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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  الدورة الثمانون

  ٢٠١٢مارس /آذار ٩ -فرباير /شباط ١٣

 مـن   ٩النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة               
  االتفاقية

  حظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصرياملال    

  إيطاليا    
نظرت اللجنة يف التقارير من السادس عشر إىل الثامن عشر املقدمة من إيطاليا يف وثيقـة                  -١

، )57 وCERD/C/SR.56( ٢١٥٧ و٢١٥٦، يف جلـــستيها (CERD/C/ITA/16-18)واحــدة  
، (CERD/C/SR.64) ٢١٦٤ها  واعتمـدت يف جلـست    . ٢٠١٢مـارس   / آذار ٥املعقودتني يف   
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢مارس / آذار٩املعقودة يف 

  مقدمة  -ألف  
الطريقة املنتظمة اليت اتبعتها الدولة الطرف يف التحاور وتشيد ب ترحب اللجنة بالتقرير      -٢

د وتعرب عن تقديرها للحوار الذي عقدته مع وفد الدولة الطرف الكـبري العـد             . مع اللجنة 
وترحب اللجنة بـاحلوار    . الوفد على املعلومات اليت قدمها شفوياً الستكمال التقرير       وتشكر  

  اإلجيايب والبناء مع وفد الدولة الطرف وكذلك جبهودها للرد على األسـئلة الـيت طرحهـا               
  .أعضاء اللجنة
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
، لكـي   ٤٨٢/١٩٩٩نون رقـم    حتيط اللجنة علماً مع االهتمام بالتنقيح املقبل للقا         -٣

  .سنيت وكامينانيت كأقلياتاليسمح باالعتراف مبجتمعات الروما و
كافحة التمييز العنصري وباألنشطة    ملوتأخذ اللجنة علماً أيضاً بتعزيز املكتب الوطين          -٤

  .ذات الصلة اليت اضطلع هبا خالل الفترة قيد االستعراض
عـاتق  علـى  امللقى خذة إللغاء عبء اإلثبات   وترحب اللجنة بالتدابري التشريعية املت      -٥

  .الدفاع فيما يتعلق بالدعاوى املدنية املتعلقة بالتمييز العنصري
 على اتفاقية جملـس أوروبـا       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥وترحب اللجنة بالتصديق يف       -٦

شكل بشأن اجلرائم اإللكترونية وبإعالن الدولة الطرف بشأن التعديل املقبل للقانون اجلنائي ب           
  .يعاجل خطب الكراهية يف اإلنترنت

وترحب اللجنة بإنشاء فريق عمل مهمته إعداد خطة عمل وطنية جديـدة حبلـول                -٧
 ملكافحة مجيع أشكال التمييز العنصري وتنفيذ إعالن وبرنامج عمـل           ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول

  .ديربان على املستوى الوطين
، إلدمـاج   ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٤وترحب اللجنة باعتماد استراتيجية وطنية، يف         -٨

 تـشمل   ةسـتراتيجي ا وهـي    ،سنيت وكامينانيت يف إطار االحتاد األورويب     الجمتمعات الروما و  
  .قطاعات رئيسية مثل التعليم والعمل والصحة والسكن

، مع اهتمام خاص، باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن          وتأخذ اللجنة علماً    -٩
  .عاون واالندماج، مسؤولة عن أمور منها العالقات بني اإلثنياتإنشاء وزارة جديدة للت

  وترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن الدولة الطرف تفكر يف سـحب إعالهنـا               -١٠
  . من االتفاقية٤فيما يتعلق باملادة 

  الشواغل والتوصيات  -جيم  
 وبشأن أنشطة املكتب    تأخذ اللجنة علماً بالبيانات اإلحصائية املقدمة بشأن األجانب         -١١

كافحة التمييز العنصري، لكنها تأسف ألن التقرير ال يتضمن بيانات عن التكـوين             ملالوطين  
ويساورها قلق بالغ أيضاً إزاء عملية التعداد السكاين اليت متت بعد فرض حالة . اإلثين للسكان

مبـستوطنات  فيما يتعلـق    " مرسوم الطوارئ بشأن الرّحل   " و ٢٠٠٨مايو  /الطوارئ يف أيار  
ويساورها القلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأنه مت أثنـاء عمليـة            . اجملتمعات الرحل يف إيطاليا   

التعداد السكاين هذه أخذ بصمات أصابع وصور املقيمني يف املخيمات من أفـراد الرومـا               
ه وتأخذ اللجنة علماً بإعالن الدولة الطرف بأهنا أتلفـت هـذ          .  مبن فيهم األطفال   ،سنيتالو

  .البيانات منذ ذلك احلني 
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. تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مجع بيانات مصنفة عن التكوين اإلثين لسكاهنا             
 اجلماعـات املتعلقة بتحديد أفراد بعض     ) ١٩٩٠(٨ويف ضوء التوصية العامة للجنة رقم       

