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  ردود مجهورية زامبيا على التوصيات اليت تلقّتها خالل 
  ٢٠٠٨مايو / أيار٩الدوري الشامل يف  االستعراض

تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل،  من ٥٩تعّهدت مجهورية زامبيا، يف إطار الفقرة   
وفيما يتعلق بالتوصـيات    . توصية وبأن تقدِّم ردودها يف الدورة الثامنة للمجلس       ) ١١(بأن تبحث إحدى عشرة     

  :اإلحدى عشرة، تود مجهورية زامبيا أن تبيِّن ما يلي

 بتفسري القوانني التشريعية وإنشاء آليات إنفاذ       أهنا تؤيِّد التوصية املقدَّمة من سلوفينيا فيما يتصل         )أ(  
  توفِّر احلماية للعمال املنتمني وغري املنتمني إىل نقابات سواء بسواء وبدون متييز؛

أهنا تؤيِّد التوصية املقدَّمة من النمسا واليت تدعو إىل تعزيز حظر التمييز يف سياق عملية املراجعة                  )ب(  
  ريعات لكفالة تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تنفيذاً تاماً؛الدستورية اجلارية، واعتماد تش

أهنا تؤيِّد التوصية املقدَّمة من الربازيل واليت تدعو إىل النظـر يف االنـضمام إىل الربوتوكـول                   )ج(  
  االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛

داعية إىل حتويل الوقف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام حبكم األمر الواقـع إىل             أن التوصيات ال    )د(  
وقف حبكم القانون، وهي التوصيات املقدَّمة من فرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية                

 الزامبيني يف هـذا الـشأن   وهذا يرجع إىل الرأي الذي تتبناه أغلبية. وشيلي، ال حتظى بتأييدها يف الوقت احلاضر      
إال أن املؤمتر الدستوري الوطين ُيجري حاليـاً        . حسبما يتجلّى يف املعلومات املقدَّمة إىل جلنة املراجعة الدستورية        

   املسألة البالغة األمهية، وسوف ُيصبح موقف زامبيا مؤكَّداً حاملا ُتنَجز عملية وضع الدستور؛همداوالت حول هذ

لتوصية املقدَّمة من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية الداعيـة إىل            أهنا تؤيِّد ا    )ه(  
  التوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛

أن التوصية املقدَّمة من النرويج والداعية إىل تعديل احلكم املتعلق بالتشهري الـوارد يف قـانون                  )و(  
وتود زامبيا أن تؤكد مرة أخرى موقفها الذي مفاده         . العقوبات ال حتظى يف الوقت احلاضر بتأييد مجهورية زامبيا        

، ُيحال جملس حقوق اإلنسان إىل الرد على ويف هذا الصدد. ذُكرأن هذا احلكم ال يستهدف الصحفيني، خالفاً ملا 
   من تقرير الفريق العامل؛٥٩ الواردة يف إطار الفقرة ١١التوصية رقم 

  أهنا تؤيِّد التوصية املقدَّمة من النرويج والداعية إىل اعتماد مشروع القانون املتعلق حبرية اإلعالم؛  )ز(  

ونغو الدميقراطية فيما يتصل بإدراج املعاهدات الدولية       أهنا تؤيِّد التوصية املقدَّمة من مجهورية الك        )ح(  
. اليت هي طرف فيها ضمن القانون احمللي بقدر ما تتصل هذه املعاهدات بأحكام غري مدرجة يف قوانينها احملليـة                  

امسة هذا الصدد، يتمثل أحد األنشطة اليت تعتزم زامبيا االضطالع هبا خالل فترة تنفيذ خطة التنمية الوطنية اخل  ويف
   الدولية حلقوق اإلنسان ضمن قوانينها احمللية؛اتيف إدراج املعاهد
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أهنا تؤيِّد التوصية املقدَّمة من املكسيك والداعية إىل النظر يف التصديق علـى اتفاقيـة حقـوق                   )ط(  
  األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم؛

ا تؤيِّد التوصيات املقدَّمة من إيطاليا وكندا بشأن مشروع الدستور وذلك فيما يتصل باملساواة أهن  )ي(  
. أمام القانون وحظر أي قانون أو ثقافة أو عرف أو تقليد ينال من كرامة املرأة ورفاهها ومصاحلها ومركزهـا                  

   الدستوري الوطين يف إطار عملية مستمرة؛وهذه، كما ذُِكر سابقاً، مسألة ُتجرى مداوالت بشأهنا من ِقَبل املؤمتر

أن التوصية املقدَّمة من آيرلندا والداعية إىل إصالح القانون اجلنائي فيما يتصل مبالحقة الصحفيني   )ك(  
 ، ال يف القانون اجلنائي وال يف أي قانون آخر         ،قضائياً ال حتظى بتأييد مجهورية زامبيا ألنه ليست هناك أية أحكام          

أما احلكم املتعلق بالتشهري بالرئيس فينطبق على مجيع األفراد املوجودين داخل إقليم زامبيا،             . فينيتستهدف الصح 
  .ذُكروليس على الصحفيني وحدهم، خالفاً ملا 

 -  -  -  -  -  

  


