قائمة األسماء و سيلة االتصال
بأعضاء الهيئة العامة شبكة تحالف األقليات العراقية 2021-

#
1

االسم المنظمة
رابطة التأخي والتضامن األيزيدية

تمثيل
االيزدية

المحافظة
نينوى  ،دهوك

ممثل المنظمة
بسام سالم
عدي حسن كروز

2

منظمة غصن زيتون للشباب

االيزدية

اربيل  ،نينوى

3

المنظمة األيزيدية للتوثيق

االيزدية

4

منظمة داك لتنمية المراة االيزيدية

االيزيدية

اربيل  ،نينوى ،
دهوك
دهوك

5

منظمة حمورابي لحقوق االنسان

المسيحين

6

مركز نينوى لحقوق االقليات

المسيحين

بغداد  ،نينوى ،
اربيل
نينوى  ،دهوك

غانم الياس سليم
قيدار حسن
حسام عبد هللا
ريام ظاهر حيدر
اواز خليل سمو
سوزان سفر اسماعيل
لويس مرقص

7

جمعية حوياذن ( وحدتنا ) الثقافية

المسيحين

نينوى

8

منظمة نيشا لتمكين الشباب

المسيحين

نينوى

9

منظمة العدالة لحقوق االقليات

الشبك

نينوى

10

رابطة نساء الشبك

الشبك

نينوى

11

منظمة راستي لحقوق االنسان

الشبك

نينوى  ،بغداد

12

جمعية أحياء التراث الموصلي

الشبك

نينوى  ،بغداد

وليام وردة
ادد يوسف اسحق
ميخائيل بنيامين داود
رستم شمعون
امين نجيب
ربيع بطرص يونس
ايمانويل سفر
حسين زينل علي
امل غازي جاسم
سوريا محمود احمد
فاطمة محمد علي
ازهر حامد الياس خضر
عمار حسن المقلب صافي
عزيز

تلفون
07507940387

07502477365
07701666339
07719821898
07507476351
07706367680
07511858134
07507621352

ايميل
bassamsalim777@gmail.com
Uday_cruoz@yahoo.com
Ghasin.alzaiton@gmail.com
qidar@ghasin-alzaiton.org
hussam.aim.net@gmail.com

Ream.eod@gmail.com
Awaz.khaleel@dakngo.org
sozan@dakngo.org
louiskhno@gmail.com

07701634139
07901448651

williamwarda4@gmail.com

07504133178

Adad.yousif@gmail.com

07504680489

Mikhail_ben@yahoo.com

07501606237

07702092615
07504010841
07510032524
77016265710
07507385302
07701700026
07515443208
07822332531
07508891447

rostamshamoonshaya@yahoo.com
Aymanakoo2@gmail.com

rabeakoza@yahoo.com
emanuelsafar@gmail.com
Jomr_ngo@yahoo.com
Amal_altahreer@yahoo.com
suriaqado@yahoo.com
shabakwomen@yahoo.com

rastyorgan@gmail.com
aa5816575@gmail.com

جاسم حيدر
تحسين حسين

07701602196
07701813457

13

منظمة أنصار الحرية االنسانية

البشرة السمراء

البصرة

انتصار حبيب المبروك
ميثم محمد جاسم

07722571994
07709995126

Abd55683@gmail.com

14

جمعية يردنا الخيرية

صابئة المندائية

بغداد

عادل مزهر رحمة
احمد عطية زرزور

07713078057
07810830884

eahab8501@gmail.com
Ahmed.zarzor.almandai@gmail.com

15

جمعية الثقافة المندائية

صابئة المندائية

اربيل

فائزة ذياب سرحان
نزار شنيشل زامل

16

منظمة نجدة الشعبية

17

منظمة افق للتنمية البشرية

عابر لالقليات
حقوق االنسان
عابر لالقليات
التنمية

العراق

هوكر جتو شيخة
سلمى عبدالعزيز

بغداد

طالب نوروز غالم
علي بخت

07581088017
07507570745
07701387538
07729797733
07901490419

faizadyab@gmail.com
Nazar.shneshil@gmail.com
Hogr.aim@gmail.com
salma.pao@yahoo.com
Taleb_gana_67@yahoo.com
ab.altmeme@gmail.com

07711123711

jasim.haydar@yahoo.com
Tahseen_haddad@yahoo.com
aintisaralmabruk@gmail.com

قائمة األسماء و سيلة االتصال
بأعضاء الهيئة العامة شبكة تحالف األقليات العراقية 2021-

18

منظمة الدراسات و المعلومات
الجندرية

عابر لالقليات
الجندر

19

منظمة االزدهار و التنمية

الزردشتي

كركوك

20

منظمة ميثرا للتنمية و الثقافة
اليارسانية
منظمة يارسان لتنمية الثقافية

كاكائية

كركوك

كاكائية

السليمانية

22

جمعية االنبثاق للتنمية والتطوير
االقتصادي
منظمة الكورد الفيلية لحقوق االنسان

21

23

اربيل

رمزية عبدالوهاب امير

07507524404
-07504513721
07508285494

فائزة فواد
جاسم محمد فهاد
رجب عاصي
ابراهيم ناظم حميد
رياض ياور عبد الحسين
فرهد نعمت امين
ماهر محمود
سجاد سالم حسين
اسراء محمد حسين

07708514077
07701275558
07714609305
07502242843
07705042109
07701447816
07707007513
07738377719
07702213771
07702272619

سوالف محمد امين

كورد الفيلي

واسط

كورد الفيلي

السليمانية

اسرين جمال

Ramziya_zana@yahoo.com

Dr.solavkakeiy@gmail.com
Faizafoad2@hotmail.com
Jasim_kirkuk@yahoo.com
rajabkakaei@yahoo.com
Ibrahimnadhim94@gmail.com
Yarsan.org@gmail.com
Rwriyadh1978@gmail.com
mahermahmmod@yahoo.com

sajadsalimh@gmail.com
Asraa_b@yahoo.com

Asrin.jamal@gmail.com

