
	   	   	  
	  
	  

	  

	   	   	   	                                                                     

 

حولل وواالمستشارريینااجتماعع االخبرااء   
 

في االدوولل االعربيیة االجامعةحوكمة لاااالعبورر نحو   
21 2018حزيیراانن  22-  

ااالجتماعيیة ووحل االنزااعاتتمعهھد االعداالة   
 

االجامعة االلبنانيیة ااألمريیكيیة  
بيیرووتت٬، لبنانن  

 
االمشرووعع أأهھھھداافف  

 
في االجامعة  )ISJCRكاررنيیغي في نيیويیورركك٬، يیسعى معهھد االعداالة ااالجتماعيیة ووحل االنزااعاتت ( ركزبدعم من م

االخبرااء وواالباحثيین  معك يیشباالت وو االعلميبحث االمساهھھھمة في توسيیع أأططر االإإلى  )LAUااللبنانيیة ااألميیركيیة (
تت االحوكمة االرشيیدةة. سيیاساددعم  إإلى مباددررةةدررااسة االتطوررااتت االمعاصرةة وواالل  

 
 االعقباتت ااإلجتماعيیة وواالسيیاسيیة االتي تعالجاالعامة بسيیاساتت  االبحث نتائجرربط  إإلىيیهھدفف هھھھذاا االمشرووعع 

 تطويیر االمشرووعع علىيیعمل هھھھذاا  .في االمنطقة االعربيیة ةيیتعددد جامعة ددوولل قيیاممتصاعدةة ووتدااعيیاتهھا على االم
االحكم  سيیاساتت لدعمتوفيیر منصة  من أأجلذذيي االصلة  االبراامج وواالسيیاساتت االعامة٬، ووتحليیل ووااألبحاثث االدررااساتت
.االجامع  

 
االدوولة  االدفع نحو تعزيیز إإشرااكك االمجتمعاتت االمحليیة في سيیاققااألصالحح ووقليیمي لتعزيیز ااإلوو االمحليك يیشباال تميی

.االجامعة االتعددديیة  
 

وفر للباحثيین اانن تيیمكن االتي  لألبحاثث ووبراامج سيیاساتت االمداافعةتشكيیل برنامج دداائم  هھھھواالهھدفف االنهھائي 
. االتوجهھاتت االعامة للدوولة إإصالححوومن أأجل تحسيین علميیة  مواارردد االمنطقة االعربيیةفي  االمسؤووليینوواالخبرااء 

 كخطوةة أأوولى مصر وواالعرااقق وولبنانن  هھھھي عربيیة ثالثة بلداانن على ددررااسةفي مرحلتهھ ااألوولى يیركز االمشرووعع 
.االدوولل االعربيیة كافة صالحح فياالتحفيیذ نحو ااإلوو البحاثثلمزيید من االوويیهھيیئ   

 

 



	   	   	  
	  
	  

	  

في االدوولل االعربيیة ةشامل االمداافعيین عن حوكمةااجتماعع االخبرااء وو  
 

 22االجمعة وو حزيیراانن  21لل االعربيیة يیومم االخميیس في االدوو االجامعيیعقد ااجتماعع للخبرااء وواالمداافعيین عن االحكم 
 يیيینقاددةة االسيیاساالمن ااألكادديیميیيین وواالخبرااء وو مشارركك وومشارركة  20بمشارركة أأكثر من  2018حزيیراانن 

االمجتمع االمدني من مصر وواالعرااقق وولبنانن. اشطيین فيوون  
تلف ووتعددديیة في مخ جامعةسيیاساتت لدفع باالعربيیة  االدوولل مكيینسبل ووووسائل ت بحثيیهھدفف ااالجتماعع إإلى 

٬، بما في ذذلك االتعليیم وواالحواارر االوططني ووااالنتخاباتت وواالمساووااةة بيین االجنسيین ااألساسيیةقطاعاتت االحكم 
ووااسترااتيیجيیاتت ااستضافة االالجئيین.  

