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  جنة املعنية بالقضاء على التمييزالل
  ضد املرأة

  الدورة التاسعة واألربعون
        ٢٠١١يوليه / متوز٢٩-١١

  قائمة القضايا واألسئلة املطروحة يف ما يتعلق بالنظر يف التقارير    
    

  إيطاليا    
ــا        ــدوري الــــسادس إليطاليــ ــر الــ ــدورة يف التقريــ ــل الــ ــا قبــ ــل ملــ ــر الفريــــق العامــ نظــ

(CEDAW/C/ITA/6) .  
  

  معلومات عامة    
ــرة     - ١ ــر يف الفق ــشري التقري ــوق     ،٢ي ــة حبق ــني الوكــاالت املعني ــشتركة ب ــة امل  إىل أن اللجن

يرجــى تــوفري املزيــد مــن . “عقــدت مــشاورات مــع املنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة”اإلنــسان 
يعـة  وينبغي أن تشمل هـذه املعلومـات طب       . املعلومات عن عملية إعداد التقرير الدوري السادس      

 املشاورات مع املنظمات غري احلكومية، وخباصة منظمات املـرأة، ومـا إذا كـان التقريـر      وحجم
  . قد اعتمد من قبل احلكومة وأحيل إىل الربملان

ــرتني      - ٢ ــواردة يف الفق ــارة إىل التوصــيات ال ــة   ٤١ و ١٦وباإلش ــن املالحظــات اخلتامي  م
ــة   ــسابقة للجن ــا إذا كانــت هــذه املالحظــات   ، يرجــى توضــيح  (CEDAW/C/ITA/CC/4-5)ال م

اخلتامية قد ترمجت إىل اللغة اإليطالية وأحيلت إىل مجيع الوزارات املعنية وإىل الربملـان، بغـرض                
كفالة تنفيذها بالكامل، عالوة على نشرها على نطاق واسع، من أجل تنبيه الناس يف إيطاليـا،                

ان والنـساء ومنظمـات حقـوق       مبا يف ذلـك املـسؤولون احلكوميـون والـسياسيون وأعـضاء الربملـ             
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 حبكم القانون وحبكم الواقـع،      ،كفالة املساواة بني اجلنسني   لاإلنسان، إىل اخلطوات اليت اختذت      
  . فضال عن اخلطوات اإلضافية املطلوبة يف هذا الصدد

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
ــر، يف الفقـــرتني يـــشري  - ٣ ــة إلقـــر ٣٧ و ٣٦ التقريـ ــه نتيجـ ار املرســـوم التـــشريعي ، إىل أنـ

أســفر مفهــوم التمييــز، علــى النحــو الــوارد يف  ” ٢٠٠٦أبريــل / نيــسان١١ املــؤرخ ١٩٨ رقــم
 يرجـى  .“[...]‘ ذات طـابع عـاملي  ’ من املرسوم التشريعي املذكور أعاله، عن مـسألة       ١املادة  

 املــسماة املدونــة”املرســوم التــشريعي، املــشار إليــه يف التقريــر بعبــارة هــذا توضــيح مــا إذا كــان 
ف التمييـز ضـد املـرأة علـى حنـو يتماشـى مـع               ، يعـرِّ  “مدونة تكـافؤ الفـرص بـني الرجـل واملـرأة          

ــادة   ــام امل ــة        ١أحك ــوارد يف املدون ــف ال ــة للتعري ــدمي ترمجــة إنكليزي ــة، ويرجــى تق ــن االتفاقي  م
  . اجلنس والتمييز القائم على نوع اجلنسأعاله ملصطلحي املذكورة

، إىل أن الدولـة الطـرف بـذلت جهـودا لتحقيـق املـساواة       ٢٣فقرة ويشري التقرير، يف ال   - ٤
بــني اجلنــسني مشلــت اعتمــاد وتنفيــذ تــشريعات للمــساواة يف املعاملــة، وتــدابري حمــددة لتعمــيم     
مراعاة املنظـور اجلنـساين، وبـرامج عمـل، ومـا إىل ذلـك، عـالوة علـى امليزنـة الـيت يراعـى فيهـا                  

 أكثــر دقــة بــشأن التــدابري احملــددة الــيت اختــذهتا الدولــة  يرجــى تــوفري معلومــات. البعــد اجلنــساين
الطرف وتأثري تلك التدابري على تسريع حتقيق املساواة بني املرأة والرجـل بـصورة رمسيـة وعلـى         

  .نطاق واسع
 من التقرير، تقع مـسؤولية النـهوض بـاملرأة وتعمـيم مراعـاة            ٢٧ و   ٢٥ووفقا للفقرتني     - ٥

