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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  الدورة الثمانون

  ٢٠١٢مارس /  آذار٩ -فرباير /  شباط١٣

  تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري    

 الدوريـة مـن     األردنواضيع اليت ستطرح يف سياق النظر يف تقارير         قائمة امل     
  *)CERD/C/JOR/13-17( عشر بعالثالث عشر إىل السا

 األردنفيما يلي قائمة باملواضيع اليت حددها املقرر القُطري يف سياق النظر يف تقارير                
حلوار بني وفـد    والغرض من القائمة هو توجيه ا     .  عشر بعالدورية من الثالث عشر إىل السا     

ـ والقائمة ليست حصرية إذ     .  خطية عليها  وال تتطلب ردوداً  الدولة الطرف واللجنة،     ُتثار س
  .مسائل أخرى أثناء احلوار

  : يف الدولة الطرفبيانات عن التركيبة السكانية  -١  
بيانات دميغرافية شاملة ومفصلة عن التركيبة اإلثنية يف الدولـة الطـرف              )أ(  

)CERD/C/JOR/13-17 ٢ و١، الفقرتان( .  

  :)٦ و٤ و٢ و١املواد  (هاذ لتنفيسياسايت والتشريعياإلطار الاالتفاقية يف القانون احمللي و  -٢  
وضع االتفاقية يف النظام القانوين الوطين للدولة الطرف وأمثلة حمددة علـى              )أ(  

  ؛ تطبيقها يف احملاكم الوطنية
من ) ب(و) أ(٥ و ٤ و ٣ مع املواد     يف الدولة الطرف   اتتوافق قانون العقوب    )ب(  
  ؛ )٧، الفقرة CERD/C/304/Add.59(االتفاقية 

__________ 

  .تأخر تقدميها  *  
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الشكاوى املتعلقة بالتمييز العنصري اليت تلقتها الدولة الطـرف، واإلجـراءات             )ج(  
احملددة املتخذة ملعاجلتها، والعقوبات املفروضة على الفاعلني، والتعويضات املقدمـة إىل ضـحايا             

  ؛ )٨٠-٧٩ و٢٦، و٢٤-١٦ و١٤ و١٣ و٥، الفقرات CERD/C/JOR/13-17(ذلك التمييز 
التدابري املتخذة جلعل قوانني اجلنسية يف الدولة الطرف متوافقة متام التوافـق           )د(  
من االتفاقية، مبا يشمل معلومات عن حاالت ُسـحبت فيهـا اجلنـسية          ‘٣’)د(٥مع املادة   

)CERD/C/JOR/13-17 ٥٥ و٥٤، الفقرتان(.  

  :)٦ و٥ و٢واد امل( ، مبن فيهم املهاجرون وملتمسو اللجوء والالجئون املواطنني غريحالة  -٣  
معلومات حمدثة عن التدابري املتخذة لضمان التوعيـة بالقـانون املؤقـت              )أ(  

 واملعدل لقانون العمل بغية السماح لغري املواطنني باالنضمام         ٢٠١٠ الصادر يف عام     ٢٦ رقم
  ؛ )٧٢، الفقرة CERD/C/JOR/13-17 (الً فعااًالقانون تطبيقإىل النقابات، وعن تطبيق هذا 

معلومات حمدثة عن التدابري الفعلية املتخذة ملناهضة إساءة معاملـة العمـال              )ب(  
  ؛ األجانب، سيما عمال املنازل املهاجرون

  .اإلطار القانوين حلماية الالجئني ومقدمي طلبات اللجوء  )ج(  
  ):٧ و٥ و٢املواد  (األصلية والتمييز على أساس احترام حقوق األقليات الدين  -٤

التدابري احملددة املتخذة حلماية احلقوق الدينية لألقليات اإلثنية، مبـا فيهـا              )أ(  
، CERD/C/JOR/13-17(األقليات األرمنية والبهائيـة والشيـشانية والشركـسية والكرديـة           

  ).٥٩ و٢ و١ الفقرات

        
  


