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 املعنية باحلقوق االقتصاديةة جنلال
    واالجتماعية والثقافية

 
 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف

  من العهد١٧ و١٦مبوجب املادتني 
 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 إيطاليا

 اليطاليـا عـن تـنفيذ العهـد الـدويل اخلـاص باحلقوق االقتصادية               نظـرت اللجـنة يف الـتقرير الـدوري الـثالث           -١
ــثقافية   ــودة يف    (E/1994/104/Add.19)واالجــتماعية وال ــنة املعق  ٢٨ و٢٧ يف جلســاا السادســة والســابعة والثام

  املالحظات اخلتامية٢٠٠٠مايو / أيار١١، واعتمدت يف جلستها الثالثة والعشرين املعقودة يف ٢٠٠٠أبريل /نيسان
 .التالية

 مقدمة -ألف

تـرحب اللجـنة بـتقدمي التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف وبردودها الكتابية على جمموعة القضايا اليت        -٢
ولكنها تالحظ بأسف التأخري يف تقدمي التقرير . قدمهـا وفـد رفيع املستوى مؤلف من مسؤولني من شىت الوزارات         

 .ترحب اللجنة باحلوار البناء مع الوفدو. والردود على جمموعة القضايا املثارة
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 اجلوانب االجيابية- -باء

وترحب اللجنة أيضاً . تالحـظ اللجـنة بـتقدير الـتدابري الـيت اختذـا الدولـة الطرف ملكافحة اجلرمية املنظمة                  -٣
ن، الاليت ينبذن العمل ملدة سنة للنساء ضحايا االجتار /، الذي مينح إذن اإلقامة١٩٩٨باعتماد قانون اهلجرة لعام 

 .مستغليهن، والذي يعترب االجتار باملهاجرين جرمية مبوجب القانون اجلنائي

املوجودين يف " الذي يعامل األجانب Texto Unico 286/98وتالحـظ اللجـنة أيضـاً بتقدير إقرار القانون     -٤
يتعلق باحلصول على مساكن إقامة عامة معاملة متساوية مع املواطنني االيطاليني فيما " اإلقليم الوطين بصفة قانونية

 .ومنح قرض بشروط مالئمة لبناء أو حيازة أو استئجار أول مساكن هلم

، الذي يعترف حبق   ٢٠٠٠مارس  / آذار ٨ الصادر يف    ٥٣وتالحـظ اللجنة بتقدير أيضاً إقرار القانون رقم          -٥
 .الل الطفولة املبكرةاألب واألم على السواء يف احلصول على عطلة عن العمل لرعاية الطفل خ

، الذي ١٩٩٦ لعام ٦٦وفـيما يتعـلق مبشـكلة العـنف املرتيل ضد املرأة، ترحب اللجنة بإقرار القانون رقم             -٦
 .ميكن أن يعاقب عليها بالسجن" جرمية ضد الشخص"يعترب العنف اجلنسي 

 عوامل وصعوبات تعوق تنفيذ العهد -جيم 

االقتصـادية الـنامجة عـن زيـادة اهلجرة إىل إيطاليا نتيجة لألحداث          -تالحـظ اللجـنة املشـاكل االجـتماعية          -٧
 .الفاجعة يف منطقة البلقان وتدفق أشخاص إليها من مناطق أخرى

 مواضيع القلق الرئيسية -دال

تعرب اللجنة عن أسفها ألن بعض الردود الكتابية على جمموعة القضايا املثارة مل تكن كافية، وألن بعض  -٨
 .فوية اليت أُديل ا خالل احلوار اتسمت بالغموض والتعميمالبيانات الش

وتالحظ اللجنة بقلق البيان الذي أدلت به الدولة الطرف يف ردودها الكتابية على جمموعة القضايا املثارة،  -٩
 .داًوأكده الوفد خالل احلوار مع اللجنة، بأن قرارات احملاكم ال تشري إىل العهد صراحة إال يف حاالت قليلة ج

وتالحــظ اللجــنة بقــلق أن عــدداً كــبرياً مــن الســكان الغجــر يعيــش يف خمــيمات تفــتقر إىل املــرافق الصــحية   -١٠
ــة الكــبرية    ــدن اإليطالي ــراف امل ــية يف أط ــر      . األساس ــاً يعيشــون يف مســتوى دون خــط الفق والســكان الغجــر عموم

وقد . ا وجدوه أصالً، ويف قطاع السكن    ويتعرضـون إىل الـتمييز، خاصـة يف مكـان العمل، عندما جيدون عمالً وإذ              
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أثرت احلياة يف املخيمات تأثرياً سلبياً كبرياً على أطفاهلم، الذين يهجرون املدارس االبتدائية والثانوية بأعداد كبرية 
 .للعناية بأشقائهم األصغر أو ملمارسة الشحذ يف الشوارع من أجل املسامهة يف زيادة دخل أسرهم

 