 
عن االمعهھد  

 
بهھدفف إإنشاء  2015عامم  ةااألميیركيی تأسس معهھد االعداالة ااالجتماعيیة ووحل االنزااعاتت في االجامعة االلبنانيیة

منتدىى للسيیاساتت االعامة يیقومم على االبحث وويیتناوولل االقضايیا االمعاصرةة االمتعلقة بالعداالة ااالجتماعيیة ووحل 
االنزااعاتت في االعالم االعربي من خاللل:  

 
تعزيیز حالة االمعرفة بحل االنزااعاتت ووتحقيیق االعداالة ااالجتماعيیة من خاللل إإنتاجج ووتوسيیع ووتباددلل  •

االعالم االعربي.االبحوثث االعلميیة في   
.اتت حل االنزااعاتت في االعالم االعربيتجميیع ووااستضافة قاعدةة بيیان •  
وواالمنتديیاتت االمهھنيیة٬، وواالمؤتمرااتت ااألكادديیميیة. االمنشوررااتتميیة من خاللل نشر االنتائج االعل •  
تطويیر االبراامج وواالمناهھھھج ااألكادديیميیة في حل االنزااعاتت ووتعليیم االعداالة ااالجتماعيیة. •  
من  ووةةعداالتت ووعاززاالناا موااضيیعفي بب الططلووااني ددلماالمجتمع تت ااماظظمنتت وولسيیاساددةة ااقاددررااتت قء بنا •

الجتماعيیة.االة دداالعاا أأجل  
 

للتوااصل ووااإلستعالماتت:  
 

  مديیر االمعهھد: االدكتورر عمادد سالمة

Imad.salamey@lau.edu.lb,	  Phone:	  +961-‐3-‐167-‐046	  

     	   ااألستاذذةة ررغددةة االقووااسسمنسقة االمشارريیع:   

Raghda.kawass@lau.edu.lb,	  Phone:	  +961-‐1786-‐456	  Ext:	  1250	  

	  

	  

 



	   	   	  
	  
	  

	  

االوقت االنشاطط  االموقع   

9:00 - 10:30 
ااالفتتاحيیةاالجلسة االعامة   

AKSB903 

االتحديیاتت وواالفرصص للدوولل االجامعة في االمنطقة االعربيیة  

–ااألميیركيیة وومؤسسة كاررنيیغي  كلمة االجامعة االلبنانيیة   يیوررككنيیو   

    

  

االمتحدثث االرئيیسي  
سعاددةة االنائب االسيیدةة بهھيیة االحريیريي  

عضو في االبرلمانن االلبناني  
 

    
االمتحدثث االضيیف    
عباسس كاظظمدد.     

  

) SAISمعهھد االسيیاسة االخاررجيیة٬، كليیة االدررااساتت االدووليیة االعليیا (
في جامعة جونن هھھھوبكنز في ووااشنطن ٬، وومستشارر كبيیر لرئاسة 

-االيیونسكو في جامعة االكوفة  االعرااقق.   
 

	   

  
االمتحدثث االضيیف  
دد. أأمل حماددةة  

االسيیاسيیة بجامعة أأستاذذةة االعلومم االسيیاسيیة ٬، كليیة ااالقتصادد وواالعلومم 
-االقاهھھھرةة  مصر.   

 
واارر عاممح 11:30 – 10:30    
حفل ااستقبالل  12:00 – 11:30    

-21بيیرووتت   2018حزيیراانن  22

 االجامعة االلبنانيیة ااألمريیكيیة

 حزيیراانن 21االخميیس٬، 



	   	   	  
	  
	  

	  

االخبررااء وواالمنظظموونن  
 

االخبرةة  	االخبررااء  

 

 دديینا شحاتهھ
 جمهھورريیة مصر االعربيیة

 

في مركز ااألهھھھراامم للدررااساتت االسيیاسيیة ووااإلسترااتيیجيیة ٬، االتي تم تصنيیفهھا باستمراارر كأفضل  باحثة
مركز لألبحاثث االسيیاسيیة في مصر.  هھھھي أأيیضا ررئيیسة تحريیر "االملف االمصريي" ٬، ووهھھھو االمنشورر 

االرئيیسي للمركز عن االسيیاسة االمصريیة. يیتركز بحثهھا االحالي على ااألحزاابب وواالحركاتت االمعاررضة 
عالم االعربي. ووهھھھي حاصلة على  شهھاددةة االدكتوررااهه في االسيیاسة االمقاررنة من جامعة في مصر وواال
جوررجتاوونن.  