ويــشري التقريــر إىل . زارة تكــافؤ الفــرص وإدارة تكــافؤ الفــرصاملنظــور اجلنــساين علــى عــاتق و
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن املــوارد املاليــة  . توســيع نطــاق واليــة ومهــام إدارة تكــافؤ الفــرص 

 الـيت خصـصت لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني يف ضـوء توسـيع               ،والبشرية إلدارة تكافؤ الفـرص    
هذه املعلومات املوارد املالية املعتمدة لإلدارة مـن        ويتعني أن تشمل    . نطاق والية ومهام اإلدارة   

 من أجـل تنفيـذ مهـام واليتـها املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني، وعـدد املـوظفني             ،ميزانية الدولة 
هـل هـي عقـود حمـددة        (املكلفني هبذا األمر، مبا يف ذلـك بيانـات توضـح نـوع عقـود وظـائفهم                  

 مؤقتـة، مـن قبيـل العقـود املـسماة بعقـود التعـاون               املدة أو بنظام العمـل بـدوام جزئـي أو عقـود           
  ).عقود املشاريع أو
وأنـــشئت عـــدة آليـــات وشـــبكات أخـــرى داخـــل رئاســـة جملـــس الـــوزراء واإلدارات   - ٦

احلكومية املختلفة املكلفة مبهمة القضاء على التمييز ضد املرأة، أو أجريـت عليهـا إصـالحات،                
للجنة دعت، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، إىل إنـشاء         إال أن ا  . خالل الفترة املشمولة بالتقرير   

 مجيـع  حنـو يـشمل  هيكل يقتصر عمله على النهوض باملرأة وحتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني علـى       
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يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخـذة يف هـذا الـصدد والنتـائج الـيت حتققـت،                  . اجملاالت
املؤسـسية للحكومـة يف مـا يتعلـق بالقـضاء علـى التمييـز               أو التدابري املقرر اختاذها لتعزيز القدرة       

وينبغـي أن تتـضمن هـذه املعلومـات أيـضا           . ضد املرأة ألسـباب جنـسية أو تتعلـق بنـوع اجلـنس            
  :معلومات مستكملة عن

أيــة آليــات مكلفــة بتنــسيق املعــايري والنتــائج وكفالــة توحيــدها يف جمــال تنفيــذ    )أ(  
 مـن املالحظـات   ٢٤لطرف، وفقا للتوصية الواردة يف الفقـرة  االتفاقية على نطاق إقليم الدولة ا     

  اخلتامية السابقة؛
تأسيس مكتب تـابع إلدارة تكـافؤ الفـرص وتكليفـه مبهمـة تعزيـز املـساواة يف                    )ب(  

املعاملــة بــني املــرأة والرجــل وحتليلــها ورصــدها ودعمهــا، يف مــا يتــصل باحلــصول علــى الــسلع   
   من التقرير؛٤٥املشار إليه يف الفقرة واخلدمات واإلمداد هبا، على النحو 

التقدم احملرز جتاه إنشاء مؤسسة وطنيـة مـستقلة معنيـة حبقـوق اإلنـسان، وفقـا                   )ج(  
ملبادئ باريس، حسبما أعلنت عنه الدولة الطرف، يف إطـار االسـتعراض الـدوري الـشامل، يف                 

  .٢٠١٠فرباير /شباط
  

  التعريف باالتفاقية والربوتوكول االختياري     
 عن التـدابري املتخـذة لنـشر املعلومـات املتعلقـة باالتفاقيـة وسـط                مل يرد يف التقرير شيء      - ٧

 مـن   ٢٦األطراف الفاعلة يف القطاعني اخلاص والعام معا، حسبما أوصت به اللجنة يف الفقـرة               
يرجى تقدمي معلومات توضح كيفية دعم الدولة الطرف ألنـشطة          . املالحظات اخلتامية السابقة  

 واملعارف املتعلقة حبقـوق املـرأة مبوجـب االتفاقيـة، وكيفيـة نـشرها للمعلومـات املتعلقـة                   التوعية
بالتوصيات العامة للجنة، عالوة على إجراءات تقدمي البالغـات وإجـراء التحريـات، املنـصوص          
عليها يف الربوتوكول االختياري، بغرض كفالة استخدام االتفاقية بـصفة أسـاس قـانوين لتـدابري        

 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة بـني اجلنـسني يف الدولـة                 هتدف إىل 
  .الطرف

  
  التدابري اخلاصة املؤقتة    

 مـــن ٥١ و ٣يـــشري التقريـــر إىل مبـــادئ دســـتورية، وعلـــى وجـــه التحديـــد املـــادتني     - ٨
ــدابري قــضائية خمصــصة تتعلــق بــضحايا     ــز، الدســتور، وإىل قــوانني خمتلفــة، عــالوة علــى ت  التميي

