مؤسسة احلق – القانون من أجل اإلنسان

احلركة العاملية للدفاع عن األطفـ ـ ـال  -فرع فلسطني

مؤسسة الضمري حلق ـ ـ ـ ـوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـان

مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان

مركز امليـ ـ ـ ـزان حلقـ ـ ـ ـ ـ ـوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـان

املركز الفلسطيين حلقـ ـ ـوق اإلنس ـ ـ ـ ـان

مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان

معهد مواطن للدميقراطية وحقوق اإلنسان – عضو مراقب

مركز الدفاع عن احلرايت واحلقوق املدنية "حرايت"
اهليئة املستقلة حلقوق االنسان "ديوان املظامل"  -عضو مراقب

التاريخ2020/07/21 :
بيان صحفي
مجلس منظمات حقوق اإلنسان يدين حملة التحريض ضد الستاذ جميل سرحان نائب مديرعام الهيئة
املستقلة لحقوق االنسان
يتابع مجلس منظمات حقوق اإلنسان بقلق بالغ حملة التشهير عبر وسائل التواصل االجتماعي املوجهة ضد الزميل
األستاذ /جميل سرحان ،نائب مدير عام الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان لقطاع غزة ،والتي تضمنت تشويه لسيرته
وعمله الحقوقي .مجلس املنظمات إذ يدين هذه الحملة ،فإنه يؤكد دعمه للزميل سرحان الذي يعتبر قامة حقوقية
ً
ً
ووطنية وبمواقفه الجريئة في الدفاع عن حقوق اإلنسان محليا وإقليميا.
وإذ يؤكد مجلس املنظمات على تضامنه الكامل ودعمه للزميل سرحان في الوقوف في وجه هذه الحمالت التي تأتي على
خلفية عمله الحقوقي في الدفاع عن حقوق االنسان ،وكشف االنتهاكات واملمارسات التعسفية بحق املواطنين
الفلسطينيين .فإنه يطالب مجلس املنظمات النائب العام في غزة بفتح تحقيق جزائي فوري ومحاسبة القائمين على
تلك الحملة.
انتهى
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أعضاء مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية:
مؤسسة الضميرلحقوق اإلنسان

مؤسسة الضميرلرعاية السيروحقوق
االنسان

عالء سكافي – القائم بأعمال املدير العام

سحر فرنسيس  -املدير العام

مؤسسة الحق

مركزامليزان لحقوق اإلنسان

شعوان جبارين  -املدير العام

عصام يونس  -املدير العام

املركزالفلسطيني لحقوق اإلنسان

الحركة العاملية للدفاع عن الطفال  -فرع
فلسطين

راجي الصوراني – املدير العام

خالد قزمار  -املدير العام

مركزالدفاع عن الحريات والحقوق
املدنية  -حريات

مركزرام هللا لدراسات حقوق اإلنسان
خالد ناصيف  -املدير العام

حلمي األعرج  -املدير العام

مركزالقدس للمساعدة القانونية وحقوق
اإلنسان
عصام عاروري  -املدير العام

معهد مواطن للديمقراطية وحقوق
اإلنسان

الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان
د .عمار دويك – املدير العام
"عضو مراقب"

د .مضر قسيس – املدير العام
"عضو مراقب"
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