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Senior Advisors  /  المستشارون

إيليا زريق / كندا
اأ�ضتاذ فخري يف علم االجتماع بجامعة كوينز، كندا

Elia Zureik / Canada

Professor Emeritus of Sociology at Queen's University, Canada

أنيس قاسم / االأردن
حمام دويل، وموؤ�ض�س كتاب فل�ضطني ال�ضنوي للقانون الدويل

Anis Kassim / Jordan

International Lawyer and Founder of The Palestine Yearbook of 
International Law

جون كويجلي / الواليات املتحدة االأمريكية
اأ�ضتاذ القانون بجامعة والية اأوهايو

John Quigley / USA

 Professor of Law at the Ohio State University

جيرترود أوير بوريا دولمو / النم�ضا
االأمينة العامة ملنتدى كراي�ضكي للحوار الدويل

Gertraud Auer Borea D’olmo / Austria

 Secretary-General, Kreisky Forum for Internatonal Dialogue

حسن نافعة / م�ضر
اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية بجامعة القاهرة

Hassan Nafaa / Egypt

Professor of Political Science, Cairo University
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حنان عشراوي / فل�ضطني
ع�ضو �ضابق يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�ضطينية

Hanan ASHRAWI / Palestine

Former Member of the PLO Executive Committee

دريس فان أغت / هولندا
�ضابق، موؤ�ض�س منتدى احلقوق

 Dries Van Agt / The Netherlands

Former Prime Minister
Founder of The Rights Forum

رانيا ماضي / �ضوي�ضرا
حمامية دولية، وخبرية م�ضتقلة يف املنظمة الدولية للهجرة

Rania Madi / Switzerland

 International Lawyer, Independent Expert, IOM

رضوان نويصر / تون�س
م�ضت�ضار دويل يف اللجوء والهجرة، ع�ضو �ضابق يف مفو�ضية االأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني

Radhouane Nouicer / Tunisia

International Consultant: asylum and migration, former
long-term UNHCR senior staff member

روزماري صايغ / قرب�س/لبنان
عاملة يف االأنرثوبولوجيا وموؤرخة يف التاريخ ال�ضفوي

Rosemary Sayigh / Cyprus/ Lebanon

Anthropologist and Oral Historian

Senior Advisors  /  المستشارون
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ريتشارد فالك / الواليات املتحدة االأمريكية
اأ�ضتاذ فخري يف القانون الدويل بجامعة برين�ضتون

Richard Falk / USA

Professor Emeritus of International Law at Princeton University

ريم أبو حسان / االأردن
وزيرة �ضابقة - وزارة التنمية االجتماعية

Reem Abu-Hassan / Jordan

Former Minister of Social Development

سالم تماري / فل�ضطني/الواليات املتحدة االأمريكية
اأ�ضتاذ علم االجتماع يف جامعة بريزيت، واأ�ضتاذ م�ضاعد يف مركز الدرا�ضات العربية املعا�ضرة يف 

جامعة جورج تاون
Salim Tamari / Palestine/USA

Professor of Sociology at Birzeit University and an adjunct 
professor at the Center for Contemporary Arab Studies at 
Georgetown University

سام بحور / فل�ضطني
رجل اأعمال، وكاتب، ونا�ضط

Sam Bahour / Palestine

 Writer, Businessman and Activist

سلمان أبو ستة / الكويت
موؤ�ض�س هيئة اأر�س فل�ضطني

Salman Abu-Sitta / Kuwait

Founder of Palestine Land Society

Senior Advisors  /  المستشارون
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عريب الرنتاوي / االأردن
مدير مركز القد�س للدرا�ضات ال�ضيا�ضية

Oraib Al-Rantawi / Jordan

Director-General, Al Quds Center for Political Studies

غادة كرمي / بريطانيا
باحثة بجامعة اإك�ضرت وطبيبة وموؤلفة

Ghada Karmi / UK

Palestinian-born academic, physician and author

كارين أبو زيد / الواليات املتحدة االأمريكية
املفو�س العام ال�ضابق لالأونروا

Karen Abuzayd / USA

Former UNRWA Commissioner-General

كميل منصور / فرن�ضا
االأمني العام ملجل�س اأمناء موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية

