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 قائمة الجهات املشاركة

 حماية وتعزيز حقوق اإلنسانحول  الثالث العربي املؤتمر اإلقليمي

 "، ال سيما حقوق النساء واألطفال"أثر االحتالل والنزاعات املسلحة على حقوق اإلنسان

28-29/7/2019 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الدول األعضاء

 البريد اإللكتروني أرقام االتصال االسم الجهة الدولة #

اململكة األردنية   .1

 الهاشمية

وزارة التنمية 

 االجتماعية

 محمد العواملةالسيد/عايش 

 مدير مديرية الشؤون القانونية

 962772301120+ه: 

 

asdxoxasd@yahoo.com 

2.  

دولة االمارات العربية 

 املتحدة

وزارة الخارجية 

 والتعاون الدولي

 السيد/سعيد الحبس ي

 مدير إدارة حقوق اإلنسان

 971526998112+ه: 

 

Srab1978@hotmail.com 

 السيدة/إيمان خميس الريس ي  .3

 سكرتير ثاني 

رئيس قسم الشؤون اإلقليمية 

 إدارة حقوق اإلنسان

 971506635811+ه: 

 

E_alraisy@mofa.gov.ae 

 السيدة/نورة آل علي  .4

باحثة و ملحق دبلوماس ي 

 قانونية إدارة القانون الدولي

 971501881505+ه: 

 

Ns.alali@mofa.gov.ae 

5.  
 وزارة الداخلية

 النقيب/عبد هللا راشد الكعبي

 إدارة حقوق اإلنسان

 971509997501+ه: 

 

Ab.ralkaabi@hotmail.com 
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 النقيب/حواء يوسف الرئيس ي  .6

 إدارة حقوق اإلنسان

 97150805550+ه: 

 

Al.athre@hotmail.com 

7.  

 املندوبية الدائمة

  971551107877+ه:  السيدة/ناعمة الزعابي

 live.com@227722 971502277229+ه:  السيدة/علياء العامري   .8

 ahmedae@live.com  السيد/ احمد الدرمكي  .9

الدكتور/محمد إبراهيم  االتحاد النسائي العام  .10

 املنصور 

 مستشار

 Dr.mohamed.mansour@gmail.com 97126161111+ه: 

محكمة االستئناف   .11

 العسكرية

 Ahmed.aldarmaki@milmail.ae 971506688343+ه:  املستشار/ احمد سعيد سالم

12.  
 الجمهورية التونسية

سفارة الجمهورية 

 التونسية بمصر

 سامي السايحالسيد/

 مستشار

 201001494993+ه: 

 

Sami.essayeh@yahoo.com 

13.  

 جمهورية جيبوتي

 وزارة املرأة واألسرة

 اهر أحمدضالسيد/محمد 

مسؤول العالقات مع العالم 

 العربي واملنظمات الدولية 

 إدارة املشاريع

 201274673847+م: 

 

medaher@outlook.sa 

ارة جمهورية جيبوتي فس  .14

 بمصر

 السيد/ محمد ابراهيم رويلي

 مستشار

 201095428867+م: 

 

Med_25@hotmail.com 

15.  

 العربية اململكة

 السعودية
 الوفد الدائم

 العتيبي سعود محمد/ السيد

 ثالث سكرتير

 201100030939+م: 

 

m.saud.alotaibi@gmail.com 

 السيدة/ أمل سليمان   .16

 مستشارة و نائبة املندوبية

 201114562227+ه: 

 

sudanicaocean@gmail.com 

mailto:m.saud.alotaibi@gmail.com
mailto:m.saud.alotaibi@gmail.com
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17.  
 وزارة الداخلية

 دكتور/ عبد الكريم سعيد 

 مستشار

 966114082642+ه: 

 

aalkarani@ha.moi.gov.sa 

18.  

مجلس هيئة حقوق 

 االنسان

 السيد/ فهد عبد العزيز 

 عضو املجلس

 96656563323+ه: 

 

Alharbi.f@hotmail.com 

االستاذ/ مشعل بن فهد   .19

 الغيث

  

االستاذ/ اسامة بن عبد   .20

 العزيز

  

21.  

