الطبي ضروريا.
	95 - والنساء اللاتي كن ضحايا لسلسلة من حوادث العنف التي ارتكبها عشرائهن عانين، فيما يقرب من نصف الحوادث، ونتيجة لتعرضهن للعنف، من الافتقار إلى احترام الذات والثقة بالنفس والإحساس بالأهمية (44.9 في المائة)، ومن اضطرابات تتصل بالنوم (41.5 في المائة)، والجزع (37.4 في المائة)، والاكتئاب (35.1 في المائة)، وصعوبة التركيز (24.3 في المائة)، وآلام متكررة في أجزاء مختلفة من أجسامهن (18.5 في المائة)، وصعوبة تربية الأطفال (14.3 في المائة)، وتهيؤات انتحارية ومعاقبة الذات (12.3 في المائة). ويعتبر العنف الذي يرتكبه غير العشير أقل خطورة مقارنة بالعنف الذي يرتكبه العشير.
	96 - وتعرضت 2 مليون و 77 ألف امرأة للملاحقة من جانب العشير وقت الانفصال أو بعده، وشعرن بالخوف بصفة خاصة من جراء ذلك (18.8 في المائة). ومن بين النساء اللاتي تعرضن للملاحقة حاول 68.5 في المائة من العشراء بوجه خاص التحدث مع المرأة بطريقة ملحة ضد إرادتها، وكرر 61.8 في المائة طلب موعد لمقابلتها، وانتظرها 57 في المائة خارج المنـزل أو في المدرسة أو في مكان العمل، وبعث 55.4 في المائة برسائل أو أجرى مكالمات هاتفية أو بعث ببريد إلكتروني أو بريد أو هدايا غير مرغوب فيها، وقام 40.8 في المائة بتعقبها أو التجسس عليها، واتخذ 11 في المائة أنواعا أخرى من الاستراتيجيات. وتتعرض نسبة تقرب من 50 في المائة من النساء اللاتي كن ضحايا للعنف البدني أو الجنسي من عشير سابق لملاحقة نفس العشير، أي 937 ألف امرأة. وعلى النقيض من ذلك وقعت مليون و 139 ألف امرأة ضحية للملاحقة فحسب، دون عنف بدني أو جنسي.
	97 - وتوجد 7 مليون و 134 ألف امرأة تعرضن، أو يتعرضن، للعنف النفسي، وأكثر أشكاله انتشارا هي العزل، أو محاولة العزل (46.7 في المائة)، والسيطرة (40.7 في المائة)، والعنف المالي (30.7 في المائة)، والحط من القدر (23.8 في المائة)، ويلي ذلك التخويف (7.8 في المائة). وتعرضت نسبة 43.2 في المائة من النساء للعنف النفسي من جانب عشيرهن الحالي؛ ومن بين هؤلاء النساء عانت 3 مليون و 477 ألف امرأة، دائما أو غالبا، من هذا النوع من العنف (21.1 في المائة). وكانت 6 مليون و 92 ألف امرأة ضحية للعنف النفسي فحسب من جانب عشيرها الحالي (36.9 في المائة من النساء اللاتي يعشن مع أزواج). بينما وقعت مليون و 42 ألف امرأة ضحية أيضا للعنف البدني أو الجنسي، مما شكل نسبة 90.5 من ضحايا العنف البدني أو الجنسي.
	98 - ووقعت مليون و 400 ألف امرأة ضحية للعنف الجنسي قبل أن تبلغ 16 سنة، وشكلت نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و 70 سنة 6.6 في المائة. ومرتكبي العنف مختلفين، ومعظمهم معروف لدى الضحية. ولم يكن مرتكب العنف شخصا مجهولا إلا في 24.8 في المائة من الحالات. وأفاد ربع النساء أن المرتكب كان من المعارف (24.7 في المائة). وأفاد ربع آخر بأنه من الأقارب (23.8 في المائة)، كما أفادت نسبة 9.7 في المائة من النساء بأنه صديق للأسرة، وأفادت نسبة 5.3 في المائة من النساء بأنه صديق للمرأة نفسها. ومرتكبي العنف على نحو أكثر تواترا بين الأقارب هما العم والخال. وكان الصمت أكثر الاستجابات تكرارا. وأعلنت نسبة 53 في المائة من النساء عن التزامهن بالصمت بشأن الحدث. وتعرضت 690 ألف امرأة للعنف المتكرر من جانب العشير، وكان لديهن أطفال وقت ارتكاب العنف. وأعلنت نسبة 62.4 في المائة من الضحايا أن أطفالهن كانوا موجودين أثناء حادث أو أكثر من حوادث العنف. وفي 19.6 في المائة من الحالات أفادت النساء بندرة وجود الأطفال، بينما أفادت في 20.2 في المائة من الحالات بوجودهم أحيانا، وفي 22.6 في المائة من الحالات بوجودهم غالبا().
	الاتجار واستغلال البغاء

	[السؤال رقم 16] يسلط التقرير الضوء على اعتماد مشروع القانون (AS 1079)، الذي يشتمل على تدابير لمكافحة البغاء، تهدف إلى القضاء على ممارسة البغاء في الشوارع ومكافحة استغلاله، من خلال صون كرامة الإنسان وقيمه، في نهاية عام 2008 (الفقرة 180). يرجى توفير معلومات مستكملة عن حالة مشروع القانون المذكور وتوضيح الكيفية التي تعالج بها الأنواع الأخرى من البغاء. ويرجى أيضا توفير بيانات إحصائية عن النساء المتورطات في البغاء، وتوضيح ما إذا كانت قد أجريت دراسة لتقييم المخاطر التي ينطوي عليها مشروع القانون قبل اعتماده، بما في ذلك تقييم هذه المخاطر من منظور صعوبة الإفصاح عن البغاء الذي يجري في أماكن مغلقة وإمكانية ازدياد قابلية تعرض النساء المشتغلات بالبغاء للاستغلال. ويرجى أيضا توضيح ما إذا كانت هناك برامج لإخراج النساء اللائي يرغبن في ترك البغاء.
	99 - لا تقوم إدارة تكافؤ الفرص بجمع أو تفصيل بيانات عن البغاء على هذا النحو. والبيانات والإحصاءات التي يمكن أن تقدمها الإدارة لا تتعلق إلا بالضحايا، أو الضحايا المحتملين، للاتجار الذين ينتفعون بمشاريع المساعدة الأولى والحماية الاجتماعية التي قامت الإدارة نفسها بتعزيزها والمشاركة في تمويلها. وهؤلاء الأشخاص يمكن أن يتعرضوا لكل من السخرة وممارسة البغاء بالإكراه أو لأشكال أخرى من الاستغلال (مثل الإجبار على التسول أو الأنشطة غير المشروعة، وما إلى ذلك).
	100 - ويمكن للنساء والرجال الراغبين في الهروب من مستغليهم المشاركة في برامج الحماية التي تشارك في تمويلها إدارة تكافؤ الفرص. ويتيح النظام الإيطالي نوعين من البرامج للأشخاص المتجر بهم على أساس قانونين وطنيين هما:
	- برنامج قصير الأجل (”برنامج المادة 13“) تنص عليه المادة 13 من قانون مكافحة الاتجار (القانون 228/2003) الذي ينشئ صندوقا خاصا لتنفيذ برامج المساعدة المؤقتة للإيطاليين والمجتمعيين والأجانب من ضحايا ”ظروف الاسترقاق أو الاستعباد أو الإبقاء عليهم في تلك الظروف“ و ”الاتجار“ (الجرائم المنصوص عليها في المادتين 600 و 601 من قانون العقوبات)؛
	- برنامج طويل الأجل (”برنامج المادة 18“) تنص عليه المادة 18 من قانون الهجرة (المرسوم التشريعي 286/98) ”تصاريح الإقامة لأسس الحماية الاجتماعية“. ويوفر البرنامج تدابير حماية اجتماعية لضحايا الاستغلال (الأجانب ومواطني الاتحاد الأوروبي) بهدف تمكينهم من الهرب من عنف المستغلين وشروطهم.
	[السؤال رقم 17] فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، يرجى توفير معلومات عن التدابير المتخذة لتقليل الطلب على الخدمات المتعلقة بالنساء من ضحايا الاتجار، وتوفير معلومات مستكملة عن الحالة الراهنة للإجراء المتعلق بترجمة اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر إلى تشريعات محلية.
	101 - صدَّقت إيطاليا على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر (وارسو، 2005) عن طريق مشروع القانون 3402، كما وافق عليه البرلمان في 3 حزيران/يونيه 2010، بموجب القانون رقم 108/2010. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أودعت وزيرة تكافؤ الفرص تصديق إيطاليا بمناسبة الشن الرفيع المستوى لحملة مجلس أوروبا لوقف العنف الجنسي ضد الأطفال. وبموجب القانون المذكور أعلاه، أدخلت المادة 602 مكررا ثانيا في قانون العقوبات وتنص على ظروف مشدِّدة للعقوبة في حالة استرقاق الأطفال المتجر بهم. وأكمل القانون السالف الذكر التشريع المعني السابق واعتبر على الصعيد الدولي واحدا من أكثر التشريعات تطورا فيما يتعلق بمساعدة الضحايا ومقاضاة المتجرين (انظر القانون 286/98 والقانون 228/2003 على التوالي).
	[السؤال رقم 18] يشير التقرير إلى الهيئات التي أنشئت لمكافحة الاتجار بالبشر، المكلفة في جملة أمور، بتنفيذ أعمال من قبيل جمع البيانات (الفقرتان 188 و 191). وفي ضوء جمع البيانات الكمية والنوعية، وعناصر الخبرات الأخرى المشار إليها في الفقرة 192 من التقرير، يرجى تقديم معلومات عن الاتجار بالبشر مصنفة حسب الجنس علاوة على نسبة النساء والبنات المشتركات في خدمات المساعدة الأولية وبرامج الإدماج الاجتماعي (انظر الجدول المدرج بعد الفقرة 197 في التقرير).
	102 - في عام 2008، بدأت إدارة تكافؤ الفرص العمل في مشروع لإنشاء مرصد وطني وقاعدة بيانات بشأن الاتجار بالبشر. وجرى تغيير نظام جمع البيانات المستخدم حتى الآن للانتقال إلى نظام جديد يجري فيه إدخال البيانات المتعلقة بكل شخص قدمت إليه المساعدة في إطار برنامجي ”المادة 18“ و ”المادة 13“ في قاعدة بيانات وطنية. وبدأ العمل بهذا النظام الجديد (SIRIT) مؤخرا، ولذلك فبيانات عامي 2009 و 2010 غير متوافرة بعد.
	103 - ووفقا لأحدث البيانات المتاحة حاليا (2008) في إطار مشاريع المادة 18، جرت مساعدة 170 1 شخصا من المتجر بهم/المستغَلين. وتضمن هذا العدد 025 1 امرأة و 145 رجل و 48 قاصرا. وجرى استغلال 908 امرأة لأغراض البغاء. وفي إطار مشاريع المادة ”13“ جرت مساعدة 452 شخصا من المتجر بهم/المستغَلين. وتضمن هذا العدد 329 امرأة و 123 رجلا و 40 قاصرا. وجرى استغلال 259 امرأة في البغاء.
	[السؤال رقم 19] بينما يشير التقرير إلى منح تصاريح إقامة للضحايا الذين ينددون بالمتاجرين بالبشر والمستغلين، فإنه لا يوفر تفاصيل عن ذلك. وفي هذا الصدد، ناشدت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، الدولة الطرف أن تعيد النظر في القانون 189/2002، المسمى بقانون بوسي - فيني، بهدف كفالة انتفاع جميع ضحايا الاتجار بالبشر من تصاريح الإقامة، على أساس الحماية الاجتماعية. يرجى توفير معلومات عن التدابير المتخذة، أو المقرر اتخاذها، في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى توضيح إجراءات منح تصاريح الإقامة، وتقديم معلومات عن عدد التصاريح التي صدرت لنساء من ضحايا الاتجار بالبشر بعد عام 2005.
	104 - تتوخى المادة 18 من النص الموحد بشأن الهجرة (المرسوم التشريعي رقم 286 لعام 1998) منح تصاريح إقامة خاصة لضحايا الاتجار والاستغلال لأسباب الحماية الاجتماعية. ولا يتعلق منح هذه التصاريح بإبلاغ الضحايا سلطات إنفاذ القانون عن المتجرين/المستغلين. والشرط الوحيد الضروري للحصول على التصريح هو الوفاء بالمتطلبات التي ينص عليها القانون والمشاركة فيما يسمى ببرنامج مساعدة ”المادة 18“. ويمكن إصدار تصريح الإقامة على أساس الإجراءين التاليين:
	• ”الطريق القضائي“، عندما تبلَّغ الحالة إلى الشرطة أو عند البدء في الإجراءات الجنائية. وهذا يعني ضمنا تعاون الضحية مع الشرطة والمدعي العام. وتكون الضحية أداة أساسية في توجيه التهم ضد المرتكبين؛
	• ”الطريق الاجتماعي“، عندما تعتبر المنظمات غير الحكومية أو الخدمة الاجتماعية العامة، ممن يقومون بمساعدة الأشخاص المتجر بهم، أن هؤلاء الأشخاص يتعرضون في الوقت الراهن للخطر. والأشخاص المتجر بهم غير ملزمين بإبلاغ الشرطة عن المتجرين، إلا أنه يتوقع منهم تزويد وكالات إنفاذ القانون بمعلومات مستفيضة (”تصريح“) من خلال أصحاب المصلحة المذكورين أعلاه.
	105 - ويحصل الأشخاص المتجر بهم على تصريح مدته ستة أشهر قابل للتجديد لمدة سنة إضافية؛ ولا يلزم التصريح الشخص بالعودة إلى وطنه بمجرد انتهاء البرنامج. ولذلك يعتمد منح تصاريح الإقامة القصيرة للأشخاص المتجر بهم على مبدأ حماية حقوق الإنسان للأفراد.
	106 - وعلاوة على ذلك، يمكن تحويل تصريح الإقامة لأسباب إنسانية إلى تصريح إقامة للتعليم أو للعمل، مما يسمح للأجنبي بالبقاء في إيطاليا وفقا للقواعد التي تحكم وجود الأجانب على الأراضي الوطنية. وفي عام 2008، جرى منح 433 تصريحا للإقامة للحماية الاجتماعية في إطار مشاريع ”المادة 18“ التي تشارك في تمويلها إدارة تكافؤ الفرص. ولم يعدل قانون بوسي - فيني (القانون رقم 189/2002) المادة 18 من النص الموحد بشأن الهجرة.
	107 - والجرائم المدبرة وراء استغلال البشر والاتجار بهم تبرر وضع استراتيجيات مخصصة لمكافحة هاتان الظاهرتان عن طريق التآزر بين الشرطة والسلطات القضائية والمنظمات غير الحكومية. واتخذ ما يسمى بنهج المادة 18 في هذا السياق (للاطلاع على بيانات، يرجى النظر في المرفق المعني بوزارة الداخلية، وبخاصة ”All.2“).
	المشاركة السياسية وصنع القرار

	[السؤال رقم 20] يفيد التقرير بأن المرأة لا تزال ناقصة التمثيل في مجالات الشؤون السياسية والعلمية وفي أماكن العمل. وشجعت اللجنة الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة، على اتخاذ تدابير منتظمة لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة، وفي الجهاز القضائي، وعلى الصعيد الدولي. يرجى إبلاغ اللجنة عما إذا كانت هذه التدابير قد اتخذت. وعلاوة على ذلك، يرجى توضيح ما إذا كانت قد اعتمدت تشريعات بموجب المادة 51 من الدستور، من أجل زيادة عدد النساء في المناصب السياسية والعامة، بوسائل منها استخدام تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل الحصص الجنسانية، ولكفالة التمثيل المناسب في هذه الوظائف لنساء طائفة الروما والمهاجرات والنساء من جنوب البلد.
	108 - ينعكس التزام الحكومة الإيطالية بمشاركة المرأة في السياسة، على الصعيد التشريعي، بصفة أساسية في التعديل المدخل على المادة 51 من الدستور (2003) الذي قدم عن طريقه مبدأ المساواة بين الجنسين في الحصول على المناصب العامة والمنتخبة.
	109 - وزادت نسبة النساء في المناصب المعنية على مدار الأعوام الماضية عن طريق أحكام تشريعية مخصصة. وتصل النسبتان الحاليتان للنساء في مجلسي الشيوخ والنواب إلى 18 في المائة و 21 في المائة على التوالي.
	110 - وتبلغ نسبة النساء في مناصب القمة في المجال السياسي كما يلي: 21.7 في المائة كوزيرات و 22 في المائة كوكيلات وزارة و 21.7 في المائة كنائبات لوزراء الدولة.
	111 - وبالنسبة لتدابير زيادة وجود المرأة في الحياة السياسية، يجري سريان القانون 90/2004. وأسفر اتخاذ قرار بأن تشكل النساء ثلث المرشحين لانتخابات البرلمان الأوروبي عن زيادة كبيرة في عدد المنتخبات، فبلغت نسبتهن 19.23 في المائة في حزيران/يونيه 2004، بينما كانت النسبة 11.5 في المائة في عام 1999.
	112 - وتهدف إدارة تكافؤ الفرص إلى توسيع نطاق المشروع التدريبي الذي بدأ في عام 2005 المعنون ”المرأة والسياسة والمؤسسات - العمليات التثقيفية لثقافة جنسانية تتعلق بتكافؤ الفرص“. والهدف من المشروع هو تجهيز معلومات عملية ونظرية بغية نشر ثقافة مراعية للاعتبارات الجنسانية وللسماح للنساء، سواء كن عاملات أو غير عاملات، بالعمل بالسياسة وتعزيز تقدمهن ومشاركتهن في الحياة الوطنية السياسية والاجتماعية. وصمم المشروع لجميع النساء الحاصلات على شهادة إتمام الدراسة الثانوية وطلبة وطالبات الجامعة.
	113 - وفيما يلي المواضيع الرئيسية التي جرى تحليلها أثناء الدورات:
	- أداء الهيئات المؤسسية الإيطالية الرئيسية والأحزاب السياسية؛
	- المشاركة السياسية والاجتماعية؛
	- تنظيم وأداء البرلمان الأوروبي؛
	- فقه القضاء الوطني والمجتمعي فيما يتعلق بتقنيات وأدوات السياسة الجنسانية.
	114 - وجرى اختتام المشروع المذكور أعلاه رسميا في عام 2007. ومع ذلك، نظرا لفعاليته، تقرر البدء فيه مرة أخرى في عام 2012 بعد توقيع مذكرة تفاهم مخصصة بين إدارة تكافؤ الفرص ووزارة التعليم والجامعات والبحث.
	115 - وبالنسبة للتدابير المتخذة لتحسين حالة المرأة في سوق العمل، وضعت إدارة تكافؤ الفرص مع وزير التعليم والجامعات والبحث مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه بشأن المساواة بين الجنسين في العلوم.
	116 - وقد وقَّع الوزيران في أيلول/سبتمبر 2010 مذكرة تفاهم بهدف تعزيز سياسات تكافؤ الفرص على جميع مستويات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي. وتتوخى المذكرة إنشاء لجنة علمية تتشكل من خبراء معنيين من الإدارات العامة والجامعات والمجتمع المدني مكلفة باتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق المساواة بين الجنسين في العلوم، ومحاربة نقص تمثيل المرأة في المجالات العلمية، وتيسير النهوض بالحياة الوظيفية، وتحسين وجود المرأة في سوق العمل العلمية، وبخاصة في مناصب صنع القرار.
	117 - وقامت إدارة تكافؤ الفرص أيضا بتنسيق مشروعين يهدفان إلى تحسين حالة النساء في القطاع العلمي، مولهما البرنامج الإطاري السابع، وهما:
	( مشروع ”ممارسة المساواة بين الجنسين في العلوم“، وهو عمل تنسيقي استمر 21 شهرا واستهدف مقارنة مختلف الاستراتيجيات المنفذة لتعزيز وجود المرأة في مناصب صنع القرار المتعلقة بالبحث العلمي في المؤسسات العامة. ويرمي المشروع إلى تحقيق هدف جمع وتصنيف وتقييم الممارسات السليمة والإجراءات الإيجابية (بما فيها التي يسجل فيها إسهام إيجابي للرجل) التي يمكن العثور عليها في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على كل من الصعيد الوطني وصعيد فرادى المؤسسات، وإتاحتها في شكل قابل للاستعمال لعدد من الأهداف المختارة، بما في ذلك صانعي القرار وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين. وانتهى المشروع في عام 2009 بإصدار المبادئ التوجيهية لبرامج المساواة بين الجنسين في العلوم.
	( مشروع ”الحياة الوظيفية للمرأة تحقق الهدف“، وهذا المشروع تنسقه إدارة تكافؤ الفرص، مثله مثل المشروع السابق، ويتألف من مجموعة منسقة من أنشطة الربط الشبكي والتوعية - وإجراء التجارب ونقل مختلف أنواع المعرفة بين المؤسسات العلمية لمختلف البلدان، فضلا عن نقلها بين المؤسسات العلمية وصانعي القرار. وسيمتد المشروع لمدة 27 شهرا. ويرمي المشروع إلى ”تحسين حالة التنوع الجنساني في العلوم بطرق منها تحسين الشفافية في الاستقدام والترقية والتعيين“ وزيادة قدرة المؤسسات العلمية والتكنولوجية على رصد وإدارة وتغذية التنوع الجنساني في تنظيماتها على جميع الصعد. وسينتهي المشروع في تموز/يوليه 2011.
	[السؤال رقم 21] يشير التقرير إلى أن أهداف ”التوجيه المتعلق بتدابير تنفيذ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الإدارة العامة“ لعام 2007، تشمل زيادة عدد النساء في الوظائف العليا (الفقرتان 150 و 223). يرجى تقديم معلومات عن تأثير هذا التوجيه وعن عدد النساء في الوظائف العليا بالإدارة العامة.
	118 - بالنسبة للتدابير المتخذة لتعزيز تكافؤ الفرص في سوق العمل لا يزال ”التوجيه المعني بتدابير تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الإدارة العامة“ ساريا.
	119 - وقد وقَّعت وزيرة تكافؤ الفرص على هذا التوجيه في عام 2007 بالاشتراك مع وزير الإصلاحات والابتكار في الإدارة العامة. ويهدف التوجيه بشكل رئيسي إلى ضمان إمكانية شغل المرأة على نحو عادل للمناصب العامة().
	120 - وينطبق التوجيه أساسا على السلطات المركزية والهيئات غير الاقتصادية، إلا أنه ينطبق أيضا على الهيئات الإقليمية والمحلية. وينص التوجيه على مؤشرات في عدة مجالات هي سياسات استقدام الموظفين وإدارتهم والقضاء على التمييز ومنعه، وما إلى ذلك.
	121 - ولرصد التوجيه، تعد إدارة تكافؤ الفرص كل سنة تقريرا سنويا موجزا تحلل فيه البيانات المقدمة من الإدارات المعنية. ويرد في الفصل الثاني، بشكل خاص، من التقرير الموجز الثالث المعنون ”الموظفون والجنسانية“ تحليلا للبيانات المصنفة جنسانيا التي تشير إلى عدد 566 396 من الموظفين العموميين.
	122 - ووظائف القمة في الإدارة العامة يشغلها المديرون الذين يشكلون 1.6 في المائة من مجموع الموظفين. والدراسة الاستقصائية الإحصائية لعام 2009 التي تستند على عينة من 999 3 مديرا ينتمون إلى الإدارات العامة المركزية تبين أن 48.8 في المائة منهم من النساء (وفي عام 2008، شكلت النساء 37.4 في المائة من عينة تضم 524 5 من المديرين).
	123 - وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين، ولا سيما الأهداف المنصوص عليها في توجيه عام 2007 السالف الذكر، تضطلع إدارة الإصلاحات والابتكار بالإدارة العامة وإدارة تكافؤ الفرص بالرصد السنوي لحالة التنفيذ.
	124 - وتنظر هذه الدراسة، ضمن جملة أمور، في ’توزيع الموظفين من الفئة الفنية‘ تبعا لوظائفهم والتكليف ذا الصلة بالمناصب الإدارية. وتتضمن تلك المناصب مديرين من الفئة الأولى والثانية وموظفين مسؤولين عن الأوضاع التنظيمية وبقية الموظفين وفقا لمنصبهم في جدول التنظيم المهني. ويسمح الحصول على هذه البيانات المستكملة المتعلقة بإجمالي موظفي الإدارات العامة بمعرفة توزيع الوظائف العليا في الإدارة العامة بين الرجال والنساء. وبالنسبة لبيانات عام 2009 المتعلقة بالـ 169 سلطة عامة التي ردت على الاستبيان، تبين أن النساء شكلن نسبة 41.6 في المائة من إجمالي موظفي الإدارة العامة البالغ عددهم 566 396 (ويتاح المزيد من المعلومات على الموقع التالي http://www.innovazionepa.gov.it/media/604547/rapporto%202010_diretti_destinatari.pdf).
	وتبلغ نسبة المديرين 1.6 في المائة من جميع الموظفين. وتشكل النساء 39 في المائة من المديرين البالغ عددهم 188 6، بينما يشكل الرجال نسبة 61 في المائة منهم. وكما يتضح من المخطط التالي، فالنساء موجودات في المناصب الإدارية من الفئة الثانية بينما يشغل الرجال ثلثي المناصب الإدارية من الفئة الأولى.
	العمالة، والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية، والفقر

