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لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة التاسعة والثمانون
 25نيسان/أبريل  13 -أيار/مايو 2016
البند  6من جدول األعمال املؤقت
النظررر ررت التقررارتر والتعليقررا والمعلر روما المقدمررة
من الدول األطراف بموجب المادة  9من االتفاقية

قائمة المواضيع المتصلة بالتقرتر الجامع للتقارتر الدورتة من الثرانت إلرى
الخامس لعُمان ()CERD/C/OMN/2-5
مذكرة من المقرر ال ُقطري

ق ررررن ن ررا اللى ررام عز ررع اليميي ررر الانس ررر و ل بور ررا الساب ررا والس رربا A/65/18و
الفلرة )85و أن ير رل امللررر اللطرر إىل الدولرا الطررا املانيرا قا مرا قسرملة باملوا ري مرن أجرل
توجيه احلوار وتركيره ب وفد الدولا الطرا والزجنا أثنام النظر ل تلرير الدولا الطرا .وتيىمن
هذه الوثيلا قا ما بيزك املوا ي  .وهذه اللا مرا ليسرت مرامزاو وميكرن أيىرا طرر قىرايا أررر
أثنام احلوار .وال حاجا إىل أيا ربوب كيابيا.
 -١اإلحصائيا عن التركيبة السكانية حسب اإلثنيا والمؤشرا االجتماعية االقتصادتة
عرد وجرروب بيانران عررن الاكيبررا اسثنيرا لزسرركان ل الدولررا الطررا وعررن مررد
أ)
متي ر ر يزر ررل م ر ررا و السر رركان ل الدولر ررا الطر رررا بر رراحللو االقيسر ررابيا واالجيماعير ررا وال لافير ررا
CERD/C/OMN/CO/1و الفلران  4و 11و.)17
 -2االتفاقية ت القوانين المحلية ،وإطار المؤسسا والسياسا لتنفيذها (المرواد  ١و 2و4
و 6و)7
اليدابمل الراميا إىل إعابة النظر ل تاريرل اليمييرر الروارب ل تعررياان الدولرا الطررا
أ)
بغيررا جازرره منسررجما مر املررابة  )1 1مررن االتفاقيرراو واوطروان الر الررذن اررل املررابة  130مكررررا
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مررن قررانون ا ررام الامررا و بعررظن حظررر اليمييررر الانسررر و منسررجما انسررجاما كررام مر أحكررا
املابة  1واملابة  4أ) من االتفاقيا CERD/C/OMN/CO/1و الفلرتان  12و)14؛
ب) اليدابمل اليعريايا ال الذن لينفيذ مجي أحكا املابة  4من االتفاقياو مبرا ل
حترض عزيه CERD/C/OMN/CO/1و
ذلك مرط حظر املنظمان ال ّ
تروج لزيميير الانسر أو ّ
الفلرة )15؛
ج) مازومرران عررن االحيجرراج بظحكررا االتفاقيررا وتطبيل ررا مررن قةبررل رراكم الدولررا
الطررا .ومازومران ّدثررا عرن عردب وطبياررا ونيرا اللىرايا امليسررزا براليميير الانسرر أو اسثر
املارو ررا عزررع رراكم الدرجررا األوىلو مبررا ل ذلررك اللىررايا ال ر حسررل في ررا ررحايا م ررل هررذه
األعمال عزع ا رب CERD/C/OMN/CO/1و الفلرة )19؛

ب) اليل ررد ايف رررع ل املس رراع الرامي ررا إىل إنع ررام مؤ س ررا وطني ررا مس رريلزا حلل ررو
اسنسرران وفلررا لزمبرابئ امليازلررا مبركررر املؤ سرران الوطنيررا لياريررر ويايررا حلررو اسنسرران مبررابئ
باريس) CERD/C/OMN/CO/1و الفلرة .)20
 -3حالة الطوائف العرقية واألقليا (المواد )7-2
مازومان عن معاركا األقزيان ل احلياة الااما وعن مت يز ا ل الربملرانو مبرا ل
أ)
ذلك بيانان إحسا يا عن أفراب اجملموعان األقزيا الذين جرر تروفيف م ل ائيتران واملؤ سران
واسباران الاموميا عزع مجي املسيويان CERD/C/OMN/CO/1و الفلرة )17؛
ب) مازومرران مفسررزا عررن حالررا املنحرردرين مررن نسررل قبا ررل اورردا والابيررد ررابلا.
ومازومان عن أيا تدابمل إجرا يا إجيابيا ملن اليميير د هذه اجملموعان ل جمال اليوفيل.
 -4التمييز ضد غير المواطنين ،بما ت ذلك المهاجرون والالجئون وطرالبو اللجروء (المرواد 5
و 6و)7
اليرردابمل الراميررا إىل إلغررام نظررا الكفالررا و ررمان متي ر الامررال امل رراجرين مي ر
أ)
احللو املنسوص عزي ا ل االتفاقيراو وال ريما حريرا احلركرا واحلرر ل حريرا ارييرار الامرل .وأثرر
اليدابمل ال الذن ملن اليجاوعان ل حر الامال امل اجرين عزع أيرد أربراب الامرل ومكاتر
الامالا الوافدةو وال يما الامل اللسر واسكراه عزرع البغرام CERD/C/OMN/2-5و الفلرران 20
و 83-75و 174و)175؛
ب) اوط روان ال ر ال ررذن ليمك ر ن ررمل امل رواطن مررن اليمي ر باحلريرران واحلل ررو
املنس رروص عزي ررا ل النظ ررا األ ا ر ر لزدول رراو م ررل احل ررر ل حري ررا اريي ررار الوفيف رراو واحل ررر ل
املس رراواة أم ررا الل ررانونو وحري ررا اليج ّمر ر املر رواب  12و 17و 32م ررن النظ ررا األ ا ر ر لزدول ررا؛
CERD/C/OMN/CO/1و الفلرة )16؛
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يررو قررانون ا نسرريا الامانيررا ا ديررد املر ررو السررزطا رقررم  )14/38وأثررره
ج)
ل من حاالن انادا ا نسياو ال يما ب األطفال ذو أٍ عمانيا و ٍ
أب نمل عما  .واسطرار
اللررانو واليرردابمل املامررول نررا بالنسرربا لزروجرران نررمل الامانيرران الز روام يطز ر ا نسرريا الامانيررا
CERD/C/OMN/CO/1و الفلرة )18؛
ب) اليردابمل الر الرذن لو ر إطرار قرانو يرنظم و ر طرالو الزجروم وال جتر .
ومازومرران عررن مررد متي ر طررالو الزج رروم وال جت ر ل واق ر احلررال برراحللو املنسرروص عزي ررا
ل االتفاقيا.
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