ﻓﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ّﻴﺔ
ّ
واﻣﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

ﻓﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ّﻴﺔ
ّ
واﻣﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
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فريق العمل
املؤلفتان
الدكتورة ماري نويل أيب ياغي
ليا ميّني
املنهجي
التصميم
ّ
الدكتورة غادة أبو مراد
الدكتورة ماري نويل أيب ياغي
ليا ّميني
جمع البيانات النوع ّية وإجراء املقابالت مع املخربين الرئيس ّيني واإلرشاف عىل
املكلّفني بالع ّد
الدكتورة غادة أبو مراد
مسؤولة الربنامج
ميا بو خالد
مسؤول االبتكار والتكنولوجيا
عيل ن ّجار
مد ِّون املالحظات
عمر الحسامي
املكلّفون بالعدّ يف االستبيان
عيل ح ّمود
إبراهيم غازي
جورج كفوري
ترجمة
كاتيا العنييس

كل من الدكتورة هناء ناصيف والســيدة رميا أبو مراد وجوين عريوت
يو ّد فريق العمل أن يشــكر ّ ً
والدكتــورة غادة أبو مراد عىل مراجعتهم هذا العمل.
يأيت نرش هذه الدراســة بالرشاكة مع تيّار املجتمع املد ّين ،وهي جزء من شــبكة “عميل ،حقوقي!”.
ت ّم إطالق شــبكة “عميل ،حقوقي!” ســنة  2018مع منظّامت عدّة محليّة ودوليّة للمجتمع املد ّين
تعمل معاً من أجل حامية العاملني يف قطاعات العمل الرســميّة وغري الرســميّة يف لبنان .وقد
العمل واملوظّفني واملفكّرة القانونيّة من تحقيق
متكّنت منظّمة أوكســفام واملرصد اللبناين لحقوق ّ
ذلك بفضل الدعم املا ّيل الذي قدّمته الوكالة الســويرسيّة للتنمية والتعاون ،ضمن إطار مرشوع
“عميل ،حقوقي!”

تدقيق لغوي
رندة بعث
تصميم وتخطيط
فرح رزق

خاصــة باملؤلّــف (املؤلّفــن) وحســب ،وهــي ال تعكــس
ُعــر عنهــا يف هــذا التقريــر ّ
إ ّن اآلراء امل َّ
أي مــن رشكائهــا.
أو
”
ين
املــد
املجتمــع
ــار
ي
“ت
أو
لبنــان”
“دعــم
بالــرورة آراء
ّ
ّ
ّ
جميع الحقوق محفوظة دعم لبنان © بريوت ،آب/أغسطس .2019

كلً من الدكتورة هناء ناصيف والسيدة رميا أبو مراد
يو ّد فريق العمل أن يشكر ّ
وجوين عريوت والدكتورة غادة أبو مراد عىل مراجعتهم هذا العمل.

أي وســيلة
ـأي شــكل مــن األشــكال أو ّ
أي جــزء مــن هــذا التقريــر أو توزيعــه أو بثّــه بـ ّ
يُحظــر نســخ ّ
مــن الوســائل ،مبــا يف ذلــك النســخ الضــو ّيئ أو التســجيل أو وســائل أخــرى إلكرتون ّيــة أو ميكانيك ّيــة،
وذلــك مــن دون الحصــول عــى موافقــة النــارش الخط ّيــة املســبقة ،باســتثناء حــاالت االقتباســات
الوجيــزة واالستشــهاد املقتضــب يف تقاريــر ومقــاالت نقديّــة ،باإلضافــة إىل اســتعامالت أخــرى غــر
تجاريّــة يســمح بهــا قانــون حقــوق التأليــف والنــر.
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يتّسم مشهد الحامية االجتامعيّة يف لبنان بالتشظّي وبطبيعته اإلقصائيّة ،ما يح ّد من وصول األشخاص األكرث ضعفاً
خاص،
أي نوع كانت .يؤث ّر هذا الوضع يف العاملني يف قطاع املجتمع املد ّين بشكل ّ
وتهميشاً إىل شبكات الحامية ،من ّ
ال سيّام كنتيجة لإلضعاف املتزايد للعمل الذي يشهده القطاع ،باإلضافة إىل عوامل أخرى أكرث بنيوية ،تتالزم مع
الخاصة باملنظّامت غري الربحية .بالتايل ،غالباً ما يكون املوظّفون يف قطاع املجتمع املد ّين عاملني غري
آليّات التمويل
ّ
رسميّني بعقود قصرية األمد .ومع ذلك ،يبقى العاملون بعقود ذات م ّدة مح ّددة أو غري مح ّددة هم أيضاً يف حالة
املؤسسيّة وتواجه
إقصاء عن آليّات الحامية أل ّن منظّامت غري حكوميّة ع ّدة تجد صعوبة يف الحفاظ عىل استدامتها ّ
الخاصة ،ما يجعل فئة
تح ّديات ،ال سيّام يف تغطية تكاليف الحامية االجتامعيّة ملوظّفيها باالعتامد عىل ميزانيّاتها
ّ
العاملني هذه ،املؤلّفة بنسبة كبرية من النساء ،ضعيفة للغاية.
أقل انتشارا ً ،ألنّها
ويف حني تتوفّر مؤلّفات كثرية حول املجتمع املد ّين ،تبقى األبحاث التي تتناول الحامية االجتامعيّة ّ
ظل استمرار النقص يف األبحاث التي تقع عند
محل الحامية االجتامعيّة .يف ّ
ًتحل ّ
تركّز عىل شبكات الرعاية التي ا ّ
يل املنحى إىل إعالم املامرِسني وصانعي القرار بشأن وضع الحامية
تقاطع هذين املوضو َعني ،يهدف هذا البحث العم ّ
االجتامعيّة واحتياجاتها والثغرات املوجودة فيها ،وذلك بالنسبة إىل العاملني يف قطاع املجتمع املد ّين .يق ّدم هذا
البحث توصيات مسته َدفة تهدف إىل تعزيز وصول العاملني يف قطاع املجتمع املد ّين إىل الحامية االجتامعيّة.

 .1. 1المنهج ّية
يعتمد هذا التقرير مقاربة بحثيّة تشاركيّة أطلقتها جهات فاعلة من قطاع املجتمع املدين . ١تضع هذه الطريقة
املشاركني يف البحث يف صلب عمليّة البحث وتضمن مشاركتهم يف صياغة التوصيات العمليّة املنحى ،كام تضمن
ملكيّتهم واستيعابهم لنتائج البحث وتوصياته.٢
اعتمد هذا البحث عىل نهج متن ّوع األساليب ،يدمج بني البيانات النوعيّة (مقابالت مع ّمقة ومقابالت مع املخربين
الرئيسيّني ومجموعات الرتكيز) والبيانات الك ّميّة (االستبيان).

 .١ت ّم ضامن إغفال الهويّة واملشاركة
الطوعيّة يف البحث من خالل وسائل
مختلفة تشمل :املوافقة الكتابيّة أو املوافقة
الشفهيّة عىل املقابالت عرب الهاتف أو
جمع بيانات االستبيان املحجوبة الهويّة
عرب اإلنرتنت.
 .٢عىل ال ّرغم من اللجوء إىل نهج متن ّوع
األساليب وإىل العنرص الك ّم ّي يف هذا
البحث ،لوحظت بعض القيود بسبب اإلطار
الزمني الض ّيق للبحث وفهم املشاركني
ّ
املحدود للحامية االجتامع ّية وأله ّم ّية هذا
البحث .بالتايل ،ال يُ َع ّد هذا البحث شامالً
وتقترص نتائجه عىل الع ّينة املدروسة يف
هذه املرحلة.

النوعي خمس مناقشات جامعيّة مركّزة غطّت األرايض اللبنانيّة وجرت خالل األسابيع الثالثة
شمل العمل امليدا ّين
ّ
األوىل من شهر متوز/يوليو  ،2019يف بريوت/جبل لبنان والشامل والجنوب والبقاع وبريوت .كام اعتمدت الدراسة
مجال املجتمع املد ّين والعمل .أجريت املقابالت
أيضاً عىل عرش مقابالت مع ّمقة مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف َ
مع املخربين الرئيسيّني خالل النصف األ ّول من شهر آب/أغسطس ،بعد املناقشات الجامعية املركّزة ،وهدفت
الخاصة بالحامية االجتامعيّة وإىل التحقّق من بعض
إىل تحديد األطر والتح ّديات والفرص واألولويّات الرئيسيّة
ّ
االفرتاضات والتوصيات التي طُر َحت يف املناقشات الجامعيّة املركّزة باعتامد التّدقيق باملقارنة.
بهدف استكامل البيانات النوعيّة املذكورة أعاله ،ت ّم إطالق استبيان يستهدف العاملني يف قطاع املجتمع املد ّين –
سواء أكانوا مستشارين مستقلّني أم عاملني مياومني أم متد ّربني/متط ّوعني أم أعضاء بدوام جز ّيئ أو كامل يف طاقم
العمل .امت ّدت فرتة جمع البيانات بني  16متوز/يوليو و 7آب/أغسطس  .2019ت ّم جمع اإلجابات عرب اإلنرتنت بعد
نرش االستبيان عىل نطاق واسع عرب الوسائل التالية :رسائل الربيد اإللكرتو ّين املسته َدفة بني الشبكات واملعارف ،ال
سيّام شبكة «عميل ،حقوقي!» ٣ونُرش االستبيان عىل موقع «دليل مدين» ،وهو شبكة املجتمع املد ّين يف لبنان ،٤كام
االجتامعي ،باإلضافة إىل مكاملات هاتفيّة مع أكرث من  ١٤٠مجيباً ميثّلون
نُرش عىل نح ٍو مكثّف عرب وسائل التواصل
ّ
عيّنة متن ّوعة من مختلف املناطق اللبنانيّة.
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 .١. ٢المشاركون في البحث
انطوت مجموعات الرتكيز عىل مشاركة موظّفني يف قطاع املجتمع املد ّين ،واستهدفت مناقشة جامعيّة مركّزة واحدة
أفرادا ً يشغلون مناصب يف اإلدارة التنفيذيّة ملنظّامت يف بريوت/جبل لبنان .ت ّم تحديد املشاركني يف مجموعات الرتكيز
اكمي .ت ّم
عرب قامئة معارف أساسيّة يف ّ
كل منطقة عن طريق منظّامت غري حكوميّة محلّيّة وت ّم االعتامد عىل األثر الرت ّ
االجتامعي
يخص النوع
اختيار  31مشارِكاً للحضور يف مجموعات الرتكيز ألغراض الدراسة .ت ّم ضامن التع ّدديّة يف ما ّ
ّ
والفئات العمريّة وأنواع املنظّامت غري الحكوميّة (محلّيّة ودوليّة) وسنوات الخربة ونوع العقد والجنسيّات (كان
فرنيس
وشخصني مزدو َجي الجنسيّة وشخص
سوري
فلسطيني وشخص
املشاركون بغالبيّتهم لبنانيّني ،مع شخص
َ
ّ
ّ
ّ
وشخص من دون جنسيّة) .باإلضافة إىل ذلكَ ،
التكيز.
شارك شخصان من ذوي اإلعاقات الجسديّة يف مجموعات ّ