	[السؤال رقم 22] يشير التقرير إلى التدابير المتوخاة من قبل الدولة الطرف، من أجل زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل (الفقرتان 274 و 276). يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات العملية التي اتخذت، وبخاصة فيما يتعلق بالتفاوت الكبير في معدلات توظيف النساء بين المناطق الجنوبية و المناطق الشمالية الوسطى.
	125 - اعتمدت وزيرة تكافؤ الفرص ووزير العمل والشؤون الاجتماعية في كانون الأول/ديسمبر 2009 برنامج عمل محوري حديث لتعزيز إدماج المرأة في سوق العمل هو ”الخطة - إيطاليا 2020“.
	126 - ويشجع هذا البرنامج على وجود المرأة أيضا في التدريب فيما يسمى بقطاع الوظائف الخضراء والمجالات المتعلقة بالتقنيات الملائمة للبيئة، حيث أنها قطاعات يقل فيها تمثيل المرأة تقليديا. والهدف الرئيسي للخطة إدماج المرأة في سوق العمل من خلال تنفيذ تدابير ملموسة جديدة مثل إنشاء خدمات لرعاية الطفل، وتعزيز خدمات الرعاية، وإنشاء سجل لمقدمي خدمات الرعاية وجليسات الأطفال الذين حضروا تدريبا محددا، وتقديم دعم اقتصادي للعاملين من بعد، وإعفاء العاملات في الجنوب من الضرائب.
	127 - وبغية تدعيم برنامج الخطة - إيطاليا 2020، اعتمدت الحكومة الإيطالية في 29 نيسان/أبريل 2010 الخطة الوطنية للتدخلات لتعزيز التوفيق بين العمل والأسرة التي يجري بواسطتها تخصيص 40 مليون مليون يورو لتوزيعها على المناطق الإيطالية بإشعارات عامة. وبشكل أكثر تحديدا يجدر ذكرها كما يلي:
	( 10 مليون يورو تخصص لتمويل خدمات رعاية الطفل من خلال استحداث أشكال جديدة مثل tagesmutters أو جليسات الأطفال في السكن؛
	( 4 مليون يورو لإنشاء سجلات لجليسات الأطفال ومقدمي خدمات الرعاية المؤهلين ولتدريب هؤلاء العاملين؛
	( 12 مليون يورو للقسائم وعروض العمل بغية تحسين توظيف الإناث؛
	( 6 ملايين يورو لتمويل المنظمات غير الحكومية والرابطات التي تعمل على تعزيز التوفيق بين العمل والأسرة؛
	( 4 مليون يورو للعمل من بعد؛
	( 4 مليون يورو لتقديم دورات تدريبية لدخول المرأة من جديد إلى سوق العمل بعد إجازة أمومة أو تركها للعمل لمساعدة أقارب مسنين أو أشخاص ذوي إعاقة.
	وحتى الآن جرى تمويل 15 اتفاقا مع المناطق.
	128 - وفي الفترة 2007-2009 بلغت الموارد المخصصة على الصعيد العالمي لتنمية قطاع الخدمات التعليمية الاجتماعية لفترة الطفولة المبكرة أكثر من 747 مليون: 446.4 مليون من موارد الدولة لتمويل الخطة الخاصة الثلاثية السنوات، و 281 مليون من موارد الإدارات المحلية للمشاركة في تمويل الخطة، و 20 مليون إضافية من موارد الدولة مخصصة لتمويل خدمات الرعاية النهارية للطفولة المبكرة.
	129 - وفي إطار الصندوق الاجتماعي الأوروبي تتولى إدارة تكافؤ الفرص مسؤولية الإجراءات العامة الرامية إلى دعم المناطق الواقعة ضمن نطاق ما يسمى بـ ”هدف تحقيق التقارب“. (صقلية وبوغليا وكالابريا وكامبانيا) بشأن مسائل التوفيق وتوظيف المرأة من خلال استخدام الموارد الأوروبية، مثل التوفيق بين العمل والأسرة عن طريق تعزيز العمل من بعد والعمل بعض الوقت وتقاسم العمل وتنظيم جداول المدينة ودعم أفضل ممارسات مباشرة الأعمال الحرة فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية.
	130 - وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، تجدر الإشارة إلى الاستراتيجيات التالية داخل إطار خطة العمل لإدماج المرأة في سوق العمل:
	”إيطاليا 2020 - برنامج عمل لإدماج المرأة في سوق العمل“، الذي تشترك في تعزيزه وزارتي العمل وتكافؤ الفرص، ويحدد الإطار الاستراتيجي لتيسير إحداث توازن بين العمل والأسرة وتعزيز تكافؤ الفرص في إمكانية الوصول إلى سوق العمل. ويتوخى هذا البرنامج المجالات الخمسة التالية التي خصص لها 40 مليون يورو: تعزيز دور الحضانة النهارية التي تديرها الأسرة من خلال ما يسمى بتجربة ”Tagesmutter“ (الأم النهارية)، وهي المرأة التي ترعى الأطفال في منـزلهم مقابل أجر (وقد نجح هذا النوع من التجارب بالفعل في قليل من المناطق الشمالية)؛ وإنشاء ’سجلات‘ للوطنيين والأجانب المتعلمين على النحو الواجب من مرافقي الأطفال ومقدمي الرعاية؛ وإصدار قسائم صوب شراء خدمات الرعاية في المرافق، مثل مراكز اللعب والألعاب ومراكز الإجازة الصيفية؛ ودعم التعاونيات الاجتماعية التي تعمل من أجل تحقيق توازن بين العمل والحياة في سياقات الفئات المحرومة؛ وحوافز لعمل المرأة من بعد؛ ودورات لتجديد المعلومات مخصصة للعاملات اللاتي يرغبن في معاودة الدخول إلى سوق العمل بعد فترة الإجازة.
	131 - وفي 30 تموز/يوليه 2010، وافق مجلس الوزراء على خطة العمالة الثلاثية السنوات المعنونة ”Liberare il lavoro per liberare i lavori“ (”عمالة حرة لتحرير الأعمال“) التي وضعها وزير العمل لتعزيز النمو الاقتصادي والتوظيف من خلال تنمية المهارات المطلوبة، مع الاهتمام تحديدا بالشباب والنساء. وتركز الإجراءات التي تتخذ لصالح توظيف المرأة على تنفيذ سياسة توفيقية عن طريق إعادة تصميم خطة ساعات العمل. وقد طلب رأي الشركاء الاجتماعيين في هذا الصدد. وجرى أيضا توخي التركيز بوجه خاص على تعزيز خدمات رعاية الطفل، وبخاصة خدمات الرعاية النهارية.
	132 - وفيما يتعلق بتدابير الدولة الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل واستكمال المعلومات بشأن التقدم المحرز في تحقيق التغطية الإقليمية للخدمات الاجتماعية والتعليمية للطفولة المبكرة بنسبة 33 في المائة كما حددها المجلس الأوروبي في لشبونة في عام 2000، تجدر الإشارة إلى ما يلي:
	133 - الخطة الاستثنائية لتنمية الخدمات الاجتماعية والتعليمية في الطفولة المبكرة المنبثقة عن الاتفاق الموحد الذي جرى التوصل إليه في مؤتمر بين الحكومة و المناطق والحكم الذاتي المحلي (المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2007) والذي يستهدف السماح لجميع المناطق بالبدء في خطط إقليمية لتوسيع نطاق الخدمات التعليمية التي تغطي الأطفال دون الثالثة من العمر وتأهيلها.
	134 - والأهداف الرئيسية هي زيادة الخدمات ذات الصلة الملائمة للطفل، وتنفيذ التدابير المعنية لكفالة المستويات الأساسية، وتنشيط استراتيجية للتعاون بين المؤسسات التي تعمل على التنفيذ الملموس لحقوق الطفل، والتغلب على الاختلال الشديد بين إيطاليا الشمالية والجنوبية بغية الاقتراب من المعايير الأوروبية. وفي الفترة 2007-2009، خصصت الخطة الاستثنائية موارد للدولة تصل إلى 446 مليون يورو و 281 مليون يورو بالتمويل المشترك الإقليمي بمجموع قدره 727 مليون يورو من أجل إنشاء شبكة متكاملة للخدمات الاجتماعية والتعليمية.
	135 - وفضلا عن ذلك، خصصت إدارة سياسات الأسرة 100 مليون يورو إضافية لعام 2010 لتنفيذ إقامة خدمات لمرحلة الطفولة المبكرة، باعتبارها من الأولويات، إلى جانب التدخلات الأخرى لصالح الأسرة. وبدأت إدارة سياسات الأسرة ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاءات، وبالاعتماد أيضا على Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza (المركز الوطني للتوثيق والتحليل فيما يتعلق بالطفولة والمراهقة)، في نشاط للرصد بغرض تقييم حالة تنفيذ الخطة السالفة الذكر، ويتعلق ذلك تعلقا وثيقا بتحويل الموارد المالية لتنفيذ الخطة السالفة الذكر، وأيضا لضمان نوعية الشبكة المتكاملة المذكورة أعلاه. 
	136 - ويتضمن الرصد المعني المجالات التالية: (أ) كمية الخدمات الموجودة في الأراضي الإقليمية؛ (ب) مختلف أشكال العروض المنسوبة إلى المجالين الكبيرين اللذين يشيران إلى الفهرس الإحصائي CISIS (مدرسة للحضانة وخدمات تكميلية تتكون من أماكن لعب للأطفال ومرافق للأطفال والعائلات وخدمات في الأوساط المنـزلية)؛ (ج) لوائح إقليمية وقوانين تنظيمية؛ (د) موارد تتناول الخدمات في المنطقة وتستخدم لهذا الغرض؛ (هـ) بيانات شبكة الخدمات. وفيما يتعلق بتحقيق الهدف النهائي بشأن تغطية الخدمات التعليمية للأطفال دون سن الثالثة بنسبة 33 في المائة كان المؤشر الإحصائي الرئيسي الذي جرى التركيز عليه هو مقدار التغطية الذي توفره الخدمات التعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة (مدارس للحضانة وخدمات تكميلية). ويبين تحليل أحدث البيانات المتاحة، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 تفاوتا محليا قويا بين المناطق الشمالية والجنوبية، فنجد إلى الشمال معدلات استقبال للخدمات التعليمية أكبر من 15 مكانا لكل 100 طفل باستثناء وحيد وهو مقاطعة بولزانو المتمتعة بالحكم الذاتي. و المناطق التي لديها أعلى معدلات الاستقبال هي إميليا رومانيا (تتعدى 30 مكانا لكل 100 طفل) وأومبريا وتوسكاني وفالي داوستا.
	137 - والمنطقتان الجنوبيتان الوحيدتان اللتان تقدمان بيانات شاملة هما موليز وأبروزو، فقد أبلغتا عن 15 مكانا لكل 100 طفل. وعلى الصعيد الوطني، يساوي معدل الاستقبال للخدمات التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة 17.8 مكانا لكل 100 طفل().
	138 - وفي هذا الإطار، يجدر ذكر الإطار الاستراتيجي الوطني للسياسات الإقليمية الإضافية للفترة 2007-2013 (Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale aggiuntiva 2007-2013 – QSN) كما أقره قرار المفوضية الأوروبية رقم C (2007) 3329 المؤرخ 13 تموز/يوليه 2007، الذي يدعو إلى إنشاء آلية تقوم على أساس المنافسة لتحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بالخدمات الجماعية في المجالات الأساسية لكفالة تحقيق مستويات معيشة ملائمة وتكافؤ الفرص للمواطنين وقدرة الأعمال التجارية على تحمل تكاليف الاستثمار.
	139 - ولبلوغ هذه الغاية بالنسبة لمناطق إيطاليا الجنوبية جرى تحديد أربعة أهداف يبدو أن لها أهمية لكل من تقييم القدرة الحالية من أجل تغيير أحوال المعيشة والرفاه في الأقاليم قيد النظر، والقدرة على الإدماج الفعال بين السياسات الوطنية والإقليمية. والأهداف هي الارتقاء بالمستويات التعليمية للطلبة ولجميع السكان؛ وزيادة الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية للأطفال والمسنين (وبخاصة عن طريق التشديد على الالتزامات الأسرية، التي تتحملها المرأة بصفة أساسية، وهو عامل يسهم في انخفاض مشاركتها في سوق العمل)؛ وتحسين خدمات المياه وإدارة النفايات الحضرية (في إطار بذل جهود أكبر صوب تحسين نوعية البيئة).
	140 - واختارت السلطات الإيطالية مؤشرات إحصائية مناسبة لقياس هذه الأهداف من حيث توافر الخدمات وجودتها. وكانت هذه المؤشرات مصحوبة بغايات واضحة يتعين بلوغها بحلول عام 2013 وآليات تحفيزية للمناطق لتحقيق التحسينات المرجوة. وجرى تحديد الغايات التالية، ولا سيما فيما يتعلق بأهداف مدارس الحضانة:
	- زيادة نسبة البلديات التي توجد بها خدمات للأطفال من 21 في المائة إلى35 في المائة؛
	- رفع نسبة الأطفال الذين يستخدمون الخدمات من 4 في المائة إلى 12 في المائة.
	141 - ولبلوغ هذه الغاية، أطلق في كانون الثاني/يناير 2009 مشروع بعنوان ”Azioni di sistema e assistenza tecnica per gli obiettivi dei servizi di cura per l’infanzia“ (”إجراءات عامة ومساعدات تقنية لتحقيق أهداف خدمات رعاية الطفولة“).
	142 - وفي هذا الإطار ينبغي التأكيد على المقترحات المقدمة من Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (المرصد الوطني المعني بالطفولة والمراهقة)، كما وردت في خطة العمل الثالثة ذات الصلة التي أولت اهتماما خاصا لدعم الأسر، وبخاصة النساء، من خلال عدد من المبادرات المتعلقة بما يسمى الوالدية الفعالة والتوفيق. ولبلوغ هذه الغاية، تقدم بعض الإجراءات التي حددتها الخطة ما يلي:
	- التنفيذ الفعال للقانون رقم 53/2000 بالسعي إلى تحقيق المساواة الموضوعية بين أدوار الرجل والمرأة، بحيث لا تضطر المرأة إلى التخلي عن توقعات محتملة للحياة الوظيفية أو حتى عن وظائف. ويبرز هذا ضرورة إجراء بعض التعديلات التشريعية للتكيف مع اللوائح الأوروبية فيما يتعلق بالنسبة المئوية للتعويضات المكتسبة أثناء فترة الإجازة ورفع الحد الأدنى لسن الأطفال للاستمتاع بالإجازة؛
	- تعزيز شبكة الخدمات المتكاملة للطفولة المبكرة من خلال تطوير الخدمات المقدمة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 شهور و 3 سنوات في جميع أنحاء الإقليم الوطني (مدارس الحضانة والأماكن الصغيرة للتعليم قبل المدرسي وأماكن الرعاية النهارية بالشركات أو في مواقع العمل وخدمات الرعاية النهارية الجديدة ”sezioni primavera “ الملحقة بأماكن التعليم قبل المدرسي ومدارس الحضانة) وشبكة الخدمات التعليمية لتكميل مدارس الحضانة وأماكن التعليم قبل المدرسي (مرافق اللعب وأماكن اللعب ومرافق الأطفال والوالدين)، وذلك لرفع النسبة المئوية للتغطية بين المستخدمين المحتملين وأولئك المشاركين في خطة العمل ثلاثية السنوات؛
	- إنشاء مشروع للإجراءات العامة والمساعدات التقنية للمناطق الجنوبية بهدف التدخل في توزيع الخدمات في مختلف المناطق الإقليمية بغية القضاء على الاختلالات بين إيطاليا الشمالية والجنوبية. وسيجري دعم المناطق الجنوبية الثمانية في عملية تحقيق الأهداف، مع الإشارة بصفة خاصة إلى غايات خدمات الطفولة المبكرة. وتتيح المساعدات التقنية تغطية ما يلي: أنشطة تدريبية ترمي إلى تعزيز المهارات التقنية والمهنية؛ والمساعدة التقنية في الموقع لدعم برمجة وتنفيذ الخطط الإقليمية؛ وأنشطة عامة لنشر - من خلال استعمال تكنولوجيا الإنترنت أيضا - الأدوات التنفيذية والوثائق والمبادئ التوجيهية وما إلى ذلك؛ والتبادل والتوأمة مع مناطق أخرى في إيطاليا الوسطى والشمالية؛
	- اختبار ”مدارس الحضانة المنـزلية“ للمساعدة على التوفيق بين أوقات المعيشة والعمل في الأسرة. والتمويل الوطني ضروري، ويجري استكماله بالتمويل الإقليمي - من أجل تجربة ما يسمى بـ ”مدارس الحضانة المنـزلية“ على نحو يخضع للضوابط ويجري التحقق منه، مع التركيز على الأشخاص المدربين تدريبا ملائما الذين يقدمون التعليم ورعاية الطفل لأطفال الأشخاص الآخرين في منازلهم؛
	- تحسين وتعميم الخدمات التعليمية والمدرسية لمرحلة الطفولة المبكرة بغية كفالة تعليم جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وست سنوات. وتعزيز انتظام القصر الذين يعيشون في منازل هشة وفي ظروف استبعاد اجتماعي وثقافي في الخدمات المقدمة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات في التعليم قبل المدرسي والخدمات التعليمية المقدمة لمن تقل أعمارهم عن ست سنوات.
	143 - وسجل نظام ”الاتصالات الإلزامية“ (بما في ذلك تقارير عن العمالة المنتظمة أو الأعمال التابعة الجانبية) في عام 2009 أكثر من 9.3 مليون من أنشطة علاقات العمل الموُزعة على قدم المساواة بين الذكور والإناث.
	144 - وتنحو النساء غالبا إلى العمل في مجالات الإدارة العامة، والتعليم والصحة، والفنادق والمطاعم، والنقل وغير ذلك من الخدمات التجارية مقارنة بالأنشطة الاقتصادية لوظائف الذكور التي تتركز في الفنادق والمطاعم، والزراعة والتشييد.
	145 - وبالنسبة لأشكال التعاقد، توجد زيادة طفيفة في عدد الرجال في الأنشطة ذات العقود الدائمة، بينما تتسم النساء بقدر أكبر من المرونة مع زيادة استعمال علاقات العمل المحددة المدة واتفاقات التعاون.
	146 - ويمكن أيضا ملاحظة هذه المرونة الزائدة بالنسبة لمتوسط عدد الأنشطة أثناء عام 2009 فقد بلغت 1.58 للرجل و 1.67 للمرأة على التوالي. وتضمنت أنشطة علاقات العمل 1.1 مليون علاقة مع العاملين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي (وتشكل النساء نسبة 42 في المائة منهم) و 000 706 علاقة مع العاملين من مواطني الاتحاد الأوروبي (وتشكل النساء نسبة 53 في المائة منهم). ولهذه النتيجة أهمية خاصة، حيث تضم أيضا الأجانب الموجودين بصفة مؤقتة في بلدنا.
	147 - وبالنسبة للقطاع الاقتصادي، هناك زيادة في الطلب على العمال الأجانب للعمل في الأنشطة التي تضطلع بها الأسر المعيشية (ونسبة 66 في المائة منها من العاملين) وفي قطاعي الفنادق والمطاعم التي نلاحظ فيهما توزيعا متساويا بين الرجال والنساء. وغالبا ما تكون هذه التقارير خاصة بالعمالة الدائمة (المتصلة بتصاريح الإقامة)، إلا أن حوالي 40 في المائة من علاقات العمل المنتهية في عام 2009 كانت لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر دون وجود تباينات كبيرة في الجنسانية أو المنطقة الأصلية (الاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد الأوروبي).
	148 - دور إدارة تكافؤ الفرص في البرنامج التنفيذي الوطني“، الهدف 1 ”الحوكمة والإجراءات العامة.
	لا يتناول البرنامج التنفيذي ”الحوكمة والإجراءات العامة“ إلا مناطق الهدف 1 في إيطاليا (كالابريا وكمبانيا وأبوليا وصقلية). وفيما يتعلق بالهدف 1 من البرنامج تدعم إدارة تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى كونها مسؤولة عن الدعامة دال، وزارة العمل في تنفيذ المادة 16 من اللائحة 1083/06 (المبدأ الأفقي).
	149 - الصندوق الاجتماعي الأوروبي - إيطاليا: بعض الأرقام. يجري تنفيذ ما يسمى بالصندوق الاجتماعي الأوروبي - إيطاليا عن طريق 24 برنامجا تنفيذيا:
	- 3 برامج تنفيذية وطنية (برنامجان تقودهما وزارة العمل وهما الهدف 1 ”الحكومة والإجراءات العامة“ والهدف 2 ”الإجراءات العامة + برنامج تقوده وزارة التعليم والبحث والجامعات وهو ”اختصاصات التنمية“، مناطق الهدف 1).
	- 4 برامج تنفيذية إقليمية، الهدف 1 التقارب + منطقة للإلغاء التدريجي.
	- 17 برنامجا تنفيذيا إقليميا، الهدف 2 التنافسية في إطار الهدف 1 ”الحوكمة والإجراءات العامة“ للبرنامج التنفيذي الوطني، الهدف المحدد 4-1، موارد مالية تبلغ حوالي 15 مليون يورو للفترة بأكملها (حوالي 31 مليون يورو هبة من الدعامة دال بأكملها).
	150 - إجراءات إدارة تكافؤ الفرص في البرنامج التنفيذي الوطني ”الحوكمة والإجراءات العامة“، الهدف 1. وفيما يتعلق بالقضايا الجنسانية (الهدف المحدد 4-1) فوفقا لبرنامج العمل الذي أقرته وزارة العمل وأرفقته باتفاقية 10 نيسان/أبريل 2008، كلفت إدارة تكافؤ الفرص بالتنفيذ المباشر لخمسة إجراءات بينما تُنفذ ثلاثة إجراءات بالاتفاق مع المعهد الإيطالي لتطوير التدريب المهني للعاملين (وحدة تكافؤ الفرص) وهو هيئة مساعدة لوزارة العمل من أجل الصندوق الاجتماعي الأوروبي.
	151 - ولذلك يجري تنفيذ خطوط التدخلات التالية المتعلقة بالجنسانية:
	( بدء ودعم مبادرات للتوعية بشأن تكافؤ الفرص تستهدف المديرين المحليين والأطراف الاجتماعية؛
	( إنشاء نماذج تنفيذية لتعزيز التوفيق بين العمل والحياة الأسرية؛
	( تحديد أنماط للتدخل لتعزيز مساواة المرأة فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى سوق العمل؛
	( تعريف نماذج للتدخل لصالح إدماج المرأة وبقائها في أنظمة التعليم والتدريب والبحث والنظامين الاجتماعي والثقافي؛
	( وضع تدخلات نموذجية لمكافحة العنف ضد المرأة؛
	( تنفيذ وتوطيد النظام المعني بالرصد والتقييم الجنسانيين؛
	( دعم مبادرات للميزنة الجنسانية؛
	( تحديد ونشر ونقل أفضل الممارسات المتصلة بتكافؤ الفرص بين الجنسين؛
	( إجراءات لنشر ثقافة جنسانية وإنشاء شبكة لتكافؤ الفرص.
	152 - وفي عام 2009 جرى تمويل طائفة عريضة من الأبحاث المتعمقة، وبخاصة فيما يتعلق بالمسائل التالية:
	( عمالة المرأة و ”مرونة أمنها“؛
	( تدابير التوفيق؛
	( أثر الاقتصاد الخفي/الاقتصاد غير الملحوظ على صلاحية النساء للعمل؛
	( أنظمة مؤهلة للرعاية الأسرية؛
	( سياسات العمالة واستراتيجية لشبونة؛
	( أدوات مبتكرة للإرشاد الوظيفي؛
	( تدعيم قيمة رأس المال البشري للمرأة في مكان العمل؛
	( إدارة التنوع لتحسين ظروف المرأة في العمل.
	153 - والفكرة الرئيسية لهذه التحاليل هي التعرف على أفضل الممارسات وتحديد بعض المبادئ التوجيهية بحيث تتلاءم مع مناطق الهدف 1 ويجري إقرارها في تلك المناطق عقب عقد مناقشة مع الإدارات المعنية.
	154 - وتتعلق مبادرة اتخذت مؤخرا بتحديد طرق جديدة لإشراك الإدارات الإقليمية من خلال البروتوكولات، وعقد اتفاقات مواضيعية معنية بمسائل محددة، وتشكيل فريق توجيهي يصاحب المبادرات المشتركة المزمع اتخاذها.
	المناطق

