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 هواتف البعثات الدبلوماسية واملكاتب املعتمدة لدى الدولة )املقيمة(

 البريد اإللكتروني فاكس البعثـة هاتف البعثة الدولةإسم  م

 دول جملس التـعــاون
  44832041 44832111/2 الكويتدولة   .1

 44932278 514 / 44931910 مانع   سلطنة  .2
Office.omanembassy@ 
yahoo.com 

 الدول العــربيـــة
 at.doha@diplomatie.gov.tn 44128938 40162222 الجمهورية التونسية  .3

4.  
الجمهورية الجزائرية 
 الديمقراطية الشعبية

44835880 
44838729 

44836923 

44836072 
info@embalgdoha.com.qa 

 suemdoha2014@gmail.com 44833031  44831473 جمهورية السودان  .5

 مكتب رعاية المصالح اليمنية)
 (سفارة جمهورية السودان 

44432555 
44432720   

 د. محمد عبدهللا الزبيري 
 رئيس المكتب

66277763 
33009590   

نائب رئيس المكتب   – توفيق صالح القاضي

   50336944 والمسؤول المالي واإلداري والقنصلي

 somemdoh@gmail.com 44935751 44832771 جمهورية الصومال  .6

 dohemb@mofa.gov.iq 44216152 44216146 جمهورية العراق  .7

 info@syrembassy.com 40208295 40208205/10 الجمهورية العربية السورية  .8

 lebanondoha@hotmail.com 44114129 44114127 الجمهورية اللبنانية  .9

 ambdji.sec@gmail.com 44839245 44934657 جمهورية جيبوتي  .11

 palembs@qatar.net.qa 44688949 44692228 فلسطيندولة   .11

  44839407 44831231 ليبيا  .12

 doha@fm.gov.jo 44832173 44832202/3 المملكة األردنية الهاشمية  .13

 m.embassydoha@maec.gov.ma 44833416 44831885/4 المملكة المغربية  .14

 الدول األســـيويـــة
 embassy.doha@dfat.gov.au 40078503 40078500 أســـتراليـــا  .15

 azembassy@qatar.net.qa 44931755 44932450 جمهورية أذربيجان  .16

 qatar@afghanistan-mfa.net 44932330 44932319 جمهورية أفغانستان اإلسالمية  .17

 Iranemb.doh@mfa.gov.ir 44831665 44835300 اإلسالمية اإليرانية الجمهورية  .18

 embassy.doha@mfa.gov.tr 44951320 44951300 الجمهورية التركية  .19

 chinaemb_qa@mfa.gov.cn 44934201 44934203 جمهورية الصين الشعبية  .21

 tajemqatar@mfa.tj  44984694 44123906 جمهورية طاجيكستان  .21

 Doha.pe@dfa.gov.ph 44831595 44831585 جمهورية الفلبين  .22

 kgembassyqa@gmail.com 44131123 44131519/ 44415735 رغيزية يق جمهورية  .23

 amb.doha@mea.gov.in 44670448 44255700 جمهورية الهنـد  .24
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 البريد اإللكتروني فاكس البعثـة هاتف البعثة الدولةإسم  م

 admin@kbridoha.org 44657610 44657945/44664981 جمهورية إندونيسيا  .25

 parepdoha@mofa.gov.pk 44832227 44832525 جمهورية باكستان اإلسالمية  .26

  bdootqat@gmail.com 44671190 44671927 جمهورية بنغالديش الشعبية  .27

28.  
جمهورية سريالنكا الديمقراطية 

 االشتراكية
44677627/47 44674788 Slemb.doha@mfa.gov.lk 

 singemb_doh@mfa.sg 44128180 44128082 جمهورية سنغافورة  .29

 44128370 44128480 فيتنام االشتراكيةجمهورية   .31
vietnamembassy.doha@gmail.com 

vnemb.qa@mofa.gov.vn 

 doha@mfa.kz 44128014 44128015 كازاخستانجمهورية   .31

 Koemb_qa@mofa.go.kr 44833264 44832238/9 كورياجمهورية   .32

33.  
 جمهورية نيبال الديمقراطية

 االتحادية
44675681 44675680 eondoha@mofa.gov.np 

nembdoha@gmail.com 

 bruemb@qatar.net.qa 44836798 44831956 دار السالم بروناي سلطنة  .34

 mwdoha.kln@1govuc.gov.my 44836453 44836493/63 ماليزيا  .35

 thaidoh@qatar.net.qa 44930514 44934426 مملكة تايالند  .36

 eojqatar@dh.mofa.go.jp 40293655 44409000  اليابان  .37

 الدول األفــريـقيـــة
38.  

جمهورية أثيوبيا الفيدرالية 

 الديمقراطية 
40207000 44719588 ethioembassydoha@gmail.com 

  44817693 44817695 جمهورية أفريقيا الوسطى  .39

    جمهورية أوغندا  .41

  44838872 44837644/77 جمهورية السنغال  .41

 44115713 44930128 جمهورية بنين  .42
ambabenin-
doha@hotmail.com 

 44215495 44728915 جمهورية بوركينافاسو  .43
Amba.burkina.doha@diplomatie.

