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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة التاسعة واألربعون

        ٢٠١١يوليه / متوز٢٩-١١
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

    
  مجهورية إيطاليا    

  
ها  جلـستي  يف) CEDAW/C/ITA/6(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري السادس إليطاليـا           - ١

ــودتني يف٩٨٣  و٩٨٢ ــوز١٤  املعقـ ــه / متـ ــرد ). 983  وCEDAW/C/SR.982 (٢٠١١يوليـ وتـ
، بينمـا تـرد ردود   CEDAW/C/ITA/Q/6قائمة املسائل واألسئلة اليت طرحتها اللجنـة يف الوثيقـة        

  .CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1إيطاليا عليها يف الوثيقة 
  

  مقدمة    
 علـى تقريرهـا الـدوري الـسادس الـذي جـاء              الطرف ةتعرب اللجنة عن تقديرها للدول      - ٢

ملبادئ التوجيهية املوضوعة من قبل اللجنة واملتعلقة بإعداد التقارير، بـالرغم           تقيدا با بوجه عام م  
. من أن التقرير جـاء متـأخرا وفـاق مـن حيـث حجمـه العـدد األقـصى املطلـوب مـن الكلمـات                   

 ولعدم اتـساق املعلومـات املتعلقـة        وتأسف اللجنة للطابع الوصفي الذي يسم املعلومات املقدمة       
إىل املالحظـات اخلتاميـة     لة  بوضع النساء والفتيات يف جمموع أراضي إيطاليا وعدم انتظام اإلحا         

  .اليت اعتمدهتا اللجنة إثر نظرها يف التقرير السابق الذي قدمته الدولة الطرف
قدمتـه وعلـى    وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على العـرض الـشفوي الـذي                - ٣

علـى  وردودها اخلطية على قائمة املسائل واألسئلة اليت أثارها فريق اللجنة العامـل قبـل الـدورة                 
كمــا تعــرب أيــضا عــن . التوضــيحات اإلضــافية املتعلقــة باألســئلة الــيت طرحتــها اللجنــة شــفويا 

ظـر أثناءهـا يف     تقديرها للمعلومات اخلطية التكميلية اليت قُّدمت إىل اللجنة بعد اجللسات الـيت نُ            
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التقرير الدوري السادس، غري أهنا تالحظ أن بعض األسـئلة الـيت طرحتـها اللجنـة مل تلـق دائمـا             
  .جوابا واضحا ودقيقا

رأسـه رئـيس اللجنـة الوزاريـة املعنيـة          تالـذي   على وفدها   الدولة الطرف   بوتشيد اللجنة     - ٤
ملؤسـسات الوطنيـة، منـهم مـن        ممثلني عن خمتلف الوزارات احلكوميـة وا      ومشل  حبقوق اإلنسان،   

وتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها     . التـداول بالفيـديو  الذي جرى عـن طريـق   اء شارك يف احلوار البنَّ   
  .للحوار البناء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة

  
  اجلوانب اإلجيابية    

، الـسابق ترحب اللجنة باعتماد عدة قـوانني جديـدة وتعـديالت منـذ النظـر يف التقريـر                   - ٥
  :ترمي إىل القضاء على التمييز والعنف ضد املرأة وتشمل ما يلي

 بشأن األحكـام املتعلقـة مبنـع ممارسـة تـشويه األعـضاء              ٧/٢٠٠٦القانون رقم     )أ(  
  التناسلية للمرأة وحظرها؛

باالحتجـاز   الذي أنشأ جرمية املطـاردة وقـرر عقوبـة           ١١/٢٠٠٩القانون رقم     )ب(  
  نف اجلنسي؛اإللزامي على مرتكيب أعمال الع

ــم     )ج(   ــشريعي رق ــذي اعُت١٩٨/٢٠٠٦املرســوم الت ــة تكــافؤ    ال ــه مدون مــد مبوجب
 الـذي جـرى مبوجـب تعـديل         ٥/٢٠١٠الفرص بني النساء والرجال، واملرسوم التشريعي رقـم         

  تلك املدونة وتكملتها؛
 بـاء املـؤرخ     ٢٩٥٦ والقـانون الربملـاين      ٢٤٢٦النص املوحد للقـانون الربملـاين         )د(  

 والرامـي إىل زيـادة مـشاركة املـرأة يف جمـالس الـشركات املطروحـة                 ٢٠١١يونيـه   /ران حزي ٢٨
  .أسهمها للتداول العام أو الشركات اليت تنطوي على مشاركة عامة

تقدير اعتماد الدولة الطرف خمتلف خطط وبرامج العمل الراميـة          مع ال وتالحظ اللجنة     - ٦
  :تعزيز املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك ما يليإىل التعجيل بالقضاء على التمييز ضد املرأة و

ــانون        )أ(   ــدة يف كــ ــن واملعتمــ ــسالم واألمــ ــاملرأة والــ ــة بــ ــل املتعلقــ ــة العمــ خطــ
  ؛٢٠١٠ديسمرب /األول

 /، املعتمـدة يف تـشرين األول       واملالحقـة  خطة العمل ملكافحة العنف ضد املرأة       )ب(  
  .٢٠١٠ أكتوبر
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الطرف والتزامها باملضي قـدما صـوب متكـني املـرأة           وتثين اللجنة على مبادرات الدولة        - ٧
األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة األخــرى، وتــشري   إطــار املــساواة بــني اجلنــسني يف  حتقيــق و

ــة حظــر عــاملي علــى     ــة إىل إقام ــادرات الرامي ــشويه األعــضاء التناســلية  ممارســة خاصــة إىل املب ت
ــيت أظهرهتــا وزارة تكــاف    ــادة ال ــرف بالري ــا مــن أجــل إهنــاء العنــف    للمــرأة، وتعت ؤ الفــرص عاملي

  .املرأة ضد
وتثين اللجنة على الدولة الطرف أيـضا لقيامهـا بـإدراج البعـد اجلنـساين ضـمن براجمهـا                     - ٨

سـيما يف    للتعاون اإلمنائي وتنفيذ أنشطة يف جمال متكني املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني، وال            
  .الدول غري املستقرة وحاالت الرتاع

  :وتالحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف على ما يلي  - ٩
 ، وخباصة النساء واألطفـال    ،بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص       )أ(  

  ؛٢٠٠٦املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف عام 
  ؛٢٠٠٩اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف عام   )ب(  
  .٢٠١٠اتفاقية جملس أوروبا ملكافحة االجتار بالبشر يف عام   )ج(  

  
   والتوصياتالشواغلأهم     

تشري اللجنة إىل التزام الدولـة الطـرف بالعمـل املنـتظم الـدؤوب علـى تنفيـذ مجيـع                   - ١٠
يف هذه املالحظات اخلتاميـة      عنها   والشواغل اليت أعرب  أحكام االتفاقية، وتعترب أن اآلراء      

اية الدولة الطرف هبا علـى سـبيل األولويـة خـالل الفتـرة املمتـدة مـن اآلن حـىت                     تقتضي عن 
وبناء على ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن تركـز            . تقدمي التقرير الدوري املقبل   

يف أنــشطتها علــى تلــك امليــادين وأن تفيــد عــن اإلجــراءات املتخــذة والنتــائج املتحققــة يف   
عو اللجنة الدولة الطرف إىل نقل هذه املالحظات اخلتامية إىل   وتد. تقريرها الدوري املقبل  

  .املكاتب احلكومية املعنية وإىل الربملان واجلهاز القضائي لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما
  

  الربملان    
بينما تؤكد اللجنة من جديد أن احلكومة تتحمل املسؤولية األساسـية عـن التنفيـذ                 - ١١

يف هـذا الـشأن،    ملـساءلة   األخـص با  طـرف مبوجـب االتفاقيـة وأهنـا         التام اللتزامات الدولة ال   
فإهنــا تــشدد علــى أن االتفاقيــة ملزمــة جلميــع فــروع احلكومــة، وتــدعو الدولــة الطــرف إىل 
تشجيع الربملان على أن يتخـذ، وفقـا إلجراءاتـه وحـسب االقتـضاء، اخلطـوات الـضرورية                  
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 اإلبـالغ املقبلـة الـيت سـتقوم هبـا الدولـة            فيما يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وبعملية      
  .الطرف مبوجب االتفاقية

  
  املالحظات اخلتامية السابقة    

ــها         - ١٢ ــشواغل الــيت أعربــت عن ــد مــن ال ــة للعدي ــام مبعاجلــة كافي ــة لعــدم القي تأســف اللجن
ــد نظر   ــدهتا بع ــيت أب ــاوالتوصــيات ال ــع واخلــامس     ه ــدوريني الراب ــة الطــرف ال ــري الدول  يف تقري

، ومنـها مـثال تلـك املتعلقـة بوضـع املـرأة يف              CEDAW/C/ITA/4-5ة  ة اجلامعـ   يف الوثيق  الصادرين
للتـدابري  ”سوق العمـل والتمييـز الـيت تواجهـه املـرأة يف جمـال األجـور، وانعـدام الفهـم الواضـح                       

  .، فضال عن نشر املالحظات اخلتامية على نطاق واسع“اخلاصة املؤقتة
ى بــذل قــصاراها مــن أجــل معاجلــة التوصــيات  وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــ   - ١٣

  .واطن االنشغال الواردة يف هذه املالحظات اخلتاميةالتصدي ملاليت مل تنفذ بعد، والسابقة 
  

  التعريف باالتفاقية والربوتوكول االختياري    
ــاري        - ١٤ ــا االختي ــة وبروتوكوهل ــشرت االتفاقي ــة الطــرف ن ــة أن الدول بينمــا تالحــظ اللجن

 تـشعر باالنـشغال     اتامية السابقة يف املوقع الـشبكي إلدارة تكـافؤ الفـرص، فإهنـ            واملالحظات اخل 
ــة،     هــذين لعــدم ترمجــة أحكــام   ــة اإليطالي ــة إىل اللغ ــة للجن الــصكني وكــذلك التوصــيات العام

أن تلك األحكام والتوصيات غري معروفة مبا يكفي يف مجيع فروع احلكومة ولـدى فئـات               كما
ويشغل بال اللجنة أيضا كون االتفاقيـة مل حتـظ بـنفس            . نساء أنفسهن اجملتمع عامة وفيما بني ال    

سـيما توجيهـات     القدر من التعريف واألمهية الذي حتظى به الـصكوك القانونيـة اإلقليميـة، وال             
ــا       ــا فيهـ ــدابري، مبـ ــانوين للتـ ــاس قـ ــام كأسـ ــستعمل بانتظـ ــي ال تـ ــن مث فهـ ــاد األورويب، ومـ االحتـ

ى التمييــز ضــد املــرأة وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني داخــل التــشريعات، الراميــة إىل القــضاء علــ
  .الدولة الطرف

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  - ١٥
زيادة التوكيد يف جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة، على   )أ(  