 الدائمة  املندوبية جمهورية السودان

املستشارة/أمل سليمان سيد 

 احمد

 نائب املندوب الدائم

 sudanicaocean@gmail.com 

   املستشار/ ماهر عيس ى عثمان  .22

23.  

جمهورية الصومال 

 الفدرالية

سفارة جمهورية 

الصومال الفدرالية 

 بمصر

 السيد/ بشير شيخ محبوب

 سكرتير أول 

 201121223257+م: 

 

Maxbuun26@gmail.com 

 السيدة/ فوزية موس ي  .24

 ملحق تجاري 

 201110038137+م: 

 

Sheyma_110@hotmail.com 

السيد/ عبد الحكيم احمد   .25

 محمد

 تجاري  مساعد ملحق

 201005582433+ه: 

 

Nasih84@gmail.com 

26.  

 املندوبية الدائمة جمهورية العراق

 احمد نايف/السفير

 املندوب الدائم

  201110111432+م: 

 السيد/ عماد اكرم توفيق  .27

 سكرتير اول 

 201125803055+م: 

 

iatmofa@gmail.com 
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28.  

 سلطنة ُعمان

 

 املندوبية الدائمة

الشيخ/سلطان بن هالل 

 الحوسني

 سكرتير أول 

 Alhosni.shs@gmail.com 201065809999+م: 

مجدي محمد  املستشار/ وزارة العدل فلسطيندولة   .29

 فارس

 mhardan@moj.pna.ps 

majdi_hardan@yahoo.com 

30.  

 دولة قطر

محمد راشد محمد السيد/  وزارة الخارجية

 صبيح

 سكرتير اول 

 974555551225+م: 

 

msubaih@mofa.gov.aa 

31.  

وزارة التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون 

 االجتماعية

 السيد/طالل خالد الهاجري 

 خبير قانوني 

 إدارة التعاون الدولي

 97455055548+م: 

 

tkalhajri@hotmail.com 

 السيد/محمد عيد املريخي  .32

 إدارة التفتيش –تش عمل فم

 97477779484+م: 

 

 

السيد/عبد هللا حمد أدهم  املندوبية الدائمة  .33

 املري 

 مستشار

  

جمهورية القمر   .34

 املتحدة

 األستاذ/أحمد حاجي رئاسة الجمهورية

Mr. Amadi Hadji 

 مستشار مفتي الجمهورية

 

 

 201156859589+م: 

 

Hadj.amadi@yahoo.com 
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35.  

 الخارجيةوزارة  دولة الكويت

 املستشار/طالل خالد املطيري 

 مساعد وزير الخارجية 

 لشؤون حقوق اإلنسان

 96584868668+م: 

 

Talal-323@hotmail.com 

 /فضة نايف الدويشةالسيد  .36

 باحث قانوني 

 إدارة حقوق اإلنسان

 96597803050+م: 

 

f.aldeweesh@mofa.gov.kw 

 الجمهورية اللبنانية  .37
 املندوبية الدائمة

 السيد/كمال ابي مرشد

 نائب املندوب

 201066688913+م: 

 

knershed@hotmail.com 

38.  
 دولة ليبيا

وزير مفوض د./عبد الحميد  املندوبية الدائمة 

 أبو زيد الحكيمي

 37623808 202+ه: 

 37623804 202+فـ: 

Libya_mis@foreign.gov.ly 

39.  

جمهورية مصر 

 العربية

 وزارة الخارجية

منير وزير مفوض/محمد 

 لطفي

 نائب املساعد 

 للمسائل االنسانية الدولية

 25749868 202+ه: 

 25749869 202+فـ: 

Assistantmin.arl@mfa.gov.eg 

 السيد/محمود محمد رضا  .40

 سكرتير ثالث

 25749868 202+ه: 

 25749869 202+فـ: 

Assistantmin.arl@mfa.gov.eg 

Mahmoud.abdelwahab@mfa.gov.eg 

 صبري  احمد /احمداملستشار  العدل وزارة  .41

 قطاع حقوق اإلنسان 

 201111515118+م: 

 

judgemsabry@gmail.com 

42.  
 اململكة املغربية

 وزارة الدولة 

 املكلفة بحقوق اإلنسان

 belrhit@didh.gov.ma 661134229 212+م:  السيد/حميد بلغيت

mailto:Assistantmin.arl@mfa.gov.eg
mailto:Assistantmin.arl@mfa.gov.eg


   

54 
 

43.  