فـراد  اإلثنية هويتهم بأنفسهم، تود اللجنة التذكري بأن الطرق اليت يتبعهـا األ           أو  العرقية  
لتحديد انتمائهم جملموعة إثنية أو عرقية ينبغي أن تقوم على أساس طوعي وجمهول اهلوية               

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة    . وعلى أساس حتديد اهلوية الذاتية من جانب األفراد أنفسهم        
  .األقلياتمجاعات  تستهدف ة عن إجراء عمليات تعداد سكاين طارئمتتنعالطرف بأن 

دولة الطرف بشدة بأن تعلم اجملتمعات احمللية املعنية بأهنا أتلفـت          توصي اللجنة ال    
  .البيانات اليت حصلت عليها من عملية التعداد السكاين الطارئة اليت أجرهتا سابقاً

 مـن   ٣وتأسف اللجنة ألن األحكام املتعلقة باملساواة واملنصوص عليها يف املـادة              -١٢
 كما أنه ليس من الواضح للجنة أن جرمية التمييـز           الدستور اإليطايل ال تشمل غري املواطنني     

  ).١املادة ( الدولة الطرف تشمل كالً من غرض وأثر األفعال احملظورة تشريعالعنصري يف 
بشأن التمييز ضد غري املـواطنني،      ) ٢٠٠٤(٣٠ رقم   ة ضوء التوصية العام   ويف  

 على قدم املساواة مـع  حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان متتع غري املواطنني باحلماية   
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـضمان أالّ متيـز         . املواطنني واالعتراف هبم أمام القانون    

  أو النـسب  أو اللون   أو األثر، على أساس العرق      الغرض   من حيث    ،تشريعاهتا وسياساهتا 
بيـق  وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل أمهية ضمان تط        . أو األصل الوطين أو اإلثين    

الضمانات التشريعية ضد التمييز العنصري على غري املواطنني بغض النظر عن وضعهم من 
   .اهلجرةحيث 
إنشاء مؤسـسة وطنيـة     ب م حىت اآلن  قمل ت ويساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف         -١٣

، ووفقاً للمعلومات الواردة إىل اللجنة    . على الرغم من أهنا التزمت بإنشائها      حلقوق اإلنسان، 
اجمللس الثـاين   ُوضعت الصيغة النهائية ملشروع القانون املعين باملوضوع، املعروض حالياً أمام           

، دون إجراء مشاورات كافية مـع اجلهـات   (Camer dei Deputati)) جملس النواب(للربملان 
  ).٢املادة (الفاعلة من اجملتمع املدين 

 يف أسرع وقـت ممكـن مـن     تأخذ اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف باالنتهاء        
العملية املطولة املتمثلة يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مـستقلة وفقـاً ملبـادئ            

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تشرك بنشاط اجلهات الفاعلة يف اجملتمع            . باريس
 لضمان امتثال املؤسـسة     ٤٥٣٤ مشروع القانون رقم     تنقحاملدين يف هذه العملية، وأن      

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية        . ملبادئ باريس ورة كاملة   بص
  .من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
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وتأخذ اللجنة علماً بأوجه القلق اليت أُعرب عنها فيما يتعلق باحلاجـة إىل زيـادة                 -١٤
اليت املعنية باملساواة   وحيدة  كافحة التمييز العنصري بوصفه اهليئة ال     ملاستقاللية املكتب الوطين    

  ).٢املادة (أنشئت وفقاً للمبادئ التوجيهية لالحتاد األورويب 
بتحسني درجة استقاللية   التزامها  ، بعد أن الحظت      الدولة الطرف  توصي اللجنة   

كافحة التمييز العنصري على املستويني الوظيفي واإلداري، بأن تتخـذ          ملاملكتب الوطين   
  .ضمان استقاللية هذا املكتب لكي يضطلع بأنشطته بفعالية أكربالتدابري الالزمة ل

جتـري  اليت  والروما والسنيت   مجاعيت  الء اليت تستهدف    وتأسف اللجنة لعمليات اإلج     -١٥
           قلـق، عـدم تـوفري     ب ،وتالحظ يف سياق مرسوم الطوارئ بشأن الرحل،        ٢٠٠٨منذ عام   

         /لصادر عن جملس الدولـة يف تـشرين الثـاين   ، على الرغم من احلكم اهلماسبل االنتصاف   
الء القسري أدت   ج ويساورها القلق ألن عمليات اإل     . الطوارئ  بإلغاء مرسوم  ٢٠١١نوفمرب  

إىل أن أصبح العديد من أسر الروما والسنيت بدون مأوى، وتأسف للسبل اليت جلـأ إليهـا                 
إىل بعـض هـذه      و ملراقبة الدخول  استخدام كامريات الفيدي   العاملون يف دوائر األمن وإزاء    

أشارت إليه اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، فإهنا تشعر بـالقلق ألن            وكما  . املخيمات
 من املواطنني ومن غـري املـواطنني، يعيـشون يف     ،الروما والسنيت وكامينانيت  مجاعات  أفراد  