	155 - تنفذ المناطق التدابير التالية من أجل العمالة:
	- تدابير مصممة لتشجيع المسارات الوظيفية للمرأة وإدماجها في المؤسسات وفي مجالات البحث العام والخاص؛
	- أنشطة لدعم مباشرة المرأة الأعمال الحرة الموجودة بالفعل أو الجديدة.
	156 - وينبغي النظر في الأنشطة التالية التي تضطلع بها المناطق من أجل التوفيق بين العمل والأسرة:
	( قسائم التوفيق بوصفها تدابير لدعم عمل المرأة من أجل تمويل الخدمات التي تقدم إلى القصر؛
	( استعمال خدمات الرعاية المنـزلية المتكاملة، أيضا من خلال إلحاق النساء اللاتي يعشن في ظروف من الاستبعاد الاجتماعي بالعمل؛
	( إنشاء خدمات لرعاية الطفل أو زيادة خدمات الرعاية بغية تخفيف عبء العمل الأسري، وبالتالي زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل؛
	( إعادة تنظيم المراكز الأسرية؛
	( علاوات أسرية تسمح ببقاء المسنين والمعاقين في المنـزل؛
	( تدخلات لـ ”مرونة الأمن“ في المؤسسات للتشجيع على التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية.
	[السؤال رقم23] يشير التقرير إلى إدخال عدة تدابير من أجل الإسهام في اقتسام الأعباء بين المرأة والرجل والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية. وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة، يرجى تقديم معلومات عن تأثير هذه التدابير، وبخاصة تأثيرها على الرجل الذي يأخذ إجازة والدية من أجل رعاية الأطفال، على أساس الإجازة الوالدية المستحدثة في عام 2000. ويرجى أيضا تقديم معلومات مستكملة مصنفة حسب المناطق، عن التقدم المحرز في تحقيق هدف توفير الخدمات ذات الصلة بالرعاية النهارية في مرحلة الطفولة المبكرة لنسبة 33 في المائة من سكان البلد، بحلول عام 2010، وتقديم معلومات مصنفة حسب المنطقة، عن إتاحة خدمات الرعاية ذات الصلة الممولة أو المدعومة حكوميا للمسنين أو ذوي الإعاقات من أفراد الأسرة، أو للأشخاص المعالين الآخرين.
	157 - بالنسبة للآباء الذين يحصلون على الإجازة الوالدية، يعود تاريخ أحدث بيانات للعاملين إلى عام 2005(). وتظهر هذه البيانات أنه لا يزال هناك فارق بين الآباء والأمهات، فقد حصلت 345 ألف أم على الإجازة الوالدية مقابل 165 ألف أب.
	158 - وبالنسبة للأمهات، لا يوجد فارق كبير إذا أخذنا في الاعتبار بمختلف مناطق البلد. ومع ذلك يوجد عدد أكبر من الآباء الذين يحصلون على إجازة والدية في إيطاليا الجنوبية. ويرجع هذا في معظمه إلى أن الرجل، بصفة عامة، في هذا الجزء من إيطاليا هو العائل الوحيد وكثيرا ما تكون العشيرة ربة بيت، وبالتالي لا يحق لها الحصول على إجازة والدية.
	159 - التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ومرافق رعاية الطفل. كما نوقش أعلاه، دعمت إيطاليا بقوة التدابير الهيكلية الطويلة الأمد.
	160 - ووضعت الخطة الوطنية السالفة الذكر لإنشاء خدمات تعليمية وخدمات للرعاية تتناول مرحلة الطفولة المبكرة للفترة 2007-2009 بمبلغ إجمالي للموارد قدرة 727 مليون يورو. وفي عام 2010 جرى استثمار 100 مليون إضافية.
	161 - وسجلت خطوات هامة جدا في التحقيق التدريجي للأهداف المتعلقة بتوفير رعاية الطفل لـ 33 في المائة على الأقل من الأطفال دون سن الثالثة بحلول عام 2010. ووضعت دراسة متميزة للرصد. وتوضح البيانات المتاحة وجود تحسن عام.
	162 - وتتعدى بعض المناطق في شمال ووسط إيطاليا هدف الـ 33 في المائة ويدور بعضها حول نسبة 25 في المائة ولا يزال للبعض الآخر نسب أقل. ويبلغ المعدل الوطني المقدر حوالي 24.8 في المائة، مع الأخذ في الحسبان بالخدمات العامة والخاصة لرعاية الطفل().
	163 - ويمكن أن تقوم الموارد التكميلية لعام 2010 التي تبلغ 100 مليون يورو والموارد الإضافية التالية بدور هام أيضا في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي.
	164 - وكما ورد أعلاه، فقد جرى استثمار 40 مليون يورو في عام 2009، بصفة خاصة، لتعزيز خدمات الرعاية المنـزلية لمرحلة الطفولة المبكرة (Tagesmutter)، وهو مشروع رائد بدأ العمل فيه لإنشاء دور حضانة جديدة في الإدارات العامة بمبلغ مبدئي قدره 25 مليون يورو.
	165 - وبالنسبة للتدابير المتخذة بغية تحسين الحالة الإيطالية فيما يتعلق بخدمات رعاية الطفل أصدرت إدارة تكافؤ الفرص إشعارا عاما لخدمات رعاية الطفل في الإدارات الحكومية.
	166 - ولتحقيق هدف توفير رعاية الطفل لـ 33 في المائة من الأطفال دون سن ثلاث سنوات، أصدرت إدارة تكافؤ الفرص في 17 كانون الأول/ديسمبر 2009 إشعارا عاما يرمي إلى تمويل خدمات جديدة لرعاية الطفل في أماكن العمل التابعة للإدارات العامة. ووضع الإشعار العام بالاشتراك مع إدارة سياسات الأسرة مع تخصيص تمويل قدره 18 مليون يورو. وجرى تمويل 9 مشاريع بعد وصول تقييم لعدد من المقترحات من جميع الأراضي الإيطالية.
	167 - وفيما يتعلق بالتدابير المحتملة التي استحدثت للإسهام في تحقيق توازن بين العمل والحياة وتشاطر واجبات الرعاية الأسرية بين الرجل والمرأة تحولت المادة رقم 53 من المرسوم بقانون رقم 78 المؤرخ 31 أيار/مايو 2010 لاحقا إلى القانون رقم 122/2010 المتعلق بعقود الإنتاجية. ووفقا لهذا القانون تستفيد الأجور المدفوعة للعاملين بالقطاع الخاص أثناء الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2011 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 من النفقات الاجتماعية والتخفيضات الضريبية بما يتفق مع العقود أو الاتفاقات الجماعية على مستوى المصانع والمناطق وارتبطت بالزيادات في الإنتاجية والنوعية والربحية والابتكار والكفاءة التنظيمية للمؤسسة. ووفقا لـ ”خطة عمل إيطاليا 2020“ المذكورة أعلاه، ويرمي هذا التدبير المالي إلى دعم عمالة المرأة.
	168 - ولبلوغ هذه الغاية، من الضروري حقا تشجيع الممارسات والإجراءات الحميدة في مجال العلاقات الصناعية من خلال تنفيذ أدوات مرنة لدعم المرأة في سوق العمل. وبهذه الطريقة يمكن ترجمة تعزيز المرونة التنظيمية إلى التوفيق بين العمل والحياة على نحو أكبر وأفضل، كما يسمح ذلك للشركات والعاملين، الرجال والنساء على حد سواء، أن يكونوا أكثر إنتاجية وأن يسهموا في تحقيق أداء أفضل للعمل. 
	169 - ومن ناحية أخرى، فبالنسبة لحماية الأمهات العاملات ركزت أنشطة تفتيش المكاتب الإقليمية بصفة مستمرة على هذه المسألة، كما يتبين من نتائج عام 2009 التي أبلغت عن 406 مخالفة إدارية متعلقة بالحماية الاقتصادية للأمهات العاملات (زيادة بنسبة 67 في المائة عن عام 2008) و 613 مخالفة مسجلة تتعلق بالحماية البدنية لهن (زيادة بنسبة 155 في المائة عن عام 2008).
	170 - وجرى إيلاء اهتمام خاص أيضا بظاهرة استقالة الوالدين العاملين وفقا للمادة 55 من المرسوم التشريعي رقم 151/01 (التي يتعين إقرارها من جانب خدمة التفتيش بوزارة العمل وفقا للفقرة 4 من المادة السالفة الذكر) ورصدها.
	171 - ومن هذا المنظور، وضع الجدول التقني السالف الذكر - كجزء من واجباته بتقديم زخم للصكوك المتعلقة بالمساواة - نموذج إعلاني وتقرير لمسح البيانات على صعيد وطني بدءا من عام 2009، كما وضعت المديرية العامة لأنشطة التفتيش تعليمات خاصة متعلقة بتشغيل المكاتب الإقليمية بغية ضمان اتساق سلوك موظفي التفتيش في القطاع الحساس المتعلق بالتصديق على الاستقالات (وفقا للمادة 55 من المرسوم التشريعي رقم 151/01) وزيادة فعالية إجراء التيقن بين الرغبات الفعلية للعاملين أو العاملات المستقيلين.
	172 - ويبين فحص البيانات المجمعة لعام 2009 أن مديريات العمل في المقاطعات أصدرت على مدار العام 676 17 تدبيرا للتصديق على الاستقالات وفقا للمادة 55، منها 100 12 استقالة في الشمال و 301 3 في وسط إيطاليا و 275 2 في الجنوب.
	173 - وتبين أن 676 17 من العاملين والعاملات المستقيلين تراوحت أعمارهم في الغالب بين 26 و 35 سنة (327 11)، وكان عدد من لديهم أقدمية منخفضة - لا تزيد عن ثلاث سنوات (445 9) - وكان عدد من لديهم طفل واحد (467 11).
	174 - وتؤثر ظاهرة الاستقالة من أجل الأمومة/الأبوة بصورة رئيسية على الشركات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن 15 عاملا (269 11)، حيث أنها، ربما بسبب حجمها الصغير، تواجه صعوبات أكبر في تنظيم ساعات العمل (السماح بالعمل لبعض الوقت أو العمل التناوبي وما إلى ذلك).
	175 - وخلافا لذلك فبالنسبة للقطاعات الإنتاجية التي تكون الظاهرة ملحوظة فيها بشكل أكبر يبين التقرير المرفق أن أهم المواد هي التي توجد في ”التجارة“ (668 6) و ”غيرها“ (187 7) - وهي المواد التي يحتمل أن تتضمن خدمات، وهو قطاع تعمل فيه المرأة تقليديا.
	176 - وغياب الأقارب (845 3) ومرافق الدعم مثل مرافق الرعاية النهارية (577 3) من الدوافع الرئيسية التي شجعت العاملين والعاملات على الاستقالة.
	177 - وأخيرا، يجري التأكيد على أنه ابتداء من عام 2010 سيكون من الممكن أيضا رصد عدم التصديق على طلب الاستقالة حيث أضيفت خانة لهذا النظام المرجعي أسفل التقرير الإحصائي السنوي. ويشار إلى حدوث 17 مخالفة للقواعد المتعلقة بمسألة المساواة بين الرجل والمرأة وظاهرة التمييز في الفترة من 1 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010 على الصعيد الوطني (يرجى الاطلاع على الجدول Excel، ص. 16 من المرفق المعني بوزارة العمل).
	[السؤال رقم 24] أوصت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، بأن توفر الدولة الطرف استحقاقات الضمان الاجتماعي الكاملة للعاملين بعض الوقت، الذين تشكل المرأة غالبيتهم، وأن تتخذ تدابير للقضاء على الفصل المهني، وبخاصة من خلال التعليم والتدريب. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت، أو التي من المقرر اتخاذها، استجابة لهذه التوصيات. ويرجى أيضا توفير بيانات، مصنفة حسب الجنس، فيما يتعلق بالجدول الوارد بعد الفقرة 326 من التقرير، بشأن التوظيف حسب قطاع النشاط ووضع التوظيف والترتيبات التعاقدية - 1997/2006، والجدول الوارد بعد الفقرة 330 من التقرير بشأن معدل التشغيل حسب حجم الشركات. ويرجى توفير معلومات أكثر حداثة، إن وجدت، وتصنيفها حسب الجنس، بشأن حالة العمالة والترتيبات التعاقدية.
	178 - يجدر ذكر التدابير ذات الصلة كما يلي:
	- لا يميز التشريع الإيطالي بين العاملين لبعض الوقت والعاملين كل الوقت بالنسبة لكل من الأجور والحماية الاجتماعية. ويحق للعاملين بعض الوقت أن يحصلوا على نفس الأجر في الساعة مثلهم مثل العاملين كل الوقت حتى إذا حُسِب كل بند من المرتب المعني بالنسبة لعدد ساعات العمل، إلا إذا نصت المساومة الجماعية على حساب الأجر وفقا لشروط أكثر ملاءمة. ونفس الحقوق مكفولة فيما يتعلق، على سبيل المثال، بالإجازة السنوية المدفوعة الأجر، أو الإجازة المرضية، أو إجازة الأمومة أو الإجازة الوالدية، أو استحقاقات إصابة العمل وما إلى ذلك، وتحسب دائما بالنسبة إلى أوقات العمل الفعلية. وبالنسبة للعلاوات الأسرية يمنح هذا النوع من الاستحقاقات وفقا لعدد ساعات العمل الأسبوعية، فتمنح العلاوة بالكامل إذا ما أدى العامل عمله على أساس جدول مدته 24 ساعة في الأسبوع؛ وإذا ما أدى العامل عمله على أساس أقل من 24 ساعة في الأسبوع يحق له الحصول على علاوات يومية بعدد الأيام التي عمل فيها بالفعل. ويمكن التصريح للعاملين لبعض الوقت بدفع مساهمات اختيارية، عند الطلب، بغية دعم سجلات المساهمات الخاصة بهم؛
	- وكما جرت مناقشته، تحدد خطة العمل- إيطاليا 2020 من أجل قابلية الشباب للتوظيف من خلال التكامل بين التعلم والتوظيف خطوط العمل لتحسين التكامل بين النظام التدريبي وسوق العمل بغية تحقق قابلية الشباب للتوظيف بشكل كامل؛ وتحدد الخطة، التي وضعت صياغتها وزارتي العمل والتعليم وبدأ تنفيذها في أيلول/سبتمبر 2009، خطوط العمل المشتركة للوزارتين لتحقيقها من خلال ’مقصورة قيادة‘ مشتركة لبناء علاقة جديدة وأكثر تكاملا بين النظام التدريبي وسوق العمل بغية تحقيق قابلية الشباب للتوظيف بشكل كامل؛
	- جرى تحديد أولويات مختلفة مثل تيسير الانتقال من المدرسة إلى العمل، والبدء من جديد في التعليم التقني - المهني وعقود التلمذة الصناعية، وإعادة التفكير في دور التعليم الجامعي، وافتتاح دورات للحصول على درجة الدكتوراه فيما يتعلق بنظام التصنيع وبسوق العمل. وبالنسبة للإطار الاستراتيجي المحدد، تعتزم السلطات الإيطالية عقد اجتماع بين الشركاء الاجتماعيين والرابطات التجارية. وبصفة خاصة، ونظرا لأن التعليم التقني يمكن أن يمثل فرصة هامة للشباب والشركات، فتعزيز الأعمال الإرشادية وإعادة تنظيم التعليم التقني والبدء فيه من جديد وإعادة صلاحيته، مما يجب تعزيزه بالنسبة للشابات اللاتي يعشن في أكثر المناطق التكنولوجية الاستراتيجية من حيث الابتكار والمنافسة، فضلا عن تطوير التعليم التقني - المهني ومسارات التدريب في مكان العمل وداخل بيئة العمل من شأنه أن يسهم في تيسير تحقيق توافق بين العرض والطلب بالنسبة للعمالة والحد من الفصل وتحسين قابلية الشابات للتوظيف والاحتفاظ بهن نسبيا في سوق العمل (يرجى الاطلاع على الجدول Excel - الجداول من 2 إلى 19 في المرفق المعني بوزارة العمل).
	[السؤال رقم 25] يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة مسألة الفجوة المتسعة نسبيا في الأجور بين الجنسين، المشار إليها في الفقرات من 372 إلى 375 من التقرير. وفي ضوء تدني متوسط دخل المرأة وعدد السنوات الأقل لمساهمتها في المعاشات التقاعدية، ونظرا إلى أن النساء يشكلن غالبية العاملين في القطاع غير الرسمي، يرجى أيضا تقديم معلومات عن الفوارق بين الجنسين في متوسط المعاشات التقاعدية الشهرية لكبار السن، علاوة على تقديم بيانات عن النساء المعرضات لخطر الفقر، ومعلومات عن معايير الحصول على استحقاقات الطفل وعلاوة الأسرة.
	179 - كما جرت مناقشته سابقا، اتخذت مبادرة هامة بهدف ضمان إمكانية الحصول العادل للمرأة على المناصب العامة وهي ”التوجيه المعني بتدابير تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الإدارة العامة“ الذي وقَّعته وزيرة تكافؤ الفرص بالاشتراك مع وزير الإصلاحات والابتكار في الإدارة العامة في أيار/مايو 2007.
	180 - ويستهدف هذا التوجيه السلطات المركزية والهيئات العامة غير الاقتصادية، كما يستهدف المناطق والهيئات المحلية. وينسق مكتب التدخلات من أجل المساواة وتكافؤ الفرص داخل إدارة تكافؤ الفرص تخطيط وإدارة ورصد جميع المبادرات المتعلقة بتكافؤ الفرص التي يجري تمويلها عن طريق موارد وطنية، ويتحمل مسؤولية تنفيذ هذا التوجيه.
	181 - ويقدم التوجيه مؤشرات للمجالات التي ينبغي أن تتدخل فيها السلطات وتحدد النقاط الحرجة أو احتمالات التمييز المباشر وغير المباشر باستخدام الاستقصاءات والدراسات وأنشطة الرصد. وهناك ستة مجالات:
	• القضاء على التمييز ومنعه؛
	• اعتماد خطط عمل إيجابية تجري كل ثلاث سنوات؛
	• تنظيم الأعمال؛
	• سياسات استقدام الموظفين وإدارتهم؛
	• لجنة تكافؤ الفرص؛
	• التدريب التنظيمي والثقافة.
	182 - ومن المتوقع أن يعتمد التوجيه مبادرات موجهة لموازنة وجود المرأة على مستوى صنع القرار، حيث لا زالت توجد فجوة في الأجور بين الجنسين، وهي أكثر من الثلثين (الفقرة 4 الحرف و). ويزود هذا التوجيه كل مجال من المجالات ذات الصلة بتعليمات دقيقة للإدارات يناشدها فيها، على سبيل المثال، بوضع أحكام قانونية وتعاقدية تتعلق بالعمل المرن وبمراعاة أن تأخذ التعيينات الممنوحة بمبدأ تكافؤ الفرص. ولرصد هذا التوجيه، تعد إدارة تكافؤ الفرص كل سنة تقريرا موجزا يحلل البيانات المقدمة من فرادى الإدارات.
	183 - وفي هذا الإطار، بينما يشير التقرير السنوي لمفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن التقدم المحرز في مجال المساواة بين المرأة والرجل إلى أن المرأة في إيطاليا تكسب أقل من الرجل بنسبة 5 في المائة (وهي أدنى نسبة مئوية مسجلة في الاتحاد الأوروبي)، موَّل الصندوق الاجتماعي الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2010 دراسة بحثية عن تعزيز مبادرات لعكس الفجوة في الأجور بين الجنسين في المناطق التي تنتمي إلى توافقات موضوعية (كامبانيا وأبوليا وكالابريا وصقلية).
	184 - ومكافحة العمل غير الرسمي يشكل إحدى الأولويات البرنامجية لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية التي تولي اهتماما متزايدا لهذه المشكلة، كما تولي اهتماما بالمشكلة ذات الصلة المتعلقة بمسألة المحافظة على الصحة والسلامة في مكان العمل. والأهمية الرئيسية لإجراءات مكافحة العمل غير الرسمي ضرورية أيضا لكفالة حماية ظروف العمل، من الجهة الاقتصادية وجهة المساهمات، ولمنع ظاهرة الإلقاء الاجتماعي مما يشكل عوامل تشوه المنافسة الحرة بين الأعمال التجارية.
	185 – وأولا، يبدو من الملائم الإشارة إلى المبادرات التنظيمية الأخيرة التي دعمت إيطاليا بها إجراءات مكافحة العمل غير الرسمي، والتي يمكن تقسيمها من حيث المضمون إلى تدابير ”وقائية“ وتدابير ذات طبيعة ”عقابية“ على نحو أكثر صرامة. وبصفة خاصة، تتضمن التدابير العامة ذات الطبيعة ”الوقائية“ ما يلي:
	1 - الالتزام بوضع كتاب عمل واحد والحفاظ عليه ليحل محل الكتب الإلزامية المعمول بها في مختلف القطاعات الإنتاجية- من جانب جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص باستثناء أصحاب الأعمال الخاصة التي يوجد بها عمال تابعون ومعاونون منسقون ومستمرون (collaboratori coordinati e continuative – CO.CO.CO) بمن فيهم المعينين بمشروع والمعينين بموجب عقود مؤقتة لمعاونين منسقين ومستمرين (”صغار المعاونين المنسقين المستمرين“) والمساعدين في المصالح التي لها إسهامات في العمل - كما أدخلته المادة 39 من المرسوم التشريعي 112/08 الذي تحول إلى القانون رقم 133/08؛
	2 - التزام أصحاب العمل (أصحاب العمل في القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية العامة والإدارات العامة) بإصدار مذكرة التعيين في اليوم السابق لإنشاء علاقة العمل (المعاونون المنسقون المستمرون، التابعون والمستقلون بمن فيهم المعينون بمشروع وحاملي الأسهم العاملين في التعاونيات والمساعدين في المصالح التي لها إسهامات في العمل) مع ما يعقب ذلك من استحالة تسوية أوضاعهم بعد التفتيش؛
	3 - إمكانية تمتع الأعمال التجارية بمزايا تنظيمية وإسهامية إذا كان بحوزتها شهادة مفردة لمدفوعات مساهمات التأمين (Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC)، وهذه الوثيقة شهادة إقرار تصدر بناء على طلب الطرف المعني عن طريق المعهد الوطني للضمان الاجتماعي، والمؤسسة الوطنية للتأمين ضد حوادث العمل (الاسم المختصر باللغة الإيطالية INAIL) بناء على اتفاق للوفاء بهذا الغرض مع المؤسسات السالفة الذكر، و ”مؤسسات أخرى تدير أشكال للتأمين الإلزامي“، فضلا عن صدورها في قطاع التشييد عن طريق صناديق عمال البناء التي تفي بالمتطلبات التي حددها المرسوم الوزاري بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2007. ووفقا للمادة 5 من المرسوم الوزاري السالف الذكر، تثبت الشهادة المفردة لمدفوعات مساهمات التأمين دفع مساهمات الشركة على النحو الواجب وتنفيذ الالتزامات الشهرية أو الدورية وإجراء المراسلات بين الدفعات وتأكيد المؤسسات للمدفوعات المطلوبة، فضلا عن عدم وجود تخلفات عن الدفع لم يبت فيها؛
	4 - إعادة تقديم ما يسمى بالعمل المتقطع (المادة 39 من المرسوم التشريعي رقم 112/2008) الذي يساعد على تسليط الضوء على أنشطة العمل التي كانت ستكون لولا ذلك ”سرية“، عن طريق إتاحة مرونة معينة بالنسبة لاستخدام العاملين في بعض أيام الأسبوع وفترات السنة، وبخاصة في قطاعات السياحة والتجارة والمنشآت العامة؛