الجمهورية اإلسالمية 

 املوريتانية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والطفولة 

 واألسرة

 السيد/عبد هللا أدياكيتي

 مستشار قانوني

 22243439001+ه: 

 22245257156+ف: 

 22243439002+م: 

 

diabdelallahi@gmail.com 

 السيدة/فاطمة الجيان  .44

مديرة ترقية حقوق اإلنسان 

 واللحمة االجتماعية

  

45.  

 الجمهورية اليمنية

 

 وزارة حقوق اإلنسان

 

معالي الدكتور/محمد محسن 

 عسكر

 وزير حقوق اإلنسان

  

نبيل عبد الحفيظ  السيد/  .46

 ماجد

 وكيل وزارة حقوق االنسان

لقطاع الشراكة والتعاون 

 الدولي

 201005533079+م: 

 

nabil.noor69@gmail.com 

 

السيد/وليد علي إسماعيل   .47

 اليمني

مدير عام الدراسات والبحوث 

في حماية وتعزيز حقوق 

 اإلنسان

  

 السيد/سامي الباشا  .48

 سكرتير أول 

 مختص حقوق اإلنسان 

 966546601576+م: 

 

Sami_albasha@yahoo.com 

mailto:nabil.noor69@gmail.com
mailto:nabil.noor69@gmail.com
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49.  

 املندوبية الدائمة

سعادة السفير/رياض 

 العكبري 

 املندوب الدائم

 

  

 Maudhah14@yahoo.com 20113388009+م:  املستشار/محمد معوضه  .50

 اللجان العربية احلكومية

 البريد االلكتروني أرقام االتصال االسم الجهة الدولة 

51.  

جمهورية مصر 

 العربية

املجلس القومي 

 للطفولة واألمومة

 

 السيد/ محمد مصطفي سيد

 مدير وحدة املتابعة و التقييم

 201064051555+م: 

 

mohamednccm@yahoo.com 

السيد/ محمد احمد   .52

 ابوشادي

 201066610966+م: 

 

mhmdshady@gmail.com 

53.  

 املجلس القومي للمرأة

 

 

 

 

 

 

 السيدة/جيهان توفيق

مدير عام مكتب رئيسة املجلس 

والسلم ومسؤول ملف املرأة 

 واألمن

 samira.youssef@ncw.gov.eg 23490064 202+ ه: 

 السيدة/سميرة رشوان  .54

باحثة قانونية بمكتب رئيسة 

 املجلس

 

 

 

 

 

 

 

samira.youssef@ncw.gov.eg 

 

mailto:samira.youssef@ncw.gov.eg
mailto:samira.youssef@ncw.gov.eg
mailto:samira.youssef@ncw.gov.eg
mailto:samira.youssef@ncw.gov.eg
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 املنظمات االقليمية احلكومية

 البريد االلكتروني أرقام االتصال االسم املقر املنظمة #

55.  

منظمة التعاون 

 اإلسالمي

 

 جدة

 السيد/حفيظ الهشمي

أمانة الهيئة الدائمة املستقلة 

 لحقوق اإلنسان

 

 6511988 12 966+ه: 

Ext: 103 

 126512223 966+ف: 

 596014605 966+م: 

helhachmi@oic.oci.org 

elhachimi.hafid@gmail.com 

56.  

مجلس التعاون 

 الخليجي

 

 

 الرياض

 

االستاذ/مشاري مشرف 

 املطيري 

رئيس قسم الرصد واملتابعة 

 مكتب حقوق االنسان

 

  

57.   

 االستاذ/ عجمي فهيد العجمي

العالقات العامة رئيس قسم 

 مكتب حقوق االنسان/واالعالم

 

  

58.  

 القاهرة وفد االتحاد األوروبي

 

 سيدريك دوندتالسيد/

Mr. Cedric D'HONDT 

 القسم السياس ي

 

 Cedric.d'hondt@eeas.europa.eu 

mailto:helhachmi@oic.oci.org
mailto:helhachmi@oic.oci.org
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 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

 البريد اإللكتروني أرقام االتصال االسم الدولة املؤسسة #

59.  

