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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الثالثونالثانية والدورة 

      2005ناير ي/ كانون الثاين10-28
  إيطاليا: التعليقات اخلتامية    

  
 يف  CEDAW/C/ITA/4-5)(الدوريني الرابع واخلامس    تقريري إيطاليا   نظرت اللجنة يف      - 1

 .2005ناير ي/ثاين كانون ال25 املعقودتني يف 682 و681جلستيها 
  

   للتقريرينالدولة الطرفعرض     

إىل أن اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لترسيخ        أشار املمثل، لدى تقدميه للتقريرين،        - 2
والعنف إمنا هي جهود تنـدرج  مجيع أشكال التمييز، واالعتداءات، كرامة املرأة ومحايتها من  

.  االلتزام بالنهوض حبقـوق املـرأة  الذي جددمنهاج عمل بيجني نتائج لمتابعة ضمن أعمال   
  . من تطورات يف أربعة جماالت خمتارة2002جناز التقرير يف عام إ ما استجد منذ عرضو

 2002/73 إجراءات إلدراج التوجيـه األورويب       2003نه اختذت يف عام     إوقال    - 3
جلنسـني   بـني ا   ضمن النصوص القانونية احمللية يف خطوة دف إىل تعميم مراعاة املسـاواة           

يتعلق بفرص الوصول إىل سوق العمل، والتعليم والتدريب املهين، وظـروف العمـل،              فيما
وحتظر تشريعات البلد أصال أي متييز مباشر أو غري مباشر يقوم على            . والظروف االجتماعية 

أساس نوع اجلنس، ومن شأن هذا التوجيه أن يوسع تعريف التمييز القائم على أساس نـوع                
والتحرش اجلنسي يف مكان العمل والتدابري اليت جيوز للموظفني اختاذهـا إزاء هـذين            اجلنس  

  .العملني التمييزيني

 1996ومما يدل على التزام الدولة الطرف بتنفيذ االتفاقية أا أنشـأت يف عـام                  - 4
مكتب الوزير لتكافؤ الفرص وهو مسؤول عن تنسيق سياسات تكـافؤ الفـرص وتـأمني               
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 مت كذلك تعديل والية وأهداف اللجنة الوطنية لتكافؤ الفرص الـيت يرأسـها              وقد. افعاليته
، أنشأت الوزارة املكتب الوطين لتعزيز املساواة والقضاء علـى          2004ويف عام   . الوزير اآلن 

  .التمييز العنصري والعرقي ليكون أداة تنفيذية ملكافحة مجيع أشكال التمييز

شراك املرأة يف اختاذ القرارات السياسية واالجتماعيـة  ومما يدل على التزام احلكومة بإ    - 5
 من الدستور حيث أدخلت مبدأ املساواة بني اجلنسني يف          51 االقتصادية أا عدلت املادة      -

 على ضرورة أال يقل عدد أي       2004 لعام   90وينص القانون رقم    . تويل املناصب السياسية  
وملا كان هذا القانون قـد      . ورويب عن الثلث  من اجلنسني من املرشحني النتخابات الربملان األ      

 مـن   19.23 (2004يونيه  /أحدث زيادة كبرية يف عدد النساء الاليت انتخنب يف حزيران         
، جيري النظـر يف     ) يف املائة  11.5 وقدرها   1999جمموع املنتخبني مقارنة بنسبتهن يف عام       

  .تقدمي مشروع قانون مماثل بشأن االنتخابات األخرى

م من املناخ االقتصادي غري املوايت، ال تزال معدالت عمل املـرأة يف ارتفـاع    وبالرغ  - 6
يف للنسـاء   وارتفع معدل النشاط االقتصادي     . النساء يف قوة العمل   اشتراك  شأا شأن نسبة    

 2000عام  ويف الفترة من    . يف املائة  3.7 ليصل إىل    2003عام   إىل   1998عام  الفترة من   
وهنـاك مبـادرة    .  من نسبة العمال اجلدد     يف املائة  63النساء  نسبة  بلغت  ،  2003عام  إىل  