	5 - إعادة تقديم الأعمال المساعدة من أجل الأنشطة التي لها طبيعة عرضية [المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 112 لعام 2008 (دخل حيز النفاذ في 25 حزيران/يونيه 2008)]، والتي تتسم بنطاق أوسع ويمكن تطبيقها في مجموعة من الأنشطة والحالات (الأعمال التجارية التي تديرها الأسر؛ والعمل المنـزلي؛ والبستنة؛ والتدريس الخاص التكميلي؛ والأحداث الرياضية؛ وللشباب دون سن 25 سنة أثناء الإجازات المدرسية؛ ولجميع الأنشطة الموسمية، وليس لأنشطة صنع النبيذ فحسب) حيث يتكرر استخدام العمال غير المنتظمين؛
	6 - إمكانية فرض عقوبات أشد صرامة في حالة تعزيز العمل غير الرسمي، كما نص عليه القانون رقم 183/2010 (المادة 4).
	186 - ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة فيما يتعلق بسياسات ”فرض الجزاءات“ إلى السياسات التالية:
	- مضاعفة بعض الغرامات الإدارية القائمة بالفعل إلى خمسة أمثال لمخالفة القواعد التي تحكم العمل، والتشريع الاجتماعي، والضمان الاجتماعي، والحفاظ على الصحة والسلامة ومكان العمل، وتعديل ”الغرامة الكبيرة“ المفروضة على الأعمال السرية (المنصوص عليها بالفعل في المرسوم التشريعي رقم 12/2002 المحول بالقانون رقم 73/2002) التي قدمتها المادة 36 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 223/2006 المحول بالتشريع رقم 248/2006؛
	- إيقاف الأنشطة التجارية (الموجودة بالفعل لصناعة البناء عن طريق المادة 36 مكرر السالفة الذكر وللأنشطة التجارية الأخرى عن طريق المادة 5 من القانون رقم 123/2007) وفقا لنص المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 81/2008 والملاحق والتعديلات التالية. وسلطة الإيقاف هذه أداة جديدة وقاطعة لمكافحة العمل السري، وتسمح لموظفي التفتيش التابعين للوزارة بإيقاف النشاط التجاري عند وجود مخالفات جسيمة في مسائل العمل. ويجري إقرار هذا الامتياز لموظفي وزارة العمل (ويمنح هذا الامتياز أيضا للمفتشين بخصوص مخالفات تتعلق بمسائل الضمان الاجتماعي من جهة شواغل الصحة المحلية) الذين قد يشرعون في إيقاف أي نوع من أنواع الأنشطة التجارية عند حدوث حالة من الحالات التالية: (1) استخدام موظفين غير مدرجين في الدفاتر أو في وثائق إلزامية أخرى بنسبة تعادل، أو تزيد عن، 20 في المائة من مجموع العاملين الموجودين في مكان العمل؛ (2) المخالفات الجسيمة والمتكررة المتعلقة بمسألة المحافظة على الصحة والسلامة التي يحددها المرسوم الوزاري لوزارة العمل.
	187- وفيما يتعلق بنهج التفتيش، توجد أهمية خاصة لتنظيم وطرق خدمات التفتيش بالنسبة لمسألتي العمل والتشريع الاجتماعي. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى المرسوم التشريعي رقم 124 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2004 الذي يهدف إلى إعادة تصميم القواعد فيما يتعلق بتنظيم ومسؤوليات وسلطات الهيئات المكلفة بأداء الأنشطة الرقابية.
	188 - ونتيجة لتلك التعديلات يتضمن نظام الرقابة الحالي مهام تفتيش تقليدية فضلا عن أنشطة ذات طبيعة وقائية وتعزيزية يضطلع بها مفتشو العمل أيضا من خلال تقديم أدوات ترمي إلى تعزيز وتوجيه أصحاب العمل بشكل ملائم وتوفير استجابات عاجلة وفعالة لشواغل العمال. ومن الجوانب الأساسية الأخرى التي يهدف إليها الإصلاح تنسيق أنشطة التفتيش - المسندة إلى المديرية العامة لأنشطة التفتيش (Direzione generale per l’Attività Ispettiva) - التي تعتبر بمثابة أداة لا غنى عنها من أجل اتخاذ إجراءات هامة لمكافحة ظاهرة العمل غير المنتظم وغير الرسمي.
	189 - ومن هذا المنطلق، حدد المشرعون نظاما ذا طبيعة عامة ومنهجية، لا يعمل للاستفادة من إسهام الهياكل الإقليمية للوزارة فحسب، بل أيضا من أوجه التآزر القائمة بين مختلف الهيئات المكلفة بالإشراف والمواءمة بينها (قيادة الكارابينيري لصيانة ظروف العمل ومؤسسات الضمان الاجتماعي وما إلى ذلك).
	190 - وأدخلت تغييرات رئيسية أيضا على سلطات موظفي التفتيش، من خلال تجديد الأعراف القديمة مثل الحذر والتقادم الإلزامي من جهة، وتنظيم أدوات جديدة لها أهمية خاصة من جهة أخرى، مثل مذكرة تحقق لاعتمادات العمل والتسويات الإدارية.
	191 - ويتضمن المنظور الذي حدده المرسوم التشريعي رقم 124/04 التوجيه المعني بخدمات التفتيش وأنشطة الرقابة والمؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2008، الذي يكفل الاهتمام بأنشطة الرقابة التي تستهدف جودة وفعالية عمليات التفتيش، وذلك في ضوء التغيير الجذري في أنشطة التفتيش الذي أسفرت عنه التعديلات التشريعية العميقة التي حدثت مؤخرا وسعيا إلى إكمال عملية تحديث سوق العمل التي بدأها إصلاح ”بياجي“.
	192 - ويشير التوجيه السالف الذكر أيضا إلى أهمية التنسيق بين جميع الهيئات المكلفة بالرقابة فيما يتعلق بالمسائل التي تدخل ضمن نطاق مسؤولية وزارات العمل والصحة والسياسات الاجتماعية، بحيث يجري تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بما يسمح بتوجيه أنشطة الرقابة صوب تحقيق أهداف ضخمة ذات أهمية خاصة.
	193 - ومن الأمور التي لها أهمية كبيرة النظر في الدراسات الاستقصائية الإحصائية المتعلقة بأنشطة التفتيش التي جرى الاضطلاع بها سنة 2009، حيث تُبين أن أعمال الرقابة التي أجريت أسفرت عن نتائج إيجابية في جميع قطاعات الأنشطة تقريبا.
	194 - وفي ضوء الاتجاه التشريعي المحدد صوب الكشف عن العمل السري وتنفيذ خطوط برمجة تحددها المكاتب على الصعيد الإقليمي، جرى التكثيف الفعلي للتدخلات المتعلقة بالتفتيش بغية تسليط الضوء على أن طبيعة التواجد المؤسسي شاملة وليست عرضية في جميع أنحاء الإقليم الوطني.
	195 - وأولا، تجري الإشارة إلى أن ”هيئات التفتيش“ تضم حوالي 000 5 مفتش ينتمون إلى وزارة العمل ومؤسسات الضمان الاجتماعي (المعهد الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للتأمين ضد حوادث العمل و Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza peri Lavorator dello Spettecolo (ENPALS)) ويجرون تفتيشات تتعلق بمسائل العمل والتشريع الاجتماعي. وفي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 بينت عملية رصد وافية أجريت في جميع أنحاء الإقليم الوطني أن الموظفين قاموا بتفتيش حوالي 691 303 شركة، تبين أن 58 في المائة منها شركات غير منتظمة (حوالي 144 175 شركة).
	196 - وأسفرت عمليات التفتيش، على النحو الذي أجريت به، عن وجود عمل غير منتظم لحوالي 310 316 عاملا، منهم 476 124 من العمال ”السريين“ بصفة تامة. وجرى الحصول على نتائج هامة فيما يتعلق بالعمالة واستعادة المساهمات من خلال أدوات إيقاف النشاط التجاري. وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2009 أدت عملية الرصد المكثف التي أجريت في جميع أنحاء الإقليم الوطني إلى اعتماد 770 4 تدبيرا للإيقاف. ومعظم الشركات التي تلقت تدبيرا للإيقاف كانت تعمل بصناعة البناء، حيث جرى اعتماد 771 1 تدبيرا للإيقاف (37 في المائة من العدد الإجمالي للتدابير)، وشكلت نسبة الشركات التي جرى إيقافها 5 في المائة من الشركات التي جرى تفتيشها.
	197 - وشوهدت أعداد كبيرة أيضا في قطاع المنشآت العامة، فبلغ عدد تدابير الإيقاف 421 1 تدبيرا مما يساوي 30 في المائة من العدد الإجمالي. وتضم النسبة المئوية المتبقية (33 في المائة) شركات قطاعات السلع الأساسية الأخرى، من التجارة (582)، إلى الحرف اليدوية (501)، إلى الزراعة (144)، إلى الصناعة (134).
	198 - وألغيت تدابير الإيقاف في 692 3 حالة (بما يعادل 77 في المائة) من حالات الإيقاف. وكانت قيمة المبالغ التي جمعت من خلال تدبير الإيقاف 920 039 8 يورو. وبالنسبة لعام 2010، فبيانات النصف الأول هي المتاحة فقط. وبوجه خاص، جرى تفتيش 540 133 شركة، وشكلت الشركات غير المنتظمة نسبة 62 في المائة منها (158 82). وبالنسبة للعمال، وُجد أن عدد العمال غير المنتظمين بلغ 432 141 عاملا منهم 45 في المائة من العمال السريين (329 64). وسلط الضوء أيضا على أن الاشتراكات التي جرى التهرب منها والأقساط التي جرى استعادتها بلغت 746 602 696 يورو.
	199 - ونص نظام المعاشات التقاعدية الإيطالي على نفس المتطلبات بالنسبة للرجال والنساء في أعقاب التعديلات التي أدخلت بعد قرار محكمة العدل التي أمرت بكفالة المساواة في المعاملة في الأعمال التجارية العامة.
	200 - والمعاشات التقاعدية لسن الشيخوخة هي إحدى استحقاقات الضمان الاجتماعي التي يحق لكل فرد مقيد بأي مؤسسة من المؤسسات الإلزامية للضمان الاجتماعي الحصول عليها. ويحصل كل من الرجال والنساء على هذا الاستحقاق عند بلوغهم سن التقاعد. ويختلف نظام حساب المعاشات التقاعدية باختلاف الأقدمية لأغراض المساهمات وفقا لثلاثة معايير:
	( نظام المساهمات لمن دفعوا أولى مساهماتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر 1995؛
	( نظام الأجور لمن كان لديهم أقدمية لأغراض المساهمات لمدة 18 سنة أو أكثر في 31 كانون الأول/ديسمبر 1995؛
	( نظام مشترك (أجور ومساهمات) لمن كان لديهم أقدمية لأغراض المساهمات تقل مدتها عن 18 سنة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1995.
	201 - شروط السن بالنسبة لنظام المساهمات. يجوز طلب المعاشات التقاعدية لسن الشيخوخة للرجال عند بلوغهم 65 سنة وللنساء عند بلوغهن 60 سنة، مع دفع ما لا يقل عن 5 سنوات من المساهمات، أو الذين:
	( يكونوا قد دفعوا 35 سنة من المساهمات وبلغوا 60 سنة (61 سنة إذا كانوا عمال مستقلين) في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2008 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009؛
	( يكونوا قد دفعوا 35 سنة من المساهمات وبلغوا 61 سنة (62 سنة إذا كانوا عمال مستقلين) في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2010 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013؛
	( يكونوا قد دفعوا 35 سنة من المساهمات وبلغوا 62 سنة (63 إذا كانوا عمال مستقلين) في 1 كانون الثاني/يناير 2014؛
	( يكونوا قد دفعوا 40 سنة من المساهمات بغض النظر عن متطلبات السن.
	202 - شروط السن بالنسبة لنظام الأجور. يجوز طلب المعاشات التقاعدية لسن الشيخوخة للرجال عند بلوغهم 65 سنة وللنساء عند بلوغهن 60 سنة، مع دفع ما لا يقل عن 20 سنة من مساهمات الأقدمية. ولا يزال الشرط القديم بدفع 15 سنة من مساهمات الأقدمية ساريا على: من قاموا بالفعل بدفع 15 سنة من المساهمات في 31 كانون الأول/ديسمبر 1992؛ مَن بلغوا بالفعل سن التقاعد في 31 كانون الأول/ديسمبر 1992؛ ومَن جرى السماح لهم بالمدفوعات الطوعية قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 1992؛ ومَن كان لديهم تأمين لمدة 25 سنة على الأقل وكانوا يعملون لمدة 10 سنوات على الأقل، لا تكون متتالية بالضرورة، لفترات لا تقل عن 52 أسبوعا في السنة بالتقويم الشمسي. ومن المقدر لهذا النظام أن يفقد آثاره.
	203 - النظام المشترك أو التناسبي. ما زال النظام المشترك ملتزما بقواعد نظام الأجور، إلا فيما يتعلق بإجراءات حساب المعاش التقاعدي الذي يوزع وفقا للحصص. مما يعني توزيعه مع نظام الأجور للمساهمات حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1995، ومع نظام المساهمات بالنسبة لبقية المساهمات.
	204 - وفي الأعمال التجارية العامة جرى، في أعقاب قرار من محكمة العدل، توحيد معايير الحصول على المعاشات التقاعدية عن طريق جعل الشروط بالنسبة للرجال مساوية للشروط بالنسبة للنساء.
	205 - وفيما يتعلق بالاختلافات الموجودة بين مبالغ المعاشات التقاعدية المتصلة بالفروق في الأجور والطبيعة غير التقليدية لمساهمات الحياة الوظيفية للمرأة تجري الإحالة إلى الجدول التالي:
	206 - يحصل متقاعدو المعهد الوطني للضمان الاجتماعي البالغ عددهم 996 905 13 - 54 في المائة منهم من النساء و 46 في المائة منهم من الرجال، وبالنظر إلى الأجور المرتفعة المدفوعة لهم - على 56 في المائة من دخل المعاش التقاعدي. وبوجه خاص، ووفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاءات لعام 2008 بلغ الإجمالى السنوي لدخل المعاش التقاعدي حسب الجنس 137 17 يورو للرجل و 906 11 يورو للمرأة. ويبلغ المتوسط الشهري للمعاش التقاعدي للمرأة ما مجموعه 846 915 يورو، فتحصل على مبلغ صافي قدره حوالي 500 يورو. أما المتوسط الشهري للمعاش التقاعدي للرجل فيبلغ ما مجموعه 230 318 1 يورو، فيحصل على مبلغ صافي قدره حوالي 900 يورو.
	207 - وبالنسبة لعلاوة الأسرة، يحق للعاملين والمتقاعدين الذين يتلقون استحقاقات الضمان الاجتماعي الناجمة عن العمل المدفوع الأجر الحصول على علاوة الأسرة. وابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1998 تدفع هذه العلاوة أيضا لـ ”parasubordinati“ أي المسجلين لدى إدارة منفصلة (القانون 335/1995). ويعتمد مقدار هذه العلاوات على حجم الأسرة ودخل الأسرة المعيشية. ويتعين أن يأتي 70 في المائة من هذا الدخل على الأقل من العمل المدفوع الأجر.
	208 - وتضم ”الأسرة المعيشية“ طالب العلاوة وزوجته، ويجب ألا يكونا منفصلين من الناحية القانونية أو الفعلية، والأطفال أو ما يعادلهم دون سن 18 سنة أو دون حدود للسن إذا كانوا معاقين، وأبناء أو بنات الإخوان أو الأخوات دون سن 18 سنة على أساس أن يكونوا من الأسلاف المباشرين (الجد أو الجدة) من المحتاجين الموجودين في رعاية الجدود.
	209 - ويراعى عند حساب دخل الأسرة جميع أنواع الدخل الذي يتلقاه مختلف أفراد الأسرة المعيشية، بما في ذلك المصروفات القابلة للخصم والتخفيضات الضريبية - التي تسدد عنها ضرائب منفردة والمعفية من الضرائب - إذا ما زادت المبالغ عن 000 1 يورو. ومع ذلك، فبعض أنواع الدخل معفاة.
	210 - وتطبق قواعد مماثلة لعلاوة الأسرة على المزارعين والمؤاكرين وصغار الملاَّك وفئات معينة من العاملين لحسابهم().
	211 - وفضلا عن ذلك، يحق للبلديات أيضا الحصول على علاوة الأسرة (ANF-Assegno Nucleo Familiare)، للأسر التي لديها ثلاثة أطفال قاصرين على الأقل ودخل منخفض().
	212 - ومن الجدير بالذكر أيضا أن إيطاليا وضعت، إلى جانب الاستراتيجيات الطويلة الأجل، تدابير معينة ومستهدفة لدعم الدخل لمجابهة قسوة أزمة عامي 2009 و 2010 بغية الاستجابة الفورية لاحتياجات المرأة والأسرة بما يلي:
	( مكافأة مالية إجمالية للأسر ذات الدخل المنخفض تتراوح من 200 إلى 000 1 يورو تبعا لحجم الأسرة وظروف الدخل؛
	( إعفاء ضريبي قد يبلغ 19 في المائة من مصروفات رياض الأطفال؛
	( زيادة علاوة الأسرة؛
	( دعم شهري للدخل (”البطاقة الاجتماعية“ - Carta Acquisti) لشراء البضائع الأولية للأسر المعيشية التي يوجد بها أطفال أو مسنين؛
	( صندوق استئماني للمواليد يرمي إلى تيسير إمكانية حصول الأسر التي لديها مواليد على الائتمان؛
	( مرافق لإمداد الأسر بالغاز الطبيعي والكهرباء.
	213 - ولتقديم صورة واضحة، من المفيد التذكير بأن عدد المعاشات التقاعدية للضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية للرعاية التي دفعت حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 بلغت 23.8 مليون بإجمالي نفقات سنوية قدرها 000 109 241 يورو أي ما يعادل 15.38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي()(بزيادة قدرها 0.31 نقطة مئوية مقارنة بعام 2007). وبلغ متوسط المعاش التقاعدي 129 10 يورو بزيادة إجمالية في النفقات عن عام 2007 بمقدار 3.5 في المائة.
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	(نسبة مئوية)
	214 - وتنتج الأرقام المذكورة أعلاه عن الدراسات الاستقصائية السنوية المعنية بالمعاشات التقاعدية والمستفيدين منها التي أجراها المعهد الوطني للإحصاءات بالتعاون مع المعهد الوطني للضمان الاجتماعي بناء على وحدة محفوظات البيانات الإدارية للمعهد الوطني للضمان الاجتماعي، وهي مكتب السجلات المركزية للمتقاعدين() الذي يجمع المعلومات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية التي دفعتها جميع المؤسسات الإيطالية العامة والخاصة للضمان الاجتماعي.
	215 - وتقسم المعاشات التقاعدية والمستفيدين إلى سبع فئات: الشيخوخة والإعاقة والباقين على قيد الحياة والإصابة والإعاقة المدنية وغير القائمة على المساهمات والحرب (يرجى الرجوع إلى المسرد للاطلاع على التعريفات)(). ويمكِّن هذا التصنيف من تحديد عدد المستفيدين في كل فئة بشكل قاطع. ويجوز لكل مستفيد الحصول على أنواع مختلفة من المعاشات التقاعدية إذا كان ضمن واحدة أو أكثر من الفئات المذكورة أعلاه. فعلى سبيل المثال، صاحب المعاش التقاعدي للشيخوخة الذي يحصل أيضا على المعاش التقاعدي للباقين على قيد الحياة يدرج ضن المستفيدين التراكميين لأنواع مختلفة من المعاشات التقاعدية ويقع ضمن كل من فئتي المعاشات التقاعدية للشيخوخة والمعاشات التقاعدية للباقين على قيد الحياة. ولهذا يحسب المجموع كإجمالي فرادى أنواع المعاشات التقاعدية.
	216 - وفيما يتعلق بأنواع المعاشات التقاعدية (الجدول 1) يمكن ملاحظة أن معاشات العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة تبلغ 18.6 مليون بنفقات إجمالية قدرها 000 216 217 يورو (90.1 من المجموع) بمتوسط سنوي قدره 662 11 يورو.
	217 - وتمثل معاشات الرعاية ثاني أكبر فئة فيما يتعلق بالنفقات. وفي عام 2008 بلغت هذه النفقات 000 469 19 (8.1 في المائة من المجموع) وتعلقت بـ 4.2 مليون معاش بمتوسط سنوي قدره 607 4 يورو. وشكلت معاشات الإصابة التي بلغ متوسطها السنوي 651 4 يورو 1.8 في المائة من إجمالي النفقات التي بلغت 000 424 4 يورو.
	الجدول 1
	المعاشات التقاعدية والمبالغ السنوية والإجمالية ومتوسط المبالغ ذات الصلة حسب نوع المعاش، 2007-2008
	2007
	2008
	إجمالي المبلغ
	متوسط المبلغ
	إجمالي المبلغ
	متوسط المبلغ
	نوع المعاش
	العدد
	النسبة المئوية
	بملايين اليوروهات
	النسبة المئوية
	اليورو
	I.N.(أ)
	العدد
	النسبة المئوية
	بملايين اليوروهات
	النسبة المئوية
	اليورو
	I.N.(أ)
	معاشات العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة
	18 641 610
	78,6
	210 259
	90,2
	11 279
	114,8
	18 626 737
	78,3
	217 216
	90,1
	11 662
	115,1
	معاشات الإصابة
	976 679
	4,1
	4 256
	1,8
	4 357
	44,4
	951 264
	4,0
	4 424
	1,8
	4 651
	45,9
	معاشات الرعاية
	4 102 489
	17,3
	18 461
	7,9
	4 500
	45,8
	4 225 853
	17,8
	19 469
	8,1
	4 607
	45,5
	المجموع
	23 720 778
	100,0
	232 976
	100,0
	9 822
	100,0
	23 803 854
	100,0
	241 109
	100,0
	10 129
	100,0
	(أ) إجمالي الأرقام القياسية = 100.
	218 - أما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية (الجدول 2)، يمكن ملاحظة أن عدد أصحاب المعاشات في عام 2008 بلغ ما يقرب من 16.8 مليون شخص، مما يشكل ارتفاعا طفيفا عن عددهم في عام 2007 (بزيادة قدرها 0.04 في المائة). وكان عدد المعاشات التقاعدية لكل فرد 1.4. ورغم أن النساء من متلقيات المعاش شكلن نسبة 53 في المائة فقد حصل الرجال على 56 في المائة من دخل المعاشات التقاعدية نتيجة لارتفاع متوسط مبالغ معاشاتهم (137 17 يورو مقارنة بمتوسط قدره 906 11 يورو للنساء).
	الجدول 2
	المعاشات التقاعدية ومجموع المبالغ الإجمالية السنوية لدخل المعاشات، حسب الجنس، 2007-2008