من هذا املنظور، جرى بالتايل إضفاء الصبغة الشرعية علـى مـا يـسمى العمـل                ”وخيلص إىل أنه    
مـسارات  ” من التقرير، ورد املزيد من التوضيح بأن         ١٤٧ويف الفقرة   ). ٣٥الفقرة  (“ اإلجيايب

العمل الرئيسية للحكومـة اإليطاليـة موجهـة صـوب دعـم وضـع وتنفيـذ إجـراءات حمـددة، ألن                     
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ــة علــى مــر الــزمن   هــذه ــة وثابت  يرجــى توضــيح مــا إذا كــان  .“ اإلجــراءات تعتــرب بالغــة الفعالي
املــشار إليهــا يف (واإلجــراءات اإلجيابيــة “ التــدابري احملــددة”، و “يــسمى العمــل اإلجيــايب  مــا”

 مـن   ١، تتواءم مع التدابري اخلاصـة املؤقتـة املنـصوص عليهـا يف الفقـرة                ) من التقرير  ١٤٩الفقرة  
 مــن االتفاقيــة، ومــع تفــسري تلــك التــدابري ونطاقهــا، حــسبما جــاء يف التوصــية العامــة    ٤املــادة 
  .  بشأن املرأة العاملة املهاجرة،للجنة) ٢٠٠٨ (٢٥ رقم
يرجى توفري معلومات، مدعومة ببيانات حسب االقتـضاء، عـن النتـائج الـيت حتققـت                و  - ٩

 املختلفـة، الـيت هتـدف إىل تعزيـز     مشاريع العمـل اإلجيـايب  /من خالل تنفيذ خطط العمل اإلجيايب    
، وإزالة العوائق اليت تعترض سـبيل تكـافؤ         ) من التقرير  ٧١الفقرة  (إدماج املرأة يف سوق العمل      

ويرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن التـدابري            ).  من التقريـر   ٧٢الفقرة  (الفرص يف جمال القضاء     
والرجـل علـى نطـاق واسـع يف احليـاة           املتخذة، أو املتصورة، من أجل تعزيز املساواة بـني املـرأة            

 القــرار يف مجيــع اجملــاالت وعلــى مجيــع     فيمــا يتعلــق بــصنع  الــسياسية والــسلك الدبلوماســي   
ويرجى أيضا توفري معلومات عن التدابري املتخذة أو املقرر اختاذها مـن أجـل تعزيـز        . املستويات

 النـساء املهـاجرات واملـسنات       مشاركة النساء الالئي ينتمني إىل الفئات احملرومة ومتثيلهن، مثـل         
  .وذوات اإلعاقة، واملرأة يف املناطق الريفية

  
  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    

 إىل اعتمـاد برنـامج كـبري        ة الطرف دعت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، الدول        - ١٠
دوار الرجـال والنـساء،   احلجم وشامل ومنسق ملكافحة انتشار قبول القوالب النمطية املتعلقة بـأ    

وبينمـا  . مبا يف ذلك رفع درجة الوعي وتنظيم محالت تثقيفية موجهة إىل النـساء والرجـال معـا             
) ١٥٢الفقـرة   (يشري التقريـر احلـايل إىل أن جـذور القوالـب النمطيـة اجلنـسانية ال تـزال عميقـة                     

جــرت يف إطــار ، واملناســبات الــيت EQUALاملــشروع (ويقــدم معلومــات عــن التــدابري املتخــذة 
، فـإن الدولــة  )، ومــا إىل ذلـك ٢٠٠٧فــرص متـساوية للجميـع يف عـام    لتهيئـة  الـسنة األوروبيـة   

الطــرف ال متلــك يف مــا يبــدو اســتراتيجية طويلــة األجــل ملكافحــة القوالــب النمطيــة اجلنــسانية، 
ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن اجلهـود          . كما ال يبدو أن هناك أية أنشطة متابعـة منفـذة بالفعـل            

املبذولــة جتــاه اعتمــاد برنــامج كــبري احلجــم وشــامل ومنــسق ملكافحــة القبــول الواســع النطــاق     
  .للقوالب النمطية املتعلقة بأدوار الرجال والنساء

ــدارس         - ١١ ــة يف امل ــب النمطي ــة القوال ــشطة ملكافح ــذ أن ــر إىل تنفي ــشري التقري ــرات (وي الفق
 خطة شـاملة علـى النحـو الـذي          ومن املؤسف أن هذه التدابري ليست جزءا من       ). ١٦٩-١٦٢

