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 :أبحاثتقديم لدعوة 
 العربي العالم في اإلجتماعية العدالة عن والبحث والنقابية العمالية الحركة

 

مركز األصفري للمجتمع المدنّي والمواطنة، بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات تّشرف ي
وثّلة من األكاديميين ونشطاء المجتمع  بالتنسيق مع منّظمة العمل الدولّيةو  ،ة والشؤون الدولّيةالعامّ 

مساراتها لتحقيق و الحركات النقابّية واّتحادات العّمال ذات عالقة بتقديم أوراق بحثّية بدعوتكم لالمدنّي، 
 . ةالعربيّ  المنطقةفي  المنشودة العدالة االجتماعّية

فاضات العربّية بعد عقود من استناًدا إلى االضطرابات االجتماعّية واالقتصادّية التي أبرزتها االنت
 االجتماعّية مساواةالالو السياسات النيوليبرالّية المّتبعة من قبل األنظمة العربّية، يظهر أّن البطالة والفساد 

دور من هنا، ما مطالب المواطنين العرب.  صلب في ة واالجتماعّيةاالقتصاديّ  اتاإلصالحجعَلت  قد
 استقاللية ما مدىو  ؟في المنطقة العربّية العدالة االجتماعيةحقيق ت النقابّي في النضال من أجل العمل
التفاعالت و  ا السياق الوطنيّ فرضهيالتحّديات التي  شكلما ؟ و شرائح المجتمعلتمثيلها و مات العمالّية المنظّ 

 النقابّية مرحلةالتوّقعات الممكنة للو  ما هي االحتماالتمن ثّم، و  ؟العمالّية على النضاالت والدولّية اإلقليمّية
  ؟اآلتية

نبذة  عرض :تشمل الموضوعات التالية أنوث البح علىفي سياق اإلجابة عن هذه التساؤالت، 
 السنوات العشر الماضية؛ وتطّورها وتأثيرها والتحدّيات التي اعترضتها خالل لحركة النقابيةتاريخ ا عن

مقاربة تأثير البيئات  ومواردها المالّية؛ شريعّيةالت هيكلّيتها وأطرهامن حيث تناول بنية الحركة النقابية 
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التوّقعات ورفع تحليل الوضع النقابّي وطرح ة؛ وأخيًرا، المحلّية واإلقليمّية والدولّية على الحركات العماليّ 
كما نشير إلى  .في ورقة اإلطار نشير هنا أّنه على البحوث أن ّتتبع التعليماتالتوصيات للمرحلة اآلتية. 

ة لــتونس والجزائر والمغرب ومصر بحث على بلد عربّي محّدد، مع إعطاء األولويّ الركيز ت وجوب
 والسودان وعمان والبحرين واليمن وفلسطين المحتّلة والعراق ولبنان واألردن.

 
 
 

 ُأُسس المشاركة
 تستقبل اللجنة التحضيرّية مقترحات البحوث وفق اإلجراءات والجدول الزمنّي التالَيين:  

كتاباتك من نموذج ؛ فرضّية البحث ومنهجه قدَّم مقترح بحث ال يتجاوز الصفحَتين ويتضّمني   .أ 
(writing sample؛)  نلفت  أن . ونوّد /اتللباحثين أو /ةللباحث السيرة الذاتّية سواءونسخة عن

 ؛/ةأكثر من باحث التعاون بينب رحيبناهنا إلى ت

 .ةليزيّ اإلنجإّما اللغة العربّية أو اللغة سنعتمد  .ب 

والسيرة الذاتية إلى د. رانية المصري كتاباتك من ونموذج ي رسل مقترح البحث  .ج 
(rm97@aub.edu.lb)  و( ليلى قبالنlk49@aub.edu.lb)  أيلول ١٠في موعٍد أقصاه 

2٠١5. 
 

ارها، سلًبا أو إيجاًبا، في موعٍد أقصاه بعد تحكيم مقترحات البحوث، تلتزم الّلجنة إعالم الباحثين بقر  .د 
 إلنجاز الدراسة.ماليًّا . وفي حال إقرار المشاركة، يتقاضى الباحث مبلًغا 2٠١5أيلول  25
 

mailto:rm97@aub.edu.lb
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، وتدعو 2٠١5 الثاني تعقد الّلجنة ورشة عمل منهجّية في بيروت خالل شهر تشرين األّول أو .ه 
 ./اتنيالمشارك /اتنيإليها الباحث

 
، وستعرض المسّودات في 2٠١6بحلول شباط  مسّودة أولى عن البحثتسليم ب /ةيلتزم الباحث .و 

 .أجل مناقشتهامن  ورشة عمل مغلقة
 

مركز األصفري للمجتمع كلمة، على أن ينشر   10000بكتابة بحث مؤلَّف من /ةيلتزم الباحث  .ز 
داٍر معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية البحوث في إصالمدني والمواطنة و 

