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    البيانات الشخصية     

 االسم: إيهان جاف 

 الجنسية: نرويجى 

  درامن -الإلقامة: مملكة النرويج 

  : 004740556904الجوال 

   م  1967 :ميالدالتاريخ 

 طفالن متزوج و لدى: الحالة االجتماعية 

 

    المؤهالت العلمية    

 بكالوريوس القانون و السياسة 

 دبلوم فى القانون الدولى اإلنسانى 

 دبلوم فى السياسة الدولية 

 الدكتوراه الفخرية فى القانون الدولى العام 

 

    أبرز اللقاءات و اإلجتماعات     

  2014ى ال 2006حضور إجتماعات و مؤتمرات منظمة العفو الدولية من عام. 

  2006فى مملكة السويد منذ عام  "أناليندا"حضور إجتماعات و ورش عمل خاصة بمؤسسة 

 ات بين الشرق األوسط و أوربا.لتبادل الحظار

 نسان و تفعيلها فى الوطن إجتماع مع سفير اإلتحاد األوروبى فى النرويج بخصوص حقوق اإل

 العربى.

 لمباحثة أوضاع حقوق اإلنسان فى سر النجار" إجتماع مع السفير الفلسطينى فى النرويج "يا

 فلسطين.

 فإيهان جا
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 عن سوريا في اإلنسان حقوق ثقافة نشر بخصوص السويد مملكة في السوري السفير مع إجتماع 

 التوعوية. المشاريع طريق

 اإلنسان حقوق لقضايا المملكة دعم حول مباحثةلل النرويج في السعودي السفير مع إجتماع. 

 لحقوق الحالي الوضع لمباحثة السويد في العراقية السفارة في عراقيال القنصل مع إجتماع 

 .والالجئين اإلنسان

 شکره کتاب وتقديم سويدلا مملکة فی لبنان دولة سفير "عجمی علی" السفير سعادة زياره. 

 والنواب الوزارء من عدد بحضور النرويجي والبرلمان الوزراء مجلس في متكررة إجتماعات. 

 الحزب رئيسة هلفشن كرستين يدةالس مع إجتماع SW   النرويج بمملكة والتعليم التربية ووزيرة 

 .العربي المجتمع في التعليم تطوير سبل في للبحث

 لمباحثة لندن في الدولية العفو منظمة وممثلة النرويج في الدولية العفو منظمة رئيس مع إجتماع 

 .العربي الربيع خضم في العربي للوطن الحالي الوضع

 األوروبي األتحاد سفراء مع ةمتعدد لقاءات حضور. 

 جنيف في اإلنسان لحقوق الدولي بالمجلس الخاصة العمل وورش المؤتمرات من العديد حضور 

 .ونيورك

 اإلنسان لحقوق السامية المفوضية تنظمها التي والمؤتمرات اللقاءات من العديد حضور. 

  ٢٠١٥فی دولــة الکويت .  ١٢حضور الملتقی االعالمی 

  ٢٠١٥حضور المۆتمر الدولی لتعزيز الشرعية فی اليمن / استنبول 

 

     المناصب و الخبرات العملية     

  الدولي والقانون اإلنسان لحقوق األوربي العربي المركزأمين عام. 

 في بريطانێا اإلنسانية والعلوم للدراسات األورمتوسطية لألكاديمية عام مدير. 

 األوربي العربي للمركز الدولية اإلستشارية للهيئة العام المشرف. 

 و المجتمع المدنى اإلنسان حقوق لمؤسسة النرويج فرع رئيس. 

  النرويج مملكة في االنسان قحقومسئول مكتب. 

 لير مدينة في اليساري الحزب إدارة مجلس نائب رئيسSV   

 يةالدول العفو منظمة عضو. 

 .عضو الصليب األحمر الدولى 

 .أمين عام و مؤسس إتحاد المدافعين عن حقوق األنسان العرب 

 األوسط والشرق أوربا في الدولية المنازعات في دولي محكم. 

 لية لمجموعة من قضايا المنازعات الدولية فى أوربا.مستشار هيئة إستشارية دو 

 ولى من وزارة حقوق اإلنسان فى العراق.مدرب مدربين محترفين فى مجال حقوق اإلنسان الد 
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 األوسط والشرق أوربا في الدولية للمنازعات الدولي والتحكيم الدولي القانون مجال في محترف ربمد 

 .بريطاني بإعتماد

 النزاعات وتسوية لتحکيما المصری تحادلإل قليمیاإل المدير (EFADR  )والمملکة النرويج مملکة فی 

 .اوربا دول افةوک البريطانية المتحدة

  لير ةمدينبلدية  إدارة عضو في مجلس المعوقية في. 

 .عضو احتياط في مجلس إدارة بلدية مدينة لير 

 محافظة مجلس رشحم Telemark النرويج مملكة في  2011 لعام. 

 النرويج مملكة في ريوكان لمدينة 2011 لعام المدينة مجلس مرشح. 

 

 
 
 
 

 


