
 

أبحاثدعوة لتقديم   

: ٢٠١٠العدالة االجتماعية في العالم العربي منذ العام   

  العام"ة السياسات، ووالتعبئةالحشد  ،غي#رةتالظروف الم

معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت بالتعاون مع  مركز يتشّرف 

العدالة االجتماعية في العالم " بدعوتكم لتقديم مقترحات بحثية لمؤتمر جامعة برنستونبوبست للسالم والعدالة في 

 خالل شهر  المزمع عقده "العامة السياسات، ووالتعبئةالحشد  ،غي#رةت: الظروف الم٢٠١٠العربي منذ العام 

.بيروتالجامعة األميركية في ب ٢٠١٧شباط/فبراير  

 سياساتالالحركات االجتماعية وتقييم  التي طرأت على ستجداتمفي سياق محاولتنا رصد ال تأتي هذه الدعوة

، أو الصعيدين المحلّي والوطنيعلى  ٢٠١٠منذ العام  في العالم العربي العدالة االجتماعية تحقيقإلى الرامية 

  .تعذّر وجودهاالخوض في أسباب 

رات تغي!مالو ،يالمحلّفي المجتمع  الحي"ةالقوى  دراسةب مرتبطةموضوعات  على المقترحاتتقديم  يقتصر هنا،من 

تعبير عن لل الناس سعي خاللتنظيم الو التعبئة والحشد آلياتو، ٢٠١٠ة منذ العام الحياة اليومي! الطارئة على

 تحقيق باتسياسات الحكومية المرتبطة بمتطلّالما استجد# في  رصدورات سياسية، يإحداث تغيب همتومطالب معاناتهم

.العدالة االجتماعية  

 تماعي، حركات االحتجاج االجتماعيالظلم االج :في المجاالت التاليةالوطن العربي  من مشاركة باحثينع إلى نتطلّ

العدالة االجتماعية، األشكال الجديدة للتنظيم  تحقيق بات، معاناة المواطنين ومتطلّمنظّمالم أو غير منظّالوالسياسي 

زية ة، إصالح مؤسسات الدولة، الالمرك، دور النقابات العمالية والجمعيات الحرفي!اإلجتماعي والنشاطوالحشد 

.٢٠١٠في ظروف المعيشة منذ العام  مستجداتودور السلطات المحلية، وال  



:للمؤتمر العام"ة عناوينالفيما يلي   

لألفضل أم ذلك سواء أكان ، 2010منذ العام معيشتهم مستوى واألفراد  أحوال المستجدات فيقياس  •

الحقوق و )وسوى ذلك المادي (الدخل، السكن، الرعاية الصحية، العمل،الرفاه  مع التركيز على، لألسوأ

).وسوى ذلكالسياسية واالجتماعية (حرية التعبير عن الرأي، الحق في االحتجاج،   

.العدالة االجتماعيةلب طمحول  مؤشرات واستطالعات الرأيال •  

، وأنشطة المحاسبةآليات و ،التعبئة الجماهيريةس#بل والقوى المحلية، و الشعبية واعدالقتكو"ن أس"س  •

.المجتمع المدني في مجال العدالة االجتماعية  

- وصياغة السياسات صنع القرار ةعملي فيالعوامل المؤثّرة  • -في حال وجودها  على المستويين المحلي  

).(سلطة القانون، وحقوق اإلنسان اإلنسانحياة ب المرتبطةات الحماية القانونية والوطني، بما في ذلك آلي!  

.، وسوى ذلك)ر المعيشةسبل تدب! ،نقديةتحويالت ( اإلقتصادية هاتالتوج! •  

.٢٠١٠عام الالعدالة االجتماعية منذ  لتحقيقأخرى مرتبطة بالسعي  ضوعاتمو •  

 ٤٠٠ المقترحعدد كلمات يتجاوز  ، على أالّيلخّص الورقة البحثية ومقترحاًذاتية السيرة الن أن تتضم! على الطلبات

يمكن . والدراسات واألدبيات التي جرى االستعانة بهاوالمنهجية والخالصات  للبحث الموضوع العامب تحيط كلمة

. لكلتيهماترجمة فورية خالل المؤتمر  سنوفّرعلماً بأننا  ،اللغتين العربية واإلنكليزيةبالملخصات والعروض  تقديم

ب على وجه الخصوص السفر ذهاباً وإياباً. نرح!واإلقامة في بيروت تكاليف ب من نافل القول إنه سيتم التكفّل

.بمقترحات علماء االجتماع والباحثين من العالم العربي  

 ٣٠في مد)ة& أقصاها   )lk49@aub.eduالمقترح) إلى عنوان ليلى قبالن (والسيرة الذاتية ( طلبي*رجى إرسال ال 

.٢٠١٦تموز   