Camille Mansour / France

Secretary-general of Institute for Palestine Studies (IPS) Board of 
Trustees

لميس أندوني / قطر
�ضحفية م�ضتقلة عملت يف تغطية اأخبار ال�ضرق االأو�ضط ملدة ثالثة عقود

Lamis Andoni / Qatar

Independent journalist covering the Middle East for three 
decades

Senior Advisors  /  المستشارون
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لويزا مورجانتيني / اإيطاليا
ع�ضوة �ضابقة يف الربملان االأوروبي، ع�ضوة بارزة يف حركة ال�ضالم االإيطالية

Luisa Morgantini / Italy

Former member of the European Parliament, prominent 
member of the Italian peace movement

مايكل لينك / كندا
اأ�ضتاذ م�ضارك يف القانون، جامعة وي�ضرتن اأونتاريو، ممثل االأمني العام ال�ضابق لالأمم املتحدة

Michael Lynk / Canada

Associate Professor in Law, University of Western Ontario, former 
UN SRoPt

مهدي عبد الهادي / فل�ضطني
رئي�س اجلمعية الفل�ضطينية االأكادميية لل�ضوؤون الدولية )موؤ�ض�ضة با�ضيا(

Mahdi Abdul-Hadi / Palestine

Chairman of the Palestinian Academic Society for the Study of 
International Affairs (PASSIA)

نور مصالحة / فل�ضطني/بريطانيا
املدير ال�ضابق ملركز الدين والتاريخ يف جامعة �ضانت ماري، تويكنهام

حاليًا؛ ع�ضو مركز الدرا�ضات الفل�ضطينية يف مدر�ضة الدرا�ضات ال�ضرقية واالإفريقية، جامعة لندن
Nur Masalha / Palestine/UK

Former Director of the Centre for Religion and History at St. 
Mary’s University, Twickenham; currently a member of the 
Centre for Palestine Studies, SOAS, University of London

Senior Advisors  /  المستشارون
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ياسين أبو عواد / االأردن
مدير عام �ضابق لدائرة ال�ضوؤون الفل�ضطينية، احلكومة االأردنية

Yasin Abu-Awwad / Jordan

Former Director General, Department of Palestinian Affairs, 
Government of Jordan

يوسف منصور / االأردن
وزير دولة �ضابق لل�ضوؤون االقت�ضادية

Yusuf Mansur / Jordan

Former Minister of State for Economic Affairs

نيكوالس موريس / بريطانيا
املبعوث ال�ضابق للمفو�ضية ال�ضامية لالأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني

Nicholas Morris / UK

Former UNHCR Special Envoy and long-term staff member

Senior Advisors  /  المستشارون
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Experts  /  الخبراء

أحمد األشقر / فل�ضطني
قا�ٍس يف حمكمة جنايات رام اهلل

Ahmed Al-Ashqar / Palestine

Judge in the Criminal Court Authority of Ramallah

آردي امسيس / كندا
اأ�ضتاذ القانون امل�ضاعد بجامعة كوينز

Ardi Imseis / Canada

Assistant Professor of Law at Queen’s University

آن عرفان / بريطانيا
حما�ضرة يف كلية لندن اجلامعية

Anne Irfan / UK

Lecturer, University College London

إيميليو دابد / كندا
اأ�ضتاذ القانون امل�ضاعد، جامعة يورك

Emilio Dabed / Canada

Adjunct Professor of Law, York University

تيري بوالتا / فل�ضطني
نا�ضطة ثقافية يف القد�س ال�ضرقية

Terry Boullata / Palestine

Cultural Activist in East Jerusalem
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Experts  /  الخبراء

تيري ريمبل / كندا
عامل م�ضتقل

Terry Rempel / Canada

Independent scholar

جابر سليمان / لبنان
موؤ�ض�س ومدير مركز حقوق الالجئني/عائدون، لبنان

Jaber Suleiman / Lebanon

Founder and Director of Aidoun, Lebanon

جالل الحسيني / االأردن
باحث اأول، املعهد الفرن�ضي لل�ضرق االأو�ضط

Jalal Al-Husseini / Jordan

Senior researcher, Institut français du Proche-Orient (IFPO)