 .٣أطلقت منظّمة أوكسفام هذه الشّ بكة،
العمل
بالرشاكة مع املرصد اللّبناين لحقوق ّ
واملوظّفني واملفكّرة القانون ّية وبدعم من
الوكالة السويرسيّة للتنمية والتعاون،
بهدف تحسني حامية كافّة املوظّفني
والعمل يف لبنان.
ّ

مجال املجتمع املد ّين والعمل من أجل املقابالت مع املخربين الرئيسيّني
شملت قامئة أصحاب املصلحة ذات الصلة يف َ
االجتامعي ومنظّمة العمل الدوليّة
الوطني للضامن
منظّامت غري حكوميّة محلّيّة ودوليّة ووزارة العمل والصندوق
ّ
ّ
وصندوقاً تعاضديّاً وجهة مانحةّ .إل أ ّن الجهة املانحة املعنيّة رفضت إجراء املقابلة ،بعد حديث مع إدارتها ،واكتفت
بالتأكيد عىل التزامها بـ”احرتام القانون اللبنا ّين”.

 .٤يجمع موقع «دليل مدين» (daleel-
 )madani.orgأكرث من  1600جهة فاعلة
يف املجتمع املد ّين ويحصد أكرث من مليون
زيارة شهريّاً من قبل عاملني يف مجال
املجتمع املد ّين أو مستشارين أو باحثني
أو جهات مانحة .يُ َع ّد هذا املوقع املرجع
الرئييس للمجتمع املد ّين يف لبنان.
ّ

وصل العدد النها ّيئ للمجيبني عن االستبيان إىل  373مجيباً ،ما يشكّل عيّنة من العاملني يف مختلف املنظّامت يف قطاع
املجتمع املد ّين ،ولك ّن أبرزهم يعمل يف منظّامت املجتمع املد ّين املحلّيّة ( )%61,9ومنظّامت املجتمع املد ّين الدوليّة
مبي يف
( .)%33,6توزّعت هذه املنظّامت بشكل متسا ٍو نسبيّاً من جهة الحجم ،بنا ًء عىل عدد املوظّفني (كام هو َّ
الرسم البيا ّين  1أدناه) .تسلّط هذه النتائج الضوء عىل التفاوت الكبري واله ّوة يف حجم منظّامت املجتمع املد ّين ،إذا إ ّن
أقل من  10موظّفني و %20أكرث من  150موظّفاً.
 %21منها تض ّم ّ

رسم .1حجم املنظمة  /عدد املوظفني

%20

%21

%7

150 - 100
100 - 75

%6
%6

>150

%25
%15

75 - 50
50 - 25
25 - 10
أقل من ١٠
ّ
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مع ذلك ،تجدر اإلشــارة هنا إىل أ ّن منظّامت املجتمع املد ّين املحلّيّة والدوليّة ،ويف حني أ ّن أحجامها متيل إىل
كل االختالف كلّام انخفض عدد املوظّفني ،كام متيل منظّامت املجتمع املد ّين
التشــابه ،تبقى متعارضة ومختلفة ّ
نســب ذلك إىل توفّر التمويل أو إىل
املحلّيّة إىل أن تكون أصغر حجامً من منظّامت املجتمع املد ّين الدوليّة .قد يُ َ
اســتدامة عمل املنظّمة .قد يرتبط ذلك أيضاً بح ّريّة تأليف الجمعيّات يف لبنان والســهولة النسبيّة يف تأسيس
منظّامت غري حكوميّة محلّية.٥

رسم .2مقارنة بني منظّامت املجتمع املد ّين الدّ ول ّية واملحل ّية عىل صعيد الحجم
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ّ
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75 - 50

100 - 75
منظّمة محل ّية

الساحة
ّ .٥إل أ ّن ذلك يتطلّب التدقيق ،أل ّن ّ
املدن ّية تشهد مؤ ّخرا ً قيودا ً متزايدة .اقرأ:
“املجتمع املد ّين يف لبنان :ف ّخ التنفيذ”.
ماري نويل أيب ياغي وليا ميّني وا ٔمریشا
جاغارناثسینغ (.)2019

150 - 100

>150

0

منظّمة دول ّية

تعكس عيّنة املجيبني وضع العاملني يف هذا القطاع ،مع أغلبيّة نسائيّة ( )%58وأغلبيّة عاملني ترتاوح أعامرهم بني 25
رئييس من
و 44سنة ( ،)%64ما يؤكّد افرتاضات اعتامد املجتمع املد ّين بشكل كبري عىل ق ّوة عاملة شابّة مؤلّفة بشكل
ّ
النساء .كان املجيبون بغالبيّتهم لبنانيّني ( .)%85وهذه نسبة مفهومة نظرا ً إىل حملة اإلجراءات الصارمة املطبّقة حاليّاً
العمل األجانب التي قادتها وزارة العمل يف شهر حزيران/يونيو  ،2019كجزء من سياستها ض ّد “العاملة األجنبيّة
عىل ّ
غري القانونيّة” ،وهي سياسة يُحت َمل أن تكون قد ساهمت يف نرش الخوف من مشاركة الطبقة العاملة األجنبيّة يف
مؤشا ً عىل نقص الحامية االجتامعيّة املتوفّرة للعاملني األجانب،
دراسات مامثلة .ميكن اعتبار هذه الحملة وعواقبها ّ
ال سيّام يف قطاع املجتمع املد ّين ويف لبنان بشكل عا ّم.

9

رسم .3توزّع املجيبني بحسب
الهو ّية الجندر ّية

%1

%41

%58

غري ثنائيني & LGBTIQ
إناث
ذكور
رسم .4توزّع املجيبني بحسب الفئة
العمريّة

%13

%23

%64

رسم .5توزّع املجيبني بحسب الجنس ّية

%4

%85

24 - 18
44 - 25
64 - 45

%6
%5

لبنانيّة
فلسطينيّة
سوريّة
غريها
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أخريا ًَ ،
هدف اســتبياننا إىل جمع إجابات العاملني من مختلف املناصب ،من أجل فهم حاجات كافّة العاملني
وأوضاعهم .بالتايل ،شــغلت غالبيّة  %43من املجيبني مناصب غري إداريّة (كاملساعدين االجتامعيّني واملساعدين
متوسطة (كمدير مرشوع) و %23شغلوا مناصب تنفيذيّة وإداريّة
امليدانيّني) و %34منهم شــغلوا مناصب إداريّة ّ
عليا (كرؤساء أقسام ومديرين ،إلخ.).
بالتايل ،عىل الرغم من أ ّن االستبيان ليس شامالً ،من املمكن اعتبار أنّه يص ّور بفعاليّة ملحة عا ّمة عن العاملني يف هذا
القطاع.

رسم .6املناصب التي يشغلها املجيبون
عن اإلستبيان

%23
%43
%34

مناصب تنفيذيّة/إداريّة عليا (مدير  -رئيس قسم  -عضو يف مجلس اإلدارة ،إلخ)
متوسطة (كمدير مرشوع)
مناصب إداريّة ّ
مناصب غري إداريّة (مساعد إجتامعي  -مساعد ميدا ّين)