	2007
	2008
	العدد
	المقدار
	العدد
	المقدار
	الجنس
	A.V.
	النسبة المئوية
	الإجمالي (بملايين اليورو)
	النسبة المئوية
	المتوسط (باليورو)
	I.N.(أ)
	A.V.
	النسبة المئوية
	الإجمالي (بملايين اليورو)
	النسبة المئوية
	المتوسط (باليورو)
	I.N.(أ)
	الرجال
	7 875 936
	47,0
	130 403
	56,0
	16 557
	119,2
	7 904 229
	47,1
	135 456
	56,2
	17 137
	119,3
	النساء
	8 895 668
	53,0
	102 573
	44,0
	11 531
	83,0
	8 874 142
	52,9
	105 653
	43,8
	11 906
	82,9
	المجموع
	16 771 604
	100,0
	232 976
	100,0
	13 891
	100,0
	16 778 371
	100,0
	241 109
	100,0
	14 370
	100,0
	(أ) إجمالي الأرقام القياسية = 100.
	الصحة

	[السؤال رقم 26] طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة، تقديم معلومات عن السياسات المعمول بها في مجال الرعاية الصحية فيما يتعلق بالمرأة في الجنوب، وسياسات الوقاية ضد انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بين الراشدين، بما في ذلك معلومات عن تأثير هذه التدابير. ويرجى تقديم معلومات إضافية عن هذه المسائل، من أجل الاستجابة بشكل كامل لتوصيات اللجنة.
	219 - في النطاق الأوسع لتركيزنا على المشاكل الصحية للمرأة يقوم المعهد العالي المعني بالصحة منذ عام 2009 بتنسيق البرنامج الاستراتيجي الذي تموله وزارة الصحة. ويسمى البرنامج ”الأدوية الجنسانية، هدف استراتيجي من أجل الصحة العامة: الرعاية الملائمة للحفاظ على صحة المرأة“.
	220 - والهدف الرئيسي هو القيام بأنشطة بحثية في السياقات قبل الإكلينيكية والإكلينيكية والاجتماعية والاقتصادية بغية:
	(أ) وضع قاعدة لتخطيط وتنمية الصحة العامة تراعي الفروق الجنسانية وتحمي صحة المرأة تحديدا عن طريق تقديم الرعاية المناسبة؛
	(ب) دراسة بروتوكولات الوقاية المخصصة جنسانيا؛
	(ج) وضع مبادئ توجيهية للإناث تحديدا؛
	(د) دراسة تأثير البيئة والدور الأنثوي على الصحة بحيث يجري اقتراح تدابير عملية (للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع أيضا على الإجابات على السؤال 29 وما بعده أدناه).
	221 - وبخصوص المشاكل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ففي عام 1987 سمحت المؤسسات المخصصة للجنة الوطنية المعنية بالإيدز بمواءمة ورصد أنشطة البحث والمساعدة والمعلومات والتدريب والاتصالات المتعلقة بالفيروس/الإيدز في جميع أنحاء الإقليم الوطني.
	222 - وجرى التركيز منذ عام 2006 على إنشاء سجل وطني للإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية ووضع مبادئ توجيهية للعلاج والتشخيص، فضلا عن إقامة مشاريع أعمال تستهدف الفئات السكانية المعرضة للخطر، بما فيها النساء، إلى جانب المجالس الطوعية الموجودة داخل وزارة الصحة. وفي عام 2009 جرى البدء في مشروع خاص تموله وزارة الصحة ويرأسه المعهد الوطني لتعزيز صحة السكان المهاجرين ومكافحة الأمراض المرتبطة بالفقر. وهو مشروع من أجل ”القيام بدراسة تجريبية للصحة الاجتماعية لتعزيز الوقاية والتشخيص والرعاية المستمرة للمصابين بالفيروس/الإيدز و للمصابين بالأمراض المقترنة بهما في المجموعات الأقل حظا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية“. وحتى عام 2008، لم يكن هناك نظام عامل للرصد الوطني للإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، وقد قلل هذا من إمكانية الحصول على تحليل دقيق للحالة الوبائية للإصابة بالفيروس/الإيدز بين كل من السكان الأصليين المعرضين بدرجة كبيرة لخطر الاستبعاد الاجتماعي والمهاجرين. ووفقا للبيانات التي قدمها المعهد العالي المعني بالصحة في نيسان/أبريل 2009، كانت نسبة المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية تقترب من (أقل من ستة أشهر) أو تتزامن مع تشخيصات للإيدز أكبر من 50 في المائة، وترتفع النسبة بين الأجانب عنها بين السكان الإيطاليين.
	223 - ولذلك اتجهت الدراسة صوب مَن يعيشون في مشقة اجتماعية والمتشردين والمهاجرين (وبخاصة إذا ما كانوا غير شرعيين) والمجموعات الأخرى المعرضة لخطر الفقر، مثل النساء من ضحايا الاتجار والبغايا ومغايري الهوية الجنسية ومدمني المخدرات. وحالت بعض السمات التي تنفرد بها هذه المجموعات جزئيا دون إكمال تحليل واقعي للظاهرة وإنشاء برامج معينة للوقاية من الإصابة بالفيروس/الإيدز وللتشخيص والرعاية، كما أدت إلى إعاقة استمرارية العلاج. وفي ضوء هذه الاعتبارات، جرى تحديد مجالين هامين من مجالات الأولوية للإجراءات المقبلة المتعلقة بالصحة العامة في سياق الإصابة بالفيروس/الإيدز هما:
	- تحقيق خفض إجمالي في عدد المصابين بالفيروس غير المدركين لحالتهم في أقصر فترة زمنية ممكنة؛
	- تنفيذ علاج معين يكفل استمرارية المداواة للوقاية والتشخيص والعلاج ومتابعة الأخماج الناهزة والإصابة بالأمراض المرتبطة بها لتيسير حصول الأشخاص المعرضين لخطر الاستبعاد الاجتماعي بدرجة أكبر بصفة عامة، والنساء بصفة خاصة، على الخدمات الصحية.
	[السؤال رقم 27] تشير الفقرة 413 من التقرير إلى أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعا وتسببا في الوفاة بين النساء، وإلى أحراز نتائج هامة في كل من الخطة الوطنية للوقاية ومجال تنظيم برامج الفحص. إلا أنه ذكر أيضا، أن ما يزيد على 60 في المائة من النساء في الفئة السكانية المستهدفة في جنوب إيطاليا لا تتوفر لهن خدمة التصوير الشعاعي للثدي، حتى في إطار البرامج المنظمة. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد.
	224 - يعتبر برنامج الفحص المنظم مستوي أساسي من مستويات الرعاية الصحية للمقيمات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 69 سنة.
	225 - وتعتبر مكافحة سرطان الثدي إحدى أولويات الصحة العامة في الخطة الوطنية للوقاية للفترة 2010-2012، وجرت الموافقة عليها عن طريق عقد اتفاق بين الدولة/المناطق والإدارات العامة بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2010، وفي ”وثيقة المبادئ التوجيهية التقنية للتخفيف من عبء السرطان“ للسنوات 2011-2013، وهي الوثيقة المطروحة في مؤتمر الدولة/المناطق.
	226 - الخطة الوطنية للوقاية للفترة 2010-2012: هدفها الصحي هو تخفيض معدل الوفيات المحددة الأسباب للمرأة، وتتوخى الخطة تعزيز وتحسين برامج فحص النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 69 سنة؛ كما تقدم الخطة أهدافا مبتكرة من أجل تحديد أشكال مختلفة للوقاية وفقا لعوامل الخطر الفردية التي تتعرض لها كل امرأة.
	227 - وثيقة المبادئ التوجيهية التقنية للتخفيف من عبء السرطان للسنوات2011-2013: تتضمن الإجراءات المزمع اتخاذها ما يلي: توسيع نطاق برامج الفحص المنظمة لتشمل سرطان الثدي عن طريق التخفيض إلى النصف من فرق النسبة المئوية بين الزيادة الملحوظة والمتوقعة في طلبات الفحص (تغطية كاملة للسكان المستهدفين)، وزيادة وتحسين نوعية برامج الفحص التي تنظمها المناطق، كما تحددها مجموعة المؤشرات التي وافق عليها المرصد الوطني للفحص، وبتنسيق من المناطق، باستخدام أدوات الخطة الوطنية للوقاية والحصص المحددة لصندوق الصحة الإقليمية؛ وجعل البرامج السكانية لفحص سرطان الثدي مستدامة بإعادة تصميم الفحص الانتهازي؛ وتحديد برنامج وطني، بالاتفاق مع المناطق، لاكتشاف ابتكارات في النماذج التنظيمية لبرامج الفحص.
	228 - ويقوم المرصد الوطني للفحص (مركز رصد الفحوصات) بجمع البيانات المتعلقة ببرامج الفحص المنظمة بناء على طلب وزارة الصحة. والبيانات المتعلقة بأنشطة عام 2009 مدرجة أدناه. وتثبت البيانات أن المناطق في الجنوب لا تحترم مستويات الرعاية الصحية.
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	يستدعى السكان المستهدفون لإجراء التصوير الثنائي للثدي بالأشعة كل سنتين؛ ولأغراض الرصد، فمن المفترض أن يكون السكان المستهدفين كل سنة نصف الذين يحق إدراجهم في برامج الفحص. وتستبعد بعض النساء من نظام الاستدعاء لأسباب فردية سبق تحديدها.
	229 - وبالنسبة للتدابير المتخذة للقضاء على الفروق التي جرى اكتشافها في تنفيذ برامج الفحص، تقدم أساسا مساعدة خاصة للمناطق غير المستوفية للشروط. وتحقيقا لهذا الغرض، اتخذت تدابير متنوعة.
	230 - وقد أتاح الهيكل المؤسسي الناجم عن الخطتين الوطنيتين للفحص 2004-2006 و 2007-2009 بالفعل تقديم مساعدة روتينية للمناطق يقدمها المرصد الوطني للفحص في شكل:
	(أ) وضع بيانات للتقييم وتقارير للإمدادات؛
	(ب) تنظيم عمليات للتدريب والمراجعة بغية تحسين النوعية التقنية والمهنية والتنظيمية.
	231 - وحددت الخطة الوطنية للفحص 2007-2009 الاحتياجات الاستثنائية للمناطق الجنوبية، وهي أكثر المناطق تخلفا من الناحية التاريخية بالنسبة لتقديم برامج الفحص، وعززت مشاريعا معينة لتحسين نواحي القصور التي جرى الكشف عنها والتمويل المتصل بتحقيق الأهداف (وتقيِّم اللجنة العلمية للمركز الوطني للوقاية ومكافحة الأمراض هذه المشاريع).
	232 - كما موَّل مركز الرعاية الشاملة أيضا برنامج خاص لدعم الهياكل الأساسية الإقليمية، وهذه العملية مستمرة وتستهدف نفس المناطق في الجنوب والجزر.
	233 - وأخيرا، أدرج توسيع نطاق برامج الفحص كمؤشر للامتثال لمستوى الرعاية الصحية، مما يجعله يساهم في تقييم إمكانية حصول المناطق على حصة المكافأة بنسبة3 في المائة من التمويل المقدم للخدمات الصحية.
	234 - وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، يجب أيضا إضافة مشروع موله مؤخرا المركز الوطني للوقاية ومكافحة الأمراض (2010) لتنفيذ برنامج وطني للزيارات الموقعية الذي كُلِّف به المرصد الوطني للفحص. ومع ذلك، ما زالت هناك مشكلة في مناطق كثيرة جدا فيما يتعلق بالتخطيط الإقليمي وإدارة الأعمال التجارية التي كثيرا ما تتصل بالمشكلة الأوسع نطاقا، وهي تخصيص الأموال التي يحفظها الميثاق الصحي في أية حالة من أجل الوقاية.
	[السؤال رقم 28] يرجى تقديم معلومات عن التعديلات التشريعية المتصورة لتنظيم تقنيات الإنجاب بالمساعدة الطبية، استجابة لقرار المحكمة الدستورية رقم 151 لعام 2009، الذي اعتبرت فيه المحكمة أن أحكام معينة في القانون رقم 40، المتعلق بالمعالجة الطبية للعقم، ذات صبغة غير قانونية، نظرا إلى أنها توفر حماية مفرطة للجنين، على حساب الحق في الصحة على النحو المنصوص عليه في المادتين 3 و 32 من الدستور الإيطالي، على التوالي.
	235 - أعلنت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 151/2009 أن - وفيما يلي صيغة نص الحكم - ”الفقرة 2 من المادة 14 من القانون رقم 40 المؤرخ 19 شباط/فبراير 2004 غير قانونية من الناحية الدستورية، وتقتصر الناحية غير القانونية على الكلمات «لا تتعدى عملية الغرس الواحدة والمتزامنة في أي حالة ثلاثة»“ و ”الفقرة 3 من المادة 14 من القانون رقم 40 لعام 2004 غير قانونية من الناحية الدستورية، وتقتصر الناحية غير القانونية على الجزء الذي لا ينص على نقل الأجنة بمجرد النص عليه في هذا الحكم والذي يتعين القيام به بدون الإضرار بصحة المرأة“.
	236 - ولا يقدم الحكم رقم 151/2009 للمحكمة الدستورية أية تعديلات تشريعية إضافية للقانون 40/2004. والواقع أنه في إيطاليا فإن أحكام المحكمة الدستورية التي تقبل التحديات الدستورية تشرح آثارها تجاه الكافة، مما يستتبع عادة إلغاء الأحكام التي جرى الإعلان عن عدم دستوريتها، وبالتالي حذفها (بأثر رجعي) من النظام القانوني وعدم دخولها حيز النفاذ. وفي حالات استثنائية، وبدلا من حذف الأحكام من النظام قد يقدم حكم المحكمة الذي يقبل التحديات الدستورية أحكاما جديدة، عندما تكون هذه الأحكام هي الأحكام الوحيدة المقبولة دستوريا (ما يسمى بالأحكام الإضافية).
	237 - وآثار الحكم 151/2009، كما يحدث عادة بالنسبة لأحكام المحاكم التي تقبل التحديات الدستورية، غنية عن التفسير، ولا يطلب من الهيئات التشريعية الإيطالية تنفيذ ما ينص عليه الحكم بأي حال حيث تنتج الآثار بصورة آلية.
	238 - ويستتبع ذلك، بالنسبة لقرار المحكمة الدستورية رقم 151/2009، تنص الفقرة 1 من المادة 14 من القانون رقم 40/2004 على: ”1 - يحظر حفظ الأجنة بالتبريد وإعاقة نموها الطبيعي بدون المساس بالقانون رقم 194 المؤرخ 22 أيار/مايو 1978“؛ كما تنص الفقرة 2 على ”2 - عدم استخدام تقنيات إنتاج الأجنة، بالنظر إلى التقدم التقني والعلمي والفقرة 3 من المادة 7، في إنتاج عدد من الأجنة أكبر من العدد المحدد في حالات الضرورة القصوى ...“؛ وأخيرا تنص الفقرة 3 على: ”3 - إذا لم يكن نقل الجنين إلى الرحم ممكنا لظروف قاهرة خطيرة وموثقة تتعلق بحالة صحية غير متوقعة للمرأة وقت الإخصاب، يسمح بحفظ هذه الأجنة نفسها بالتبريد حتى يحين موعد النقل، الذي يجب القيام به في أقرب وقت ممكن“ ”دون الإضرار بصحة المرأة“.
	239 - ولهذا، وكما نص عليه أيضا حكم المحكمة الدستورية نفسها رقم 151/2009 (الجزء 6 من الحجج القانونية) لا يزال ”المبدأ العام لحظر الحفظ بالتبريد“ الذي تؤكده الفقرة 1 من المادة 14 من القانون رقم 40/2004 ساريا في النظام القانوني الإيطالي (انظر أيضا أمر المحكمة الدستورية رقم 97/2010). وفي الواقع إن قرار المحكمة الدستورية وسَّع نطاق إمكانية الاستثناء من هذا الحظر مع الإبقاء مع ذلك على ”مبدأ عدم استخدام تقنيات الإنتاج في خلق عدد من الأجنة أكبر من العدد المحدد في حالات الضرورة القصوى كما يقيِّمه ويحدده الطبيب في كل حالة على حدة“ إلا أن القرار استبعد ”الالتزام بعملية الغرس الواحدة والمتزامنة والحد الأقصى لعدد الأجنة المزمع نقلها (على النحو المنصوص عليه في قرار المحكمة الدستورية نفسها رقم 151/2009، الجزء 6 من الحجج القانونية). وفضلا عن ذلك، نص قرار المحكمة الدستورية على ”القيام بنقل الأجنة في أقرب وقت ممكن“ على النحو الوارد في الفقرة 3 من المادة 14“،”ويجب القيام به دون الإضرار بصحة المرأة“ (على النحو المنصوص عليه في قرار المحكمة الدستورية نفسها رقم 151/2009، الجزء 6 من الحجج القانونية). ولذلك لا يوجد تغيير بالمادة 13التي تحظر جميع التجارب (الفقرة 1)، والبحوث السريرية والتجريبية التي تجرى لأغراض غير علاجية (الفقرة 2) وجميع أشكال الانتقاء بهدف تحسين النسل (الفقرة 3 - ب) على جميع الأجنة البشرية.
	الفئات المحرومة من النساء
	المرأة الريفية


	[السؤال رقم 29] خلافا للتقارير الدورية السابقة، يوفر هذا التقرير معلومات بشأن المرأة الريفية فيما يتصل بالمادة 14 من الاتفاقية، لكن في نطاق محدود جدا. وعليه، يرجى تقديم معلومات إضافية عن المعوقات التي تواجهها المرأة الريفية بصفة خاصة، فيما يتعلق بتمتعها الكامل والمتكافئ بحقوقها وممارستها لها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك كيفية معالجة هذه المعوقات.
	240 - على مدار الخمسين سنة الأخيرة، تأثر ريف إيطاليا بتغيرات عميقة أدت إلى إعادة تنظيم العمليات الاجتماعية والاقتصادية. وقد أدى تفريغ هذه المناطق من السكان والشيخوخة التصاعدية لهم وضعف صيانة الأراضي إلى جعلها أكثر ضعفا وزادت على مر السنين من عملية استنـزاف الموارد البشرية والطبيعية. مع مراعاة أن سكان الريف الإيطالي قد تناقصوا في نفس الفترة الزمنية بحوالي 10 في المائة. وانحدرت الزراعة التي شكلت دائما المصدر الرئيسي للعمالة انحدارا شديدا، ففقدت أكثر من 12 مليون عامل.
	241 - ومن ناحية أخرى، شهدت المناطق الريفية الإيطالية في العقود الأخيرة، بسبب آثار العولمة الاقتصادية وبتشجيع من السياسات الأوروبية للتنمية الريفية، بعض عناصر الإنعاش، وإن كانت متناثرة، مما أدى إلى إعادة تقييم الحياة الريفية، فضلا عن تصور أكثر إيجابية للحياة في المناطق الريفية. وبالتالي ترسخت مسارات جديدة للتنمية تقوم على نهج متكاملة وتشاركية موجهة صوب تعزيز المهام المتعددة للزراعة وأنشطة تنويع الإنتاج. وتتطلب هذه العمليات خصائص معينة مثل إتاحة قدر أكبر من المرونة والبرمجة الذاتية وإنشاء الشبكات، وهي سمات أكثر ملاءمة للمرأة. وأحد الأمثلة على ذلك هو تنفيذ مبادرة قادة المجتمع المحلي التي أتاحت الفرصة للكثير من الريفيات في إيطاليا للاضطلاع بدور قيادي في تنفيذ عمليات التنمية المحلية.
	242 - والمشكلة قائمة أيضا على الصعيد الأوروبي، لا في إيطاليا فحسب. واليوم ما زال هناك نقص في البيانات الموثوق بها بشأن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للنساء ومشاركتهن في مباشرة الأعمال الحرة في المناطق الريفية الإيطالية. ونقص المعلومات في هذا المجال يحد من إمكانيات التخطيط للقيام بتدخلات لتلبية الاحتياجات الفعلية للمرأة الريفية؛ والواقع أن المسألة الجنسانية في المناطق الريفية، رغم معالجتها في مختلف برامج التدخل، لا تزال إلى حد كبير مسألة مبدأ وهي مسألة رسمية أكثر منها موضوعية.
	243 - الإطار الديمغرافي. من الناحية الديمغرافية يشكل الإيطاليون الذين يعيشون في المناطق الريفية() حوالي 20 في المائة من السكان الوطنيين موزعين على مساحة تقدر بحوالي 70 في المائة من البلد. ووفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاءات كان عدد النساء الريفيات في عام 2009 حوالي 5.8 مليون امرأة مما شكل 18.7 في المائة من النساء الإيطاليات.
	السكان المقيمين حسب الجنسانية والمنطقة (معالجة INEA لأرقام المعهد الوطني للإحصاءات)
	مناطق ريفية
	مناطق أخرى
	إيطاليا كلها
	مناطق ريفية
	مناطق أخرى
	إيطاليا كلها
	نسبة مئوية
	رجال
	2005
	5 540 127
	22 986 761
	28 526 888
	19,4
	80,6
	100,0
	2006
	5 542 600
	23 175 841
	28 718 441
	19,3
	80,7
	100,0
	2007
	5 577 298
	23 372 449
	28 949 747
	19,3
	80,7
	100,0
	2008
	5 600 499
	23 551 924
	29 152 423
	19,2
	80,8
	100,0
	2009
	5 605 446
	23 681 957
	29 287 403
	19,1
	80,9
	100,0
	نساء
	2005
	5 738 168
	24 486 655
	30 224 823
	19,0
	81,0
	100,0
	2006
	5 738 272
	24 674 574
	30 412 846
	18,9
	81,1
	100,0
	2007
	5 775 472
	24 894 071
	30 669 543
	18,8
	81,2
	100,0
	2008
	5 799 958
	25 092 687
	30 892 645
	18,8
	81,2
	100,0
	2009
	5 807 299
	25 245 626
	31 052 925
	18,7
	81,3
	100,0
	المجموع
	2005
	11 278 295
	47 473 416
	58 751 711
	19,2
	80,8
	100,0
	2006
	11 280 872
	47 850 415
	59 131 287
	19,1
	80,9
	100,0
	2007
	11 352 770
	48 266 520
	59 619 290
	19,0
	81,0
	100,0
	2008
	11 400 457
	48 644 611
	60 045 068
	19,0
	81,0
	100,0
	2009
	11 412 745
	48 927 583
	60 340 328
	18,9
	81,1
	100,0
	244 - وفيما يتعلق بسكان الريف فقط، شكلت النساء في عام 2009 أكثر بقليل من النصف (50.88 في المائة). ولا تختلف هذه القيمة عنها في عام 2005 (عندما شكلت المرأة 50.87 في المائة من السكان)، بينما تزيد هذه القيمة بأكثر من نقطة مئوية عن القيمة المسجلة في تعداد 2001 عندما شكلت النساء نسبة 49.1 في المائة. وعلى أي حال، لا توجد تغيرات كبيرة في توزيع السكان حسب الجنسانية في الخمس سنوات الأخيرة، مقارنة بزيادة سكان الريف بمقدار 1.1 في المائة.
	السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية (معالجة INEA لأرقام المعهد الوطني للإحصاءات)
	الريف
	الوسط - الشمال
	الجنوب
	إيطاليا
	الوسط - الشمال
	الجنوب
	إيطاليا
	رجال
	2005
	3 416 435
	2 123 692
	5 540 127
	61,7
	38,3
	100
	2006
	3 426 661
	2 115 939
	5 542 600
	61,8
	38,2
	100
	2007
	3 459 853
	2 117 445
	5 577 298
	62,0
	38,0
	100
	2008
	3 484 547
	2 115 952
	5 600 499
	62,2
	37,8
	100
	2009
	3 491 712
	2 113 734
	5 605 446
	62,3
	37,7
	100
	نساء
	2005
	3 105 131
	2 633 037
	5 738 168
	54,1
	45,9
	100
	2006
	3 115 086
	2 623 186
	5 738 272
	54,3
	45,7
	100
	2007
	3 148 803
	2 626 669
	5 775 472
	54,5
	45,5
	100
	2008
	3 174 633
	2 625 325
	5 799 958
	54,7
	45,3
	100
	2009
	3 186 646
	2 620 653
	5 807 299
	54,9
	45,1
	100
	إيطاليا
	2005
	6 521 566
	4 756 729
	11 278 295
	57,8
	42,2
	100
	2006
	6 541 747
	4 739 125
	11 280 872
	58,0
	42,0
	100
	2007
	6 608 656
	4 744 114
	11 352 770
	58,2
	41,8
	100
	2008
	6 659 180
	4 741 277
	11 400 457
	58,4
	41,6
	100
	2009
	6 678 358
	4 734 387
	11 412 745
	58,5
	41,5
	100
	245 - وتبين قراءة بيانات المناطق الكلية أن حوالي 55 في المائة من الريفيات يعشن في وسط - شمال إيطاليا مقارنة بـ 46 في المائة يعشن في الجنوب، وهي منطقة لا يزال لديها - وبخاصة في المناطق الداخلية - مشاكل إنمائية حادة (قلة فرص العمالة وضعف الهياكل الأساسية وما إلى ذلك) تزيد من تفاقمها عوامل ثقافية ضخمة مستمرة تكرس التقسيم الصارم للغاية لأدوار الجنسين (فتشارك المرأة بدرجة أكبر في الأعمال المنـزلية وتقديم الرعاية بينما يشارك الرجل في السوق في ظل فرص عمل نادرة بالفعل).
	246 - وبالنسبة لمستويات التعليم يتضح من بيانات تعداد السكان الأخير (2001) أن مستوى تعليم المرأة الإيطالية الريفية آخذ في الارتفاع وإنها تستثمر استثمارا كبيرا في تعليمها، فعلى سبيل المثال تضاعف عدد الإناث من خريجات الجامعة أكثر من ثلاث مرات (من حوالي 000 93 في عام 1991 إلى حوالي 000 282 في عام 2001)، كما زاد عدد خريجات المدارس الثانوية. وفضلا عن ذلك، تبين المقارنة مع الرجال أن عدد المتخرجات من الجامعة أكبر من عدد المتخرجين. وتبين المناطق الريفية في الجنوب نسبة أعلى من النساء الحاصلات على مؤهلات تعليمية عالية (47 في المائة من إجمالي عدد خريجات الجامعة). وبالنسبة لكثيرات منهن، يتيح الاستثمار في الدراسة الفرصة لهن لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والشخصي. ومما يؤسف له أن البحث عن أعمال تحتاج إلى مهارات أكبر يتطلب من معظم النساء، وبخاصة النساء في الجنوب، ترك مناطقهن. وقد دفعت الرغبة في تحسين المركز الاجتماعي والاعتماد على الخدمات لإحداث توازن بين العمل والأسرة المرأة الريفية إلى الانتقال إلى المناطق الحضرية (التي توجد غالبا في الشمال) حيث تكون فرص العمل أكبر والضغوط الاجتماعية أقل قوة.
	247 - وبالنسبة للعنف الجنساني في المناطق الريفية الإيطالية لا تتوفر معلومات كافية لفهم كثافة الظاهرة بوضوح. ومع ذلك، تنبغي الإشارة إلى أن عزلة الكثير من المناطق الريفية والافتقار إلى الخدمات الاجتماعية والرقابة الاجتماعية التي تمارس على المرأة الريفية(بما في ذلك المهاجرات اللاتي يعشن في هذه المناطق من البلد)، تجعل هذه الظواهر أقل ظهورا كما تجعل المرأة أكثر ضعفا.
	248 - الظروف المهنية. يشكل النمو في عمالة المرأة تغيرا رئيسيا في سوق العمل في المناطق الريفية. وفي العقود الأخيرة، كان للمرأة الريفية في الواقع وضعا مختلفا فيما يتعلق بكل من مقدار النشاط واتجاهات العمالة. ومع ذلك، فرغم حدوث زيادة كبيرة في عمالة الإناث، تنبغي الإشارة إلى أن المرأة ما زالت تواجه صعوبات كثيرة في عملها ومسارها المهني. وكثيرا ما يكون لدى المرأة الريفية معرفة ضئيلة بحقوقها كمواطنة وكعاملة، مما يجعلها أكثر تعرضا للتمييز.
	249 - وحسبما يرد في الجدول أدناه الذي يقدم بيانات عن ”المناطق الريفية الإيطالية“() تبين المقارنة مع الرجال استمرار وجود فجوة كبيرة بين عمالة الإناث والذكور، ففي عام 2009 كان عدد العاملات 3.7 مليون امرأة مقارنة بحوالي 5.7 مليون رجل (بناء على توزيع متوازن للسكان بين الجنسين).
	250 - وكنسبة مئوية، شكلت النساء 39 في المائة من العمالة الريفية في عام 2009 وهي قيمة تختلف قليلا عن عام 2005 (38 في المائة). ولا تختلف هذه الأرقام كثيرا عن الأرقام الموجودة في ”المناطق الإيطالية غير الريفية“ حيث بلغت نسبة عمالة المرأة 41 في المائة في عام 2009 و 40 في المائة في عام 2005. وفي كلتا الحالتين، تبدو القيمتان بعيدتان تماما عن الأهداف الموضوعة في لشبونة في عام 2010 (60 في المائة) كما تبدو أبعد من الهدف الجديد لعام 2020 الذي وضع على صعيد المجتمع المحلي بالنسبة لمعدل عمالة يبلغ 75 في المائة لكل من الرجل والمرأة.
	251 - ولا تعيش في المناطق الريفية لجنوب إيطاليا إلا نسبة 35.3 في المائة من النساء الريفيات في القوة العاملة (2009) البالغ عددهن 3.7 مليون امرأة تقريبا. وكما سبق ذكره، فهذا إقليم لا تزال توجد به ثقافة مقاومة لعمل المرأة، تنحو إلى الحفاظ على تقسيم الأدوار بين الزوجين، بالإضافة إلى أن الشركات الموجودة هناك أكثر ترددا في تعيين النساء (بسبب الأمومة والمسؤوليات الأسرية وما إلى ذلك). وبعبارة أخرى، تحد الهياكل الأسرية التقليدية في الجنوب، والصلات القوية بين التنظيم الإنتاجي والشبكات الأسرية، والضوابط الاجتماعية التي ما زالت تؤثر على سلوك المرأة الريفية من الخيارات المتاحة لها للحصول على الاستقلال الحقيقي والتحرر الاقتصادي، مما ينتج عنه سيناريوهات سلبية في المناطق المتخلفة التي تديم أوجه عدم المساواة بين الجنسين.
	السكان البالغين من العمر 15 سنة فأكثر، حسب الجنسانية والموقف المهني (بالآلاف؛ متوسط سنوي)(معالجة INEA لأرقام المعهد الوطني للإحصاءات)
	2005
	2009
	عاملون
	أشخاص يبحثون عن عمل
	عاطلون
	المجموع
	عاملون
	أشخاص يبحثون عن عمل
	عاطلون
	المجموع
	المناطق الريفية
	نساء
	3 526
	448
	7 075
	11 048
	3 716
	392
	7 222
	11 330
	رجال
	5 707
	404
	4 194
	10 306
	5 715
	436
	4 410
	10 561
	المجموع
	9 233
	852
	11 269
	21 354
	9 431
	828
	11 632
	21 891
	المناطق الأخرى
	نساء
	5 299
	539
	8 978
	14 815
	5 520
	553
	9 202
	15 274
	رجال
	8 030
	498
	5 164
	13 693
	8 075
	564
	5 511
	14 149
	المجموع
	13 330
	1 037
	14 141
	28 508
	13 594
	1 117
	14 712
	29 424
	إيطاليا ككل
	نساء
	8 825
	986
	16 052
	25 864
	9 236
	945
	16 424
	26 604
	رجال
	13 738
	902
	9 358
	23 999
	13 789
	1 000
	9 921
	24 710
	المجموع
	22 563
	1 889
	25 411
	49 862
	23 025
	1 945
	26 345
	51 314 64
	252 - وفي عام 2009 كان معدل البطالة للمرأة في ”المناطق الريفية“ 14.3 في المائة مقارنة بـ 10.26 في المائة للرجل. وتبين المقارنة مع عام 2005 انخفاض قدره 4 نقطة مئوية، فضلا عن انخفاض عدد النساء اللاتي يبحثن عن عمل (من 000 448 في عام 2005 إلى 000 392 في عام 2009). وبينما قد يعزى هذا الانخفاض الكبير جزئيا إلى ارتفاع مستوى العمالة - الذي كثيرا ما يترجم إلى زيادة عدم الاستقرار في سوق العمل - يمكن من ناحية أخرى أن يكون متصلا بعدم تشجيع فرص العمل، وبخاصة في الجنوب، حيث يتعين على المرأة التعامل مع سوق راكدة للعمل، وبقدر غير كاف من خدمات ”التوفيق“ التي من شأنها أن تخفف من أعباء رعاية الأسرة.
	البطالة بين السكان البالغين من العمر 15 سنة فأكثر، حسب الجنسانية والمنطقة الكلية (بالآلاف، متوسط سنوي) (معالجة الـ INEA لأرقام المعهد الوطني للإحصاءات)
	رجال
	نساء
	2005
	الوسط - الشمال
	3,7
	6,4
	الجنوب
	12,6
	21,7
	مجموع المناطق غير الريفية
	5,8
	9,2
	 
