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 جنيف

 تعمقأساسية ت ل توصياتو قبمن رفض الحكومة اإليرانية  في غاية االنزعاج والقمقإن الجامعة البيائية العالمية  
لفصل المأساوي الحالي ا اختتامنرغب في رؤية  ونحن. إنياء الظمم واإلضطياد والتمييز الحاصل في ذلك البمدب

بيذا أساسي  أمر ىو (UPR) ةالشامم ةالدوري لمراجعةاعممية  في االنخراط الفاعلمن تاريخ إيران، ونؤمن أن 
 .الخصوص

 ٤·، ۳۳، ۱٥ رقاماأل توصيات المرفوضة ذواتال، فقد طمبت الخصوص عمى وجو وضع البيائيين إلىباإلشارة و 
قبول ىذه  إن. بحق الجامعة البيائيةالكراىية وأعمال القمع  يز والتحريض عمىيإيقاف التم إيران من ٤۱و 

األطفال البيائيين في  بحق زيوالتمي خويفإنياء الت إلى يدفت حددةاتخاذ إجراءات م كان سيتطمبالتوصيات 
 فيالبيائيين  نكر حقالسياسات التي ت لغاءإكذلك و والمسؤولين، عمى سبيل المثال،  نيمدرسالمدارس من قبل ال

 .بشكل رسمي   مزاولتيامن مينة  ۲٥ العمل في الدراسة في الجامعات

 نيواثنتوصيات لجنة حقوق اإلنسان  لعمل وفقامجرد من إيران  ،(0٤)رقم المرفوضة التوصية ىذا وقد طمبت 
( ILO)المقدم ىذا العام إلى مؤتمر منظمة العمل الدولية التقرير وأشار ". ت الخاصة لألمم المتحدةاإلجراءا"ن م

 :المالحظة التاليةإلى  ءخبراتو من المن قبل لجن

تتخذ الحكومة أن  دون التعميم والتوظيف، الحصول عمىتعمق بفيما يالبيائيون ال يزالون عرضة لمتمييز " ...  
 ".السمطات صدر عنتبما فييا تمك التي  يزيالتمالتي تتسم بذكر إلنياء الممارسات أية تدابير ت  

 ةالدوري مراجعةال" تضميل يحاوالن  جيازىا القضائيوعضو في  ،رئيس الوفد اإليراني رؤية ا  كم ىو مؤسف إذ 
 العتبار واالىتمام الذي توليو الحكومة اإليرانيةاكم قميل ىو . الجامعة البيائية حول معاممة (UPR) "ةالشامم

 - دولة ۲٦ ن جوابا  كافيا  لبياناتسيكو  مثل ىذا التصرفأن  عتقدإذا كانت ت"  ةالشامم ةالدوريلمراجعة ا" عممية ل
 . رتكبيا ضد البيائيينحقوق اإلنسان التي ت نتياكاتال محاسبة تطالب كل منيا

ية قراءة جزئ عمىالحكومة  من إصرار في غاية القمق، إال أننا يران من توصياتترحيبنا بما قبمتو إ بالرغم من 
لمتمييز  اتضع حد  إجراءات ب لاللتزام، ورفضيا المستمر (01)في المادة  الحق حرية العقيدة المنصوص عميي

 . قضيةاله ىذفي التعاون بإيران  إلى المطالبة بأن تقومندعو المجمس إننا . واالضطياد

 :االنجميزي األصل
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