قر، يف أحيان كـثرية،     بفعل الواقع، وذلك يف خميمات تفت      أوضاع معزولة عن باقي السكان    
تطبيـق سياسـة جديـدة      بتصريح الوفد عن نيته     وتأخذ اللجنة علماً    . ألدىن املرافق أساسية  

  ).٣املادة (سنيت الللسكن لصاحل الروما و
الء اإلجتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لتجنب عمليات             

وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً     . عاتاجلماالقسري وتوفري بدائل مناسبة للسكن هلذه       
 عن إسكان الروما يف خميمات خارج املناطق املأهولة بالسكان اليت ال تتوفر             االمتناععلى  

نـة يف اعتبارهـا   وإذ تـضع اللج .  مثل مرفقي الصحة والتعلـيم ،فيها املرافق األساسية  
، )٢٠٠٤(٣٠بشأن التمييز ضد الرومـا ورقـم        ) ٢٠٠٠(٢٧العامتني رقم   توصيتيها  

حتـث  فإهنـا    الروما والسنيت وكامينانيت،     مجاعاتوكذلك االستراتيجية الوطنية إلدماج     
سنيت من املواطنني   ال الروما و  مجاعيتالدولة الطرف على تكثيف جهودها لتجنب إسكان        

  .ومن غري املواطنني، يف أماكن معزولة، ووضع برامج للسكن االجتماعي هلما
 جملس الدولة، توصي اللجنة الدولة الطرف باختـاذ         ويف ضوء احلكم الصادر عن      

سنيت لتعويضهم عـن    ال الروما و  مجاعيتالتدابري املناسبة لتوفري سبل انتصاف فعالة ألفراد        
مجيع اآلثار السلبية اليت ترتبت عن تنفيذ مرسوم الطوارئ بشأن الرّحل، مبا يف ذلك توفري             

  .إلسكاهنماملتوفر املعزولة هي احلل الوحيد السكن املالئم هلم وضمان أالّ تكون املخيمات 
 يعاقـب علـى التمييـز       ٦٥٤/١٩٧٥وفيما تأخذ اللجنة علماً بأن القانون رقم          -١٦

ينص على ظروف مشددة للجـرائم      ) قانون مانشينو  (٢٠٥/١٩٩٣العنصري وبأن القانون    
ف املشددة ُيستخدم العادية املرتكبة بدوافع عنصرية، يساورها القلق ألن احلكم املتعلق بالظرو    
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عندما يبدو أن الدافع القائم على العنصرية هو الدافع الوحيد، ال عندما تكون هناك دوافـع                
وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقدمي معلومات عن القرارات اليت اعتمدت لتطبيق هـذا             . خمتلطة

  ). ٤املادة (لتفوق العرقي أو اإلثين لاحلكم والعقوبات املفروضة على الدعاية 
 من القانون اجلنائي لكي تـنص       ٦١توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل املادة         

على أن اجلرمية املرتكبة بدافع العنصرية تشكل ظرفاً مشدداً، مبا يف ذلك احلاالت الـيت               
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باختاذ التدابري الالزمـة         . تكون فيها الدوافع خمتلطة   

             أفعال نشر أفكار التفوق العرقـي والتحـريض علـى العنـف            ملقاضاة ومعاقبة مرتكيب  
  . من االتفاقية٤أو اجلرمية القائمني على العنصرية، وذلك وفقاً ألحكام القانون واملادة 

ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء انتشار خطب العنصرية، والوصم، واألفكار النمطيـة،          -١٧
ويساور اللجنة القلق ألنه يف احلاالت . انيت وغري املواطننيسنيت وكامين ال الروما و  مجاعاتضد  

الساسة على إدالئهم ببيانات تنم عن التمييز، أدى وقف تنفيـذ           فيها مقاضاة   القليلة اليت مت    
العقوبة إىل السماح لألشخاص الذين متت مقاضاهتم مبواصلة أنشطتهم السياسية والترشـح            

نشر أفكار التفـوق     ألساسي يف حرية التعبري ال حيمي     وتالحظ اللجنة أن احلق ا    . لالنتخابات
ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن التمييز      . العرقي أو التحريض على الكراهية القائمة على العرق       

العنصري يف تزايد يف وسائط اإلعالم ويف اإلنترنت، وال سيما على الشبكات االجتماعيـة              
  ).٤ و٢ تاناملاد(

  :رف مبا يليتوصي اللجنة الدولة الط  
 األفعال مبن فيهم الساسة، على ،أن تتخذ التدابري املناسبة ملالحقة األفراد     )أ(  

 حتقيـق   ، وضمان أالّ حيول املبدأ القانوين لوقف تنفيذ العقوبة دون         ٤شار إليها يف املادة     امل
 ينبغي أال ينـتقص   وتود اللجنة أن تؤكد على أن احلق األساسي يف حرية التعبري            . العدالة