ولتحقيـق هـذا الغـرض، يرجـى شـرح خطـة            . دعت إليه اللجنة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـشاملة         
ــزمين العتمــاد خطــة شــاملة ملكافحــة       ــة الطــرف يف هــذا الــصدد، مبــا يف ذلــك اإلطــار ال الدول
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 اخلطـة إدراج    القوالب النمطية اجلنسانية على مجيع املستويات يف نظـام التعلـيم، علـى أن تعـاجل               
املـساواة بــني اجلنـسني يف إطــار حقــوق اإلنـسان، وبــرامج التـدريب األويل للمعلمــني، وبــرامج     
ــاهج        ــات الرصــد املنتظمــة للمن ــة األخــرى، ويف عملي ــربامج التدريبي ــاء العمــل وال ــدريب أثن الت

صول وحمتويــات املواضــيع واملعــايري الدراســية، ويف مــوارد التعلــيم والــتعلم ، ويف تنظــيم الفــ        
  .الدراسية واملدارس

ــا يف تــشكيل املواقــف       - ١٢ ــؤدي دورا هام ــيت ت ــر إىل وســائط اإلعــالم ال وال يتطــرق التقري
ويرجـى تـوفري    .  باعتبارها وسيلة للتغـيري االجتمـاعي      ،والقيم االجتماعية وتتيح إمكانيات هائلة    

رامـة اإلنـسان   تفاصيل عن الكيفية اليت تشجع هبا الدولة الطرف وسائط اإلعالم كي تـصون ك     
وتعرض صـور وأدوار النـساء والرجـال علـى حنـو إجيـايب ومتـوازن ومتنـوع يف مجيـع مـسارات                       

وباإلضـافة  .  من مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة      ٢٦احلياة، حسب ما أوصت به اللجنة يف الفقرة         
إىل هذا، يرجـى توضـيح مـا إذا كانـت تـدابري االنـضباط الـذايت، مثـل مـدونات الـسلوك، الـيت                         

تبعد العنــف والتعــريض بالنــساء والرجــال وتــستند إىل مبــادئ املــساواة بــني اجلنــسني، قــد     تــس
  . اعتمدت ونفذت يف وكاالت اإلعالنات التجارية ووسائط اإلعالم

 بشأن األحكام املتعلقـة مبنـع وحظـر ممارسـة     ،٧/٢٠٠٦ويف ضوء اعتماد القانون رقم      - ١٣
ــاث، وتأســيس جل    ــشويه األعــضاء التناســلية لإلن ــات احلظــر وإطــالق     ت ــوفري معلوم ــة بت ــة معني ن

الفقــرات (مبــادرات التوعيــة، واملبــادرات املختلفــة الــيت نفــذت مــن أجــل حتقيــق هــذا الغــرض    
، يرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن تــأثري التــدابري املتخــذة ملنــع ) مــن التقريــر٤٥٦-٤٤٩

ــضحايا      ــة ال ــاث، ومحاي ــضاء التناســلية لإلن ــشويه األع ــاحملــتمالتت ــساعدة  ، وت ــدعم وامل وفري ال
ــع          ــق م ــذه املمارســات، والتحقي ــل هل ــاليت أخــضعن بالفع ــات ال ــل للبن ــادة التأهي وخــدمات إع

ــساء     . مرتكبيهــا وتقــدميهم للمحاكمــة  ــة الــيت يــشرك هبــا الن ــضا اإلشــارة إىل الكيفي ويرجــى أي
لإلنـاث  والرجال املنتمون إىل جاليات مهاجرة من بلدان ميارس فيها تشويه األعـضاء التناسـلية               

  . وتنفيذها٧/٢٠٠٦يف إعداد املبادرات املستندة إىل القانون رقم 
  

  العنف ضد املرأة    
يرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن مــشروعي القــرارين املــتعلقني مبكافحــة العنــف   - ١٤

ــدابري التــصدي ملمارســي االضــطهاد،   AC 1440ضــد املــرأة، ومهــا مــشروع القــانون     بــشأن ت
 بـشأن تــدابري مكافحـة العنــف اجلنـسي، اللــذين كانـا معروضــني     AC 1424ومـشروع القـانون   

على جملـس النـواب، وُعهـد هبمـا إىل اللجنـة الثانيـة املعنيـة بالـشؤون القـضائية يف وقـت إعـداد                         
ويرجـى تقـدمي معلومـات مـستكملة عـن صـياغة خطـة              ).  مـن التقريـر    ٩٥انظر الفقرة   (التقرير  

 ١٠٦د املـرأة، وفقـا لإلشـارة الـواردة يف الفقـرة             عمل وطنية ملكافحة مجيع أشـكال العنـف ضـ         
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من التقرير، وتوضيح إمكانية اعتبار هذه اخلطة مبثابـة جمموعـة مـن التـدابري الـشاملة الراميـة إىل                    
للجنــة، املتعلقــة ) ١٩٩٢ (١٩ وفقــا للتوصــية العامــة رقــم ،معاجلــة العنــف ضــد املــرأة والبنــت 

