
 

 

 
 
 
 

 الجامعة األميركية في بيروت

 نةمركز األصفري للمجتمع المدني والمواط

 مؤسسة الدراسات العربية بجامعة جورج ماسون  بالتعاون مع

 

 المؤتمر السنوي األول: أجندة للمواطنة الفّعالة

 ٢۰٥١شباط/ فبراير  ٢٢-٢۰

 

 دعوة لتقديم أوراق بحثية

 

في الذكرى الرابعة للثورات واإلنتفاضات العربية التي اندلعت من تونس في أواخر  ٢۰٥١براير ينعقد هذا المؤتمر في شهر شباط/ ف

، وانتشرت بسرعة لتطال حوالى نصف بلدان المنطقة العربية مقدمة بذلك مثاالً رائعاً للقّوة التي تنتج عن ممارسة الناس ٢۰٥۰العام 

 ونجحت في تغيير أنظمة وقيادات استبدادية راسخة منذ زمن طويلي إطاحة نجحت فلمواطنتهم، فقد نزلت الماليين الى الشوارع و

 نجاح أو فشل؟ وكيف نفهم ونقيّم مدى تلك الماليين أين هي، الى األبد. أما اآلن، وبعد أربع سنوات  "الشارع العربي" الفرضيات حول

الجذور التاريخية ب نحن على دراية كافيةهل  جتماعية؟اال والكرامة والعدالة مطالبهم من أجل الحرية تحقيق أولئك المواطنين في

هي اآلفاق المستقبلية على  ما؟ فيما يتعلق بتلك األحداث والنتيجة السبببين في المنطقة لنتمكن من الربط  المدنينشاطات المجتمع ل

التي تبعث على  هي العوامل ما؟ اقع الحال اليومفي االعتبار و في الحياة العامة، اذا ما أخذنا مشاركة المواطنينل المتوسط والبعيد المدى

  بلدان أخرى؟ في في بعض البلدان أو تزرع اليأس األمل

 

بل يهدف الى تسليط الضوء على ديناميات المجتمع المدني والمواطنة النشطة في  لن يقوم المؤتمر بتقييم الثورات واإلنتفاضات العربية

لتاريخية والسياسية واالقتصادية والقانونية التي تؤثر على هذا النشاط. كما يهدف المؤتمر إلى المنطقة، وتطوير معرفة وفهم العوامل ا

حشد الخبرات والحكمة الجماعية لنقاش امكانيات وسبل تعزيز مشاركة المواطنين واستمرارها على المدى القصير والطويل مما يساهم 

 تطوير جدول أعمال بحوثه، وتمهيد الطريق لخطط وبرامج مستقبلية.  علىاألصفري الفجوات المعرفية، ومساعدة مركز  سدّ في 

 

الى المشاركة بمعرفتهم الواسعة ووجهات  األكاديميين ونشطاء المجتمع المدنيالمدني والمواطنة  األصفري للمجتمعيدعو مركز 

بحاث تحليلية على الصعيد أب بمداخالت ونظرهم من خالل تقديم أوراق بحثية وعروض تتصل بالمواضيع الستة المذكورة أدناه، ويرح

حول مساهمتكم، وستقوم لجنة باختيار كلمة  ١۰۰ملخص من اإلقليمي العام وأيضاً بدراسات حال لبلدان بعينها. الرجاء التفضل بإرسال 

 . ةالحق مرحلةأنه سيتم نشر عدد من المساهمات التي يقع عليها االختيار في باإلوراق، علماً 

 المساهمات والعروض باللغة اإلنجليزية أو العربية. وستتوفر الترجمة الفورية خالل المؤتمر. يمكن تقديم 

 

 المواضيع

 واقع المجتمع المدني في المنطقة العربية .٥

التطور التاريخي والتقييمات الحالية للمجتمعات المدنية في المنطقة؛ الوسائل واألساليب واألهداف والسمات البارزة؛ مفهوم 

تمع المدني" مقابل "المجتمع األهلي"، العمل الخيري والخدماتي ونشاطات المطالبة والمناصرة وآثارهم المختلفة. آثار "المج

أنواع العولمة المختلفة على المجتمعات في المنطقة )العولمة االقتصادية والسياسية والمجتمع المدني الدولي ومجتمع 

 على السياسات العامة. والمتوقعةقييم اآلثار الناتجة اإلنترنت / المجتمع المدني اإلفتراضي(. ت

 

 ما بعد الثورة: المجتمع المدني ضد المجتمع المدني؟ .٢

"الثورات" بعد أربع سنوات: من ال يزال مشبتكاً في الحياة العامة، وكيف؟ الثورة المضادة من قبل الهيئات الحكومية وأيضا 

كات اإلقليمية للجمعيات، ومفهوم المواطنة في سياق عنف متزايد ونزاعات من قبل قوى من ضمن المجتمعات المدنية؛ الشب

