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  جلنة حقوق الطفل
   واخلمسونالثامنةالدورة 

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧ -سبتمرب /أيلول ١٩

 مـن   ٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  االتفاقية

  إيطاليا: املالحظات اخلتامية    
 نظرت اللجنة يف التقرير املوحد اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع املقدم من             -١

ــا  ٢٠ املعقــودتني يف ١٦٤٣ و١٦٤٢وذلــك يف جلــستيها  ،(CRC/C/ITA/3-4) إيطالي
 ١٦٦٨ جلـستها    واعتمدت يف ). SR.1643 و CRC/C/SR.1642 انظر (٢٠١١ سبتمرب/أيلول

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ٧املعقودة يف 

  مقدمة  - أوالً  
 وبـالردود   (CRC/C/ITA/3-4)رحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقرير الدوري        ت  -٢

هو ما أتاح تكوين فكرة أوضـح       و). CRC/C/ITA/Q/3-4/Add.1(اخلطية على قائمة املسائل     
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والصريح الذي جرى         .  يف الدولة الطرف   عن احلالة 

  .الذي ميثل قطاعات متعددةومع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى 

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -ثانياً   
  : إجيابياًوتعتربها أمراً اعتماد التدابري التشريعية التاليةبترحب اللجنة   -٣

 هنوالد بشأن محاية عالقة األمهات احملتجزات بأ      ٦٢/٢٠١١القانون رقم     )أ(  
  ؛٢٠١١ أبريل/نيسان يف ،القصر
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 املعـين   أمني املظامل الوطين  نصب   إنشاء م  بشأن ١١٢/٢٠١١القانون رقم     )ب(  
  ؛٢٠١١ هيولي/متوز، يف واملراهقنيألطفال بشؤون ا
 بشأن مكافحة االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال         ٣٨/٢٠٠٦القانون رقم     )ج(  

  ؛٢٠٠٦ فرباير/، يف شباطأيضاً اإلنترنتشبكة والتصوير اإلباحي للطفل عن طريق 
ضانة احل و األبوينانفصال  املتعلقة ب حكام  األ بشأن ٥٤/٢٠٠٦القانون رقم     )د(  

  ؛٢٠٠٦فرباير /شباطشتركة لألطفال، يف امل
        لـيم ملـدة ال تقـل       ذي يقضي بإلزامية التع   ال،  ٢٩٦/٢٠٠٦القانون رقم     )ه(  

         /كـانون األول  ، يف    عامـاً  ١٦ إىل   ١٥لعمـل مـن     ل رفع السن الدنيا   سنوات و  ١٠عن  
  ؛٢٠٠٦ديسمرب 
تـشويه   بشأن األحكام املتعلقة مبنع وحظر ممارسة        ٢٠٠٦/ ٧القانون رقم     )و(  

  .٢٠٠٦يناير /كانون الثاينإلناث، يف األعضاء التناسلية ل
  :على الصكوك التالية أو االنضمام إليهابالتصديق  أيضاًوترحب اللجنة   -٤

        اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتـار باألشـخاص، يف              )أ(  
  ؛٢٠١٠عام 

           اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا االختيـاري، يف             )ب(  
  ؛٢٠٠٩عام 

 واملعاقبة  ، وخباصة النساء واألطفال   ، منع وقمع االجتار باألشخاص    بروتوكول  )ج(  
  ؛٢٠٠٦عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف عام 

اتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني، يف            )د(  
  ؛٢٠٠٧عام 
  :التاليةاملؤسساتية والسياساتية لتدابري ختاذ اا بأيضاًوترحب اللجنة   -٥

       آخرهـا يف    أكثر من مـرة      ة املرصد الوطين لألطفال واملراهقني     والي ديجتد  )أ(  
  ؛٢٠١٠عام 

املواضيع وحتديد  قوق  احلمحاية  ت الرامية إىل    خطة العمل الوطنية والتدخال     )ب(  
  ؛)٢٠١١-٢٠١٠( لسنوات مناء الطفل

خلـدمات  احمللي لتقـدمي ا    النظامثنائية للتدخل من أجل تطوير      ستاالطة  اخل  )ج(  
  ؛)٢٠٠٩-٢٠٠٧( املبكرة يف مرحلة الطفولةاالجتماعية وية والترب

االستراتيجي يف جمال محاية    توجيه  إنشاء جلنة الوزراء املعنية بالسياسات وال       )د(  
  ؛٢٠٠٧ بريلأ/ نيسان١٣رئيس جملس الوزراء يف صادر عن مرسوم مبوجب حقوق اإلنسان 
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، )٢٠٠٧(إنشاء جلنة تنسيق األنشطة احلكومية ملكافحة االجتـار بالبـشر        )ه(  
) ٢٠٠٧(االستغالل الشديد   والعنف و واللجنة املشتركة بني الوزارات لدعم ضحايا االجتار        

  ؛)٢٠٠٧(واملرصد املعين باالجتار بالبشر 
  ).٢٠٠٨-٢٠٠٦(عي االجتماالستبعاد واخطة العمل الوطنية ملكافحة الفقر   )و(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - ثالثاً  

  )االتفاقية من ٤٤  املادة من٦ والفقرة ٤٢ و٤ تاناملاد(التدابري العامة للتنفيذ   -ألف   

  التوصيات السابقة املقدمة من اللجنة    
 للجنـة اأبـدهتا   اليت  تنفيذ املالحظات اخلتامية    لترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف        -٦

التقريـرْين األوليـْين    و )٢٠٠٣،  CRC/C/15/Add.198 (بشأن التقرير السابق للدولة الطرف    
املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغالل         وتوكول االختياري   الربمبوجب  ني  املقدم

والربوتوكول االختيـاري    ،)٢٠٠٦،  CRC/C/OPSC/ITA/CO/1(املواد اإلباحية   األطفال يف   
 .)٢٠٠٦، Corr.1 وCRC/C/OPAC/ITA/CO/1(طفال يف الرتاعات املسلحة املتعلق بإشراك األ

العديد من الشواغل اليت أعربت عنها والتوصيات اليت قدمتها إما          أسف لكون   غري أن اللجنة ت   
  .أهنا مل تعالَج أو مل تعالَج مبا فيه الكفاية

ة التوصيات اليت   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجل           -٧
 املتعلقة بالتنـسيق،    التوصيات، مبا يف ذلك      اليت ُنفذت بطريقة ال تفي بالغرض      أو مل تنفذ 

املصاحل مراعاة   و ، االتفاقية، وعدم التمييز   بشأن املنتظمالتدريب  توفري  وختصيص املوارد، و  
 وطـاليب   وية، والتبين، وقضاء األحداث، واألطفال الالجئني     اهلالفضلى للطفل، واحلق يف     

  .لتوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية الكافية لملتابعةوااللجوء، 

  التنسيق    
 مستويات احلكـم   احلكومة املركزية إىل      انتقال السلطة من   ن بالقلق أل  تشعر اللجنة   -٨

غري منـصف   على حنو   سهم يف تنفيذ االتفاقية     أ دون الوطنية، اإلقليمية وغريها من املستويات     
، من بينـها     أن مثة آليات تنسيق خمتلفة     يف هذا السياق،  وما ُيقلق اللجنة    . ملستوى احمللي على ا 

تنـسيق الفعـال    املناسبة لتـويل ال   والية   تتمتع بال  قد ال ،  املرصد الوطين لألطفال واملراهقني   
وتشعر . لطفلاحقوق  املعنية بإعمال   العديد من الكيانات    اليت يضطلع هبا    للسياسات والربامج   

إىل فريق عامل يتوىل تنسيق ختطيط       اإلقليمي   - ملؤمتر احلكومي الفتقار ا جنة بالقلق كذلك    الل
  .الطفلالسياسات ذات الصلة حبقوق وتنفيذ 
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ان تنسيق تنفيذ االتفاقية    عن ضم احلكومة املركزية    مبسؤولية   ذكرإن اللجنة إذ ت     -٩
يمية يف هـذا الـصدد،      الدعم الالزم للحكومات اإلقل   توفري   القيادة و  واالضطالع بدور 

  : مبا يليلدولة الطرفاتوصي 
 وحتديـده بـشكل   لألطفال واملـراهقني  دور املرصد الوطين     استعراض  )أ(  
 الـوزارات   مجيـع  يفقوق الطفـل    املتعلقة حب ربامج  السياسات و ال لتنسيق تنفيذ    واضح

مهـا   عند قيا  ،أن تكفل لدولة الطرف   على ا و. على مجيع املستويات  املعنية و واملؤسسات  
لتنفيذ سياسات الالزمة املوارد البشرية والتقنية واملالية مده باملرصد الوطين وعزيز بذلك، ت
  على املستويات الوطين واإلقليمي والبلدي؛يف جمال حقوق الطفل  ومتسقة وحمكمةشاملة 

 يف مجيع املناطق     تطبيقا متسقا  التفاقيةاوضع آليات فعالة لضمان تطبيق        )ب(  
 الوطين واإلقليمي، واعتماد معايري وطنيـة مثـل         ني التنسيق بني املستوي   من خالل تعزيز  

  .(Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali) لخدمات االجتماعيةلساسية األستويات امل

  وطنيةاللعمل اخطة     
الطفـل  محاية حقوق   الرامية إىل   الوطنية  والتدخل  اعتماد خطة العمل    اللجنة  تالحظ    -١٠
بالقلق ألهنا مل ُتنفَّـذ      الوقت   نفسيف  بيد أهنا تشعر    ،  )٢٠١١-٢٠١٠( ه لسنوات النمو  ومنائ

لعمل علـى املـستوى     ، وألن عملية ختصيص املوارد خلطة ا      ميزانيةأي  هلا  بعد ومل ُتخصص    
وعالوة على ذلك، تشعر اللجنـة بـالقلق   . قد ُتسبِّب مزيدا من التأخري يف تنفيذها     اإلقليمي  

  .تقييموالرصد نظام حمدد للمل إىل ة العالفتقار خط
ختصيص األموال الالزمة لتنفيذ خطـة  يف باإلسراع توصي اللجنة الدولة الطرف    -١١

ختـصيص األمـوال    على  ، قدر املستطاع،    األقاليمشجع  العمل على املستوى الوطين، وتُ    
 بتنقيح أيضاً وتوصي اللجنة الدولة الطرف   . ألنشطة على الصعيد اإلقليمي   تنفيذ ا الالزمة ل 

الدولة الطرف  كذلك  اللجنة   وتوصي   .ييموالتقرصد   لل  خاصاً لتتضمن نظاماً خطة العمل   
   .متابعة هلذه املالحظات اخلتامية) والالحقة( خطة العمل احلالية نيبالسهر على تضم

  الرصد املستقل    
طفال ألاملعين بشؤون ا  وطين  الظامل  إلنشاء منصب أمني امل    عن ارتياحها  اللجنة   تعرب  -١٢

األطفال  مظامل وترحب بإنشاء منصب أمني. ٢٠١١ هوليي/متوزالقانون يف مبوجب واملراهقني 
فيما يتعلـق   املؤسسات  بالقلق إزاء االختالف الكبري بني هذه       تشعر  بيد أهنا   ،  أقاليميف عدة   

ني  اإلقليمي مناء املظامل ، وألن الوالية املسندة أل    التعييناتواملوارد   والتركيبة واهليكل و   واليةبال
 مؤسسة وطنية   ألن إنشاء وتأسف اللجنة   . األفراد والنظر فيها  تلقي شكاوى   ال ُتخوهلم مجيعا    

  . وقتا طويالاستغرقمستقلة حلقوق اإلنسان قد 
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مكتب أمني املظامل الوطين اجلديـد   بأن تكفل إنشاء    توصي اللجنة الدولة الطرف       -١٣
البـشرية  ، وتزويده مبا يكفي مـن املـوارد   على وجه السرعةألطفال واملراهقني  املعين با 

) ٢٠٠٢(٢ لتعليق اللجنة العـام رقـم   وفقاًه وفعاليته، يتاملالية لضمان استقاللووالتقنية  
كمـا  . بشأن دور مؤسسات حقوق اإلنسان املستقلة يف تعزيز حقوق الطفل ومحايتـها           

األقاليم بـشكل  وتعزيز حقوق الطفل يف مجيع    محاية  بضمان  الدولة الطرف   اللجنة  توصي  
 مبـساعدة   ألطفال واملراهقني  املعين با  أمني املظامل الوطين  يشمل ذلك قيام    موحد وفعال، و  

حتث اللجنة الدولـة     و .هان والتنسيق فيما بي    األطفال اإلقليمية القائمة   ني مظامل أممكاتب  
ـ  لهاي وتفع إنشاء آلية وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان      بعجلة    على الدفع قدماً   الطرف ا ، مب

