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حضرة رئيس الجمعية العامة ،السيد عبد هللا شهيد،
حضرة أمين عام األمم المتحدة ،السيد أنطونيو غوتيريش،
حضرة مدير عام المنظمة الدولية للهجرة ،السيد ،Antonio Vitorino
بدايةً ،نتوجه إليكم بالشكر لتنظيم المنتدى الدولي األول الستعراض الهجرة ،ونثني على
جهودكم الحكيمة في متابعة تنفيذ اإلعالن العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية .كما نشيد
بجهود بعثتي بنغالدش واللوكسمبورغ في تيسير اإلعالن الذي سيصدر عن المنتدى.
السيد الرئيس،
نجتمع اليوم ،بعد أربع سنوات على اعتماد اإلعالن ،في ظل تعدّد األزمات العالمية التي فاقمت
العوامل المحفزة للهجرة ،وأهمها جائحة كورونا واألزمات االقتصادية ،واالجتماعية،
والحروب ،وتغيّر المناخ ،وانعدام األمن الغذائي .ومن هنا ،فمن الضروري اليوم تجديد عزمنا
على تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة ،ومشاركة الخبرات بين مختلف أصحاب
المصلحة ،والبحث عن حلول مشتركة للتحديات التي تعترض الهجرة ،بهدف الدفع قدما ً بتنفيذ
اإلعالن العالمي للهجرة.
السيد الرئيس،
يرتبط مفهوم الهجرة بلبنان بشكل لصيق ،فمنذ عصر الفينيقيين واللبنانيون ينتشرون حول
العالم .ويُشكل لبنان مثاالً حيّا ً للدور اإليجابي الذي تلعبه الهجرة في تحقيق التنمية المستدامة
والتبادل الثقافي .ففي حين تشكل الهجرة إليه مصدرا ً أساسيا ً لليد العاملة ،يلعب اللبنانيون في
بالد االغتراب دورا ً فاعالً في شتى القطاعات االقتصادية والسياسية واإلجتماعية.
ّ
وسطروا نجاحات
وقد نجحوا في االنخراط واالندماج بشكل ايجابي في المجتمعات المضيفة،
هامة في كل أصقاع العالم ،إذ تبوأ الكثير من المتحدرين من أصل لبناني مناصب سياسية
وعلمية واقتصادية متقدمة في دولهم .كما ساهم المغتربون اللبنانيون من خالل تحويالتهم المالية
وإستثماراتهم في دعم اإلقتصاد اللبناني ،خاصةً في ظ ّل الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر
بها لبنان.
وايمانا ً منا بضرورة تعزيز الروابط بين اللبنانيين المهاجرين وبلدهم األم ،اتخذ لبنان خطوات
عملية تضمن المساواة بين اللبنانيين المغتربين والمقيمين ،متمثلة بإقرار قانون إستعادة الجنسية
للمتحدرين من أصل لبناني ،وقانون اإلنتخابات التشريعية الذي م ّكن المنتشرين اللبنانيين من
اإلقتراع في بلدان إقامتهم منذ العام  .2018وقد شارك المنتشرون اللبنانيون األسبوع الفائت في
االنتخابات البرلمانية في أكثر من  58دولة حول العالم ،ممارسين حقهم الدستوري في
االنتخاب.

السيد الرئيس،
إتخذ لبنان أيضا ً مجموعة من الخطوات العملية لتطبيق اإلعالن العالمي للهجرة ،من بينها تنفيذ
المراحل األولية إلدماج اإلعالن في ثقافة وأساليب عمل الوزارات المعنية ،من خالل بناء
قدرات نقاط االتصال والموظفين الحكوميين ،بالتنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة ،واإلسكوا،
وجامعة الدول العربية .كما شارك لبنان في مؤتمرات اإلستعراض اإلقليمية ،وأعد التقرير
الوطني الطوعي األول حول مدى تطبيق اإلعالن بحسب منهجية اللجنة الوطنية إلعداد التقارير
الوطنية للمعاهدات الدولية لحقوق االنسان.
كذلك ،أصدرت الدولة عددا ً من القوانين اآليلة إلى مكافحة ظاهرة اإلستغالل ،وجرائم اإلتجار
بالبشر  ،وتبييض األموال ،وتمويل اإلرهاب ،وتجريم التحرش الجنسي ،باإلضافة إلى تدريب
األجهزة األمنية والعسكرية المكلفة إنفاذ القانون وحماية ضحايا االتجار ،ومراقبة الحدود،
وإقرار "استراتيجية اإلدارة المتكاملة للحدود" عام .2019
كما تنشط الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،بالتعاون مع المجتمع المدني ،وهيئة األمم
المتحدة للمرأة ،بتنظيم حمالت مستمرة لمكافحة العنف على األساس الجنسي والعنف القائم على
النوع االجتماعي وخصوصا ً فيما يعني النساء والفتيات .وستسعى الدولة اللبنانية إلى إعتماد
"استراتيجية وطنية لتنظيم الهجرة " ،تستقي من اإلعالن العالمي الخاص بالهجرة أبرز
مكوناتها ،إضافة إلى انشاء آلية وطنية لمتابعة تطبيق أهداف اإلعالن العالمي للهجرة.