حماية اجتماع ّية هجينة:
خيري
تجزئة وخصخصة وعمل
ّ
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االجتماعي
 .٢. ١فهم األنظمة الوطن ّية للضمان
ّ
إ ّن خطط الحامية االجتامعيّة يف لبنان مج ّزأة ال تغطّي كافّة فئات األشخاص.
مؤسساتها ومدى
يف اإلجامل ،تُص َّنف أنظمة الحامية االجتامعيّة الوطنيّة يف أنواع تستند بشكل
أسايس إىل هيكلية ّ
ّ
التغطية التي توفّرها.
بشكل عا ّم ،ميكن التمييز بني األنواع الرئيسيّة التالية:
النموذج البسامريكّ ،املس ّمى باسم املستشار األملا ّين أوتّو فون بسامرك ( )Otto von Bismarckالذي م ّهد الطريق
الصحي القانو ّين يف أملانيا (سنة  .)1883هدف نظام الحامية االجتامع ّية هذا
اجتامعي عندما ق ّدم التأمني
لنظام تأمني
ّ
ّ
العمل ض ّد املخاطر املتعلّقة بالعمل (لونغنيس
يف البدء إىل الر ّد عىل التنظيم الناشئ للطبقة العاملة من خالل تأمني ّ
وكاتوس ودسرتمو  .)2005 ،Longuenesse, Catusse, Destremeauيتم ّيز النظام البسامريكّ بالنقاط الثالث التالية:
ُحتسب عىل أساس الدخل؛ واملساهامت
األشخاص املؤ ّمن عليهم هم املوظّفون؛ والتمويل يت ّم عرب مساهامت ت َ
املستحقّة تستند إىل الرواتب أو األجور.
رب األرسة ،هو مصدر الحامية االجتامع ّية
يتّصف هذا النموذج بنزعة عائل ّية أخالق ّية قويّة :يكون الرجلّ ،
وتكون الزوجة واألوالد املستفيدين من حقوق مكتسبة باعتبارهم أصحاب حقوق (لونغنيس وكاتوس ودسرتمو
.)2005 ،Longuenesse, Catusse, Destremeau
البيفرييدجي ،املس ّمى باسم ول َيم هرني بيفرييدج ( )William Henry Beveridgeالذي ق ّدم سنة ١٩٤٢
النموذج
ّ
تقريرا ً شامالً إىل الربملان الربيطا ّين بشأن السياسة االجتامع ّية .يهدف هذا النموذج إىل تغطية كافّة السكّان ض ّد
االجتامعي إىل املواطنة
حق الفرد يف الضامن
كافّة املخاطر االجتامع ّية ،مبا يف ذلك البطالة .يف هذا النموذج ،يستند ّ
ّ
االجتامع ّية وتكون املنافع متامثلة للجميع .يتم ّيز هذا النموذج مبا ييل :يشمل كافّة السكّان؛ ويت ّم متويله بشكل
أسايس من موازنة الدولة من خالل جباية الرضائب؛ ويستوجب مساهامت مقطوعة مو ّحدة.
ّ
البيفرييدجي .من جهة ،املفهوم الليربا ّيل الذي يطمح إىل مكافحة الفقر والبطالة
متغيين للنموذج
ميكن التمييز بني ّ َ
ّ
بطريقة مح ّددة األهداف ،مع ح ّد أدىن من تدخّل الدولة الذي يكون شديد االنتقائ ّية .ومن جهة أخرى ،املفهوم
اطي ،املس ّمى أيضاً “اإلسكندنايف” والذي يتم ّيز بطموحاته الشمول ّية ويهدف إىل توفري الدخل
االجتامعي-الدميقر ّ
ّ
للجميع من أجل تقليص التفاوتات من خالل إعادة التوزيع .يف النموذج األخري ،توفر الدولة التمويل وتنظّم
االجتامعي لكافّة املواطنني مدى الحياة (لونغنيس وكاتوس ودسرتمو Longuenesse, Catusse,
خدمات الرفاه
ّ
.)2005 ،Destremeau
وقد أضاف الباحثون األكادمييون فئة رابعة تبتعد عن نزعة املركزية األوروبية املهيمنة يف الفئات املذكورة أعاله،
أبوي قد يشمل نزعات توتاليتاريّة .يوازي شكله املتط ّرف
وهي النموذج الورا ّيث .ينطوي هذا ال ّنموذج عىل نظام ّ
الخاص بدول الخليج النفط ّية؛ ومع أنّه يشبه ما يُس ّمى بالنوع اإلسكندنايف ،فهو ال يستند
ال ّنموذج القائم عىل الريع
ّ
رسمي من أشكال الدميقراط ّية .من أه ّم خصائصه :يحصل عىل متويلٍ من
أي شكل
إىل عقد
اجتامعي ويفتقر إىل ّ
ّ
ّ
متييزي ألنّه يستثني غري املواطنني ويف
الدولة وفيه يستفيد املواطنون من الوصول الشامل إىل املنافع ،وهو نظام
ّ
بعض األحيان ،يكون الوصول إليه محظورا ً عىل فئات املواطنني غري املؤ ّهلني (عىل سبيل املثال ،البدون يف الكويت)
(دسرتمو  Destremeauوأيب ياغي.)2007 ،
ويف حني يُ َع ّد هذا التصنيف دقيقاً من أجل فهم النامذج والخطط ،فإ ّن الواقع يُظهر أ ّن األنظمة الوطنيّة للضامن
االجتامعي هي كلّها بشكل عا ّم أشكال هجينة من النامذج املذكورة أعاله (دسرتمو ولوتييه ،Destremeau, Lautier
ّ
االجتامعي ،باإلضافة إىل مشهد أوسع يشمل الحامية
 .)2003ستعرض الفقرة التالية الخطط الوطنيّة للضامن
ّ
االجتامعيّة يف لبنان.
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 .٦يحصل الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي عىل التمويل من املساهامت
التي تحتسب استنادا ً إىل األجور ،حيث
يتح ّمل أرباب العمل الجزء األكرب من
التكلفة ،ما يش ّجع كثريين إ ّما عىل الترصيح
مم هي يف الواقع ،أو عىل
برواتب أدىن ّ
عدم الترصيح عن املوظفني أصالً.
 .٧يف شباط /فرباير  ،2002صدر املرسوم
نص عىل تأسيس صندوق
رقم  7352الذي ّ
منفصل ضمن الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي لتغطية الحاالت امل َرضية
للمنضمني االختياريني ،مثل املنضمني
السابقني الذين مل يعودوا مشمولني
بالضامن االجتامعي بسبب التقاعد أو
البطالة ،وكذلك أصحاب العمل واألشخاص
الذين يعملون لصالح أنفسهم والذين
يستطيعون اختيار دفع اشرتاك شهري.
لكن مبا أ ّن متويل هذا الصندوق قليل ،فإ ّن
فعاليته محدودة.

تقييدي ومجزّأ في لبنان
 .2. 2نموذج
ّ
االقتصادي ،دولة
مل تكن “جمهوريّة لبنان التجاريّة” (غايتس  ،)1998 ،Gatesاملتميّزة بسياسة عدم التدخّل
ّ
مؤسسات متواضعة للص ّحة
اجتامعيّة أبدا ً .فسياسة لبنان االقتصاديّة مبنيّة حول قطا َعي التجارة واملصارف ،مع ّ
“تخل” (هيبو  )1999 ،Hibouمع ّممة عن املسؤوليّات والخدمات االجتامعيّة التي تتح ّملها
العا ّمة والتعليم ونزعة ٍّ
خاصة وسيطة ،وذلك منذ تأسيس الدولة اللبنانيّة (كاتوس .)2009 ،Catusse
مؤسسات ّ
ّ
تول رئاسة الجمهوريّة بني العا َمني  1958و 1964بأنّه ُمطلق سياسات
غالباً ما يت ّم تعريف الجرنال فؤاد شهاب الذي ّ
التنمية يف لبنان ،ال سيّام النظام اللبنا ّين للحامية االجتامعيّة .تأث ّر باألفكار ذات النزعة اإلمنائيّة لألب الدومينيكا ّين
ل .ج .لربيت ( ،)L. J. Lebretمدير املعهد الدو ّيل لألبحاث والتنشئة يف التعليم والتنمية ( )IRFEDومدير بعثة
االجتامعي والتنمية اإلقليميّة،
للدراسة والبحث (لربيت  ،)1961-1960 ،Lebretحيث أطلق سياسة إلعادة التوزيع
ّ
مبا يف ذلك تأسيس الجامعة الرسميّة الوطنيّة األوىل وتطوير شبكة النقل العا ّم ومضاعفة حجم شبكة املستشفيات
العا ّمة ،إلخ( .كاتوس .)2009 ،Catusse
استوحي نظام الحامية االجتامعيّة الذي ت ّم إطالقه آنذاك من النموذج البسامريكّ .فهو مج ّزأ بني صناديق ع ّدة،
االجتامعي
الوطني للضامن
االجتامعي الذي ت ّم تأسيسه سنة  .1963يوفّر الصندوق
الوطني للضامن
أكربها الصندوق
ّ
ّ
ّ
ّ
٦
الخاص .
ومخصصات اجتامعيّة وتغطية صحيّة للموظّفني يف القطاع
أسايس تعويضات نهاية الخدمة
بشكل
ّ
ّ
ّ
ت ّم إنشاء صندوقَني منفصلَني ملوظّفي الخدمة املدن ّية:
تأسست سنة  1963وتق ّدم منافع أكرث سخا ًء للمنتسبني إليها باملقارنة مع الصندوق
 )1تعاون ّية موظّفي الدولة التي ّ
االجتامعي،
الوطني للضامن
ّ
ّ
خاصة بهم.
 )2يستفيد العسكريّون من تعاون ّيات وخطط معاشات تقاعديّة ّ
باإلضافة إىل هذه الصناديق الوطن ّية ،أنشأت نقابات مهن ح ّرة كاملحامني واملهندسني واألط ّباء والصيادلة وغريهم
خاصة ع ّدة للحامية االجتامع ّية .وهي تختلف من جهة املنافع ،ولك ّنها توفّر كلّها التغطية الصح ّية واملعاشات
خططاً ّ
التقاعديّة.
خاصة أخرى التغطية الصح ّية أيضاً (مليك ،)2000 ،متّبعة خططاً وبرامج مختلفة ترتفع أسعارها
تق ّدم رشكات تأمني ّ
بالتناسب مع الخدمات التي توفّرها.
أخريا ً وليس آخرا ً ،يق ّدم عدد كبري من املبادرات التشاركيّة والتضامنيّة الخرييّة أيضاً الحامية االجتامعيّة للمجتمعات
األكرث ضعفاً .ففي حني ازدهرت املنظّامت غري الحكوميّة “اإلمنائيّة” خالل م ّدة والية فؤاد شهاب ،ضمن إطار خطّة
تأسست سنة 1952
إمنائيّة وضَ عها مكتب التنمية والرفاه
االجتامعي ،دعمت وزارة العمل والشؤون االجتامعيّة التي ّ
ّ
أعامالً خرييّة ع ّدة (كاتوس  .)2009 ،Catusseوشهد لبنان يف فرتة ما بعد الحرب هيمنة خدمات اجتامعيّة تق ّدمها
الجمعيّات أو األحزاب ،ما ك ّرس منوذج عمل خرييّاً يستند بالدرجة األوىل إىل االنتامءات ومنطق العالقات الزبائنيّة
(أيب ياغي.)2014 ،
باختصار ،يتوقّف نظام الحامية االجتامعيّة يف لبنان مبارشة عىل مامرسة عمل أو وظيفة رسميّة ،وهو ينتهي عاد ًة
عند التقاعد.
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ّ
الوطني للضمان
يغطيه الصندوق
ما الذي
ّ
أساسي؟
االجتماعي في لبنان بشكل
ّ
ّ
•املرض واألمومة :تغطية تكاليف الرعاية الطب ّية ،مبا يف ذلك االستشفاء والرعاية خارج املستشفيات،
للعمل وأفراد عائلتهم املبارشين .يق ّدم أيضاً التعويض واألجر
كاالستشارات الطب ّية واالختبارات واألدويةّ ،
للعمل يف حال التوقّف عن العمل بسبب املرض أو األمومة.
ّ
•الحوادث واإلصابات املتعلّقة بالعمل :غري منفّذة حتّى اآلن.
•بدالت األرسة والتعليم :يق ّدم الصندوق دعامً إضافيّاً ،يستند إىل االحتياجات ،لزوجة الرجل العامل “الرشعيّة”
وأوالده ( 5أوالد كح ّد أقىص).
•تعويض نهاية الخدمة :مبلغ إجام ّيل يُق َّدم إىل العامل عند تقاعده.
االجتامعي الحامية للمس ّنني ،أل ّن التغطية الصحيّة تلغى عندما
الوطني للضامن
مالحظة مه ّمة :ال يق ّدم الصندوق
ّ
ّ
االجتامعي شبكة حامية اجتامعيّة مؤقّتة تغطّي
الوطني للضامن
يتوقّف الشخص عن العمل ،ما يجعل الصندوق
ّ
ّ
األفراد خالل سنوات عملهم وحسب.٧