  ؛نساناالتفاقية بوصفها صكا ملزما قانونا وواجب التطبيق يف جمال حقوق اإل
تكثيف جهودها من أجل إذكـاء وعـي النـساء حبقـوقهن مبوجـب االتفاقيـة          )ب(  

  ؛وبإجراءي تقدمي الرسائل والتحري اللذين ينص عليهما بروتوكوهلا االختياري
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املبــادرة إىل اختــاذ تــدابري ترمــي إىل إذكــاء الــوعي باالتفاقيــة وبروتوكوهلــا     )ج(  
قليمــي والبلــدي وصــعيد املقاطعــات،    علــى كــل مــن األصــعدة الــوطين واإل    االختيــاري 

سيما لـدى جهـاز القـضاء ويف أوسـاط املهـن القانونيـة واألحـزاب الـسياسية والربملـان                   وال
واملسؤولني احلكوميني، وكذلك اجلمهور العام، هبدف تعزيـز اسـتعمال االتفاقيـة يف وضـع            

ــة إىل    ــربامج الرامي ــسياسات وال ــدأ املــساوا حتقيــق وتنفيــذ التــشريعات وال ة بــني النــساء  مب
  ؛والرجال على أرض الواقع

ــاري، وكـــذلك     )د(   ــا االختيـ ــة وبروتوكوهلـ احلـــرص علـــى أن تـــصبح االتفاقيـ
التوصــيات العامــة للجنــة واآلراء املعتمــدة بــشأن فــرادى الرســائل والتحريــات، جــزءا         

يتجزأ من املناهج التعليمية، مبا يف ذلك التعليم القانوين وتـدريب مـوظفي القـضاء، مـن                  ال
أجــل إقامــة ثقافــة قانونيــة صــلبة تقــوم علــى نبــذ التمييــز ضــد املــرأة وتعزيــز املــساواة             

  .اجلنسني بني
  

  مسؤولية احلكومة الوطنية وخضوعها للمساءلة    
تكرر اللجنة تأكيـد االنـشغال الـذي أعربـت عنـه يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة بـأن                       - ١٦

اإلقليميــة واحملليــة قــد ينــشئان صــعوبات  نقــل صــالحيات احلكومــة وتفويــضها إىل احلكومــات  
  .يتعلق بتنفيذ االتفاقية يف جمموع أحناء البلد فيما
هياكــل تفعيــل وتكــرر اللجنــة تأكيــد توصــيتها بــأن تكفــل الدولــة الطــرف، عــرب      - ١٧

وآليات التنسيق والرصد، تطبيق االتفاقية تطبيقـا فعـاال ومتـسقا مـن قبـل مجيـع الـسلطات                   
ــة مبـــ   ــة واحملليـ ــي     اإلقليميـ ــوع أراضـ ــة يف جممـ ــذ االتفاقيـ ــائج يف تنفيـ ــدة النتـ ــضمن وحـ ا يـ

  .الطرف الدولة
  

  اآللية الوطنية    
الحظت اللجنة توسيع والية ومهام إدارة تكافؤ الفرص يف الدولـة الطـرف، وكـذلك                 - ١٨

املعلومات املتعلقة باألموال املخصصة لتلك اإلدارة واآلليات والشبكات العديـدة املنـشأة لـدى              
سة وجملس الوزراء وشىت اإلدارات احلكومية أثناء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، وكلـها معـين                 الرئا

وتكــرر اللجنــة تأكيــد الــدور املهــم الــذي تــضطلع بــه  . مبهمــة القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة
ــة      املنظمــات غــري احلكوميــة يف حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني، وهــو دور جيــب أن تثمنــه الدول

  . بتشجيعهالطرف وتقوم
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  : وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ١٩
ضــمان التقيــد بتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين علــى حنــو مــستمر لــدى      )أ(  

صــياغة وتنفيــذ مجيــع القــوانني واألنظمــة والــربامج يف مجيــع الــوزارات وهياكــل احلكومــة    
  الالمركزية؛

دولـة لتمويـل مـا تنفـذه     ضمان توفري موارد كافية ومستدامة من ميزانيـة ال     )ب(  
الوزارة املعنية بتكافؤ الفـرص واإلدارة املعنيـة بتكـافؤ الفـرص مـن أعمـال تـستهدف علـى                

   وجه التحديد حتقيق املساواة بني اجلنسني؛
 صــالت  إقامــةإجــراء مــشاورات تتــسم بالــشفافية واالنتظــام، عــن طريــق    )ج(  

 اجلمعيات النسائية واجلهات الـيت  سيما رمسية وغري رمسية مع املنظمات غري احلكومية، وال  
تدافع عن متتع املرأة حبقوق اإلنسان، من أجل التـرويج حلـوار تـشاركي وبّنـاء معهـا سـعيا                    

  .لتحقيق املساواة بني اجلنسني
  

  التدابري اخلاصة املؤقتة     
تشعر اللجنة بالقلق من أن فهم الدولة الطرف ملفهوم التدابري اخلاصـة املؤقتـة، حـسبما       - ٢٠
كرت يف تقريرها وخالل العرض الذي رافق تقدميه، ال يتوافق مع تفسري اللجنة هلذه التـدابري                 ذ

، وألن تلـك التـدابري ال تطبـق بـشكل           )٢٠٠٤ (٢٥على النحو املبني يف توصـيتها العامـة رقـم           
تحقيق املساواة الواقعية أو املوضوعية بني املـرأة        بمنهجي بوصفها استراتيجية ضرورية للتعجيل      

  .لرجل يف مجيع جماالت االتفاقيةوا
  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  - ٢١

إطالع مجيع املـسؤولني املعنـيني علـى مفهـوم التـدابري اخلاصـة املؤقتـة وفقـا               )أ(  
  الـيت  ٢٥  رقـم   التوصـية العامـة    تفـسريها يف   مـن االتفاقيـة، وحـسب        ٤ من املادة    ١للفقرة  
  اللجنة؛ أصدرهتا
  احلسبان حقيقة أن االكتفاء بالتدابري الطويلة األجل والدائمـة         أن تأخذ يف    )ب(  
اللتزام العـام الـذي تتحملـه الدولـة الطـرف بوجـوب             لال يكون كافيا لالمتثال       قد وحدها
 حـــق املـــرأة يف عـــدم التعـــرض إىل متييـــز ويف التمتـــع باملـــساواة مـــع الرجـــل، وأن  إعمـــال
سـيما يف    لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني وال         “أدوات مناسـبة  ”اخلاصة املؤقتـة هـي       التدابري

  جمال العمل؛
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تطبيق تدابري خاصـة مؤقتـة بأشـكال خمتلفـة يف اجملـاالت الـيت تكـون نـسبة                     )ج(  
متثيل املرأة منخفضة فيها، مثل اهليئات التشريعية والتنفيذية واإلدارية والسياسية، أو الـيت             

أوضـاع النـساء الريفيـات     حتـسني  سـيما هبـدف مواصـلة    ، وال تعاين فيها النـساء مـن حيـف       
، وختـصيص مـوارد     والنـساء ذوات اإلعاقـة     ونساء الروما والسنيت،     واملهاجرات واملسنات 

  .إضافية عند احلاجة لتعجيل تقدمهن
  

  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    
لئن كانت اللجنـة ترحـب بـاجلهود املبذولـة يف إطـار النظـام املدرسـي، مثـل األسـبوع                       - ٢٢
لسنوي ملناهضة العنف، الذي ينظم يف املدارس يف مجيع أحناء البلد، فإهنـا تأسـف بـشدة لعـدم                   ا

وضع الدولة الطرف برناجما شامال ومنسقا ملكافحة القبول بـاألدوار النمطيـة للرجـال والنـساء                 
. املنتشر على نطاق واسع، مثلما أوصت به املالحظات اخلتاميـة الـسابقة الـيت أصـدرهتا اللجنـة                 

تزال اللجنة تـشعر بقلـق عميـق مـن تـصوير املـرأة كـسلعة جنـسية، واألدوار واملـسؤوليات                      وال
 يف فتلـك القوالـب النمطيـة، الـيت تـرد حـىت      . النمطية لكل من املرأة والرجل يف األسرة واجملتمع      

 للمرأة، على النحو الـذي      االجتماعية املكانة هبا سياسيون، تقوض     التصرحيات العلنية اليت يديل   
واالخنـراط  جلى يف وضع املرأة الضعيف يف عدد مـن اجملـاالت، مبـا يف ذلـك يف سـوق العمـل                  يت
ــرأة       يف ــار املــ ــى اختيــ ــؤثر علــ ــرار، وتــ ــنع القــ ــز صــ ــول إىل مراكــ ــسياسية والوصــ ــاة الــ  احليــ

ومهنتـها، وجتعـل الـسياسات واالسـتراتيجيات تـؤدي إىل نتـائج وآثـار غـري متـساوية                    لدراستها
  .املرأة والرجل بني
  : وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  - ٢٣

وضـــع سياســـة شـــاملة ومـــستدامة ومنـــسقة تـــستهدف الرجـــال والنـــساء   )أ(  
والفتيان والفتيات، للقضاء علـى تـصوير املـرأة كـسلعة جنـسية، وعلـى القوالـب النمطيـة                   

ينبغـي  و. مـن االتفاقيـة   ) و (٢املتعلقة بأدوار املرأة يف اجملتمع وضمن األسرة، وفقا للمـادة           
أن تشمل هذه السياسة تدابري قانونية وإدارية وتدابري إلذكاء الـوعي، وإشـراك املـسؤولني      

   احلكوميني واجملتمع املدين، وأن تستهدف مجيع السكان؛
 تعميم املساواة بني اجلنسني والقضاء علـى القوالـب النمطيـة الذكوريـة يف               )ب(  
  ؛التعليم نظام

املــسائل اجلنــسانية عنــصرا ب والتوعيــةنــسني جعــل قــضايا املــساواة بــني اجل   )ج(  
  .أساسيا وموضوعيا وإلزاميا يف إعداد مجيع املعلمني على مجيع املستويات
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ولئن كانت الدولة الطرف قد اختذت مؤخرا تدابري ملعاجلة املواقف النمطيـة واملتحيـزة                - ٢٤
ملواقـف علـى حنـو      ، حيـث تنتـشر تلـك ا       ات التجاريـة  جنسيا يف وسائط اإلعالم وقطاع اإلعالنـ      

خاص وحيث الرجل واملرأة يـصّوران بطريقـة منطيـة يف كـثري مـن األحيـان، فـإن اللجنـة تـشعر                       
  . بالقلق من نقص املعلومات بشأن أثر هذه التدابري

وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف يف تقريرها الدوري املقبـل معلومـات عـن           - ٢٥
اإلعـالم ويف اإلعالنـات، وعـن تـدابري الرقابـة           وجود التنميط التحيزي اجلنسي يف وسائط       

الذاتيـة، مثـل مـدونات قواعـد الـسلوك واآلليـات، املُعـّدة لرصـد وتلقـي الـشكاوى بـشأن            
  .العناصر املتسمة بالتحيز اجلنسي يف وسائط اإلعالم، وعن نتائجها