	 
	 
	الوسط - الشمال
	3,4
	6,8
	الجنوب
	10,5
	18,2
	مجموع المناطق الريفية
	6,6
	11,3
	 
	 
	 
	الوسط - الشمال
	3,6
	6,6
	الجنوب
	11,4
	19,6
	المجموع
	6,2
	10,1
	 
	 
	 
	2009
	 
	 
	الوسط - الشمال
	5,0
	7,5
	الجنوب
	11,9
	16,9
	مجموع المناطق غير الريفية
	6,5
	9,1
	 
	 
	 
	الوسط - الشمال
	4,7
	6,7
	الجنوب
	10,2
	14,3
	مجموع المناطق الريفية
	7,1
	9,5
	 
	 
	 
	الوسط - الشمال
	4,9
	7,2
	الجنوب
	10,9
	15,3
	المجموع
	6,8
	9,3
	253 - ويتضح نمو عمالة المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية في المناطق الريفية. ويعود هذا النمو أيضا إلى الإغاثة النظامية والحوافز المالية الأوروبية في هذه المجالات. وتبين الإحصاءات المتاحة (المعهد الوطني للإحصاءات، 2001) أن المرأة تعمل غالبا في قطاع التعليم (35 في المائة مقابل 16 في المائة للرجل) والرعاية الصحية (30 في المائة مقابل 16 في المائة للرجل). ويقدم ما سبق دليلا إضافيا على وجود أشكال من الفصل الأفقي في سوق العمل الريفية كذلك. ومن الجدير بالاهتمام في هذا السياق أيضا أن النساء العاملات في الإدارة العامة لا يشكلن إلا 17 في المائة مقارنة بحوالي 50 في المائة للرجال. ولهذا فإن الرجال أكثر نجاحا في المجال الذي يقدم أكبر ضمان للدخل. وفي الصناعة، تشكل النساء 30 في المائة من العاملين، و يعمل معظمهن في مجال التصنيع (98 في المائة). ويتزايد تواجد النساء أيضا في القطاع الحرفي، ويشاركن بفعالية في تنشيط المهارات التقليدية والمحلية.
	254 - أما بالنسبة للأنشطة المتعلقة بأشكال الضيافة السياحية وخدمات المطاعم (الفنادق والمخيمات والمطاعم والبارات وما إلى ذلك)، فقد تبين أنها مصدر لفرص عمل جديدة للمرأة. إلا أنه على الرغم من ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا المجال، بسبب تشكيله، لا يمنح المرأة أساسا إلا عملا لبعض الوقت أو عملا مؤقتا مستغلا توافر مرونة العمل بالنسبة لها، بالرغم من أنها لهذا السبب لا تمنح إلا فرصا ضئيلة لأداء مهام مفيدة. ولهذا ينبغي بذل جهود أكبر لكفالة تأهيل دور المرأة بشكل أفضل في هذا المجال. وفي هذا الصدد، تنبغي الإشارة إلى أنه بفضل بعض البرامج المجتمعية (Equal, Leader) نظم الكثير من مختلف الخبرات المكتسبة، مما يمثل قيمة إضافية حيث صممت هذه الخبرات لاستيعاب وقت المرأة والتزاماتها بين العمل والأسرة.
	الظروف المهنية في القطاع الزراعي

	255 - لا يشكل القطاع الزراعي إلا 3.8 في المائة من القوة العاملة الإيطالية النشطة. وتشكل النساء 28.3 في المائة من هذه النسبة (بيانات عام 2009)، موزعات بالتساوي بين الوسط - الشمال (28.7 في المائة) والجنوب (27.9 في المائة). ويلاحظ أن وجود المرأة في قطاع الزراعة يتعرض للتدهور المطرد منذ عام 2004 عندما كانت تشكل31 في المائة تقريبا من العاملين في الزراعة. ويمثل هذا جزءا من الهبوط الفسيولوجي الذي يؤثر على القطاع الزراعي الإيطالي في العقود الأخيرة. ومن المهم للغاية معرفة أن العملية عكسية بالنسبة للرجال الذين شكلوا 68.9 في المائة من العاملين في عام 2005 و 71.7 في المائة في عام 2008. وفي مجتمع تتقلص فيه فرص العمل بانتظام، تقل أيضا فرص عمل المرأة في القطاعات التي اتسمت، في السنوات الأخيرة، بهجرة قوية للقوى العاملة من الرجال.
	العاملين في الزراعة (بالنسبة المئوية) (معالجة الـ INEA لأرقام المعهد الوطني للإحصاءات)
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	الوسط - الشمال
	3,2
	3,0
	3,0
	2,8
	2,7
	2,8
	الجنوب
	7,5
	7,2
	7,4
	7,0
	6,7
	6,5
	المجموع
	4,4
	4,2
	4,3
	4,0
	3,8
	3,8
	النساء العاملات في الزراعة إلى مجموع العاملين في الزراعة (بالنسبة المئوية)
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	الوسط - الشمال
	28,9
	28,7
	28,6
	29,9
	29,9
	28,7
	الجنوب
	33,3
	32,4
	33,0
	31,0
	30,2
	27,9
	المجموع
	31,1
	30,5
	30,8
	30,4
	30,1
	28,3
	الرجال العاملين في الزراعة إلى مجموع العاملين في الزراعة (بالنسبة المئوية)
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	الوسط - الشمال
	71,1
	71,3
	71,4
	70,1
	70,1
	71,3
	الجنوب
	66,7
	67,6
	67,0
	69,0
	69,8
	72,1
	المجموع
	68,9
	69,5
	69,2
	69,6
	69,9
	71,7
	256 - لا تزال هناك حقيقة مركبة ومنوعة تتعلق بالعمل وراء البيانات الإحصائية لعمالة المرأة: العمالة المشاركة في حصاد المنتجات والتجهيز الأولي لها، وكثيرا ما يكون ذلك بظروف عمل تقارب الظروف غير الشرعية (ما زال ذلك منتشرا بصفة خاصة في الجنوب)؛ والنساء اللاتي يعملن كمجرد بدائل لأفراد الأسرة الذين يعملون بالفعل في قطاعات عمل أخرى؛ والنساء اللاتي يعملن كل الوقت داخل الأسرة إلا أنهن لا يحصلن على اعتراف رسمي بدورهن؛ والمشتغلات بالأعمال الزراعية على نحو شامل، اللاتي كثيرا ما يركزن على تعدد المهام، مما مكنهن من بناء مزارع تنافسية مستدامة.
	257 - والنظر إلى أرقام المعهد الوطني للإحصاءات (2007) يوضح الصورة التالية: تدير النساء حوالي ثلث المزارع الإيطالية (32.2 في المائة). ويقل هذا الرقم كثيرا عن مثيله للرجال (67.8 في المائة)، مما يعني أنه نتيجة لذلك لا يجري تمثيل المرأة تمثيلا كافيا في الرابطات التجارية والمؤسسات العامة. ومع ذلك، تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في السنوات الأخيرة اتخذت بعض الخطوات إلى الأمام بفضل جهود الـ ONIFA والرابطات النسائية التي أنشئت داخل منظمات القطاع (مثل النساء في الميدان لاتحاد المزارعين الإيطاليين والمرأة في الأعمال التجارية لـ Coldiretti).
	258 - ومن الجدير بالذكر أيضا أن الفترة 2000-2007 شهدت، بخلاف الماضي، هبوط في عدد المشتغلات بالأعمال الزراعية من 000 796 امرأة في عام 2000 إلى 000 632 امرأة في عام 2007. وحدث هذا الانخفاض بصفة أساسية في المناطق التي تمارس فيها زراعة الكفاف (المناطق الداخلية والمناطق الهامشية). ومن وجهة نظر جغرافية، ما زالت المشتغلات بالأعمال الزراعية أكثر انتشارا في الجنوب (33 في المائة من العدد الإجمالي لرؤساء المزارع مقابل النسبة المسجلة في الشمال والتي تبلغ 27 في المائة)، رغم أن الفارق بين النسبتين للفترة 2000-2007 انخفض بمقدار نقطتين (من 7 في المائة في عام 2000 إلى 5 في المائة في عام 2007). وفي الجنوب تتركز أغلبية المشتغلات بالأعمال الحرة في بوغليا وصقلية وكامبانيا.
	259 - وتبلغ نسبة رئيسات المزارع الحاصلات على شهادة دراسية أو درجات علمية 5.4 في المائة، وهي نسبة تزيد قليلا عن النسبة المسجلة في عام 2000 (5.2 في المائة). ويختلف الرقم اختلافا طفيفا بين الشمال والجنوب، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن معظمهن يعملن أساسا في المناطق التي تمارس فيها الزراعة الأكثر ربحا (المناطق المتاخمة للمراكز الحضرية وعلى السهول وفي التلال).
	260 - وتعزى القيمة التجارية المتنامية إلى الخصائص الصحية ونوعية المنتجات الغذائية، فضلا عن أن استخدام النساء للعلاج الطبيعي جعل إسهامهن في الزراعة أكثر وضوحا عن طريق منحهن دورا قياديا في إدارة هذه المزارع. وقد أدى هذا بدوره أيضا إلى تدعيم الدور الفعال الذي تقتطعه المرأة لنفسها على نحو متزايد في الأنشطة التكميلية للزراعة، إلا أن لها ضرورة متزايدة لكفالة ربحية الزراعة (الإقامة في المزارع والأنشطة التعليمية والترفيهية والخدمات الشخصية وما إلى ذلك).
	261 - وفضلا عن ذلك، تبين بعض الدراسات الاستقصائية الميدانية أن النساء اللاتي يخترن المشاركة في الزراعة يكنَّ أفضل استعدادا لإدخال ابتكارات في مزارعهن؛ والبدء في عملية بطيئة لإعادة الهيكلة، وإعادة التدريب والتخصص، مما يؤدي إلى تحسين حالتهن بالقيم المطلقة وبالنسبة لمجموع الذكور.
	262 - وبالنسبة للعاملات بأجر في مجال الزراعة، تتراوح أعمار معظمهن بين 18 و 39 سنة (000 9 عاملة مقابل 000 5 عاملة في عام 2000). وبعض العاملات من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
	المهاجرون

	263 - أدت التحولات الهيكلية والاجتماعية العميقة التي أثرت على المناطق الريفية الإيطالية على مدار العقود الأخيرة أيضا إلى تفكك شبكات دعم الأسر والأحياء، وهي ظاهرة شجعت على تشكيل مراكز للعمل (خدم المنازل بما فيهم المرافقين بأجر للمسنين والمعاقين) تضم في الأغلب نساء من بلدان أجنبية. ولا تشارك هؤلاء النساء في هذه الأنشطة فحسب بل تشارك الكثير منهن في الزراعة وبخاصة حصاد المنتجات والتجهيز الأولي لها، وكثيرا ما يكون ذلك دون ضمانات تعاقدية.
	264 - ومن الجدير بالذكر، أن وصول هؤلاء النساء مع أسرهن في المناطق الريفية الهشة (المناطق الجبلية، على سبيل المثال) ينتج عنه ضرورة إعادة فتح الخدمات (المدارس ومراكز الرعاية النهارية) التي أغلقت بسبب أن السكان لم يعودوا محتاجين إليها حيث أن أغلبهم من المسنين.
	265 - ويظهر تطوير الطرق التي تدخل بها النساء المهاجرات قوة العمل في المناطق الريفية الإيطالية دينامية معقدة جدا تبدأ بتاريخهن الشخصي وتعكس الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة التي يعملن فيها. وتتأثر تلك الطرق قبل كل شيء تأثرا شديدا بقوانين إيطاليا فيما يتعلق بالهجرة والعمل.
	266 - وحتى الآن، لا تجري معالجة مشكلة إدماج المهاجرات (والمهاجرين كذلك) في المناطق الريفية في إطار سياسات موحدة، بل كثيرا ما تترك للمبادرات التي تتخذها المنظمات غير الربحية والمتطوعون ولحساسية المجتمعات المحلية التي يعشن فيها. وفي الأماكن التي يجري استغلالهن فيها، لا يتمكنَّ من تقديم إسهاماتهن الخاصة لتنشيط المنطقة؛ وحيثما يجري إدماجهن حقا في المجتمع، تتوفر مزايا كثيرة.
	267 - وبالإحالة المرجعية للمصادر الإحصائية المتوفرة (المعهد الوطني للإحصاءات، وزارة الداخلية، الضمان الاجتماعي) يمكن الآن تقدير أن حوالي خمس المهاجرين في إيطاليا يعيش في المناطق الريفية. ويمتص القطاع الأولي 36 في المائة من هؤلاء المهاجرين بينما يعمل 27 في المائة منهم في الخدمات المنـزلية وخدمات تقديم الرعاية. وبالطبع لا تأخذ التقديرات في الحسبان بالعمل غير المعلن أو العمل السري.
	268 - وفي القطاع الزراعي، كان عدد العاملات المهاجرات في عام 2008 حوالي 000 430 عاملة مهاجرة، وفقا لآخر البيانات المتاحة، وتعمل نسبة 41 في المائة تقريبا من القوة العاملة الأجنبية في القطاع الأولي. وتعمل المهاجرات بصورة رئيسية في الزراعة في الجنوب (70 في المائة)، وتبلغ نسبتهن 20 في المائة في كالابريا وبوغليا و 14 في المائة في كامبانيا. ويوجد طلب قوي في هذه المناطق على العمالة الموسمية للعمال غير المهرة (مجموعات للحصاد بصفة رئيسية). والمناطق التي لديها أعلى أرقام في الشمال هي فينيتو (4.4 في المائة) وإيميليا رومانيا (8.5 في المائة) حيث تحظى المهاجرات بشروط تعاقدية أفضل.
	المهاجرين في الزراعة في إيطاليا حسب البلد الأصلي والجنسانية(معالجة الـ INEA لأرقام المعهد لوطني للإحصاءات)
	2006
	2007
	2008
	النساء
	الاتحاد الأوروبي
	396 909
	418 391
	408 285
	غير الاتحاد الأوروبي
	26 377
	21 171
	21 766
	المجموع
	423 286
	439 562
	430 051
	الرجال
	الاتحاد الأوروبي
	467 572
	528 971
	538 113
	غير الاتحاد الأوروبي
	69 639
	63 775
	68 952
	المجموع
	537 211
	592 746
	607 065
	النساء والرجال
	الاتحاد الأوروبي
	864 481
	947 362
	946 398
	غير الاتحاد الأوروبي
	96 016
	84 946
	90 718
	المجموع
	960 497
	1 032 308
	1 037 116
	269 - ومعظم المهاجرات اللاتي يعملن في الزراعة من الشابات (47 في المائة منهن أقل من 40 سنة) يأتين أساسا من أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا، ويعتزمن ترك القطاع الأولي بمجرد عثورهن على الفرصة المناسبة. ويرجع هذا أساسا إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يتعرض لها العمال الموسميين (مساكن ذات أحوال صحية سيئة وساعات عمل طويلة على نحو مفرط وأجور متدنية والتنقل بدرجة كبيرة).
	270 - ومن المثير للاهتمام بصفة خاصة ملاحظة مباشرة المهاجرات العاملات في الزراعة للأعمال الحرة المستقلة. وترأس النساء حوالي 38 في المائة من المزارع التي بدأها مواطنون أجانب. ويؤكد ما سبق الإمكانيات الكبيرة للهجرة للقطاع الأولي في إيطاليا.
	271 - ومن الأعمال السائدة الأخرى للمهاجرات في المناطق الريفية خدمات الرعاية (للمسنين والمعوقين والأطفال). وترتبط هذه الظاهرة بالطلب على العاملات المحليات لتحررهن من قيود الزمان والمكان، كم يمكن أن تعزى إلى العدد الكبير من المسنين ممن يتركون وحدهم، وهو الأثر الطويل المدى للهجرة المستمرة التي أثرت دوما على المناطق الريفية، وبخاصة أكثرها تهميشا. ويمثل هؤلاء النساء مصدرا ضمنيا للرعاية، فيسد عملهن جوانب النقص في النظام العام الذي يقيده التخفيض الكبير في التمويل على نحو متزايد. وهؤلاء النساء الأجنبيات اللاتي يصلن إلى إيطاليا للعمل ليس لديهن رغبة سوى إرسال أموال إلى الوطن. وغالبا ما تكون هؤلاء النساء ناضجات ولديهن أسر يقمن بإعالتها في بلدانهن الأصلية التي يتمنين العودة إليها في أقرب وقت ممكن. والطبيعة المؤقتة لظروف هؤلاء النساء تجعلهن مستعدات لقبول شروط العمل الأكثر تطرفا وصعوبة، وليس لديهن سوى مطالب قليلة تتعلق باحتياجاتهن، ويشاركن بقدر ضئيل في عمليات الإدماج.
	272 - ومن القطاعات الكبيرة الأخرى للمهاجرات النساء اللاتي يهاجرن إلى المناطق الريفية الإيطالية للانضمام لأسرهن. وهؤلاء النساء، بخلاف النساء اللاتي يعملن، يحافظن بشدة على ثقافتهن وتقاليدهن، ويعزى ذلك جزئيا إلى عزمهن على تكريس أنفسهن لرعاية الأسرة والمنـزل. ولهؤلاء النساء فرص محدودة للتفاعل مع مجتمعاتهن المحلية، مما يمكن للعمل توفيرها. والاندماج أكبر المشاكل التي تعاني منها هؤلاء النساء إلا أن لديهن في الوقت نفسه احتياجات ضخمة كثيرا ما يفشلن في ترجمتها إلى مطالب فعالة للخدمات.
	نوعية الحياة والخدمات والهياكل الأساسية

