
 

  منظمـة العمـل العربيـة
 

 قائمة المشاركين
 

 حول "سياسات الحد من عمل األطفال"ورشة العمل اإلقليمية 
 

 2015ديسمبر  4-3شرم الشيخ :  
 
 

 العنــوان الوظيفـــــــــــة الجهـــــــــــــــة الدولـــة مـــــــاالس م

المملكةةةةر اية  يةةةةر   عربيات محمد السيد / اسحاق   1
 الهاشمير 

 00 96264642649هاتـــف:  ائب المدير العام   غرفر صناعر اية ن 

 00 96264643719 : فاكـــس

  ishaq.arabiat@jci.org.joإلكترونى:بريد 

المملكةةةةر اية  يةةةةر   السيد / أحمد منوة الكوفحي  2
 الهاشمير 

ايتحةةةا  العةةةام لن ابةةةات   
 عمال اية ن 

 ائب ةئيس الن ابر العامةر للعةاملي    
 باية نفي الكهرباء 

 009627201500       ـف: هاتــ

 00962795527124         خلوي:  

 :  بريد إلكترونى

Ahmedmener@yahoo.com 

المملكةةةةر اية  يةةةةر   الدهام عبد اهلل عوض السيد/   3
 الهاشمير 

 0096265802666     هاتـــف: المركزيمدير التفتيش   وزاةة العمل 

   00962799271429       :خلوي

 : بريد إلكترونى

abdalla.aljabour@yahoo.com 

المملكةةةةر اية  يةةةةر   السيدة/ ةهام فندى عميش   4
 الهاشمير 

عضو لجنر عمل المرأة 
 في المنظمر

 00962796000425هاتف:   اشطر في قضايا المرأة واإلعاقر 

 البريد اإللكترونى: 

rehamomish@yahoo.com 

mailto:rehamomish@yahoo.com
mailto:rehamomish@yahoo.com
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 العنــوان الوظيفـــــــــــة الجهـــــــــــــــة الدولـــة مـــــــاالس م

الجمهوةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  د / شكري واليالسي  5
 التو سير 

اإل اةة العامةةةةر لتف ديةةةةر  
  الشغل والمصالحر 

مدير مراقبر تشريع الشغل باإل اةة 
 العامر لتف دير الشغل

 00 21671790416هاتـــف: 

 0021671799241: فاكـــس

 0021697282971خلوى :  

 بريد إلكتروني:

chokri.ouali@social.gov.tn  

الجمهوةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  السيدة / وسيلر العياةي  6
 التو سير 

التو سةةةي العةةةام ايتحةةةا  
 للشغل

منسةةة ر قسةةةر التشةةةريع والنزاعةةةات  
 بايتحا  العام التو سى للشغل

 0021671354245هاتـــف: 

 00 21671354920 فاكـــس

 0021698375455: خلوى 

 بريد إلكترونى: 

ayari.wassila1912@gmail.com 

الجمهوةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  السيد/ مرا  يطاغى   7
 الجزائرير

وزاةة العمةةل والتشةةغيل 
 والضمان ايجتماعى 

بةةةةةةوزاةة العمةةةةةةل مةةةةةةدير فرعةةةةةةى 
والتشةةةةغيل والضةةةةمان ايجتمةةةةاعي 

 بالجزائر

 021659862هاتف/فاكس: 

 0770294755جوال: 

 mouradlit@yahoo.feالبريد االلكترونى: 

ايتحةةةةا  العةةةةام للعمةةةةال   جمهوةير جيبوتي  ةيراتىحسنى عمرو السيد /   8
 الجيبوتيي  

أمةةةةةةةي  عةةةةةةةام مكلةةةةةةة  بالشةةةةةةةبا  
 والرياضر

 00253844706هاتـــف: 

 0025377811576: فاكـــس

             0025377844705 

 rirachefr@yahoo.fe      بريد إلكترونى:

مةةةةةةدير  ائةةةةةةرة عمةةةةةةل ايحةةةةةةدا     وزاةة العمل الفلسطينير  ولر فلسطي   السيد / مامون محمد حسي  عو ة   9
 واألطفال

 0569535069هاتـــف: 

 0599535069:  فاكـــس

 mlqmoda@yahoo.comبريد إلكترونى: 

 

المملكةةةةةر العربيةةةةةر   ب  عطير العطويالسيد / منوة   10
 السعو ير 

وكالر التفتيش وتطةوير بيةةر العمةل     وزاةة العمل 
 )مفتش عمل( 

 00966532024241هاتـــف: 