  
  العنف ضد املرأة    

 املطــاردة جرميــة  الــذي اســتحدث١١/٢٠٠٩وترحــب اللجنــة باعتمــاد القــانون رقــم   - ٢٦
مرتكيب أعمال العنف اجلنسي، وخبطة العمل الوطنيـة ملكافحـة          على  وفرض االحتجاز اإللزامي    

، وكذلك بأول حبث شامل جيريـه املعهـد الـوطين لإلحـصاءات عـن      املالحقةالعنف ضد املرأة و   
كثـرة  زالـت تـشعر بـالقلق مـن          ومع ذلك، فإهنا ما   . العنف البدين واجلنسي والنفسي ضد املرأة     

انتشار العنف ضد النـساء والفتيـات، وثبـات املواقـف االجتماعيـة والثقافيـة املتـسمة بالتغاضـي                   
عن العنف العائلي، فضال عن نقص البيانات بـشأن العنـف ضـد النـساء والفتيـات املهـاجرات،               

وتـشعر اللجنـة أيـضا بـالقلق مـن ارتفـاع عـدد النـساء اللـوايت                . ونساء وفتيـات الرومـا والـسنيت      
، األمـر الـذي قـد يـشري إىل فـشل            )قتـل اإلنـاث   (تلن على يد شركائهن احلاليني أو الـسابقني         ُيق

ســلطات الدولــة الطــرف يف تــأمني محايــة كافيــة للنــساء اللــوايت يقعــن ضــحايا لــشركائهن           
  . أو السابقني احلاليني
 بـشأن  )١٩٩٢ (١٩وحتث اللجنة الدولة الطرف، مبوجب توصـيتها العامـة رقـم           - ٢٧

املرأة، واآلراء اليت اعتمدهتا يف إطار إجـراءات الربوتوكـول االختيـاري، علـى               ضدالعنف  
  :يلي القيام مبا
التركيز على اختاذ تدابري شاملة للتصدي للعنف ضد املرأة يف األسرة ويف              )أ(  

اجملتمــع، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تلبيــة االحتياجــات احملــددة للنــساء املستــضعفات بــسبب   
  ؛املهاجرات واملسنات والنساء ذوات اإلعاقةنساء الروما والسنيت، وظروف معينة، مثل 
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كفالــة تــوفري محايــة فوريــة للمــرأة الــيت تقــع ضــحية للعنــف، تــشمل طــرد     )ب(  
مرتكب العنف مـن البيـت، وضـمان أن تـستطيع البقـاء يف مالجـئ آمنـة وممولـة جيـدا، يف           

ــة اجمل     ــساعدة القانونيـ ــى املـ ــصوهلا علـ ــبالد، وحـ ــاء الـ ــع أحنـ ــسية   مجيـ ــشورة النفـ ــة، واملـ انيـ
  واالجتماعية، واجلرب املناسب، مبا يف ذلك التعويض؛

كفالــة التوعيــة املنهجيــة والكاملــة جبميــع أشــكال العنــف ضــد النــساء           )ج(  
نفاذ القانون واملهنـيني العـاملني يف الـسلطة         إسيما ملوظفي    والفتيات للموظفني العامني، وال   
   مل االجتماعي، والتعليم؛القضائية، والرعاية الصحية، والع

حتسني نظام مجع البيانات املناسبة بـشأن مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة،                   )د(  
يف ذلك العنف العائلي، وتدابري احلمايـة، واملالحقـات القـضائية، والعقوبـات املفروضـة                مبا

على املرتكبني، وإجراء استقصاءات مناسبة لتقييم مـدى انتـشار العنـف الـذي تتعـرض لـه        
 واملهــاجرات  النــساء اللــوايت ينــتمني إىل الفئــات احملرومــة، مثــل نــساء الرومــا والــسنيت        

  ؛ واملسنات والنساء ذوات اإلعاقة
مواصـــلة الـــسعي، بالتعـــاون مـــع جمموعـــة واســـعة مـــن اجلهـــات املعنيـــة،     )هـ(  

ذلـك املنظمـات النـسائية ومنظمـات اجملتمـع املـدين األخـرى، ومحـالت التوعيـة عـرب                     يف مبا
ئط اإلعالم وبرامج تثقيـف اجلمهـور، مـن أجـل جعـل العنـف ضـد املـرأة أمـرا منبـوذا                       وسا

اجتماعيا، ونـشر املعلومـات املتعلقـة بالتـدابري املتاحـة ملنـع أعمـال العنـف ضـد املـرأة علـى                       
  اجلمهور؛
ــع       )و(   ــة مبن ــة اجمللــس األورويب املعني التــصديق يف الوقــت املناســب علــى اتفاقي

  .أة والعنف العائليومكافحة العنف ضد املر
  

  االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء     
كافحـة االجتـار    ملاتفاقية جملـس أوروبـا       ثين اللجنة على الدولة الطرف للتصديق على      وُت  - ٢٨

بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص وخباصــة النــساء ر، والتــصديق علــى بالبــش
ــة  ــة، واجلهــود     األمــم واألطفــال، املكمِّــل التفاقي املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني

 االجتار الذين جـرى حتديـدهم وحماكمـة املتـاجرين           املبذولة لتقدمي املساعدة االجتماعية لضحايا    
ــخاص ــادة     . باألشـ ــق املـ ــؤدي تطبيـ ــشى أن يـ ــة ختـ ــن اللجنـ ــشريعي   ١٨لكـ ــوم التـ ــن املرسـ  مـ

لــضحايا االجتــار واالســتغالل    الــيت تقــضي مبــنح تــصاريح إقامــة خاصــة      ٢٨٦/١٩٩٨ رقــم
احلماية االجتماعية، يف حال تفسريها تفسرياً حـصرياً، إىل حرمـان النـساء اللـوايت وقعـن                  بدافع

. ضحايا لالجتار يف بلد آخر مث جرى اقتيادهن إىل إيطاليا بغـرض االجتـار، مـن احلمايـة الكافيـة                   
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الـيت اعتمـدهتا احلكومـة       “منيـة جمموعـة التـدابري األ    ”وتشعر اللجنة بـالقلق أيـضاً مـن أن تـؤدي            
علـى الـضحايا     فعليا مـن التعـرف بـشكل كـافٍ         القانون   إنفاذسلطات  إىل منع    ٢٠١٠ عام يف

  .لالجتار احملتملني
  : مبا يلي  القيام الدولة الطرف إىل اللجنةطلبوت  - ٢٩

علـى النحـو    عد عرب الوطين جلرمية االجتار بالبـشر،        الُبأن تأخذ يف احلسبان       )أ(  
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال،          يف   عترف به امل

، وأن توحِّـد إجـراءات       األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة          املكمِّل التفاقية 
  حتديد اهلوية واإلحالة فيما يتعلق بالضحايا احملتملني؛ 

  لعمل الوطنية ملكافحة االجتار؛ اعتماد خطة ابإجراءات  أن تعجِّل  )ب(  
ــؤديأن  )ج(   ــادة  تكفـــــل أال يـــ ــوم التـــــشريعي  ١٨ تفـــــسري املـــ  مـــــن املرســـ
ــساء اللــوايت  إىل حرمــان  ٢٨٦/١٩٩٨ رقــم  يف بلــد آخــر مــن  وقعــن ضــحايا االجتــار الن

  .الكافية احلماية
ــوانني            - ٣٠ ــشاريع ق ــدة م ــشة ع ــة الطــرف مناق ــا يف الدول ــه جتــري حالي ــة أن تالحــظ اللجن

، وذلـك  ) الـذي جيـرم الـدعارة يف األمـاكن العامـة     ٢٠٠٨ لعـام  AS 1079ذلك القـانون   يف مبا(
ومـع  . كجزء من جمموعة تدابري أوسع نطاقا هتدف إىل القضاء على البغاء واالستغالل اجلنـسي   

مقتـرح جتـرمي    أحـد أغـراض     ذلك، فإن اللجنـة تـشعر بـالقلق مـن اعتـراف الدولـة الطـرف بـأن                   
، ومـن أن  “ محايـة األمـن العـام وآداب احليـاة احلـضرية          يكفل”  هو أن  عامةالبغاء يف األماكن ال   

حقــوق النــساء العــامالت يف البغــاء يف الــشوارع، ومعظمهــن مــن املهــاجرات، مل تؤخــذ علــى   
والحظت اللجنة أيضا أن الدولـة الطـرف تعتـرب           .يبدو يف احلسبان لدى صياغة هذه التدابري       ما

وتــشعر اللجنــة بــالقلق مــن عــدم . س عــادة يف أمــاكن مغلقــة متــاروجمهولــةالبغــاء ظــاهرة خفيــة 
  ممـن وقعـن    وجود برامج مساعدة ودعم للمرأة الراغبة يف ترك العمل يف البغاء حينما ال تكـون              

  .ضحية لالستغالل
  :مبا يلي  القيامع الدولة الطرف علىوتشجَّ  - ٣١

 ،يف الــشوارعممارســة البغــاء ثــر التــدابري املقترحــة لتجــرمي  ألإجــراء تقيــيم   )أ(  
ممارسة البغاء   من دوائر    ن ينتقل  قد تحديد املخاطر احملتملة الستغالل النساء اللوايت     ل وذلك

يف العلــن إىل ممارســته يف الــسر، حيــث يبقــى البغــاء ظــاهرة خفيَّــة وجمهولــة، كمــا اعترفــت  
  بذلك الدولة الطرف؛
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 الوقايــة مــن دخــول تــساعد علــىســتراتيجيات وبــرامج امواصــلة صــياغة   )ب(  
التوقــف عــن هــذه  يف الراغبــاتنــساء الدعم لــ ووضــع بــرامج ،البغــاءالنــساء إىل مــضمار 

 والـدعم فيمـا يتعلـق باخليـارات         علومـات امل قـدمي  ت وسـائل منـها   ، ب املمارسة وإعادة تأهيلـهن   
  . البديلة لكسب الرزق

  
  العامة احلياة املشاركة يف احلياة السياسية و    

ه ة زيادة حمدودة يف متثيل النساء يف جملس الـشيوخ وجملـس النـواب، لكنـ               تالحظ اللجن   - ٣٢
 اإليطاليــة، حــىت اآلن، ممثَّلــة متثــيالً ناقــصاً يف الربملــان  املــرأةلكــونالقلــق زال يــساورها بــالغ  مــا

ــا داخــل اإلدارة       ــسلطة القــضائية واملناصــب العلي ــة، ويف ال ــستويات اإلقليمي ــى امل ــوطين، وعل ال
 مـن    ممـا حيـدّ    سلك الدبلوماسي، ويف مراكز صنع القـرار داخـل القطـاع اخلـاص،            العامة، ويف ال  

