
 

 اللواء عباس إبراھیم
 اللبناني المدیریة العامة لألمن العام

 العدلیة، بیروت

 2018كانون األول  17بیروت في 

 إبراھیم المحترم،عباس سیادة اللواء 
 تحیة طیبة وبعد، 

تشرین  27وردّكم علیھا في  2018تشرین األول  25استتباعا لمراسلتنا مع مكتبكم في 
، نكتب إلیكم باسم "ھیومن رایتس ووتش" و"المؤسسة العربیة للحریات 2018الثاني 

والمساواة" لنشكركم على ردّكم المفّصل، ولنطلب اجتماعا رسمیا معكم لمناقشة القضایا 
الحقوق  التي تطرقتم إلیھا في ردكم باإلضافة إلى آخر تطورات الحملة ضد المدافعین عن

 الجندریة والجنسانیة في لبنان.

 29فقد الحظنا تحدیدا أن العدید من المشاركین العرب في مؤتمر "ندوى"، المنعقد في 
 ، ُمنعوا من بعده من دخول األراضي اللبنانیة.2018أیلول 

نأمل أن یتیح لنا االجتماع فرصة تقدیم أنفسنا وعملنا حول حقوق األقلیات الجندریة 
انیة وتأسیس عالقة عمل قائمة على االحترام المتبادل من أجل حقوق اإلنسان والجنس

 والحریات الفردیة.

. ونشكر لكم مسبقا اھتمامكم 2019كانون الثاني  15نتمنى الحصول على ردكم قبل 
بطلبنا. یمكنكم االتصال بي على الرقم ************ أو عبر البرید اإللكتروني 

 مع فائق االحترام والتقدیر،
 لما فقیھ

 نائبة مدیرة قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 ھیومن رایتس ووتش 

·باریس ·نیو یورك · نیروبي  ·موسكو ·نجلسألوس   ·لندن · جوھانسبورغ ·جنیف · شیكاغو ·بروكسیل ·برلین · بیروت · أمستردام
 زیورخ · واشنطن ·تورنتو · طوكیو ·فرانسیسكوسان 

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبفقیھ الم
 إریك غولدستین، نائب المدیرة

 شمسي، مدیر التواصل والمرافعة أحمد بن

 االستشاریةاللجنة 
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني
 جمال أبو علي
 یاسر عكاوي

 الدوسري ھالة
 صالح الحجیالن

 عبدالغني اإلیراني
 أحمد المخیني

 غانم النجار
 لیزا أندرسون
 شاؤول بخاش

 دیفید بیرنشتاین
 بیرنشتاینروبرت 

 نیثان براون
 بول شیفیغني

 ھناء إدوار
 بھي الدین حسن
 حسن المصري
 منصور فرحان

 لبنى فریح غورغیس
 آیل كروس

 عمر حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت
 أحمد منصور

 ستیفان ماركس
 عبدالعزیز نعیدي

 نبیل رجب
 فیكي رسكین

 تشارلز شماس
 شینبیرغشید 

 تاماسیبي سوزان
 مصطفى تلیلي

 ھیومن رایتس ووتش
 كینیث روث، المدیر التنفیذي

المدیر التنفیذي  ةنائب میشیل ألكساندر،
 والمبادرات العالمیة

 ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا
 تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات

 تكنولوجیا المعلوماتولید أیوب، مدیر 
 االتصاالات ةإیما دالي، مدیر

 باربرا غولییلمو، مدیر المالة واإلدارة
 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج

 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام
 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج

 جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة
 البرامججو ساوندرز، نائب مدیر 

 الموارد البشریة ةفرانسیس سینا، مدیر

 ھیومن رایتس ووتش

 7بنایة ساغا، الطابق 
 طریق الشام، الصیفي

 بیروت، لبنان
 01217670ھاتف: 

 01217635فاكس: 
 beirut@hrw.orgبرید إلكتروني: 
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