ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﺑﻬﺔ اﻹام ﺧﺎرج إﺎر اﻟﺎﻧن :ﻼغ ﻟﻸﻣ اﻟة ﺄن وﺎة ﻠﻲ ﺎﻟن اﻟﺔ

 12ﻣﺎﯾ01:19 - 2019 
ﻣ ﻣﺳﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﻼم واﻟﺔ وﺣق اﻹﻧﺎن ﺑﻼغ إﻟﻰ اﻟرة اﻟﺎﺻﺔ اﻟﺔ ﺎﻹام ﺧﺎرج إﺎر اﻟﺎﻧن  ،Ms. Agnes Callamardواﻟر اﻟﺎص اﻟﻲ
ﺄﻟﺔ اﻟﯾ ﺎﻷﻣ اﻟة  Prof. Nils Melzerﺣل وﺎة ﻣا ﻠﻲ داﺧﻞ اﻟن اﻟﺔ ﻧﺔ اﻟﯾ أﺛﺎء اﻟ ﻣﻪ.
وأوﺿ ﻣﺳﺔ ﻣﺎ ﻲ ﺑﺎن ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻲ ﯾم  3أﺑﻞ  2019اﺧﻰ "زﻲ ﻣﺎرك ﯾﺳ - "ﻣا ﻠﻲ وزﻣﻠﻪ "ﺳﺎﻣ ﺳﺢ ﺷﺎن" ﻲ ﺗﺎ ،و ذﻟ ﺑﻼﺛﺔ
أﺳﺎﺑﻊ أﺿت اﻟﺔ اﻟﺔ أن ﺗﻠ أﻧﻬﺎ أﻟ اﻟ ﻠﻰ زﻲ ﻣﺎرك وﺳﺎﻣ ﺳﺢ وأودﻬﺎ ﻲ زﻧﺎز اﻧادﺔ ﻲ ﺳ ﺳﻠ) ﺳﻲء اﻟﺔ( ب إﺳل،
ووﺟﻬ ﻟﻬﺎ اﻻﺗﻬﺎم ﺎﻟﺎﺑ ﻟﺎﻟﺢ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﺔ اﻟة دون ﺗ أ دﻟﻞ ﻠﻰ ذﻟ ،و ﻣﺎ أﻛ ﻠﻪ ﻣﺎﻣﻲ زﻲ ﻣﺎرك واﻟ أﻛ أﺎ ﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻠﻰ
ﺳﻠﻪ ﻲ ﺟﻠﻪ اﻻاض ﯾم  30أﺑﻞ ،وﻣ ا اﻟﺎرﺦ ﺗ ﺣ اﻟﻬ ﺗﺎﻣﺎ وﻟ ﯾ ﺗ أﺳ أو ﻣﺎﻣﻬ أو ﺣﻰ ﺳﺎرة ﻼد ﻣ اﻟاﺻﻞ ﻣﻬ ،ﻟم
اﻟﻠﺎت اﻟﺔ  أﻞ ﻣ أﺳع واﺣ) وﻞ ﺟﻠﻪ اﻻاض ﺑﻣ (ﺎﻹﻼن  أن اﻟا زﻲ ﻣﺎرك ﯾﺳ اﻧ  ﻧﻪ.
وﺗﺎﻊ اﻟﺎن ،أﻧﻪ و ﺷا وأدﻟﺔ ﻣدة ﺣﻠ ﻠﻬﺎ ﻣﺳﺔ ﻣﺎ ﻣ ﻣﺎﻣﻲ زﻲ ﻣﺎرك وﻣ أﺳﺗﻪ ﺗﻣ  ار ﺑﻼغ إﻟﻰ اﻟر اﻟﺎص اﻟﻲ ﺎﻹام ﺧﺎرج
ﻧﺎق اﻟﺎﻧن واﻟر اﻟﺎص اﻟﻲ ﺄﻟﺔ اﻟﯾ ،ﺣ إن ﺎك ﺷﻬﺎت أن زﻲ ﻣﺎرك  ﺗض ﻟﻠﯾ واﻟﺔ اﻟﺔ ﻣ ﻞ اﻟﻠﺎت اﻟﺔ.
وﺗﺟﻬ اﻟﺳﺔ ﺿ ﻼﻬﺎ ﺑﻠ اﻟ إﻟﻰ إﻣﺎﻧﺔ ﺗض زﻣﻠﻪ "ﺳﺎﻣ "ﻟ اﻟ و ﻣﺎ ﯾﻠم اﺗﺎذ اﻹﺟاءات اﻟﻼزﻣﺔ واﻟك إﻟﻰ ﺢ ﺗ ﻲ وﺎة "زﻲ
ﻣﺎرك" وﺣﺎﺔ زﻣﻠﺔ.
وﺎﻟ أ ﻞ رﺋ ﻣﺳﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﻼم ورة ﺢ ﺗ ﺳﻊ وﻣﻞ ﺗﺎرك ﻪ أاف دوﻟﺔ وأﻣﺔ ﻲ واﺔ وﺎة اﻟا اﻟﻠﻲ "زﻲ ﻣﺎرك ﯾﺳ،"
واﻟﺧﻞ اﻟر ﻣ ﻞ اﻟﻬﺎت اﻷﻣﺔ ﻟﻊ ﺗض اﻟﻬ" ﺳﺎﻣ ﺳﺢ ﺷﺎن" اﻟﺎﻊ ﺣﺎﻟﺎ ﻲ ﺳن ﺗﺎ ﻣ أن ﯾﻠﻰ ﻧ اﻟ.
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