 كيفيـة تنـسيق تنفيـذ هـذه التـدابري ورصـدها          بالعنف ضـد املـرأة، وتـوفري معلومـات عـن تـصور            
  .وتقييمها

ويـوفر التقريــر بيانــات حمـدودة جــدا عــن األشـكال املختلفــة للعنــف القـائم علــى نــوع       - ١٥
ويرجى توضيح مـا إذا كانـت الدولـة الطـرف قـد أسـست أو لـديها خطـط لتأسـيس،                      . اجلنس

 أشــكال العنــف ضــد املــرأة عمليــة منهجيــة ومنتظمــة جلمــع البيانــات واملعلومــات بــشأن مجيــع 
ويرجى تقدمي معلومات عن عدد املالذات املتاحـة للنـساء مـن ضـحايا العنـف، وعـن            . وحتليلها

قـدرات هـذه املـالذات يف مـا خيـتص بتـوفري الـسكن واملـساعدة للنـساء الـضحايا، عـالوة علـى             
ن تــوفري بيانــات إحــصائية عــن الطــرد القــسري للطــرف الــذي ميــارس العنــف مــن الــزوجني، مــ 

 وعـدد   ،خالل إجراءات قضائية مدنية وجنائية ، وتوضيح عـدد الـشكاوى املقدمـة مـن النـساء                
. القضايا املقامة ضـد مـرتكيب العنـف واألحكـام الـصادرة حبقهـم يف مـسائل العنـف ضـد املـرأة                    

ويرجـــى تـــوفري بيانـــات، إن وجـــدت، بـــشأن النـــساء الالئـــي يقـــتلن علـــى أيـــدي أزواجهـــن   
  .لسابقنيعشرائهن أو عشرائهن ا أو
  

   واستغالل البغاءبالبشراالجتار     
، الـذي يـشتمل علـى    )AS 1079(يسلط التقرير الضوء علـى اعتمـاد مـشروع القـانون       - ١٦

تدابري ملكافحة البغاء، هتدف إىل القضاء على ممارسـة البغـاء يف الـشوارع ومكافحـة اسـتغالله،                  
ويرجـى تـوفري    ). ١٨٠الفقـرة    (٢٠٠٨من خالل صون كرامة اإلنـسان وقيمـه، يف هنايـة عـام              

معلومات مستكملة عن حالة مشروع القانون املذكور وتوضيح الكيفية اليت تعاجل هبـا األنـواع        
ويرجــى أيــضا تــوفري بيانــات إحــصائية عــن النــساء املتورطــات يف البغــاء،  . األخــرى مــن البغــاء

مـشروع القـانون   وتوضيح ما إذا كانت قد أجريت دراسة لتقيـيم املخـاطر الـيت ينطـوي عليهـا           
قبل اعتماده، مبـا يف ذلـك تقيـيم هـذه املخـاطر مـن منظـور صـعوبة اإلفـصاح عـن البغـاء الـذي                          

. جيري يف أمـاكن مغلقـة وإمكانيـة ازديـاد قابليـة تعـرض النـساء املـشتغالت بالبغـاء لالسـتغالل                     
  .اءويرجى أيضا توضيح ما إذا كانت هناك برامج إلخراج النساء الالئي يرغنب يف ترك البغ

ويف مــا يتعلــق باالجتــار بالبــشر، يرجــى تــوفري معلومــات عــن التــدابري املتخــذة لتقليــل      - ١٧
الطلب علـى اخلـدمات املتعلقـة بالنـساء مـن ضـحايا االجتـار، وتـوفري معلومـات مـستكملة عـن                       
احلالـة الراهنـة لإلجـراء املتعلـق بترمجـة اتفاقيــة جملـس أوروبـا املتعلقـة باختـاذ اجـراءات ملكافحــة           

  . جتار بالبشر إىل تشريعات حمليةاإل
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ويشري التقرير إىل اهليئات اليت أنشئت ملكافحة االجتار بالبشر، املكلفـة يف مجلـة أمـور،                  - ١٨
ــات     ــل مجــع البيان ــذ أعمــال مــن قبي ــان (بتنفي ــات  ). ١٩١ و ١٨٨الفقرت ويف ضــوء مجــع البيان

 مـن التقريـر، يرجـى       ١٩٢قـرة   الكمية والنوعية، وعناصر اخلربات األخـرى املـشار إليهـا يف الف           
تقــدمي معلومــات عــن االجتــار بالبــشر مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس عــالوة علــى نــسبة النــساء     

انظـر اجلـدول    (والبنات املشتركات يف خدمات املساعدة األولية وبـرامج اإلدمـاج االجتمـاعي             
  ). يف التقرير١٩٧لفقرة ا املدرج بعد