من مبادئ املساواة وعدم التمييز ألن ممارسة احلق يف حرية التعبري يصاحبها مـسؤوليات              
  .خاصة من بينها االلتزام بعدم نشر أفكار بشأن التفوق العرقي أو الكراهية

 اليت تقوم برصد وسائط اإلعالم لضمان املقاضاة        ة والية السلط  أن تعزز   )ب(  
وتوصي اللجنة الدولة   . لضحاياوتوفري اجلرب ل   تصرحيات تقوم على العنصرية   إطالق  على  

أو بنـشر   غري املواطنني واألقليات اإلثنية     الطرف بضمان أالّ تقوم وسائط اإلعالم بوصم        
وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى دعـوة وسـائط         . هم منطية أو سلبية تستهدف    صور

علـى العنـصرية    مـة   القائلغة  الاإلعالم ألن حتترم بصورة دقيقة ميثاق روما بغية جتنب          
وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر يف التـصديق علـى            . والتمييز والتحيز 

فعال األالربوتوكول االختياري لالتفاقية األوروبية بشأن اجلرائم احلاسوبية املتعلق بتجرمي          
ترتكب مـن خـالل الـنظم       كره األجانب اليت     على   القائمةعنصري أو   الطابع  الذات  
  .يةاحلاسوب
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 عـدم   عنبشأن مسؤوليتهم   بث الوعي يف صفوف املهنيني اإلعالميني         )ج(  
غـري  اليت يتورط فيها أفراد مـن       االت  احل وجتنب اإلبالغ عن     نشر أفكار تنم عن حتايل    

 توصيتيها  وضعككل، مع   تصم هاتني اجلماعتني    سنيت بطريقة   ال وأفراد الروما و   املواطنني
  . يف االعتبار)٢٠٠٤(٣٠ورقم ) ٢٠٠٠(٢٧العامتني رقم 

ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء احلاالت العديدة من العنف العنصري وحاالت قتـل               -١٨
ويساورها . سنيتالعدد من املهاجرين، مبن فيهم األشخاص من أصل أفريقي وأفراد الروما و           

 يف  العنف القائم على العنصرية الذي ميارس ضد أفراد هذه اجملموعات، مبـا            القلق أيضاً إزاء  
  ).٦ و٤ و٢املواد (ممتلكاهتا ذلك تدمري 

                 توصـيتها العامـة   واضـعة يف اعتبارهـا       ،توصي اللجنـة الدولـة الطـرف        
بشأن التمييز العنصري يف إدارة وتشغيل النظام القضائي اجلنائي، بأن          ) ٢٠٠٥(٣١رقم  

دون أي متييز، من خالل     سنيت،  الالروما و  مجاعيتتكفل أمن وسالمة غري املواطنني وأفراد       
اعتماد تدابري ملنع أفعال العنف ضدهم بدافع العنصرية وضمان اختاذ الشرطة واملـدعني             
العامني والقضاة إجراءات فورية وضمان عدم إفالت اجلناة، مبن فـيهم الـساسة، مـن            

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تقوم بـشكل         . العقاب، بفعل الواقع أو القانون    
  .ظم جبمع بيانات عن جرائم الكراهية املرتكبة بدافع العنصريةمنت
هتمـيش  ما زالت تعاين من     سنيت وكامينانيت   ال الروما و  مجاعاتوتأسف اللجنة ألن      -١٩
مرسوم الطوارئ بشأن الرّحـل أدى إىل       وتعرب عن أسفها ألن تدابري مثل       . شديدين ومتييز
وتأسف اللجنـة   .  السلبية إزاء هذه اجملتمعات     النمطية ومواقف التحيز واملواقف    الصورتعزيز  

 النمطية اليت تربط األقليات اإلثنية وغري املواطنني باإلجرام، وتربط اإلسالم           الصورالستمرار  
  ).٥ و٣ اناملادت(باإلرهاب 
ـ  الروما   مجاعاتستراتيجية الوطنية إلدماج    االويف ضوء      سنيت وكامينـانيت،   وال

 وكـذلك مـع     اجلماعاتشروع يف مشاورات مع هذه      توصي اللجنة الدولة الطرف بال    
وينبغي إيالء اهتمام   . ستراتيجية ورصدها وتقييمها  االاملنظمات اليت متثلها بغية تنفيذ هذه       

 حبقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك االضطالع     اجلماعاتخاص لتمتع هذه    
 والتالحمسامح واحترام التنوع    شأن الت ببأنشطة لبث الوعي يف صفوف اجملتمع اإليطايل        

توصـيتيها  واضعة يف اعتبارها    وتدعو اللجنة الدولة الطرف،     . االجتماعي وعدم التمييز  
 إىل إبقائها على علم فيما يتعلق بتنفيـذ         ،)٢٠٠٤(٣٠ورقم  ) ٢٠٠٠(٢٧العامتني رقم   