 

 

االرااززقق كريیم عبد        
 جمهھورريیة مصر االعربيیة

أأستاذذ مساعد في االعلومم االسيیاسيیة بجامعة ااإلسكندرريیة. يیعمل كمساعد لوززيیر ااالستثمارر وواالتعاوونن 
االعمل كباحث في االبرلمانن االمصريي. لديیهھ معرفة كبيیرةة االدوولي. لديیهھ عدةة سنوااتت من االخبرةة في 

بقواانيین ااالنتخاباتت االمصريیة ووكذلك شبكة قويیة ووعريیضة مع االبرلمانيیيین.  

 

 

 

 مهھى خليیل

 جمهھورريیة مصر االعربيیة

 

لوززيیر ااالستثمارر وواالتعاوونن  ةةعمل كمساعدتفي االعلومم االسيیاسيیة بجامعة ااإلسكندرريیة.  ةةمساعد ةةأأستاذذ
في االبرلمانن االمصريي.  ةعدةة سنوااتت من االخبرةة في االعمل كباحث ااالدوولي للشؤوونن االبرلمانيیة. لديیهھ

.معرفة كبيیرةة بقواانيین ااالنتخاباتت االمصريیة ووكذلك شبكة قويیة ووعريیضة مع االبرلمانيیيین الديیهھ  

 



	   	   	  
	  
	  

	  

 
 حنانن جرجس

 جمهھورريیة مصر االعربيیة

 

هھھھي ااخصائيیة في .لمركز بصيیرةة ٬، أأحد مرااكز ااالستطالعع االراائدةة في مصرنائب االرئيیس االتنفيیذيي 
عاما من االخبرةة في إإجرااء ااستطالعاتت االرأأيي وواالمسوحح االميیداانيیة ٬،  20ااإلحصاء وولديیهھا ما يیقربب من 

ووهھھھي متخصصة أأيیضا في قضايیا االسكانن . إإلى جانب االبحوثث ااالجتماعيیة وواالديیموغراافيیة في مصر
عملت . وواالتنميیة كباحثة باررززةة في مشرووعع قضايیا ووسيیاساتت االسكانن وواالتنميیة في  سنوااتت 10 لمدةة 
ووقد . 2012حتى يیونيیو  2008كما شغلت منصب االمديیر االتنفيیذيي للنفس االمشرووعع من ماررسس . مصر

".حالة االسكانن في مصر"شملت أأعمالهھا ااإلشراافف على إإعداادد االتقارريیر االرسميیة عن   

 

 

 

ةةمل حماددأأ  

 جمهھورريیة مصر االعربيیة

 بالتركيیز ددررااساتهھا في تهھتم. االقاهھھھرةة بجامعة االسيیاسيیة وواالعلومم ااالقتصادد بكليیة االسيیاسيیة االعلومم أأستاذذةة
 في االقوةة عالقاتت ووتغيیيیر وومرااووغة تحديي وواالعادديیاتت االعادديیونن يیستطيیع ووكيیف االيیوميیة االسيیاساتت على

 مستوىى من كل في متعدددةة موضوعاتت  االسيیاسيیة االعلومم قسم في تدررسس.  االمحليیة سيیاقاتهھم
االجندرر قضايیا إإلى باإلضافة االمختلفة االسيیاسيیة االنظم حولل االعليیا وواالدررااساتت االبكالورريیوسس   

 

 

 عباسس كاظظم

 االعرااقق

 

في جامعة جونز  ٬، SAIS متمرسس في معهھد االسيیاسة االخاررجيیة٬، كليیة االدررااساتت االدووليیة االعليیا باحث
في االعرااقق. حصل على ددررجة  هھھھوبكنز في ووااشنطن ٬، وومستشارر كرسي االيیونسكو في جامعة االكوفة

وو  2005. بيین عامي 2006االدكتوررااهه في ددررااساتت االشرقق ااألددنى من جامعة كاليیفوررنيیا٬، بيیركلي عامم 
ريي٬، 2013 تيی االبحريیة في مون لعليیا  اتت اا ااس االشرقق ااألووسط في كليیة االدرر لدررااساتت   ً  كانن أأستاذذاا