إقامة للضحايا الـذين ينـددون باملتـاجرين بالبـشر          وبينما يشري التقرير إىل منح تصاريح         - ١٩
 يف مالحظاهتـا    ويف هـذا الـصدد، ناشـدت اللجنـة        . لـك واملستغلني، فإنه ال يوفر تفاصـيل عـن ذ        

، املــسمى بقــانون ١٨٩/٢٠٠٢اخلتاميــة الــسابقة، الدولــة الطــرف أن تعيــد النظــر يف القــانون   
بالبـشر مـن تـصاريح اإلقامـة، علـى           هبدف كفالـة انتفـاع مجيـع ضـحايا االجتـار             ، فيين - بوسي

ويرجى توفري معلومات عن التدابري املتخـذة، أو املقـرر اختاذهـا، يف             . أساس احلماية االجتماعية  
 وتقــدمي ، مــنح تــصاريح اإلقامــةاتوباإلضــافة إىل ذلــك، يرجــى توضــيح إجــراء . هــذا الــصدد

  .٢٠٠٥ر بعد عام معلومات عن عدد التصاريح اليت صدرت لنساء من ضحايا االجتار بالبش
  

  املشاركة يف الشؤون السياسية وصنع القرار    
يفيد التقرير بأن املرأة ال تـزال ناقـصة التمثيـل يف جمـاالت الـشؤون الـسياسية والعلميـة                      - ٢٠

، يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة، علــى الدولــة الطــرف وشــجعت اللجنــة. ويف أمــاكن العمــل
 املرأة يف اهليئات املنتخبة واملعينة، ويف اجلهـاز القـضائي، وعلـى             اختاذ تدابري منتظمة لزيادة متثيل    

وعـالوة علـى   . ويرجى إبالغ اللجنة عمـا إذا كانـت هـذه التـدابري قـد اختـذت         . الصعيد الدويل 
 مـن الدسـتور،   ٥١ذلك، يرجى توضيح مـا إذا كانـت قـد اعتمـدت تـشريعات مبوجـب املـادة         

ياسية والعامة، بوسائل منها استخدام تدابري خاصـة        من أجل زيادة عدد النساء يف املناصب الس       
مؤقتة، من قبيل احلصص املخصصة للمرأة، ولكفالة التمثيل املناسـب يف هـذه الوظـائف لنـساء                

  . طائفة الروما والنساء املهاجرات والنساء من جنوب البلد
اواة وتكــافؤ التوجيــه املتعلــق بتــدابري تنفيــذ مبــدأ املــس ”ويــشري التقريــر إىل أن أهــداف   - ٢١

ــة    ــرأة يف اإلدارة العام ــام “ الفــرص بــني الرجــل وامل ــساء يف   ٢٠٠٧لع ــادة عــدد الن ــشمل زي ، ت
يرجى تقدمي معلومات عن تأثري هـذا التوجيـه وعـن           ). ٢٢٣ و   ١٥٠الفقرتان  (الوظائف العليا   

  .عدد النساء يف الوظائف العليا باإلدارة العامة
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   األسرية، والفقرالعمالة، والتوفيق بني العمل واحلياة    
يشري التقرير إىل التـدابري املتوخـاة مـن قبـل اللجنـة الطـرف، مـن أجـل زيـادة مـشاركة                         - ٢٢

ــرأة يف ســوق العمــل    ــان (امل ــات عــن اإلجــراءات    ). ٢٧٦ و ٢٧٤الفقرت ــدمي معلوم يرجــى تق
العملية الـيت اختـذت، وخباصـة يف مـا يتعلـق بالتفـاوت الكـبري يف معـدالت توظيـف النـساء بـني                         

  . اطق اجلنوب والشمال والوسطمن
ويشري التقرير إىل إدخال عـدة تـدابري مـن أجـل اإلسـهام يف اقتـسام عـبء العمـل بـني                         - ٢٣

ويف ضــوء املالحظــات اخلتاميــة الــسابقة . املــرأة والرجــل والتوفيــق بــني العمــل واحليــاة األســرية 
على الرجـل الـذي يأخـذ       للجنة، يرجى تقدمي معلومات عن تأثري هذه التدابري، وخباصة تأثريها           

. ٢٠٠٠إجازة أبـوة مـن أجـل رعايـة األطفـال، علـى أسـاس إجـازة األبـوة املـستحدثة يف عـام              
ويرجى أيضا تقدمي معلومـات مـستكملة مـصنفة حـسب املنـاطق، عـن التقـدم احملـرز يف حتقيـق                      

