
  

 

 مجلس منظمات حقوق إلانسان الفلسطينية يعبر عن ثضامنه الكامل مع مؤسسة الحق

 6702مارس  70 التاريخ

يىظس مجلس مىظماث حلىق ؤلاوسان الفلسطيييت بللم بالغ للهجمت اإلاشبىهت واإلاسخمسة على مؤسست الحم، 

تهديد باللخل والخصفيت الجسديت لعدد مً مىظفيها ومديسها خازجيت مىظمت، وصلذ حد المً كبل جهاث 

مع مؤسست الحم، ويعبر مجلس مىظماث حلىق ؤلاوسان عً جضامىه اليامل   .العام، أ. شعىان جبازيً

عت حتى و شس الاحخالٌ ؤلاسسائيلي، وبيل آلالياث اإلاىاجهت ودعمها في عملها إلاواإلاىظماث الحلىكيت الفلسطيييت 

 وحله اليامل في جلسيس اإلاصير.هيل الشعب الفلسطيني لحسيخه 

الاوسان ويرهس اإلاجلس مسة أخسي بحمالث الدشهير اإلاغسضت التي حعسض لها عدد مً مىظماث حلىق 

وجللف بعض ألاوساط اإلاشبىهت لخلً  ،ومؤسست الحم لحلىق ؤلاوسان الفلسطيييت ومنها مسهص اإلايزان

شعبىا وكىاه الحيت الى الحرز واليلظت مً جلً الحمالث اإلاخىكع اسخمسازها في ظل اإلاجلس ويدعى .  الحمالث

رز مً اهجساز بعض ألاوساط الفلسطيييت الدوز اإلاتزايد إلاىظماث حلىق الاوسان في فضح جسائم الاحخالٌ ويح

 الى ذلً اإلانزلم. 

عً الليام بدوزها أو حتى  الفلسطيييتإن اإلاجلس إذ يؤهد بأن مثل جلً الحمالث لً جثني اإلاؤسساث الحلىكيت 

وافت هىد جيدعم ، فئهه الاسخمساز في الدفاع عً ؤلاوسان الفلسطيني وحلىكه اإلاشسوعت فيأن حعيم كدزتها 

ت ومساءلت كادتها الاحخالٌ ؤلاسسائيلي ومالحلسلطاث ث الحلىكيت في فخح ساحاث اشدبان جديدة مع إلاؤسساا

ه مً جسائم بحم اإلادهيين الفلسطيييين في ألازض اإلاحخلت، والتي مً بينها هى لترفىه ويعلى ما اكترفومسؤوليها 

اث حلىق ؤلاوسان الفلسطيييت، ومً بينها الدوز البازش إلاىظمأن اإلاجلس على يعبر اإلاحىمت الجىائيت الدوليت.  و 

 وزاء جلً الحمالث اإلاشبىهت ضد جلً اإلاىظماث.مالحلت ملترفيها في جىثيم جسائم الاحخالٌ و ، مؤسست الحم

 -انتهى

 

 



  

 

 

مؤسسة الضمير لرعبية 

 األسير وحقوق االوسبن

 الودٌر العام -سحر فرًسٍس 

 

مؤسسة الضمير لحقوق 

 اإلوسبن

 القائن بأعوال -ساهر هىسى

 الودٌر العام

 

 مؤسسة الحك

  الودٌر العام -شعىاى جبارٌي 

 

مركز الميزان لحقوق 

 اإلوسبن

الودٌر  -عصام ٌىًس 

  العام

 

الحركة العبلمية للدفبع عه 

 فرع فلسطيه -األطفبل 

  الودٌر العام - خالد قزهار
 

مركز أوسبن 

للديمقراطية وحقوق 

  اإلوسبن

 - الٌشاشٍبًحسٍب 

  الودٌر العام

  

مركز الدفبع عه الحريبت 

 والحقوق المدوية

  الودٌر العام -حلوً األعرج 

 

مركز رام اهلل لدراسبت 

 حقوق اإلوسبن

الودٌر  - صهٍب الشرٌف

  العام

 

مركز القدس للمسبعدة 

 القبوووية وحقوق اإلوسبن

 الودٌر العام -عصام عاروري 

 

لإلرشبد مركز المرأة 

 القبوووي واالجتمبعي

الودٌر  - رًدة سٌٍىرة

  العام

 

المركز الفلسطيىي  -بديل 

لمصبدر حقوق المواطىة 

 والالجئيه

  الودٌر العام -ًضال العزة 

 

المركز الفلسطيىي 

 لحقوق اإلوسبن

الودٌر  –اًً راجً الصىر

 العام

 