الرسمي
االجتامعي
 .٨نظام الضّ امن
ّ
ّ
للدولة مستوحى بشكل كبري من التقليد
البسامريكّ ،حيث ترتبط الحامية بالعاملة
والخاص .يالحظ
الرسم ّية يف القطا َعني العا ّم
ّ
بعض املراقبني أ ّن بعض برامج شبكات
الص ّحة ،هي عنارص
الحامية ،ا ًكتغطية وزارة ّ
البيفرييدجي أل ّن متويلها يت ّم
من التقليد
ّ
من خالل جباية الرضائب .مع ذلك ،ال ميكن
ككل بيفرييدج ّياً ألنّه ال يوفّر
اعتبار النظام ّ
التغطية الشاملة لكافّة املواطنني( .عبدو،
)2019
 .٩يصف ف .غيرس  V. Geisserوف.
مارانكوين  F. Marranconiذلك بـ”التمويل
الخاصة” .يف فنسنت غيرس
العا ّم للص ّحة
ّ
وفيليبو مارانكوين Geisser, Vincent, and
)2014( Marranconi, Filippo
 .١٠تشري أرقام من موقع “دليل مدين”
( )daleel-madani.orgوحدها إىل أكرث
من  5250وظيفة شاغرة ت ّم اإلعالن عنها
ونرشها خالل العام .2018

متاماً كام هي الحال يف أنظمة بسامركيّة مقيَّدة أخرى ،بالكاد تصل تغطية النظام اإللزامي إىل رشيحة واحدة من
االجتامعي،
الوطني للضامن
السكّان .وبينام يلزِم القانون كافّة أرباب العمل بأن يس ّجلوا موظّفيهم يف الصندوق
ّ
ّ
يتج ّنب كثريون منهم الترصيح عن العاملني لديهم .كنتيجة لذلك ،تفيد أرقام حديثة أ ّن نصف القوى العاملة يف لبنان
اجتامعي (نسناس وآخرون ،)2007 ،باستثناء قدر قليل من التغطيّة الصحيّة،
أي شبكة أمان
تقريباً ال تستفيد من ّ
ّ
٨
الخاصة بالسكّان األكرث ضعفاً واملس ّنني
تق ّدمه وزارة الص ّحة العا ّمة يف بعض الحاالت  .وتبقى شبكات األمان العا ّمة،
ّ
وذوي اإلعاقات والعاطلني عن العمل ،متواضعة ج ّدا ً.
القطاع العام هو من يقوم بشكلٍ كبري بتمويل نظام الرعاية الصحيّة ،٩وتبقى جودة هذا النظام غري ُمرضية نسبيّاً عند
خاصة – مكلفة – يف حني أ ّن
الحديث عن املستشفيات العا ّمة ،ما يؤ ّدي إىل تو ّجه األشخاص املقتدرين ما ّدياً نحو بُنى ّ
الدولة مت ّولهم.
العمل غري الرسم ّيني ،تتمتّع
العمل األكرث ضعفاً ،باإلضافة إىل اليد العاملة األجنب ّية من ّ
إ ّن رشائح كبرية من مجموعات ّ
يحق لها الحصول عليها.
بتغطية جزئ ّية أو تفتقر للتغطية أو ال تدرك وجود منافع الحامية االجتامع ّية التي ّ
الخاص أو األفراد أو األرس أو املنظّامت أو أرباب العمل عبء النفقات ،ما يغذّي بشكل مبارش
يتح ّمل القطاع
ّ
مامرسات الرعاية.
الحكومي نفسه كأحد موفّري الحامية
ضمن هذا السياق من الحامية االجتامع ّية املج ّزأة واملحدودة ،يجد القطاع غري
ّ
االجتامع ّية الرئيس ّيني (كاتوس  .)2009 ،Catusseبعيدا ً عن دينام ّيات الرعاية والتبع ّية التي ميكن أن ينطوي عليها
ذلك والتي لطاملا اسرتعت انتباه الباحثني واملامرسني ،يربهن النظر إىل ظروف العمل واحتياجات األفراد العاملني يف
تبصه .فهو يسلّط الضوء عىل ظروف العمل
قطاع املجتمع املد ّين عىل صعيد الحامية االجتامع ّية (أو انعدامها) عىل ّ
يف أحد أكرث قطاعات التوظيف دينام ّية يف البلد ١٠من جهة ،وعىل االختالالت الهيكل ّية والدينام ّيات اإلقصائ ّية التي
يحملها من جهة أخرى.

العمل وهشاشة
الحماية االجتماع ّية في
المدني
مجال المجتمع
ّ
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السياق ،وعىل ضوء مؤمتر الق ّمة
 .١١يف هذا ّ
العاملي للعمل اإلنسا ّين لسنة  ،2016حدّدت
ّ
املحل” التزاماً بوضع
خطّة “إضفاء الطّابع ّ ّ
الجهات الفاعلة املحلّيّة يف طليعة التّدخّالت
لتقديم املعونة ،وذلك لعدّة أهداف ،منها
تقدميها بشكل أكرث فعاليّة .لك ّن هذه
الخطّة ليست ذات صلة بحالة لبنان
بالتّحديد الذي يشهد مستوى عالياً من
الخربة واملهنيّة يف نطاق متن ّوع للمجتمع
املد ّين.

أسايس إىل “مهننة” (دوفني وسيميان“ )2002 ،خرباء
نظر البحث حول العاملني يف قطاع املجتمع املد ّين بشكل
ّ
متوسطة
عابرين للحدود من الطبقة
املتوسطة” (إسكوبار ( ،)xvi :2012غالباً ما يعملون كمغرتبني يف مناصب ّ
ّ
املستوى وإداريّة بشكل عا ّم .مؤ ّخرا ً ،بدأت املنشورات بشأن “قطاع املعونات” تتط ّرق إىل أبحاث حول الص ّحة
العقليّة للمهنيّني يف مجال التنمية (بينيت وإربرتس2015 ،؛ إركسون وآخرون )2013 ،وموظّفي املعونة وشعورهم
بعدم األمان (فترش وهندمان2001 ،؛ شنيكر .)2016 ،وقد أُجريت أيضاً أبحاث حول املوظّفني “امليدانيّني” املحلّيني
يف منظّامت دوليّة حكوميّة أو غري حكوميّة (كوربس أونغ وكومبينيدو ،)2017 ،مسلّط ًة الضوء عىل ثانويّة وهشاشة
العاملة املحلّية يف قطاع املعونات العامليّة (باسكوتيش .)2019 ،وبينام تق ّدم هذه املساهامت أفكارا ً مع ّمقة قيّمة،
أسايس عىل الجهات الفاعلة يف املجتمع املد ّين من “عامل الشامل” ونقل عمليّاتها إىل مواقع ميدانيّة يف
تركّز بشكل
ّ
أسايس يف “عامل الجنوب” ،وال تعكس متاماً واقع القطاع يف سياق كلبنان.
الخارج ،بشكل
ّ
الشكل
َ
يف الواقع ،يعود القطاع “املد ّين” يف لبنان إىل حقبة النهضة يف القرن التاسع عرش (كرم )2006 ،ويسبق
تبي عدد الجهات الفاعلة يف املجتمع
“الحديث” ملا أصبحت عليه الدولة اللبنانيّة سنة  .1943مع غياب أرقام دقيقة ّ
املد ّين العاملة يف لبنان اليوم ،تشري الدراسات النوعيّة إىل أنّه ت ّم تسجيل  250منظّمة غري حكوميّة جديدة تقريباً
سنويّاً يف التسعينيات (كرم )2006 ،بينام تس ّجل مستودعات البيانات الوطنيّة مستويات ذروة ملبادرات جديدة بعد
األزمات اإلنسانيّة املتك ّررة.
ت ُظهر بيانات من موقع “دليل مدين” أ ّن الجهات الفاعلة يف املجتمع املد ّين يف لبنان تغطّي مجموعة واسعة من
مجاالت التدخّل واملواضيع املرتاوحة بني املعونة املبارشة واملساعدة يف أوقات الحرب واألزمات والتنمية الطويلة
األمد (كرم2006 ،؛ مغن ّية ،دعم لبنان.١١)2016 ،
اقتصادي شديد ودين عا ّم مرتفع
اقتصادي شديد منذ نصف التسعينات (رمضان )2000 ،وتحرير
يف سياق ركود
ّ
ّ
ونسب بطالة مرتفعة وعاملة هشّ ة وموسم ّية ومؤقّتة (نسناس وآخرون ،2007 ،الصفحة  ،)36يبدو أ ّن قطاع املجتمع
املكبة التي تسلّط الضوء عىل اختالالت هيكل ّية داخل سوق العمل بشكل عا ّم ،حيث
املد ّين يلعب دور العدسة ّ
الرسمي ليست واضحة.
الرسمي وغري
الخطوط الفاصلة بني العمل
ّ
ّ
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الرسمي
الرسمي والقطاع غير
 .٣. ١االستمرارية بين القطاع
ّ
ّ
يف حني يُعترب العمل يف قطاع املجتمع املد ّين يف غالبيّة األحيان وبشكل متزايد َمخرجاً من البطالة ،يبقى هشّ اً ويش ّدد
متأصالً يف هذا القطاع الذي يعتمد عىل جهود جمع األموال واألزمات التي تنشأ
بعضهم عىل عدم اليقني الذي بات ّ
واملشاريع املتوفّرة.
وكل املشاريع متتدّ عىل فرتة
كل األمور مق ّيدة بالوقت ّ
ّ
زمن ّية محدودة

