
  يشغل منصب المديرالعام  2006ومنذ عام  واب ألربعة أطفال  هو فلسطيني الجنسية   شعوان جبارين

 . لمؤسسة الحق )اول مؤسسة حقوق انسان في المنطقة العربية( 

ا  مين ا  2019انتخب نائبا لرئيس الفدرالية الدولية لحقوق االنسان واعيد انتخابة عام    2013في عام  

تم انتخابة مفوضا للجنة    2013وفي عام    التي مقرها باريس    للفدرالية الدولية لحقوق االنسان   عاما 

اعيد انتخابة للجنة التنفيذية في لجنة الحقوقيين    2018الحقوقيين الدولية التي مقرها جنيف وفي عام  

 . الدولية وال زال حتى اليوم 

 دفاعة عن حقوق االنسان ل 1990يبوك لحقوق االنسان عام  شعوان حاصل على جائزة ر

معتقل   اول  فلسطيني وهو  الدو  رأي  العفو  منظمة  امضى   ية  لحسب  االحتالل      حيث  سجون  في 

. وتم  أو توجيه تهمة له  اإلسرائيلي عدة سنوات اعتقاال إداريا على فترات مختلفة دون محاكمة عادلة

 منعه من السفر من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي لسنوات عديده. 

يحمل شهادة البكالوريوس في علم االجتماع من جامعة بير زيت في فلسطين ويحمل شهادة الماجستير  

جولواي في ايرلندا وحاصل على    – في حقوق االنسان والقانون اإلنساني الدولي من الجامعة الوطنية  

 . للقانون الدولي وحقوق االنسان  األيرلنديجائزة الطالب المتميز من المعهد 

كباحث ميداني لتوثيق انتهاكات حقوق    1987بداية نشاطه المهني في مؤسسة الحق عام  عمل في  

االنسان التي ترتكبها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة  

 قبل ان ينتقل للبحث القانوني وتسلم مسؤوليات للمناصرة الدولية. 

 . 2015ة بير زيت حتى العام عمل محاضرا غير متفرغ في جامع 

لحقوق   الدولي  والقانون  الجنائي  الدولي  بالقانون  المتعلقة  الدولية  المؤتمرات  من  العديد  في  شارك 

 في عديد من دول العالم االنسان 

شارك في عديد من البرامج األكاديمية المتقدمة في جامعة كولومبيا بأمريكا وفي جامعة ستراسبورغ  

 فرنسا  –

على  )في األردن(  2005شارك في تدريب أعضاء مؤسسات حقوق انسان واكاديميين عراقيين عام  

 نسان توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية بالتعاون مع الشبكة الدولية لحقوق اال 

توثيق الجرائم التي  الدولية ل   المعايير   وشارك في تدريب متقدم لنشطاء حقوق االنسان العراقيين على

 (2016في لبنان عام  الية الدولية)نظمتها الفدر ارتكبها داعش في العراق 

  ل من ك  الى نيابة عن الفدرالية الدولية لحقوق االنسان ولجنة الحقوقيين الدولية  بعثات تحقيقية    5ترأس  

و    2014تان في األعوام  والى باكس   2015و    2014في األعوام    بعد أحداث رابعة   وباكستان   مصر

 حول انتهاكات حقوق األقليات واعدام األحداث في باكستان.  2018

العدالة والمساءلة  وحقوق   المتعلقة بموضوعات  الدولية واإلقليمية  الملتقيات  العديد من  يشارك في 

 االنسان 



   . ملف فلسطين مع مكتب االدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية يتابع االن