  . وبأثرهاستراتيجية املشار إليها أعالهاالاإلجراءات املتخذة يف إطار 
 توصي الدولة   ،تقاطع التمييز العنصري والديين   لجنة، إذ تضع يف اعتبارها      وإن ال   

الطرف بزيادة جهودها ملنع ومكافحة التمييز العنصري ضد املسلمني وتعزيز احلوار مـع             
  .اجملتمعات املسلمة
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نيت للتمييز فيما يتعلق    سالوتعرب اللجنة عن قلقها الستمرار مواجهة أطفال الروما و          -٢٠
الء القسري  فيد بأن عمليات اإلج   ويساورها القلق إزاء املعلومات اليت ت     . بالوصول إىل التعليم  

هـاتني  وشروط اإلسكان غري املناسبة أدت إىل التأثري بصورة سلبية على التحـاق أطفـال               
ـ       .  وحضورهم فيها  املدرسةاجلماعتني ب  اع معـدالت   ويساور اللجنة القلق أيـضاً إزاء ارتف

سنيت امللتحقني باملدارس الثانويـة وإزاء      الالتسرب من الدراسة واخنفاض عدد أطفال الروما و       
  ).٥املادة (اللتحاق بالتعليم العايل يف اواقع أن عدداً ضئيالً منهم ينجح 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان وصول أطفال الروما             
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف     .  املستضعفة، إىل التعليم   اعاتاجلمسنيت وغريمها من    الو

. سنيت يف النظام الدراسي   الباختاذ مجيع التدابري الالزمة لتيسري إدماج مجيع أطفال الروما و         
ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على جتنب تنفيذ سياسات قد تؤثر بصورة              

وتوصي اللجنة  . ى حضور أطفاهلا يف املدارس     أو تؤثر عل   اجلماعاتغري مباشرة على هذه     
الدولة الطرف بضمان أالّ يؤثر التدبري اإلداري الذي ينص على أنه ال جيوز أن تتجـاوز                

 يف املائة تأثرياً    ٣٠يطالية يف كل صف دراسي      اإلنسية  اجل حيملوننسبة األطفال الذين ال     
  .بالتعليمأضعف اجلماعات سلبياً على التحاق أطفال 

الرومـا   مجـاعيت أفـراد   تعيني موظفني من    ع اللجنة الدولة الطرف على      تشجو  
املدارس وتـوفري   هذه  التعليم املشترك بني الثقافات يف      وعلى تعزيز   ،  يف املدارس سنيت  الو

  .سنيتالوعي آباء وأمهات أطفال الروما وإلذكاء وتنظيم أنشطة فيها التدريب للعاملني 
النساء املهاجرات والنساء اللوايت ينـتمني      مات عن حالة    وتأسف اللجنة لعدم تقدمي معلو      -٢١

فيمـا يتعلـق    اجلماعات  هلذه  أصالً  ويساورها القلق ألن احلالة املؤسفة      . سنيتال الروما و  جلماعيت
  ).٥املادة (لنساء هاتني اجلماعتني بالنسبة تصبح أكثر سوءاً بالتمتع حبقوق اإلنسان يف إيطاليا قد 

ـ   واضـعة يف االعتبـار      لطـرف،   توصي اللجنـة الدولـة ا                        ةتوصـيتها العام
بشأن أبعاد التمييز العنصري املتعلقة بنوع اجلنس، بتقدمي بيانات عن          ) ٢٠٠٠(٢٥رقم  

سنيت والروما وكذلك املرأة املهـاجرة،    اليف مجاعيت   خمتلف الصعوبات اليت تواجهها املرأة      
على قـدم   املرأة يف هاتني اجلماعتني     ن متتع   وأن تقدم معلومات عن التدابري املتخذة لضما      

  .مبوجب االتفاقية حبقوقهااملساواة مع الغري 
ويساور اللجنة القلق ألنه على الرغم من توصياهتا السابقة، فإن األوضاع الرديئة السائدة               -٢٢

ون منذ أن بدأ املهاجرون يفـد سوءاً  يف مراكز املساعدة واالستقبال وحتديد األوضاع قد ازدادت         
ويساور اللجنة القلق إزاء املعلومات الـيت تفيـد         . يف السنوات األخرية  خباصة   و ،من مشال أفريقيا  

باحتمال إلقاء القبض على املهاجرين وحماكمتهم بعقوبات أقسى من العقوبات املفروضـة علـى             
 الذي جيـرم    ٩٤/٢٠٠٩عند صدور القانون رقم     سوءاً  ورمبا ازدادت هذه األوضاع     . اإليطاليني

 الـذي يـسمح باحتجـاز       ١٢٩/٢٠١١الدخول والبقاء يف إيطاليا دون وثائق، والقانون رقم         
ويساور اللجنة القلق إزاء انتـهاكات      .  شهراً ١٨املهاجرين الذين ال ميلكون وثائق ملدة تصل إىل         
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احلكم الصادر عـن    ، كما يتضح من     املعايري الدولية املتعلقة حبماية املهاجرين أو ملتمسي اللجوء       
 ضد الدولة الطرف بشأن الطـرد       ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٣حملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف      ا