اانضمامهھ إإلى قبل   . ااً في جامعة ستانفورردد ئر ً ززاا أأستاذذاا ا٬، وو نيی اليیفورر ٬، شغل منصب مستشارر في  SAIS ك
٬، "ووتأسيیس االدوولة االحديیثة 1920ثوررةة " االسفاررةة االعرااقيیة في ووااشنطن االعاصمة. من بيین مؤلفاتهھ:

ثي "أأنظمة االحكم في االشرقق ااألووسط ووشمالل أأفريیقيیا" جامعة تكساسس٬، االبح  ُ ُهھ نى مشرووع . يیع ليیدجج ٬، ررووت
االحالي بإعاددةة بناء ااالقتصادد االسيیاسي للعرااقق.  

 



	   	   	  
	  
	  

	  

 

االجنابيعدنانن   

 االعرااقق

من  قيیة االمؤقتة  ة في االحكومة االعراا يیرااً للدوول يیاسي عرااقي ووززعيیم عشائريي ووخبيیر ااقتصادديي كانن ووزز س
٬، أأعيید اانتخابهھ في االبرلمانن االعرااقي. ووهھھھو ررئيیس  2014. في عامم 2005إإلى يینايیر  2004يیونيیو 

دةة من أأهھھھم االقبائل مركز االعرااقق لألبحاثث وواالدررااساتت. ووهھھھو شيیخ قبيیلة االجنابي االعامة ٬، ووهھھھي ووااح
لحكومة  في اا ئريي ووخبيیر ااقتصادديي كانن ووززيیرااً للدوولة  يیم عشا رااقي ووززع يیاسي ع نيیة في االعرااقق. س لس اا

٬، تم إإعاددةة اانتخابهھ في االبرلمانن  2014. ووفي عامم 2005إإلى يینايیر  2004االعرااقيیة االمؤقتة من يیونيیو 
ة االجنابي االعامة ٬، ووهھھھي االعرااقي. ووهھھھو ررئيیس مركز االعرااقق لألبحاثث وواالدررااساتت. ووهھھھو شيیخ قبيیل

ووااحدةة من أأهھھھم االقبائل االسنيیة في االعرااقق.  

 

 سررووةة قاددرر

	االعررااقق  

.االكردديیة  االجديید االجيیل حركة في ووعضو االعرااقي االبرلمانن في سابق عضو  

 

 

 االسيید جواادد االخوئي

 االعرااقق

حاصل على شهھاددةة االبكلورريیوسس من كليیة االشريیعة / االجامعة االعالميیة للعلومم ااالسالميیة في لندنن عامم   
 2008. عنواانن ررسالتهھ : لمحة تارريیخيیة عن ااألقليیاتت االديینيیة في االعرااقق

 نالل شهھاددةة االماجيیستر من كليیة االدعوةة ووأأصولل االديین قسم االفلسفة وواالعقيیدةة ااالسالميیة جامعة االعلومم 
 ااالسالميیة االعالميیة في عمانن عامم 2010. 

 عضو في االعديید من االمؤسساتت االثقافيیة وواالفكريیة االمهھتمة بالحواارر بيین ااألدديیانن ٬، وواالتقريیب بيین 
يیب. لتقر االتي تخص االحواارر وواا ة  ثث االعلميی من االبحو ّمم االكثيیر  االمذااهھھھب. قد ااستاذذ االفقهھ في قسم االشريیعة  . (
حصل على  أأميین عامم دداارر االعلم لإلمامم االخوئي في االعرااقق – االنجف ااألشرفف. / كليیة االفقهھ االجامعة

من مؤسسي االمجلس االعرااقي  جائزةة االسالمم من مجلس االعمومم ( االلوررددااتت) االبريیطانيیة لعامم 2012 
 لحواارر ااالدديیانن ووعضو في مجلس ااددااررتهھ االحاليیة

ططالب ددكتوررااهه في جامعة االعلومم ااالسالميیة االعالميیة في عمانن٬، كليیة االدعوةة ووأأصولل االديین قسم   
 االفلسفة وواالعقيیدةة ااإلسالميیة.