جمال عثامنة / فل�ضطني
ممار�س

Jamal Atamneh / Palestine

 Practitioner

جنان بستكي / االإمارات العربية املتحدة
اأ�ضتاذة القانون الدويل امل�ضارك يف جامعة االإمارات العربية املتحدة

Jinan Bastaki / UAE

Associate Professor of International Law at the United Arab 
Emirates University
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جو كيلسي / لبنان
باحثة م�ضتقلة، متخ�ض�ضة يف �ضوؤون االأونروا، والربنامج التعليمي للوكالة على وجه اخل�ضو�س

Jo Kelcey / Lebanon

Independent researcher, specialist on UNRWA and in particular 
the agency’s education program

جوزيف شيشال / م�ضر
من�ضق �ضبكة حقوق االأر�س وال�ضكن -التحالف الدويل للموئل

Joseph Schechla / Egypt

Coordinator, Housing and Land Rights Network – Habitat 
International Coalition

حسن أيوب / فل�ضطني
اأ�ضتاذ م�ضاعد يف العلوم ال�ضيا�ضية بجامعة النجاح الوطنية

Hasan Ayoub / Palestine

Assistant Professor in Political Science at An-Najah National 
University

داود كّتاب / االأردن
�ضحفي ونا�ضط

Daoud Kuttab / Jordan

Journalist and Activist

داون شاتي / بريطانيا
اأ�ضتاذة فخرية يف االأنرثوبولوجيا والهجرة الق�ضرية بجامعة اأك�ضفورد

Dawn Chatty / UK

Professor Emerita of Anthropology and Forced Migration at 
Oxford University

Experts  /  الخبراء
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ديانا بوتو / فل�ضطني/كندا
حمامية وم�ضت�ضارة قانونية �ضابقة لوحدة دعم التفاو�س  يف ال�ضلطة الفل�ضطينية

Diana Buttu / Canada/Palestine

Lawyer, Former Legal Advisor to Negotiation Support Unit of PA

رالف وايلد / بريطانيا
اأكادميي وخبري يف القانون الدويل العام، ع�ضو هيئة تدري�س يف كلية لندن اجلامعية

Ralph Wilde / UK

Academic and expert in public international law, faculty 
member at University College London

رامي خوري / لبنان
مدير امل�ضاركة العاملية واأ�ضتاذ ال�ضحافة امل�ضاعد يف اجلامعة االأمريكية يف بريوت

Rami Khouri / Lebanon

Director of Global Engagement and adjunct professor of 
journalism at the American University of Beirut (AUB)

رامي عدوان / االأردن
املمثل املقيم للمعهد الهولندي للدميقراطية التعددية

Rami Adwan / Jordan

Resident Representative of the Netherlands Institute for 
Multiparty Democracy

رانيا حماد / اإيطاليا
اأ�ضتاذة م�ضاعدة �ضابقة يف العالقات الدولية، كاتبة ونا�ضطة

Rania Hammad / Italy

Former adjunct professor in International Relations, published 
author and activist

Experts  /  الخبراء
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رانيا محارب / فل�ضطني/اأيرلندا
باحثة، جمل�س البحوث االأيرلندي يف املركز االأيرلندي حلقوق االإن�ضان، يف جامعة اأيرلندا 

الوطنية، غالواي
Rania Muhareb / Palestine/ Ireland

Irish Research Council and Hardiman PhD scholar at the Irish Centre 
for Human Rights, at the National University of Ireland, Galway

ربى صالح / بريطانيا
برفي�ضورة يف درا�ضات اجلندر، مدر�ضة الدرا�ضات ال�ضرقية واالإفريقية يف جامعة لندن

Ruba Salih / United Kingdom

Professor in Gender Studies, SOAS University of London

رجا ذيب / هولندا
موؤ�ض�س ومدير مركز حقوق الالجئني/عائدون، �ضوريا

Raja Deeb / Netherlands

Founder and Director of Aidoun, Syria

رمزي بارود / الواليات املتحدة االأمريكية
”Palestine Chronicle“ ضحفي وم�ضت�ضار اإعالمي وموؤلف وكاتب عمود وحمرر يف �ضحيفة�

Ramzy Baroud / USA

Journalist, media consultant, author, columnist, editor of 
Palestine Chronicle

رندة فرح / كندا
اأ�ضتاذة م�ضاركة يف االأنرثوبولوجيا، جامعة وي�ضرتن اأونتاريو

Randa Farah / Canada

Professor of Anthropology, Western University, Ontario

Experts  /  الخبراء
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ريكاردو بوكو / �ضوي�ضرا
اأ�ضتاذ علم االجتماع ال�ضيا�ضي يف ق�ضم االأنرثوبولوجيا وعلم االجتماع يف املعهد العايل للدرا�ضات 

الدولية والتنمية، جنيف
Riccardo Bocco / Switzerland

Professor of Political Sociology at the Anthropology and 
Sociology Department of the IHEID in Geneva

ريكس برينن / كندا
اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية بجامعة ماكجيل

Rex Brynen / Canada

Professor of Political Science at McGill University

زيد عيادات / االأردن
مدير مركز الدرا�ضات اال�ضرتاتيجية، االأردن

Zaid Eyadat / Jordan

Director of the Centre for Strategic Studies, Jordan

ساري حنفي / لبنان
اأ�ضتاذ علم االجتماع يف اجلامعة االأمريكية ببريوت

Sari Hanafi / Lebanon

Professor of Sociology at American University Beirut

سارة روي / الواليات املتحدة االأمريكية
باحثة اأولى، مركز هارفارد لدرا�ضات ال�ضرق االأو�ضط

Sara Roy / USA

Senior Research Scholar, Harvard Centre for Middle East Studies

Experts  /  الخبراء
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سامي ميعاري / فل�ضطني/الواليات املتحدة االأمريكية
حما�ضر يف ق�ضم درا�ضات العمل يف جامعة تل اأبيب

Sami Miari / Palestine/US

Lecturer at the Department of Labor Studies in Tel-Aviv 
University

سمر محارب / االأردن
موؤ�ض�ضة م�ضاركة، الرئي�ضة التنفيذية ملنظمة النه�ضة العربية للدميقراطية والتنمية )اأر�س(

Samar Muhareb / Jordan

Co-founder and CEO of Arab Renaissance for Democracy and 
Development (ARDD)

سوزان أكرم / الواليات املتحدة االأمريكية
اأ�ضتاذة القانون بجامعة بو�ضطن

Susan Akram / USA

Professor of Law at Boston University

عاصم الخليل / فل�ضطني
اأ�ضتاذ القانون بجامعية بريزيت

Asem Khalil / Palestine

Professor of Law at Birzeit University

عالء جرادات / فل�ضطني
مدير موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية، رام اهلل

Ala Jaradat / Palestine

Director of Institute for Palestine, Ramallah Branch

Experts  /  الخبراء
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عروب العابد / االأردن
باحثة يف مركز الدرا�ضات اللبنانية

Oroub El-Abed / Jordan

Researcher at the Centre for Lebanese Studies

فداء عبد الهادي ناصر / الواليات املتحدة االأمريكية/ فل�ضطني
نائبة املراقب الدائم لدولة فل�ضطني لدى االأمم املتحدة

Feda Abdelhady-Nasser / USA/Palestine

Deputy Permanent Observer of the State of Palestine to the 
United Nations

فيكتور قطان / بريطانيا
زميل باحث اأول، جامعة نوتنغهام

Victor Kattan / UK

 Senior Research Fellow, Nottingham University

كچيرستى بيرغ / الرنويج
زميلة اأبحاث ما بعد الدكتوراة، معهد كري�ضتيان مي�ضل�ضن

Kjersti Berg / Norway

Post-doctoral Fellow at Chr. Michelsen Institute

ليكس تاكنبرج / النم�ضا
م�ضت�ضار �ضيا�ضات اأول، منظمة النه�ضة العربية للدميقراطية والتنمية )اأر�س(، موظف �ضابق يف 

االأونروا
Lex Takkenberg / Austria

ARDD Senior Policy Advisor, former long-term (senior) staff 
member of UNRWA

Experts  /  الخبراء
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لينا الملك / كندا
حمامية �ضركات، م�ضت�ضارة قانونية وتنموية �ضابقة، خبرية يف التعوي�ضات الفل�ضطينية

