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جنيف

إن الجامعة البيائية العالمية في غاية االنزعاج والقمق من رفض الحكومة اإليرانية قبول توصيات أساسية تتعمق
بإنياء الظمم واإلضطياد والتمييز الحاصل في ذلك البمد .ونحن نرغب في رؤية اختتام الفصل المأساوي الحالي
من تاريخ إيران ،ونؤمن أن االنخراط الفاعل في عممية المراجعة الدورية الشاممة ( )UPRىو أمر أساسي بيذا

الخصوص.
وباإلشارة إلى وضع البيائيين عمى وجو الخصوص ،فقد طمبت التوصيات المرفوضة ذوات األرقام ٤· ،۳۳ ،۱٥
و  ٤۱من إيران إيقاف التمييز والتحريض عمى الكراىية وأعمال القمع بحق الجامعة البيائية .إن قبول ىذه
التوصيات كان سيتطمب اتخاذ إجراءات محددة تيدف إلى إنياء التخويف والتمييز بحق األطفال البيائيين في
المدارس من قبل المدرسين والمسؤولين ،عمى سبيل المثال ،وكذلك إلغاء السياسات التي تنكر حق البيائيين في
الدراسة في الجامعات العمل في  ۲٥مينة من مزاولتيا بشكل رسمي.
ىذا وقد طمبت التوصية المرفوضة رقم ( ،)0٤من إيران مجرد العمل وفق توصيات لجنة حقوق اإلنسان واثنين
من "اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة" .وأشار التقرير المقدم ىذا العام إلى مؤتمر منظمة العمل الدولية ()ILO
من قبل لجنتو من الخب ارء إلى المالحظة التالية:
"  ...البيائيون ال يزالون عرضة لمتمييز فيما يتعمق بالحصول عمى التعميم والتوظيف ،دون أن تتخذ الحكومة
أية تدابير تذكر إلنياء الممارسات التي تتسم بالتمييز بما فييا تمك التي تصدر عن السمطات".
كم ىو مؤسف إذا رؤية رئيس الوفد اإليراني ،وعضو في جيازىا القضائي يحاوالن تضميل "المراجعة الدورية
الشاممة" ( )UPRحول معاممة الجامعة البيائية .كم قميل ىواالعتبار واالىتمام الذي توليو الحكومة اإليرانية
لعممية " المراجعة الدورية الشاممة " إذا كانت تعتقد أن مثل ىذا التصرف سيكون جوابا كافيا لبيانات  ۲٦دولة -
تطالب كل منيا محاسبة النتياكات حقوق اإلنسان التي ترتكبيا ضد البيائيين.
بالرغم من ترحيبنا بما قبمتو إيران من توصيات ،إال أننا في غاية القمق من إصرار الحكومة عمى قراءة جزئية
لحق حرية العقيدة المنصوص عمييا في المادة ( ،)01ورفضيا المستمر لاللتزام بإجراءات تضع حدا لمتمييز
واالضطياد .إننا ندعو المجمس إلى المطالبة بأن تقوم إيران بالتعاون في ىذه القضية.
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