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 الخلفية:
والحر�ات  املساحات  يف  تراجع  لبنان  يف  املدين  املجتمع  يواجه 
(القانونية واملالية والثقافية وما إىل  العامة عىل كافة األصعدة 
عمل  عىل  وبالتايل  املمكنة  البيئة  عىل  مباشرة  يؤثر  مما  ذلك)، 
الشراكات مع املجتمع املدين.  بناء  وإستدامة املنظمات، و�عيق 
وبالرغم من السياسات اإلقصائية القائمة بحقه والتي تتضاعف 
العامة  التطورات األخرية وأهمها مناقشة وإقرار املوازنة  يف ظل 
وتطو�ر  بناء  جاهداً  املدين  املجتمع  يحاول  يزال  ال   ،٢٠١٩ لعام 
شراكات تكون أكرث فعالية للتأثري واملشاركة يف السياسات العامة 

ومحاربة سياسة اإلقصاء. 

املحيل  الناتج  من   ٪١٠ (حوايل  مرتفًعا  مالًيا  عجًزا  لبنان  يواجه 
اإلجمايل) وازدياد يف الدين العام (حوايل ١٥٠٪ من الناتج املحيل 
اإلجمايل) وإرتفاع يف مستوى البطالة بنسبة ترتاوح بني ١٠٪ و١٥٪ 
وتتضاعف لدى فئة الشباب. ويف ظل التفاوض القائم حالًيا حول 
امليزانية العامة لعام ٢٠١٩، تسعى الحكومة لتخفيض العجز من 
١١٪ إىل ٩٪ عرب فرض تدابري تقشفية خطري تطال أهم السياسات 
العجز  يتماىش هدف تخفيض  اإلجتماعية واإلقتصادية واملالية. 
التي  االقتصادية  اإلصالحات  إلتزامات  مع  الحالية  املوازنة  يف 
تعّهد بها لبنان يف مؤتمر سيدر CEDRE واملشروط إلطالق منح 
يف  املعتمدة  املماثلة  للتدابري  ونظراً  الدوليني.  املانحني  وقروض 
مختلف بلدان العالم، أّدت سياسات التقشف إىل توسيع نطاق 
إنتهاكات الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية، ال سيما فيما يتعلق 
بمستوى املعيشة والصحة والضمان اإلجتماعي والعمل الالئق. 
املناهضة  اإلحتجاجات  إزدياد  إىل  اإلنتهاكات  هذه  أّدت  وقد 

للتقشف التي رّدت عليها السلطات الحكومية بقسوة.

أما يف السياق اللبناين، يعود السبب الرئييس لألزمة اإلقتصادية 
السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية  بنيوي يف  إىل خلل  الحالية 
املعتمدة منذ فرتة طو�لة، خاصة منذ فرتة إعادة اإلعمار، وأزمة 
إىل  باإلضافة  مستدام،  غري  أصبح  الذي  املرتاكم  العام  الدين 

غياب الشفافية وز�ادة الفساد والتهرب الضر�بي وتدفقات رأس 
املال. وعوضاً عن إتخاذ تدابري جذر�ة للحّد من الفساد وتعز�ز 
السياسات  يف  نوعي  تحول  وإحداث  القانون،  ودولة  الشفافية 
السياسية  القوى  تسعى  املعتمدة،  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
اللبناين،  النفقات عىل حساب املواطن  إىل فرض تدابري لخفض 
وخاصة يف القطاعات اإلجتماعية الرئيسية. يشمل هذا الخفض 
اإلجتماعية  الشؤون  وزارة  ميزانية  ومنها  اإلجتماعي  اإلنفاق 
منظمات  تمو�ل  عىل  مباشرة  و�ؤّثر   ،٪  ٢٠ إىل  تصل  بنسبة 
املجتمع املدين املتعاقدة مع الوزارة. ومن الجدير بالذكر توقيف 
وز�ر الشؤون اإلجتماعية ٢٠ عقًدا مع منظمات من املجتمع املدين 
اللبناين وتنبيه ٣٠ منظمة يف اآلونة األخري، من دون ذكر املنظمات 
املستهدفة أو األسباب الرئيسية التي دفعت الوزارة لتنفيذ هذه 
التالية:  بذكر األسباب  الوزارة  لها، إكتفت  تصر�ح  الخطوة. يف 
أن  املرجح  من  كما  املحددة.  واألنشطة  بالقواعد  اإللتزام  عدم 
تؤّثر التخفيضات يف اإلنفاق اإلجتماعي بشكل مباشر عىل تعاون 
وز�ادة  مشار�ع،  عدة  يف  الوزارات  مع  املدين  املجتمع  منظمات 