  ومحايتـها   مع املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان         يتفق متاماً 
 ، رصـداً  حقوق الطفـل  ها  حقوق اإلنسان، مبا في   لرصد   اضمانوذلك  ،  )مبادئ باريس (

  . ومنهجياًشامالً

  ختصيص املوارد    
 توصـيتها   تنفيـذ عن   معلومات يف تقرير الدولة الطرف       ورودتأسف اللجنة لعدم      -١٤

 أحنـاء    املخصصة للطفل يف خمتلـف     مليزانيات القطاعية جلميع ا حتليل  املتعلقة بإجراء   السابقة  
لـق بوجـه    القاللجنة  ويساور  ). ٩، الفقرة   CRC/C/15/add.198 ( وأقاليمها الدولة الطرف 

 تمويلحجب ال ص اعتمادات امليزانية املخصصة للتعليم، و     يقل إىل ت  ، إزاء اللجوء مؤخراً   خاص
إزاء خفض متويل   و،  ٢٠١٠ لعام   اخلدمات االجتماعية والتعليمية  لتطوير   ةطة االستثنائي ن اخل ع
 الـوطين الـصندوق   األسرة، والصندوق الوطين للسياسات االجتماعية و     ات املتصلة ب  سياسال

 ما ُيرصد من     يف  التفاوت بني األقاليم    إزاء أيضاًوتعرب اللجنة عن قلقها     . لألطفال واملراهقني 
كمـا  .  الطفولة املبكرة، والتعليم والصحة    مرحلةيف ذلك   ت وإنفاق على الطفل، مبا      خمصصا

ـ     لدولة الطرف   ا يف تصنيف األخري  إزاء التراجع   تشعر اللجنة بالقلق            دويل علـى الـصعيد ال
ظـل  يف   واللجنة   .آثار على حقوق الطفل   ما قد يترتب على ذلك من        و ،فيما يتعلق بالفساد  

            على اخلدمات املقدمة لألطفـال الـيت قـد         قلقة  يطاليا،  الذي تعيشه إ  اهن  املايل الر الوضع  
  . ال حتظى باحلمايةقد ال ُتكتب هلا الدميومة و

جراء حتليـل شـامل     بإ) ٩، الفقرة   CRC/C/15/add.198(تكرر اللجنة توصيتها      -١٥
 نتـائج هـذا      إىل اًواستناد. قليميلألطفال على املستويني الوطين واإل     املخصصة   لمواردل

اإلنصاف يف رصد اعتمـادات امليزانيـة       أن تضمن   لدولة الطرف   يتعني على ا  التحليل،  
مع التركيز على مرحلة الطفولة املبكـرة،       األقاليم العشرين كافة    املخصصة لألطفال يف    
جلاليـات  املهاجرين وغريهم من ا   أطفال  إدماج   وبرامج   ، والتعليم ،واخلدمات االجتماعية 

 ملسألة الفساد، وضمان محايـة      يةفعالبالتصدي  بتوصي اللجنة الدولة الطرف     و. ةاألجنبي
  .الراهنالوضع املايل ظل   اإلنفاق يفمجيع اخلدمات املقدمة لألطفال من خفض
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  مجع البيانات    
طفـال   واحلماية لأل  رعايةن توفري ال   بإنشاء نظام معلومات وطين ع     حتيط اللجنة علماً    -١٦
اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء حمدوديـة        غري أن   . ٢٠١٢ يف عام    جنازهُيتوقع إ سرهم،  ألو

املتعلقة بضحايا العنف مـن     حصاءات   وخباصة اإل  حقوق الطفل، ن إعمال   البيانات املتاحة ع  
مبن فيهم األطفال املودعون يف مؤسـسات       (احملرومني من بيئتهم األسرية     األطفال واألطفال   

األطفـال املتبـنني،    وستغالل االقتصادي، واألطفال املعوقني،      ضحايا اال  األطفال، و )الرعاية
كبري يف  الوتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التفاوت       . الالجئني وطاليب اللجوء األطفال   األطفال  و

  . ودرجة فعاليتها اآلليات اإلقليمية جلمع البياناتاتقدر
ـ علومات املنظام  التفعيل الكامل ل حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان       -١٧ وطين ال

املوارد البشرية والتقنية واملالية    تزويده ب و،   الرعاية واحلماية لألطفال وأسرهم    بشأن توفري 
  قدرةيف مجع املعلومات ذات الصلة يف مجيع أحناء البالد لتعزيزمبا يكفل له الفعالية الالزمة  
 الطرف على   الدولةوتوصي اللجنة   .  ومحايتها قوق الطفل النهوض حب لى  الطرف ع الدولة  

بني األقاليم  لقياس التفاوت األقاليم يف مجيع تسق متاماًمهنج بضمان اتباع وجه اخلصوص، 
  .بشكل فعال ومعاجلته

  تدريبال    
رجال وتوفري التدريب ملوظفي إنفاذ القانون      اليت تشري إىل    علومات  من امل رغم  على ال   -١٨

تها توصـي  بعـد    ولة الطرف مل تنفـذ    سف ألن الد  تشعر اللجنة باأل  ،  "الكارابينيريي"الدرك  
منتظم بـشأن    تدريب   بشأن توفري ،  )٣١و) د(١٩الفقرتان  ،  CRC/C/15/Add.198(السابقة  

، مبا يف ذلك     أو ألجلهم  األطفالمع  حقوق الطفل جلميع الفئات املهنية اليت تعمل        االتفاقية و 
ـ    ون العام واملدع و الكارابينريي،و إنفاذ القانون،    وموظف واألوصـياء  ن  وامن والقـضاة واحمل
ن ون الصحي ون واملهني ون االجتماعي و اخلدمة املدنية والعامل   وألطفال، وموظف ن على ا  والقانوني
  .نون الصحيون والعاملواحمللي واملدرسعلى املستوى ن ون احلكوميوواملسؤول

ية إلزامية بشأن حقوق الطفل     تدريبتنظيم دورات   ضمان  بتكرر اللجنة توصيتها      -١٩
       ،  أو ألجلـهم األطفـال مـع  جلميع الفئات املهنية اليت تعمل    مة ومتواصلة، بصورة منتظ 

  .وظفي إنفاذ القانون، والكارابينيريي، والقضاة وموظفي السجونملوال سيما 

  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
 على قطاع األعمـال لالمتثـال        الدستور بفرض التزام عام مبوجب   ترحب اللجنة     -٢٠
 االجتماعيـة للـشركات  تعزيز املسؤولية وتالحظ أن ، ص عليها يف الدستور  لمبادئ املنصو ل

مناقـشة  الحـظ   كما ت . ها وإعماهلا يتم يف إطار مبادرات طوعية من قطاع األعمال         وتنظيم
 املسؤولية االجتماعيـة للـشركات  تتعلق بتشريعات أخرى ل ، حالياً النوابوالشيوخ  جملسي  

مبا يف ذلك منح الشركات اليت تستويف       ،  )على التوايل ،  ٥٩ والقانون رقم    ٣٨٦القانون رقم   (
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بالقلق ألن تلك التـشريعات مل تـراع        شعر  بيد أن اللجنة ت    .ضريبية فاءاتمعايري معينة إع  
 املتعلقة  دعاءاتالاللجنة بالقلق إزاء ا   تشعر  باإلضافة إىل ذلك،    و. حقوق الطفل بالقدر الكايف   

إيطاليـا،  ها  األوروبية، مبا في  البلدان   هستوردي ت  الذ  القطن مجعألطفال يف   القسري ل عمل  بال
وتالحظ اللجنـة أن هـذا      . استغالل عمل األطفال يف البلدان املصدرة     وهي بذلك قد تيسر     

 منظمة العمل الدولية وأن الربملان األورويب يناقش مشروع قرار          جتريهتحقيق  خيضع ل املوضوع  
إىل تشكيل جلنة حتقيـق     بيف مجلة أمور،     ،مإىل القيا  املفوضية األوروبية و أوروبا   جملس يدعو

 بشكل مؤقت ريثما تقـوم منظمـة        يف قطاع القطن   املعمم   نظام األفضليات جانب سحب   
   .العمل الدولية بإعداد تقرير عن بعثتها

واحتـرام  ضمان محاية   عن   األساسيةة  ياملسؤولاليت تتحمل     الدولة هي  نث إ حي  -٢١
الشواغل املتعلقة   توصي اللجنة بإدراج     ،قوق الطفل حل احلكومية وغري احلكومية     األطراف

جملس الـشيوخ وجملـس     على   املعروضة حالياً يف التشريعات   بشكل حمدد   قوق الطفل   حب
إىل  بصفة خاصة    شارةاإلحقوق اإلنسان، مع    معايري مسؤولية الشركات عن     سن  لالنواب  

 ن ينص القانون على    أ األمهية مبكان عالوة على ذلك، سيكون من      و. اتفاقية حقوق الطفل  
إىل بإحالة حاالت انتهاك حقوق الطفـل وحقـوق اإلنـسان           ف  اشرالسماح هليئات اإل  

ئها يطاليا، وشـركا  إ يف   ةقيماملبأنشطة الشركات   ما يتعلق   مبا يف ذلك    ،  السلطة القضائية 
بااللتزام بتحمل  باإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف        و. التجاريني يف اخلارج  

 الذي اسُتخدم األطفال يف     القطنعدم دخول   يتها يف إطار االحتاد األورويب لضمان       مسؤول
السوق األوروبية، وذلـك باسـتخدام   إىل ) يف أوروبا أو يف مكان آخرسواء أُنِتج (مجعه  

باإلضـافة إىل   و. ات التجارية األوروبيـة   يتفاقيف اال نفوذها لضمان احترام حقوق الطفل      
للرصد الفعال   ًا واضح اً إطار ة املقترح اتلتشريعيف ا  تدرجأن  لدولة الطرف   لذلك، ميكن   

 األطفال من خالل سالسـل       تشغيل يطاليا يف إيف  ة  الشركات املقيم عدم مسامهة    لضمان
  .التجاريني يف اخلارجئها  أو شركاإمدادها

  التعاون الدويل    
دخلـها   يف املائة من     ٠,٢٠ نسبة تناهز تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف خصصت         -٢٢

 ببلوغ اهلدف املتفق عليـه      التزمت، وأهنا   ٢٠٠٦القومي اإلمجايل للمساعدة الدولية يف عام       
. ٢٠١٥ يف املائة من دخلها القومي اإلمجايل حبلول عام          ٠,٧دولياً املتمثل يف ختصيص نسبة      

 مستويات املساعدة اإلمنائية الرمسية، مبا يف ذلك مـسامهتها يف           خفضالحظ بقلق   غري أهنا ت  
، ٢٠٠٦ يف عام    هتا بعد أن بلغت ذرو    ،باستمرار) اليونيسيف( منظمة األمم املتحدة للطفولة   

  .٢٠١٠نصف هذا املبلغ يف عام ما دون  إىل لتتراجع
،  عديـدة  بلـدان عاين منها    املالية اليت ت   املصاعب هااعتبارإن اللجنة إذ تضع يف        -٢٣

فاض املساعدة اإلمنائية الرمسية    معاجلة اخن أن تسعى جاهدة إىل     تشجع الدولة الطرف على     
 يف املائة مـن     ٠,٧ بنسبة    اهلدف املتفق عليه دولياً    بلوغ من أجل    هامسار منو العودة إىل   و
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ضمان كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على       . ٢٠١٥الناتج القومي اإلمجايل حبلول عام      
مع البلـدان   ربمة  املالدولية  التعاون  ات  ياتفاقة قصوى يف    إعمال حقوق الطفل أولوي   منح  
قوق الطفـل،   املعنية حب  زيادة دعمها للمنظمات الدولية      إىلاهدة   ج يسعالعلى   و ،النامية

عنـد القيـام بـذلك،     ،الدولة الطـرف تقترح اللجنة أن تراعي    و. وخباصة اليونيسيف 
  .املالحظات اخلتامية اليت وضعتها جلنة حقوق الطفل فيما خيص البلد املتلقِّي املعين

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (ملبادئ العامة ا  - باء  

  عدم التمييز    
 ضد األطفـال    يةزيميتالقوانني واملمارسات ال   إزاء السياسات و   بالغقلق  تشعر اللجنة ب    -٢٤

  :، إزاء ما يليويساور اللجنة القلق بوجه خاص. الدولة الطرف هشة يف الذين يعيشون أوضاعاً
 فيما يلي املشار إليهم   (ل الروما والسينيت والكامينانيت     التمييز ضد أطفا  ممارسة    )أ(  

ـ لتعلـيم و الصحة واحقوقهم يف  منها إعمال ورمملة أ  جب فيما يتعلق ) أطفال الغجر ب ستوى امل
  الئق، والضمان االجتماعي؛العيشي امل