يف  ٣٣الرعايـة النهاريـة يف مرحلـة الطفولـة البـاكرة لنـسبة              بهدف توفري اخلدمات ذات الـصلة       
 عــن ،، وتقــدمي معلومــات مــصنفة حــسب املنطقــة٢٠١٠ البلــد، حبلــول عــام ســكاناملائــة مــن 

إتاحة اخلدمات ذات الصلة املمولة واملدعومة من املوارد العامة للمسنني، وألفـراد األسـر ذوي               
  . اإلعاقات، أو لألشخاص املعالني

الدولة الطرف اسـتحقاقات    وأوصت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، بأن توفر           - ٢٤
الضمان االجتماعي الكاملة للعاملني بنظام الدوام اجلزئـي، الـذين تـشكل املـرأة غالبيتـهم، وأن                 

ويرجـى تقـدمي   . تتخذ تدابري للقضاء على الفصل املهين، وخباصة مـن خـالل التعلـيم والتـدريب         
. ة هلـذه التوصـيات    معلومات عـن اخلطـوات الـيت اختـذت، أو الـيت مـن املقـرر اختاذهـا، اسـتجاب                   

ويرجى أيـضا تـوفري بيانـات، مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس، يف مـا يتعلـق باجلـدول الـوارد بعـد                        
التوظيف حسب قطاع النشاط ووضع التوظيـف والترتيبـات         ” من التقرير، بشأن     ٣٢٦الفقرة  

معـدل  ” مـن التقريـر بـشأن        ٣٣٠، واجلدول الـوارد بعـد الفقـرة         “١٩٩٧/٢٠٠٦ -التعاقدية  
ــة حــ  ــة، إن وجــدت،      . “سب حجــم الــشركات العمال ــات أكثــر حداث ويرجــى تــوفري معلوم

  .وتصنيفها حسب نوع اجلنس، بشأن حالة العمالة والترتيبات التعاقدية
 مـسألة الفجـوة املتـسعة إىل حـد          ويرجى تقدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة ملعاجلـة             - ٢٥
ويف ضـوء تـدين متوسـط    .  التقريـر  مـن ٣٧٥ و ٣٧٢بني اجلنسني، املشار إليها يف الفقـرتني    ما

دخل املرأة وعـدد الـسنوات األقـل الشـتراكها يف ترتيبـات املعاشـات التقاعديـة، ونظـرا إىل أن                     
النساء يشكلن غالبية العاملني يف القطاع غري الرمسي، يرجى تقدمي معلومات عن الفـوارق بـني                

 سـنوات العمـر املتقدمـة، عـالوة         اجلنسني يف ما يتعلق بالتغطية الشهرية باملعاشات التقاعديـة يف         
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على تقدمي بيانات عـن النـساء املعرضـات خلطـر الفقـر، ومعلومـات عـن معـايري احلـصول علـى                       
  .استحقاقات األطفال واإلعانات األسرية

  
  الصحة    

طلبت اللجنة إىل الدولة الطرف، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، تقدمي معلومـات عـن                - ٢٦
ا يف جمــال الرعايــة الــصحية يف مــا يتعلــق بــاملرأة يف اجلنــوب، وسياســات الــسياسات املعمــول هبــ

الوقاية ضد انتقال فريوس نقص املناعة البشرية بني الراشدين، مبا يف ذلـك معلومـات عـن تـأثري        
ويرجى تقدمي معلومات إضـافية عـن هـذه املـسائل، مـن أجـل االسـتجابة بـشكل                   . هذه التدابري 

  .كامل لتوصيات اللجنة
 من التقرير إىل أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شـيوعا             ٤١٣تشري الفقرة   و  - ٢٧

جمـال   نتائج هامة يف كل من اخلطة الوطنيـة للوقايـة و  توتسببا يف الوفاة بني النساء، وأنه أحرز   
 يف املائـة مـن النـساء يف الفئـة     ٦٠ أن مـا يزيـد علـى     ،إال أنـه ذكـر أيـضا      . تنظيم برامج الفحص  

ملستهدفة يف جنوب إيطاليا ال تتـوفر هلـن خدمـة التـصوير الـشعاعي للثـدي، حـىت يف                   السكانية ا 
  .ويرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة يف هذا الصدد. إطار الربامج املنظمة

ــق          - ٢٨ ــى طرائ ــة عل ــصورة للرقاب ــشريعية املت ــديالت الت ــات عــن التع ــدمي معلوم ويرجــى تق
، الـذي  ٢٠٠٩ لعـام   ١٥١ لقـرار احملكمـة الدسـتورية رقـم          اإلجناب باملساعدة الطبية، اسـتجابة    

، املتعلــق باملعاجلــة الطبيــة للعقــم،  ٤٠اعتــربت فيــه احملكمــة أن أحكــام معينــة يف القــانون رقــم   
 غري قانونية، نظرا إىل أهنا توفر محاية مفرطة للجنني، على حساب احلق يف الـصحة                صبغة ذات