ـدف إىل  بشأن قضايا املساواة بني اجلنسني    داخل إطار االحتاد األورويب     يضطلع ا   جديدة  
يف مجلة أمـور،    االلتزام الكامل للحكومة بقضايا األسرة،      وينعكس  . تعزيز دور املرأة العاملة   

تـهميش  الميع يف احلياة االجتماعية ترمـي إىل منـع   وطنية إلشراك اجل عمل  خطة  يف وضع   
ومن بني التدابري الراميـة إىل زيـادة        . لمسنني واألطفال واملعوقني  االجتماعيني ل ستبعاد  الوا

وخباصة يف مكـان العمـل      للنساء  التوفيق بني العمل واحلياة األسرية وتعزيز تكافؤ الفرص         
 جديـدة مـن      قانون يتوخى أشكاال    سوق العمل وهو    إلصالح “بياجي”يسمى بقانون    ما

 2003وقد أنشـئ يف عـام   . تفرغاملرونة تتمثل على وجه اخلصوص يف نظام العمل غري امل 
  .الشركات كيما تقيم يف مكان العمل خدمات لرعاية األطفالصندوق لدعم 

حلماية املرأة من مجيع أشكال العنف، وسنت أحكام مشددة هلذا          وتعطى أولوية عليا      - 7
من بينها قوانني وسياسات تتصل بالعنف اجلنسي والعنف املرتيل واالعتداءات علـى            الغرض  
، من خالل التشـريعات   تتمثل يف بذل جهود     الرئيسية  وال تزال إحدى األولويات     . األطفال

 مـن القـانون     18وجتيز املادة    . بالبشر الجتارعلى السواء ملكافحة ا   واخلدمات االجتماعية   
وتتحمل احلكومة  . محايتهم االجتماعية من أجل   ضحايا االجتار   لة  ص إقام يخارت إصدار   286
وقد أثبتـت   . االس احمللية بالبقية   يف املائة من تكاليف برامج املساعدة يف حني تتكفل           70
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االجتار بالبشر  منع  كذلك أحكام بروتوكول    تنعكس  و .املشاريع املمولة ذا الطريقة فعاليتها    
  . بالبشر جرمية يف حد ذاااالجتارينص على اعتبار  الذي ،2003 لعام 228يف القانون 

بعد املؤمتر العاملي الرابع املعين بـاملرأة       وقد أصبحت صحة املرأة من القضايا الرئيسية          - 8
-2002(احلالية  الوطنية  الصحة  وتتضمن خطة   . هلذه املسألة أمهية قصوى   وأولت احلكومة   

األم والطفـل   رعاية  القيصرية، ومشروع   دة  الوالمبادرات لتخفيض عدد عمليات     ) 2004
وينظر جملس النواب يف برنـامج      . من الرعاية لكل مولود   مناسبة  الرامي إىل حتقيق مستويات     

  .لضمان حقوقهن أثناء الوضعللحوامل مساعدات شخصية لتقدمي 

 احلكومةه على الرغم من عدم حتقق مجيع التوقعات، فإن           أن مثلويف اخلتام، الحظ امل     - 9
ال تزال ملتزمة بتحقيقها مجيعها، وقال إن هناك استراتيجيات وسياسـات جديـدة جيـري     

سياسـات  القائم على نوع اجلنس وتشجيع وضع       وضعها للقضاء على مجيع أشكال التمييز       
 املصلحة وخباصـة    ووصف احلوار مع كل املعنيني من أصحاب      . فعالة لتحقيق تكافؤ الفرص   
بأنه أفضل وأنفع    نييملنظمات غري احلكومية، والشركاء االجتماع    ، وا اجلهات الفاعلة السياسية  
  .وسيلة لتعزيز حقوق املرأة

  
  التعليقات اخلتامية للجنة    
  مقدمة    

الرابـع  اجلامع للتقريرين الدوريني     هاتقريرلتقدميها  على  لدولة الطرف   ا  اللجنة تشكر  - 10
 يتضمن املقرر وألنه مل      املوعد بعدإن كانت تأسف لتقدميه     و (CEDAW/C/ITA/4-5) واخلامس