هـتمام الدولـة الطـرف إىل القـلق الـذي أعـربت عـنه جلـنة اخلـرباء املعـنية بتطبيق اتفاقيات                      وتـلفت اللجـنة ا     -١١
وتوصيات منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بتحويل مهام هيئة التفتيش اخلاصة بالعمل بصدد منع احلوادث وكفالة 

ن حتويل هذه املهام قد يؤدي إىل وتعرب اللجنة عن قلقها أل. السالمة والصحة املهنيتني إىل وحدات الصحة احمللية
 .مشكلة تنسيق، كما تعرب عن أسفها ألن الوفد مل يرد على السؤال الذي طرح عليه بشأن هذا األمر

وتبدي اللجنة قلقها نتيجة ملعدل احلوادث العايل يف مكان العمل، وتلفت اهتمام الدولة الطرف إىل القلق  -١٢
ة ملنظمة العمل الدولية، اليت استرعت اهتمام احلكومة مراراً إىل ضرورة اعتماد الذي أعربت عنه جلنة اخلرباء التابع

 .سياسات ولوائح قانونية ملنع احلوادث يف مكان العمل، وال سيما يف املوانئ

ــة الطــرف بشــأن نظــام الضــمان         -١٣ ــيت قدمــتها الدول ــة املعــلومات ال وتعــرب اللجــنة عــن أســفها لعــدم كفاي
الـنظر إىل أن املالحظات اخلتامية السابقـة اليت أبدا اللجنة بصـدد إيطاليا قد أشارت إىل           االجـتماعي، وال سـيما ب     

 من التقرير الوارد يف الوثيقة ١٨٨الفقرة  (٩افـتقار الـتقرير الـدوري الثاين للدولة الطرف إىل معلومات عن املادة         
(E/1993/22).( 

 ما زالت قلقة ألن - سبيل مكافحة العنف ضد املرأة       رغم تقديرها جلهود الدولة الطرف يف      -إن اللجنة    -١٤
 .احلكومة مل تضع حىت اآلن استراتيجية شاملة منسقة وموحدة للتصدي هلذه املشكلة اخلطرية

وعـلى الـرغم مـن أن اللجـنة تثين أيضاً على الدولة الطرف للمبادرات الكثرية اليت اختذا ملكافحة اجلرمية                 -١٥
ت قـلقة نتيجة لالجتار بالنساء واألطفال على نطاق واسع وتفشي االستغالل اجلنسي للقُصر  املـنظمة، فإـا مـا زالـ       

 .واألدب املتصل بدعارة األطفال يف إيطاليا

وتالحظ اللجنة بقلق أنه ما زال هناك عدم تكافؤ اقتصادي واجتماعي كبري بني مشال البلد وجنوبه، يؤثر  -١٦
 .والشباب واألطفال والفئات املظلومة واملهمشةتأثرياً سلبياً على أوضاع النساء 
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وتالحظ اللجنة بأسف أن ملتمسي اللجوء يف إيطاليا ال حيصلون على رعاية صحية مدعومة إال يف حاالت  -١٧
 .وتشري اللجنة إىل أن هذه السياسة ليست ممتثلة ألحكام العهد. الطوارئ

. دل العــايل للشـباب الــذي يتخـلون عــن التعلـيم الــثانوي   وفـيما يتعــلق بالتعلـيم، تالحــظ اللجـنة بقــلق املعـ     -١٨
وتأسف لعدم تلقيها إجابة واضحة عن السؤال الذي وجهته      . وتعـرب عـن قلقها أيضاً إزاء ظاهرة األمية الوظيفية         

 .بصدد هذه القضية خالل احلوار

التعليم املدرسي يف الدولة وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء االقتراح املثري للخالف، الوارد يف برنامج إصالح  -١٩
 .الطرف، ومفاده منح املدارس اخلاصة متويالً عاماً

 اقترحات وتوصيات -هاء

تشـجـع اللجــنة حكومــة إيطاليــا، بوصــفها عضــواً يف مــنظمات دوليــة، وخاصــة يف صــندوق الــنقد الــدويل   -٢٠
ك املنظمات مع التزامات والبـنك الـدويل، عـلـى بـذل كــل مـا يف وسـعهـا لضـمـان اتسـاق سياسـات ومقررات تل                 

 .املتعلقة باملساعدة والتعاون الدوليني) ١(٢الدول األطراف يف العهد، وال سيما االلتزامات الواردة يف املادة 

وتوصـي اللجـنة بـأن تقـوم الدولـة الطرف بتنظيم اجتماعات إعالمية للقضاة لتعريفهم على أحكام العهد                  -٢١
 .جنةوالتعليقات العامة املعتمدة من الل

 . بشأن ختفيض انعدام اجلنسية١٩٦١وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف اتفاقية  -٢٢

وتوصـي اللجـنة بـأن تكـثف الدولـة الطرف جهودها لتحسني حالة السكان الغجر بشىت الوسائل مبا فيها                     -٢٣
، ووضع برامج لتشغيل إحالل املخيمات وتوفري مساكن رخيصة، واضفاء صفة قانونية على وضع املهاجرين الغجر