املعيقات من حيث الحصول عىل التمو�ل.

إن املس بعقود الجمعيات مع وزارة الشؤون اإلجتماعية هو جزء 
من اتجاه عام نحو كسر الشراكات بني املجتمع املدين والحكومة، 
لبنان.  يف  املدين  للمجتمع  التمكينية  البيئة  تراجع  من  وجزء 
فبموازاة هذه التطورات يف وزارة الشؤون، تبقى مناقشات املوازنة 
غري تشاركية وتقيص مختلف الفئات املعنية، منها املجتمع املدين. 
املسارات  من  العديد  من  مؤخراً  املدين  املجتمع  إقصاء  تم  كما 
التي كان من املفرتض أن تحّدد السياسات  املصري�ة واألساسية 
اإلقتصادية واإلجتماعية للبنان ومخرجه من األزمة، مثل الخطة 

اإلقتصادية، وخطة االستثمار الرأسمالية، ومؤتمر سيدر.

وقد حّركت اإلجراءات التقشفية الجديدة التي أقّرت يف املوازنة 
إحتجاجات من قبل فئات متعددة، كقدامى املحاربني واألساتذة 

ورشة عمل ملنظامت املجتمع املدين اللبناين حول واقع حريات الفضاء املدين والرشاكات

مذكّرة توضيحية



قابلتها  أحياناً  بل  منها،  ألي  السلطة  تستجب  لم  والطالب، 
بالقمع. إن محاوالت السلطة إلسكات هذه اإلحتجاجات وإقصاء 
املجتمع املدين من جهة تهّدد آليات املساءلة املوجودة، ومن جهة 
لبنان  التنموي يف  العديد من األسئلة حول املسار  ثانية، تطرح 

ومدى إمكانية تحقيقه دون الشراكات. 

مقارنة  املدين  للمجتمع  نسبًيا  مفتوحة  مساحة  لبنان  يوّفر 
الحّيز  القيود املفروضة عىل  أن  بالبلدان األخرى يف املنطقة، إال 
البريوقراطي،  النظام  يف  التعقيدات  منها  قائمة،  تزال  ال  املدين 
تواجهها  ما  غالباً  التي  واإلعتباطية  املطّولة  اإلدار�ة  واإلجراءات 

منظمات املجتمع املدين:

الحكم •  الصادرمنذ   ١٩٠٩/١٣٢٥ القانون  يحّدد 
العثماين اإلطار القانوين العام لعمل منظمات 
الجمعيات  تكو�ن  يف  والحق  املدين  املجتمع 
تأسيس  يتطلب  القانون،  بحسب  لبنان.  يف 
جمعية إصدار علم وخرب من وزارة الداخلية، 
ويف  إصداره  قبل  شهوًرا  يستغرق  ما  وغالباً 
بعض الحاالت سنوات عىل الرغم من إستيفاء 

الجمعيات كافة املتطلبات القانونية.
عام •  الصادر   ١١٢ رقم  بقانون  املرسوم  يحظر 

اإلنتماء  العام  القطاع  موظفي  عىل   ١٩٥٩
لتأثري  ونظراً  مهنية.  نقابات  أو  جمعيات  إىل 
تدابري التقشف املقرتحة عىل هؤالء املوظفني، 
يشّكل هذا الحظر إنتهاك لحقهم يف التجمع 

واملطالبة بحقوقهم.
 • ١٩٤٣ عام  الصادر  العقوبات  قانون  يجّرم 

التشهري ضد املسؤولني الحكوميني أو الرئيس 
أو العلم اللبناين أو الشعار الوطني وهو ُيطّبق 