 ميتثل للمبادئ التوجيهية للجنة املتعلقـة       معلومات حتليلية كافية عن احلالة الفعلية للمرأة ومل       
الردود اخلطية للدولة الطرف خلت هي أيضا مـن         ن  أل أيضااللجنة  وتأسف  . بإعداد التقارير 

، من اتفاقية القضاء على     16و   15و   9 و   8املواد   بشأن   هااملعلومات اليت خال منها تقرير    
قائمـة  ، وهي املعلومات اليت طلبت من الدولة الطرف ضمن          مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

  . واألسئلةاملسائل

 ةعدم قـدر  لوتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للحوار البناء لكنها تأسف             - 11
  .ة اليت طرحتها اللجنةعلى تقدمي أجوبة خمتصرة وواضحة ومباشرة عن األسئلالوفد 

  . كانت حمدودةإعداد التقريريف املنظمات غري احلكومية مسامهة  ألنوتأسف اللجنة   - 12
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  اجلوانب اإلجيابية    

 من الدستور، اليت تعد، كما ذكر       51تثين اللجنة على الدولة الطرف لتعديلها املادة          - 13
 من قـانون البلـد وتشـكل األسـاس        الوفد، األداة اليت ستصبح االتفاقية من خالهلا جزءا       

زيـادة  للتعجيل ب استخدام احلصص   فيها  املؤقتة، مبا   لالستعانة بالتدابري االستثنائية    الدستوري  
  .مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة

وتثين اللجنة على الدولة الطرف لإلصالحات التشريعية اليت أجريت يف السـنوات              - 14
 املتعلـق بـالعنف     66/1996لنهوض باملرأة، مبا يف ذلك القانون       جل ا من أ القليلة املاضية   

 املتعلـق   2001 لعام   154ة األبوة والقانون     املتعلق بإجاز  53/2000اجلنسي، والقانون   
  .بعدة مسائل من بينها تدابري محاية النساء من ضحايا االجتار

 علـى   2000  سـبتمرب / وتثين اللجنة على الدولة الطرف لتصـديقها يف أيلـول           - 15
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة فضال عن قبوهلـا             

  . من االتفاقية20 من املادة 1للتعديل الذي أدخل على الفقرة  1996مايو / أياريف
  

   الرئيسية والتوصياتدواعي القلق    

مجيع أحكام االتفاقية علـى حنـو       حتيط اللجنة علما بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ          - 16
ويف الوقت نفسه، ترى اللجنة أن دواعي القلق والتوصيات احملددة يف           . منهجي ومستمر 

هذه التعليقات اخلتامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها أقصى اهتمامهـا مـن اآلن               
 التركيـز   وعليه، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إىل      . الدوري التايل وحىت تقدمي التقرير    

الـدوري   تبلغ يف تقريرهـا  اليت تقوم ا وأن  تنفيذ  أنشطة ال على هذه ااالت يف سياق      
الدولة الطرف أن تعرض    تطلب إىل   وهي   .راءات املتخذة والنتائج احملققة   القادم عن اإلج  

علـى حنـو   هذه التعليقات اخلتامية على مجيع الوزارات املعنية والربملان لكفالة تنفيـذها     
  .كامل

 اللجنة القلق لعدم اختاذ الدولة الطرف خطوات كافية لتنفيـذ التوصـيات             يساورو  - 17
املعتمدة يف عام   السابقة للجنة   تعليقات اخلتامية   ال القلق اليت أثريت يف      دواعيبعدد من   املتعلقة  
1997 )A/52/38/Rev.1( .ه مل يتم التصدي على النحو الكايف        اللجنة بوجه خاص أن    ترىو
 ،)355الفقـرة   (ة واحلياة السياسـية     تدين مشاركة املرأة يف احلياة العام     من  لقها  قلدواعي  

ل وعدم وجود برامج ملكافحة القوالب النمطية من خالل نظام التعليم الرمسي وتشجيع الرج            
  ).356الفقرة (املسؤوليات املرتلية من منصف على تويل قسط 