املركز الوطني لحقوق 

 اإلنسان

 

 األردن

ستاذة/ نهال عبدالقادر أحمد أ

 املومني

مفوض الحماية  ومدير ادارة 

 الحقوق املدنية والسياسية

 96265931256+ه: 

 96265930072+ف: 

 962798512449+م: 

 

 

Nahla.m@nchr.org.jo 

60.  
املؤسسة الوطنية 

 لحقوق اإلنسان

 الدكتور/بدر محمد عادل البحرين

 رئيس 

 لجنة الحقوق والحريات العامة

 17111666 973+ه: 

 600 17111 973+فـ: 

 39610510 973+م: 

nyh@nihr.org.bh 

61.  
املجلس الوطني 

 لحقوق اإلنسان
 الجزائر

 السيد/مشري بن خليفة

 الوساطةرئيس لجنة 

 213699007932+م: 

 

mechribk@gmail.com 

 

 limgold@hotmail.fr 077133044054ه:  حليمعبد السيد/شويدر   .62

63.  

املفوضية القومية 

 لحقوق اإلنسان
 السودان

األستاذة/حرية اسماعيل عبد 

 املحسن

 رئيسة املفوضية

 Sud.nhrc@gmail.com 183574869 249+فـ: 

القاسم قور بو أالبروفسور/  .64

 حامد

 عضو املفوضية

 Sud.nhrc@gmail.com 

mailto:Nahla.m@nchr.org.jo
mailto:nyh@nihr.org.bh
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65.  

اللجنة الوطنية 

 لحقوق اإلنسان

 

 ُعمان

نت علي بالسيدة/زكية 

 البحرانية

مكتب األمين -مدير مختص

 العام

 

 96891155334+م: 

 

 

 السيدة/ ليلي هالل البروانية  .66

 مسؤولة عالقات

 

 96892786221+م: 

 

Lailahilal2016 

67.  
املستقلة الهيئة 

 لحقوق اإلنسان

 

 فلسطين
 األستاذ/عصام يونس

 املفوض العام

 2060443 8 972+هـ: 

 022987211 972+فـ: 

 

issam@mezan.org 

68.  

املجلس القومي 

 لحقوق اإلنسان
 مصر

 السيدة/مي محمد نجيب

 إدارة التعاون  مدير

 مع األمم املتحدة

 

 37624753 202+ه: 

 37624859 202+ف: 

 01005729776 2+م: 

nchr-n@nchr.org.eg 

Mai.Naguib@nchr.org.eg 

69.  
اللجنة الوطنية 

 لحقوق اإلنسان
 قطر

 السيد/جابر صالح املري 

 مستشار قانوني 

 

  

70.  
اللجنة الوطنية 

 لحقوق اإلنسان
 موريتانيا

 /أحمد سالم بوحبينيالسيد

 رئيس اللجنة

 22246586990+م: 

 

 

bouhoubeyni@yahoo.fr 

الوطني املجلس   .71

 لحقوق اإلنسان
 املغرب

 املستشار/عبد القادر أزريع

 

 212637777411+ه: 

 

khalidcndh@gmail.com 

 

 

mailto:khalidcndh@gmail.com
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 املنظمات العربية غري احلكومية احلاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان

 البريد االلكتروني أرقام االتصال االسم املقر املنظمة #

72.  
املنظمة العربية 

 لحقوق اإلنسان
 القاهرة

سالم محمد أبو إاألستاذ /

 العنين

 مدير البرامج

 24181396 202+ه: 

 201280006780+م: 

eslamaohr@gmail.com 

 

جمعية مركز الجسر   .73

العربي لتنمية حقوق 

 اإلنسان

 الدكتور/أمجد شموط عمان

 رئيس الجمعية

 795331800 962+هـ: 

 

Arabbridgecenter1@hotmail.com 

74.  