(رجل يعمل يف منظّمة محليّة للمجتمع
املد ّين يف الشامل ،مجموعة الرتكيز بتاريخ 3
متوز/يوليو  2019يف طرابلس)

ت ُظهر بيانات من موقع “دليل مدين” أ ّن منظّامت املجتمع املد ّين الدول ّية واملحل ّية ووكاالت األمم املتّحدة وغريها
السنة) .كانت الوظائف
نرشت وسطياً  437فرصة عمل شهريّاً يف سنة ( 2018أكرث من  5250فرصة عمل يف تلك ّ
امل ُعلن عنها بغالب ّيتها ذات دوام كامل ( )%73بنام كانت نسبة  %13منها استشاريّة و %8منها ذات دوام جز ّيئ –
وهذه االتجاهات تتامىش مع نتائج استبياننا ،إذ إ ّن  %65من املجيبني موظّفون بدوام كامل .ال ّ
شك يف أ ّن قطاع
ًمهمً يف لبنان.
املجتمع املد ّين يُعترب مش ِّغالً ا ّ
أسايس عن وظائف بدوام كاملّ ،إل أ ّن القاء نظرة عن كثب إىل
عىل الرغم من أ ّن قطاع املجتمع املد ّين يُعلن بشكل
ّ
مبي يف الرسم البيا ّين
أنواع العقود يشري إىل أ ّن هذه الوظائف ليست كلّها آمنة وطويلة األمد .يف الواقع ،وكام هو َّ
أدناه %32 ،من املجيبني يعملون بعقود مح ّددة امل ّدة ،غالباً ما تكون مرتبطة بتنفيذ املرشوع .يتامىش إضعاف العمل
العمل املحل ّيني والدول ّيني (فترش وهندمان.)2011 ،
عاملي يؤث ّر يف ّ
هذا مع ات ّجاه ّ

متط ّوع

رسم .٧أنواع العقود يف قطاع املجتمع
املد ّين

متد ّرب

%1

عامل مياوم

%21

مستقل
ّ
مستشار

%22

م ّدة مح ّددة

%1
%2

(ينتهي العقد يف تاريخ محدّد)

%7

%14
%32

عقد مح ّدد امل ّدة

السنتني اإلثنتني
ت ّم تجديده خالل ّ
األخريتني أو أكرث

عقد مفتوح

(من دون تاريخ إنتهاء)

من دون عقد
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إ ّن قابليّة تجديد مثل هذه الوظائف تتوقّف عىل استكامل املشاريع ،ما يجعل ضامن املحافظة عىل وظيفة كهذه يف
القطاع أمرا ً ضبابيّاً .فقد ت ّم تجديد عقود العمل لـ %14فقط من املجيبني خالل السنتَني األخريت َني أو أكرث .كام وضّ ح
عدد من املشاركني يف البحث كيف حصلوا عىل عقود استشارة متتالية يف منظّامت غري حكوميّة ع ّدة خالل السنوات
والهش ولكن من دون جدوى .باإلضافة إىل أ ّن
ّ
الرسمي
القليلة املاضية ،محاولني الخروج من د ّوامة العمل غري
ّ
الرسمي وغري
التجديد املتتايل لعقود مح ّددة امل ّدة بدالً من العقود املفتوحة يساهم يف تكريس نوع من العمل غري
ّ
املسق ّر .وقد قال مجيبون ع ّدة يف مجموعات الرتكيز إنّهم عملوا خالل األشهر الثالثة األوىل من دون عقد ،وهذا مثال
الرسمي.
آخر عن العمل غري
ّ
عالوة عىل ذلك ،يعتمد القطاع عىل عدد كبري من املتط ّوعني واملتد ّربني (تنتمي نسبة  %22من املجيبني إىل هاتني
الفئتَني) ،وبعضهم يعملون بدوام كامل .وعىل الرغم من أ ّن التط ّوع والتدريب يسمحان بإعداد جيل من املهنيّني
أصغر س ّناً وبتنشئتهم االجتامعيّةّ ،إل أنّهام تح ّوال إىل شكل من أشكال العاملة الخفيّة.
أسايس ،فإنّها
ويف حني من املفرتض أن تسعى فرص مامثلة إىل استهداف الش ّبان والشابّات املتخ ّرجني حديثاً بشكل
ّ
تتح ّول أكرث فأكرث إىل أشكال روتين ّية لرتتيبات عمل تسمح ألرباب العمل يف قطاع املجتمع املد ّين بعدم الترصيح عن
املتعاونني عىل النحو الواجب وبتشغيل يد عاملة أجنب ّية ،ال س ّيام مؤ ّخرا ً مع تنفيذ سياسة وزارة العمل الحديثة ض ّد
“العاملة األجنب ّية غري القانون ّية” يف شهر حزيران/يونيو  ،2019ما أ ّدى إىل تطبيق إجراءات صارمة عىل أماكن العمل
التي تشغّل أفرادا ً سوريّني و/أو فلسطين ّيني عىل وجه الخصوص.
مع ذلك ،يبقى التط ّوع بال ّنسبة إىل الكثري من املجيبني مرتبطاً بالتزامهم يف املجتمع املد ّين ،وهو التزام يتخطّى
االعتبارات املال ّية:

بصفتنا متط ّوعني ،غالباً ما ندفع بأنفسنا تكلفة ال ّنشاطات التي
ننفذها .ونحن نفعل ذلك لننمو ،وبالنسبة إلينا ،هذه طريقة لضامن
املواطنة الف ّعالة وقيمنا .وسط مجتمع مد ّين شديد املهننة ،حيث
املهم أن نحافظ عىل روح
يؤدّي الجميع ذلك كجزء من عمله ،من ّ
التط ّوع وانخراط الجمهور.

(امرأة تعمل يف منظّمة
للمجتمع املد ّين يف البقاع،
مجموعة الرتكيز بتاريخ
 6متوز/يوليو  2019يف
شتورا)

مع ذلك ،أشــار عدد من املجيبني الذين يشــغلون مناصب تط ّوع ّية إىل أنّهم يتقاضون أجرا ً عىل شكل بدالت يوم ّية
أسايس عىل العاملني غري اللبنان ّيني وهذه طريقة للتحايل عىل صعوبات
بدالً من أجور رســم ّية .ينطبق ذلك بشــكل
ّ
تأمــن تصاريــح العمل للعاملني األجانب ،مبا يف ذلك “املغرتبني” .تذهب نتائجنا أبعد من املواجهة الثنائ ّية الزائفة
رســمي لتؤكّد عىل فكرة االستمرارية بني األنشطة الرسم ّية وغري الرسم ّية (دسرتمو وأيب
بني ما يُعترب رســم ّياً وغري
ّ
ياغي.)2007 ،
بالتايل ،يوضح العمل يف قطاع املجتمع املد ّين تشكيلة واسعة من “ترتيبات” العمل .يقع بعضها يف الجهة الرسم ّية
خاص.
للعمل ويستفيد من مجموعة تقدميات من الضامن
االجتامعي ومنافع وحزم عمل مالمئة باإلضافة إىل تأمني ّ
ّ
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سمي موجودة حتّى يف العقود ال ّرسميّة :يستفيد املديرون
سمي إىل العمل غري ال ّر ّ
ولك ّن االستمرارية من العمل ال ّر ّ
خاصة،
خاص وعقود عمل وخطط تقاعد ّ
العمل املوظّفون رسميّاً من بعض عنارص الحامية االجتامعيّة (تأمني ّ
أو ّ
األقل رسميّ ًة حيث العاملون هم
أسايس) .ويف جهة العمل ّ
االجتامعي بشكل
إلخ ).بينام يفتقرون إىل أخرى (الضّ امن
ّ
ّ
(كالسائقني أو املستشارين) .عالوة
األكرث ضعفاً ّ
واألقل حاميةً ،نجد أعدادا ً أكرب بكثري من األشخاص العاملني لحسابهم ّ
عىل ذلك ،كلّام اقرتب أحدهم من الجهة غري ال ّرسميّة من االستمرارية ،زاد احتامل أن يجد نساء يعمل َن بأجور أدىن
“الخفي” ال سيّام العمل املنز ّيل وتقديم ال ّرعاية ،ضمن نظرة تن ِّمط النساء
الجندري
أل ّن القطاع يعتمد عىل العمل
ّ
ّ
كـ”مق ّدمات للرعاية” ،ما يجعله ّن ضعيفات يفتقر َن إىل الحامية (داليا مرتي ،دعم لبنان.)2015 ،
خفي – وغري مأجور – للعمل يف منظّامت املجتمع املد ّين :ال ّرعاية أو
عالوة عىل ذلكّ ،
عب مجيبون ع ّدة عن عنرص ّ
العاطفي.
العمل
ّ
ش ّددت نساء كثريات يعمل َن يف منظّامت محلّ ّية عىل القيمة التي تُعطى لاللتزام و”السخاء” ،ال س ّيام يف املنظّامت
التي تكون إ ّما خرييّة أو مستندة إىل توفري خدمة.
أسايس من
رصح عاملون محلّ ّيون موظّفون يف منظّامت دول ّية أنّه وعىل ال ّرغم من توظيفهم بشكل
عىل نحو مشابهّ ،
ّ
السياق ّية ،كثريا ً ما يحتاج موقعهم كصلة وصل بني منظّمتهم (األجنب ّية) و”املستفيدين” الذين يعملون
أجل معرفتهم ّ
العاطفي لدى العاملني ومامرسات ال ّرعاية ،غري املع َرتف بهام جزئ ّياً وغري املؤ َّمن
معهم إىل “حشد وإدارة املجال
ّ
عليهام يف أغلب األحيان” (باسكوتيش.)2019 ،
تسلّط هذه ال ّنتائج الضّ وء عىل إعادة إنتاج دينام ّيات القوى يف قطاع املجتمع املد ّين.