ااسة أأعدَّهھھھا  ًا لدرر بق لك طط ووذذ  ضمن أأكثر 500 شخصيیة إإسالميیة مؤثرةة في االعالم لعامم 2014 وو 2015 
االمركز االملكي للبحوثث وواالدررااساتت ااإلسالميیة باألررددنن٬، بالتعاوونن مع مركز ااألميیر االوليید بن ططاللل 

أأستاذذ كرسي االيیونسكو لتطويیر ددررااساتت االحواارر  ”للتفاهھھھم ااإلسالمي– االمسيیحي٬، بجامعة “جوررجج تاوونن
 .بيین ااألدديیانن في االعالم ااإلسالمي في جامعة االكوفة.

 



	   	   	  
	  
	  

	  

 

 لؤيي االخطيیب

 االعرااقق

 

االمديیر االمؤسس لمعهھد االطاقة االعرااقي ٬، االمؤسس االمشارركك للترااثث االعرااقي ٬، ززميیل غيیر مقيیم في 
مركز سيیاسة االطاقة االعالميیة (جامعة كولومبيیا -SIPA)  ٬، وومستشارر فخريي للبرلمانن ااالتحادديي للعرااقق

الل  ااألعم في مجالل تطويیر  ا  االسابقة على مدىى عشريین عامً د خبرتهھ  دد. تمت ااالقتصا قة وو االطا في مجالل 
وواالسيیاسة االعامة مع االقدررااتت االتنفيیذيیة كمديیر وومستشارر كبيیر لشركاتت نفط ددووليیة وومصاررفف تجارريیة 

ضافة إإلى االتزااماتهھ االمهھنيیة ٬، فإنن االخطيیب مشارركك ووشركاتت ااستشاررااتت إإدداارريیة ددووليیة مختلفة. ووباإل
وومشارركك نشط في مؤسسة برووكيینغز (كزميیل سابق في االسيیاسة االخاررجيیة) ٬، تشاتامم هھھھاووسس ٬، كليیة 

ووهھھھو معلق دداائم في ااإلعالمم االسائد  .Revenue Watchهھھھاررفارردد كيینيیديي لإلددااررةة االحكوميیة ٬، وومعهھد 
تصادد ااإلقليیمي ٬، وواالسيیاسة في االشرقق ااألووسط. ووقد ظظهھرتت حولل االقضايیا االمتعلقة بأمن االطاقة ٬، ووااالق

٬، وو  ٬The Huffington Post، وو  ٬New York Times، وو  Foreign Affairsكتاباتهھ في مجلة 
Al-Monitor  ٬، ووCNN  ٬، ووMEES  ٬، ووThe Petroleum-Economist  ٬، ووAbout Oil 

تورر االخطيیب على ددررجة حصل االدك .٬National، وو  ٬The Oil  &Gas Year، وو  AGIبوااسطة 
االدكتوررااهه في سيیاسة االشرقق ااألووسط من جامعة إإكسيیتر.  

حمودد االعيیساوويياالشيیخ م  

 االعرااقق

عالم إإسالمي عرااقي من ااألنبارر ٬، حاصل على ددررجة االدكتوررااهه. في االعلومم ااإلسالميیة من جامعة 
إإمامم ووخطيیب لضريیح بغداادد ٬، ووددكتوررااهه في االتارريیخ من معهھد االتارريیخ االعربي للدررااساتت االعليیا. ووهھھھو 

االشيیخ عبد االقاددرر االجيیالني في بغداادد ٬، ووررئيیس لجنة إإيیفتا في االعرااقق ٬، وومستشارر ررئيیس االعرااقق 
للشؤوونن االديینيیة وومحاضر في االدررااساتت االعليیا في االجامعة ااإلسالميیة. ووهھھھو حاصل على جائزةة هھھھاني 

فاهھھھس للحواارر االديیني.  

