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 بيان صحفي

الهيئة  معا مدير نائب ستاذ جميل سرحان حملة التحريض ضد ال  يدين نسانمجلس منظمات حقوق اإل

 املستقلة لحقوق االنسان

 

الزميل  دضاملوجهة عبر وسائل التواصل االجتماعي التشهير حملة  بالغقلق بمنظمات حقوق اإلنسان  تابع مجلسي

لسيرته  هتشويوالتي تضمنت ، لقطاع غزة الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسانعام مدير نائب األستاذ/ جميل سرحان، 

وقية قامة حق الذي يعتبر ه للزميل سرحاندعميؤكد نه إف ،يدين هذه الحملةذ إاملنظمات مجلس   .وعمله الحقوقي

 
ً
 ووطنية وبمواقفه الجريئة في الدفاع عن حقوق اإلنسان محليا

ً
 .وإقليميا

 

لى ع في الوقوف في وجه هذه الحمالت التي تأتي سرحانللزميل تضامنه الكامل ودعمه  علىاملنظمات مجلس يؤكد ذ إو 

 طنيناملوااملمارسات التعسفية بحق االنتهاكات و وكشف  ،حقوق االنسانعن  عمله الحقوقي في الدفاعخلفية 

ة القائمين على بومحاس جزائي فوريبفتح تحقيق النائب العام في غزة مجلس املنظمات الب يطنه إف  .الفلسطينيين

  .تلك الحملة

 

 انتهى
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 نية:يأعضاء مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسط
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