Lena El-Malak / Canada

Corporate lawyer, former legal and development consultant, 
expert on Palestinian reparations

ماندي تيرنر / بريطانيا
اأ�ضتاذة ال�ضراع وال�ضالم وال�ضوؤون االإن�ضانية، جامعة مان�ض�ضرت

Mandy Turner / UK

Professor of Conflict, Peace and Humanitarian Affairs, 
Manchester University

مريم أبو سمرة / االأردن/اإيطاليا
باحثة رئي�ضة يف منظمة النه�ضة العربية للدميقراطية والتنمية )اأر�س(

Mjiriam Abu Samra / Jordan/Italy

Senior Research Officer at Arab Renaissance for Democracy 
and Development (ARDD)

معتز قفيشة / فل�ضطني
اأ�ضتاذ القانون الدويل يف جامعة اخلليل، كلية القانون والعلوم ال�ضيا�ضية

Mutaz Qafisheh / Palestine

Professor of International Law at Hebron University, College of 
Law and Political Science

معين رباني / هولندا
حملل �ضيا�ضي، موؤ�ض�س وحمرر م�ضارك يف ''جدلية''

Mouin Rabbani / Netherlands

Political Analyst/ Co-Editor of Jadaliyya

Experts  /  الخبراء
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منال قرطام / لبنان
اأخ�ضائية تنمية وو�ضيطة/نا�ضطة حقوقية

Manal Kortam / Lebanon

Development Specialist and Mediator/ Human Rights Activist

منير نسيبة / فل�ضطني
اأ�ضتاذ القانون امل�ضاعد، مدير عيادة حقوق االإن�ضان ومركز العمل املجتمعي، جامعة القد�س

Munir Nuseibah / Palestine

Assistant Professor of Law, Director of Human Rights Clinic and 
Community Action Centre, Al Quds University

ميريام مارسيلو لوبيز / فرن�ضا
م�ضت�ضارة اأولى، منظمة النه�ضة العربية للدميقراطية والتنمية )اأر�س(

Myriam Marcuello-Lopez / France

Senior Advisor, Arab Renaissance for Democracy and Develop-
ment (ARDD)

ميك دمبر / بريطانيا
اأ�ضتاذ �ضيا�ضات ال�ضرق االأو�ضط بجامعة اإك�ضرت

Mick Dumper / UK

 Professor in Middle East Politics at Exeter University

نجيمة علي / نيوزيالندا
نا�ضطة �ضيا�ضية، واأكادميية لديها خلفية يف العلوم ال�ضيا�ضية وعلم االجتماع يف جامعة اأوتاجو

Njimeh Ali / New Zealand

Political and Academic Activist with a background in Political 
Science and Sociology at the University of Otago

Experts  /  الخبراء
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نديم شهادي / لبنان
املدير التنفيذي للمقر الرئي�ضي للجامعة اللبنانية االأمريكية واملركز االأكادميي يف نيويورك

Nadim Shehadi / Lebanon

Executive Director of the LAU New York Headquarters and 
Academic Center

نيل جبيام / الواليات املتحدة االأمريكية
اأ�ضتاذة م�ضاركة يف االأنرثوبولوجيا، جامعة والية اآيوا

Nell Gabiam / USA

Associate Professor of Anthropology, Iowa State University

هانيا عسالي / الواليات املتحدة االأمريكية
م�ضت�ضارة وباحثة م�ضتقلة، حمامية �ضركات �ضابقة وم�ضت�ضارة داخلية، موظفة �ضابقة يف وحدة 

دعم مفاو�ضات منظمة التحرير الفل�ضطينية
Hania Assali / USA

 Freelance consultant and researcher, former corporate lawyer 
and in-house counsel, former staff of the PLO Negotiations 
Support Unit

يارا هواري / فل�ضطني
الزميلة ال�ضيا�ضاتية االأولى يف ''ال�ضبكة''

Yara Hawari / Palestine

Senior Palestine Policy Fellow of Al-Shabaka

Experts  /  الخبراء
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Youth leaders  /  القادة الشباب