حتث الدولة الطرف على    هي   و ،هذها  توصيا و هاقلقدواعي  تأكيد  تكرر  اللجنة  و  - 18
  .تنفيذها بدون تأخريحنو قدما املضي 
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 من الدستور على تكـافؤ      51نه يف حني ينص تعديل املادة       أل اللجنة القلق    يساورو  - 19
أي من التشريعات عـدا تشـريعات       ، ال يوجد يف الدستور أو يف        الرجل واملرأة الفرص بني   
 ألناللجنة القلـق    يساور  و.  من االتفاقية  1لمادة  وفقا ل تعريف للتمييز ضد املرأة     العمل أي   

القاصر للمساواة اجلوهرية الذي يبدو جليا لـدى        فهم  أحد أسباب ال  احلكم   عدم وجود هذا  
  .القضائيوأعضاء السلك الدولة الطرف مبا يف ذلك لدى املوظفني احلكوميني 

لتمييز ضد  لناسبة، تعريف   امليف الدستور أو يف القوانني      ن يدرج   بأ اللجنة توصي و  - 20
محالت بتنظيم  توصي أيضاً   هي  و.  من االتفاقية  1 املادة   املرأة مبا يتفق مع تعريفه الوارد يف        

أعضـاء السـلك القضـائي     وإىل املوظفني احلكـوميني وخباصة إىل عامة اجلمهور توجه  
مات تقع علـى    ا يترتب عليها من التزا    باالتفاقية ومب واملشتغلني يف جمال القانون للتعريف      

  .ونطاقه التمييز ضد املرأةومبفهوم  الدول األطراف،

املنظـور  مراعـاة   لتعمـيم   ويف حني تقر اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف            - 21
    االت، ينتاالقلق لعدم وجود جهاز وطين حمدد يعىن بالنهوض باملرأة،          ااجلنساين يف مجيع ا 

يترتـب  تعىن بعدد من أسباب التمييز مما قد رة تكافؤ الفرص ن أعمال وزا ألالقلق  يساورها  و
، ومما قد يؤثر سلبا يف      رأةضد امل عليه إيالء أولوية أقل وتركيز غري كاف للطابع احملدد للتمييز           

ينتاا القلق أيضا للتآكـل الكـبري احلاصـل يف          هي   و .معاجلة مجيع أسباب التمييز األخرى    
  .لمساواة وتكافؤ الفرصسلطات ووظائف اللجنة الوطنية ل

اللجنة توصي بأن تنشئ الدولة الطرف هيكالً مؤسسياً يقر خبصوصية التمييـز            و  - 22
اإلعمال الفعلي ملبـدأ املسـاواة      النهوض باملرأة ورصد    ته على    مسؤولي تقصرضد املرأة   

، توصي اللجنـة    حتقيق ذلك وبغية  . اجلوهرية بني الرجل واملرأة يف التمتع حبقوق اإلنسان       
  . يف مجيع ااالتية لرصد ودعم متتع املرأة حبقوق اإلنسانبتعزيز مؤسسة وطن

يف الدولة  جهات االختصاص   وينتاب اللجنة القلق من أن خمتلف مستويات السلطة و          - 23
 شـري إىل أن   إذ ت هي  و. أحناء البلد مجيع  تنفيذ االتفاقية يف    ختلق صعوبات حتول دون     الطرف  

ول الالمركزية أو االحتادية هي اليت تقع عليها مسؤولية كفالة تنفيذ           الدكومات الوطنية يف    احل
 كفـل املناسبة اليت ت  وطنية  اهلياكل ال لعدم وجود   تعرب عن قلقها    ،  املناطق لاللتزامات الدولية  

  . هلذه االتفاقية السلطات واملؤسسات اإلقليمية واحملليةتنفيذ

 املعايري املعمـول ـا والنتـائج        واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تعزز توحيد        - 24
املنشودة عند تنفيذها لالتفاقية يف مجيع أحناء البلد وذلك، من خالل التنسـيق الفعـال               
وإنشاء آليات تكفل قيام مجيع السلطات واملؤسسات اإلقليمية واحمللية بتنفيذ االتفاقيـة            