  ).٥ و٢املادتان ( صومالياً وإريترياً ٢٤  اجلماعي ل
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
 يف مراكـز احتجـاز      توافق األوضاع أن تتخذ التدابري الالزمة لضمان        )أ(  

وحتيط اللجنة علماً بإعالن الدولة الطرف .  مع املعايري الدولية   املهاجرين وملتمسي اللجوء  
أهنا قد اختذت اخلطوات األولية لتنفيذ احلكم الصادر عن احملكمـة األوروبيـة حلقـوق               

 لتجنـب حـدوث     ،اإلنسان، مبا يف ذلك االتفاقات الثنائية مع بلدان أفريقيا الـشمالية          
الدولـة  علـى   وتود اللجنة أن تكـرر أن       . انتهاكات مماثلة حلقوق اإلنسان يف املستقبل     

اإلعادة القسرية  مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان باحترام مبدأ عدم         التزاماً  الطرف  
  دم تعرض املهاجرين للطرد اجلماعي؛وضمان ع
 اآلثار التمييزية املترتبة على بعض تـشريعاهتا ومتنـع          إزالةأن تسعى إىل      )ب(  
ال تـستند إالّ إىل أصـل أو وضـع          املشددة اليت   عقوبات  لاوإصدار  االعتقال  عمليات  

 وأن تقوم برصد ومعاقبة مرتكيب التمييز العنـصري         ،األشخاص املتواجدين على أراضيها   
   القانون؛نفاذ عن إاملسؤولنيمن موظفيها 

األجل حلمايـة املهـاجرين وملتمـسي       ة  لطويستراتيجية شاملة   ا أن تعتمد   )ج(  
 ١٩٦٧ وبروتوكول عـام     ١٩٥١ وفقاً التفاقية عام     طوارئة تدابري   اللجوء باإلضافة إىل أي   

  . املهاجريناملتعلقني بوضع
لـى بعـض    عصول  ليت يواجهها غري املواطنني يف احل     وتأخذ اللجنة علماً بالصعوبات ا      -٢٣

                  يـنص   ،فمـثالً . مـن جانـب الـسلطات احملليـة       خـصوصاً    ،اخلدمات االجتماعية املقدمة  
 مبالغ إجيار السكن املقدمة من      احلصول على  على أنه ال جيوز لغري املواطنني        ١٣٣/٢٠٠٨ون  القان

ويساور اللجنة القلـق    .  ملدة ال تقل عن عشر سنوات      إقامةالدولة الطرف دون أن يقدموا شهادة       
 ال حيـصلون    القلق أيضاً ألن املهاجرين    هاويساور. إزاء التمييز ضد غري املواطنني يف سوق العمل       

  .من االستغالل أو ظروف العمل التعسفيةاحلماية ، وال سيما القانونية املناسبةعلى احلماية 
 بأن  ،)٢٠٠٤(٣٠ رقم   ةتوصيتها العام متاشياً مع   توصي اللجنة الدولة الطرف،       

تزيل العقبات اليت حتول دون متتع غري املواطنني بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة               
وتوصـي  .  ويف سكن مناسب ويف العمل والـصحة       حلق يف التعليم  قافية، وال سيما ا   والث

اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها للسماح للمهاجرين الـذين ال ميلكـون وثـائق              
باملطالبة حبقوقهم املترتبة على عملهم السابق وتقدمي الشكاوى بغض النظر عن وضـعهم             

مجيع التدابري األخرى للقضاء    وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتخذ         .كمهاجرين
  . على التمييز ضد غري املواطنني فيما يتعلق بشروط وظروف العمل
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هتا اإلدارية وبتنظيم أنـشطة     اوتوصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة بعض سياس        
 التمييز العنـصري، مبـا يف ذلـك         حظر وعي السلطات اإلقليمية واحمللية بشأن       إلذكاء

  .جتماعية بشكل ال يقوم على التمييزلى اخلدمات االعصول احل
 من أفراد الروما الذين وفدوا إىل إيطاليـا بعـد تفكيـك    عداداًوتالحظ اللجنة أن     -٢٤

يوغوسالفيا السابقة يعيشون فيها منذ سنوات عديدة دون حصوهلم على اجلنسية، وهو وضع             
ألطفال املولودين يف   ل وتالحظ اللجنة أن اجلنسية ال متنح حىت اآلن       . يؤثر أيضاً على أطفاهلم   

  ).٥املادة (إيطاليا من آباء وأمهات أجانب 
ـ توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري لتيسري             الرومـا   فـراد صول أ ح

الذين يعيشون يف إيطاليا منذ سنوات عديـدة،        وغري املواطنني   عدميي اجلنسية   السنيت  الو
جب للعقبات اليت حتول دون ذلـك وأن        لى اجلنسية اإليطالية، وبأن تويل االهتمام الوا      ع