بشكل تعسفي إلسكات أي معارضة أو نقد.
أداة •  االجتماعي  التواصل  وسائل  تشّكل 

عن  للتعبري  اللبناين  املدين  للمجتمع  رئيسية 
األخرية  اآلونة  يف  ونالحظ  واملواقف.  اآلراء 
اإللكرتونية  الجرائم  لقانون  عادياً  غري  تفعيالً 
بحّق  التعسفية  اإلحتجازات  تزايد  وبالتايل 
أفراد وناشطني عرّبوا عن رأيهم الشخيص عىل 

مواقع  التواصل اإلجتماعي.

األهداف:
لكافة  شفافة وشاملة وتشاركية  مناقشة  لبنان  يف  غابت  لطاملا 
السياسات اإلجتماعية واإلقتصادية، ولكن يف سياق التهديدات 
والفضاء  األساسية  الحر�ات  عىل  املفروضة  للقيود  املحتملة 
لبنان  يف  املدين  املجتمع  يّتخذ  أن  الضروري  من  يظهر  املدين، 
خطوات إستباقية يف مناقشة قانون املوازنة املقرتح وآثاره السلبية 
عىل الشراكات مع املجتمع املدين، وتطو�ر إقرتاحات بديلة تخدم 

أعمال املناصرة مستقبالً. 

للتنمية  العربية غري الحكومية  وبالتايل، تنظم شبكة املنظمات 
مع  املتعاقدة  األهلية  للجمعيات  الوطني  اإلتحاد  مع  بالشراكة 
للسياسات  فارس  عصام  ومعهد  اإلجتماعية١  الشؤون  وزارة 
العامة والشؤون الدولية والحركة اإلجتماعية ومركز دعم لبنان، 
ورشة عمل وطنية تضم حوايل ٥٠ مشاركاً وممثالً عن منظمات 
املجتمع املدين اللبناين يوم األربعاء ٢ تشر�ن األول/أكتوبر ٢٠١٩  
ملناقشة واقع حر�ات الفضاء املدين ومستقبل الشراكات يف ظل 

التدابري التقشفية املقلقة الواردة يف املوازنة العامة لعام ٢٠١٩. 

للسياسات  فارس  عصام  معهد  يف  العمل  ورشة  ستعقد 
العامة والشؤون الدولية يف الجامعة األمريكية يف بريوت.

الشراكة  أهمية  مناقشة  إىل  أوالً  الوطنية  العمل  ورشة  تهدف 
الذي  الحاسم  الدور  سيما  ال  املدين،  واملجتمع  الحكومة  بني 
يلعبه املجتمع املدين يف تحقيق حقوق اإلنسان والتنمية وخدمة 
إلصدار بيان موّحد ملنظمات املجتمع املدين يف  املجتمعات، وثانياً
لتفو�ض  وثالثاً  والجمهور،  اإلعالم  وسائل  عىل  ليعرض  لبنان 
وتقديم  اإلجتماعية  الشؤون  وزارة  لز�ارة  املمثلني  من  لجنة 
أن  أيضاً  العمل. ومن املؤّمل  الصادر عن ورشة  والبيان  النتائج 
تساهم هذه الورشة يف بناء تعاون وتنسيق أقوى بني منظمات 
مشرتكة،  وأخطار  تحديات  تواجه  التي  لبنان  يف  املجتمع املدين 
وتوحيد إقرتاحات لسياسات بديلة قد تخدم أعمال املناصرة عىل 

املستوى الوطني. 

١  تأسس االتحاد الوطني للجمعيات االهلية املتعاقدة مع وزارة الشؤون االجتماعية 
الشؤون  وزارة  بني  بالشراكة  تمول  مشار�ع  عىل  تنفق  جمعية،   ٦٠ من  اكرث  و�ضم   ٢٠٠١ عام 
الجوانب  يف  الخدمات  تصلها  ال  التي  الفئات  وتستهدف  املتعاقدة  والجمعيات  االجتماعية 

االجتماعية والصحية وتغطي خدماتها االف االشخاص سنو�ا.
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