 

 

 ااندرريیهھ سليیمانن

 لبنانن

 االدكتوررااهه في علم ااالجتماعع من االمدررسة االعليیا للعلومم ااالجتماعيیة  شهھاددةةأأندرريیهھ سليیمانن حاصل على 
EHESS)(  ٬، بارريیس. ووقد عمل على نطاقق ووااسع على قضايیا االحكم وواالسيیاسة االعامة في لبنانن

برنامج ااألمم لمشرووعع " ًا ررئيیسًا  باحث االخصوصص. كانن  ٬، وواالحكم االمحلي على ووجهھ  شرقق ااألووسط  اال  وو
2011االمتحدةة ااإلنمائي حولل" االنقاشش حولل االالمركزيیة ااإلدداارريیة في لبنانن ( ) ٬، وواالذيي قدمم 2012-

االدعم االفني لوززااررةة االدااخليیة وواالبلديیاتت لإلفرااجج عن مشرووعع االقانونن االجديید حولل االالمركزيیة ااإلدداارريیة 
ليیة (2014( ةة االدوو اارر ة محلي ألنظمة ااإلدد ا كأخصائي حوكم أأيیضً . ووقد عمل  (2013 ٬، وويیقومم  )2014-

ناوورر. يیة في مؤسسة كونراادد أأدديی ة وواالمحل ميی ليی ونن ااإلق بإددااررةة براامج سيیاددةة االقان يیًا  حال  

 



	   	   	  
	  
	  

	  

 

 الرراا سعاددهه

 لبنانن

 ااإلنسانن حقوقق عن وومداافعة باحثة٬، االعامة٬، وواالسيیاساتت االتشريیع في مستشاررةة باالستئنافف٬، محاميیة
 االقانونيیة االبحوثث في وواالدووليیة االوططنيیة االخبرةة من سنوااتت 10 من أأكثر لديیهھا. خاصص بشكل وواالمرأأةة
 في متخصصة. االمتحدةة ااألمم وومنظماتت االحكوميیة ووغيیر االحكوميیة للمنظماتت االفنيیة وواالمشوررةة
 االقانونن ووسيیاددةة االفسادد٬، مكافحة االجندرريیة٬، االمساووااةة ااإلنسانن٬، حقوقق االحوكمة٬، االعامة٬، االسيیاساتت
 .وواالتنميیة

 ووهھھھو سيیاسي حزبب لرئيیس االعامة للسيیاساتت كمستشاررةة تعيیيینهھا تمّ  لبنانن في  اامرأأةة أأوولل هھھھي سعاددةة الرراا
االجميیل سامي االنائب االلبنانيیة االكتائب حزبب ررئيیس - . 

 قدررااتت ووتنميیة االمعرفة تعزيیز إإلى تهھدفف االمتحدةة لألمم مشارريیع عدةة على سابقاً  سعاددةة الرراا عملت ووقد
 ووتحديیث االعداالة بتعزيیز متصلة مجاالتت في االمدني وواالمجتمع وواالقضاء وواالبرلماناتت االحكوماتت
أأفريیقيیا ووشمالل ااألووسط االشرقق منطقة في االتطرفف وومكافحة االشفافيیة ووتعزيیز االفسادد وومكافحة االقضاء . 

جامعة في االعامم االقانونن في االدكتوررااهه ررسالة بإعداادد حاليیاً  تقومم  Grenoble Alpes فرنسا٬، في 
 بعد ما مرحلة في االتعددّديیة االمجتمعاتت في االسالمم ووبناء وواالدساتيیر االسلطة تقاسم ااتفاقيیاتت" بعنواانن
وواالهھرسك وواالبوسنة لبنانن بيین مقاررنن تحليیل: االنزااعع ". 

 

  ددووميینك ططعمهھ

 لبنانن

) سابقا االمفوضيیة االقانونيیة٬، االوحدةة ررئيیس. االلبنانيیة االشؤوونن في مستشارر( االمفوضيیة ااتصالل منسق  

 

 نضالل خالد

  لبنانن

عنجر ووتعمل مع االشبابب وواالبلديیاتت في  ررئيیس وومؤسس جمعيیة مباددررةة االشبابب ٬، االتي تقع في مجدلل
االبقاعع لتعزيیز بناء االسالمم وواالعمل ضد االتطرفف.  