 : فاكـــس

  maalatawi@mol.gov.saبريد إلكترونى: 

mailto:chokri.ouali@social.gov.tn
mailto:chokri.ouali@social.gov.tn
mailto:mouradlit@yahoo.fe
mailto:rirachefr@yahoo.fe
mailto:mlqmoda@yahoo.com
mailto:maalatawi@mol.gov.sa
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 العنــوان الوظيفـــــــــــة الجهـــــــــــــــة الدولـــة مـــــــاالس م

المملكةةةةةر العربيةةةةةر   السيد /  ضال ةضوان   11
  ير السعو

اللجنةةر التيسيسةةير للجةةان 
 الوطنير العمالير 

 00 966503465096هاتـــف:  ةئيس اللجنر 

 :  فاكـــس

 nradhwan@yahoo.com  بريد إلكترونى: 

ايتحةةةا  العةةةام لن ابةةةات    جمهوةير السو ان  السيدة/ ابتهاج سعد التوم   12
 -عمةةةةةةةةةةةال السةةةةةةةةةةةو ان

 الخرطوم

   /0183 781415   هاتـــف:   ائبر أمينر المرأة والطفل 

 0915126041جوال: 

 777819:  فاكـــس

 swtuf@hotmail.com      بريد إلكترونى: 

 

 9611276247هاتـــف:  ةئيسر وحدة مكافحر عمل األطفال  وزاةة العمل  الجمهوةير اللبنا ير  السيدة /  زهه شليطا   13

/ جوال: 9611556808: فاكـــس

9613724208 

 atfal@clu.gov.lb       البريد اإللكترونى:

وزاةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون  الجمهوةير اللبنا ير  السيدة / ةيتا كرم  14
 ايجتماعير

األمةةةةي  العةةةةام بةةةةالمجلس األعلةةةةى   
 للطفولر

 009611388107هاتـــف: 

 009613388107 : فاكـــس

  rita_karam@yahoo.com :إلكترونىبريد 

 009611795174هاتف: عضو   ابر في ايتحا   العام  ايتحا  العمالى العام  الجمهوةير اللبنا ير  السيدة / ةاغدة حنا  يا    15

 009611570800جوال: 

 

 

مصةةةةر جمهوةيةةةةر  السيدة / هناء عبد الحلير قوةة   16
 العربير 

مةةةةدير ا اةة التفتةةةةيش علةةةةى عمةةةةل  وزاةة ال وى العاملر 
 ايطفال 

 22610484هاتـــف: 

 01144222060/01021905652: فاكـــس

 بريد إلكترونى: 

hanaakoraa@yahoo.com 

 

mailto:swtuf@hotmail.com
mailto:atfal@clu.gov.lb
mailto:rita_karam@yahoo.com
mailto:hanaakoraa@yahoo.com
mailto:hanaakoraa@yahoo.com
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 العنــوان الوظيفـــــــــــة الجهـــــــــــــــة الدولـــة مـــــــاالس م

السةةيدة/ مايسةةر أحمةةد  عطةةوة عبةةد     17
 الحميد

جمهوةيةةةةر مصةةةةر  
 ربير الع

مةةةدير عةةةام عاقةةةات عامةةةر ببنةةة       اتحا  عمال مصر 
أمينةةةةةر المةةةةةراة العاملةةةةةر   -التنميةةةةةر
 والطفل 

 25781530/01201557769هاتـــف: 

 25747438:  فاكـــس

 بريد إلكترونى:

 mayssaahmed@hotmail.com 

جمهوةيةةةةر مصةةةةر   السيدة/ سناء زايد سامى   18
 العربير 

الن ابةةر العامةةر للعةةاملي    
لتيمينةةةةةةةات بةةةةةةةالبنو  وا

 وايعمال المالير 

سفيرة النوايةا الحسةنر لعمةال اتحةا      
 المصاةف العربير 

 25741487هاتـــف: 

 01222181333/ 25747438: فاكـــس

 بريد إلكترونى: 

Sanaazayedsami@yahoo.sa 

جمهوةيةةةةر مصةةةةر   ايستاذ / السيد إبراهير الخطيب   19
 العربير 

مديريةةر  ال ةةوى العاملةةر  
 بجنو  سيناء

دير عةةام مديريةةر ال ةةوى العاملةةر    مةة
 بجنو  سيناء 

 0693771843هاتـــف: 