 .مشترك
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الحركة العمالية والنقابية والبحث عن العدالة اإلجتماعية في : اطار دراسة حالة
 العالم العربي

 
 عالم العمل خالل السنوات العشر االخيرة   )نبذة تاريخية( – ١
 
القطاعي، حصة االجر من االرباح  -بنية القوى العاملة مع تحديد المستوى العلمي، التوزع الجغرافي  –أ 

 (gender mainstreaming /والناتج الوطني )مع تعميم مراعاة المنظور الجنساني لكل فئة
 فئات المأجورين المختلفة: عمل يدوي، عمل مكتبي،المعلمون (١
 مات، الخالقطاعات: صناعة، زراعة، خد (2
 حكومي/خاص/مختلط (3
 رسمي/غير رسمي (4
 العمالة المهاجرة  (5
 العاطلون عن العمل (6
 عمل االطفال (7
 النساء (8
 الشباب (9
 األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة (١٠

 
 البنى االنتاجية وتركيبة االقتصاد الوطني  )السياسات والتشريعات والمؤسسات( –ب 
 

 التعديالت الهيكلية على عالم العمل اثار التحوالت االقتصادية واالجتماعية في ظل –ج 
 ما هي التعديالت الهيكلية التي نفذتها الحكومات في بلدانها؟ (١
الالنظامية، الحماية االجتماعية، (األثر االقتصادي واالجتماعي لهذه التعديالت على عالم العمل  (2
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 )تردي الخدمات العامة
 ية جديدة دون أطر نقابية(اثر التحوالت على تطور الحركة النقابية )قطاعات اقتصاد (3

 
 النقابات -2
االطار التشريعي: الدستور، قوانين العمل، المرجعيات واالتفاقات الدولية،انظمة النقابات الداخلية  –أ 

 ولوائحها
الهيكلية النقابية: العضوية،نسبة عضوية النساء الى المجموع )بما في ذلك في المراتب القيادية(  –ب 

 ية، رسمي او مستقل، مدى موائمة الهيكل النقابي مع بنية االقتصاد الحالي  اتحاد اوحد او تعدد
 التمويل واالستقالل المالي، التفرغ النقابي، وجود مؤسسات )مراكز بحث وتدريب ...( –ج 
 النقابات الزراعية )مع اإلقتران بسياق التعاونيات الزراعية( –د 
توجد اشكال اخرى من التنظيم العمالي وما طبيعة العالقة فيما الحركة العمالية والحركة النقابية: هل  -هـ

 بينها؟ )لجان عمالية، نقابات للعاطلين عن العمل، نقابات للعمال الوافدين، الخ(
 مواقف ونشاطات الحركة النقابية في البلد المعني خالل السنوات العشر االخيرة –و 
 بيةفي مجال حقوق االنسان والدفاع عن الحريات النقا (١
 في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية (2
 في المواقف السياسيةفي جدل االجور واالسعار والضمانات (3
 في مسألة العمالة األجنبية (4
 النشاطات: (5

  ،االضرابات )اماكن عمل/ اضرابات جزئية/اضرابات عامة، اعتصامات، احتالل اماكن عمل
 الخ.

 المظاهرات 
 المناصرة المباشرة 
 ل وسائل اإلعالمالمناصرة من خال 
 )المفاوضة الجماعية على جميع المستويات) مؤسسة، قطاع، وطني 
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 )توفر عقود عمل جماعية )في اية قطاعات او مؤسسات؟ 
 غيرها من النشاطات 
 مدى التغيير الذي اصاب انشطة النقابات واألسباب 
  تقييم كل هذه النشاطات 

 
 التعاون, اإلرتباط(الحركة النقابية والمحيط المحلي )اإلستقالل,  - 3

 السلطات واالستراتيجيات الجديدة التي وضعتها في السنوات العشر الماضية -أ 
 االحزاب -ب 
 الجمعيات والمنظمات غير الحكومية  -ج 
 الجمعيات األهلية والمراصد المعنية مباشرة بالقضايا العمالية والنقابية -د 
 د المعنيحالة الشراكة الثالثية والثنائية في البل -هـ

 مدى تأثير الحركة النقابية ومستوى مشاركتها في الهيئات -و 
 
 الحركات النقابية والعالقة بالمؤسسات اإلقليمية والدولية – 4

 تعيين المؤسسات –أ 
 تقييم طبيعة العالقة وحصيلتها –ب 
 أثر السياسات الدولية واالقليمية على الحركة النقابية والعمالية –ج 

 
 (4-١ام ومقترحات إجمالية لنشاط الحركة النقابية في كل بلد بناًء على كل ما سبق )تقويم ع – 5

 
 التحديات الجديدة والقادمة –أ 

 الفرص االستراتيجية الجديدة والمحتملة –ب 
 نوع التدخل والمساعدة المقترحة لدور اكبر للحركة العمالية في تحقيق العدالة االجتماعية –ج 

 