اتحاد املحامين األفرو 

 أسيوي 
 القاهرة

 الدكتورة/عصمت امليرغني

 رئيسة االتحاد

 26205073 202+ه: 

 26208531 202+ف: 

 201005223434+م: 

Dr_esmatelmerghany@msn.com 

 السيد/عصام سعودي  .75

 مستشار

 Essameldin.seoudi@gmail.com 201223149666+م: 

املغربية املنظمة   .76

 لحقوق اإلنسان

 األستاذ/بو بكر لوكر املغرب

 رئيس املنظمة  

 212670306853+م: 

 

lougouboub@yahoo.com 

مركز عالج وتأهيل   .77

 ضحايا التعذيب

 السيد/وسام يوسف عبد هللا غزة

 مدير وحدة البيانات والتوثيق

 97022961710+ه: 

 

Wisan.sehwail@tre-pal.org 

 غري احلكومية العربية املنظمات

 البريد االلكتروني أرقام االتصال االسم املقر املنظمة #

جمعية االمارات   .78

 للمحامين

السيد/ خليفة عبد هللا بن  االمارات

 هويدن

 عضو الجمعية

 971501663333+ه: 

 

Khalifaalketbi2@gmail.com 

mailto:eslamaohr@gmail.com
mailto:eslamaohr@gmail.com
mailto:Wisan.sehwail@tre-pal.org
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79.  

 القاهرة اتحاد املحامين العرب

 السيد/ماجد حنا ولسن

 األمين العام املساعد

 201001422438+م: 

 

arablawyersunion@gmail.com 

 السيدة/رنا محمد محمود  .80

 محامية

 201065960603+م: 

 

Ranamohamed231@gmail.com 

 السيد/أحمد ممدوح امام  .81

 محامي

 Ae0195553087@gmail.com 201095553087+م: 

 السيد/عبد الرحمن حامد   .82

 محامي

  

 201028896988+م: 

 

Abdelrahmanalgohary2014@gmail.com 

السيد/ أنس عبد الرحمن   .83

 عبد هللا

 محامي

 

 201060034030+م: 

 

Presldent.anas@yahoo.com 

 املنظمات الدولية غري احلكومية

 البريد االلكتروني أرقام االتصال االسم املقر املنظمة #

84.  
االتحاد الدولي 

لجمعيات الصليب 

 األحمر والهالل األحمر

 بيروت

 السيد/سيد هاشم

نطقة م –املدير االقليمي 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 96179300433+م: 

 

Nadine.khoury@ifrc.org 

Sayed.hashem@ifrc.org 

85.  
اللجنة الدولية 

 للصليب األحمر
 القاهرة

 السيد/علي حسن بدراوي 

 مستشار قانوني

 

 201280002082+م: 

 

aelbadrawy@icrc.org 

mailto:Nadine.khoury@ifrc.org
mailto:Nadine.khoury@ifrc.org
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 اخلــبــراء

 البريد االلكتروني أرقام االتصال االسم املقر الجهة #

86.  
جمعية معهد تضامن 

 النساء األردني
 عمان

معالي السيدة/أسمى حنا 

 خضر

 جمعية الرئيسة 

 96265549494+ه: 

 

Asma.k@umniahlive.net 

الفلسطيني املركز   .87

 لحقوق اإلنسان

 جبر وشاحاألستاذ/ غزة

 املركز مجلس إدارة رئيس  

 97599608806+ه: 

 201095460353+م: 

 

wishahjm@gmail.com 

 

املصرية املؤسسة   .88

 لحقوق الالجئين

 األستاذ/أحمد بدوي  القاهرة

 رئيس املؤسسة 

 201098895588+م: 

 

Ahmed@efrr.egypt.org 

املركز العربي للتربية   .89

على القانون الدولي 

االنساني وحقوق 

 اإلنسان

  أمين امليدانيمحمد الدكتور/  ستراسبورغ 

  املركز رئيس

 

 33642053512+م: 

 

 

األستاذ املحامي/بو  الجزائر   .90

 شيرغجمعة

لرئيس األسبق للرابطة ا

 الجزائرية لحقوق االنسان

 213661596921+م: 

 

ghachirb@yahoo.fr 

االئتالف املغاربي   .91

 لحقوق اإلنسان

 السيدة/خديجة رياض ي املغرب

 االئتالفرئيسة  

 

 212660215298+م: 

 

khadijaryadi@gmail.com 

mailto:wishahjm@gmail.com
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 السيدة/نبيلة املفتي اليمن   .92

 قانونيةمستشارة 

 

 9677773300608+م: 

 

