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الدورة الثالثة والسبعون
البند ( 114د) من القائمة األولية*
انتخااا ااا لم ا الش ا ا ا ا ااوا في األجهزة
الف عية وانتخا ا أخ ى :انتخاب أعضااا
في مجلس حقوق اإلنسان

رس ا ااالة مؤرخة  23نيس ا ااان أ  2018موجهة إلى رئيس الجمعية العامة من الممثلة
الدائمة لتشيكيا لدى األمم المتحدة
باإلشـاةة إىل ترشـ اجلمهوةية التشـييية إىل جملس حقوق اإلنسـا للفرتة  2021-2019ووفقا
لقراة اجلمعيــة العــامــة  2٥1/٦0املؤةخ  1٥آذاة/مــاة  ،200٦أتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ أحي ـ طي ـ التعهــدا
وااللتزاما الطوعية للجمهوةية التشييية على ترشيحها لعضوية اجمللس (انظر املرفق).
إ اجلمهوةية التشــييية ،بصــفتها دولة طرفا يف مجيع املعاهدا الرئيســية حلقوق اإلنســا  ،ملتزمة
التزاما تاما بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسا على الصعيدين الوطين والدويل .وبصفتها عضوا يف جملس حقوق
اإلنس ـ ـ ــا خالل الفرتتني  2007-200٦و  ،2014-2011أس ـ ـ ــهم اجلمهوةية التش ـ ـ ــييية بنش ـ ـ ــا
وبصوةة بناءة يف تنفيذ جدول أعمال حقوق اإلنسا  .وهي تقف على أهبة االستعداد ملواصلة هذا النهج
يف أعمال اجمللس.
(توقيع) ماةي شاتاردوفا
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م فق ال سالة المؤرخة  23نيسان أ  2018الموجهة إلى رئيس الجمعية العامة من
الممثلة الدائمة لتشكيا لدى األمم المتحدة
ت شح تشيكيا لعضو ة مجلس حقوق اإلنسان للفت ة 2021-2019
التعهدا وااللتزاما الطوعية عملا ق ار الجمعية العامة 251 60

تتعهد حيومة اجلمهوةية التشـ ـ ــييية بالعم من أج تعزيز حقوق اإلنسـ ـ ــا ومحايتها خالل فرتة
عضويتها املقبلة يف جملس حقوق اإلنسا من خالل االلتزاما الطوعية التالية:
على الصعيد الدولي
• س ــتس ــتند اجلمهوةية التش ــييية ،بص ــفتها عض ـوا يف جملس حقوق اإلنس ــا  ،إىل خربهتا الفريدة يف
االنتقال إىل دولة منفتحة ودميقراطية تقوم على سيادة القانو واحرتام حقوق اإلنسا  ،وستسهم
خبربهتا يف هذا اجملال.
• وس ـ ـ ـ ـ ــو تعم اجلمهوةية التش ـ ـ ـ ـ ــييية على النهوض حبقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ــا يف احملاف الدولية حلقوق
اإلنسـ ــا  .وسـ ــنشـ ــاة بنشـ ــا يف أعمال جملس حقوق اإلنسـ ــا  ،هبد زيادة تعزيز مصـ ــداقيت
وكفاءت  .وتويل اجلمهوةية التش ــييية أمهية كبرية لدوة املنع ،ومن مث فإهنا س ــتدعم التص ــدي ،على
حنو مالئم وآين ،النتهاكا وجتاوزا حلقوق اإلنس ـ ــا أينما حدث  .وس ـ ــو نتيلم بصـ ـ ـراحة
بشـ ـ املس ــائ املتعلقة ببلدا بعينها واملس ــائ املواض ــيعية ،وال س ــيما تلك اليت تتطلب إجراءا
عاجلة من اجمللس.
• وخالل مداوال جملس حقوق اإلنسا  ،ستتعاو اجلمهوةية التشييية بطريقة شفافة وحبسن نية
مع مجيع الدول من مجيع املناطق ،وكذلك مع اجملتمع املدين .وســتقوم اجلمهوةية التشــييية بتعزيز
حرية التعبري واإلعالم كمنفذ للتمتع بطائفة واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعة من حقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،مبا يف ذلك حرية
التجمع وتيوين اجلمعيا .
• وسـ ـ ـ ــنواص ـ ـ ـ ـ التعاو الوثيق مع مفوضـ ـ ـ ــية األمم املتحدة حلقوق اإلنسـ ـ ـ ــا  ،من أج الدعوة إىل
استقالليتها وحيادها ،وتقدمي التربعا املالية هلا.
• وس ـ ــتواصـ ـ ـ اجلمهوةية التش ـ ــييية دعمها لآلليا الدولية حلقوق اإلنس ـ ــا  .وس ـ ــنواصـ ـ ـ التعاو
اليام مع مجيع اإلجراءا اخلاص ــة للمجلس ،اليت وجه اجلمهوةية التش ــييية هلا دعوة دائمة
يف أيلول/س ـ ــبتمرب  2000بوص ـ ــفها أحد أول األعض ـ ــاء يف األمم املتحدة ،وحنن على اس ـ ــتعداد
لالسـ ــتجابة بسـ ــرعة ألي طلبا للزياةة .وسـ ــنواص ـ ـ تقدمي تقاةيرنا الوطنية إىل هيئا معاهدا
حقوق اإلنســا يف الوق املناســب ،ومتابعة توصــياهتا .وســنواص ـ املشــاةكة بنشــا يف احلواةا
املتعلقة باالستعراض الدوةي الشام وتقدمي التوصيا إىل الدول.
