
المشاركون/ات في المؤتمر الرابع

أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهرة – غزة.إبراهيم أبراش

أستاذ الدراسات الدولية في جامعة بيرزيت.أحمد جميل عزم

مديرة معهد دراسات المرأة – جامعة بيرزيت.إيلين كتاب 

رئيس مجلس العالقات الدولية.باسم نعيم

رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على قطاع غزة.جمال الخضري

جورج جقمان
أستاذ في برنامج الماجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان، ودائرة الفلسفة 

والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت.

ناشطة في المجال النسوي واالجتماعي، عضو في مجلس بلدية نابلس سابقا.خلود المصري

عضو مجلس أمناء مركز مسارات )مدير البحوث والسياسات(.خليل شاهين

ديانا بطو
معلقة دائمة في الشأن الفلسطيني في وسائل اإلعالم العالمية الدولية. مستشارة قانونية 

سابقة لوفد المفاوضات الفلسطيني.

رئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في فلسطين سابقا.ريما ترزي

عضو األمانة العامة لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية، عضو المجلس الوطني الفلسطيني.ريما نزال

األمينة العامة لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني »فدا«.زهيرة كمال

مديرة مركز الدراسات النسوية – القدس.ساما عويضة

أستاذ مساعد في دائرة االقتصاد بجامعة بيرزيت.سامية البطمة

صحافية وناشطة، منسقة مركز تطوير اإلعالم.سامية الزبيدي

رئيس مجلس إدارة مركز مسارات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الناشر للدعاية واإلعالن.سعد عبد الهادي

عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب.سمر األغبر

صحافية، منسقة اإلعالم في مركز شؤون المرأة – غزة. سمر الدريملي

مدير عام مؤسسة الحق، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان.شعوان جبارين

ناشط وحقوقي، مدير مكتب مركز مسارات في غزة.صالح عبد العاطي

كاتب ومحلل سياسي.طالل عوكل

أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية في جامعة األزهر  – غزة.عبير ثابت

عزمي الشعيبي
خبير في مجال الحكم الصالح ومكافحة الفساد، مستشار مجلس إدارة »أمان« لمكافحة 

الفساد، رئيس مجلس إدارة برلمانيون عرب ضد الفساد.
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مدير عام مركز الميزان لحقوق اإلنسان.عصام يونس

محاضرة في القانون الدولي وحقوق اإلنسان في كلية الدراسات العليا بجامعة بيرزيت.فالنتينا أزاروفا

كاتبة وأكاديمية، المؤسسة والمديرة العامة/ الرواة للدراسات واألبحاث.فيحاء عبد الهادي

نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نائب في المجلس التشريعي.قيس عبد الكريم

باحث.كميل منصور

مسؤولة العمل النسائي في حركة الجهاد اإلسالمي.ماجدة الحلو

رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني، نائب رئيس الوزراء ووزير االقتصاد الوطني سابقا.محمد مصطفى

عميد كلية اآلداب في جامعة بيرزيت.مجدي المالكي

مروان المعشر
نائب الرئيس للدراسات في مركز كارنيغي للشرق األوسط. شغل منصبَي وزير الخارجية 

ونائب رئيس الوزراء في األردن.

مريم أبو دقة
رئيسة مجلس إدارة جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية، وعضو المكتب 

السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، نائب في المجلس التشريعي.مصطفى البرغوثي

معين رباني
باحث متقدم في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ويساهم في تحرير موقع مجلّة 

جدلية، ومستشار سياساتي في موقع الشبكة، وعضو في مجلس إدارة مركز مسارات. 

ممدوح العكر
طبيب، رئيس مجلس أمناء مركز مسارات، مفوض في الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 

– ديوان المظالم.

عضو األمانة العامة لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية/ أمينة السر.منى الخليلي

باحث في المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار«  ومركز مدى الكرمل.مهند مصطفى

مديرة طاقم شؤون المرأة في قطاع غزة.نادية أبو نحلة

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مدير مؤسسة ياسر عرفات.ناصر القدوة

مفوض العالقات الدولية في حركة فتح.نبيل شعث

مدير عام معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، وزير سابق.نبيل قسيس

منسق األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط.نيكوالي مالدينوف

عضو مجلس أمناء مركز مسارات )المدير العام(.هاني المصري

أستاذ القانون الدولي، وعميد كلية الحقوق واإلدارة العامة في جامعة بيرزيت.ياسر العموري