 عن قلقهـا إزاء عـدم   وتعرب اللجنة أيضاً.  يف عمليات صنع القرار يف مجيع اجملاالت تهامشارك
يــشكل فيــه مهــاجرات يف مناصــب صــنع القــرار يف بلــد    وجــود نــساءبــشأن معلومــات تــوفر

  .لسكانكبرية من امئوية ن نسبة واملهاجر
  : القيام مبا يليحتث اللجنة الدولة الطرف على و  - ٣٣

 الراميـــة إىل تعزيـــز متثيـــل املـــرأة يف األدوار القياديـــة هـــا جهودأن تكثِّـــف  )أ(  
ويف  الربملـان واجملـالس اإلقليميـة،         ذلـك  صنع القرار يف اهليئات الـسياسية، مبـا يف        مناصب  و

أن تتخذ هلذا الغـرض     ويف القطاع اخلاص، و    السلك الدبلوماسي،    يشملاإلدارة العامة مبا    
  قتة؛ املؤاصة اخلتدابري ال ما يكفي من

بــشكل كامــل تحقيــق مــشاركة املــرأة ب إضــافية للتعجيــل أن تتخــذ تــدابري  )ب(  
  يف صنع القرار على مجيع املستويات ويف مجيع اجملاالت؛ مع الرجل  ومتساوٍ
 مـن الدسـتور     ٥١وجـب املـادة      يف اختاذ تدابري تشريعية إضـافية مب       أن تنظر   )ج(  
التحصيص  استخدام   وسائل منها زيادة عدد النساء يف املناصب السياسية والعامة، ب       هبدف  

ــ متثـــيالًأن تكفـــل، واجلنـــساين النـــساء رومـــا وطائفـــة ال يف هـــذه املناصـــب لنـــساء اً مالئمـ
  . لنساء من جنوب البلدلاملهاجرات، و

  
  التعليم    

وقــف عــن الدراســة بــني فتيــات ونــساء  ارتفــاع معــدالت الت اللجنــة القلــق إزاءيــساور  - ٣٤
  . طائفيت الروما والسنيت، وبقائهن يف حالة من الضعف والتهميش فيما خيص االنتفاع بالتعليم
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  :إىل القيام مبا يليوتدعو اللجنة الدولة الطرف   - ٣٥
 بـني فتيـات     لتوقـف عـن الدراسـة      خفـض معـدالت ا      راميـة إىل   تنفيذ تدابري   )أ(  

  ؛ يف النظام التعليميإدماجهن وإعادة فيت الروما والسنيتطائ
 مشاريع ملموسة موجهـة حنـو تعلـيم         عنتقدمي معلومات يف تقريرها املقبل        )ب(  

  ).٢٠١٥-٢٠٠٥(يف إطار عقد إدماج الروما طائفة الروما فتيات ونساء 
  

  العمالة    
لدعم مشاركة املرأة يف سـوق        خمتلفة  تدابري قيام الدولة الطرف باعتماد   تالحظ اللجنة     - ٣٦

إيطاليــا حــىت خطــة ” مبــا يف ذلــك، يــاة املهنيــةرية واحل التوفيــق بــني احليــاة األسـَـ يــسريالعمــل وت
 املساواة وتكافؤ الفـرص بـني الرجـل واملـرأة         نفيذ مبدأ  بتدابري ت  عينالتوجيه امل  ” و “٢٠٢٠ عام

 إذ تتــسمملــرأة يف ســوق العمــل، حالــة ازال يــساورها القلــق إزاء  لكنــه مــا. “يف اإلدارة العامــة
تعلــيم الــذي بلغتــه لا  مــناملــستوى العــايل لــدى اإلنــاث رغــم لبطالــةاعــدل باالرتفــاع املــستمر مل

النـساء  الـيت تعـاين منـها        اللجنة أن تسترعي انتباه الدولة الطرف إىل حالـة احلرمـان             وتودُّ. ملرأةا
فيمـا خيـص     واقـب املترتبـة علـى ذلـك       والع ألسـباب عائليـة      نقطعن عن مـسريهتن املهنيـة     اللوايت ي 

ومعاشات الشيخوخة، وتركُّز النساء يف قطاعات العمل املنخفـضة األجـر،    املعاشات التقاعدية
، عـن العمـل بعـد الـوالدة    النساء توقف عدد كبري من  و،بني املرأة والرجل والفجوة يف األجور    

وتالحــظ . ازة الوالديــةفقــط مــن اآلبــاء يطلبــون احلــصول علــى اإلجــ       يف املائــة ١٠ وإىل أن
عزم حكومة الدولة الطرف اعتمـاد خطـة وطنيـة لإلصـالح تتوقـع حتقيـق زيـادة نـسبتها                     اللجنة
. ، وتقـدِّم حـوافز لتحقيـق االسـتقرار يف العمـل     ٢٠٢٠يف املائة يف عمالة املرأة حبلـول عـام          ١٢
 تماثلـة قيـق نتـائج م   حتبكفالـة التزامهـا  إىل لجنـة انتبـاه الدولـة الطـرف     ال ، تلفتيف هذا الصدد  و

  .  مجيع أحناء البلدعربلإلصالح 
  : القيام مبا يليحتث اللجنة الدولة الطرف علىو  - ٣٧

بـني   الفعلية    من الناحية   تكافؤ الفرص  كفالةمواصلة اختاذ تدابري ملموسة ل      )أ(  
 مـن   ١ لفقـرة  ل ؤقتـة وفقـاً   املاصـة   اخلتـدابري   لابوسائل منـها،     ،ملرأة والرجل يف سوق العمل    ا
   للجنة؛ ٢٥ العامة رقم توصيةالالتفاقية، ول ٤ملادة ا

 األفقي والرأسـي علـى       املهين فصل ال زالة إل استباقيةاختاذ تدابري ملموسة و     )ب(  
   التعليم والتدريب وإعادة التدريب وآليات فعالة إلنفاذ القانون؛بوسائل منها،، السواء
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مراعيـة لالعتبـارات      علـى أسـاس معـايري      عمـل ظم لتقيـيم ال   وضع وتطبيق نُ    )ج(  
 فـروق  ال ومـدى نـوع   ب فيمـا يتعلـق   اجلـنس   نـوع   ، ومجع البيانات املـصنفة حـسب        اجلنسانية

 العمــل مقابــل  متــساوٍعلــى أجــر غــري   النــساء  حــصول ممارســة، بغيــة إزالــة األجــور يف
  القيمة؛ املتساوي
، وزيـادة   والعقـود املرنـة األخـرى     ددة املـدة    احملـ رصد أثر استخدام العقود       )د(  

 هلـذه العقـود     تملـة  الـسلبية احمل   نتـائج  ملواجهـة ال   ، عنـد االقتـضاء    ،أرباب العمل أمام  حلوافز  ا
 واملعــاش   الــوظيفي ومــستويات املرتبــات  أمنــهنَّســيما فيمــا يتعلــق ب    وال،لنــساءحيــال ا

  واستحقاقات التقاعد؛ التقاعدي 
 ية واخلاصةر التوفيق بني املسؤوليات األَسكفالة الرامية إىل  هاتعزيز جهود   )ـه(  
 وسائل منها رية بني املرأة والرجل، ب    تعزيز املساواة يف تقاسم املهام املرتلية واألسَ      و واملهنية،

 بـذل  ووالديـة، جـازة ال اإل يف احلـصول علـى      ملرجـال السـتخدام حقهـ     أمـام ا  زيادة احلوافز   
 سيما ال األطفال من خمتلف الفئات العمرية، ورعاية لتوفري مرافق إضافية ل متضافرةجهود

  .  قليل من مرافق رعاية األطفاليوجد فيها عدد اليتيف املناطق 
ــز          - ٣٨ ــة الطــرف لتعزي ــة الدول ــيت اختــذهتا حكوم ــة اخلطــوات ال ــراءات وتالحــظ اللجن إج
، )اســتقالة غــري مؤرخــة  (“ســتقالة علــى بيــاض الا” ســوء اســتخدام مــن أجــل ضــبط تفتــيش ال

ــاءأســـف إلت لكنـــها. خلـــي عـــن العمـــلعلـــى الت  مبوجبـــهار املوظفـــات احلوامـــلَبـــجت الـــيت  لغـ
  .١٨٨/٢٠٠٧ قانونال

حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ مجيــع اخلطــوات املناســبة إللغــاء ممارســة  و  - ٣٩
  .“ستقالة على بياضالا”  بـىيسمَّ ما
 النـساء املهـاجرات والنـساء     عاين منـها   إزاء الصعوبات اليت ت     أيضاً  اللجنة القلق  ويساور  - ٤٠
  . ومشاركتهن فيه يف سوق العملبإدماجهن فيما يتعلقاقة  اإلعاتذو
أن تعمِّم يف سياسـاهتا وبراجمهـا املتعلقـة بالعمالـة            الدولة الطرف     إىل  اللجنة وتطلب  - ٤١

 أشـكال    مـن  ني قـد يعـان    اللـوايت  ذوات اإلعاقـة  النـساء املهـاجرات والنـساء       مـسائل    مراعاة
 الفعليـة    مـن الناحيـة    تكـافؤ الفـرص   إىل حتقيق   ، وأن تكثِّف جهودها الرامية      لتمييزمتعددة ل 

، بوسـائل منـها اعتمـاد التـدابري          يف سـوق العمـل     للنساء املهاجرات والنساء ذوات اإلعاقة    
 . للجنة٢٥ العامة رقم توصيةالو لالتفاقية ٤ من املادة ١ للفقرة وفقاًاخلاصة املؤقتة 
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  الصحة    
 ٢٠١٢-٢٠١٠لوقايــة للفتــرة  لةلوطنيــطــة ااخلالنتــائج الــيت حققتــها بترحــب اللجنــة   - ٤٢

سـرطان الثـدي هـو        لكنها تالحـظ بقلـق أن      وتنظيم برامج الفحص للوقاية من سرطان الثدي،      
تعتـرف اللجنـة   ويف حـني  . أكثر أنواع السرطان شيوعاً وتسبباً يف الوفاة بـني النـساء يف إيطاليـا            

 زالـت  مـا  اة الطـرف، فإهنـ    الدولـ يف جممـوع أراضـي       فحـص النتائج اليت حققها تنظيم بـرامج ال      ب
 مــن النــساء يف ائــة يف امل٦٠كثــر مــن لعــدم إتاحــة إمكانيــة التــصوير الــشعاعي للثــدي أل   قلقــة

  .يت جيري تنظيمهاربامج الال ضمن حىت ،جنوب إيطاليا
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمـة لـضمان اسـتفادة النـساء،                 - ٤٣

ات الفحص وتصوير الثـدي باألشـعة، وإتاحـة هـذه اخلـدمات             على قدم املساواة، من خدم    
  .، مبا يف ذلك املناطق الواقعة يف اجلنوبأراضيهاهلن يف مجيع أحناء 

وبينما تالحظ اللجنة ما ُبذل مـن جهـود لتـسجيل حـاالت اإلصـابة اجلديـدة بفـريوس                     - ٤٤
ــشخيص داخــل       ــة للعــالج والت ــادئ توجيهي ــشرية وإعــداد مب ــة الب ــة اضــيأرنقــص املناع  الدول