تقضي بتخفيف العقوبات املعمـول     تعديالت على قانون العقوبات     إدخال    )ب(  
توصـية  الالف  وهو ما خي  ،   أو اإلثين  لعرقيالتفوق  عاية اليت تروج ألفكار ا    هبا فيما يتعلق بالد   

 ؛))ب(٢١ الفقرة ،CRC/C/15/Add.198(اللجنة  املقدمة من السابقة

 الشرعيني أو األطفـال املُعتـرف       عاملة بني األطفال  امليف  استمرار التباين     )ج(  
وتأسف اللجنة يف   . رج إطار الزواج  املولودين خا وبني األطفال   األبناء الطبيعيني،   بنسبهم أو   

الدولة الطرف مل تصدق على االتفاقية األوروبية املتعلقة باملركز القـانوين           هذا الصدد، ألن    
ثناء احلوار  أمعلومات  ا قُدم من     مب حتيط اللجنة علماً  و. لألطفال املولودين خارج إطار الزواج    

  . التشريعات املقترحة يف هذا الصددالذي جرى بشأن
ضـمان   على    اللجنة الدولة الطرف   حتث من االتفاقية،    ٢ املادة    أحكام يف ضوء   -٢٥

متتع مجيع األطفال يف الدولة الطرف حبقوق متساوية مبوجب االتفاقيـة دون متييـز ألي               
  :ا يليالقيام مبسبب من األسباب، وتدعوها هلذه الغاية إىل 

على كافـة   الفعلي  اء  التعجيل باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان القض        )أ(  
اخلـدمات األساسـية    أطفال الروما ال سيما يف نظام التعليم، وتوفري  التمييز ضد   أشكال  
، CERD/C/ITA/CO/15 (صيات جلنة القضاء على التمييز العنصري     ، متاشياً مع تو   للروما
  ؛)٢٠الفقرة 

االعتماد الفعلي خلطة عمل وطنية شاملة بشأن منع العنصرية والتمييـز             )ب(  
          العنصري وكره األجانب والتعصب مع املراعاة التامة جلميـع األحكـام ذات الـصلة              
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 حقـوق    من اتفاقية  ٢يف إعالن وبرنامج عمل ديربان والتركيز، بوجه خاص، على املادة           
  ؛الطفل

تعزيز والية املكتب الوطين ملكافحة التمييز العنصري، وال سيما يف جمال             )ج(  
  عمال عنصرية وأعمال تنم عن كره األجانب؛ظام عن تعرض األطفال ألبانتمجع البيانات 

 ٦١شددة يف املادة     امل ظروفاحلض على الكراهية باعتباره من ال      إدراج  )د(  
  ؛اجلنائيقانون المن 

اختاذ التدابري التشريعية املناسبة للقضاء على مجيع جوانب التمييز املتبقية            )ه(  
   الزواج؛نطاقملولودين خارج ر الزواج واألطفال ايف إطابني األطفال املولودين 

التصديق على االتفاقية األوروبية املتعلقة بـاملركز القـانوين         باإلسراع    )و(  
  .لألطفال املولودين خارج إطار الزواج

  احترام آراء الطفل    
 مـن   ١٢ احملكمة الدستورية بـشأن املـادة        اإلعالن الذي أصدرته  ترحب اللجنة ب    -٢٦

ه جيوز اعتبـار    مباشرة يف النظام القانوين احمللي، وأن     حيث اعتربت أهنا قابلة للتطبيق       االتفاقية
ي ذ، ال ٥٤/٢٠٠٦القانون رقم   تنظر اللجنة بإجيابية إىل     كما  . يف الدعاوى   معنياً طرفاًالطفل  

إىل ضانة، و احلطالق و ال و األبوينفصال  ما يتعلق بقضايا ان    في الطفلنص على االستماع إىل     ي
لطفل يف إجراءات التبين وحتديد حقوق      لتعيني حمام   بلتزام  اليت تنص على اال   ام القانونية   األحك

 ٢٠٠٨ينـاير   /كانون الثـاين   ٢٨ املؤرخ ٢٥ املرسوم التشريعي رقم      إىل الوالدين، وكذلك 
إال أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق       . يف االستماع إليهم  حق األطفال غري املصحوبني     الذي أقر   

  :يلي ما إزاء
مجيـع   االستماع إليه يف     لطفل يف  ينص على حق ا     صريح نصعدم وجود     )أ(  

  الدعاوى املدنية واجلنائية واإلدارية؛
 املتعلق بتعيني   ١٤٩/٢٠٠١ مبادئ توجيهية لتنفيذ القانون رقم       عدم وجود   )ب(  

    عن الطفل يف قضايا التبين؛دفاعللحمام 
القـوانني  وضـع   عمليـة   يفألطفـال التشاور بشكل منتظم مـع ا    عدم    )ج(  

احمللي، وعدم وجـود مبـادئ       وأقليمي  اإل وأ على الصعيد الوطين     تعنيهموالسياسات اليت   
املتعلقـة  املـستقبلية   العمـل   خطط    بشأن مشاركة األطفال يف وضع     توجيهية أكثر حتديداً  

  .األطفالب
 بـشأن  )٢٠٠٩ (١٢رقم  لعامللجنة اا وتعليق من االتفاقية، ١٢يف ضوء املادة     -٢٧

  :حق الطفل يف االستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
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االستماع إليه ويكون حق الطفل يف ينص على  حكم قانوين شامل راجإد  )أ(  
مجيع احملاكم واهليئات اإلدارية واملؤسسات واملدارس ومؤسسات رعايـة        يف   تطبيقه واجباً 

تدابري تتيح االستماع    ؤثر على األطفال، واختاذ   تاملسائل اليت   ما يتعلق ب   في واألسراألطفال  
  لدى اختاذهـا، الضمانات الكافية واآلليات الالزمة، وتوفري إىل رأي الطفل بشكل مباشر    

، واالسـتعانة   ختويفهذه املشاركة على حنو فعال دون حدوث تالعب أو          تأمني  لضمان  
  ؛فيها بآراء اخلرباء يف املؤسسات املعنية عند االقتضاء

ـ األ عن   دفاعلل ينيمشروع مبادئ توجيهية لتعيني حمام    اعتماد    )ب(   ل يف  اطف
  قضايا التبين؛

 األطفـال يف وضـع التـشريعات        مراعاةاختاذ التدابري الالزمة لضمان       )ج(  
من خالل إنشاء   وذلك  ،  األطفال جمالس   توطيد، مبا يف ذلك     موالسياسات ذات الصلة هب   

  .ة أو وطنيةإقليمي هياكل دعم

مـن  ) أ( الفقـرة  و ،١٩ و ١٧-١٣ و ٨ و ٧ املواد(حلقوق املدنية واحلريات    ا  -جيم   
  ) من االتفاقية٣٧املادة 

  التسجيل واجلنسية    
فيما يتعلق حبق األطفـال    املفروضة  تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود القانونية والعملية          -٢٨

 إلزام مجيع األشخاص ، إزاءصاوجه خويساور اللجنة القلق ب  . يف أن ُيسجَّلوا  من أصل أجنيب    
باالستظهار برخصة ، ألمن العاماملتعلق با ٩٤/٢٠٠٩لقانون رقم  مبوجب ا،من غري اإليطاليني

 أيـضاً بالقلق  وتشعر اللجنة   .  املدنية  احلالة سجالتنسخ من   ن أجل احلصول على     ماإلقامة  
بـضع  وجـود   تقارير عن  ورودذلكمبا يف حالة األطفال عدميي اجلنسية حبكم الواقع،       إزاء  

  .الروماأطفال بني مئات من عدميي اجلنسية 
يف إطـار   املقدمة   ٤٠لتوصية رقم   لاللجنة، إذ تشري إىل قبول الدولة الطرف        إن    -٢٩

يطاليـة   اجلنـسية اإل بشأن ٩١/١٩٩٢االستعراض الدوري الشامل لتنفيذ القانون رقم      
         ، A/HRC/14/4/Add.1( يف إيطاليـا     الـذي يعيـشون   بطريقة حتفظ حقوق مجيع األطفال      

  : مبا يلي، توصي الدولة الطرف)٥ الفقرة
بتسجيل مجيع األطفال الذين ولدوا يف       ، القانون  مبوجب ، االلتزام ضمان  )أ(  

  ؛ العملية يف املمارسة ذلك، وتيسريإيطاليا ويعيشون فيها
ـ        بشأنالقيام حبمالت توعية      )ب(    عنـد   واسجل حق مجيع األطفـال يف أن ُي
واإلثنية وبغض النظـر عـن حالـة إقامـة           ةاالجتماعي اخللفية   ة، بغض النظر عن   الوالد

  ؛الوالدين
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ميكن أن يصبحوا لوال ذلك     ألطفال الذين   ل احلصول على اجلنسية     إتاحة  )ج(  
  .عدميي اجلنسية

  حرية الفكر والوجدان والدين    
 نية أو عدم تلقيها يف    تلقي تربية دي   بالقلق ألن حرية األطفال فيما يتعلق ب       تشعر اللجنة   -٣٠

م وجود بدائل   عد يف املمارسة العملية  يقوضها  ، قد   لثانويةدور احلضانة واملدارس االبتدائية وا    
وجود املعلومات عن توافر وتعميم استمارة عدم الرغبة يف احلـصول           وعدم   ،صاحلةتعليمية  

  .تعليم الديين الكاثوليكيصفوف العلى تربية دينية يف 
، التربية الدينية كون  تلضمان أن   ىل تكثيف جهودها    إالدولة الطرف   تدعو اللجنة     -٣١

  : بالفعل يف التطبيق العمليةاختياري
 على علم مجيع آباء وأمهات التالميذ يف املدارس العامة        كون   من   التأكد  )أ(  

  ؛وإتاحة املعلومات بأكثر اللغات األجنبية استخداماًللتربية الدينية، تام بالطابع االختياري 
 بدائل التعليم الديين الكـاثوليكي    اجليدة فيما يتعلق ب   دراسة املمارسات     )ب(  

ه األحباث للنظر يف توفري بدائل تعليميـة        هذمثل  ىل نتائج   االستناد إ ، و وحتديدها وتوثيقها 
  .الوطنيةالتعليمية مناسبة يف املناهج 

  احلصول على املعلومات املناسبة    
وسائل اإلعالم املطبوعة   تلف قوانني التنظيم الذايت اخلاصة ب     إىل خم إجيابية  تنظر اللجنة ب    -٣٢

ـ   بالقلق معنية باإلعالم والقُصَّر، بيد أهنا تشعر        نة، وإىل إنشاء جل   واملسموعة واملرئية  دم  إزاء ع
 مـن   ١٧تمتع حبقوق الطفل مبوجـب املـادة        مؤات لل وجود إطار قانوين وتعليمي شامل      

دور وسائل  قلقها إزاء   على التمييز ضد املرأة     ملعنية بالقضاء   اللجنة ا  وتشاطر اللجنةُ . االتفاقية
ألن ذلك من شأنه أن     نسية،  كسلعة ج النساء والفتيات   تصوير  يطالية يف   اإلشهار  واإلعالم  اإل

       إزاء   خـاص  وجهاللجنة القلق ب  ويساور  . بأقراهنمعالقتهم  على  منو األطفال و   على   يؤثر سلباً 
  :ما يلي

نـشئت  أُعدم عودة اللجنة الـيت   و والطفل إلنترنتملدونة ا عي  الطابع الطو   )أ(  
  ؛٢٠٠٧ يف عام إىل ممارسة عملها منذ انتهاء واليتها ا تنفيذهلرصد

مزيد من احلماية حلقهم يف اخلصوصية       إىل   األطفال ملحة بني    حاجةوجود    )ب(  
غة يفهمهـا    ول  ميسر بشكلنترنت  إلاستخدام شبكة ا  املتعلقة ب علومات  احلصول على امل  يف  و

  ؛األطفال
ما يتعلـق    الفتيات في  اتاليت قد تؤثر على اختيار    ة  يانلصور النمطية اجلنس  ا  )ج(  

يطالية يف تصوير النساء والفتيـات       اإل شهار واإل عالم، ودور وسائل اإل   ن وتطلعاهت ندراستهب
  ؛ةجنسيكسلعة 
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هو ، و األقليات يف وسائل اإلعالم   أفراد  ملهاجرين و عن ا  صورة سلبية    تقدمي  )د(  
  ؛أطفال هذه الفئات حبقوقهم فعلياً على متتعؤثر على اندماجهم يف اجملتمع وما ي

 استهالكية قد تنطوي على     اًمناطخيلق أ ي  ذالاإلشهارية  عالنات  اإلمضمون    )ه(  
  .ولعب األطفال وغريهاضرر فيما يتعلق باستهالك الغذاء والدواء 

  : مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٣٣
اإلعالم تتـضمن مجيـع     وسائل   و فالودعم وضع مدونة لألط    تشجيع  )أ(  