  .تنفيذا تاما
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والنمـاذج  الذكوريـة   املواقف   شيوع استمرار و  يساورها قلق من  وال تزال اللجنة      - 25
هذه ف. ل من املرأة والرجل يف األسرة واتمع       ك دور ومسؤولية النمطية املتأصلة يف ما يتعلق ب     

تنفيـذ االتفاقيـة،   أمام  كبريا، وتشكل عائقاً  االجتماعيالنماذج النمطية تقوض مركز املرأة   
الت، مبا يف ذلـك يف سـوق   يف عدد من اا   الدوين  ملرأة  الوضع  هي من األسباب اجلذرية     و

قلق عميق من تصوير املرأة يف       أيضا   ينتاب اللجنة   و.  ويف احلياة السياسية واحلياة العامة     العمل
  .أدوار منطيةاإلعالنات بصفتها سلعة جنسية وحصرها يف وسائط اإلعالم ويف 

واللجنة تناشد الدولة الطرف أن تعتمد برناجما لوقف االنتشار الواسـع لفكـرة               - 26
ناصره عالتسليم بدوري املرأة والرجل النمطيني، يكون واسع النطاق وشامال ومنسقا من            

مالت تثقيفية لفائدة كل من الرجل واملرأة، واملساعدة يف كفالة          والقيام حب زيادة التوعية،   
لنمطية املرتبطة بدوري الرجل واملرأة التقليـديني يف األسـرة ويف           القضاء على القوالب ا   

بأن اللجنة  و توصي   . من االتفاقية ) أ (5و  ) و (2 استناداً إىل املادتني  اتمع بشكل عام،    
تبذل الدولة الطرف كل جهودها إلبالغ الدوائر العامة واخلاصة باملعلومـات املتعلقـة             

وتوصي . املساواة اجلوهرية للمرأة  ومضمون حتقيق   ملعىن  ا  وفهمه هاباالتفاقية لزيادة إدراك  
 على تقـدمي    يعهاشجائط اإلعالم ووكاالت اإلعالنات وت    وسالتركيز على   اللجنة أيضاً ب  

شريكة مساوية للرجل يف مجيع جماالت احليـاة وبـذل جهـود      تظهرها  صورة عن املرأة    
  .تربية األطفالهي  األوىلليتها وأن مسؤوالنظرة إىل املرأة كأداة جنسية متضافرة لتغيري 

إنه فوإذ تالحظ اللجنة مع التقدير زيادة عدد النساء اإليطاليات يف الربملان األورويب،               - 27
 متثيل املرأة يف املناصب السياسية والعامـة،      يف الشديد لنقصمن ا قلق عميق   يساورها  يزال   ال

مما يثري قلـق اللجنـة      و. ى الصعيد الدويل   القضائية وعل  واهليئةمبا يف ذلك يف اهليئات املنتخبة       
 تناقصت خـالل األعـوام      املستوى الوطين شاركة السياسية للمرأة على     بوجه خاص أن امل   

  .يف أوروباالنسب أدىن أن نسبة مشاركتها ال تزال من األخرية و

متثيل املرأة  نسبة  زيادة  لمتواصلة   الدولة الطرف على اختاذ تدابري    تشجع  واللجنة    - 28
.  وعلى املستوى الـدويل    ، القضائي السلك ويف   ،نيعيوالقائمة على الت   اهليئات املنتخبة    يف

 استثنائية مؤقتـة  تدابري   مبا يف ذلك     الدولة الطرف تدابري مناسبة   تتخذ  وتوصي اللجنة بأن    
زيادة عدد النسـاء    ل للجنة   25  العامة لتوصيةا من االتفاقية و   4 من املادة    1 وفقا للفقرة 

سن تشريعات  لاجلهود  تكثيف   كذلك على    هاتشجعهي  و. عامةالسياسية و الناصب  يف امل 
عامة، مبـا يف    السياسية و الناصب  يف امل زيادة عدد النساء    ل من الدستور    51مبوجب املادة   