اما فيما يتعلق بجائحة كورونا ،فقد شملت حمالت التلقيح جميع المقيمين على األراضي اللبنانية
بما فيهم المهاجرين والنازحين دون أي تمييز .كما نظمت الدولة رحالت طوعية للعامالت
األجنبيات الراغبات بالعودة إلى بالدهن ،بالتنسيق بين وزارة العمل والسفارات والمنظمة
الدولية للهجرة وبمساعدة من األمن العام اللبناني والبتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة
اللبنانية وعدة منظمات غير حكومية من المجتمع المدني .وتعمل وزارة العمل على وضع
مسودّة عقد العمل المو َّحد الخاص بتنظيم العمل المنزلي للعامالت المهاجرات في لبنان.
السيد الرئيس،
فاقمت األزمة االقتصادية واإلجتماعية غير المسبوقة ،التي يرزح لبنان تحت وطأتها منذ
عامين ،ظاهرة الهجرة غير الشرعية ،خاصةً بين النازحين السوريين ،الذين باتوا يختارون
البحر هرباً .وبالرغم من التحديات الج ّمة ،واإلمكانات المحدودة ،أحبط الجيش اللبناني وال
يزال ،العديد من عمليات الهجرة غير الشرعية ،إال أنه ،وفي ظل الظروف الصعبة الحالية،
أصبح يصعب على السلطات مواجهة هذه الظاهرة.
ونعيد في هذا السياق التشديد على ضرورة العمل معاً ،ومضاعفة الجهود المشتركة لمواجهة
هذه التحديات ،التي ال يمكن لدولة بمفردها مواجهتها.

كما نعيد التأكيد على أن لبنان لم يعد بإمكانه تحمل أعباء النزوح السوري المتمثل بـ  1.5مليون
نازح على أرضه منذ العام  ،2011وهو أكبر عدد من النازحين للفرد الواحد على مستوى
العالم.
ومن هنا نشدد على ضرورة عودة النازحين السوريين اآلمنة والكريمة إلى سوريا ،وعلى
رفض أي توطين أو اندماج للنازحين .كما ونعيد التأكيد على ضرورة التعاون بين الدول وعلى
تعزيز الهجرة الشرعية ،والحد من الهجرة غير الشرعية ،ومن الهجرة المختلطة ،كحاالت
الهجرة غير الشرعية باتجاه القارة األوروبية ،عبر المتوسط.
السيد الرئيس،
نغتنم الفرصة إلعادة التذكير بموقف لبنان المبدئي من هذا الملف:
 ان لبنان ،وإذ انضم إلى اإلعالن العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ،شدد على سلسةمن التحفظات ،وأودعها األمانة العامة لألمم المتحدة ،نذكر بأهمها:
 وجوب التفريق بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية. ضرورة الفصل التام بين مصطلحي المهاجر من جهة والالجئ والنازح من جهة أخرى،نظرا ً لإلطار القانوني الخاص بكل من المصطلحين مع التشديد على أن لبنان ليس بلد لجوء،
والتأكيد على رفض لبنان ألي توطين.
 التشديد على أن اإلعالن غير ملزم قانونا ً ويحترم سيادة الدول بحيث ال يتعارض مع األطرالدستورية والقانونية للدول.
كم ا نغتنم الفرصة إلعادة التشديد على محورية مبدأ تقاسم األعباء والمسؤوليات في تطبيق
اإلعالن .وفي هذا اإلطار ،نتطلع إلى مزيد من الدعم للدول النامية ،لبناء القدرات ومعالجة
األسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الهجرة غير الشرعية وتطوير شبكات إجرامية تستغل الفئات
الضعيفة وتعرض سالمة بعض الطامحين للهجرة للخطر.
أخيراً ،يؤمن لبنان بضرورة تعزيز التعاون الدولي ،كما والهجرة الشرعية ،والحد من الهجرة
غير الشرعية .ويشدد على ضرورة صون الدور البناء الذي يلعبه المهاجرون في إزدهار
مجتمعاتهم والمجتمعات المضيفة ،مع احترام سيادة الدول وحقوق اإلنسان.
شكرا ً السيد الرئيس.