 من االتفاقية، مبا يف ذلك تشجيع نشر        ١٧املادة  األحكام واألهداف املنصوص عليها يف      
  ؛ةثقافيال وةجتماعيذات املنفعة االاملواد 

 جديدالعودة إىل العمل من  طفل من   ل وا اإلنترنترصد مدونة   جلنة  متكني    )ب(  
   جزاءات إدارية وقانونية فعالة ضد انتهاك املدونة؛وضمان تطبيق

 قيام إعالم مسؤول يضطلع بدور استباقي       اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان     )ج(  
 تنفيذ للرصد يكفل ال   نظاماستحداث  مكافحة العنصرية والتعصب، و   وميلك القدرة على    

  .الفعال لتلك اخلطوات

  سديةالعقوبة اجل    
سيما   ال  بشكل شائع يف املرتل    اجلسديةاللجوء إىل العقوبة    زاء  تشعر اللجنة بالقلق إ     -٣٤
 اللجنـة   يـساور كما  . للتأديبة  مناسبما زالوا يعتربون الصفع وسيلة      أن العديد من اآلباء     و

كافة اجلسدية   العقوبة أشكال   بعد تشريعات حتظر صراحةً   عتمد   الدولة الطرف مل ت    القلق ألن 
، على الرغم مـن     )٢٠، الفقرة   CRC/C/15/Add.41(املرتل  ، مبا يف ذلك يف      ماكنيف مجيع األ  

  .اجلسديةبشأن حظر العقوبة  احملكمة العليا  عنحكمصدور 
الصريح ظر  احلضمن  مبا ي توصي اللجنة الدولة الطرف بإصالح التشريعات احمللية          -٣٥
 تعليـق  مراعاة، مبا يف ذلك يف املرتل، مع ماكنيف مجيع األ كافةً   اجلسدية العقوبةشكال  أل
 وغريها من اجلسديةبشأن حق الطفل يف احلماية من العقوبة     ) ٢٠٠٦(٨للجنة العام رقم    ا

بشأن حق الطفل يف    ) ٢٠١١(١٣ضروب العقوبة القاسية أو املهينة، والتعليق العام رقم         
عي بني   كذلك، بإذكاء الو   وتوصي اللجنة الدولة الطرف   . التحرر من مجيع أشكال العنف    

بديلة التأديب ال ، وطرق   الطفلعلى رفاه   اجلسدية  العقوبة   بشأن تأثري    ناس ال اآلباء وعامة 
  .حقوق الطفلاليت تتوافق مع جيابية اإل
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 ١١-٩و) ٢ و١الفقرتـان   (١٨ و٥املـواد   (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -دال   
  ) من االتفاقية٣٩؛ و)٤الفقرة  (٢٧ و٢٥ و٢١-١٩و

  البيئة األسرية    
مبختلـف  ألسـرة و  تتعلق با بالتقدم احملرز يف اعتماد أول خطة وطنية        نة  ترحب اللج   -٣٦

ضريبية واألسر ذات الـدخل  منح األسر الكبرية خصومات    ، مبا يف ذلك     اليت اتُّخذت التدابري  
علـى االضـطالع     الوالدين واألوصياء القانونيني      بغية مساعدة  ألطفال،ل  عالوات املنخفض

  ماديـاً  التدابري تكتسي طابعـاً    هذه   ألنتشعر بالقلق   غري أهنا   طفال،  م يف تربية األ   سؤولياهتمب
م التربوية من خالل توفري قدراهتالوالدين فيما يتعلق بتعزيز احتياجات بشكل أساسي وال تليب 

يساور و. وتأديبهملتربيتهم   والطرق املثلى    النمومن حيث   احتياجات أطفاهلم   التثقيف بشأن   
تكـاليف  ارتفاع  ، و دودية املراكز احلكومية لرعاية األطفال    حمإزاء   قلق بوجه خاص  الاللجنة  

  .اخلاصة يف املراكز لرعايةا
ذات دعمهـا لألسـر     بضمان اتباع هنج شامل يف      توصي اللجنة الدولة الطرف       -٣٧

تربيـة  طـرق   الكبرية، مبا يف ذلك دعم الدخل، والتركيز على          واألسر   نخفضالدخل امل 
على وجه اخلصوص، بـأن تزيـد        ،وتوصي اللجنة . تثقيف الوالدين األطفال من خالل    

 واالستفادة من احلصول على التعليم اجليد يف مرحلة الطفولة املبكرة     فرص   الدولة الطرف 
الحتـاد األورويب    ا  السـتراتيجية  وفقاً تكاليفها   زيادة القدرة على حتمل    و ،برامج الرعاية 

عليم والرعاية يف مرحلة الطفولة     الت"بيان املفوضية األوربية بشأن     ، و ٢٠٢٠  لعام وروباأل
 الصادر  "تزويد مجيع أطفالنا بأحسن الوسائل يف أوائل حياهتم من أجل عامل الغد            :املبكرة
  .ياملدرسالنطاق  خارج زيادة األنشطة وكذلك ،٢٠١١يف عام 

  ن من بيئة أسريةواألطفال احملروم    
ألطفال احملرومني من ملؤسسات لتوفري الرعاية خارج ا يفاللجنة بالتقدم احملرز ترحب   -٣٨

معايري دنيا  تشعر بالقلق إزاء عدم وجود      إال أهنا   . ١٤٩/٢٠٠١ للقانون رقم    وفقاً،  بيئة أسرية 
ضـعف تنفيـذ   إزاء أو املؤسسات، و  جمتمعات األسر البديلة     لرعاية اليت تقدمها  وا لخدماتل

 لقلق بصفة خاصةا اللجنة  ورويسا.  وتسجيلها تلك اجملتمعات لستقل  بالرصد امل القانون املتعلق   
عن األموال العامة اليت ُتمـنح       املساءلة   وغياب تقييم لنوعية اخلدمات املقدمة      إجراءإزاء عدم   

 وجود تفاوت بني األقاليم من حيث       قلقبوعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة      . ألطفالإليواء ا 
بالكفالة،  تتعلقريعات   اعتماد مبادئ توجيهية مشتركة وتش     اللجوء إىل نظام الكفالة، وعدم    

  .ذه املبادئ والتشريعاتوااللتزام هب
 يف إيطاليا، تشعر    يت تعيش أسرهم ال ب مشلهم   يف مل فيما يتعلق حبق األطفال األجانب      و  -٣٩

األسر النووية اليت تعيش يف      استبعاد اإلجراءات، و   طول املدة اليت تستغرقها    اللجنة بالقلق إزاء  
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 يف  EC/2003/86 توجيه االحتاد األورويب     الذي يقضي بتجسيد   التشريعمبوجب   الدولة الطرف 
  .القانون احمللي

دود اختصاصاهتا، تنفيذ القـانون      بأن تضمن يف ح    توصي اللجنة الدولة الطرف     -٤٠
  :أن تقوم مبا يلي، و ومتساوياًفعاالً األقاليم، تنفيذاً يف مجيع ١٤٩/٢٠٠١رقم 

 للخدمات والرعاية الـيت تقـدمها       اًوطني متفق عليها    دنيااعتماد معايري     )أ(  
هياكـل  "، مبا يف ذلـك      أسريةمجيع مؤسسات الرعاية البديلة لألطفال احملرومني من بيئة         

  مثل الوحدات اجملتمعية اليت تقدم رعاية أسرية؛" اإلقامة
مجيع األطفال  إليداع  ستقل  اضطالع املؤسسات املعنية بالرصد امل    ضمان    )ب(  

 حيصلون علـى  ، وإنشاء آلية ملساءلة األشخاص الذين       ة يف الرعاية  أسرياحملرومني من بيئة    
   هؤالء األطفال؛إليواءعام من القطاع المنح 

 مجيع األطفال احملرومني مـن بيئـة        عن ة شامل دراسة استقصائية إجراء    )ج(  
  هؤالء األطفال؛وإنشاء سجل وطين جلميع  ،أسرية

حلق يف مل مشل    راحة، على ا  لينص ص وحد بشأن اهلجرة    املقانون  التعديل    )د(  
 هذا احلق، مبا يف ذلك األسـر الـيت          الذين ميلكون جانب   وتطبيقه على مجيع األ    ،األسرة

  يف إيطاليا؛تكّونت 
يهـا  واإلشـراف عل  ها  ألسر احلاضنة، وتدريب   ل ضمان االختيار السليم    )ه(  
  ؛ ومركزاً الئقاًاً كافياً مالياًدعمومنحها 
قـرار اجلمعيـة    (ة للرعاية البديلة لألطفال     ـيهيالتوجادئ  ـمراعاة املب   )و(  

  .)، املرفق٦٤/١٤٢العامة 

  بينالت    
الطفـل  وجهات نظـر    املُلزمة اليت تقضي باالستماع إىل      األحكام  بترحب اللجنة     -٤١
 "التبين املفتـوح  "ممارسة  غري أهنا تشري إىل اعتماد      . داخل البلد أو خارجه    التبين   بشأن ئهوآرا

النوع من هلذا حمكم  ومتنيعرب عن قلقها إزاء عدم وجود أساس قانوين      ، وت ٢٠٠٣منذ عام   
.  ملدة غري حمـددة    األسر احلاضنة إزاء املخاطر اليت ينطوي عليها إيداع األطفال لدى          و ،التبين

الـدويل يف  التـبين  إزاء استمرار ممارسة  قلقها  اإلعراب عن   وعالوة على ذلك، تكرر اللجنة      
، ية الهاي حلماية الطفل والتعاون فيما يتصل بالتبين فيما بني البلدان          تفاقبلدان مل توقع على ا    

 املعنيـة   لجنـة التالحظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا      و. رغم عدم وجود اتفاقات ثنائية    وذلك  
ـ      إزاء كثرة  ال تزال تشعر بالقلق      اهنال أ ، إ  بني البلدان  التبينب ، ة عدد وكاالت التـبين اخلاص
  يف عمليـة التـبين   املشاركةطرافبعض األتفيد بتحقيق   تقاريرورود  ة و نظام املراقب قصور  و

  .ملكاسب مالية من هذه العملية
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  : مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٤٢
، بوصفها االعتبار األول يف التشريعات    الفضلى  لطفل  امصاحل  إدراج مبدأ     )أ(  

  لتبين؛ات ، وإجراءا١٤٩/٢٠٠١ ورقم ١٨٤/١٩٨٣رقم مبا فيها القانونان 
 اليت مل تصدق بعد      لألطفال إبرام اتفاقات ثنائية مع مجيع البلدان املرسلة        )ب(  

  ؛١٩٩٣  لعامعلى اتفاقية الهاي
 اتفاقية حقوق   من ٢١ة  من املاد ) د(الفقرة  التفاقية الهاي و   وفقاًالعمل    )ج(  
ـ    املفعالة و  ال راقبةاملضمان  على  الطفل،   ، والنظـر يف  ةنتظمة جلميع وكاالت التبين اخلاص

عدم حتقيق  ، وضمان   ة أو احلد منها   وكاالت التبين اخلاص  كثرة  التعامل مع   تكفل  خيارات  
  ؛ملكاسب ماليةعمليات التبين أي طرف مشارك يف 

ـ  مت  ن  يذرفاه األطفال ال  فيما يتعلق ب  نتظمة  املتابعة  املضمان    )د(   الل تبنيهم خ
  .نتائج ذلك من نا يترتب عمو اهنيار عملية التبين أسباببالسنوات السابقة، و

  مالعنف ضد األطفال، مبا يف ذلك اإلساءة لألطفال وإمهاهل    
 على الصعيد الوطين وإطار حلمايـة       مشترك نظام   غياببالغ إزاء   بقلق  اللجنة  تشعر    -٤٣

ذات صلة هيئة عدم وجود    و والنفسي،اجلسدي  ميع أشكال العنف    ومنع تعرضهم جل  األطفال  
االستقصائية دراسة  النتائج  بالغ  قلق  بيف هذا الصدد، تالحظ اللجنة       و . وتنسيقه لتنفيذارصد  ل

 بـشكل    يف مشال ووسط إيطاليـا     اماً، ع ١٧-١٤  سن  األطفال بني  أن غالبية تشري إىل   اليت  
لتجـارب  ل وبينما تعرب اللجنة عن ارتياحها بوجه خاص         .سوء املعاملة قد تعرضوا ل   أساسي

إميليا (الوقاية بو) بيمونيت وفينيتو( فيما يتعلق جبمع البيانات      بعض املناطق اليت شهدهتا   جيابية  اإل
  :إزاء ما يليتشعر بالقلق ا ، فإهن)رومانا

ميع أشكال املتعلقة جبالبيانات وتسجيل  عدم وجود نظام وطين شامل جلمع         )أ(  
  العنف ضد األطفال؛

 بـشأن   وتنفيذ مبادئ توجيهيةوجود تفاوت بني األقاليم فيما يتعلق بوضع       )ب(  
  ؛يهوالقضاء علمعاجلته نع العنف والعنف ضد األطفال، ومب