 .٣. ٢حماية ضئيلة وإعادة إنتاج ودينام ّيات إقصائ ّية
املعياري لدور املجتمع املد ّين يف املساهمة يف إرساء ال ّدميقراطيّة واإلصالح ،تص ّور نتائجنا كيف
بعيدا ً عن االفرتاض
ّ
ميكن أن يساهم املجتمع املد ّين يف كثري من األحيان يف إعادة إنتاج ديناميّات القوى ،وبالتّايل املحافظة عىل األوضاع
ال ّراهنة .يتألّف القطاع من مجموعة متن ّوعة من الجهات الفاعلة ،مع مجموعة متن ّوعة بالقدر عينه من املوارد
املتوفّرة ومقاربات العمل ،وهو يعيد عمل ّياً إنتاج دينام ّيات جندريّة وطبق ّية ومواقف استعامريّة ،إلخ .وقد أشار
التكيز إىل تفاوتات يف حزم العمل والوصول إىل املنافع ليس فحسب بني املنظّامت
عدد من املجيبني يف مجموعة ّ
ال ّدول ّية واملحلّ ّية ولكن داخل املنظّامت عينها أيضاً.
عب عنه مجيبون يعملون يف منظّامت غري حكوميّة دوليّة يف حديثهم عن االختالفات
عىل وجه الخصوص ،هذا ما ّ
باملقارنة مع زمالئهم “املغرتبني”.

تختلــف املنافع االجتامع ّية بني املنظّامت غري الحكوم ّية املحلّ ّية
والدّ ول ّيــة [ ،]...أنا أعمل مع منظّمة دول ّية تقدّ م يل الضّ امن
ومخصصات األمومة وتعويضات نهاية
الص ّح ّية
ّ
االجتامعي وال ّرعاية ّ
ّ
مم يتطلّبه قانون
الخدمــة
ّ
ومخصصات األب ّوة أيضاً .يقدّ مون يل أكرث ّ
العمل اللّبنا ّين.

(رجل يعمل يف منظّمة
دوليّة للمجتمع املد ّين يف
التكيز
البقاع ،مجموعة ّ
بتاريخ  6متوز/يوليو 2019
يف شتورا).
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أشــغل منصباً اًرفيعاً يف املنظّمة الدّ ول ّية عينها منذ بضع سنوات؛ وعىل
اســتنتجت أنّنا لن نحصل
ُ
أحب عميل وما نقوم به،
ال ّرغم من أنّني ّ
أبــداً عىل املنافع التي يحصل عليها زماليئ املغرتبون .ال أتكلّم عن
الفروقــات يف ال ّرواتب؛ أتف ّهم ال ّتكلفة اإلضاف ّية لالغرتاب ،ولك ّن بعض
األمور غري عادلة.

(امرأة تعمل يف منظّمة
دوليّة للمجتمع املد ّين
يف بريوت ،مقابلة بتاريخ
 16متوز/يوليو  2019يف
بريوت).

يف املناقشات الجامع ّية املركّزة ،ت ّم التّشديد عىل ات ّجاه أكرث وضوحاً وهو التّفاوت بني املنظّامت غري الحكوم ّية القامئة
السوريّة حيث التوظيف غري
عىل املشاريع (سواء أكانت محلّ ّية أو دول ّية) – ال س ّيام تلك التي تستجيب لألزمة ّ
مستق ّر بحسب ما أفادت به املعلومات – ومنظّامت غري حكوم ّية أخرى حيث ال ّرواتب منخفضة ولك ّن التوظيف
والتّمويل أكرث استقرارا ً.
عىل وجه الخصوص ،تح ّدثت ال ّنساء عن دينام ّيات أبويّة يف أماكن عمله ّن .وما يثري االهتامم هو تشديده ّن عىل أ ّن
هذه املامرسات ال تصدر بطريقة ممنهجة عن ال ّرجال ،ما يؤكّد عىل أبحاث سابقة ال س ّيام يف منظّامت تُعنى باملرأة
(سالمة2014 ،؛ أيب ياغي.)2016 ،
يبدو أ ّن نتائج االستبيان الك ّم ّية تثبت ص ّحة هذه ال ّنتائج ال ّنوع ّية %54 :فقط من املجيبني يعتربون أ ّن منظّامتهم
االجتامعي/هويّتهم الجنس ّية ،بينام  %23ليسوا متأكّدين
بغض ال ّنظر عن نوعهم
توفّر منافع متساوية لكافّة موظّفيها ّ
ّ
متاماً.
مبعزل عن هذه الدينام ّيات ،تشاط َر كافّة املجيبني فكرة أ ّن الحامية االجتامع ّية للعاملني يف قطاع املجتمع املد ّين ال
االجتامعي .مع ذلك،
الوطني للضّ امن
الصندوق
تزال جزئ ّية ومج ّزأة وغري كافية %49 .من املجيبني مس ّجلون رسم ّياً يف ّ
ّ
ّ
الوطني
رب العمل ،بينام يستفيد كثريون منهم من الصندوق
 %65,7فقط من هؤالء انتسبوا إىل الصندوق بفضل ّ
ّ
االجتامعي بفضل انتساب أحد أفراد أرستهم عىل سبيل املثال أو بفضل النقابات التي ينتسبون إليها .إ ّن
للضامن
ّ
املستشارين املستقلّني مستبعدون عن االنتساب إىل الصندوق ،وتلك هي الحال أيضاً بالنسبة إىل املتط ّوعني والعاملني
“املتوارين” كالسائقني وعامل التنظيف ،إلخ.

تُوظّف منظّامت محلّية عدّ ة مهن ّيني كاملهندسني واملم ّرضات واملحامني،
كل
إلخ .يستفيد هؤالء أصالً من ال ّتغطية بفضل النقابة التي ينتسب ّ
منهم إليها ]...[ .لذلك ،عندما يدخلون إىل املنظّمة ويريدون االختيار
االجتامعي الذي توفّره املنظّمة أو البقاء عىل الضّ امن
بني الضامن
ّ
االجتامعي الذين يستفيدون منه أصالً ،يفضّ لون البقاء عىل الضامن
ّ
االجتامعي الذي توفّره ال ّنقابة ألنّه من الدرجة األوىل [.]...
ّ

(رجل يعمل يف منظّمة
محلّ ّية للمجتمع املد ّين يف
الشامل ،مجموعة الرتكيز
بتاريخ  3متوز/يوليو
 ،2019طرابلس).

تط ّرق أفراد ع ّدة خالل املناقشات الجامعيّة املركّزة أيضاً إىل مسألة تسجيل منظّامت املجتمع املد ّين عددا ً قليالً من
االجتامعي ،فال توفّر بذلك املنافع بالتّساوي لكافّة املوظّفني.
الوطني للضامن
موظّفيها يف الصندوق
ّ
ّ
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عبوا عن ذلك بطرق مختلفة .وتعكس هذه املسألة نوعاً من الفهم ملشكالت
ولك ّن املشاركني يف مجموعات الرتكيز ّ
التمويل األكرث هيكل ّية التي تعاين منها املنظّامت غري الحكوم ّية ّ
وتدل أيضاً عىل ترسيخ ظروف هشّ ة وتطبيعها إىل
ح ّد ما:

تلعب موارد املنظّمة املحدودة دوراً يف ذلك .فهي تريد أن توفّر
املنافع بال ّتساوي ولك ّنها غري قادرة عىل أداء ذلك بقدراتها املحدودة.

(امرأة تعمل يف منظّمة
محلّ ّية للمجتمع املد ّين يف
التكيز
البقاع ،مجموعة ّ
بتاريخ  6متوز/يوليو 2019
يف شتورا)

رسم .٨أكرث املنافع أه ّم ّية بحسب إختيارات املجيبني عن اإلستبيان
منافع غري نقدية (بطاقة رياضة ،نظام النقاط ،الرتفيه ،إلخ)
تأمني للسيارة يدفعه رب العمل يف حال استخدام السيارة الخاصة ألغراض العمل
حامية ودعم قانونيان
أتعاب وتعويضات التنقل
زيادة سنوية يف األجر
دعم مايل عائيل
رعاية يومية لألطفال يف مكان العمل
تطوير مهني وتعليم مستمر (مبا يف ذلك التدريبات والربامج والجامعة ،إلخ)
منافع تعليمية للمعالني
تغطية صحية بعد التقاعد
راتب تقاعدي من رب العمل
تعويض نهاية الخدمة
تأمني خاص لحوادث العمل
تأمني خاص للعجز طويل األمد
تأمني خاص عىل الحياة
تغطية خاصة لعالج األسنان أو العينني
تغطية صحة نفسية خاصة غري الصندوق الوطني للضامن االجتامعي
تأمني صحي خاص غري الصندوق الوطني للضامن االجتامعي
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي
منظمتك تلتزم بكل العطل الرسمية يف لبنان
تعويض إجازة مدفوع (بدالً من يوم عمل يف إجازة نهاية األسبوع أو العطل)
إجازة سنوية مدفوعة
إجازة أبوة مدفوعة
إجازة أمومة مدفوعة
إجازة مرضية مدفوعة
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عندما ُسئل املجيبون عن االستبيان عن املنافع التي يحصلون عليها ،كانت املنفعتان األكرث تك ّررا ً :اإلجازة السنويّة
املدفوعة والعطل ال ّرسميّة ،ما يخفض التوقّعات بشأن الحامية االجتامعيّة بعض اليشء.
النوعي ،وعندما طُلب من املجيبني أن يع ّرفوا الحامية االجتامعيّة ،مل يتمكّن معظمهم من صياغة
يف البحث امليدا ّين
ّ
الوطني واألمان”.
مفهوم شامل للمصطلح الذي غالباً ما ت ّم ربطه بـ”الضامن
ّ
العمل بحقوقهم وعدم فهمهم لفكرة “الحامية
يساهم ترسيخ الهشاشة وانخفاض التوقّعات ،باإلضافة إىل عدم إملام ّ
العمل
فردي أو
جامعي .وحتّى عندما يحاول ّ
االجتامع ّية” ،يف جعلهم غري قادرين عىل التفاوض ،سواء بشكل ّ
ّ
التّفاوض بشأن ظروف عملهم أو التّج ّمع للمطالبة مبزيد من املنافع ،رسعان ما تسكتهم عوامل هيكل ّية أكرث هيمنة.
عب مجيبون ع ّدة عن قلقهم بشأن انعدام التّضامن وروح الجامعة بني العاملني يف القطاع .كام وصل بعضهم إىل ح ّد
ّ
التّكلّم عن معاملة تفضيل ّية بني أعضاء فريق العمل يف املنظّمة عينها باإلضافة إىل عالقات ذات امتياز مع اإلدارة
الصداقة والقرىب ،إلخ.
تستند إىل ّ

أحببت عميل ولك ّنني مل أكن راضية
ُ
اعتدت أن أعمل يف منظّمة دول ّية.
ُ
براتبي وباملنافع التي أحصل عليها .شاركني زمالء آخرون محلّيون
جامعي مع
اإلحباط عينه ،فق ّرر بعضنا أن يناقش الوضع بشكل
ّ
تم ترسيحنا جميعاً بسبب قصور يف املوازنة
اإلدارة .بعد أشهر قليلةّ ،
بحسب ما قيل.