الطرف، مبا يف ذلك لصاحل املرأة، فإهنا قلقة من عدم وجود أي بيانات منظمة وقابلة للمقارنـة                 
وعالوة علـى ذلـك، فـإن اللجنـة         . بشأن انتشار الفريوس بني متعاطيات املخدرات يف السجون       

  .اإليدز/قلقة من أن املهاجرات يصنب أكثر فأكثر بفريوس نقص املناعة البشرية
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو  - ٤٥

تــضمني تقريرهــا الــدوري املقبــل معلومــات عــن التــدابري املتخــذة لــضمان    )أ(  
خــدمات صــحية مراعيــة لالعتبــارات اجلنــسانية ورعايــة صــحية وقائيــة للمــصابات    تــوفري 

  ؛اإليدز يف السجون/بفريوس نقص املناعة البشرية
 متخصـصة يف جمـال الرعايـة الـصحية          اختاذ تـدابري وقائيـة وتـوفري خـدمات          )ب(  

  .اإليدز/والعالج للمهاجرات املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية
  

  املرأة الريفية    
. ترحب اللجنة مبا قدمته الدولة الطرف مـن معلومـات مستفيـضة بـشأن املـرأة الريفيـة                   - ٤٦

 متتعهــا حبقوقهــا غــري أن اللجنــة تأســف لكــون املــرأة الريفيــة تواجــه عقبــات معينــة حتــول دون   
وتـشعر اللجنـة بـالقلق      . مبوجب االتفاقية وممارستها هلا بالكامل وعلى قدم املـساواة مـع غريهـا            

أيــضا إزاء عــدم وجــود بيانــات موثوقــة عــن الوضــع االقتــصادي واالجتمــاعي للمــرأة الريفيــة،   
كفايـــة ســـيما املـــرأة الريفيـــة املهـــاجرة، وعـــن اخنراطهـــا يف األعمـــال احلـــرة، وإزاء عـــدم    وال

املعلومات املتاحة عن استفادة املرأة الريفية من اخلدمات االجتماعية والصحية، وعن املـساعدة             
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القانونية اجملانية املتاحة للنساء ضحايا التمييـز، وعـن اختـاذ أي تـدابري خاصـة لـضمان مـشاركة                    
  .املرأة الريفية يف وضع السياسات اليت تؤثر عليها

طرف بأن تتخذ تدابري حمددة األهداف لضمان أن تكـون          وتوصي اللجنة الدولة ال     - ٤٧
للنـــساء الالئـــي يعملـــن يف املنـــاطق الريفيـــة إمكانيـــات حقيقيـــة لالســـتفادة مـــن الـــتمكني  
االقتصادي ومن الفرص املتاحة، على قدم املساواة مع الرجل، مبا يف ذلـك االسـتفادة مـن          

 حــاالت العنــف، وضــمان  اخلــدمات االجتماعيــة والــصحية، ومــن املــشورة واملــساعدة يف  
  .مشاركة املرأة الريفية يف وضع السياسات اليت تؤثر عليها

  
  العالقات األسرية والتبعات االقتصادية للطالق    

، والـذي   ٢٠١١يونيـه   /ترحب اللجنة مبشروع القانون الذي أقـره الربملـان يف حزيـران             - ٤٨
حلقوق الـيت يتمتـع هبـا األطفـال         يعترف بأن األطفال املولودين خارج نطاق الزوجية هلم نفس ا         

وتالحـظ اللجنـة أن الوسـاطة اإللزاميـة يف إجـراءات الطـالق       . املولودون ضمن نطـاق الزوجيـة   
زالــت قلقــة إزاء املــدة الــيت تــستغرقها   تنطبــق يف حالــة العنــف داخــل األســرة، غــري أهنــا مــا   ال

لجنة أيـضا أن حقـوق      وتالحظ ال . إجراءات الطالق، واليت قد تزيد من خطر العنف ضد املرأة         
بناء على أحكام صـادرة     (اإلرث وامللكية بدأت ُتمَنح تدرجييا يف حاالت االقتران حبكم الواقع           

  . ، وهي حقوق كان معترفا هبا فيما مضى للزوجات واألزواج دون غريهم)عن احملكمة العليا
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٤٩

ا إجراءات الطالق إىل عـام واحـد، كمـا جتـري            تقليص املدة اليت تستغرقه     )أ(  
  ؛جملسي الربملانمناقشة ذلك حاليا داخل 

ســيما احلقــوق االقتــصادية،  مواصــلة محايــة وتعزيــز حقــوق اإلنــسان، وال   )ب(  
  .للنساء الالئي يعشن يف إطار حاالت اقتران حبكم الواقع

املـشتركة  ) الفعليـة (مفهـوم احلـضانة     أرسـى    ٥٤/٢٠٠٦والحظت اللجنة أن القـانون        - ٥٠
غـري أن اللجنــة  . باعتبارهــا احلالـة املفترضــة املفـضلة يف حــاالت االنفـصال أو الطــالق   لألطفـال  

سـيما يف ضـوء البحـث        قلقة إزاء عدم وجـود دراسـات بـشأن أثـر هـذا التعـديل القـانوين، وال                 
اصـة الـصغار   وخب(املقارن الذي يشري إىل آثار سـلبية للحـضانة املـشتركة اجلربيـة علـى األطفـال           

واللجنــة قلقــة كــذلك إزاء التقــارير املــشككة يف ادعــاءات االعتــداء علــى األطفــال يف  ). منــهم
حاالت احلـضانة، وذلـك علـى أسـاس نظريـة متالزمـة النفـور مـن أحـد األبـوين، وهـي نظريـة                         

  .مشكوك يف صحتها
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 األطفـال   وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقّيم التعديل القـانوين يف جمـال حـضانة               - ٥١
مــن خــالل دراســات علميــة، مــن أجــل تقيــيم آثــاره علــى النــساء واألطفــال علــى املــدى    

  .الطويل، مع االستفادة من اخلربات املتراكمة يف بلدان أخرى بشأن هذه املسألة
  

  الفئات النسائية احملرومة    
فيت بينمـــا تالحـــظ اللجنـــة التـــدابري املتخـــذة لتعزيـــز انـــدماج املهـــاجرات ونـــساء طـــائ   - ٥٢

ــساء يتعرضــن       الرومــا ــالغ مــن أن هــؤالء الن ــشعر بقلــق ب ــسنيت يف اجملتمــع اإليطــايل، فإهنــا ت وال
. ألشكال متعددة من التمييز فيما يتعلق باالستفادة من التعليم والرعاية الصحية وفـرص العمـل             

ز علـى  زالت اللجنة قلقة أيضا مما تواجهه هؤالء النساء يف جمتمعاهتن احمللية من عنـف ومتييـ             وما
ممارسـة تـشويه األعـضاء      وتالحظ أيـضا انتـشار      . أساس نوع اجلنس، مبا يف ذلك الزواج املبكر       

واللجنــة قلقــة كــذلك مــن أن تقريــر الدولــة الطــرف . يف أوســاط املهــاجراتالتناســلية لإلنــاث 
يتضمن معلومات كافية عـن التـدابري املتخـذة لتحـسني حالـة املـسنات، الالئـي قـد يتعرضـن                      ال

  .، وخباصة املهاجرات منهنللتهميش
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٥٣

تكثيف جهودها للقضاء على التمييز ضد نـساء طـائفيت الرومـا والـسنيت،                )أ(  
واملهـاجرات والالجئـات وطالبـات اللجــوء واملـسنات فيمـا يتعلــق باالسـتفادة مـن التعلــيم        

  والرعاية الصحية وفرص العمل؛ 
ات عــــن حــــاالت الــــزواج املبكــــر لفتيــــات طــــائفيت      مجــــع اإلحــــصاء   )ب(  
  والسنيت؛ الروما

اختــاذ التــدابري الالزمــة ملنــع التمييــز ضــد النــساء الالئــي ينــتمني إىل فئــات     )ج(  
حمرومــة، ســواء داخــل جمتمعــاهتن احملليــة أو يف اجملتمــع عمومــا، ومكافحــة العنــف ضــدهن،  

ين املتاحة هلن، وتعريفهن حقوقهن     وتوعيتهن باخلدمات االجتماعية وسبل االنتصاف القانو     
  يف املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز؛

تصميم برامج توعيـة تـشمل مقـدمي اخلـدمات الـصحية وقـادة اجملتمعـات                  )د(  
احملليــة والزعمــاء الــدينيني واملنظمــات النــسائية، وإطــالق محــالت إعالميــة حمــددة، مراعيــة  

  ء طائفيت الروما والسنيت والنساء املهاجرات؛ لالعتبارات الثقافية، ملنع التمييز ضد نسا
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تــشويه األعــضاء التناســلية كفالــة التنفيــذ الكامــل للتــشريعات الــيت حتظــر   )هـ(  
إلنـــاث، مبـــا يف ذلـــك حماكمـــة مـــرتكيب هـــذه األفعـــال، هبـــدف القـــضاء علـــى هـــذه           ل

  الضارة؛ املمارسة
 والالجئـات   إجراء دراسات منتظمة وشاملة بشأن التمييز ضد املهاجرات         )و(  

وطالبــات اللجـــوء واملـــسنات، جلمــع اإلحـــصاءات املتعلقـــة بوضــعهن املهـــين والتعليمـــي    
والصحي، وجبميع أشكال العنف اليت قد يتعرضن هلا، وتقـدمي هـذه املعلومـات يف التقريـر                 

  .الدوري املقبل
  

  الالجئات وطالبات اللجوء    
يم هنــج مــراع للمنظــور اجلنــساين تــزال اللجنــة قلقــة مــن أنــه مل جيــر حــىت اآلن تعمــ  ال  - ٥٤
وضع الالجئ، وإزاء عدم وجود قـوانني وسياسـات بـشأن           /مجيع مراحل عملية منح اللجوء     يف

ــارات         ــراف بأشــكال االضــطهاد العتب ــدم االعت ــك ع ــا يف ذل ــات، مب ــات اللجــوء والالجئ طالب
  .جنسانية يف حتديد وضع الالجئ

ل لنـهج مـراع للمنظـور اجلنـساين         وتوصي اللجنة الدولة الطـرف باإلدمـاج الكامـ          - ٥٥
وضع الالجئ، مبا يف ذلك يف مرحلـة تقـدمي الطلبـات،            /مجيع مراحل عملية منح اللجوء     يف

واالعتراف باالضطهاد اجلنساين كأسـاس لالعتـراف بوضـع الالجـئ وفقـا التفاقيـة مركـز                 
  .١٩٥١ ، اليت اعتمدت عامالالجئني

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
لدولة الطرف على االستفادة الكاملـة، يف الوفـاء بالتزاماهتـا مبوجـب             حتث اللجنة ا    - ٥٦