 بـشأن وضـع   ١٩٥٤ومع مراعاة أحكام اتفاقية عـام      . تعمل على إزالة هذه العقبات    
 بشأن احلد من حاالت انعدام اجلنسية،       ١٩٦١األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقية عام      

 ،توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باختاذ التدابري للحد من حـاالت انعـدام اجلنـسية              
  .سنيت واألطفال الذين يولدون يف إيطاليااليف صفوف أطفال الروما ووخباصة 

وتالحظ اللجنة أن عدد الدعاوى القضائية املرفوعة واإلدانات الصادرة فيما يتعلـق              -٢٥
 تمييز العنصري أو اإلثـين والـصور      بالتمييز العنصري ال يزال قليالً على الرغم من ظواهر ال         

               وفيما تأخذ اللجنة علماً بأنه يتم حالياً إعـادة النظـر يف القـانون             . النمطية املتعلقة بذلك  
 لزيادة ُسُبل االنتصاف الفعالة لضحايا التمييز العنصري، يساورها القلق ألن الدولة      ٦٥٤رقم  

الطرف مل تتخذ التدابري الفعالة لبث الوعي بُسُبل االنتصاف القانونيـة املتاحـة للـضحايا               
  ).٦ و٢ن ااملادت(لحد من تكاليف الدعاوى أمام احملاكم وكذلك ل
ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها ببيانات إحصائية عـن الـشكاوى               

والدعاوى واإلدانات املتعلقة بأفعال العنصرية وكره األجانب، وكذلك بشأن التعـويض           
املكتـب  يواصل  أن  وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب    . املقدم إىل ضحايا مثل هذه األفعال     

كافحة التمييز العنصري تعاونه مع املنظمات غري احلكومية ملـساعدة ضـحايا            ملالوطين  
اج املنظمات غري   رالعنصرية وتشجع الدولة الطرف على مراجعة نظام التسجيل لتيسري إد         

  .والسماح هلا برفع دعاوى قضائية بالنيابة عن الضحايا" القائمة"احلكومية يف 
ة الدولة الطرف ببث الوعي يف صفوف السكان، مبا يف ذلـك يف             وتوصي اللجن   

زيادة باالنتصاف القانونية واإلدارية و   بشأن سبل    تأثراً،   الفئات االجتماعية صفوف أكثر   
الدولة الطرف أن ُتضمن إىل اللجنة  وتطلب.  الفئاتخدمات احملامني املقدمة جماناً إىل هذه  

ية عن التدابري املتخذة لتحسني ُسـُبل انتـصاف         تقريرها الدوري املقبل معلومات إضاف    
  .ضحايا التمييز العنصري
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 إنفاذويساور اللجنة القلق إزاء عدم توفري التدريب املتخصص بشكل منتظم ملوظفي              -٢٦
القانون بشأن االلتزامات الدولية للدولة الطرف مبوجب االتفاقية، األمر الذي قد ُيفسر ضآلة             

عدد جرائم  من كرب   اإلدانات املتعلقة بالتمييز العنصري على الرغم       عدد املالحقات القضائية و   
  ).٧ و٦ و٢املواد (الكراهية والعنف 

 من االتفاقية، يـتعني علـى الـدول         ٢وفقاً للمادة   بأنه،  ر  تود اللجنة أن تذكّ     
بأفعال تنطوي علـى     مجيع السلطات العامة الوطنية واحمللية       قياماألطراف أن تكفل عدم     

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن يتلقى موظفو إعمال القانون          . لعنصريالتمييز ا 
اإلنسان كلها للجميع دون متييز، وذلك      ويدعموا حقوق   تدريباً مكثفاً لضمان أن حيترموا      

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـضمان إجـراء حتقيـق شـامل يف             . عند أداء واجباهتم  
وتدعو اللجنة الدولـة    . إخضاعها لتفتيش مستقل  التمييز العنصري و  الشكاوى املتعلقة ب  

 اإلثنيـة يف قـوات      للجماعاتالطرف أيضاً إىل التشجيع على توظيف أشخاص ينتمون         
  .القانون األخرىأجهزة إنفاذ الشرطة أو يف 

 املعمول به إىل حد كبري يف إيطاليا قـد          ةويساور اللجنة القلق ألن نظام الالمركزي       -٢٧
بالتمييز القائم واألقاليم فيما يتعلق ات والقرارات على مستوى املناطق     يؤدي إىل تنوع السياس   

وتالحظ اللجنة أيضاً احلاجة إىل اعتماد خطـة عمـل عامليـة    . على العرق أو األصل اإلثين   
للتدابري الـيت تتخـذها الـسلطات       اجملزأة  الطبيعة  بالنظر إىل   وشاملة بشأن حقوق اإلنسان     

  ).٥ و٢املادتان (اإلنسان اإلقليمية فيما يتعلق حبقوق 
السلطات احمللية  والتنسيق مع   توصي اللجنة الدولية الطرف بإنشاء آلية للتشاور          