  .عن األطفال األمهات الاليت يعانني من ظروف صعبة ختلي  )ج(  
ـ         اإلعراباللجنة  كرر  ت  -٤٤  اخلتاميـة   ا عن دواعـي قلقهـا الـسابقة ومالحظاهت

)CRC/C/15/Add.198   انتباه الدولـة الطـرف إىل      هي إذ توجه    ، و )٣٨ و ٣٧، الفقرتان
  :ها مبا يلي، توصي١٣التعليق العام رقم 

منح األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال بسبل منـها              )أ(  
ضمان تنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحدة بـشأن العنـف ضـد األطفـال                

)A/61/299(    وروبا وآسيا   اإلقليمية أل  اتاملشاوروالتوصيات املنبثقة عن    نتائج  ال، مع مراعاة
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 الـيت   )٢٠٠٥ يوليه/ متوز ٧ إىل   ٥املعقودة يف ليوبليانا، سلوفينيا، يف الفترة من        (الوسطى  
  تويل اهتماماً خاصاً لالعتبارات اجلنسانية؛

تضمني التقرير الدوري املقبل معلومات عن تنفيـذ الدولـة الطـرف              )ب(  
توصيات اليت سـلط عليهـا      للتوصيات الواردة يف الدراسة املذكورة أعاله، وال سيما ال        

  :الضوء املمثل اخلاص لألمني العام املعين بالعنف ضد األطفال، وهي
وضع استراتيجية وطنية شاملة ملنع مجيع أشكال العنف ضد األطفـال            '١'

   والتصدي هلا؛
رض حظر قانوين وطين صريح على مجيع أشكال العنف ضد األطفال           ف '٢'

   يف مجيع األحوال؛
برنامج وضع   و ،مع البيانات وحتليلها ونشرها   إقرار نظام وطين موحد جل     '٣'

  . وإساءة معاملتهمالعنف ضد األطفالممارسة حبث بشأن 

 ٢٣و) ٣الفقـرة   (١٨ و٦املواد  (لصحة األساسية والرفاه     وخدمات ا  اإلعاقة  - هاء  
  )من االتفاقية ٣٣و) ٣-١الفقرات  (٢٧ و٢٦ و٢٤و

  ذوو اإلعاقةاألطفال     
األطفال عن  املعلومات   من    حمدوداً ر الدولة الطرف تضمن قدراً    ألن تقري تأسف اللجنة     -٤٥

إال اجلهود الرامية إىل إدماج األطفال املعوقني يف النظام املدرسي،           ب ترحبوهي  . ذوي اإلعاقة 
بدل اعتماد هنـج يهـدف إىل       " عجز"اإلعاقة على أهنا     ه ال يزال ُينظر إىل    نأهنا تشعر بالقلق أل   

توفري  بني األقاليم فيما يتعلق ب     اً مثة تفاوت  نألوي اإلعاقة يف اجملتمع،     استيعاب األطفال ذو  ضمان  
           القلـق إزاء مظـاهر الـنقص والتـأخر         اللجنة   يساوركما  . املعلمني املتخصصني يف املدارس   

رعاية خاصة لألطفال املعوقني يف مرحلة الطفولة املبكرة وعدم وجود بيانات           ما يتعلق بتوفري    في
  .سنوات ٦الوالدة وحىت سن  الفئة العمرية من يفألطفال املعوقني ن اعإحصائية 

 السياسات والربامج القائمـة لـضمان       باستعراضتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٤٦
 القيام مببـادرات يف     اتباع هنج قائم على احلقوق فيما يتعلق باألطفال املعوقني، والنظر يف          

ملسؤولني احلكوميني املعنيني واجملتمـع     وعي بني ا  انتشار ال التدريب لضمان   جمال اإلعالم و  
 كـاف مـن املعلمـني       عددتوفري  بكما توصي اللجنة الدولة الطرف      . الشأنذا  هبككل  

 تعلـيم احلصول علـى    املتخصصني يف مجيع املدارس حىت يتسىن جلميع األطفال املعوقني          
مع بيانـات   جبوعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف        .  من نوعية جيدة   شامل

 ٦الوالدة وحىت سـن  حمددة ومفصلة عن األطفال املعوقني، مبا يف ذلك الفئة العمرية من           
وتـشجع  .  هلذه االحتياجات  وفقاًالسياسات والربامج   وذلك من أجل مواءمة     سنوات،  
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بـشأن حقـوق    ) ٢٠٠٦(٩ تعليق اللجنة العام رقم      مراعاةاللجنة الدولة الطرف على     
  .هذا الصدداألطفال املعوقني يف 

  الصحة واخلدمات الصحية    
نقـل    إىل جانب  ساسية حمددة للرعاية األ    مستويات  وجود قلق عدم بتالحظ اللجنة     -٤٧

نظـام   يف نوعيـة     سفر عن اختالفات  مما أ صالحيات الرعاية الصحية إىل املستوى اإلقليمي،       
وهـي  الطـرف،   الدولـة    يف الـشمال أقاليم   اجلنوب و  أقاليم بني   وكفاءته الصحية   الرعاية

وما يشغل بال   . بلوغهكن   صحي مي  تؤثر على حق الطفل يف التمتع بأعلى مستوى       اختالفات  
األطفال الذين يعـانون  كثرة عدد  ، و صاعدهوتمعدل بدانة األطفال    ارتفاع  ، هو   أيضاًاللجنة  

وفيات  ألن معدالت    أيضاًويساور اللجنة القلق    . أو اجلهاز التنفسي  /من أمراض احلساسية و   
 نرياهتنظ بني األمهات األجنبيات مقارنة ب   كثر ارتفاعاً جنة أثناء احلمل والرضع بعد الوالدة أ      األ
 ؛املستشفياتيف لعالج يف أقسام الطوارئ أو أن يكُنَّ أكثر حاجة لتلقي ا     رجح  ُي، و اتيطالياإل
مهات األجنبيات الاليت ال حيملن وثـائق       األيعزى ذلك، يف جانب منه، إىل عدم خضوع         و

 لتجـرمي   ، نظـراً   وأثناءها احلمل فترة    التوليد قبل   والفحوصات الالزمة يف جمال    لعالجة ل هوي
  .الذين ال حيملون وثائق هويةاألجانب 

  موحدة معايريلتشجيع وضع   خطوات فورية   باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٤٨
   : مبا يلي، والقياماألقاليم األطفال يف مجيع لكافة خدمات الرعاية الصحية لتقدمي

         ٢٠٠٨-٢٠٠٦ للفتـرة الوطنيـة   الـصحة   إجراء حتليل لتنفيذ خطة       )أ(  
كافية لتوفري الرعاية الـصحية     اعتمادات  ختصيص  فيما يتعلق حبق األطفال يف الصحة، و      

   إىل هذا التحليل؛لألطفال، استناداً
  ؛إبطاءحتديد املستويات األساسية للرعاية الصحية دون   )ب(  
مبا يتماشى مـع     الربامج التدريبية جلميع العاملني يف جمال الصحة         حتسني  )ج(  

  حقوق الطفل؛
مع التوعية اليت تستهدف املدارس واألسر،      و الدعوة   االضطالع بربامج   )د(  
مبـا يف    ة،الصحيالعيش  وأمناط   الغذائية   مارساتواملعلى أمهية الرياضة البدنية،     التركيز  

، وزيادة سـاعات التربيـة      ٢٠١٢-٢٠١٠ للوقايةة  ذلك التنفيذ الفعال للخطة الوطني    
  ؛ وحتسني نوعيتهاملدارس االبتدائية والثانويةاالتعليم يف البدنية يف مناهج 

 الرعاية الصحية جلميع     توفري احلق يف بشأن  عالم والتوعية   لإل محلة   تنظيم  )ه(  
ايـة  مرافـق الرع   بوجه خاص    ستهدفتمن أصول أجنبية،    األطفال  األطفال، مبن فيهم    

ارتفـاع   تنـاول  ذلـك يتم يف إطار وينبغي أن . جلاليات األجنبية تقصدها ا الصحية اليت   
  .اتاألمهات األجنبي بني وفيات األجنة أثناء احلمل والرضع بعد الوالدة معدالت
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  الرضاعة الطبيعية    
 األشـهر  خـالل احلصرية  اخنفاض معدل الرضاعة الطبيعية  إزاء  تشعر اللجنة بالقلق      -٤٩
.  سن أربعة أشـهر    ابتداء من أغذية تكميلية   إطعام الرضع     املتمثلة يف  مارسةامل األوىل، و  الستة

األطفـال  الرضـع وصـغار      لطعـام املنظم   غري    التسويق  إزاء  كذلك  القلق  اللجنة ويساور
  . األملنب رصد تسويق بدائل اليت تشوبواملراهقني، وأوجه القصور 

 الرضاعة الطبيعيـة    عادةراءات لتحسني    إج باختاذتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٥٠
تنظـيم   تشمل تدابري لزيادة الوعي      عن طريق اختاذ    األشهر الستة األوىل،   خاللاحلصرية  

، وال سـيما املـوظفني      يني املعنـيني   احلكوم وظفنياملاملعلومات وتدريب   نشر  مالت و احل
، بتعزيز رصد    كذلك وتوصي اللجنة الدولة الطرف   .  واآلباء التوليدالعاملني يف وحدات    

تسويق بدائل  ب ذات الصلة    واألنظمةألطفال   املعمول هبا فيما يتصل بغذاء ا      تسويقأنظمة ال 
رصد تلك األنظمـة بـشكل      وضمان  وسائل الرضاعة الصناعية،     األم، مبا يف ذلك      لنب

  .دوري واختاذ إجراءات يف حق من ينتهك القانون

  عقليةالصحة ال    
جود استراتيجية وطنية شاملة أو نظام لتقييم ورصد حالة         تشعر اللجنة بالقلق لعدم و      -٥١

ف يف هذا الـصدد،     وهي تشعر باألس  .  بوجه خاص  املراهقني و لدى األطفال العقلية  الصحة  
ويـساور  . نفذ بعـد   مل تُ  ٢٠٠٨لعام  العقلية  لصحة  املتعلقة با ن املبادئ التوجيهية الوطنية     أل

أقسام السلطات الصحية احمللية و   ال دون قيام    حعدم كفاية املوارد    ، ألن   قلق كذلك الاللجنة  
أفرقـة متعـددة   عالج االضطرابات النفسية والعصبية لدى األطفال واملـراهقني بتـشكيل     

        . ايناجتمـاعي ونفـس     هنج وفق األطفال   عند عقليةالالتخصصات، ملعاجلة مشاكل الصحة     
هلا األطفال  اليت يستخدمها   ية  النفسأدوية االضطرابات   أن بعض    أيضاًوما يشغل بال اللجنة     
حاالت نتشار  القلق كذلك إزاء ا    اللجنة   ويساور. يادة امليول االنتحارية  أثر جانيب يتمثل يف ز    

  .نتحار االإىليدفع األطفال  قد األمر الذياالكتئاب، 
بشأن صـحة املـراهقني     ) ٢٠٠٣(٤تشري إىل تعليقها العام رقم      إن اللجنة إذ      -٥٢

، عقليةلصحة ال اتعزيز اخلدمات املتاحة ونوعيتها وبرامج      بلة الطرف   ومنائهم، توصي الدو  
  :القيام مبا يلي حتديداًو

   دون تأخري؛العقليةرصد املبادئ التوجيهية الوطنية للصحة وتنفيذ   )أ(  
بـشكل  تركيز  ال مع   عقليةلصحة ال يف جمال ا  وضع سياسة وطنية شاملة       )ب(  

      من خالل ختـصيص      فعاالً تنفيذاًمان تنفيذها   للمراهقني، وض العقلية  واضح على الصحة    
  رصد؛لل نظام إلقامة وإعمالواملوارد العامة األموال ما يكفي من 
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عتالل النفسي واالضـطرابات    اال هنج متعدد التخصصات ملعاجلة      تطبيق  )ج(  
 عقليةاللصحة  للعناية با االجتماعية بني األطفال من خالل إنشاء نظام متكامل          - النفسية

  .حسب االقتضاء واألسرة واملدرسة، لطفل يشمل اآلباءل

  املخدرات واإلدمانتعاطي     
ال سيما   و ،لمخدرات والعقاقري لتعاطي  ال إزاء تزايد معدالت     بالغتشعر اللجنة بقلق      -٥٣

 قلـق أن هـذه العقـاقري      بوتالحظ اللجنة   . بني املراهقني يف الدولة الطرف    ،  األمفيتامينات
اللجنة بالقلق إزاء   كما تشعر   .  االكتئاب والتغلب على ني األداء املدرسي     لتحس ُتستخدم غالباً 