 



	   	   	  
	  
	  

	  

 

  ززيیادد صايیغ

 لبنانن

خبيیر وومستشارر في االسيیاساتت االعامة ووباحث في قضايیا االالجئيین االفلسطيینيیيین في لبنانن وومفاووضاتت 
ااالجتماعيیة. خبيیر االسالمم في االشرقق ااألووسط حولل االالجئيین االسورريیيین ووسيیاساتت االعمل وواالحمايیة  - 

عضو في االلجنة االوططنيیة االسيیاسيیة االعاملة في قضيیة االالجئيین في ررئاسة مجلس االوززررااء. ووهھھھو 
في  تصاالتت  ااال يیة وو لوططن لسيیاسة اا ً كبيیر مستشارريي اا يیا أأدديیانن. ووهھھھو حال مؤسسة  اتت في  مستشارر سيیاس

يیذيي لمؤسسة االتأثيیر حتى ااآلنن). كانن االرئيیس االتنف - 2017ووززااررةة االدوولة لشؤوونن االمهھجريین (فبراايیر 
) ٬، مستشارر ااسترااتيیجيیاتت االسيیاسة ووااالتصاالتت في ررئيیس لجنة 2016يینايیر  - 2012االمدني (يیوليیو 

االحواارر االلبناني  ). ثم شغل منصب 2009 - 2006االفلسطيیني في االرئاسة االلبنانيیة لمجلس االوززررااء ( -
) ٬، 2011يیونيیو  - 2010ايیر مستشارر االسيیاساتت ووررئيیس فريیق االعمل في ووززااررةة االعمل االلبنانيیة (يین

يیونيیو  - 2011وومستشارر االسيیاساتت االوططنيیة لمنظمة االعمل االدووليیة (منظمة االعمل االدووليیة) (سبتمبر 
بة 2013 االشرقق ااألووسط ٬، وونقا ائس  كن في مجلس  اتت ااالتصالل  ااً السترااتيیجيی تشارر كانن مس . كما  (

اتت متخصصة في االقضيیة االمعلميین في لبنانن وواالمؤسسة االصحيیة للجماعة االدررززيیة. وولديیهھ ددررااس
االفلسطيینيیة في لبنانن ٬، وومفاووضاتت االسالمم ٬، ووقضايیا االعمل وواالحمايیة ااالجتماعيیة ٬، وواالالجئيین 

االسورريیيین ٬، وونشر االعديید من االمقاالتت وواالمحاضرااتت في االسيیاساتت االعامة ٬، كالجئيین ٬، وواالحواارر 
االمسيیحي  ااإلسالمي ٬، وواالتفكيیر االعربي وواالموااططنة. -  

وواالمنظمونناالباحثونن     

 
  االدكتورر عمادد سالمة

 لبنانن
عمادد سالمة هھھھو أأستاذذ علومم سيیاسيیة ووشؤوونن ددووليیة مشارركك وومديیر معهھد االعداالة ااألجتماعيیة ووحل 

االنزااعاتت في االجامعة االلبنانيیة ااالميیركيیة حائز على شهھاددةة االدكتورراا في االعلومم االسيیاسيیة من جامعة 
وواايین ستايیت – االواليیاتت االمتحدةة ااالميیركيیة. عمل باحثا في حقل ااستفتاء االرأأيي ووااالحصاء في مركز 

االدررااساتت االمدنيیة ثم ااستاذذاا محاضراا في االمقاررنة االسيیاسيیة وواالشرقق ااووسطيیة بجامعة ميیشيیغن.  
مستشارر سيیاسي لعددد من االدوولل وواالمنظماتت االعالميیة. لهھ االعديید من االبحوثث ووااإلصدااررااتت حولل 

االتحوالتت االسيیاسيیة في لبنانن وواالدوولل االعربيیة ووخاصة في موضوعع االجماعاتيیة االسيیاسيیة ووتشارركك 
 االسلطة.