وتعليم اآلباء، وتوفري الدعم ألسر الغجر اليت لديها أطفال يف املدارس، وتوفري تعليم أفضل ألطفال الغجر، وتعزيز              
 .وتنفيذ تشريعات مناهضة للتمييز، خاصة يف قطاعي العمالة واإلسكان

 ملنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بعدم      وتناشـد اللجنة الدولة الطرف أن تنفذ توصيات جلنة اخلرباء التابعة           -٢٤
وسـتقدر اللجـنة تـلقي أي معـلومات تفصـيلية عـن نظـام تفتيش العمل يف التقرير                 . مركـزة عمـليات تفـتيش العمـل       

 .الدوري التايل
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. وتدعـو اللجـنة الدولـة الطـرف إىل اختـاذ تدابـري فعالـة لضـمان متـتع العمـال بظروف عمل تكفل السالمة                 -٢٥
جـه الـتحديد، بـأن تعـتمد الدولة الطرف تدابري تشمل تشريعات ملنع احلوادث، خاصة يف املوانئ                 وتوصـي، عـلى و    

وتوصي اللجنة أيضاً بأن ). ١٩٧٩ (١٥٢وبأن تصدق اتفاقية السالمة والصحة املهنيتني ملنظمة العمل الدولية رقم 
، واالتفاقية بشأن العمل )١٧٤رقم  (١٩٩٣تصـدق الدولـة الطـرف اتفاقيـة مـنع احلـوادث الصـناعية الكبرية لعام                 

 ).١٧٥رقم  (١٩٩٤بعض الوقت لعام 

بشأن ) ١٥٩رقم  (١٩٨٣وتشـجع اللجـنة الدولـة الطـرف عـلى أن تصـدق، وفقـاً ملـا هو خمطط، اتفاقية             -٢٦
الدوري وستقدر اللجنة تلقي أي معلومات من وزارة العمل، يف التقرير ). اخلاصة باملعوقني(التأهيل املهين والعمالة 

 .التايل، بشأن القضايا اليت بتت فيها احملاكم مبوجب التشريعات اخلاصة بالعجز

وتوصـي اللجـنة بـأن تضـع الدولـة الطرف استراتيجية وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة، تتضمن عناصرها                     -٢٧
لقضــاء، وإنشــاء مجـع الــبيانات، وســن التشــريعات ذات الصـلة، وتنظــيم دورات تدريــبية لــتوعية قـوات الشــرطة وا   

 .مالجئ للنساء املتعرضات للضرب، وشن محالت لزيادة وعي اجلمهور

وتوصـي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية وطنية شاملة منسقة وموحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة             -٢٨
 .املتمثلة يف االجتار بالنساء واألطفال واستغالل القُصر اجلنسي ودعارة األطفال

ــلة يف الفــروق االقتصــادية     وت -٢٩ وصــي اللجــنة الدولــة الطــرف بــأن تتصــدى جبديــة للمشــكلة املســتمرة املتمث
واالجـتماعية بـني مشـال إيطاليـا وجـنوا، اليت متارس تأثرياً سلبياً على أوضاع النساء والشباب واألطفال والفئات                    

 .املظلومة واملهمشة

دها ملساعدة من يعيشون حياة يف مستوى دون خط الفقر، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثِّف جهو -٣٠
 .وأغلبيتهم من النساء

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تعاجل يف تقريرها الدوري التايل مسألة تكاليف العالج الطيب يف إطار        -٣١
النظام بالنسبة لصحة الـنظام املخصـخص، والـتدابري الـيت تـتخذها ملكافحـة اآلثـار السـلبية اليت قد تترتب على هذا                

وتتطـلع اللجـنة أيضـاً إىل تـلقي مـزيد مـن املعـلومات عن نتائج آخر خطة صحية وطنية منجزة،             . الفـئات الضـعيفة   
 .وخاصة فيما يتعلق باألشخاص الكبار يف السن والفئات الضعيفة األخرى

 .سي اللجوء دون متييزوحتث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نظام الرعاية الصحية املدعومة مللتم -٣٢

وتوصـي اللجـنة بـأن تضـع الدولة الطرف استراتيجية وطنية، وخطة عمل وطنية، ملعاجلة املشاكل الكبرية                    -٣٣
 .املتعلقة بظاهرة التخلي عن املدارس والبطالة بني الشباب
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 .وتود اللجنة أن تتلقى معلومات عن مدى انتشار ظاهرة األمية الوظيفية يف إيطاليا -٣٤

وفـيما يتعـلق بالـتمويل العـام لـلمدارس اخلاصة، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن أي متويل من هذا القبيل        -٣٥
 .جيب أن يتم بدون متييز قائم على أي من األسس احملظورة

وتدعو اللجنة الدولة  . وتوصي اللجنة بأن تعمم الدولة الطرف هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع            -٣٦
 .ىل إطالعها على تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية يف تقرير إيطاليا الدوري التايلالطرف إ
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