	273 - كما ذكرنا، تتأثر نوعية حياة المرأة الريفية تأثرا كبيرا بالفرص التي تتيحها سوق العمل المحلية، ووجود هياكل أساسية وخدمات للسكان، والموقع الجغرافي للمكان (درجة الانعزال) وتقسيم الأدوار بين الجنسين.
	274 - ولا تزال المناطق الريفية الإيطالية، وبخاصة المناطق الأكثر تهميشا، تعاني من أوجه قصور شديدة تتعلق بتوفير الهياكل الأساسية والخدمات للسكان، وهو عجز تزيد من تفاقمه التخفيضات التي تسببت فيها الأزمة الاقتصادية. ولا يوجد نقص في المرافق والخدمات الموجودة في هذه المناطق فحسب، بل أيضا في إمكانية الوصول إليها في أقرب المراكز الحضرية. ومورفولوجيا المناطق الريفية ونقص الهياكل الأساسية وخدمات النقل (كل من الطرق والسكك الحديدية) يجعل من المسافات بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية أثقل عبئا. ويسوء هذا العجز في المناطق الداخلية من الجنوب حيث يضطر الناس إلى التعامل مع وسائل محدودة جدا للنقل العام ونظام للطرق تنقصه الصيانة.
	275 - وإذا ما اعتبرنا أن البحث عن عمل كثيرا ما يسفر عن حاجة المرأة الريفية إلى التنقل يوميا لمسافات قصيرة وطويلة، ويعقب ذلك الهياكل الأساسية الضعيفة في المناطق الريفية التي يكون من نتيجتها تدهور أحوالهن المعيشية، مما يجعل من الصعب عليهن الحفاظ على أسرة ووظيفة، وبخاصة عندما لا يكون هناك تفويض جزء من تنظيم الأسرة إلى آخرين. ولا يمكن الاستهانة أيضا بأن الانتقال إلى العمل ليس دائما بالخيار الذي يمليه الطموح الوظيفي أو الوعد بأجر أفضل، كما أنه كثيرا ما يؤثر على قطاعات من القوى العاملة المؤنثة ذات المهام المتواضعة والأجور المتدنية.
	276 - ويلاحظ أنه بفضل السياسات الإنمائية الهيكلية والريفية للمجتمع المحلي التي تخصص جزءا من التمويل من أجل مشاريع لتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، اتخذت تدابير على مدار العقد الماضي في المناطق الريفية الإيطالية لتعزيز الهياكل والخدمات الأساسية الصغيرة (خدمات الرعاية المنـزلية ورعاية الأطفال - والرعاية النهارية في مجال الزراعة - وخدمات النقل تحت الطلب ذهابا وإيابا وما إلى ذلك). وأجري العديد من التدخلات بفضل المبادرة الرائدة للاتحاد الأوروبي التي تهدف بصفة خاصة إلى التشجيع على اتخاذ تدابير إنمائية ريفية يمكن للسكان المعنيين تحمل نفقاتها.
	277 - ولتقليل عزلة المناطق الريفية الإيطالية، عززت الحكومة الوطنية طيلة العقد السابق سياسة لتوسيع نطاق استعمال تكنولوجيات الاتصال الجديدة، وبخاصة إمكانية الاتصال ذي النطاق العريض. كما ساهمت الجهود المبذولة على الصعيد الإقليمي إسهاما كبيرا في تضييق الفجوة إلى حد كبير بين مختلف مناطق إيطاليا، ففي عام 2008 جرت تغطية 81 في المائة من المناطق الريفية (مقارنة بـ 89 في المائة من المراكز الحضرية). ولا تزال توجد فجوة كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية بالنسبة لخطوط الاشتراك الرقمي DSL التي توفر اتصالا سريعا بالإنترنت (في عام 2008 شكلت المناطق الريفية المغطاة 17 في المائة فقط مقابل 89 في المائة من المناطق الحضرية). ولا يمكن لتوسيع نطاق التكنولوجيات الجديدة إلا تعزيز دور المرأة الريفية وتمكينها من تحديث شبكاتها وبالتالي استكمال ثرواتها من المعرفة.
	النهج الجنساني في السياسات الإنمائية الريفية

	278 - لا يوجد في إيطاليا الآن سياسة وطنية معينة للتنمية الريفية. والتدخلات هي نسخ إقليمية للبرامج المقدمة في السياسات الإنمائية الهيكلية والزراعية والريفية في المجتمع المحلي (السياسات الزراعية المشتركة، البرامج التنفيذية الإقليمية، الخطط الإنمائية الريفية الإقليمية).
	279 - وبإلقاء نظرة على البرامج الإنمائية الريفية يتبين عدم تناول النهج الجنساني تحديدا في فرادى البرامج الإقليمية، وتترجم هذه البرامج في غالب الأحيان إلى أولويات ومعايير للمكافآت في المرحلة التمهيدية، وتترجم في بعض الحالات إلى تدابير إعلامية موجهة تحديدا صوب المشتغلات بالأعمال الحرة، وهن مستفيدات لا يمكن الوصول إليهن غالبا من خلال قنوات الاتصال التقليدية التي تستخدمها الإدارات العامة.
	280 - وكما سبق ذكره، تأثرت المناطق الريفية الإيطالية طيلة العقد الماضي بعمليات تجديد السياسات الإقليمية، مما أدى إلى ظهور عمليات إنمائية داخلية ومتكاملة وتجري المشاركة فيها على نطاق واسع. وأحد الأمثلة تجربة المشاريع الإقليمية المتكاملة والخطط الإنمائية المحلية، وقامت بتنفيذ هذه الخطط مجموعات عمل محلية في إطار مبادرة قادة المجتمع المحلي. وقد اضطلعت النساء بفضل مهاراتهن التنظيمية وحيويتهن الخلاقة وقدرتهن على التكيف بدور بارز، وبخاصة على الصعيد التقني، في إدارة هذه النهج الإنمائية الجديدة. وهؤلاء النساء المهنيات (مديرات مشاريع ومنظمات وموظفات إداريات وما إلى ذلك) اكتسبن خبرة في هذا المجال ولديهن مهارات تقنية واجتماعية وفي مجال الاتصالات تسمح بحدوث تدفق دائري للمعلومات واستمراره بين المؤسسات والشركات والمستفيدين؛ ويتزايد الطلب على هذه الخصائص في الاقتصاد العالمي الراهن.
	281 - ومن الأدلة الأخرى على ذلك، يبين تحليل تشكيل مجموعات العمل المحلية الناشطة في المناطق الريفية في جميع أنحاء البلد البالغ عددها 132 مجموعة (في الفترة البرنامجية 2000-2007) أن النساء يشكلن 57 في المائة من المهنيين الذين يضطلعون بدور فعال في الإقليم (التنظيم والمعلومات وتقديم الدعم التقني إلى العاملين). وفي الوقت نفسه، تشكل النساء 55 في المائة من الموظفين الذين يقومون بمهام الإدارة وأعمال السكرتارية. وبالتأكيد فما زالت هناك حاجة إلى تحقيق الكثير من التقدم، وبخاصة بالنسبة لهياكل صنع القرار (في مجالي الإدارة والسياسة). ومرة أخرى، توجد فجوة بين الجنسين تميل بقوة ناحية الرجال (لا يوجد إلا خمس رئيسات بين رؤساء مجموعات العمل المحلية البالغ عددها 132 مجموعة، وحوالي 9 في المائة من أعضاء المجالس الإدارية من النساء).
	السياسات الصحية التي تستهدف النساء في المناطق الريفية

	282 - استهلت وزارة الصحة، في سياق السياسات الصحية التي تستهدف الإناث من السكان في الجنوب، ”الإجراءات النظامية والمساعدة التقنية من أجل أهداف الخدمات - مشروع الرعاية الصحية المتكاملة“ الذي يتصل بالسياق الاستراتيجي الوطني، وفقا للمادة 27 من لائحة الجماعة الأوروبية رقم 1083/2006 وهي وثيقة التخطيط التي تسعى إيطاليا على أساسها إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في سياسات التماسك المجتمعي للفترة 2007-2013.
	283 - وبدأت وزارة الصحة هذا المشروع بالتعاون مع وزارة العمل والسياسات الاجتماعية وإدارة شؤون الأسرة التابعة لرئيس الوزراء؛ والمشروع نتيجة لجهود متكاملة للجمع بين كل أنشطة المساعدات العامة والتقنية التي تتمشى مع الأولوية رقم 4 من السياق الاستراتيجي الوطني، وهي ”الإدماج الاجتماعي والخدمات لنوعية الحياة والجذب الإقليمي“. وأحد الأهداف الاستراتيجية لهذه الأولوية زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عن طريق زيادة خدمات الرعاية الشخصية؛ وسيؤدي هذا بالطبع إلى تخفيف العبء على المرأة داخل الأسرة وجعل التوفيق بين الحياة الأسرية وحياة العمل أسهل بالنسبة لها.
	284 - ويقاس النجاح في تحقيق هذا الهدف بفضل مجموعة من المؤشرات (عدد الحضانات النهارية، حصول الأطفال على خدمات رعاية الطفل، تلقي المسنين للرعاية المنـزلية المتكاملة ونسبة تغطية تكاليف الرعاية المنـزلية المتكاملة) التي تحسب على أساسها بانتظام التغيرات في النسبة المئوية، مقارنة بالقيم الأساسية والمتوقعة. وتمشيا مع الأهداف المذكورة أعلاه، حددت وزارة الصحة ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية وإدارة سياسات الأسرة التابعة لرئيس الوزراء مجموعة من الأنشطة والمشاريع التي ترمي إلى مساعدة الإدارات الإقليمية في الجنوب على تنفيذ الأنشطة التي تستهدف تحقيق هدف الخدمة رقم 6، وهو زيادة النسبة المئوية للمسنين المنتفعين بالرعاية المنـزلية المتكاملة من 1.6 في المائة إلى 3.5 في المائة.
	285 - والهدف الرئيسي من المشروع هو تقديم الدعم للجنوب (أبروزي وموليز وبازيليكاتا وكامبانيا وأبوليا وكالابريا وصقلية وسردينيا) لبرمجة وتخطيط وتقديم ورصد خدمات الرعاية المنـزلية لمن تجاوزوا الخامسة والستين وفقا لمعايير الملاءمة. وجوهر المشروع هو إدماج الخدمات التي تقدمها وحدات الرعاية الصحية المحلية مع خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الهيئات المحلية، أيضا بفضل اعتماد أدوات مشتركة للتخطيط وإدارة الخدمات وتقييم الاحتياجات. ويجري تمويل المشروع من موارد صندوق المناطق المتخلفة النمو بمبلغ قدره مليون يورو. وجرى الانتهاء حاليا من المرحلة الأولى بتكلفة قدرها 000 500 يورو مأخوذة من الصندوق؛ ولتنفيذ هذا المشروع، جرى التوقيع على اتفاقية مع مركز التدريب والدراسات التابع للدولة الإيطالية التي عهدت إليه هذه الوزارة والإدارتان الأخريان بالمساعدة التقنية. وفي الوقت الراهن، يوشك المشروع على الدخول في فترة السنتين الثانية له (بتمويل مماثل) وسيستهل أعمال مستعرضة مشتركة في ثمان مناطق وأعمال معينة مخصصة لكل منطقة على أساس الأهداف التي جرى التوصل إليها في المرحلة الأولى والاحتياجات الإقليمية التي تم تحديدها للأنشطة اللاحقة.
	نساء طائفة الروما والنساء المهاجرات