 
 ررغداا قوااسس

منسقة االمشرووعع في معهھد االعداالة ااالجتماعيیة ووحل االنزااعاتت في االجامعة االلبنانيیة ااألميیركيیة. يیركز 
عملهھا على ااألنشطة االبحثيیة ذذااتت االصلة بأثر االصرااعع االمسلح على ررعايیة االطفولة االمبكرةة ووتنميیة 

م ٬، وواالحواارر بيین االثقافاتت وواالحواارر ٬، ووتأثيیر االتعليیم في بناء االسالمم ٬، وواالتعليیم في حاالتت االتعليی
االطوااررئئ.  

 



	   	   	  
	  
	  

	  

 

 
 االدكتورر حسن ناظظم

 

ررئيیس مشرووعع في معهھد االعداالة ااالجتماعيیة ووحل االنزااعاتت. نديیم هھھھو أأستاذذ جامعي ووكاتب وومترجم. 
ووهھھھو ررئيیس كرسي االيیونسكو لتطويیر ددررااساتت االحواارر بيین ااألدديیانن في االعالم ااإلسالمي في جامعة 
ب االكوفة. ووهھھھو أأيیضا ررئيیس تحريیر مجلة االكوفة وواالمديیر االمؤسس للدررااساتت االفكريیة (سلسلة من االكت

في  االغربيیة ٬، بما  يیة وو اتت االعرب االمؤسس اتت وو االجامع االعديید من  ّسس في  ددرر  . لكوفة) عة اا نشرتهھا جام االتي 
في لندنن ووجامعة  ICAS-Middlesex Universityاالمتطوررةة ذذلك االكليیة ااإلسالميیة للدررااساتت 

.ناصر في ليیبيیا ووجامعة االكوفة في االعرااقق  

 
 االدكتورر خليیل جباررةة

حاليیا مستشارر ووززيیر االدااخليیة  ةةاالعداالة ااالجتماعيیة ووحل االنزااعاتت. جباررررئيیس مشرووعع في معهھد 
وواالبلديیاتت. ترأأسس ووحدةة االحكم االرشيید في مكتب ررئيیس مجلس االوززررااء في لبنانن. حاصل على ددررجة 

االدكتوررااهه في ااالقتصادد االسيیاسي وويیعلم االتنميیة ااالقتصادديیة وواالماليیة االعامة في االجامعة االلبنانيیة 
االعديید من االمقاالتت وواالدررااساتت حولل االحكم االرشيید وواالفسادد وواالمسؤووليیة ااالجتماعيیة  ااألميیركيیة. كتب

للشركاتت وواالقطاعع االعامم ووااإلصالحاتت ااالقتصادديیة في االمنطقة االعربيیة.  

 

 
 االدكتورر ماززنن حسن 

ررئيیس مشرووعع في معهھد االعداالة ااالجتماعيیة ووحل االنزااعاتت. أأستاذذ مساعد في االسيیاسة االمقاررنة في 
االقاهھھھرةة ٬، ووززميیل في جامعة كاررنيیجي في مركز آآشش في جامعة هھھھاررفارردد. ووهھھھو متخصص في جامعة 

أأنظمة ااألحزاابب ووااألنظمة ااالنتخابيیة وواالديیمقرااططيیاتت االجديیدةة وواالعلومم االسيیاسيیة االتجريیبيیة. ووتشمل 
أأنشطتهھ االبحثيیة: ااالنتخاباتت ووااألنظمة ااالنتخابيیة ٬، ووتجارربب تشرحح االسلوكك االسيیاسي ٬، ووااألحزاابب 

اسيیة ووأأنظمة ااألحزاابب ٬، ووااالنتقالل االديیمقرااططي في مصر ٬، وو "االربيیع االعربي" ٬، وواالمجالس االسيی
االتشريیعيیة ٬، وواالتصميیم االمؤسسي في االديیمقرااططيیاتت االجديیدةة ٬، وواالمسوحاتت االجماعيیة.  

 

 
 االدكتورر ررمزيي حرااتي

 

 

االلبنانيیة أأستاذذ مشارركك في علومم االكمبيیوتر في قسم علومم االكمبيیوتر وواالريیاضيیاتت في االجامعة 
مج  نا ددررةة بر ابع لمبا لت لغد" اا قاددةة اا لبرنامج "برنامج  ًا منسق االتدرريیب  يیة في بيیرووتت. ووهھھھو أأيیض ااألميیرك

االشرقق ااألووسط.  