 لنسـاء    يف هذه املناصب   ضمان متثيل مالئم  ونظام احلصص،   اللجوء إىل   ذلك من خالل    
 الدولة الطرف   تضطلعوتوصي اللجنة بأن    . بلدجنوب ال  يف نساءال و ، واملهاجرات ،لروماا
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مالت توعية تستهدف النساء والرجال معا بشأن أمهيـة مشـاركة املـرأة يف احليـاة           حب
املشـاركة  متكن مـن هـذه      اليت   الظروف   يئالسياسية والعامة ويف صنع القرارات، و     

  . وتساعد عليهاهاوتشجع

يف معدالت العمالة يف صفوف النسـاء،       ة  احلادالزيادة    علما ب   لجنةيف حني حتيط ال   و  - 29
جراء ما تواجهه املرأة يف سوق العمل من صعوبات مجة من بينـها نقـص               تعرب عن قلقها    

املتدنيـة  األجـور   ذات  بعض القطاعات   جتمعها بأعداد مكثفة يف     ومتثيلها يف املناصب العليا     
ني أجرها وأجر الرجل وعدم     واشتغاهلا بأعمال على غري أساس التفرغ واهلوة الكبرية القائمة ب         

ـ   اللجنة   حني حتيط  ويف. مبدأ األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة      إعمال   أن علمـا ب
مولود خالل املرحلة املبكـرة  رعاية لإجازة يف األبوين كال   يعترف حبق    53/2000القانون  

 جـدا مـن     ةاحملدود النسبة املئوية إزاء  يساورها القلق   ا تظل مع ذلك     إف،  من فترة الرضاعة  
  .ه الفرصة هذالذين يغتنمونالرجال 

لمرأة والرجل  لفرص  التكافؤ  أن تعجل كفالة    على  طرف  الدولة ال حتث  واللجنة    - 30
 مـن   1طبقا للفقرة   استثنائية مؤقتة   يف سوق العمل من خالل مجلة أمور منها اختاذ تدابري           

فيذ مبدأ األجر املتسـاوي لقـاء       ، وضمان تن  25  العامة لتوصيةا من االتفاقية و   4املادة  
توسع نطاق التغطيـة    وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن       . العمل املتساوي القيمة  

ومعظمهم من النسـاء،    غري املتفرغني   املشتغلني  ليشمل  استحقاقات الضمان االجتماعي    ب
. ب والتـدري  التثقيـف ، وال سيما من خالل      التفرقة يف املهن  تتخذ تدابري للقضاء على     و

مزيدا من فرص العمل على أساس      ملرأة  متنح ا وحتث اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن        
ذات اخلـدمات املعقولـة     مرافق رعاية األطفـال     تزيد من األعداد املتاحة من      والتفرغ،  

بعدة طـرق   ،  مسؤولية رعاية األطفال  ل على أن يتقاسم مع املرأة       لرجا، وتشجع   التكلفة
  .منها التوعية

 يف جمال العنف ضد املـرأة،     املضطلع ا   اإلصالحات التشريعية   علما ب اللجنة  يط  حتو  - 31
فيهـا أعمـال    املرأة، مبا   أعمال العنف ضد    استمرار  من  قلق  مع ذلك يساورها    ظل  غري أا ت  

وتسلم . مجيع أشكال العنف ضد املرأة    ملكافحة  املة   ش استراتيجيةانعدام  من  ، و العنف املرتيل 
غري أا تظل يساورها قلـق      ،  باملرأةاالجتار  ملكافحة  الدولة الطرف   يت تبذهلا   باجلهود ال اللجنة  
يتـرك  الـذي   ) ما يسمى بقانون بوسي فيين     (189/2002القانون  املترتب على   ثر  من األ 

ضحايا االجتار  األشخاص من   قيود على   تقدير ما إن كان ينبغي فرض       سلطة  لسلطات احمللية   ل
  .اإلقامة تراخيصمنحهم والبت يف مسألة 
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الدولة الطرف على االهتمام على سبيل األولوية باعتماد إجراءات         حتث  و اللجنة     - 32
 املتعلقـة   19العامة  لعنف ضد النساء والفتيات وفقا لتوصيتها       للتصدي  من أجل ا  شاملة  