Mufti2007@yahoo.com 

مركز دراسات املرأة   .93

 جامعة بغداد

 أسماء جميل رشيدالسيدة/ بغداد

  مساعدأستاذة 

 

 9647812306637+م: 

 

Asmaajameel71@yahoo.com 

منتدى الشقائق   .94

العربي لحقوق 

  اإلنسان

  أمل الباشاة/السيد القاهرة

 رئيسة املنتدى 

 amalbasha2@gmail.com 201064945306+ه: 

 

مركز امليزان لحقوق   .95

  اإلنسان

 النحال ميرفتالسيدة/ غزة

 مركز امليزان لحقوق اإلنسان 

 mervat@mezan.org 970599416260+ه: 

 

االمم املتحدة لجنة   .96

 االقتصاديةلحقوق ل

 واالجتماعية

 والثقافية

محمد عز الدين عبد   السيد/ جنيف

 املنعم

 اللجنة عضو

 201006789080+م: 

 

adelm60@hotmail.com 

 السيدة/ تهاني عباس علي  السودان مبادرة ال قهر للنساء  .97

 عضوة ممثلة 

 Tahaniabass16@gmail.com 249902886584+ه: 

 السيدة/راغدة غملوش لبنان مؤسسة أبعاد  .98

 برنامج ةمدير 

 9613977004+ه: 

 

raghida.ghamloush@abaadmena.org 

 السيدة/هانيا حمود لبنان نامؤسسة أصول  .99

 محامية

 

 9613521192+ه: 

 

hh@hammoudlawfirm.com 

mailto:amalbasha2@gmail.com
mailto:mervat@mezan.org
mailto:hh@hammoudlawfirm.com
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 وكاالت األمم املتحدة املتخصصة

 البريد اإللكتروني أرقام االتصال االسم املقر املنظمة #

100.  Office of the 

Special 

Representative of 

the SG Children 

and Armed 

Conflict 

 /نيكوالس جيراردالسيد جنيف
Mr. Nicolas Girard  

رئيس قسم املتابعة والشراكات 

 اإلقليمية

 12129638199+م: 

 

Nicolas.gerard@un.org 

مكتب املفوضية   .101

السامية لحقوق 

 االنسان

 /جيمس هيننالسيد فلسطين
Mr. James Heneen  

 رئيس املكتب
 

 jheenan@ohchr.org 972548026912+ه: 

102.  

هيئة األمم املتحدة 

 للمرأة

UN Women 

 مصر

 جان فان كوكلر السيدة/
Ms. Janneke  

van der Graaff Kukler  

 Regional Director 

ad.interim, UN Women 

for the Arab States ad 

interim    

 Janneke.kukler@unwomen.org 

103.  

 

 السيدة/ جيهان احمد

Gehan Ahmed 

Programme support 

expert 

 201221993861+م: 

 

Gehan.aboutaleb@unwomen.org 

منظمة الصحة   .104

 العاملية

 املكتب اإلقليمي

 القاهرة

 الدكتور/ عالء ابوزيد

Dr. alaa Abouzeid 

Emergency operations 

manager regional office 

 2012774917773+م: 

 

abouzeida@who.int 
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منظمة الهجرة   .105

 الدولية

لسيدة/كرستينا ميجوا القاهرة  
Ms. Kristina Mejo 

Deputy Regional 

Director (IOM-MENA) - 

Senior Regional Liaison 

and Policy officer 

 27365140 202+ه: 

 27365139 202+فـ: 

rocairo@iom.int 

برنامج األمم املتحدة   .106

 اإلنمائي

 السيد/يوسوكي كيريهارا القاهرة
Ms. Yusuke Kurihara 

Programme Analyst 

UNDP 

 25943822 202+ ه: 

 201279899131+م: 

yusuke.kurihara@undp.org 

107.  
مكتب األمم املتحدة 

لتنسيق الشؤون 

 اإلنسانية

 القاهرة

لسيد/إياد نصرا  
Dr. Iyad Nasr 

Regional Director 

 

 nasri@un.org 

سيدة/صفاء صباحال  .108  
Ms. Safaa Sabbah 

  

برنامج األمم املتحدة   .109

 للبيئة

 السيد/شريف داود املنامة
Mr. Sherif Dawoud 

Programme Management 

Officer 

 