لإلعالنـات  األطفال، والتأثري السليب    تناول الكحول والتدخني يف صفوف      ارتفاع مستويات   
  .، من خالل اإلعالن املباشر أو من خالل وسائل اإلعالم بصفة عامةاإلشهارية

التدابري باختاذ  ، توصي الدولة الطرف     ٤عام رقم   تشري إىل تعليقها ال    إذ   ،إن اللجنة   -٥٤
، من خالل بـرامج      بني األطفال   غري املشروعة  تعاطي املواد املخدرة  املناسبة للقضاء على    

املهارات احلياتية للمراهقني، وتـدريب املدرسـني والعـاملني         توفري  و ،التوعيةومحالت  
رامج تـشجيع أمنـاط   ذلك بل شميجيب أن و. املعنينياالجتماعيني وغريهم من املوظفني     

املتعلقـة  لـوائح   وإنفـاذ ال   دخني، املراهقني ملنع تعاطي الكحول والت     بني الصحية   العيش
تقريرها   تضمني وتشجع اللجنة الدولة الطرف على    . ألطفالبني ا  هلذه املنتجات    بالترويج

 طيتعـا اللجنة معلومات عن هذه اجلهود وبيانات عن        إىل  الذي ستقدمه   الدوري القادم   
  . األطفالبني غري املشروعة املواد املخدرة

  أحد الوالدين أو كليهماالطفل حمبوس     
 بشأن محايـة عالقـة األمهـات        ٦٢/٢٠١١ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم        -٥٥

هنا تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد األطفال املنفـصلني عـن   ال أ  إ ، القصر هنوالداحملتجزات بأ 
الـذين  الصغار  حالة األطفال   ما معا بسبب تعرضهما لالحتجاز، و     عنهأو  األب أو عن األم     

        عن أمهـاهتم إذا     املعرضني الحتمال الفصل   األطفال   لةيعيشون يف السجون مع أمهاهتم، وحا     
  .قامة اجلربيةط اإلو شرتستويف األم مل تكن
 لطفـل تعلق حبقوق ا  احلالة فيما ي  توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة عن          -٥٦

ـ االحتفـاظ ب  ان  بغيـة ضـم   ة،  يبيئة أسر  يف أحد والديه أو كالمها   الذي ُسجن    ات عالق
  . من االتفاقية٩ للمادة وفقاًخدمات كافية ودعم مناسب توفري شخصية، و

  مستوى املعيشة    
فقـر يف   حالـة   ارتفاع عدد األطفال الذين يعيشون يف        إزاء    بالغ بقلقتشعر اللجنة     -٥٧

 أيـضاً   القلق  اللجنة ويساور. يف جنوب إيطاليا  فقر األطفال أكثر    تركز   إزاءالدولة الطرف و  
 معـدل   ف يف املرتبة ما قبل األخرية يف االحتاد األورويب من حيـث           تصنَّ الدولة الطرف    ألن
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 بنيالبطالة   لوجود عالقة وثيقة بني فقر األطفال و       نظراً،  ) يف املائة  ٥٠أقل من   (عمالة النساء   
، علـى   عرب اللجنة عن تقديرها لإلجراءات اليت اتُّخـذت مـؤخراً         وت.  بوجه خاص  النساء

 املنحـة ( ألسر ذات الدخل املنخفض   صاحل ا ل،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف  مستوى السياسات العامة    
ال تقلص التفـاوت    ن مثل هذه الربامج     بالقلق أل تشعر  إال أهنا   ،  )بطاقة االجتماعية الوالعائلية  

 يف براجمها على قيـاس     الدولة الطرف    قلق تركيز وتالحظ اللجنة ب  . والفقر إال بشكل طفيف   
للعوامل االجتماعية والثقافية واجلغرافية وغريها من العوامـل        دون إيالء اهتمام ُيذكر     الدخل  
  .احلد من الفقرعلى تأثري اليت هلا 

، الالمـساواة قر و للتصدي للف حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها          -٥٨
  :القيام مبا يلي األطفال، و فقرماوال سيوالقضاء عليهما 

لـسياسات والـربامج احلاليـة      على ا صالح منهجي   دخال إ  يف إ  النظر  )أ(  
 هنج متعدد التخصـصات     باتباعمستدام، وذلك   على حنو   ل  اطففقر األ للتصدي بفعالية ل  
  حلد من الفقر؛على اتأثري اليت هلا  االجتماعية والثقافية واجلغرافية يراعي العوامل

الـسهر  التخفيف من حدة الفقـر و من حيث الربامج احلالية   نتيجة  قييم  ت  )ب(  
   للرصد؛اًإطارو مؤشرات ذات صلة اًالحقيت توضع السياسات واخلطط العلى أن تتضمن 

التشجيع على تطبيـق ترتيبـات       و زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل       )ج(  
  ؛لألطفالرعاية المزيد من العمل املرنة لكال الوالدين، مبا يف ذلك توفري 

 ألسر ذات الدخل املـنخفض الـيت لـديها أطفـال          ادخل   زيادة دعم   )د(  
عائالت من أصل   يشمل ال هذا الدعم ل  نطاق تقدمي   ، وضمان توسيع    واالستمرار يف تقدميه  

  .أجنيب

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم واألنشطة الترفيهية والتثقيفية   - واو  

   ذلك التدريب املهين والتوجيه مبا يف،التعليم    
، CRC/C/15/Add.198(ود املبذولة لتنفيذ توصـياهتا الـسابقة        ـاجلهتسلم اللجنة ب    -٥٩

  :ما يليبالقلق إزاء تشعر إال أهنا ، )٤٣الفقرة 
 يف اجلنوب، وبني ، وخصوصاًالدراسةاالنقطاع عن معدالت   تزايد   مراراست  )أ(  

  ؛ صعبةتماعية واقتصاديةاجاليت تعاين من ظروف أطفال األسر 
وفـاة  حاالت   إىل   اًأحيانهو ما أدى    باين واملرافق املدرسية، و   تردي حالة امل    )ب(  
  انعدام السالمة؛بسبب عرضية 
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، اليت ُتعاجل باختاذ تدابري تأديبية      يف املدارس الترهيب  العنف و حاالت  انتشار    )ج(  
، واخنفـاض معـدالت     التربويـة عيـة   النفسية واالجتما  عن التدابري    يف املقام األول، عوضاً   

  الضحايا؛ترد من الشكاوى اليت 
احلصول مما يؤخر    ،تشريعاتسن   والتأخري يف    األقاليمتجانس بني   انعدام ال   )د(  

  على التدريب املهين؛
طفال األجانب واألطفال املنتمني إىل أقليات يف النظام إدماج األ يف اإلخفاق  )ه(  
  ؛ كامالً إدماجاًاملدرسي
فيما يتعلـق   هتمهم  ات اليت   عمليات صنع القرار  يف   األطفال   عدم مشاركة   )و(  

  .وقلّة استشارهتم هبذا الشأنبنظام التعليم، 
املرسوم التـشريعي    العمل ب  ة بالقلق إزاء تعليق   ـاللجنتشعر  ة إىل ذلك،    ـباإلضافو  -٦٠

كفلـها  اليت ُيـشترط أن ت     ةخلدممن ا ساسية  األستويات  املالذي ينظم   ) ٢٠٠٥(٢٢٦رقم  
على الـصعيد الـوطين    موحد ، وإزاء غياب إطاريف جماالت التعليم والتدريب املهين    األقاليم  

كبرية يف التمويل العام لقطاع التعليم      التخفيضات  القلق  بوتالحظ اللجنة   . تدابري دعم التعليم  ل
 كبري يف عدد املعلمـني، يف     التقليص  ال، مبا يف ذلك     ٢٠٠٩ عام   ي يف صالح املدرس عقب اإل 

يف تنويـع   ال أيضاًوتالحظ اللجنة   . ملدارس اخلاصة خالل العقد املاضي    ا متويل   تضاعفحني  
الحتـاد األورويب   املؤسسات التابعـة ل   املصادر املتأتية من    مصادر متويل التعليم، مبا يف ذلك       

  .واملؤسسات احمللية
  :مبا يلي الدولة الطرف بشدةتوصي اللجنة   -٦١

من التخفيضات يف امليزانية يف قطـاع التعلـيم،         زيد  القيام مب عن  الكف    )أ(  
للمدارس ليتسىن هلـا تقـدمي      ا يكفي من املوارد البشرية والتقنية واملالية        توفري م وضمان  

  تعليم جيد جلميع األطفال؛
  ؛املُعسرةاستحداث آليات لدعم تعليم أطفال األسر   )ب(  
  اختـاذ  ن خالل يف املدارس م  الترهيب  التصدي بفعالية ألعمال العنف و      )ج(  

لوعي بشأن قواعد املدرسة والنظام     وإذكاء ا املشورة،  تقدمي  مثل  ربوية  تدابري اجتماعية وت  
طفال إتاحة الفرصة لألمنتديات للحوار وعقد ، والذي جيب أن يلتزم به الطالباألساسي 

 عن اختاذ إجراءات تقتصر علـى التـدابري التأديبيـة        عوضاً هذه احلوادث،    لإلبالغ عن 
  ابية؛عقوال

 الـسالمة يف مكـان       بشأن ٨١/٢٠٠٨ رقم   حتويل املرسوم التشريعي    )د(  
  ؛العمل فيما يتعلق باملدارس إىل قانون
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 تشريع بشأن احلصول على التـدريب       العتماداختاذ اإلجراءات الالزمة      )ه(  
  املهين؛

  .دماج األجانب وأطفال األقليات يف املدارسإوضع برامج لتحسني   )و(  

، )د(إىل  ) ب(٣٧و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢واد  امل( احلماية اخلاصة    تدابري  -زاي   
  )االتفاقية من ٣٦ إىل ٣٢واملواد 

  األطفال يف حاالت اهلجرة    
خبصوصية املوقع اجلغرايف للدولة الطرف ومبا ينطوي عليه ذلـك مـن            تسلم اللجنة     -٦٢

ـ       وتقدر اجلهود   صعوبات،   إىل اعتمادهـا   طرت  اليت بذلتها الدولة الطرف والتدابري اليت اض
وتنفيذها يف اآلونة األخرية يف حالة طارئة ودون تلقي أي نوع من املساعدة، من أجل جماهبة                

مـن احلـروب     وصول آالف الالجئني بشكل مل يسبق له نظري وغـري متوقـع، هروبـاً             
ن هذا الوضـع    تظل قلقة أل   لكن اللجنة . واالضطرابات السياسية والفقر يف بلداهنم األصلية     

         ألطفال، سواء كانوا من الالجئني، أو املهاجرين القـصر غـري املـصحوبني،     باق ضرراً يلح
  .جب االتفاقيةكفولة هلم مبواحلقوق املما يتعلق بفي

  األطفال طالبو اللجوء واألطفال الالجئون    
أو إعـادهتم   والنساء احلوامل    عاماً ١٨ دون سن     طرد األشخاص  مبنعترحب اللجنة     -٦٣

طرد األطفال من   جواز  قلق  بتالحظ  غري أن اللجنة    . قوانني اهلجرة يف الدولة الطرف     مبوجب
،  قامـت  أصل أجنيب من البالد ألسباب تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة، وأن الدولة الطرف            

 األطفال، مبن فيهم األطفال    ةعاد، بإ ٢٠٠٩ اإلبعاد اليت اعتمدهتا يف عام     تنفيذ سياسة     إطار يف
كل طفل إمكانية طلب    متنح  كل طفل أو    اخلاصة ب لظروف  أن تدرس ا  حوبني، دون   غري املص 
محاية اعُتربوا يف حاجة إىل     الذين مت إبعادهم    ن بعض املهاجرين    ألجداً   ةواللجنة قلق . اللجوء
ومن دواعـي القلـق     . عدم اإلعادة القسرية   ب لدولة الطرف التزامات  وهو ما ُيخل با   دولية،  

،  قـسراً  أثناء إعادة املهاجرين    مع أسرهم   األطفال تلة الطرف احتجز  الدوالشديد للجنة أن    
  . إمكانية طلب اللجوء أن تتيح هلمدون
إزاء افتقـار   تشعر بالقلق    اهنال أ ، إ ٢٥/٢٠٠٨املرسوم التشريعي    ب يط اللجنة علماً  حت  -٦٤

كانيات  حمدودية اإلم   إزاء وهي قلقة . اللجوء السياسي بشأن   يإطارقانون  الدولة الطرف إىل    
، وهو يؤدي   قلتهاستقبال املخصصة لألطفال واكتظاظها وتردي أوضاعها و      الاملتاحة ملراكز ا  