gov.bf 

 doha@nje.go.tz 40294067 40360860 االتحادية جمهورية تنزانيا  .44

 doha.admin@dirco.gov.za 44835961 44857111 جنوب أفريقياجمهورية   .45

    )كوت ديفوار(جمهورية ساحل العاج   .46

 44719145 44652002 جمهورية غامبيا  .47
gambiaembassydoha@
gmail.com 

 doha@mofa.gov.gh 44986094 44364486 جمهورية غانا  .48

 44831730 44931870 كينياجمهورية   .49
information@kenyaemba
ssydoha.com 

 libemg.doha@yahoo.com 44125675 44125672 ريايليبجمهورية   .51

 ambamali.doha@gmail.com 44922607 44515960/70 اليـمجمهورية   .51

  44936346 44485000 جمهورية نيجيريا الفدرالية  .52

 44423680 44219045/362 جمهورية النيجر   .53
ambanigerqatar@hotmail
.com 

 eriembqa@yahoo.com 44664139 44667934 إرتريادولة   .54

 44933216 1537/ 44933145 مملكة سوازيالند  .55
info@swazilandembassy 
qatar.org 
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 البريد اإللكتروني فاكس البعثـة هاتف البعثة الدولةإسم  م

 الدول األوروبيـــة
 emb_qa@mfa.gov.ua 44719534 44147297/8 أوكرانيا  .56

 embassy.doha@mfa.gov.al 40027413 40027413 األلبانيةالجمهورية   .57

 ambasciata.doha@esteri.it 44831909 44831802 الجمهورية اإليطالية  .58

 doha@mne.pt 44189545 44864691 الجمهورية البرتغالية  .59

 info@bhembassyqatar.com 44113234 44113828 والهرسك البوسنةجمهورية   .61

 44021701  44021777 الجمهورية الفرنسية   .61
ambadoha@qatar.net.qa 
contact@ambafrance-qa.org 

 44933087 44934390/1 الجمهورية القبرصية  .62
secretary@cyprusembass
y.org.qa 

 info@doha.diplo.de 44082333 44082300 جمهورية ألمانيا االتحادية  .63

 doha-ob@bmeia.gv.at 40337373 40337300/1 جمهورية النمسا  .64

 gremb.doha@mfa.gr 44128160 44128150 جمهورية اليونان  .65

 embassy.doha@mfa.bg 44120024 44120023 جمهورية بلغاريا  .66

 44110307 44113230 جمهورية بولـندا  .67
Doha.amb.sekretariat@msz.
gov.pl 

 qatar@mfa.gov.by 44862579 44690989 جمهورية بيالروس  .68

 doha.emb@mfa.gov.ge 44739495 44739499 جمهورية جورجيا  .69

 doha@mae.ro 44934747 44934848 جمهورية رومانيا  .71

 embsrbqat@gmail.com 44439656 44175181 جمهورية صربيا  .71

 croemb.doha@mvep.hr 44835175 44835188/224 جمهورية كرواتيا  .72

  44831572 44931374 مقدونياجمهورية   .73

 doha@mfa.gov.md 44935700 44421303 جمهورية مولدوفا  .74

 mission.doh@mfa.gov.hu 44932537 44932531/34 جمهورية هنغاريا  .75

 rusemb@qatar.net.qa 44836243 44836231 االتحادية روسيا  .76

 40203402 40203400 سويسرا   .77
doh.vertretung@eda.adm
in.ch 

 emb.doha@maec.es 44835887 44835886 سبانياإمملكة   .78

 ambassaden.doha@gov.se 44443350 44449500 مملكة السويد  .79

 embassy.doha@fco.gov.uk 44962086 44962000 المملكة المتحدة )بريطانيا(  .81

 doha@diplobel.fed.be 44930151 44931499 مملكة بلجيكا  .81

 doh@minbuza.nl 44836340 44954707 مملكة هولندا  .82
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 البريد اإللكتروني فاكس البعثـة هاتف البعثة الدولةإسم  م

 الدول األمريكيــــة
 eqatr@mrecic.gov.ar 44273609 44173601 جمهورية األرجنتين  .83

 eecucatar@cancilleria.gob.ec 40161803 40161800 جمهورية اإلكوادور  .84

 uruqatar@gmail.com 44113540 44113833 جمهورية األوروغواي  .85

 embapar.qatar@mre.gov.py 44148247 44935218 جمهورية الباراغواي  .86

 44838087 44838812 االتحاديةجمهورية البرازيل   .87
brasemb.doha@ 
itamaraty.gov.br 

 info@domrepemb-qatar.com 44113267 44113868 كانيجمهورية الدومين  .88

 esvq@rree.gob.sv 44110196 44110195 جمهورية السلفادور  .89

  44837477 44837740 جمهورية بنما  .91

 nfo@peruembassy.com.qa 44915940 44915944 بــيروجمهورية   .91

 embve.qadoh@mppre.gob.ve 44932729 44932730/4 البوليفارية فنزويالجمهورية   .92

 embacubacatar@gmail.com 44110387 44110713 كوباجمهورية   .93

 44980106 44980094 جمهورية كوستاريكا  .94
info@costaricaembassy-
qatar.net 

 dohag@international.gc.ca 44199035 44199000 كندا  .95

 pasdoha@state.gov 44884298 44966000 الواليات المتحدة األمريكية  .96

 embqatar@sre.gob.mx 44672881 44508000 الواليات المتحدة المكسيكية  .97

 

 فاكس البعثـة هاتف البعثة البعثةإسم  م

1.  
 األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةمكتب 

 44113015 3 / 44113290 واليمن لدى الدول العربية في منطقة الخليج(  اليونسكو) 

 44858888 الصناعيةمنظمة الخليج لالستشارات   .2
44831723 
44831465  

 44431832 1/ 44431847 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )ألفاو(  .3

 40129193 40129190 كز العربي للتدريب التربوي لدول الخليجرالم  .4

 6 / 44048415 44048400 منتدى الدول المصدرة للغاز  .5

 44209288 44209222 المخدرات لمجلس التعاونمركز المعلومات الجنائية لمكافحة   .6

7.  
 المفوضية السامة لحقوق اإلنسان

مركز األمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق 

 االنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية

4493 2544 44935790 

Email: dohacentre@ohchr.org 
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