 داخلية مسلحة والنزعة نحو الطائفية.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ممارسة المواطنة والمسؤولية الجماعية  .3

العام؛  الفضاءعلى مشاركة المواطنين في  ه هذه المفاهيمآثارو والوالء – الهوية –المواطنة  –بين مفاهيم الجنسية ما الخلط 

المواطنة "في ومشاركة المغتربين العرب د، المسؤوليات الفردية والجماعية؛ الهوية والمواطنة داخل وخارج الحدو مفاهيم

 ن.والمنفى"، والعائد

 

 الثقافية والقانونية األطرالحكام والمحكومين:  .4

لحياة المجتمعية لممارسات األمنية للتحكم باالنظرة وامواطنين. ملكية الدولة؛ او  رعاياملوك وأمراء ورؤساء مقابل 

 .منظمات المناصرة والمطالبةالتعبير؛ دور وأثر حركة حقوق اإلنسان وو التجمع ؛ قوانين الجمعيات وحريةفضاء العاموال

 

 التعاون والتواصل  .١

الدولي وآثادرها مع المدني شبكات المجتالتواصل مع متبادل؛ الدعم التواُصل شبكات المجتمع المدني الوطنية واإلقليمية و

اإلفتراضي ؛ المشاركة العربية في المجتمع المدني الدولي؛ "المجتمع المدني الرقمي" و / أو "المجتمع المدني اوتداعياته

 تقييم العالقات المتكافئة وغير المتكافئة.و
 

 عمال مستقبليأجدول  .6

؛ وأجندة لألبحاثتعزيز المعرفة  هدف الىعمال مستقبلي يوضع جدول أمن أجل  في المعرفية والمفاهيمية تحديد الثغرات 

الجهات الفاعلة في وتقوية  التوجهات المستقبلية للتعاون وتنفيذ األنشطة؛ وضع جدول أعمال خاص بتمكين استكشاف

 المجتمع المدني؛ عوامل التمكين القائمة والمحتملة؛ ونماذج تبعث على األمل.  

 

 

 مواعيد هامة: 

 يرجى إرسال الملخصات بالبريد اإللكتروني كمرفقات على العنوان  ٢۰٥٢تشرين األول/ أكتوبر  ٢٢: صاتارسال الملخ(

 ( asfariinst@aub.edu.lbالتالي 

 ٢۰٥٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٧بحلول  المقبولة سيتم ابالغكم عن الملخصات 

  ٢۰٥٢كانون األول/ ديسمبر  ٢٩ في  موعد ال يتجاوز اوراق البحث تقديم 

 توضع الملخصات والمساهمات علي موقع الكتروني مخصص للمؤتمر ليتسنى للجميع قراءتها 

 

 والمواطنة للمجتمع المدنياألصفري  مركز

 

ة واعية معرفيّة تشارك بفعالية نمواط   لدعم تطوير الجامعة األميركية في بيروت في والمواطنة للمجتمع المدنياألصفري  مركز تأسس

تفسيراً المركز  يبتنّىالمنطقة العربية.  الحياة المجتمعية في جميع مستويات فيوالمساءلة  االنفتاح والشفافية وتعزيز الحياة العامة، في

 تقليديةالنماذج ال حول لمعرفةا يبني المثمر الذي الحوار تشجيع، ويهدف إلى والمواطنة كل ما يتعلق بالمجتمع المدنيشمولياً وضامناً ل

حرية  الحق في على أساس في جميع أنحاء المنطقة فاعلة ونشطةنة مواط  من أجل المساهمة في تطوير الحياة المجتمعية  من مبتكرةالو

 جمعيات.تكوين الو والتجمع التعبير

 

أيار/  ٢٢بتاريخ  " في العالم العربي المدني المجتمع نشاطجديدة من  مساحاتخالل المؤتمر االفتتاحي "األصفري  تم إطالق مركز

المجتمع المواطنة و حول مواضيع المقررة المؤتمرات السنوية من . ويعتبر هذا المؤتمر الثاني أول مؤتمر ضمن سلسلة٢۰٥٢مايو 

والحقائق  دلةاأل الى المستندةبحوث المعتمدة على بعضها البعض والتي تشمل الاألصفري  مركز برامج ال يتجزأ منجزء  وهوالمدني، 

 واألوساط األكاديمية المدني في المجتمع ذوي فكر متشابه شركاءتعاون مع المعرفة، وتعميق الو، والموجهة نحو السياسات العامة

 .عربياً ودولياً 

 

asfariinst@aub.edu.lb 

  ٢٢٦٥+ المقسم ٩٦٥-٥-٢١۰۰۰۰ هاتف: 

http://www.aub.edu.lb/provost/Asfari  اإللكتروني:الموقع  
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