، مـن إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني،          القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة              اتفاقية
الدولة الطرف أن تدرج معلومات هبذا الشأن  يعززان أحكام االتفاقية، وتطلب إىلاللذين 

   .يف تقريرها الدوري املقبل
  

  ف اإلمنائية لأللفيةاألهدا    
تشدد اللجنة على أنه ال غىن عن التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية من أجل حتقيق                - ٥٧

أحكــام االتفاقيــة جتــسيد وتــدعو إىل إدمــاج منظــور جنــساين و . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
الدولـة  بوضوح يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتطلـب إىل                  

  .الطرف أن تدرج معلومات هبذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبل
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  التصديق على املعاهدات األخرى    
الـــصكوك الدوليـــة الرئيـــسية التـــسعة حلقـــوق  ب الـــدول أن تقيـــدتالحـــظ اللجنـــة  - ٥٨

  يعزز متتع املـرأة حبقوقهـا اإلنـسانية وحرياهتـا األساسـية يف مجيـع منـاحي احليـاة                   .)١(اإلنسان
املعاهدتني اللتني ليـست طرفـا   شجع اللجنة حكومة إيطاليا على النظر يف التصديق على   وت

بعـد، أي االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم،                  فيهما  
  .القسري واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء

  
  نشر املالحظات اخلتامية    

اللغــة اإليطاليــة ونــشرها علــى إىل جنــة ترمجــة هــذه املالحظــات اخلتاميــة تطلــب الل  - ٥٩
نطـــاق واســـع يف الدولـــة الطـــرف، مـــن أجـــل توعيـــة الـــشعب، مبـــا يف ذلـــك املـــسؤولون  
ــسان،      ــسائية ومنظمــات حقــوق اإلن ــانيون واملنظمــات الن ــسياسيون والربمل ــون وال احلكومي

ل حبكم القانون والواقع، ومبـا ينبغـي     اختذ من خطوات لضمان املساواة بني املرأة والرج        مبا
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تعـزز            . اختاذه من خطوات إضـافية يف هـذا الـصدد         

نـشر االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيــاري والتوصـيات العامـة الــصادرة عـن اللجنـة وإعــالن        
الثالثـة والعـشرين   ومنهاج عمل بيجني والوثيقة اخلتامية لـدورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية              

املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة والــسالم يف القــرن احلــادي  : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”املعنونــة 
  .على املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان بوجه خاص“ والعشرين

  
  متابعة املالحظات اخلتامية    

خطيــة تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــوفر، يف غــضون عــامني، معلومــات    - ٦٠
  . أعاله٢٧ و ٢٣اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني  عن

  

__________ 

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة   )١(  
ة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري؛ واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   والــسياسية؛ واالتفاقيــ

ــية           ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة؛ واتفاقي ــز ضــد امل أشــكال التميي
املهـاجرين  الالإنسانية أو املهينة؛ واتفاقية حقـوق الطفـل؛ واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال                      أو

وأفراد أسرهم؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقـوق األشـخاص               
 .اإلعاقة ذوي
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  إعداد التقرير املقبل    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل مشاركة على نطـاق واسـع مـن جانـب                   - ٦١

الوزراء واهليئـات العامـة يف إعـداد تقريرهـا املقبـل، وأن تتـشاور مـع طائفـة مـن املنظمـات                       
  .ئية ومنظمات حقوق اإلنسان أثناء تلك املرحلةالنسا
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتصدى للشواغل اليت جرى اإلعراب عنها              - ٦٢

.  مـن االتفاقيـة    ١٨ يف هذه املالحظات اخلتامية، يف تقريرها الـدوري املقبـل مبوجـب املـادة             
  .٢٠١٥يوليه /ع يف متوزوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الساب

اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع املبادئ التوجيهيـة املنـسقة لتقـدمي التقـارير              وتدعو    - ٦٣
مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بإعـداد       

هيـة الـيت أقـرت      وثيقة أساسية موحدة ووثائق تتعلق مبعاهدات بعينها، وهي املبـادئ التوجي          
يف االجتمــاع اخلــامس املــشترك بــني جلــان هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنــسان املعقــود يف     

ــران ــه /حزي ــة   ). Corr.1 و HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يوني ــادئ التوجيهي وجيــب تطبيــق املب
إلعداد التقارير املتعلقة مبعاهدات بعينها، وهي املبادئ التوجيهية الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف               

 مقترنـة باملبـادئ التوجيهيـة املنـسقة         ٢٠٠٨يناير  / الثاين كانوناألربعني املعقودة يف    دورهتا  
ــشأن إعــداد وثيقــة أساســية موحــدة   ــادئ    . ب ــة املب ــة تــشكل جمتمع ــادئ التوجيهي وهــذه املب

لتقدمي التقارير مبوجـب اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد         التوجيهية املنسقة  
 صـفحة، بينمـا     ٤٠اوز عدد صفحات الوثيقة املتعلقة مبعاهدة بعينها        وينبغي أال يتج  . املرأة

  . صفحة٨٠ينبغي أال يتجاوز عدد صفحات الوثيقة األساسية املوحدة احملدَّثة 
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	(ج) إجراء مشاورات تتسم بالشفافية والانتظام، عن طريق إقامة صلات رسمية وغير رسمية مع المنظمات غير الحكومية، ولا سيما الجمعيات النسائية والجهات التي تدافع عن تمتع المرأة بحقوق الإنسان، من أجل الترويج لحوار تشاركي وبنّاء معها سعيا لتحقيق المساواة بين الجنسين.
	التدابير الخاصة المؤقتة 

	20 - تشعر اللجنة بالقلق من أن فهم الدولة الطرف لمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة، حسبما ذكرت في تقريرها وخلال العرض الذي رافق تقديمه، لا يتوافق مع تفسير اللجنة لهذه التدابير على النحو المبين في توصيتها العامة رقم 25 (2004)، ولأن تلك التدابير لا تطبق بشكل منهجي بوصفها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الواقعية أو الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية.
	21 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:
	(أ) إطلاع جميع المسؤولين المعنيين على مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وحسب تفسيرها في التوصية العامة رقم 25 التي أصدرتها اللجنة؛
	(ب) أن تأخذ في الحسبان حقيقة أن الاكتفاء بالتدابير الطويلة الأجل والدائمة وحدها قد لا يكون كافيا للامتثال للالتزام العام الذي تتحمله الدولة الطرف بوجوب إعمال حق المرأة في عدم التعرض إلى تمييز وفي التمتع بالمساواة مع الرجل، وأن التدابير الخاصة المؤقتة هي ”أدوات مناسبة“ لتحقيق المساواة بين الجنسين ولا سيما في مجال العمل؛
	(ج) تطبيق تدابير خاصة مؤقتة بأشكال مختلفة في المجالات التي تكون نسبة تمثيل المرأة منخفضة فيها، مثل الهيئات التشريعية والتنفيذية والإدارية والسياسية، أو التي تعاني فيها النساء من حيف، ولا سيما بهدف مواصلة تحسين أوضاع النساء الريفيات والمهاجرات والمسنات ونساء الروما والسنتي، والنساء ذوات الإعاقة، وتخصيص موارد إضافية عند الحاجة لتعجيل تقدمهن.
	القوالب النمطية والممارسات الضارة

	22 - لئن كانت اللجنة ترحب بالجهود المبذولة في إطار النظام المدرسي، مثل الأسبوع السنوي لمناهضة العنف، الذي ينظم في المدارس في جميع أنحاء البلد، فإنها تأسف بشدة لعدم وضع الدولة الطرف برنامجا شاملا ومنسقا لمكافحة القبول بالأدوار النمطية للرجال والنساء المنتشر على نطاق واسع، مثلما أوصت به الملاحظات الختامية السابقة التي أصدرتها اللجنة. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق عميق من تصوير المرأة كسلعة جنسية، والأدوار والمسؤوليات النمطية لكل من المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. فتلك القوالب النمطية، التي ترد حتى في التصريحات العلنية التي يدلي بها سياسيون، تقوض المكانة الاجتماعية للمرأة، على النحو الذي يتجلى في وضع المرأة الضعيف في عدد من المجالات، بما في ذلك في سوق العمل والانخراط في الحياة السياسية والوصول إلى مراكز صنع القرار، وتؤثر على اختيار المرأة لدراستها ومهنتها، وتجعل السياسات والاستراتيجيات تؤدي إلى نتائج وآثار غير متساوية بين المرأة والرجل.
	23 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي: 
	(أ) وضع سياسة شاملة ومستدامة ومنسقة تستهدف الرجال والنساء والفتيان والفتيات، للقضاء على تصوير المرأة كسلعة جنسية، وعلى القوالب النمطية المتعلقة بأدوار المرأة في المجتمع وضمن الأسرة، وفقا للمادة 2 (و) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه السياسة تدابير قانونية وإدارية وتدابير لإذكاء الوعي، وإشراك المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني، وأن تستهدف جميع السكان؛ 
	(ب) تعميم المساواة بين الجنسين والقضاء على القوالب النمطية الذكورية في نظام التعليم؛
	(ج) جعل قضايا المساواة بين الجنسين والتوعية بالمسائل الجنسانية عنصرا أساسيا وموضوعيا وإلزاميا في إعداد جميع المعلمين على جميع المستويات.
	24 - ولئن كانت الدولة الطرف قد اتخذت مؤخرا تدابير لمعالجة المواقف النمطية والمتحيزة جنسيا في وسائط الإعلام وقطاع الإعلانات التجارية، حيث تنتشر تلك المواقف على نحو خاص وحيث الرجل والمرأة يصوّران بطريقة نمطية في كثير من الأحيان، فإن اللجنة تشعر بالقلق من نقص المعلومات بشأن أثر هذه التدابير. 
	25 - وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن وجود التنميط التحيزي الجنسي في وسائط الإعلام وفي الإعلانات، وعن تدابير الرقابة الذاتية، مثل مدونات قواعد السلوك والآليات، المُعدّة لرصد وتلقي الشكاوى بشأن العناصر المتسمة بالتحيز الجنسي في وسائط الإعلام، وعن نتائجها.
	العنف ضد المرأة