اللجنة ضرورة تنفيذ القوانني املتعلقة بالعنف اجلنسي والعنف        تؤكد  و. بالعنف ضد املرأة  
تـهم  ومحايالضحايا  تنفيذا كامال ورصد فعالية هذه القوانني، وتوفري خدمات إيواء           املرتيل

لفائـدة  ، وتنفيذ برامج تـدريب وتوعيـة        إصالحهم و اجلناةاملشورة، ومعاقبة   ومدهم ب 
وتشجع اللجنـة أيضـا     .  وأفراد اجلمهور  القضائيوأعضاء السلك   املوظفني احلكوميني،   

ضـمان اسـتفادة مجيـع      ل 189/2002القـانون   الدولة الطرف على إعادة النظر يف       
 باعتبارها تـدخل يف إطـار محايتـهم         اإلقامةص  يخارتمن   االجتار   األشخاص من ضحايا  

  .االجتماعية

وتعرب اللجنة عن قلقها من أن التقرير ال يتضمن بيانات ومعلومات كافية عن أثـر            - 33
نظام الصحي علـى صـحة      سياسات الرعاية الصحية على املرأة، وال سيما أثر خصخصة ال         

 . الوقائية من السـرطان    القيصريةالوالدة  عمليات  عدد   وأثر املبادرات املتخذة خلفض      ،املرأة
ويساور اللجنة القلق لعدم توفري بيانات ومعلومات حتليلية عن الرعاية املقدمـة إىل النسـاء               

  .املسنات والرعاية الصحية املتاحة للنساء يف جنوب البلد

إىل الدولة الطرف أن ترصد أثر سياساا املتعلقة باملرأة، مبـا يف            تطلب  واللجنة    - 34
 24ذلك، خطتها الوطنية للصحة، وأن تقدم يف تقريرها القادم وفقا للتوصـية العامـة               

للجنة بشأن املرأة والصحة معلومات إحصائية وحتليلية مفصلة عن التدابري اليت اختـذا             
وتطلب اللجنة أيضـا إىل الدولـة       . ثر هذه التدابري  لتحسني صحة النساء، مبا يف ذلك أ      

الطرف تقدمي معلومات عن رعاية املسنات، وسياسات الرعاية الصحية املتبعة لفائدة املرأة            
فريوس نقص املناعة البشرية بني الكبار، مبا يف        انتقال  ملنع  املطبقة  يف اجلنوب والسياسات    

  .ذلك معلومات عن أثر هذه التدابري

الرومـا  من بينها فئتا نسـاء       من النساء،    فئات حمددة   ور اللجنة القلق من أن      ويسا  - 35
ضعف والتهميش، وخباصة فيما يتعلق بـالتعليم والعمالـة         المن  الت تعاين   واملهاجرات، ما ز  

علـى وجـه    اللجنة القلـق    ويساور  . والصحة واملشاركة يف احلياة العامة ويف صنع القرار       
 الذي يفرض قيودا ذات آثار بعيدة املدى علـى          189/2002تأثري القانون   اخلصوص إزاء   

عدم وجود قوانني وسياسات تتعلق بطاليب اللجوء والالجـئني،         وإزاء  العامالت املهاجرات،   
عدم منحه صفة الالجئ يف ما إن       أو  ذلك عدم النظر، عند تقرير منح طالب اللجوء         ويشمل  

  . ألسباب جنسانيةأشكال االضطهادكان مقدم الطلب يتعرض ألي شكل من 

واللجنة حتث الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة للقضاء على أشكال التمييـز               - 36
ضد الفئات الضعيفة من النساء، مبا يف ذلك نساء الروما واملهاجرات، وتعزيـز احتـرام           
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وفقـا  مؤقتـة    ة بكل الوسائل املتاحة، ومن بينها اختاذ تدابري استثنائي         اإلنسان هلن  حقوق
الدولة اللجنة،  وتدعو  .  للجنة 25، من االتفاقية، وللتوصية العامة      4 من املادة    1لفقرة  ل