 01221349384/ 0693771843:  فاكـــس

 بريد إلكترونى: 

 

جمهوةيةةةةر مصةةةةر   ايستاذ / أشرف علر الدي    20
 العربير

   وزاةة ال ةةوى العاملةةر
 ) جنو  سيناء( 

 0693771843هاتـــف:   مدير مكتب العمل 

 01005617821/ 0693771843:  فاكـــس

 بريد إلكترونى: 

ashrafalameldin@yahoo.com 

ايسةةةةتاذ / طةةةةاةق عبةةةةد اللطيةةةة      21
 ايلفى 

جمهوةيةةةةر مصةةةةر  
العربيةةةةةر )حنةةةةةو  

 سيناء( 

 0693660558هاتـــف:   مفتش عمل ) شرم الشيخ(  وزاةة ال وى العاملر

 01006752084/ 0693660558 : فاكـــس

 بريد إلكترونى

جمهوةيةةةةر مصةةةةر   ايستاذ/ أحمد فؤا  محمد    22

 العربير

مديريةةةر ال ةةةوى العاملةةةر  

 )جنو  سيناء( 

 0693660558هاتـــف:  مفتش عمل 

 01092216530:  فاكـــس

 بريد إلكترونى

 

 

mailto:ashrafalameldin@yahoo.com
mailto:ashrafalameldin@yahoo.com


 

 4  

 
 العنــوان الوظيفـــــــــــة الجهـــــــــــــــة الدولـــة مـــــــاالس م

جمهوةيةةةةر مصةةةةر   ايستاذ/ محمد عبد الغني محمد    23

 العربير

 0693771446هاتـــف:  فتش عمل ) جنو  سيناء( م وزاةة ال وى العاملر

 01027458469/ 0693771843:  فاكـــس

 بريد إلكترونى

جمهوةيةةةةر مصةةةةر   ايستاذ/ محمد محمو  عبد الخالق  24

 العربير 

مديريةةةةر ال ةةةةوى العاملةةةةر بجنةةةةو     وزاةة ال وى العاملر 

 سيناء

 01023833211 هاتـــف: 

 01008361505 :هاتــــف

 بريد إلكترونى

المكتةةةةةةةةةةب التنفيةةةةةةةةةة ي   مملكر البحري   الدكتوة / صالح محمد الغضوةي  25

لوزةاء العمل والشةةون  

 ايجتماعير  

 0097317530754هاتـــف:  مدير ا اةة الشؤون ايجتماعير 

 009733303112: فاكـــس

 dr.saleh@gcclsa.org: بريد إلكترونى

كتةةةةةةةةةةب التنفيةةةةةةةةةة ي  الم مملكر البحري   السيد / على فيصل على الصدي ى   26

لوزةاء العمل والشةةون  

 ايجتماعير

قةةةائر بيعمةةةال مةةةدير إ اةة الشةةةةون  

 العمالير 

 97317530602هاتـــف: 

 97336670370/ م: 9731750617: فاكـــس

 ali.faisal@gcclsa.org: بريد إلكترونى

 

  السادة الخبراء :

جمهوةيةةةةر مصةةةةر   بسطامي سليمان  أ. . محمو   27

 العربير 

المركز ال ومى للبحةو   

  ايجتماعير والجنائير

ةئةةةةيس قسةةةةر الجريمةةةةر بةةةةالمركز    

ال ةةةةةةةومي للبحةةةةةةةو  ايجتماعيةةةةةةةر 

 والجنائير 

 

mailto:ali.faisal@gcclsa.org
mailto:drmahmoud69@yahoo.com
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 العنــوان الوظيفـــــــــــة الجهـــــــــــــــة الدولـــة مـــــــاالس م

المملكةةةةةر العربيةةةةةر    . عثمان الحس  محمد  وة  أ.  28

 السعو ير 

المعهةةةد العربةةةى إل مةةةاء 

 المدن 

مستشاة بر ةام  ايطفةال والشةبا     

 في الشرق ايوسط وشمال افري يا 

 00966114808712هاتـــف: 

 00 966114808712 : فاكـــس

 00 966507504246جوال: 

 onour99@hotmail.com: بريد إلكترونى

جمهوةيةةةةر مصةةةةر    . عا ل عبد الغفاة   29

 العربير  

جامعر ال ةاهرة وجامعةر   

 بنى سوي  

عميةةةد كليةةةر ايعةةةام جامعةةةه بنةةةي   

 سوي  

 35675471هاتـــف: 