  . من القانون اإليطايل، على التوايل٣٢  و٣على النحو املنصوص عليه يف املادتني 
  

  فئات النساء احملرومات    
  املرأة الريفية    

ــة        - ٢٩ ــر معلومــات بــشأن املــرأة الريفي ــوفر هــذا التقري ــة الــسابقة، ي ــا للتقــارير الدوري خالف
ــا يف ــادة   م ــصل بامل ــة، لكــن يف نطــاق حمــدود جــدا   ١٤يت ــدمي  .  مــن االتفاقي ــه، يرجــى تق وعلي

 يف مـا يتعلـق بتمتعهـا    ، املعوقات اليت تواجهها املرأة الريفيـة بـصفة خاصـة       معلومات إضافية عن  
ا مبوجــب االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك كيفيــة معاجلــة هــذه هلــوممارســتها حبقوقهــا الكامــل واملتكــافئ 

  .املعوقات
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  نساء طائفة الروما والنساء املهاجرات    
رومـا والنـساء املهـاجرات، فإنـه        بينما يوفر التقرير بعض املعلومات عـن نـساء طائفـة ال             - ٣٠
توجد صورة شاملة للخطوات املتخذة من قبل الدولة الطرف للقضاء علـى التمييـز ضـدهن                 ال

يف جمــاالت التعلــيم والعمالــة والــصحة واملــشاركة يف احليــاة الــسياسية واحليــاة العامــة، حــسب   
مـات عـن نتـائج البحـث     ويرجى تقـدمي معلو . نادت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة    ما

، املــشار إليــه يف “اهلويــة اجلنــسانية وآفــاق احليــاة للنــساء املنتميــات إىل طائفــة الرومــا”املعنــون 
 من التقرير، ومعلومات عن سياسات وتـدابري تـشريعية حمـددة، مبـا يف ذلـك اختـاذ           ١٢٨الفقرة  

ــرة     ــة مبوجــب الفق ــدابري خاصــة مؤقت ــادة  ١ت ــن امل ــن أجــل  ٤ م ــة، م ــى   يف االتفاقي ــضاء عل  الق
 للتمييز ضد نساء طائفـة الرومـا والنـساء املهـاجرات، يف اجملـاالت املـذكورة               املتداخلةاألشكال  

  .ويرجى تقدمي معلومات عن النتائج اليت حتققت من خالل تنفيذ هذه التدابري. أعاله
، )A/HRC/4/19/Add.4(وأوصــى املقــرر اخلــاص، يف تقريــره عــن مهمتــه يف إيطاليــا         - ٣١
يتعلـق باألشـكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل                     ما يف

بذلك من تعصب، بأن تكافح الدولـة الطـرف اسـتغالل العمـال املهـاجرين وإسـاءة معاملتـهم،             
ــة النــساء املهــاجرات      وخباصــة يف القطــاع الزراعــي، وأن تكفــل ســن تــشريعات مناســبة حلماي

ويرجــى تقــدمي تفاصــيل عــن اخلطــوات  . لرعايــة واخلــدمات املرتليــة العــامالت يف جمــال تــوفري ا 
  .املتخذة استجابة هلذه التوصية

  
  النساء املهاجرات وطالبات اللجوء السياسي    

شجعت اللجنة الدولة الطرف، يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة، علـى إعـادة النظـر يف                    - ٣٢
روضـة حاليـا علـى النـساء املهــاجرات،     ، هبـدف إزالـة القيـود املف   ١٨٩/٢٠٠٢أحكـام القـانون   

وعلى اعتماد قوانني وسياسات تعترف بأشكال االضـطهاد املتـصل بنـوع اجلـنس يف مـا يتعلـق                   
ويرجى أيضا توضـيح مـا إذا كـان اخلـوف مـن التعـرض لبتـر األعـضاء                   . بتحديد مركز الالجئ  

  .يف الدولة الطرفالتناسلية لإلناث يف بلدان األصل يعترب أساسا لتوفري احلماية الدولية 
  

  النساء ذوات اإلعاقة    
ــة وصــول األشــخاص ذوي        - ٣٣ ــة هتــدف إىل كفال ــر إىل عــدة صــكوك قانوني ــشري التقري ي

 يف املائـة  ١,٨ إذ مل حتـصل سـوى نـسبة    ،إال أن هنـاك فجـوة إنـسانية      . اإلعاقة إىل سوق العمل   
ة للرجـال ذوي اإلعاقـة    يف املائـ ٦,٨فقط من النساء ذوات اإلعاقة على وظائف مقارنة بنـسبة   

  .يرجى توضيح التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملعاجلة هذه املشكلة). ٣٦٢الفقرة (
  