	[السؤال رقم 30] بينما يوفر التقرير بعض المعلومات عن نساء طائفة الروما والمهاجرات، فإنه لا توجد صورة شاملة للخطوات المتخذة من قبل الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضدهن في مجالات التعليم والعمالة والصحة والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة، حسب ما نادت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. يرجى تقديم معلومات عن نتائج البحث المعنون ”الهوية الجنسانية وآفاق الحياة للنساء المنتميات إلى طائفة الروما“، المشار إليه في الفقرة 128 من التقرير، ومعلومات عن سياسات وتدابير تشريعية محددة، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 في الاتفاقية، من أجل القضاء على الأشكال المتداخلة للتمييز ضد نساء طائفة الروما والمهاجرات، في المجالات المذكورة أعلاه. ويرجى تقديم معلومات عن النتائج التي تحققت من خلال تنفيذ هذه التدابير.
	286 - في الفترة 2002-2010 مولت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأجانب بوجه عام والمهاجرات بوحه خاص. وطلبت الوزارة بصفة خاصة من المعهد الوطني للإحصاءات()، بالاشتراك مع وزارة تكافؤ الفرص، إعداد دراسة استقصائية رائدة عن درجة اندماج النساء والرجال الأجانب بحيث يجري البدء في تنفيذها في الأشهر القادمة. وفي حزيران/يونيه 2010 وافقت الحكومة الإيطالية على ”خطة للإدماج مع الأمن: الهوية والمشاركة المتبادلة“ التي عززها وزير العمل والسياسات الاجتماعية ووزير الداخلية. وتلخص الخطة الاستراتيجية التي تعتزم الحكومة الإيطالية، بالعمل المشترك، اتباعها في المسائل المتعلقة بإدماج المهاجرين بأسلوب يجمع بين الأمن والسياسات الواجبة للاستقبال. وتضع الخطة الإجراءات والأدوات الرئيسية المزمع إقرارها بغية تعزيز مسارات الإدماج الفعلي. وعن طريق هذه الخطة تؤكد الحكومة الإيطالية دور المرأة بوصفها قوة دافعة لتحقيق الإدماج. ويعتبر الإدماج الاجتماعي للمهاجرات ”اختبار المصداقية“ لدرجة الإدماج التي حققها أي مجتمع. والطرق الخمسة للإدماج التي وضعتها الخطة هي التعليم والتعلم: من اللغة إلى القيم؛ والعمل؛ والإسكان والحوكمة المحلية؛ وإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية؛ والأطفال والجيل الثاني.
	287 - ومولت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية، من صندوق الإدماج الاجتماعي للمهاجرين (50 مليون يورو)، الذي أنشأه القانون المالي لعام 2007، مجموعة من المشاريع التي قدمتها المناطق والهيئات المحلية والهيئات والرابطات والتي تتعلق بمجالات التدخل التالية: دعم الإسكان؛ واستقبال الطلبة الأجانب؛ وحماية القُصَّر الأجانب غير المصحوبين بذويهم؛ والاستفادة من الأجيال الثانية؛ وحماية المهاجرات المعرضات لخطر التنفير الاجتماعي؛ ونشر اللغة الإيطالية؛ ونشر المعرفة بالقوانين الإيطالية والمسارات المحتملة للإدماج الاجتماعي.
	288 - وفي المجالات المخصصة للمرأة على وجه التحديد، جرى الاضطلاع بتدخلات معينة لحماية المهاجرات المعرضات لخطر التهميش الاجتماعي، وترمي هذه التدخلات إلى تنفيذ تدخلات للاستقبال في المرافق المصممة لإيواء النساء (وللنساء اللاتي لديهن أطفال قُصَّر أيضا) فيما يتعلق بظروف الأسرة والعمل و المعاناة الاقتصادية و/أو الاجتماعية؛ وتهيئة مسارات للتعزيز الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرات في حالات الشدة، أيضا من خلال التدريب والإرشاد والإدماج الوظيفي، والحماية من جميع أشكال التمييز الجنساني والعرقي/العنصري؛ وإنشاء برامج تعزز إمكانية الحصول على الخدمات العامة (الخدمات الاجتماعية/الصحية والخدمات التعليمية وخدمات الدعم الوظيفي وما إلى ذلك)، أيضا من خلال مساعدة الوسطاء الثقافيين؛ وشن حملات إعلامية بمختلف الأدوات والآليات لصون المرأة، تهدف إلى منع ومكافحة ممارسات وأشكال القسر النفسي والبدني فضلا عن جميع مظاهر العنف الجنساني والإيذاء والتهديد في بيئتي المنـزل والعمل. وفي مجال التدخل هذا، بلغ إجمالي عدد المشاريع التي جرى تمويلها 11 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 107.46 317 3 يورو.
	289 - ومن التدخلات الهامة أيضا التدخلات التي أجريت في القطاع المدرسي، حيث يجري إلى جانب مسارات استقبال وإدماج الطلبة الأجانب تدخلات لمشاركة الوالدين والأسر المهاجرة في الأنشطة المدرسية وفي التوجيه المدرسي للطلبة الأجانب، مع إيلاء الأولوية للمهاجرين حديثا؛ وهذه التدخلات قادرة على تعزيز الحوار بين الثقافات بين الطلبة الإيطاليين والأجانب وأسرهم. وجرى تمويل ما مجموعه 25 مشروعا لهذا المجال من التدخل بمبلغ إجمالي قدره 013.83 614 1 يورو.
	290 - وفي عام 2009 خصص مبلغ 000 360 27 يورو للصندوق الوطني لسياسات الهجرة للاضطلاع بتدخلات من أجل الإدماج الاجتماعي للمهاجرين. وتعلقت التدخلات المقررة بصفة رئيسية بما يلي: تدخلات لصالح المهاجرات؛ ونشر معلومات بشأن إمكانية الحصول على الخدمات العامة؛ واللغة الإيطالية؛ وحماية القُصَّر الأجانب غير المصحوبين بذويهم. وفيما يتعلق بالمهاجرات منحت تبرعات، من خلال إشعار عام، لصالح الجهات التي جرى إدراجها في الجزء الأول من سجل الهيئات والرابطات التي تضطلع بأنشطة لصالح المهاجرين وتنفذ ممارسات سليمة تتناول المهاجرات. ومُنحت الهيئات العشر الأولى تمويل يهدف إلى تكرار المشروع بمبلغ إجمالي قدره 000 400 يورو.
	291 - وبوجه خاص فإن الدورات الدراسية الرامية إلى تعلم اللغة الإيطالية أنشئت بتمويلات وطنية منذ عام 2002 (بمبلغ إجمالي قدره 326 889 12 يورو)، ولا تزال الهيئات تقوم بها في هيئات القطاع الثالث وفي المناطق، وتعتبر النساء أهداف مميزة نظرا للصعوبة الكبيرة التي يواجهونها في الحصول على التعليم. وعند اختتام الدورات يمكن للطلبة التقدم للامتحانات للحصول على شهادة معرفة الإيطالية كلغة أجنبية.
	292 - ووضعت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية، كجزء من البرنامج السنوي لعام 2007 التابع للصندوق الأوروبي لإدماج رعايا البلدان الثالثة، مقترح لمشروع لإجراء تحقيق يتعلق بخبرات الأشخاص المدرجين في سجل في قطاع الإدماج الاجتماعي للأجنبيات. وكان الهدف هو إجراء مسح للتعرف على الأشخاص الذين يعملون في القطاعات ذات الأهمية بالنسبة للتحقيقات وتسليط الضوء على خصائص التدخلات التي جرى الاضطلاع بها، وكذلك بالنسبة لفعاليتها وكفاءتها، وتحديد الخبرات والممارسات السليمة. وتقدم نتائج التحقيق، بالإضافة إلى توفير عناصر لإجراء دراسة أكثر عمقا لوضع سياسات إدماج فعالة، وموجهة بوجه خاص صوب هذه الفئة من المنتفعين، أسسا للتحليلات وزخما للمزيد من التطورات الفعالة من أجل الأشخاص المعنيين.
	293 - وبغية التنفيذ الفعال لتحقيق المساواة الكاملة للأجانب فيما يتعلق بالحصول على خدمات الصحة العامة، عززت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية مسارات إعلامية تتعلق بمسألة الرعاية الصحية لا تستهدف الوفاء بالاحتياجات البسيطة للرعاية الطبية فحسب، بل تستهدف أيضا الوقاية من الأمراض، وتقديم المساعدة فيما يتعلق بالحمل والولادة، ونمو القُصَّر، وجميع الأمراض التي تنشأ من ظروف المعاناة الاجتماعية. وتحقيقا لهذه الغاية، وَُقّعت اتفاقية مع المعهد الوطني لتعزيز صحة السكان المهاجرين ومكافحة أمراض الفقر (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie delle povertà)، بمبلغ 000 000 2 يورو، تهدف إلى وضع برنامج للتدخلات لمساعدة السكان الأجانب على الحصول على خدمات الرعاية الصحية، مع الاهتمام بصفة خاصة بالحوامل والقُصَّر، من خلال استخدام وسطاء ثقافيين يجري إشراكهم في الشواغل الصحية المحلية في إيطاليا.
	294 - وتنبغي الإشارة أيضا إلى المشروع الرائد المعنون ”case alloggio“ (الدور السكنية) الذي جرى وضعه أثناء الفترة 2003-2007 كجزء من البرنامج التشغيلي الوطني (Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006) (الأمن من أجل تنمية جنوب إيطاليا 2000-2007). ويتناول المشروع، من خلال تركيزه على أداء إجراءات التدريب المهني واستهدافه لما يلحق ذلك من إدماج في سوق العمل، اللاجئات، والنساء اللاتي لهن الحق في تدابير الحماية المؤقتة، والنساء الموجودات بطريقة مشروعة في الإقليم الوطني واللاتي يتعرضن لحالات من الضيق والحوامل، والنساء اللاتي يطلبن الحصول على اللجوء السياسي. وأتاح المشروع تقديم خدمات نموذجية لمرحلة الاستقبال الأولية التي تجري في المرافق السكنية، حيث تقدم عدة خدمات تهدف إلى تعزيز إدماج المنتفعين في العمل وفي المجتمع. واهتمت هذه الخدمات باللغة والتدريب المهني، والبحث النشط عن الإسكان، ودعم إدماج الأطفال في المدارس، والبحث المنظم عن الوظائف. (تم تفعيل 12 دور سكنية؛ وعقدت 23 دورة تدريبية؛ وجرى استقبال 469 امرأة مهاجرة، أنهت 354 منهن الدورات التدريبية كما أدمجت 142 منهن في عالم العمل).
	295 - ولمنع أي شكل من أشكال التمييز وتعزيز إنشاء مسارات للإدماج الاجتماعي في طائفة الروما اعتمدت هذه الإدارة مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز إدماجها في العمل والمجتمع، وإدماج الأطفال في المدارس، وإمكانية الحصول على الإسكان. وجرى تفعيل برنامج تجريبي للتدخلات من خلال الدعم المقدم من Fondo Nazionale Politiche Sociali 2008 (الصندوق الوطني للسياسات الاجتماعية لعام 2008)، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز إدماج أعضاء طائفة الروما، في المناطق الإقليمية حيث يزيد وجودهم بصفة خاصة، في العمل والمجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، جرى التوقيع على اتفاقات برامج معينة مع أربع إدارات إقليمية (بيدمونت ولومباردي وتوسكاني وأبوليا بالتزام مالي يبلغ 000 920 1 يورو) تنص على استخدام معاهد التلمذة الصناعية والتدريب الداخلي، وتفعيل خدمات إعلامية، والتوجيه والمتابعة في العمل، وتدريب الوسطاء الثقافيين لطائفة الروما. واهتمت هذه التدخلات بصفة خاصة بنساء الروما.
	296 - وبالنسبة للمسائل المتعلقة بالصحة، مولت الوزارة ونفذت، في إطار سياسات المنع الخاصة بها التي تستهدف السكان المعرضين لخطر الاستبعاد، مشروعا تشارك فيه جميع المناطق الإيطالية: ”الهجرة: أنظمة استقبال للمهاجرين تتضمن تقديم خدمات طبية واحترام الحقوق الصحية لهؤلاء الأشخاص“؛ وانتهى المشروع في تموز/يوليه 2010 وستنشر نتائجه قريبا. وتضمنت أهداف هذا المشروع وضع موجز لجميع التشريعات الإقليمية المتعلقة بصحة المهاجرين وتقييم أثر السياسات الصحية المحلية المتصلة بالحصول على الخدمات والرعاية.
	297 - ويوجد مشروع آخر تشترك فيه مناطق كثيرة هو ”صحة السكان المهاجرين: نظم لرصد الصحة الإقليمية“ وجرى تمويل المشروع مؤخرا، وجاري العمل فيه. وتتضمن الأهداف المحددة لهذا المشروع إنشاء نظام رصد وطني لتقييم قدرات الأنظمة الصحية الإقليمية على الاستجابة، وفعالية وكفاءة الخدمات وأثر سياسات الرعاية على السكان المهاجرين. وسيجري التركيز بصفة خاصة على تقييم إمكانية حصول أشد الأشخاص تعرضا للخطر بين المهاجرين، وهم النساء والأطفال، على الخدمات الصحية.
	298 - والحوار مع المناطق مضمون بفضل الفريق التقني الأقاليمي ”المهاجرون والخدمات الصحية“ داخل اللجنة الصحية الذي يهدف بصفة رئيسية إلى وضع إمكانية موحدة لحصول المهاجرين على العلاج والرعاية الصحية في جميع أنحاء البلد. ووزارتنا ممثلة في هذا الفريق.
	299 - وهناك مشروعان محددان إضافيان في مجال الأم والطفل يستهدفان المهاجرين ويمولهما المركز الوطني للوقاية ومكافحة الأمراض، والمشروع الأول هو ”صحة وسلامة المواليد، دليل للأسر المهاجرة“؛ وجرى الانتهاء من المشروع، وتضمن صياغة ونشر كتيب بعشر لغات مختلفة (أكثر اللغات استخداما بين السكان المهاجرين في إيطاليا) وتوزيعه في أجنحة الأمومة بعنوان ”فتيات وفتيان العالم“. وهذا الكتيب دليل للعناية بالمواليد في أول سنة من حياتهم ويقدم معلومات مفيدة عن الخدمات المتاحة المخصصة لصحة الطفل.
	300 - والمشروع الثاني هو ”منع حالات إنهاء الحمل للأجنبيات“ وهدفه المعلن هو تخفيض عدد حالات الإجهاض المتكرر للمهاجرات بفضل الإجراءات الرامية إلى تعزيز صحة المرأة والإنجاب المتسم بالمسؤولية بمساعدة الرابطات النسائية التي تعمل بالفعل في هذه المجتمعات المحلية.
	301 - وفي المشروع الذي جرى إتمامه لطائفتي الروما والسينتي بشأن ”إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتثقيف المعني بصحة نساء وفتيات الروما: نموذج للتدخل التجريبي“، وكانت الفكرة هي اختبار طريقة للتدخل يمكن تكرارها في جميع أنحاء إيطاليا، بحيث تقرِّب مؤسسات الصحة العامة من طائفتي الروما والسينتي عن طريق جعل المشتغلين في المجالين الاجتماعي والصحي مسؤولين عن تقديم الإرشاد بشأن الاستخدام السليم للخدمات الصحية الإقليمية وإتاحة التثقيف الصحي على نحو فعال. ولبلوغ هذه الغاية، جرت صياغة كتيبات ومواد معينة بلغتين (الإيطالية والرومانية أو الإيطالية ولغة طائفة الروما).
	302 - وتجدر الإشارة إلى مشروع الصندوق الأوروبي للاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي() المعنون ”النساء ذات الأصل الأجنبي“. وفي هذا المجال يعتزم المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري تعزيز هذا المشروع من خلال شن حملات إعلامية عن الأشكال المتعددة للتمييز ضد الأجنبيات للتوعية بحالتهن في إيطاليا.
	303 - ومن المتوخى شن هذه الحملة بين شباط/فبراير وآذار/مارس، في أعقاب انتهاء إجراء الإشعار العام، وتتضمن مؤتمرا صحفيا ومبادرة مخصصة عن مناسبة يوم المرأة.
	304 - وسينشئ المشروع الإعلامي فريق عامل وطني مخصص يقوم بتنسيقه المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري وتشارك فيه المنظمات ذات الصلة.
	305 - ويهدف الفريق إلى مساعدة النساء ذات الأصل الأجنبي على إعمال حقوقهن شريطة أن يكن ضحايا لأشكال التمييز المتعددة. وستكون هناك صلة بين الجنسانية والعنصر والأصل الإثني في صميم أي عمل من أعمال الاتصالات. وسيكون الهدف من المشروع المعني توضيح الصعوبات المحددة التي تواجه تعزيز المساواة بين الجنسين في حالة وجود عوامل إضافية تسبب مزيدا من الضعف، مثل العنصر أو الدين أو الأصل العرقي.
	306 - وستتضمن حملة الاتصالات مختلف وسائط الإعلام، بدءا من أدوات الاتصال التقليدية إلى القنوات الجديدة، ويشنها المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري بالتعاون مع الفريق العامل الوطني المذكور أعلاه لمعالجة التغرض والقوالب النمطية والقضاء عليهما. وتستهدف هذه الحملة التي سيجري الاضطلاع بها بالمشاركة مع الفريق العامل الوطني المذكور أعلاه الكشف بوجه خاص عن طرق لإشراك النساء ذوات الأصل الأجنبي، عن طريق الأخذ في الاعتبار بشهادتهن وأنسب الاستراتيجيات والسبل (المحتويات والرسائل والأدوات) لمكافحة ومنع التمييز ضد النساء ذوات الأصل الأجنبي وحماية حقوق الإنسان لهن.
	307 - وسيجري شن حملة اتصالات واسعة النطاق يجري تنفيذها من خلال الصحف، والإذاعة المحلية والوطنية، ولافتات الدعاية في محطات السكك الحديدية، ولافتات الدعاية في الحافلات والمترو.
	308 - وبين شباط/فبراير وآذار/مارس سيجري بث الدعاية بواسطة الإذاعة والأخبار الإذاعية التي تصل إلى 4 مليون شخص كل يوم. وستعرض لافتات أيضا في المواقع الرئيسية للرابطات المعنية للنساء ذوات الأصل الأجنبي.
	309 - وبين شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل سيجري الاضطلاع بالأنشطة سالفة الذكر، لا سيما في ميلانو وروما، وبخاصة في مناسبة اليوم الدولي للمرأة.
	310 - واستهدفت الإجراءات الإيجابية تعزيز إنشاء مشاريع تجارية صغيرة الحجم ومشاريع تجارية تعززها المهاجرات. ولتنفيذ المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 215/03 جرى إصدار إشعار عام جديد في تشرين الأول/أكتوبر 2009 للبدء في إجراءات إيجابية ذات صلة تتعلق بالعنصر أو الأصل العرقي().
	311 - وبلغت الموارد 000 900 يورو. ووُجِّه هذا الإشعار إلى منظمات المجتمع المدني. والجديد في هذا الإشعار هو إشارته إلى إمكانية إقامة شراكات مع الإدارات المحلية.
	312 - وفي ضوء البيانات المقدمة من مركز الاتصال التابع للمكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري يتعين النظر في ثلاثة مجالات هي المشاريع التجارية السالفة الذكر، ومنع ومكافحة التمييز العنصري فيما يتعلق بالشباب، ودعم الرابطات داخل مجتمعات الأجانب وتنميتها.
	313 - وقُدِّم ما يزيد عن 300 طلب، وموَّل المكتب 25 مشروعا.
	314 - وبالنسبة للمجال الأول موَّل المكتب ثمانية مشاريع بمبلغ يصل إلى 943 315 يورو. واستهدف إحدى هذه المشاريع بصفة خاصة نساء الروما الذين يعيشون في سكامبيا، وهي واحدة من أكثر المناطق حرمانا في نابولي. ويتوخى هذا المشروع اتخاذ تدابير محددة في المجالين التاليين: تدريب مهني يهدف إلى إنشاء تعاونيات تعمل في قطاع الأغذية، والقيام بأنشطة متعددة الثقافات.
	315 - ويجدر بالذكر أيضا في هذا الصدد البرنامج الذي اضطلعت به الإدارة المعنية بقضاء الأحداث. ويشترط أن يطبق هذا البرنامج مبدأ المساواة بين الجنسين تطبيقا كاملا بما يتماشى مع مرسوم رئيس الجمهورية 448/1988 الذي يستهدف إعادة تأهيل الشباب المخالفين للقانون.
	316 - وتمشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتشريع الاتحاد الأوروبي ذي الصلة، والقانون رقم 354/75، واللائحة رقم 230/2000 توجد أحكام ومبادرات معينة للفتيات والشابات. وتعرب صغار الفتيات في نظام العقوبات عن عدم ارتياحهن وفقا لطرائق تختلف عن طرائق الفتيان. وتبين من تحليل البيانات بصفة خاصة، وإن كانت قليلة، أن الجرائم تتعلق بإساءة استعمال الكحوليات والمخدرات والنهج العنيف إزاء المجتمع، وتنتشر الظاهرة الأخيرة بين صغار فتيات الروما. ووفقا لذلك، اعتمد النظام المعني تدابير مخصصة.
	317 - وبالنسبة للممارسات السليمة، فلمساعدة الفتيات على بناء هوياتهن هناك برامج مخصصة للرعاية الصحية، بدعم من الإدارات المحلية للرعاية الصحية تستهدف صغار الفتيات الواقعات تحت تدابير عقابية، بما فيهن صغار الأمهات. ومنذ عام 1999 اعتبر قطاع الرعاية الصحية للأم - الطفل أولوية بموجب المرسوم التشريعي 230/99. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يلي:
	- رصد احتياجات رعاية التوليد للفتيات داخل دائرة العقاب؛
	- الوقاية والحماية من الأمراض المنقولة جنسيا والأمراض السرطانية الجنسانية؛
	- حملات توعية بشأن الصحة لكل من السجناء وموظفي السجون؛
	- تعزيز دورات ما قبل الولادة في مراكز المشورة الأسرية؛
	- الولادة في المستشفيات بدلا من مرافق الاحتجاز؛
	- دعم النمو العقلي والبدني للمواليد.
	318 - وجرى تأكيد هذه الأهداف عن طريق مرسوم رئيس مجلس الوزراء الصادر في 30 نيسان/أبريل 2008 الذي يحكم نقل نظام الرعاية الصحية في السجون من وزارة العدل إلى وزارة الصحة.
	319 - وبالنسبة للعلاقة بين السجينات الأمهات والأطفال سمح القانون رقم 354/1975 للسجينات بإحضار الأطفال حتى سن ثلاث سنوات معهن إلى مرافق الاحتجاز. والتدبيران القانونيان التاليان (القانون رقم 663/1986 والقانون رقم 165/1998)، كما أدرجا في القانون رقم 40/2001 استحدثا على نطاق واسع تأجيل تنفيذ عقوبة الاحتجاز أو استخدام تدبير الإقامة الجبرية بدلا من ذلك.
	320 - ونظرا للعوامل المتنوعة التي تسهم في جعل هؤلاء الأشخاص أكثر ضعفا، أسهمت إدارة قضاء الأحداث في اعتماد ”مبادئ توجيهية مخصصة بشأن الإدماج الاجتماعي للأشخاص الخاضعين لتدبير للسلطة القضائية“، بما في ذلك جزء عن الأحداث المخالفين للقانون، وبخاصة الفتيات:
	- الوقاية والتشخيص المبكر وعلاج الاضطرابات العقلية عن طريق إشراك نظام خدمات الأحداث ونظام الرعاية الصحية، وبخاصة المشاركين في قطاع الأم - الطفل؛
	- إسداء المشورة للأم والطفل، ورياض الأطفال، والتدريب المهني للمرأة.
	321 - وتعد مؤسسة بونتريمولي للعقاب أحد أمثلة الممارسات السليمة. وافتتحت المؤسسة مؤخرا أول مرفق لعقاب الأحداث مخصص لرعاية الفتيات بهدف وضع نموذج للعلاج بغية كفالة إعادة التأهيل الفعال للفتيات.
	322 - وبالنسبة لإجراءات دعم النساء والفتيات من ضحايا العنف الجنسي وضع مكتب الخدمة الاجتماعية في باري بالاشتراك مع صناديق الاتحاد الأوروبي دورات تدريبية مخصصة وإجراءات للرعاية العقلية يجري الاضطلاع بها على أساس فردي بالإضافة إلى إجراءات مخصصة في هذا المجال (وبخاصة لطلبة المدارس الثانوية) عن طريق وضع حصص بشأن العنف ضد المرأة واحترام القانون.
	323 - وبالتالي أقيمت شبكة بين أصحاب المصلحة المعنيين، كما جرى وضع مبادئ توجيهية مخصصة.
	324 - وداخل هذا الإطار، ونظرا لقلة عدد السجينات، فإن وجود الأجنبيات أمر يبعث على القلق. ونتيجة لذلك، جرى البدء في مشروع معين بالتعاون مع الرابطة الإيطالية للجانب الأوروبي من الاتحاد الدولي للسلطات المحلية (AICRE) لتيسير الإدماج الاجتماعي للمهاجرين الشباب المعرضين للخطر. وبالتالي أنشئ جهاز مخصص للاتصالات ووضعت مبادئ توجيهية متعددة اللغات وأنشئ موقع شبكي وعقدت اجتماعات مخصصة، بما في ذلك مع قطاع مباشرة الأعمال الحرة.
	325 - ولتقديم صورة عن هذه الحالة تجدر الإشارة إلى البيانات التالية:
	مراكز الاستقبال الأولى
	المؤسسة العقابية للأحداث
	السنة
	دخول النساء
	النسبة المئوية للإناث
	السنة
	دخول النساء
	النسبة المئوية للإناث
	2005
	780
	21.3
	2005
	272
	18.2
	2006
	639
	18.2
	2006
	186
	13.6
	2007
	680
	20.1
	2007
	192
	14.3
	2008
	425
	20.2
	2008
	166
	14.1
	2009
	275
	19.1
	2009
	142
	12.2
	مكاتب الرعاية الاجتماعية للأحداث
	المجتمعات المحلية
	السنة
	الإناث اللاتي وضعن تحت الرعاية
	النسبة المئوية للإناث
	السنة
	النساء اللاتي أرسلن إلى المجتمعات المحلية
	النسبة المئوية للإناث
	2005
	510 1
	12.0
	2005
	199
	15.2
	2006
	380 1
	11.0
	2006
	170
	16.3
	2007
	539 1
	13.2
	2007
	176
	18.2
	2008
	855 1
	11.1
	2008
	197
	15.4
	2009
	881 1
	10.2
	2009
	133
	12.5
	326 - وللرد على طلبكم بشأن نتائج البحث المعني بـ ”الهوية الجنسانية“، كان من المتوخى جمع معلومات عن مستويات المعيشة، والهوية الجنسانية والعلاقات الجنسانية داخل طوائف الروما التي تعيش في روما وفلورنسا.
	327 - ويبين هذا البحث أن نساء الروما هن أكثر النساء حرمانا داخل مجتمعاتهن. والأحوال المعيشية الإجمالية لطوائف الروما آخذة في التحسن. وتوجد مواقف مضادة بين الديناميات الجديدة والاستخدامات القديمة مثل القيد بالمدارس واستخدام الأطفال في التسول وممارسات الزواج المبكر وحالات الحمل المتعلقة بذلك ضد طلب بعض نساء الروما لتأخير الزواج. وتنبع هذه التناقضات من الوضع المعقد الذي تحدث فيه مشاهد العدوان العنصري مع المجازفة بإلحاق الضرر بالمشروعات المحلية الرامية إلى إدماج طوائف الروما، وبخاصة نساء الروما.
	328 - ومن الناحية الإيجابية، تشير السياسات الإسكانية والتعليمية الرامية إلى نقل أسر الروما من المخيمات إلى المنازل والتحاق الأطفال بالمدارس إلى وجود اتجاه إيجابي.
	329 - وعندما ركزت السياسات على نساء الروما كانت استجاباتهن دائما إيجابية جدا، (على سبيل المثال عن طريق إشراك الوسطاء الثقافيين للروما في مراكز الرعاية الصحية). وبصورة أعم أبدت نساء الروما قدراتهن على دفع مجتمعاتهن صوب عملية الإدماج.
	[السؤال رقم 31] أوصى المقرر الخاص، في تقريره عن مهمته في إيطاليا (A/HRC/4/19/Add.4)، فيما يتعلق بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بأن تكافح الدولة الطرف استغلال العمال المهاجرين وإساءة معاملتهم، وبخاصة في القطاع الزراعي، وأن تكفل سن تشريعات مناسبة لحماية المهاجرات العاملات في مجال توفير الرعاية والخدمات المنـزلية. يرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات المتخذة استجابة لهذه التوصية.
	330 - بالإشارة إلى الردين السابقين على الفقرتين 218 و 219، تذّكر السلطات الإيطالية بما يلي: عند تحويل المرسوم التشريعي 78/2009 الذي يضم تدابير للتصدي للأزمة إلى قانون أدخلت أحكام معينة من أجل”إعلان أنشطة لمساعدة ودعم الأسرة“ (المادة 1 مكررا ثانيا، القانون رقم 102/2009). ونظَّم هذا الحكم إمكانية إعلان نشاط لمساعدة ودعم الأسرة، ويقوم بتوفيق أوضاع العمل بالنسبة للعاملين من غير الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية الموجودين في الإقليم الوطني. وقد عمل هؤلاء العاملين لدى أصحاب العمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر قبل 30 حزيران/يونيه 2009، وفي وقت الإعلان كانوا مازالوا يعملون من أجل أنشطة دعم الأسرة المحتاجة أو من أجل أنشطة المساعدة، من أجلهم أو من أجل أشخاص يعانون من أمراض أو إعاقات تحد من اكتفائهم الذاتي. وتوضح البيانات المقدمة من وزارة الداخلية أن المراكز الشاملة للهجرة (Sportelli unici per l'immigrazione) تلقت طلبات من 1 إلى 30 أيلول/سبتمبر بلغ مجموعها 744 294 طلبا، منها 408 180 طلبا لخدم المنازل و 336 114 طلبا للعاملين في مجال الرعاية.
	331 - ومن حيث الجوهر، كان هذا التدبير التشريعي في صالح الأسر مع تدخل يهدف إلى المساعدة، على قدر المستطاع، على إظهار العمالة غير المنتظمة لخدم المنازل والعاملين في مجال الرعاية - ومن بينهم عدد كبير من النساء - وهي في الواقع عمالة واسعة الانتشار في بلدنا.
	332 - وفيما يلي الجنسيات العشر الأولى فيما يتعلق بالطلبات:
	( أوكرانيين 178 37 (12.61 في المائة)؛
	( مغاربة 112 36 (12.25 في المائة):
	( ملدوفيين 588 25 (8.68 في المائة)؛
	( صينيين (7.16 في المائة)؛
	( بنغاليين (6.30 في المائة)؛
	( هنود (5.96 في المائة)؛
	( مصريين (5.54 في المائة)؛
	( سنغاليين (4.63 في المائة)؛
	( ألبان (3.78 في المائة)؛
	( باكستانيين (3.66 في المائة).
	النساء المهاجرات وطالبات اللجوء السياسي

	[السؤال رقم 32] شجعت اللجنة الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة، على إعادة النظر في أحكام القانون 189/2002، بهدف إزالة القيود المفروضة حاليا على المهاجرات، واعتماد قوانين وسياسات تعترف بأشكال الاضطهاد الجنساني فيما يتعلق بتحديد مركز اللاجئ. يرجى إبلاغ اللجنة عما إذا كان قد جرى اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. ويرجى أيضا توضيح ما إذا كان الخوف من التعرض لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في بلدان الأصل يعتبر أساسا لتوفير الحماية الدولية في الدولة الطرف.
	333 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية المعنية لا يقوم التشريع المذكور أعلاه (قانون بوسي - فيني) بالتمييز على أساس الجنس، كما أنه لا يؤثر على المهاجرات. وفيما يتعلق تحديدا بالاعتراف بمركز اللاجئ، تشير إيطاليا إلى تصديقها على اتفاقية جنيف ذات الصلة لعام 1951، عن طريق القانون رقم 722/1954، كما جرى استكمالها لاحقا بتدابير تشريعية محددة أخرى، وبخاصة تدابير معنية بطالبي اللجوء. أما بالنسبة لدراسة طلبات مقدمي اللجوء، على أساس فردي، لا يذكر الإطار التشريعي ذي الصلة ظرف محدد يشير إلى اضطهاد جنساني، بما في ذلك في حالة الخوف من التعرض لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ومع ذلك، فمن وجهة نظر واقعية، توفر القراءة المشتركة للمواد من 3 إلى 10 من الدستور الإيطالي إرشادا في هذا الصدد. وتتوخى المادة 10 منح مركز اللاجئ عن طريق نصها على ”(الفقرة 3) الأجانب الذين حرموا، في بلدانهم، من التمتع بالحريات الديمقراطية التي يكفلها الدستور الإيطالي، يحق لهم اللجوء بمقتضى الشروط التي ينص عليها القانون“. وتتوخى المادة 3 مبدأ عدم التمييز، بما في ذلك على أساس الجنس، مما يستتبع التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي لا يمكن النقص منها على أساس الجنس. وفي هذا الإطار، ستقوم اللجان المعنية المكلفة بتحديد كل حالة من الحالات المتعلقة باللجوء، بتحديدها أيضا عن طريق النظر في الإطار الدستوري المذكور أعلاه بالإضافة إلى التشريع الوطني ذي الصلة الساري وقت دراسة كل حالة.
	النساء ذوات الإعاقة

	[السؤال رقم 33] يشير التقرير إلى عدة صكوك قانونية تهدف إلى كفالة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل. إلا أن هناك فجوة جنسانية ذات صلة، إذ لم تحصل سوى نسبة 1.8 في المائة فقط من النساء ذوات الإعاقة على وظائف مقارنة بنسبة 6.8 في المائة للرجال ذوي الإعاقة (الفقرة 362). يرجى توضيح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة هذه المشكلة.
	334 - أدخل القانون رقم 67/2006 بشأن ”تدابير من أجل الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقات، ضحايا التمييز“ في نظامنا القانوني أدوات جديدة لحمايتهم وفقا للمادة 3 من الدستور الإيطالي (مبدأ عدم التمييز).
	335 - ولتنفيذ القانون المذكور أعلاه، يحدد المرسوم الوزاري بتاريخ 21 حزيران/يونيه 2007، من خلال لجنة تحقيق، الرابطات والمنظمات التي يمكنها تقديم مساعدة قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا التمييز، بما في ذلك الرابطات والمنظمات ذات الصلة بإمكانية الوصول إلى سوق العمل. وفي الوقت الراهن منحت 61 رابطة الحق المعني بالمثول أمام المحكمة.
	336 - ومن أجل المشاريع المخصصة، مولت إدارة تكافؤ الفرص، عن طريق إشعار عام صدر في 5 شباط/فبراير 2010، مبادرات بشأن ”تعزيز تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالي الفن والرياضة“. وبوجه خاص، قامت الإدارة بتخصيص 2 مليون يورو من أجل 37 مشروعا.
	337 - وشنت السلطات الإيطالية حملات مخصصة للاتصالات والتوعية. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى الحملة المعنونة ”القدرات مختلفة ولكن الإرادة واحدة للحياة“. ولم تفهم رسالة الحملة بأنها لإثارة التعاطف. وكان المقصود من الرسالة بدلا من ذلك توجيه رسالة إيجابية مفادها أن الإعاقة يمكنها أن تمنع الأشخاص من عمل بعض الأشياء وليس كلها.
	338 - وجرى الاضطلاع بالحملة على نطاق واسع من خلال وسائط الإعلام الرئيسية (التلفزيون والإذاعة والصحف) ونُفِّذت الأنشطة وعقدت الحلقات الدراسية على الصعيد المحلي. ونظمت إدارة تكافؤ الفرص أيضا مناسبات عديدة في نطاق اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2010.
	339 - ويجدر بالذكر أيضا أن المرصد الوطني المعني بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أنشئ بموجب المادة 3 من القانون رقم 18/2009، ترأسه وزارة العمل والسياسات الاجتماعية (وتخضع لوائح المرصد للمرسوم المشترك بين الوزارات رقم 167 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2010. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 جرى التوقيع على المرسوم الوزاري لإنشاء المرصد الذي التقى أعضاؤه للمرة الأولى في روما في 16 كانون الأول/ديسمبر 2010).
	340 - وهذا المرصد هيئة داعمة واستشارية تقنية/علمية لوضع سياسات وطنية للقطاع ذي الصلة (المادة 1 من القانون رقم 18/2009)، مع الاهتمام بصفة خاصة بما يلي:
	( تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي جرى التوقيع عليها في نيويورك في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
	( إعداد برنامج عمل لفترة سنتين لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في تنفيذ التشريعات الوطنية والدولية؛
	( تعزيز جمع بيانات إحصائية وإجراء دراسات وبحوث عن هذه المسألة؛
	( إعداد تقرير عن حالة تنفيذ سياسات الإعاقة.
	341 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة أعلاه يصبح المرصد جهازا يتمتع بالامتيازات بغية كفالة تنفيذ الأحكام ذات الصلة، بما فيها الأحكام المتعلقة بحالة النساء والقُصَّر من ذوي الإعاقات (المادتين 6 و 7).
	342 - ويهدف مجال محدد من البحث إلى جمع البيانات المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة في إيطاليا، كجزء من الاتفاقية بين وزارة العمل والصحة والسياسات الاجتماعية والمعهد الوطني للإحصاءات - وهي الاتفاقية التي تدعو إلى إجراء دراسات استقصائية إحصائية ودراسات استقصائية لتقصي الحقائق عن الإعاقة.
	343 - وعلى الصعيد الوطني ككل، شكلت النساء نسبة 39.9 في المائة من المعاقين الذين يلتحقون بسوق العمل. وارتفعت هذه النسبة في عام 2009 إلى 40.4 في المائة.
	344 - ويجري توظيف النساء ذوات الإعاقة إما عن طريق الاتصال المباشر أو من خلال ما يسمى بالاتفاق المبرمج (convenzione di programma) وفقا للفقرة 1 من المادة 11 من القانون رقم 68/99.
	345 - وفي عام 2009 كانت هناك زيادة في النظام السابق وانهيار ذو صلة في النظام الأخير (من 21 في عام 2008 إلى 7 في عام 2009).
	346 - وجرى الاهتمام بصفة خاصة بالشركات غير الخاضعة للالتزام بموجب القانون رقم 68/99. وفي عام 2009 كان هناك انخفاض في الاستقدام من 833 شخصا إلى 752 شخصا.
	347 - وبيَّنت الفترة 2008-2009 ارتفاعا في تطبيق الاتفاقات بموجب المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 276/03 (من شخص في عام 2008 إلى 11 شخصا في عام 2009).
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