 97317812777+ه: 

 97317825110+فـ: 

Sherif.dawoud@un.org 

Uneprowa@unep.org 

منظمة األمم املتحدة   .110

 للطفولة )اليونيسف(

 /خافيير أكليرالسيد عمان
Mr.Javier Aguilar 

Regional Adviser on 

Child Protection 

 UNICEF 

 cjaguilar@unicef.org 691 5509 6 962+ ه: 

 

mailto:yusuke.kurihara@undp.org
mailto:nasri@un.org
mailto:Sherif.dawoud@un.org
mailto:cjaguilar@unicef.org
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اللجنة االقتصادية   .111

واالجتماعية لغربي 

 آسيا

 السيد/ أكرم خليفة لبنان
مستشار اقليمي للعدالة بين الجنسين 

 و تمكين املرأة

ESCWA 

 96170623310+م: 

 

khalifaa@un.org 

كالة األمم املتحدة و   .112

إلغاثة وتشغيل 

الالجئين الفلسطينيين 

 في الشرق األدنى

 السيدة/سحر الجبوري مصر
Ms. Sahar Al Jobury 

Director of UNRWA 

representative office 

 201009992245+م: 

 

s.al-jabury@unrwa.org 

 السيدة/مارينا جومز  .113

Ms.Marina Guemes Rico 

  

صندوق األمم املتحدة   .114

 للسكان

 السيد/نيشان براسانا القاهرة
Mr.Nishan Prasana 

Krishnapalan 

Regional Programme 

Specialist in Human 

Rights and Gender 

 krishnapalan@unfpa.org 

115.  

 برنامج األغذية العاملي
WFP 

 مصر

 السيدة/أمنية رزق
Ms. Omneya Rizk 

 201091941490+م: 

 

Omneya.rizk@wfp.org 

 السيد/بالل جاهجوه  .116

Mr. Belal Jahjooh 

 Belal.jahjooh@wfp.org 

mailto:krishnapalan@unfpa.org
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117.  

مكتب املفوض 

السامي لحقوق 

 اإلنسان

 جنيف

 السيد فرانشيسكو موتا
Mr. Francesco Motta 

رئيس فرع آسيا واملحيط 

الهادىء و الشرق األوسط 

 وشمال افريقيا 
Chief of Asia Pacific, 

Middle East and North 

Africa Branch 

OHCHR 

  

118.  

 املكتب االقليمي ببيروت

 السيدة/رويدا الحج

 املمثلة االقليمية

 96176500121+م: 

 

relhage@ohchr.org 

 السيدة/ أنسام العبايجي  .119

املستشارة االقليمية للنوع 

 االجتماعي

 

 aalabayechi@ohchr.org 

 السيدة/ جويس الهاشم  .120

 شؤون االعالم

 

 jelhachem@ohchr.org 

 السيدة/دولي دوالني  .121

 مساعدة ادارية
 

 ddoulany@ohchr.org 

 السيد/مازن شقورة  .122

 نائب املمثل اإلقليمي

 

 

 

mshaqoura@ohchr.org 
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 آليات العمل العربي املشرتك لدى جامعة الدول العربية

 البريد االلكتروني أرقام االتصال االسم املقر اآللية #

123.  

 البرملان العربي

 
 القاهرة

معالي النائب/يوسف راشد 

 يوسف الخاطر

 عضو البرملان العربي

 sg@ar-pr.org 

 

 السيد/معاوية عجبنا خليل  .124

 أمين سر لجنة الشؤون

الخارجية والسياسية واألمن 

 القومي

 sg@ar-pr.org 

 

العربية  اللجنة  .125

الدائمة لحقوق 

 اإلنسان

 القاهرة

الدكتور/أسامة سليمان 

 الذويخ

 رئيس اللجنة

 96597888815+م: 

 

Samnat777@yahoo.com 

126.  