وتالحظ .  عاماً ١٨لألشخاص دون سن    غري خمصصة   إىل إيداع األطفال يف مراكز استقبال       
 املهـاجرين واألطفـال     ظروف استقبال ومعيـشة   اليت تفيد بأن    التقارير  خاص  قلق  باللجنة  
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         فصلي الربيع والصيف مـن      ين وصلوا إىل المبيدوزا وغريها من األماكن خالل       ، الذ حتديداً
  .، كانت دون املستوى٢٠١١عام 
  : مبا يلييف ضوء ما سبق، توصي اللجنة الدولة الطرف  -٦٥

 لواليتها القضائية، سواء يف أعايل البحار       خاضعكل طفل    حصول   ضمان  )أ(  
على حـدة، ويف     دراسة ظروفه احلق يف   ، على   طالياي دخول إ  ىليسعى إ أو على أراضيها،    

  والدولية الوطنيةمن إجراءات احلماية األخرى     إجراءات اللجوء و  ، من   بسرعةاالستفادة  
  ذات الصلة؛

 األشخاص الذين تقل أعمارهم     طرَدمنِعِه   القانون احمللي وضمان     استعراض  )ب(  
أسـباب  مىت ُوجدت   ن الدولة،   حىت ألسباب تتعلق بالنظام العام وأم     وذلك   سنة،   ١٨عن  

   سبيل إىل جربه؛الوجيهة تدعو إىل االعتقاد بوجود خطر حقيقي ُيعرض الطفل لضرر 
  املعلومـات  ختـزين  جلمع البيانات و   فعالنظام  وضع  القيام دون إبطاء ب     )ج(  
 الـذين   نئـو الالجواألطفال   اللجوء   ن فيهم األطفال ملتمسو   ميع األطفال، مب  املتعلقة جب 
  احلماية؛إىل حيتاجون 
املتعلق مبعاملة األطفال   ) ٢٠٠٥(٦ىل تعليق اللجنة العام رقم      االستناد إ   )د(  

  . يف تنفيذ التوصيات أعالهغري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلداهنم األصلية

  األطفال غري املصحوبني    
فيمـا يتعلـق    هنج شامل ومشترك يف الدولة الطرف   اتباعتشعر اللجنة بالقلق لعدم       -٦٦

باألطفال غري املصحوبني، مبا يف ذلك عدم وجود مبادئ توجيهية شاملة وإطار قانوين بشأن              
 يف   الدولـة الطـرف    إزاء التفاوت فيما بني أقاليم    يساورها القلق   و. األطفال غري املصحوبني  
 إقامـة   تعيني أوصياء وإصدار تصاريح   املتعلقة ب اإلجراءات  املكفولة و تطبيق احلماية القانونية    
 األجانـب القصر   املعنية ب  نة اللج تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا    و. لألطفال غري املصحوبني  

جمال حظ أن   غري أهنا تال  ،   مؤقتاً هم يف إيطاليا  استضافت الذين تتم     للقصر  أفضل ظروفوفري  لت
 أيـضاً ومن دواعي القلق    .  اللجوء نيلتمسو الألطفال الذين    يقتصر على ا   اختصاص اللجنة 
هو ما يعرقـل، مـن      وغري املصحوبني،   حتديد عمر األطفال    يف  طيب  النهج  زيادة استخدام ال  

  .شكالناحية العملية، تطبيق مبدأ قرينة ال
 لألطفال غري املصحوبني    يكفل تشريع شامل    بوضعتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٦٧

         يف التعليـق العـام     ىل املبادئ الواردة     إ وذلك استناداً املساعدة واحلماية،   احلصول على   
 وطنيـة  سـلطة الدولة الطرف  بأن تنشئ   وجه اخلصوص،    على   ،وتوصي اللجنة . ٦رقم  
م والتصدي  لإلشراف على حالة األطفال غري املصحوبني، وحتديد احتياجاهت        دائمة و خاصة

األطفـال غـري    املتعلقة ب توجيهية التنفيذية   البادئ  امللتحديات يف النظام احلايل، ووضع      ل
توصـي  و. تياجات واستراتيجية احلماية   االح املصحوبني، مبا يف ذلك االستقبال، وحتديد     
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، يـشمل   ألطفال غري املصحوبني  ا إجراء موحد لتقدير سن   باعتماد  اللجنة الدولة الطرف    
  . الشكقرينة مبدأ اًيراعي متام وعدة اختصاصات

  أطفال األسر املهاجرة    
ـ   اء القيود املفروضة    تعرب اللجنة عن قلقها العميق إز       -٦٨ أطفـال  صول  فيما يتعلق حب

اخلـدمات  غريها مـن    على الرعاية الصحية والتعليم و    املقيمني بصورة غري قانونية     املهاجرين  
 هلا احلصول علـى     قال حي تصريح اإلقامة   األسر اليت مل حتصل على       أن    وتالحظ االجتماعية،

ار القـانون رقـم     ، إصد ا الصدد بشكل خاص يف هذ   ها   يثري قلق  مماو. اخلدمات االجتماعية 
 بشأن األمن العام، الذي جيرم دخول األشخاص الذين ال حيملون وثائق هويـة              ٩٤/٢٠٠٩

 األطفال واألسر املقيمة بصورة على متتع  كبرياً سلبياًوهو ما يؤثر تأثرياً فيها،   واملكوثإيطاليا  
الزيـادة   اللجنـة  وتالحظ   . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية   غري قانونية يف الدولة الطرف    

فـض متويـل    ، خل أسف كذلك تالكبرية يف عدد أطفال األسر املهاجرة يف الدولة الطرف، و         
  بالغقلقب أيضاً اللجنة وتشري. ٢٠٠٩ و٢٠٠٨املهاجرين يف اجملتمع يف عامي      صندوق إدماج   

 قـد   لطـرف  قانونية يف الدولـة ا      غري  بصفة ة أطفال األسر املقيم   اليت تفيد بأن  التقارير  إىل  
ـ احمللي ال    مراكز حتديد اهلوية واإلبعاد، وبأن القانون        يتعرضون لالحتجاز يف    إيـداع نظم  ي
  .األطفال يف هذه املراكز

 يقتصر التمتع باحلقوق املنـصوص      ه ال ينبغي أن   أنبتذكر اللجنة الدولة الطرف       -٦٩
مجيع األطفـال    جيب أن يشمل     بلعليها يف االتفاقية على األطفال مواطين الدولة الطرف         

  : مبا يليوتوصي الدولة الطرف وضعهم كمهاجرينبغض النظر عن 
األطفال املهاجرين يف التعلـيم     مبا يكفل حقوق     قانون اهلجرة    استعراض  )أ(  
كم احملكمـة    حل وفقاً، وذلك    على قدم املساواة   اخلدمات االجتماعية األخرى  ووالصحة  
  ؛٢٠١٠ هيولي/متوز يف  الصادرالدستورية
، ملصاحل الطفل الفضلى على صعيدي      إيالء االعتبار األول دائماً    ضمان  )ب(  

  . تصاريح اإلقامة لألجانبمنحقرار ما يتعلق بفيالقانون واملمارسة، 

  املسلحةرتاعات الاألطفال يف     
: ما يلي   املتمثلة يف   السابقة ا الدولة الطرف مل تنفذ توصياهت     .تشعر اللجنة بالقلق ألن     -٧٠

يف  شخاص دون اخلامسة عشرة من العمر     األ  صرحياً لتجنيد  تشريعات احمللية جترمياً   ال ميجتر) أ(
 قتاليــةالعمــال األالقــوات املــسلحة أو يف اجملموعــات املــسلحة واســتخدامهم يف 

)CRC/C/OPAC/ITA/CO/1   يف التشريعات  " املشاركة املباشرة "تعريف  ) ب(؛ و )١٢، الفقرة
 مـن   ٤ إىل   ١املواد مـن     مع   ، وذلك متشياً  )١١قرة  ، الف CRC/C/OPAC/ITA/CO/1(احمللية  

  .األطفال يف الرتاعات املسلحةاالختياري املتعلق بإشراك الربوتوكول 
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عرب اللجنة عن تقديرها ملواءمة املناهج الدراسية يف املدارس العـسكرية           يف حني ت    -٧١
سف ألهنا ال تتـضمن      من االتفاقية، فإهنا تأ    ٢٩األربع املوجودة يف الدولة الطرف مع املادة        

وتأسـف  .  بشكل حمـدد   واالتفاقية والربوتوكول االختياري   حقوق اإلنسان التثقيف بشأن   
تشريعاهتا احمللية   بإدراج حكم يف     توصيتها السابقة لعدم قيام الدولة الطرف بتنفيذ       أيضاًاللجنة  

إشراك األطفال   اليت يتم فيها     بلدانلل األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة      بيعحظر  ينص على   
قرير فتقار ت  ال أيضاًوتأسف اللجنة    .)١٧، الفقرة   CRC/C/OPAC/ITA/CO/1 (يف نزاع مسلح  
ألطفال ضحايا اجلرائم الواردة يف الربوتوكول      اادة تأهيل    إىل معلومات عن إع    الدولة الطرف 

  .هم يف اجملتمعاالختياري وإعادة إدماج
حتث الدولة الطرف علـى تكثيـف       فإهنا  ،  توصياهتا السابقة إذ تذكِّر ب   اللجنة   إن  -٧٢

كما جهودها لتنفيذ الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة،     
  :حتثها على ما يلي

جنيد السن الدنيا للت   الربوتوكول االختياري بشأن     يف إطار تعديل إعالهنا     )أ(  
  ؛ كسن دنياعاماً ١٨املتعلق بتحديد سن ليتوافق مع التشريع الوطين 

شخاص األ جتنيدحظر وجترمي   لينص صراحةً على     العقوباتتعديل قانون     )ب(  
يف القوات املسلحة أو يف اجملموعات املسلحة واستخدامهم        دون الثامنة عشرة من العمر      

  ؛األعمال القتاليةيف 
حظر وجترمي بيـع األسـلحة      إدراج حكم يف التشريع احمللي ينص على          )ج(  
   اليت يتم فيها إشراك األطفال يف نزاع مسلح؛لبلدان لاألسلحة اخلفيفة الصغرية و
 من  اًسبببوصفه  يف الرتاعات املسلحة    واستخدامهم   جتنيد األطفال    إدراج  )د(  

   يف التشريعات احمللية؛،األسباب اليت تربر منح مركز الالجئ
  .التصديق على اتفاقية الذخائر العنقودية  )ه(  

  ياالستغالل اجلنس    
األطفال واستغالل األطفال يف    امليل اجلنسي إىل    ترحب اللجنة بإنشاء مرصد مكافحة        -٧٣

املـواد اإلباحيـة علـى شـبكة     استغالل األطفال يف   واملركز الوطين ملكافحة    املواد اإلباحية،   
ـ     اإلنترنت، ومرصد البغاء واجلرائم ذات الصلة، و       اد القـانون رقـم     تنظر بإجيابيـة إىل اعتم

 اللجنـة غـري أن  .  مشدداً األفعال اجلنسية املرتكبة ضد األطفال ظرفاً يعتربالذي  ،  ١١/٢٠٠٩
وهي . ة هذه اهليئات وغياب خطة لتنسيقها      املتاحة لتمويل أنشط   نقص املوارد تشعر بالقلق إزاء    

يف شوارع املدن الرئيسية يف الدولة الطـرف،         ممارسة الدعارة    يف هذا الصدد، زيادة   إذ تالحظ   
، مدعاة  األنشطة اليت تركز على القضاء على بغاء األطفال       املتعلقة ب بيانات   حمدودية ال  فإهنا تعترب 
 االسـتغالل اجلنـسي     ملكافحة احمللية   التشريعاتتعزيز  كما تنظر اللجنة بإجيابية إىل       .قلق كبري 
تأسـف  إال أهنا   ،  )٣٨/٢٠٠٦القانون رقم   ( يف البغاء ويف املواد اإلباحية       مواستغالهللألطفال  
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 على النحو املنـصوص عليـه يف        املواد اإلباحية ُتعرِّف حىت اآلن، استغالل األطفال يف       ا ال   ألهن
  . الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

ي مبقدار  خفض التمويل الالزم لتنفيذ الربوتوكول االختيار     بالقلق إزاء   وتشعر اللجنة     -٧٤
تشعر اللجنة كما .  يف املقام األولالتركيز على االجتار بالبشر إزاء  ، و ٢٠٠٠النصف منذ عام    

تعرض فئـات األطفـال املعرضـة       دود من الربامج اليت هتدف إىل منع        احملدد  العبالقلق إزاء   
  األطفـال  حتديدة  صعوبإزاء   و ني، واالستغالل اجلنسي  لالستضعاف أكثر من غريها، لالنتهاك    

  . وبغاء األطفال املواد اإلباحيةاالستغالل يفضحايا 
  :ا يليالدولة الطرف مبشدة توصي اللجنة ب  -٧٥

الربوتوكـول االختيـاري    مواءمة التشريعات الوطنية بشكل كامل مع         )أ(  
 وال سيما مـن     ،املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         