• وســتواص ـ اجلمهوةية التشــييية دعمها القوي للمشــاةكة املتســاوية يف الشــؤو الســياســية والعامة
وتوفري حيز جماين ومتييين للمجتمع املدين .وسـ ـ ــنواص ـ ـ ـ أيضـ ـ ــا دعمنا القوي ملشـ ـ ــاةكة املنظما
غري احليومية مع جملس حقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وةفض أي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي من أعمال التخويف أو االنتقام
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ض ــد األش ــخا الذين يس ــعو إىل التعاو مع آليا حقوق اإلنس ــا أو الذين يتعاونو معها
أو سبق أ تعاونوا معها.
• وســنواص ـ اإلســهام ،من خالل التعاو اإلمنائي ومشــاةيع ســياســا تعزيز االنتقال اليت تتماشــى
متاما مع أهدا التنمية املس ــتدامة ،يف دعم ومحاية حقوق اإلنس ــا وس ــيادة القانو والدميقراطية
واحليم الرشيد يف البلدا الشريية.
• وس ــتواصـ ـ اجلمهوةية التش ــييية دعم بناء املؤسـ ـس ــا اليت تعزز س ــيادة القانو  ،مبا يف ذلك من
خالل األنشـ ــطة الرامية إىل ميافحة التعذيب وغريه من ضـ ــرو املعاملة القاسـ ــية أو الالإنسـ ــانية
أو املهينة.
على الصعيد الوطني
• نتعهد بتقدمي تقرير منتص ــف املدة لالس ــتعراض الدوةي الش ــام يف عام  2020وتقدمي تقرير إىل
جملس حقوق اإلنس ـ ـ ــا يف دوةت األةبعني املعقودة يف آذاة/ماة  ،2019بش ـ ـ ـ التنفيذ املبير
للعديد من التوصيا املقدمة يف عام  2017اليت يدعمها.
• ونتعهد باالســتفادة الفعالة من اهلياك التشــاوةية الدائمة للحيومة ،مث اجمللس احليومي حلقوق
اإلنس ـ ــا وهيئات العاملة ،من أج ض ـ ــما اس ـ ــتمراة احلواة بشـ ـ ـ قض ـ ــايا حقوق اإلنس ـ ــا مع
األوسا األكادميية ومنظما اجملتمع املدين.
• ونتعهد بالعم على التصديق املبير على الربوتوكول االختياةي التفاقية حقوق األشخا ذوي
اإلعاقة واتفاقية جملس أوةوبا للوقاية من العنف ضــد النســاء والعنف املنزيل وميافحتهما (اتفاقية
اسطنبول) ،وكذلك التنفيذ الفعال للمعاهدا الدولية حلقوق اإلنسا على الصعيد الوطين.
• ونتعهـد مبواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة تعزيز املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة وعدم التمييز يف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفو طائفـة الروما ،ودعم إدماجهم
االجتماعي ،ومش ـ ـ ـ ــاةكتهم الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية ومتيينهم ،مبا يف ذلك من خالل عم الوكالة احليومية
لإلدماج االجتماعي.
• ونتعهد مبواصــلة التصــدي للقوالب النمطية اجلنســانية يف اجملتمع وؤقيق تيافؤ الفر بني النســاء
والرجال ،مبا يف ذلك عن طريق وض ـ ــع تدابري ةامية إىل زيادة مش ـ ــاةكة املرأة يف ص ـ ــنع القراة واحلياة
السياسية.
• ونتعهد مبواص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق األش ـ ـ ـ ـ ـ ــخا ذوي اإلعاقة ،مبا يف ذلك من خالل
الدعم املستمر للمشاةكة السياسية الفعالة وتوفري فر العم لألشخا ذوي اإلعاقة.
• ونتعهد مبواصـ ــلة تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطف  ،وال سـ ــيما عن طريق محاية األطفال من مجيع
أشيال العنف وضما حقهم يف أ يرتعرعوا يف بيئة أسرية.
• ونتعهد بتوعية املؤسـسـا التجاةية التشـييية ،وال سـيما األعمال التجاةية اليت متليها الدولة ،يف
جمال حقوق اإلنسـ ـ ــا  ،وخباصـ ـ ــة عن طريق تعزيز احلواة بش ـ ـ ـ حقوق اإلنسـ ـ ــا بني الشـ ـ ــركا
والدولة والنقابا واألوسا األكادميية واجملتمع املدين.
• ونتعهد مبواصلة تنفيذ أهدا التنمية املستدامة وتعزيز حقوق اإلنسا يف سياق العمالة والبيئة.
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