	26 - وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 11/2009 الذي استحدث جريمة المطاردة وفرض الاحتجاز الإلزامي على مرتكبي أعمال العنف الجنسي، وبخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والملاحقة، وكذلك بأول بحث شامل يجريه المعهد الوطني للإحصاءات عن العنف البدني والجنسي والنفسي ضد المرأة. ومع ذلك، فإنها ما زالت تشعر بالقلق من كثرة انتشار العنف ضد النساء والفتيات، وثبات المواقف الاجتماعية والثقافية المتسمة بالتغاضي عن العنف العائلي، فضلا عن نقص البيانات بشأن العنف ضد النساء والفتيات المهاجرات، ونساء وفتيات الروما والسنتي. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق من ارتفاع عدد النساء اللواتي يُقتلن على يد شركائهن الحاليين أو السابقين (قتل الإناث)، الأمر الذي قد يشير إلى فشل سلطات الدولة الطرف في تأمين حماية كافية للنساء اللواتي يقعن ضحايا لشركائهن الحاليين أو السابقين. 
	27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، بموجب توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، والآراء التي اعتمدتها في إطار إجراءات البروتوكول الاختياري، على القيام بما يلي:
	(أ) التركيز على اتخاذ تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع، بما في ذلك من خلال تلبية الاحتياجات المحددة للنساء المستضعفات بسبب ظروف معينة، مثل نساء الروما والسنتي، والمهاجرات والمسنات والنساء ذوات الإعاقة؛
	(ب) كفالة توفير حماية فورية للمرأة التي تقع ضحية للعنف، تشمل طرد مرتكب العنف من البيت، وضمان أن تستطيع البقاء في ملاجئ آمنة وممولة جيدا، في جميع أنحاء البلاد، وحصولها على المساعدة القانونية المجانية، والمشورة النفسية والاجتماعية، والجبر المناسب، بما في ذلك التعويض؛
	(ج) كفالة التوعية المنهجية والكاملة بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات للموظفين العامين، ولا سيما لموظفي إنفاذ القانون والمهنيين العاملين في السلطة القضائية، والرعاية الصحية، والعمل الاجتماعي، والتعليم؛ 
	(د) تحسين نظام جمع البيانات المناسبة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وتدابير الحماية، والملاحقات القضائية، والعقوبات المفروضة على المرتكبين، وإجراء استقصاءات مناسبة لتقييم مدى انتشار العنف الذي تتعرض له النساء اللواتي ينتمين إلى الفئات المحرومة، مثل نساء الروما والسنتي والمهاجرات والمسنات والنساء ذوات الإعاقة؛ 
	(هـ) مواصلة السعي، بالتعاون مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، وحملات التوعية عبر وسائط الإعلام وبرامج تثقيف الجمهور، من أجل جعل العنف ضد المرأة أمرا منبوذا اجتماعيا، ونشر المعلومات المتعلقة بالتدابير المتاحة لمنع أعمال العنف ضد المرأة على الجمهور؛
	(و) التصديق في الوقت المناسب على اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي.
	الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء 

	28 - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر، والتصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والجهود المبذولة لتقديم المساعدة الاجتماعية لضحايا الاتجار الذين جرى تحديدهم ومحاكمة المتاجرين بالأشخاص. لكن اللجنة تخشى أن يؤدي تطبيق المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998 التي تقضي بمنح تصاريح إقامة خاصة لضحايا الاتجار والاستغلال بدافع الحماية الاجتماعية، في حال تفسيرها تفسيراً حصرياً، إلى حرمان النساء اللواتي وقعن ضحايا للاتجار في بلد آخر ثم جرى اقتيادهن إلى إيطاليا بغرض الاتجار، من الحماية الكافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن تؤدي ”مجموعة التدابير الأمنية“ التي اعتمدتها الحكومة في عام 2010 إلى منع سلطات إنفاذ القانون فعليا من التعرف بشكل كافٍ على الضحايا المحتملين للاتجار.
	29 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي: 
	(أ) أن تأخذ في الحسبان البُعد عبر الوطني لجريمة الاتجار بالبشر، على النحو المعترف به في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وأن توحِّد إجراءات تحديد الهوية والإحالة فيما يتعلق بالضحايا المحتملين؛ 
	(ب) أن تعجِّل بإجراءات اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار؛ 
	(ج) أن تكفل ألا يؤدي تفسير المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998 إلى حرمان النساء اللواتي وقعن ضحايا الاتجار في بلد آخر من الحماية الكافية.
	30 - تلاحظ اللجنة أنه تجري حاليا في الدولة الطرف مناقشة عدة مشاريع قوانين (بما في ذلك القانون AS 1079 لعام 2008 الذي يجرم الدعارة في الأماكن العامة)، وذلك كجزء من مجموعة تدابير أوسع نطاقا تهدف إلى القضاء على البغاء والاستغلال الجنسي. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق من اعتراف الدولة الطرف بأن أحد أغراض مقترح تجريم البغاء في الأماكن العامة هو أن ”يكفل حماية الأمن العام وآداب الحياة الحضرية“، ومن أن حقوق النساء العاملات في البغاء في الشوارع، ومعظمهن من المهاجرات، لم تؤخذ على ما يبدو في الحسبان لدى صياغة هذه التدابير. ولاحظت اللجنة أيضا أن الدولة الطرف تعتبر البغاء ظاهرة خفية ومجهولة تمارس عادة في أماكن مغلقة. وتشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود برامج مساعدة ودعم للمرأة الراغبة في ترك العمل في البغاء حينما لا تكون ممن وقعن ضحية للاستغلال.
	31 - وتشجَّع الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) إجراء تقييم لأثر التدابير المقترحة لتجريم ممارسة البغاء في الشوارع، وذلك لتحديد المخاطر المحتملة لاستغلال النساء اللواتي قد ينتقلن من دوائر ممارسة البغاء في العلن إلى ممارسته في السر، حيث يبقى البغاء ظاهرة خفيَّة ومجهولة، كما اعترفت بذلك الدولة الطرف؛
	(ب) مواصلة صياغة استراتيجيات وبرامج تساعد على الوقاية من دخول النساء إلى مضمار البغاء، ووضع برامج لدعم النساء الراغبات في التوقف عن هذه الممارسة وإعادة تأهيلهن، بوسائل منها تقديم المعلومات والدعم فيما يتعلق بالخيارات البديلة لكسب الرزق. 
	المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة 

	32 - تلاحظ اللجنة زيادة محدودة في تمثيل النساء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لكنه ما زال يساورها بالغ القلق لكون المرأة الإيطالية، حتى الآن، ممثَّلة تمثيلاً ناقصاً في البرلمان الوطني، وعلى المستويات الإقليمية، وفي السلطة القضائية والمناصب العليا داخل الإدارة العامة، وفي السلك الدبلوماسي، وفي مراكز صنع القرار داخل القطاع الخاص، مما يحدّ من مشاركتها في عمليات صنع القرار في جميع المجالات. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات بشأن وجود نساء مهاجرات في مناصب صنع القرار في بلد يشكل فيه المهاجرون نسبة مئوية كبيرة من السكان.
	33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي: 
	(أ) أن تكثِّف جهودها الرامية إلى تعزيز تمثيل المرأة في الأدوار القيادية ومناصب صنع القرار في الهيئات السياسية، بما في ذلك البرلمان والمجالس الإقليمية، وفي الإدارة العامة بما يشمل السلك الدبلوماسي، وفي القطاع الخاص، وأن تتخذ لهذا الغرض ما يكفي من التدابير الخاصة المؤقتة؛ 
	(ب) أن تتخذ تدابير إضافية للتعجيل بتحقيق مشاركة المرأة بشكل كامل ومتساوٍ مع الرجل في صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات؛ 
	(ج) أن تنظر في اتخاذ تدابير تشريعية إضافية بموجب المادة 51 من الدستور بهدف زيادة عدد النساء في المناصب السياسية والعامة، بوسائل منها استخدام التحصيص الجنساني، وأن تكفل تمثيلاً ملائماً في هذه المناصب لنساء طائفة الروما والنساء المهاجرات، وللنساء من جنوب البلد. 
	التعليم

	34 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات التوقف عن الدراسة بين فتيات ونساء طائفتي الروما والسنتي، وبقائهن في حالة من الضعف والتهميش فيما يخص الانتفاع بالتعليم. 
	35 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) تنفيذ تدابير رامية إلى خفض معدلات التوقف عن الدراسة بين فتيات طائفتي الروما والسنتي وإعادة إدماجهن في النظام التعليمي؛
	(ب) تقديم معلومات في تقريرها المقبل عن مشاريع ملموسة موجهة نحو تعليم فتيات ونساء طائفة الروما في إطار عقد إدماج الروما (2005-2015).
	العمالة

	36 - تلاحظ اللجنة قيام الدولة الطرف باعتماد تدابير مختلفة لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتيسير التوفيق بين الحياة الأسَرية والحياة المهنية، بما في ذلك ”خطة إيطاليا حتى عام 2020“ و ”التوجيه المعني بتدابير تنفيذ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الإدارة العامة“. لكنه ما زال يساورها القلق إزاء حالة المرأة في سوق العمل، إذ تتسم بالارتفاع المستمر لمعدل البطالة لدى الإناث رغم المستوى العالي من التعليم الذي بلغته المرأة. وتودُّ اللجنة أن تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى حالة الحرمان التي تعاني منها النساء اللواتي ينقطعن عن مسيرتهن المهنية لأسباب عائلية والعواقب المترتبة على ذلك فيما يخص المعاشات التقاعدية ومعاشات الشيخوخة، وتركُّز النساء في قطاعات العمل المنخفضة الأجر، والفجوة في الأجور بين المرأة والرجل، وتوقف عدد كبير من النساء عن العمل بعد الولادة، وإلى أن 10 في المائة فقط من الآباء يطلبون الحصول على الإجازة الوالدية. وتلاحظ اللجنة عزم حكومة الدولة الطرف اعتماد خطة وطنية للإصلاح تتوقع تحقيق زيادة نسبتها 12 في المائة في عمالة المرأة بحلول عام 2020، وتقدِّم حوافز لتحقيق الاستقرار في العمل. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التزامها بكفالة تحقيق نتائج متماثلة للإصلاح عبر جميع أنحاء البلد. 
	37 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) مواصلة اتخاذ تدابير ملموسة لكفالة تكافؤ الفرص من الناحية الفعلية بين المرأة والرجل في سوق العمل، بوسائل منها، التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 للاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة؛ 
	(ب) اتخاذ تدابير ملموسة واستباقية لإزالة الفصل المهني الأفقي والرأسي على السواء، بوسائل منها، التعليم والتدريب وإعادة التدريب وآليات فعالة لإنفاذ القانون؛
	(ج) وضع وتطبيق نُظم لتقييم العمل على أساس معايير مراعية للاعتبارات الجنسانية، وجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بنوع ومدى الفروق في الأجور، بغية إزالة ممارسة حصول النساء على أجر غير متساوٍ مقابل العمل المتساوي القيمة؛
	(د) رصد أثر استخدام العقود المحددة المدة والعقود المرنة الأخرى، وزيادة الحوافز أمام أرباب العمل، عند الاقتضاء، لمواجهة النتائج السلبية المحتملة لهذه العقود حيال النساء، ولا سيما فيما يتعلق بأمنهنَّ الوظيفي ومستويات المرتبات والمعاش التقاعدي واستحقاقات التقاعد؛ 
	(هـ) تعزيز جهودها الرامية إلى كفالة التوفيق بين المسؤوليات الأسَرية والخاصة والمهنية، وتعزيز المساواة في تقاسم المهام المنزلية والأسَرية بين المرأة والرجل، بوسائل منها زيادة الحوافز أمام الرجال لاستخدام حقهم في الحصول على الإجازة الوالدية، وبذل جهود متضافرة لتوفير مرافق إضافية لرعاية الأطفال من مختلف الفئات العمرية، ولا سيما في المناطق التي يوجد فيها عدد قليل من مرافق رعاية الأطفال. 
	38 - وتلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها حكومة الدولة الطرف لتعزيز إجراءات التفتيش من أجل ضبط سوء استخدام ”الاستقالة على بياض“ (استقالة غير مؤرخة)، التي تجبَر الموظفات الحوامل بموجبها على التخلي عن العمل. لكنها تأسف لإلغاء القانون 188/2007.
	39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لإلغاء ممارسة ما يسمَّى بـ ”الاستقالة على بياض“.
	40 - ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الصعوبات التي تعاني منها النساء المهاجرات والنساء ذوات الإعاقة فيما يتعلق بإدماجهن في سوق العمل ومشاركتهن فيه.
	41 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمِّم في سياساتها وبرامجها المتعلقة بالعمالة مراعاة مسائل النساء المهاجرات والنساء ذوات الإعاقة اللواتي قد يعانين من أشكال متعددة للتمييز، وأن تكثِّف جهودها الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص من الناحية الفعلية للنساء المهاجرات والنساء ذوات الإعاقة في سوق العمل، بوسائل منها اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 للاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة.
	الصحة