إحسان عادل / ال�ضويد
موؤ�ض�س ومدير موؤ�ض�ضة القانون من اأجل فل�ضطني

Ihsan Adel / Sweden

Founder and Director, Law for Palestine

إيمان أبو زعيتر / ال�ضويد
من�ضقة م�ضاريع، موؤ�ض�ضة القانون من اأجل فل�ضطني

Iman Abu Zueiter / Sweden

Project Coordinator, Law for Palestine

دالل جابر / الواليات املتحدة االأمريكية
حمامية ونا�ضطة اأمريكية من اأ�ضل فل�ضطيني، زميلة بحث موؤ�ض�ضة القانون من اأجل فل�ضطني

Dalaal Jaber / USA

Palestinian-American lawyer and activist, Research Fellow, Law 
for Palestine

سارة تريون / اإيطاليا
�ضابط بحث، منظمة النه�ضة العربية للدميقراطية والتنمية )اأر�س(

Sara Troian / Italy

Research Officer, Arab Renaissance for Democracy and Devel-
opment (ARDD)

mailto:musaabbalchi@gmail.com
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غادة الريان / �ضوي�ضرا
من�ضقة، موؤ�ض�ضة القانون من اأجل فل�ضطني

Ghada Alrayan / Switzerland

Coordinator, Law for Palestine

مصعب بلشي / الواليات املتحدة االأمريكية
Dataminr حملل معلومات ملنطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا يف �ضركة

Musaab Balchi / USA

MENA Real-Time Information Analyst at Dataminr

Youth leaders  /  القادة الشباب

عصام عدوان / غزة
مدير م�ضروع غزة )نحن ل�ضنا اأرقاًما(

Issam Adwan / Gaza

Gaza Project Manager,  We Are Not Numbers
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المؤسسات
Institutions

جهات االتصال
Focal Point

Visualizing Palestine
األني بطار�ضة - جي�ضيكا اأندر�ضون

Aline BATARSEH
Jessica ANDERSON

الواليات املتحدة 
االأمريكية
USA

مركز حقوق الالجئني/عائدون
Aidoun Lebanon

جابر �ضليمان
Jaber SULEIMAN

لبنان
Lebanon

مركز حقوق الالجئني/عائدون-�ضوريا
Aidoun Syria

رجا ذيب
Raja DEEB

�ضوريا/هولندا
Syria/

Netherlands

موؤ�ض�ضة احلق
Al-Haq

�ضعوان جبارين / و�ضام اأحمد
Shawan JABAREEN

Wesam AHMED

فل�ضطني
Palestine

مركز الدعم القانوين االأوروبي
European Legal Support Centre

جيوفاين فا�ضينا
Giovanni FASSINA

هولندا
Netherlands

موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية
Institute For Palestine Studies

كميل من�ضور
Camille MANSOUR

فرن�ضا
France

جدلية
Jadaliyya

معني رباين
Mouin RABBANI

هولندا
Netherlands

مركز العودة الفل�ضطيني
Palestine Return Centre

طارق حمود
Tariq HAMOUD

بريطانيا
UK

القانون من اأجل فل�ضطني
Law For Palestine

ح�ضان بن عمران
Hassan BEN IMRAN

تركيا
Turkey

منتدى احلقوق
The Rights Forum

جريارد جونكمان
Gerard JONKMAN

هولندا
Netherlands
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Observers  /  المراقبون

داميان ليلي / بريطانيا
خبري حماية م�ضتقل، الرئي�س ال�ضابق ل�ضعبة احلماية باالأونروا

Damian Lilly / UK

Independent protection expert, former Chief of Protection 
Division UNRWA

روال الرفاعي / كندا
خبرية احلوكمة واملجتمع املدين

Roula El-Rifai / Canada

Governance and Civil Society Expert

فرانشيسكا ألبانيز / اإيطاليا
مقرر االأمم املتحدة اخلا�س املعني بحالة حقوق االإن�ضان يف االأرا�ضي التي حتتلها اإ�ضرائيل منذ 

عام 1967

Francesca Albanese / Italy

UN Special Rapporteur on the Human Rights Situation in the 
Territories Occupied by Israel since 1967

كرمة النابلسي / بريطانيا
اأ�ضتاذة م�ضاركة يف ال�ضيا�ضة والعالقات الدولية، جامعة اأك�ضفورد

Karma Naboulsi / UK

Associate Professor in Politics and International Relations, 
Oxford University