عن الوضع الفعلي لنسـاء  صورة شاملة الطرف إىل أن تقدم، يف تقريرها الدوري القادم،         
 والعمالة، والصحة، واملشاركة يف احلياة السياسية       ،الروما واملهاجرات، يف جماالت التعليم    

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على إعادة النظر يف أحكام القـانون            . امةواحلياة الع 
، دف إزالة القيود الراهنة املفروضة على املهـاجرات، وعلـى اعتمـاد          189/2002

جـئ  عدم منحه صـفة الال    أو  قوانني وسياسات تفحص، عند تقرير منح طالب اللجوء         
  .سباب جنسانيةكان يتعرض ألي شكل من أشكال االضطهاد ألإذا  ما

عمال باملادة   تقريرها الدوري القادم  أن توافيها يف    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        - 37
على الشـواغل الـيت     ، بردها   2006الذي سيحني موعد تقدميه يف عام        من االتفاقية و   18

  .هذه التعليقات اخلتاميةأُعرب عنها يف 

يع نطاق مشـاركة مجيـع الـوزارات    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف كفالة توس     - 38
. واهليئات العامة يف إعداد تقريرها املقبل ومشاورة املنظمات غري احلكومية يف مراحل إعداده            

  .وتشجع الدولة الطرف على إشراك الربملان يف مناقشة التقرير قبل تقدميه إىل اللجنة

ات والربامج ومنـاهج    إلعالناألبعاد اجلنسانية ل  وإن اللجنة إذ تأخذ يف اعتبارها         - 39
العمل اليت اعتمدا املؤمترات ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمـم املتحـدة ودوراـا              
االستثنائية ذات الصلة، كدورة اجلمعية العامة االستثنائية الستعراض وتقييم تنفيذ برنامج           

، ودورة  )الدورة االستثنائية احلاديـة والعشـرون     (عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية،      
، واملؤمتر  )السابعة والعشرون االستثنائية  الدورة  (اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل      

العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصـل بـذلك مـن       
تعصب، واجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة، تطلب إىل الدولـة الطـرف أن تـدرج يف               

 الدوري القادم معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق املتعلقـة بـاملواد ذات              تقريرها
  .الصلة من االتفاقية

الرئيسـية  صكوك حقوق اإلنسان الدوليـة      إىل   الدول   إىل أن انضمام  اللجنة  تشري  و  - 40
العهد الـدويل   و، أي العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          السبعة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز          واص باحلقوق املدنية والسياسية،     اخل
اتفاقية مناهضة التعـذيب    والعنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،          

اتفاقية حقوق الطفل،   ووغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،            
شـأنه أن يعـزز   تفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، من     واال

تشـجع  فهـي   ولذا  .  وحريان األساسية يف مجيع جوانب احلياة      متتع النساء حبقوق اإلنسان   
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احلكومة اإليطالية على النظر يف التصديق على املعاهدة اليت مل تصبح بعد طرفا فيها، وهـي                
  .دولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهماالتفاقية ال

 إلطالعإيطاليا  يف  ذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسع        التعريفوتطلب اللجنة     - 41
 ، واملنظمـات النسـائية    ،املسؤولون احلكوميون، والسياسيون، والربملانيون   مبن فيهم   الناس،  

القانونية والفعلية بـني    ساواة  املخطوات لكفالة   ما اختذ من    لى  عومنظمات حقوق اإلنسان،    
وتطلب اللجنة مـن  .  اخلطوات األخرى املطلوب اختاذها يف هذا الصدد     وعلى ،والرجلاملرأة  

،  االختيـاري  تفاقية وبروتوكوهلـا  باال على نطاق واسع  التعريف  الدولة الطرف أن تواصل     
ـ          ائج دورة اجلمعيـة العامـة      والتوصيات العامة للجنة، وإعالن ومنهاج عمل بـيجني، ونت

املساواة بـني اجلنسـني والتنميـة       : 2000املرأة عام   ” املعنونةاالستثنائية الثالثة والعشرين    
 املنظمات النسائية ومنظمات حقـوق      لدىاصة  خبو ،“والسالم يف القرن احلادي والعشرين    

  .اإلنسان

  