مجلس وزراء 

 الداخلية العرب
 مكتب القاهرة

 اللواء/محمد يوسف

 مدير املكتب العربي لإلعالم

 األمني

 gsecretary@aim-council.org 

 

 السيد/وائل الشامي  .127

 والعالقاتمسؤول اإلعالم 

 201001102595+م: 

 

media@aim-council.org 

 

لجنة حقوق اإلنسان   .128

 )لجنة امليثاق(العربية 

 سعادة السفيرة/نادية جفون  القاهرة

 لجنة امليثاقعضو 

 249901544027+م: 

 

ahrcommittee@las.int 

 

mailto:sg@ar-pr.org
mailto:sg@ar-pr.org
mailto:sg@ar-pr.org
mailto:sg@ar-pr.org
mailto:secretary@aim-council.org
mailto:secretary@aim-council.org
mailto:ahrcommittee@las.int
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املنظمة العربية   .129

للتربية والثقافة 

 والعلوم

أستاذ/ تامر عبد الحميد  

 أنيس

أمين الشؤون التعليمية معهد 

 البحوث و الدراسات العربية

 20227922679+ه: 

 201007241557+م: 

 

tamiranis@gmail.com 

 األمانة العامة جلامعة الدول العربية

 البريد االلكتروني ارقام االتصال االسم اإلدارة القطاع #

130.  

 قطاع الشؤون االجتماعية

 معالي السفيرة 

 هيفاء أبو غزالة د.

األمين العام املساعد رئيس قطاع 

 الشؤون االجتماعية

 20225750511+ه: 

 25740331 202+فـ: 

 

131.  

 قطاع الشؤون العربية واألمن القومي

 سعادة السفير

 خليل إبراهيم الذوادي

األمين العام املساعد رئيس قطاع 

 الشؤون العربية واألمن القومي

 

قطاع الشؤون   .132

العربية واألمن 

 القومي

وزير مفوض/رائد علي  إدارة شمال أفريقيا

 الجبوري

 مدير اإلدارة

 

133.  

قطاع فلسطين 

واألراض ي العربية 

 املحتلة

 إدارة شؤون فلسطين

وزير مفوض/حيدر طارق 

 الجبوري

 مدير اإلدارة

 

 السيدة/نوال بولصنام  .134

 سكرتير ثان

Teber.arabi@gmail.com 

  السيدة/ميسر صالح  .135

mailto:Teber.arabi@gmail.com
mailto:Teber.arabi@gmail.com
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قطاع الشؤون   .136

 القانونية

إدارة املعاهدات والقانون 

 الدولي

  وزير مفوض/سارة عبيد

137.  

قطاع الشؤون 

 االجتماعية

إدارة شؤون الالجئين 

 واملغتربين والهجرة

 وزير مفوض/إيناس الفرجاني

 مدير اإلدارة

 

 l.azzam@las.int السيدة/ لبني عصام عزام  .138

إدارة السياسات   .139

 السكانية

 admin@poplas.org السيدة/شيماء عبد املنعم

 السيدة / ياسمين محمد  .140

 مساعد باحث

yibrahim@las.int 

141.  
  إدارة املرأة و االسرة

 والطفولة

 السيدة/ماجي سعد مينا

 مسؤول ملف حماية األطفال

Maggy.mina@las.int 

 Shaza.zaher@las.int السيدة/شذى عبد اللطيف  .142

الصحة واملساعدات إدارة   .143

 االنسانية

 Abdelmoneim.elhakim@las.int السيد/عبد املنعم الحكيم

إدارة التربية و التعليم   .144

 والبحث العلمي

 السيد/ يحيي أبو العزايم

مسؤول ملف تعليم الالجئين 

 األنشطة الطالبيةو 

Yahia.aboelazayem@las.int 

145.  

 إدارة حقوق اإلنسان

 وزير مفوض/منير الفاس ي

 مدير اإلدارة

Mounir.elfassi@las.int 

 Afaf.mansour@las.int السيدة/عفاف منصور   .146

 Waheed.ibrahim@las.int السيد/وحيد كامل  .147

 Ahmed.fawzy@las.int السيد/أحمد فوزي  .148

 Mayarsherif9@gmail.com شريفالسيدة/ميار   .149

mailto:Mounir.elfassi@las.int
mailto:Mounir.elfassi@las.int
mailto:Afaf.mansour@las.int
mailto:Afaf.mansour@las.int
mailto:Waheed.ibrahim@las.int
mailto:Waheed.ibrahim@las.int
mailto:Ahmed.fawzy@las.int
mailto:Ahmed.fawzy@las.int