(امرأة تعمل يف قطاع
املجتمع املد ّين ،مقابلة
بتاريخ  ١متوز/يوليو ٢٠١٩
يف بريوت)

واالقتصادي
االجتماعي
 .3. 3تنافر بين رأس المال
ّ
ّ
عىل ال ّرغم من وجود دينام ّيات إقصائ ّية وغري رسم ّية مامثلة ،ال تزال غالب ّية كبرية من املجيبني عن االستبيان ()%85
تفكّر يف العمل يف قطاع املجتمع املد ّين يف حال تغيري الوظيفة.
يف الواقع ،أكّد مشاركون ع ّدة يف البحث أ ّن عملهم يف قطاع املجتمع املد ّين يتوافق مع التزامهم كمواطنني منخرطني
يف املجال العا ّم ،ما يؤكّد عىل بحث سابق حول املشاركة املدن ّية يف لبنان ،حيث تبدو مشاركة الناشطني “وكيالً”
للعمل يف املجال العا ّم من أجل “الخري األعظم” (أيب ياغي .)2013 ،يف هذا السياق ،تفيد عاملة يف قطاع املجتمع
املد ّين مبا ييل:

إنّها املشاركة العا ّمة من أجل الخري العا ّم؛ ال وظيفة يف مجال الخدمة
املدن ّية.

(امرأة تعمل يف قطاع
املجتمع املد ّين ،مقابلة
بتاريخ  18متوز/يوليو
 2019يف بريوت)
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يصب يف صالح أكرث ال ّناس حرماناً” و”وجود سياسات ذات آثار
تراوحت اإلجابات النوعيّة بني رضورة “القيام مبا ّ
الرمزي الذي ينطوي عليه العمل يف قطاع الجمعيّات.
طويلة األمد” .مل يخجل املشاركون من التعبري عن االمتنان
ّ

ّإن أقوم بهذا (العمل) من أجل قض ّية .أنا مؤمنة بها .نعمل لساعات
طويلة وغالباً ما نعمل أيضاً يف نهاية األسبوع ولك ّن القض ّية تجعلني
مهم .وهذا الشعور
معي .وهذا أمر ّ
أشعر أنّني أقوم بذلك لسبب َّ
أكرث إرضا ًء من الراتب الذي أتقاضاه عند نهاية الشهر .يف قريتي ،يف
الكل يعلم مبا أقوم به ويحرتمه.
عائلتيّ ،

(امرأة تعمل يف قطاع
املجتمع املد ّين ،مقابلة
بتاريخ  2متوز/يوليو 2019
يف بريوت)

بالتّايل ،اعترب مشاركون ع ّدة يف البحث أ ّن العمل يف منظّامت املجتمع املد ّين ُمج ٍز ويتامىش مع التزاماتهم األخالق ّية.
أسايس من خالل عملهم يف منظّامت املجتمع
االجتامعي والثقا ّيف بشكل
يبدو أ ّن هؤالء العاملني يكتسبون رأس املال
ّ
ّ
التعليمي للمجيبني بغالب ّيتهم يعادل اإلجازة ،ويليه مبارشة مستوى املاجستري ،كام هو
املد ّين .يف الواقع ،إ ّن املستوى
ّ
مبي يف الرسم البيا ّين أدناه:
ّ

رسم .٩مستوى تعليم املجيبني

%3

%3

الص ّف التّاسع
ّ

مهني)
(بريفيه،
أكادميي أو ّ
ّ

%3

إجازة

(حامل شهادة أو قيد ال ّدراسة)

%11

شهادة مهن ّية عالية

%37
%43

ماجستري

(حامل شهادة أو قيد ال ّدراسة)

شهادة ثانويّة

(أكادمي ّية أو مهن ّية)

دكتوراه
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تتامىش هذه األرقام بشكل عا ّم مع األرقام اإلجامليّة ملع ّدل اإلملام بالقراءة والكتابة يف لبنان ( )%99ومستوى التعليم
( )%80واملع ّدل اإلجام ّيل لاللتحاق بالجامعات ( )%38يف سنة . 2017
عىل ال ّرغم من أ ّن املجيبني بغالبيّتهم يعتربون أ ّن وظائفهم متكافئة مع مستوى تعليمهم أو سنوات خربتهم (%76
إذا ما ُجمع العنرصان) ،يَعترب نصفهم تقريباً أ ّن رواتبهم غري متكافئة مع درجاتهم األكادمييّة وال مع سنوات خربتهم
(عىل التتايل %25 ،و .)%23عالوة عىل ذلك %27 ،من املجيبني يعتربون أ ّن رواتبهم وأجورهم ال تكفي لتغطية
مصاريفهم الشهريّة و %23منهم غري قادرين عىل تحقيق م ّدخرات شخصيّة قد تشكّل نوعاً من شبكات الحامية يف
ظل غياب خطط حامية اجتامعيّة رسميّة أخرى.
ّ

رسم .١٠ما الذي يسمح به ال ّراتب
هري لعامل يف قطاع املجتمع املد ّين؟
الشّ ّ

يكفي لتغطية ال ّنفقات
الشّ هريّة

%29

%21

%23

%27

يسمح بتحقيق بعض
املد ّخرات الشّ خص ّية
ال يكفي لتغطية ال ّنفقات
الشّ هريّة
ال يسمح بتحقيق بعض
املد ّخرات الشّ خص ّية

 .13راجع تعريف مصطلح «أنجزة»
يف «قاموس الجندر :مفاهيم متنقّلة
واستعامالتها املحلية يف لبنان»:
https://civilsociety-centre.org/gen34583/dictionary/n

المدني
ياسي للمجتمع
الس
ّ
ّ
 .٣. ٤بنية االقتصاد ّ
املهني عليه يف االعتامد عىل الجهات
تتمثّــل بعض خصائص االتّجاه نحو أنجزة ١٣املجتمع املد ّين وإضفاء الطّابع
ّ
قني والعمل القائم عىل املشــاريع .عىل ال ّنحو الذي متّت
واملؤشات
املانحة وعىل الخربة
ّ
ّ
الخاصة باألداء التّ ّ
مناقشــته أعاله ،وبينام تساهم املقاربات املبن ّية عىل املشاريع يف هشاشة العمل يف قطاع املجتمع املد ّين ووضعه
الرسمي ،تق ّيد أيضاً بشكل مبارش رواتب العاملني واستفادتهم من الحامية
الرسمي وغري
يف إطار االســتمرارية بني
ّ
ّ
االجتامع ّيــة ،إذ إ ّن الجهــات املانحة غالباً ما تفرض قيودا ً وحدودا ً عىل اإلنفاق عىل ما يُص َّنف يف خانة “املوارد
البرشيّة” ،وترفض أحياناً متويل طاقم العمل متاماً .عالوة عىل ذلك ،ت ُظهر نتائج اســتبياننا أ ّن  %30من املجيبني
اعتربوا أ ّن أجورهم مفروضة باالســتناد إىل املبلغ املح ّدد للمرشوع بدالً من االستناد إىل جدول مرتبات يأخذ يف
العلمي ومستوى الخربة.
االعتبار التحصيل
ّ
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تأيت املنظّمة املم ِّولة وتقول سأعطيكم مرشوعاً وأريد أن أدفع
للموظّفني يف هذا املرشوع ألف دوالر أمرييكّ ،وتنرش الوظائف
الشاغرة عىل موقع “دليل مدين” لس ّتة موظّفني تقريباً براتب يرتاوح
بني  800و 1000دوالر أمرييكّ .بطبيعة الحال ،لن آيت وألوم هنا
املنظّمة التي تنفّذ املرشوع ،إذ إنّ املنظّمة أو الجهة املانحة الخارج ّية
هي التي تتحكّم بكافّة قواعد املرشوع.

كل األمور تعتمد عىل الجهة
أسايسّ ،
بشكل
ّ
املانحة

(رجل يعمل يف منظّمة
محلّيّة للمجتمع املد ّين يف
التكيز
الشّ امل ،مجموعة ّ
بتاريخ  3متوز/يوليو 2019
يف طرابلس).

(امرأة تعمل يف منظّمة
محلّية للمجتمع املد ّين يف
التكيز
الشّ امل ،مجموعة ّ
بتاريخ  3متوز/يوليو 2019
يف طرابلس).

السابقة) ببعض العاملني إىل تفضيل عدم استقطاع مبالغ
ت َدفع األجور املحدودة التي ت ّم الحديث عنها (يف الفقرة ّ
الخاص ،مبا يف ذلك العائالت و/أو
من رواتبهم ،ما قد يؤ ّدي إىل تفضيل موفّرين آخرين للحامية االجتامع ّية يف القطاع
ّ
الشبكات الزبائن ّية.

عندما تتقاىض أجراً بالكاد يكفيك ح ّتى نهاية الشهر ،ويأتون إليك
االجتامعي أو
قائلني سنقتطع هذا املبلغ أو ذاك من أجل الضّ امن
ّ
التقاعد ،أنا ال أريد ذلك وال أظ ّن أنّ األمور يجب أن تسري عىل هذا
النحو يف قطاعنا .يحب أن يكون هناك نوع من االتفاق بني الوزارات
املعن ّية ،ال أدري إذا كانت وزارة العمل أو وزارة الشؤون االجتامع ّية،
من أجل تحديد رشوط تضمن لنا الحامية االجتامع ّية من دون تحميل
لرب العمل يف قطاع املجتمع املد ّين .أعني كيف ميكنني
العبء لنا أو ّ
كنت ال أعرف إذا كان سيبقى فيها
أن أحمي املوظّف يف منظّمة إن ُ
ملدّ ة  6أشهر أو سنة أو  10سنوات .يجب س ّن قانون يحمي املوظّف
من جهة واملنظّمة أيضاً من جهة أخرى.