   01224471995   /01223407557موبايل: 

 : بريد إلكترونى

adghafar@yahoo.com 

مستشاةة قضايا عمةل األطفةال فةي     منظمر العمل الدولير  ير   الجمهوةير اللبنا   . حياة عسيران     30

 منظمر العمل الدولير 

 01025595322هاتـــف: 

 009613241868هاتــــف:  

     ohayat@hotmail.com: بريد إلكترونى

 254داخلى:  -2982800هاتـــف:  خبير في مجال عمل ايطفال  وزاةة العمل الفلسطينير   ولر فلسطي    . سام الخليلي  31

 2982801 : فاكـــس

 0599370063جوال: 

 : ريد إلكترونىب

salam.khalele@hotmail.com 

mailto:salam.khalele@hotmail.com
mailto:salam.khalele@hotmail.com
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 العنــوان الوظيفـــــــــــة الجهـــــــــــــــة الدولـــة مـــــــاالس م

  المـــــصحافة وإع

جمهوةيةةةةر مصةةةةر   السيد / عبد المنعر األشنيهى    32
 العربير 

المجلس العربي للطفولر 
 والتنمير

علةى جريةدة إضةاءة     المشرف العام
 اإللكترو ير 

 012212236303 هاتـــف: 

 23492017  : فاكـــس

 :بريد إلكترونى

moneam@eda2a.com 

جمهوةيةةةةر مصةةةةر   السيد / محمد المنايلي  33
 العربير 

شةةةةةةةةةةةاة  ةمسةةةةةةةةةةةيس  
 الجمهوةير 

مسةةةةاعد مةةةةدير التحريةةةةر بجريةةةةدة   
 الجمهوةير 

 01022612521/01223940723هاتـــف: 

 25781666-25781555:  فاكـــس

 

 elmanaily@hotmail.comبريد إلكترونى: 

جمهوةيةةةةر مصةةةةر   السيد/ عبد الرحير الليثى   34
 العربير 

المجلس العربي للطفولر 
 والتنمير

 01096149070 هاتـــف:  اعامى بجريدة اضاءة اإللكترو ير 

 23492017  : فاكـــس

 :بريد إلكترونى

Abdo_allithy@yahoo.com 

  العربي للطفولة  عن المجلس 

35   

 الدكتوة / حس  حسي  البياوي 
المجلس العربي للطفولر  

 والتنمير 
    23492024هاتـــف:  ايمي  العام 

 23492030 : فاكـــس

 : بريد إلكترونى

secretarygeneral@arabccd.org  

المجلس العربي للطفولر   ي الدي  ايستاذة / ايمان به  36
 والتنمير

    23492024هاتـــف:  مدير ا اة اعام الطفولر 

 23492030 : فاكـــس

 01006613912:  محمول 

   :بريد إلكترونى

   bahi.e@arabccd.org 

mailto:secretarygeneral@arabccd.org
mailto:secretarygeneral@arabccd.org
mailto:bahi.e@arabccd.org
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 العنــوان الوظيفـــــــــــة الجهـــــــــــــــة الدولـــة مـــــــاالس م

المجلس العربي للطفولر   ايستاذة / مروة هاشر   37
 التنميرو

    23492024هاتـــف:  اختصاصي اعام

 23492030 : فاكـــس

 01005657669:   محمول 

   :بريد إلكترونى

hashem.m@arabccd.org 

المجلس العربي للطفولر   ايستاذة / ايمان عباس  38
 والتنمير

    23492024هاتـــف:  مساعد فني

 23492030 : ـــسفاك

 01006613913:  محمول 

 

 rkdev@arabccd.org  :       يد إلكترونىبر

   عن منظمة العمل العربية

39   

 وزير مفوض / حمدي أحمد   
 

 33362721هاتـــف:  مدير إ اةة الحماير ايجتماعير منظمر العمل العربير  

 37484902 : فاكـــس

 

 hamdy@alolabor.org     : بريد إلكترونى

 33362721 هاتـــف:  دة المرأة والطفلةئيس وح منظمر العمل العربير   السيدة / ةا يا فاةوق  40

 37484902  : فاكـــس

 

  rania@alolabor.org:        بريد إلكترونى

 

 

mailto:hashem.m@arabccd.org
mailto:hashem.m@arabccd.org
mailto:rania@alolabor.org