وتشجع اللجنة  .  من االتفاقية  ٥ و ٢بغية جتنب تعارض السياسات والقرارات مع املادتني        
  .الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل عاملية وشاملة بشأن حقوق اإلنسان

 تشجع   فإهنا اللجنة يف اعتبارها أن مجيع حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة،         وإذ تضع     -٢٨
الدولة الطرف على النظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصدق              

 ،عليها بعد، وخباصة املعاهدات اليت تتصل أحكامها اتصاالً مباشراً مبوضوع التمييز العنصري           
  ).١٩٩٠(ولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم مثل االتفاقية الد

تابعـة مـؤمتر    مب املتعلقة) ٢٠٠٩(٣٣وترحب اللجنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم          -٢٩
موضع التنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل       بكون الدولة الطرف قد وضعت      استعراض ديربان،   

ؤمتر العاملي ملكافحة العنـصرية والتمييـز    امل٢٠٠١سبتمرب  /أيلولذين اعتمدمها يف    لديربان ال 
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من خالل اعتماد خطة عمل وطنية               

وتطلـب  .  ومن خالل القيام حالياً بصياغة خطة جديـدة        ٢٠٠٦ملكافحة العنصرية يف عام     
عن تنفيذ خطـة    الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة          إىل  اللجنة  

  .العمل هذه
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال               -٣٠
 وخاصة يف مكافحة التمييز العنصري    وأن توسع نطاق حوارها معها،       محاية حقوق اإلنسان  

  .وفيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري املقبل
 من  ٦بالتصديق على التعديالت اليت أُدخلت على الفقرة        وتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٣١

 يف االجتماع الرابع عـشر      ١٩٩٢يناير  /كانون الثاين  ١٥ من االتفاقية، اليت اعُتمدت يف       ٨املادة  
ويف هذا الصدد، تـشري     . ٤٧/١١١للدول األطراف يف االتفاقية وأقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها          

 اليت حثت فيهـا اجلمعيـة       ٦٥/٢٠٠ و ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨عامة  اللجنة إىل قرارات اجلمعية ال    
العامة بقوة الدول األطراف على التعجيل بإجراءات التصديق الداخلية املتصلة بتعـديل االتفاقيـة              

  . كتابة وعلى وجه السرعة مبوافقتها على التعديلل اللجنة، وأن ختطر األمني العامفيما يتعلق بتموي
وأن لجمهور عند تقدميها،    لالطرف بأن تيسر إتاحة تقاريرها      وتوصي اللجنة الدولة      -٣٢

هذه التقارير باللغة الرمسية وغريها من اللغـات الـيت يـشيع            على  مالحظات اللجنة   تنشر  
  . استخدامها، حسب مقتضى احلال

وفيما تأخذ اللجنة علماً بأن الدولة الطرف مل تقدم الوثيقة األساسية، فإهنا تـشجع                -٣٣
ف على تقدمي الوثيقة األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقـة بتقـدمي             الدولة الطر 

التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما تلك املتعلقة بالوثيقة األساسية            
 اهليئـات التعاهديـة     ده االجتماع املشترك اخلامس للجان    املشتركة، على النحو الذي اعتم    

  ).، الفصل األولHRI/GEN.2/Rev.6( ٢٠٠٦يونيه /حزيرانان، يف حلقوق اإلنس
 من النظام الـداخلي املعـّدل       ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     -٣٤

للجنة، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة من اعتمـاد املالحظـات                
  . أعاله١٥ و١٣توصيات الواردة يف الفقرتني اخلتامية احلالية، معلومات عن متابعتها لل

وتود اللجنة أيضاً أن تلفت انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة الـيت تكتـسيها         -٣٥
، وتطلب إىل الدولة الطـرف أن تقـدم يف          ٢٥ و ١٨ و ١٢التوصيات الواردة يف الفقرات     

  .تخذة لتنفيذ هذه التوصياتتقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن التدابري امللموسة امل
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي تقريريها الدوريني التاسع عشر والعـشرين يف              -٣٦

، آخذة يف اعتبارها املبادئ التوجيهية احملددة اليت        ٢٠١٥فرباير  /شباط ٤وثيقة واحدة حبلول    
تناول مجيع النقاط اليت    وأن ت  ،(CERD/C/2007/1)اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والسبعني       

وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعـاة احلـد    . أثريت يف املالحظات اخلتامية احلالية    
 صفحة، واحلد األقصى الذي     ٤٠األقصى لعدد صفحات التقارير اخلاصة باملعاهدات وقدره        

 املنـسقة   انظر املبادئ التوجيهيـة   ( صفحة للوثيقة األساسية املوحدة      ٨٠ و ٦٠يتراوح بني   
  ).١٩الفقرة الفصل األول، ، HRI/GEN.2/Rev.6(املتعلقة بتقدمي التقارير الواردة يف الوثيقة 

        