(رجل يعمل يف منظّمة
محلّية للمجتمع املد ّين يف
الشامل ،مجموعة الرتكيز
بتاريخ  3متوز/يوليو 2019
يف طرابلس).

عالوة عىل ذلك ،تؤث ّر القيود التي تفرضها الجهات املانحة عىل التّكاليف اإلداريّة وال ّنفقات العا ّمة يف استمراريّة
خاص التكاليف ذات
املنظّامت ،إذ تجعلها عىل املدى البعيد غري قادرة عىل تغطية تكاليفها بشكل عا ّم ،وبشكل ّ
االجتامعي.
األسايس (غري القائم عىل املشاريع) ،أي الرواتب والضامن
الصلة بأعضاء طاقمها
ّ
ّ
ّ
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كام سبق وورد يف هذا التّقرير ،تط ّرق مشاركون ع ّدة يف البحث إىل مسألة املنظّامت التي ال تس ّجل ّإل عددا ً محدودا ً
االجتامعي ،فال توفّر بالتايل املنافع بالتساوي للجميع .أظهر املشاركون يف البحث إملاماً
من موظّفيها يف الضامن
ّ
رصف
بديناميّات القوى هذه وباالقتصاد
السيايس اإلجام ّيل الكامن وراء القطاع ،مسلّطني الضّ وء عىل هوامش التّ ّ
ّ
الخاصة باملنظّامت غري الحكوميّة املحلّية بدالً من إلقاء املسؤوليّة كلّها عىل أرباب العمل:
ّ

ال ميكن أن يُطلب من منظّمة غري حكوم ّية محلّية أن تقدّ م املنافع
املؤسسات غري الربحية
عينها التي تقدّ مها رشكة ّ
خاصة ربحية .تعتمد ّ
ً
واملؤسس ّية التي غالبا ما ترتبط
أسايس عىل املنح الفرديّة
بشكل
ّ
ّ
مبشاريع أو أنشطة محدّ دة.

(رجل يعمل يف منظّمة
محلّية للمجتمع املد ّين يف
الشّ امل ،مجموعة الرتكيز
بتاريخ  3متوز/يوليو 2019
يف طرابلس).

يجب أن ترفض منظّامت املجتمع املد ّين املحلّ ّية كلّها مقاربة العمل
االستعالئ ّية ودينام ّيات القوى غري العادلة [ ]...ال يجب أن ننىس
استدامة املنظّمة بحدّ ذاتها.

(رجل يعمل يف منظّمة
محلّية للمجتمع املد ّين يف
بريوت ،مجموعة الرتكيز
بتاريخ  23متوز/يوليو
 2019يف بريوت).

بالفعل ،اعترب املجيبون عن االستبيان بغالب ّيتهم عدم استقرار املشاريع والتمويل ،باإلضافة إىل القيود عىل املوازنة،
األسباب الرئيس ّية لعدم قدرة منظّامت املجتمع املد ّين عىل توفري الحقوق ومنافع الحامية االجتامع ّية لطواقم
َ
ً
الوطني للضامن
الصندوق
إىل
االنتساب
يف
ّفني
ظ
املو
رغبة
عدم
ا
ر
توات
األقل
ّ
بب
الس
كان
املقابل،
الجانب
يف
عملها.
ّ
ّ
االجتامعي من أجل الحفاظ عىل كامل رواتبهم ،ما يعكس بشكل إضا ّيف وعي العاملني يف قطاع املجتمع املد ّين
ّ
للعوامل الهيكل ّية التي تق ّيد عمل املنظّامت وتأثريها.
برز ات ّجاه عا ّم بني املشاركني يف البحث تَ ثّل يف التوصية بشأن تخصيص نصوص مح ّددة ترشيعيّة أو إداريّة ملنظّامت
املجتمع املد ّين من أجل ضامن ح ّد أدىن من مستوى الحامية للعاملني يف القطاع.
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رسم .١١األسباب ال ّرئيس ّية الّتي متنع منظّامت املجتمع املد ّين من توفري بعض الحقوق/املنافع بحسب املجيبني عن اإلستبيان
إ ّن التّأمني الخاص مكلف ج ّدا ً
اإلجتامعي أل ّن
الوطني للضّ امن
الصندوق
العمل أن ينتسبوا إىل ّ
ال يريد ّ
ّ
ّ
ال ّراتب سينخفض
اإلجتامعي
الوطني للضّ امن
الصندوق
العمل رسم ّياً يف ّ
رب العمل ّ
مل يس ّجل ّ
ّ
ّ
املنظّمة غري مس ّجلة رسم ّياً (مجموعة شعب ّية أو حملة ،إلخ)
ال توافق الجهة املانحة عىل تغطية منافع الحامية اإلجتامع ّية
عدم إستقرار املشاريع/التّمويل
قصور يف املوازنة
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توضح كافّة نتائج األبحاث التي يت ّم إجراؤها يف قطاع املجتمع املد ّين أو غريه الحاجة إىل إجراءات يت ّم ات ّخاذها عىل
العمل يف البلد .وما يدعم ذلك بشكل إضا ّيف هو
ئييس بأداء واجبات حامية ّ
مستوى الدولة ،بصفتها املكلَّف ال ّر ّ
والخاص بالرفاه.
االجتامعي
حقيقة أ ّن العاملني يف هذا القطاع بالذّات يؤ ّدون دور ال ّدولة
ّ
ّ
حس التضامن بني العاملني يف قطاع املجتمع املد ّين ،من
باإلضافة إىل ذلك ،تسلّط ال ّنتائج الضّ وء عىل الحاجة إىل نرش ّ
الجامعي والضغط من أجل االعرتاف بحقوقهم االجتامعيّة.
خالل التنظيم
ّ
تستند التوصيات أدناه إىل اإلجابات عن االستبيان واملقابالت ومجموعات الرتكيز واالجتامعات االستشاريّة.

ينبغي على الدولة اللبنان ّية أن:
االجتامعي ،مبشاركة جهات فاعلة يف املجتمع املد ّين باإلضافة إىل أصحاب
•تضع إطارا ً وطنيّاً شامالً وعا ّماً للضامن
ّ
االجتامعي لضامن
الوطني للضامن
مصلحة آخرين .ويجب أن يشمل ذلك ،كح ّد أدىن ،عمليّة إصالح للصندوق
ّ
ّ
ستحسن أن يت ّم دمج كافّة خطط الحامية االجتامعيّة يف
التغطية الشّ املة ومعاشات التقاعد وبدالت البطالة .يُ َ
صندوق واحد مو ّحد يضمن املنافع والتغطية الشاملة واملتساوية.
ُخصص للمنظّامت غري الحكوم ّية.
الوطني للضامن
•تضع خطّة إداريّة مت ّولها بنفسها ضمن الصندوق
االجتامعي وت َّ
ّ
ّ

•تضع األولويّات واالسرتاتيج ّيات الوطن ّية للتنمية والحقوق االجتامع ّية وتش ّجع جامعة املانحني واملنظّامت غري
الحكوم ّية الدول ّية واملنظّامت غري الحكوم ّية عىل التواؤم مع هذه األولويّات ،ال س ّيام يف قطاعات املعيشة
واملساعدة االجتامع ّية والخدمات االجتامع ّية والحامية.
•تس ّن قانوناً يش ّجع املتط ّوعني يف املجتمع املد ّين ويحميهم .من شأن قانون مامثل أن ينشّ ط املشاركة املدنيّة يف
البلد من جهة ويضمن حامية املتط ّوعني وحقوقهم من جهة أخرى.
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ّ
الدول ّية أن:
ينبغي على جماعة المانحين
والمنظمات غير الحكوم ّية ّ
الوطني وتضمن حامية كافّة املتعاونني معها.
•تلتزم بالقانون
ّ

•تضمن تقليص التّفاوت يف حزم العمل واملنافع بني العاملني املحلّ ّيني وال ّدول ّيني.
•تش ّجع عىل اعتامد وتنفيذ أحكام أكرث عدالة ترعى الحامية االجتامع ّية من خالل الرشاكات والتمويل املق َّدم إىل
الوزارات ،وأن تضغط من أجل إنشاء خطّة حامية اجتامع ّية شاملة تستند إىل األولويّات الوطن ّية.
يخص املوارد البرشيّة ،مبا يف ذلك توفري الحامية
•تُراجع وتع ّدل خطط التمويل والسقوف والقيود ،ال سيّام يف ما ّ
املحل ،يف سياق
االجتامعيّة للموظّفني لدى الرشكاء ،متاشياً مع مبادئ حقوق اإلنسان وااللتزامات بإضفاء الطابع ّ
العاملي للعمل اإلنسا ّين لسنة .2016
مؤمتر الق ّمة
ّ

ّ
المنظمات غير الحكوم ّية المح ّلية أن:
ينبغي على
•تضمن أ ّن كافّة العاملني يدركون حقوقهم واستحقاقاتهم التي تشكّل جزءا ً من الخطط املوجودة ،ضمن إطار
حملة توعية أوسع نطاقاً بشأن لوائح الحامية االجتامع ّية.
•تضمن حصول كافّة العاملني عىل ح ّد أدىن من منافع الحامية االجتامع ّية عىل املدى القصري ،بينام تتطلّع إىل
تحقيق الحامية الشّ املة عىل املدى البعيد.
•تضع جداول مرتبات شاملة تستند إىل غالء املعيشة ومستوى التعليم وسنوات الخربة واملناصب ،عىل أن يت ّم
لكل منها.
تحديثها بانتظام واستخدامها يف املفاوضات بشأن عقود املنح مع الجهات املانحة ّ
•تتنظّم جامع ّياً لحامية حقوق كافّة العاملني يف القطاع ،مبا يف ذلك العاملون املستقلّون واملتط ّوعون ،عىل شكل
تعاضدي يضمن نسبة أكرب من التضامن بني الجهات الفاعلة والعاملني يف قطاع املجتمع
نقابة أو تعاون ّية صندوق
ّ
االجتامعي التابع
خاصة بالحامية االجتامع ّية تك ّمل تلك التي يوفّرها الضامن
املد ّين من جهة ،ويشمل تقدميات ّ
ّ
لل ّدولة من جهة أخرى.
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