	42 - ترحب اللجنة بالنتائج التي حققتها الخطة الوطنية للوقاية للفترة 2010-2012 وتنظيم برامج الفحص للوقاية من سرطان الثدي، لكنها تلاحظ بقلق أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً وتسبباً في الوفاة بين النساء في إيطاليا. وفي حين تعترف اللجنة بالنتائج التي حققها تنظيم برامج الفحص في مجموع أراضي الدولة الطرف، فإنها ما زالت قلقة لعدم إتاحة إمكانية التصوير الشعاعي للثدي لأكثر من 60 في المائة من النساء في جنوب إيطاليا، حتى ضمن البرامج التي يجري تنظيمها.
	43 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استفادة النساء، على قدم المساواة، من خدمات الفحص وتصوير الثدي بالأشعة، وإتاحة هذه الخدمات لهن في جميع أنحاء أراضيها، بما في ذلك المناطق الواقعة في الجنوب.
	44 - وبينما تلاحظ اللجنة ما بُذل من جهود لتسجيل حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية وإعداد مبادئ توجيهية للعلاج والتشخيص داخل أراضي الدولة الطرف، بما في ذلك لصالح المرأة، فإنها قلقة من عدم وجود أي بيانات منظمة وقابلة للمقارنة بشأن انتشار الفيروس بين متعاطيات المخدرات في السجون. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة من أن المهاجرات يصبن أكثر فأكثر بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	45 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لضمان توفير خدمات صحية مراعية للاعتبارات الجنسانية ورعاية صحية وقائية للمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في السجون؛
	(ب) اتخاذ تدابير وقائية وتوفير خدمات متخصصة في مجال الرعاية الصحية والعلاج للمهاجرات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	المرأة الريفية

	46 - ترحب اللجنة بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مستفيضة بشأن المرأة الريفية. غير أن اللجنة تأسف لكون المرأة الريفية تواجه عقبات معينة تحول دون تمتعها بحقوقها بموجب الاتفاقية وممارستها لها بالكامل وعلى قدم المساواة مع غيرها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود بيانات موثوقة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية، ولا سيما المرأة الريفية المهاجرة، وعن انخراطها في الأعمال الحرة، وإزاء عدم كفاية المعلومات المتاحة عن استفادة المرأة الريفية من الخدمات الاجتماعية والصحية، وعن المساعدة القانونية المجانية المتاحة للنساء ضحايا التمييز، وعن اتخاذ أي تدابير خاصة لضمان مشاركة المرأة الريفية في وضع السياسات التي تؤثر عليها.
	47 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير محددة الأهداف لضمان أن تكون للنساء اللائي يعملن في المناطق الريفية إمكانيات حقيقية للاستفادة من التمكين الاقتصادي ومن الفرص المتاحة، على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية، ومن المشورة والمساعدة في حالات العنف، وضمان مشاركة المرأة الريفية في وضع السياسات التي تؤثر عليها.
	العلاقات الأسرية والتبعات الاقتصادية للطلاق

	48 - ترحب اللجنة بمشروع القانون الذي أقره البرلمان في حزيران/يونيه 2011، والذي يعترف بأن الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال المولودون ضمن نطاق الزوجية. وتلاحظ اللجنة أن الوساطة الإلزامية في إجراءات الطلاق لا تنطبق في حالة العنف داخل الأسرة، غير أنها ما زالت قلقة إزاء المدة التي تستغرقها إجراءات الطلاق، والتي قد تزيد من خطر العنف ضد المرأة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن حقوق الإرث والملكية بدأت تُمنَح تدريجيا في حالات الاقتران بحكم الواقع (بناء على أحكام صادرة عن المحكمة العليا)، وهي حقوق كان معترفا بها فيما مضى للزوجات والأزواج دون غيرهم. 
	49 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تقليص المدة التي تستغرقها إجراءات الطلاق إلى عام واحد، كما تجري مناقشة ذلك حاليا داخل مجلسي البرلمان؛
	(ب) مواصلة حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية، للنساء اللائي يعشن في إطار حالات اقتران بحكم الواقع.
	50 - ولاحظت اللجنة أن القانون 54/2006 أرسى مفهوم الحضانة (الفعلية) المشتركة للأطفال باعتبارها الحالة المفترضة المفضلة في حالات الانفصال أو الطلاق. غير أن اللجنة قلقة إزاء عدم وجود دراسات بشأن أثر هذا التعديل القانوني، ولا سيما في ضوء البحث المقارن الذي يشير إلى آثار سلبية للحضانة المشتركة الجبرية على الأطفال (وبخاصة الصغار منهم). واللجنة قلقة كذلك إزاء التقارير المشككة في ادعاءات الاعتداء على الأطفال في حالات الحضانة، وذلك على أساس نظرية متلازمة النفور من أحد الأبوين، وهي نظرية مشكوك في صحتها.
	51 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقيّم التعديل القانوني في مجال حضانة الأطفال من خلال دراسات علمية، من أجل تقييم آثاره على النساء والأطفال على المدى الطويل، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة في بلدان أخرى بشأن هذه المسألة.
	الفئات النسائية المحرومة

	52 - بينما تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتعزيز اندماج المهاجرات ونساء طائفتي الروما والسنتي في المجتمع الإيطالي، فإنها تشعر بقلق بالغ من أن هؤلاء النساء يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز فيما يتعلق بالاستفادة من التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. وما زالت اللجنة قلقة أيضا مما تواجهه هؤلاء النساء في مجتمعاتهن المحلية من عنف وتمييز على أساس نوع الجنس، بما في ذلك الزواج المبكر. وتلاحظ أيضا انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في أوساط المهاجرات. واللجنة قلقة كذلك من أن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن معلومات كافية عن التدابير المتخذة لتحسين حالة المسنات، اللائي قد يتعرضن للتهميش، وبخاصة المهاجرات منهن.
	53 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تكثيف جهودها للقضاء على التمييز ضد نساء طائفتي الروما والسنتي، والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء والمسنات فيما يتعلق بالاستفادة من التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل؛ 
	(ب) جمع الإحصاءات عن حالات الزواج المبكر لفتيات طائفتي الروما والسنتي؛
	(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التمييز ضد النساء اللائي ينتمين إلى فئات محرومة، سواء داخل مجتمعاتهن المحلية أو في المجتمع عموما، ومكافحة العنف ضدهن، وتوعيتهن بالخدمات الاجتماعية وسبل الانتصاف القانوني المتاحة لهن، وتعريفهن حقوقهن في المساواة بين الجنسين وعدم التمييز؛
	(د) تصميم برامج توعية تشمل مقدمي الخدمات الصحية وقادة المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين والمنظمات النسائية، وإطلاق حملات إعلامية محددة، مراعية للاعتبارات الثقافية، لمنع التمييز ضد نساء طائفتي الروما والسنتي والنساء المهاجرات؛ 
	(هـ) كفالة التنفيذ الكامل للتشريعات التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك محاكمة مرتكبي هذه الأفعال، بهدف القضاء على هذه الممارسة الضارة؛
	(و) إجراء دراسات منتظمة وشاملة بشأن التمييز ضد المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء والمسنات، لجمع الإحصاءات المتعلقة بوضعهن المهني والتعليمي والصحي، وبجميع أشكال العنف التي قد يتعرضن لها، وتقديم هذه المعلومات في التقرير الدوري المقبل.
	اللاجئات وطالبات اللجوء

	54 - لا تزال اللجنة قلقة من أنه لم يجر حتى الآن تعميم نهج مراع للمنظور الجنساني في جميع مراحل عملية منح اللجوء/وضع اللاجئ، وإزاء عدم وجود قوانين وسياسات بشأن طالبات اللجوء واللاجئات، بما في ذلك عدم الاعتراف بأشكال الاضطهاد لاعتبارات جنسانية في تحديد وضع اللاجئ.
	55 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالإدماج الكامل لنهج مراع للمنظور الجنساني في جميع مراحل عملية منح اللجوء/وضع اللاجئ، بما في ذلك في مرحلة تقديم الطلبات، والاعتراف بالاضطهاد الجنساني كأساس للاعتراف بوضع اللاجئ وفقا لاتفاقية مركز اللاجئين، التي اعتمدت عام 1951.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	56 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة الكاملة، في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل. 
	الأهداف الإنمائية للألفية

	57 - تشدد اللجنة على أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وتجسيد أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.
	التصديق على المعاهدات الأخرى

	58 - تلاحظ اللجنة أن تقيد الدول بالصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان(). يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في جميع مناحي الحياة وتشجع اللجنة حكومة إيطاليا على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين ليست طرفا فيهما بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
	نشر الملاحظات الختامية

	59 - تطلب اللجنة ترجمة هذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الإيطالية ونشرها على نطاق واسع في الدولة الطرف، من أجل توعية الشعب، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بما اتخذ من خطوات لضمان المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون والواقع، وبما ينبغي اتخاذه من خطوات إضافية في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بوجه خاص.
	متابعة الملاحظات الختامية

	60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 23 و 27 أعلاه.
	إعداد التقرير المقبل

	61 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة على نطاق واسع من جانب الوزراء والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور مع طائفة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان أثناء تلك المرحلة.
	62 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتصدى للشواغل التي جرى الإعراب عنها في هذه الملاحظات الختامية، في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في تموز/يوليه 2015.
	63 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحدة ووثائق تتعلق بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية التي أقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 و Corr.1). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008 مقترنة بالمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد وثيقة أساسية موحدة. وهذه المبادئ التوجيهية تشكل مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، بينما ينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة المحدَّثة 80 صفحة.