  ملواد اإلباحية يف قانوهنا اجلنائي؛ستغالل الطفل يف االيف  تعرإدراجخالل 
، مع التركيز   نياجلنسي واالنتهاك   وضع وتنفيذ استراتيجية ملنع االستغالل      )ب(  

  ؛الروماعلى الفئات الضعيفة من األطفال، مبن فيهم أطفال 
 مبا يف ذلك عن طريق توفري التدريب املتخصص          ومحايتهم، حتديد الضحايا   )ج(  

  ؛ وزيادة املوارد املتاحة هلاتخصصة لتحليل املواد اإلباحية عن األطفالاملوحدة لل
طفال األامليل اجلنسي إىل    ملرصد الوطين ملكافحة    يف ا األداء  فعالية  ضمان    )د(  

بيانات لرصـد   الذلك تعيني أعضائه وتفعيل قاعدة      ويشمل  املواد اإلباحية،   استغالهلم يف   و
  هذه اجلرمية؛

 واليتـه   إسـناد أو   من جديد    واجلرائم ذات الصلة  رصد البغاء   إنشاء م   )ه(  
  .وانتهاك حرمتهموأنشطته إىل هيئة قائمة، هبدف ضمان رصد بغاء األطفال 

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
بديلـة  التدابري  الى  تركيز نظام قضاء األحداث يف الدولة الطرف عل        اللجنة   تالحظ  -٧٦

ألنه مل يتم حىت اآلن اعتماد      تشعر بالقلق    غري أن اللجنة     .جيابياً إ ، وتعتربه أمراً  دماجاإلوإعادة  
سجون األحداث الرامي إىل مواصلة تنويع التدابري اليت يلجـأ          مشروع القانون املتعلق بنظام     

ويساور اللجنة القلق   . التخفيضات املالية هتدد النظام احلايل    ألن   و ،نظام قضاء األحداث  إليها  
هم حبسإىل احتجاز األطفال و     اللجوء بشكل مفرط   قارير الواردة بشأن  يف هذا الصدد إزاء الت    

لحـصول  ، وإزاء قلة الفرص املتاحة لألطفال احملتجزين يف اإلصالحيات ل          ملدة طويلة  اًاحتياطي
  .على التعليم والتدريب

ألطفال األجانب  تشري إىل إيداع ا   وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء التقارير اليت           -٧٧
ويعترب .  هوية ثائق ال لشيء إال ألهنم ال حيملون و       ملؤسسات اإلصالحية ومراكز االستقبال   يف ا 

السلطات القـضائية خـالل     والروما الذين أوقفتهم    األجانب  من أبناء   عدد األطفال   ارتفاع  
أن ومن دواعي القلق كذلك      . املثرية للقلق   من األسباب   إضافياً سبباًالفترة املشمولة بالتقرير    
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 املسار وغريه من التدابري البديلة املنـصوص        عديل من تدابري ت   هؤالء األطفال ية استفادة   إمكان
  .نيألطفال اإليطاليعليها يف القانون أقل بكثري مما هو متاح ل

مواءمةً كاملـة مـع     واءمة نظام قضاء األحداث     مباللجنة الدولة الطرف    توصي    -٧٨
 ذات اءمته كذلك مع املعايري األخـرى ، ومو٤٠ و٣٩ و٣٧ املواد  معاالتفاقية، وخباصة 

إلدارة شؤون قضاء األحـداث     الدنيا  ، مبا يف ذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية         الصلة
مبادئ الرياض  (" ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األطفال         ،")قواعد بيجني ("

حملرومني مـن حريـاهتم      وقواعد األمم املتحدة الدنيا بشأن محاية األحداث ا        ،")التوجيهية
املبادئ التوجيهية بشأن اإلجراءات املتعلقة باألطفال يف نظام العدالة          و ،")قواعد هافانا ("

. ن حقوق الطفل يف قضاء األحداث     أبش) ٢٠٠٧(١٠، والتعليق العام للجنة رقم      اجلنائية
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

          سجون األحـداث دون تـأخري      نظام  اخلاص ب قانون  الاعتماد مشروع     )أ(  
  ال مربر له؛

ختصيص ما يكفي من املوارد البشرية والتقنية واملاليـة لنظـام قـضاء               )ب(  
البديلة تدابري غري ذلك من الواملسار تدابري تعديل األحداث لضمان استمرار التركيز على 

الحتجـاز التعـسفي    وصى به الفريق العامل املعـين با      ما أ لحرمان من احلرية، على حنو      ل
)A/HRC/10/21/Add.5 ؛)١٢٢ و١١٦، الفقرتان  

 يف  والرومااألجانب   من أبناء    ثرة عدد األطفال  مستفيض لك إجراء حتليل     )ج(  
  نظام قضاء األحداث؛

  . بصورة منتظمةاألطفالحتجاز أماكن ازيارة  مستقلة لرصدإنشاء آلية   )د(  
  ىل أقلياتنتمون إاألطفال امل    

ضح مـن   ، كما يت  روماطفال ال ألة  يصحبالغ إزاء سوء األحوال ال    جنة بقلق   تشعر الل   -٧٩
ارتفاع معدالت وفيات الرضع، وارتفاع معدالت اإلصابة بـاألمراض املزمنـة واملعديـة،             

 إىل حـد مـا، وراء       ،إزاء النظرة إىل الروما على أهنم السبب      واخنفاض معدالت التطعيم، و   
وتـشعر  . عاية الصحية واخلدمات االجتماعية األخرىحصول على الر  اإلمكانيات احملدودة لل  

ـ   من أطفال    عدد حمدود جداً   إزاء وجود    كذلكبالقلق  اللجنة   املـدارس   يف   سجلنيالروما امل
وضـع  وتشري اللجنة إىل ما تعيشه طائفة الروما من         . بوجه خاص الثانوية  املدارس  االبتدائية و 

معاجلـة  إىل  الدولة الطرف   زاء جلوء   وتعرب عن جزعها إ   اجتماعي،  إقصاء  وبائس  قتصادي  ا
مرسـوم  و،  ٢٠٠٦عـام   املواثيق األمنية ل   (بشكل أساسي وضعهم من خالل التدابري األمنية      

. شاركةتقوم على امل   االجتماعي   لإلدماج من اختاذ تدابري منسقة      بدالً) ٢٠٠٨الطوارئ لعام   
التـدابري  إثر  على  للروما  ية  املعيشتفاقم األوضاع   إزاء  يف هذا الصدد    وتشعر اللجنة بقلق بالغ     

التمييز حبكم الواقع من خالل بنـاء       زاد من حدة     مبوجب مراسيم الطوارئ، مما      اليت اتُّخذت 
وتالحظ اللجنة بقلق بالغ وفاة ستة أطفال يف العام املاضـي يف            ". ؤقت للسكن امل  حاويات"
 عن عمليـات    ة، فضالً  ظروف سيئة للغاي   يف اليت يعيش فيها الروما   " غري القانونية "خيمات  امل
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. محايتـهم من أجـل     ذويهممن  الروما   أطفال   النتزاعحلكومة  االترحيل، وجهود   جالء و اإل
إزاء وروما  طفال ال بني أ  التسول، وال سيما     حاالت عن قلقها إزاء زيادة      أيضاًوتعرب اللجنة   

اليت قارير  التبالقلق إزاء    كما تشعر اللجنة     .واجلرمية املنظمة  تسول األطفال    القة بني وجود ع 
اليت قدمتها  علومات  احملدود من امل  الكّم  إزاء  يطاليا و إ يف   الروماانتشار الزواج املبكر بني     تفيد ب 

  .الوضع ملعاجلة هذا املتخذةالدولة الطرف بشأن التدابري 
  : مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٨٠

أهل الترحال  ات  حالة الطوارئ يف ما يتعلق باملستوطنات يف اجملتمع       رفع    )أ(  
  ؛٢٠٠٨مايو /أيار ٣٠ يف  الصادرةاملراسيموقف العمل بو

، ترمـي إىل    وضع خطة عمل وطنية مبشاركة اجملتمعات احمللية املتضررة         )ب(  
، واعتمادها مع إيالء االعتبار الواجـب       اجملتمع اإليطايل  يف    حقيقياً الروما إدماجاً دماج  إ

   وال سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم؛،الروماأطفال اليت يعيشها حلالة الضعف 
ختصيص ما يكفي من املوارد البشرية والتقنية واملالية لـضمان حتـسني              )ج(  

  ؛الروما بشكل دائماألوضاع االجتماعية واالقتصادية ألطفال 
  اعتماد تدابري للتصدي للممارسات الضارة مثل الزواج املبكر؛  )د(  
لصلة وتـوفري التـدريب للمـسؤولني       ضع املبادئ التوجيهية ذات ا    و  )ه(  

  ؛الروما ومنع التمييز والتصورات النمطية ألطفال الروما أكثرفهم ثقافة لاحلكوميني 
  .امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقلياتالتصديق على   )و(  

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  - حاء  
األساسـية  على معاهدات األمم املتحدة     لتصديق  باتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٨١

االتفاقية الدولية  : اليت مل تنضم إليها بعد، وهي     حلقوق اإلنسان وبروتوكوالهتا االختيارية،     
مجيـع  حقـوق   حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واالتفاقية الدولية حلماية          

ري امللحق بالعهد الدويل اخلاص      والربوتوكول االختيا  ؛العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛   
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة          

 واتفاقيـة   ،التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           
  . املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١عام 

  مع اهليئات اإلقليمية والدوليةالتعاون   - طاء  
تعاون مع جملس أوروبا من أجل تنفيذ االتفاقيـة          بال وصي اللجنة الدولة الطرف   ت  -٨٢

يف عضاء  األقوق اإلنسان يف الدولة الطرف ويف بقية الدول         أخرى تتعلق حب  وأي صكوك   
  .جملس أوروبا



CRC/C/ITA/CO/3-4 

29 GE.11-46610 

  نشرالتابعة وامل  - ياء  
مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ         -٨٣

الربملـان  التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل منها إحالة التوصيات إىل رئـيس الدولـة، و            
من أجل النظر فيهـا     والوزارات املختصة، واحملكمة العليا، والسلطات اإلقليمية واحمللية،        

  .، حسب االقتضاءكما ينبغي واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأهنا
تقريرها اجلامع لتقريريها الدوريني الثالث     بنشر  كما توصي اللجنة الدولة الطرف        -٨٤

املالحظـات  ( والردود اخلطية اليت قدمتها إىل اللجنة والتوصيات ذات الـصلة            والرابع
بلغات البلد، مبا يف ذلك مـن خـالل     على نطاق واسع و   اليت اعتمدهتا اللجنة،    ) اخلتامية

اجلمهور، ومنظمات اجملتمـع    عموم  ليطلع عليها   ) لذكر ال احلصر  على سبيل ا  (اإلنترنت  
، والفئات املهنية، واألطفال، هبدف إثـارة       الشبابيةووسائل اإلعالم، واجملموعات    املدين،  

  .تنفيذها ورصدهابالربوتوكولني امللحقْين هبا والنقاش والتوعية باالتفاقية، و

  التقرير املقبل    
طرف إىل تقدمي تقريرها املقبل اجلامع للتقريرين الـدوريني         تدعو اللجنة الدولة ال     -٨٥

 وتضمينه معلومات عن تنفيذ     ٢٠١٧ أبريل/ نيسان ٤اخلامس والسادس يف موعد أقصاه      
الدولة الطرف إىل مبادئها التوجيهية املنسقة      نظر  وتوجه اللجنة   . هذه املالحظات اخلتامية  
 ١ اليت اعتمـدت يف      Corr.1) و CRC/C/58/Rev.2(مبعاهدة بعينها   لتقدمي التقارير اخلاصة    

، وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير الـيت تعـد يف            ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 
وحتث .  صفحة٦٠املستقبل ينبغي أن متتثل للمبادئ التوجيهية وأال يتجاوز عدد صفحاهتا 

ويف حال جتـاوز    . هيةاللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً هلذه املبادئ التوجي         
احملدد للصفحات سيطلب إىل الدولة الطرف مراجعة تقريرها      األقصى  التقرير املقدم العدد    

وتذكر اللجنة بأنـه ال ميكـن       . وإعادة تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله       
إذا تعـذر   املعاهدة  املنشأة مبوجب   يئة  اهلضمان ترمجة التقرير ألغراض استعراضه من قبل        

  .على الدولة الطرف إعادة النظر فيه وتقدميه مرة ثانية
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدثة وفقـاً ملتطلِّبـات              -٨٦

على النحو الوارد يف املبادئ التوجيهية املنسَّقة لتقـدمي         املوحدة  إعداد الوثيقة األساسية    
معاهدات املنشأة مبوجب   يئات  اهلاخلامس املشترك بني جلان      اليت أقرها االجتماع     ،التقارير

 ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /حقوق اإلنسان يف حزيران

        


