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الهجرة

٪ للمهاجرين من 
إجمايل السكان1

عدد املغرتبني يف 
االحتاد األوروبي

دول املقصد الرئيسية  

اململكة العربية السعودية   
الواليات املتحدة األمريكية   

أسرتاليا    
كندا    

أملانيا    

150،183
127،280
99،705
94،516

73،746

النسبة املئوية للتحويالت املالية من إجمايل 
الناجت احمللي: ٪12.5

تدفق احلواالت املالية )باملليون دوالر أمريكي(: 
7.313

ال توجد لدى لبنان سياسة مشاركة الشتات.

احلقوق السياسية

تخطيط مشاركة الشتات

املصطلح: يشري لبنان إىل شتاته باستخدام "االنتشار اللبناين" وأيضًا اجلالية اللبنانية.

ازدواج اجلنسية2                

حق التصويت يف االنتخابات الوطنية 
للمواطنني املقيمني باخلارج3    

التصويت من اخلارج:
عرب اإلنرتنت / يف السفارات / القنصليات

1 علــى الرغــم مــن أن اإلحصائيــات التــي أجرتهــا دائــرة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة يف األمم املتحــدة تشــري إىل أن العــدد اإلجمــايل للمهاجريــن اللبنانيــن ال يتجــاوز 
املليــون، فــإن البيانــات األخــرى التــي أبرزهــا تقريــر الرؤيــة االقتصاديــة )2018(، تقــدر عــدد اللبنانيــن يف املهجــر بنحــو 10 مليــون مهاجــر ، 68٪ منهــم يقيمــون يف أمريــكا 

الشــمالية. وهــذا هــو إىل حــد كبــري وظيفــة مــن تعريــف حمــدد ملــا يشــكل عضــوًا يف "الشــتات".
2 قانون 1946 املعدل باملرسوم 10828 لسنة 1962. النص القانوين غري متوفر باللغة اإلجنليزية. 

www.gfmd.org ›files› pfp ›Lebanon_EN
3 قانون االنتخاب اللبناين )2017( )الفصل احلادي عشر: التصويت للشتات اللبناين(. 

https://www.mfa.gov.lb/Library/Files/Uploaded%20Files/Lebanese%20electoral%20law%202017.pdf



ان
لبن

حملة عامة عن السياسة واإلطار التشريعي

قانــون إعــادة اكتســاب اجلنســية اللبنانيــة: القانــون رقــم 41 4 ميّكــن املهاجريــن مــن أصل لبناين من اســتعادة جنســيتهم.  ●
علــى الرغــم مــن إشــادة البعــض بــه، اعتــربه البعــض مثــاًرا للجــدل ومتييــًزا ضــد املــرأة، ألنــه ال ينطبــق إال علــى األفــراد مــن 

أصــل لبنــاين . 

التصويــت للشــتات اللبنــاين قانــون االنتخــاب اللبنــاين:5 يف حماولــة لتعزيــز التمثيــل الغائــب دائًمــا للمهاجريــن اللبنانيــن يف  ●
احليــاة الدميقراطيــة للبــاد ، ُاعتمــد قانــون االنتخابــات اللبنانيــة لعــام 2017 وحكــم االنتخابــات الربملانيــة يف مايــو 2018. وقــد 
أبــرز القانــون غــري املســبوق حــق املغرتبــن اللبنانيــن يف التســجيل والتصويــت. باإلضافــة إىل ذلــك، خصــص القانــون ســتة 
مقاعــد برملانيــة )مــن إجمــايل 128( للشــتات. بحســب املعهــد الدميقراطــي الوطنــي ،6 جنحــت وزارة الشــؤون اخلارجيــة 

يف تســجيل 82,970 ناخًبــا يف 40 دولــة. 

التوجهات 
بســبب ارتفــاع معــدالت البطالــة والتضخــم وعــدم االســتقرار السياســي، مــن بــن جمموعــة كبــرية مــن عوامــل 
الدفــع األخــرى ، لطاملــا كانــت الهجــرة لفــرتة طويلــة موضوًعــا متكــرًرا - وهــي يف بعــض األحيــان طمــوح - 

للمواطنــن اللبنانيــن. 

ــان كــرد فعــل لألزمــات ألن جهــود احلكومــة تعتــرب متقطعــة وغــري مســتدامة.  ــا مــا يأتــي دعــم الشــتات للبن غالًب
علــى ســبيل املثــال ، االضطرابــات املدنيــة التــي بــدأت يف أكتوبــر 2019، يشــار إليهــا عــادة باللغــة العربيــة باســم 
ــع  ــدة م ــل للوح ــه مثي ــبق ل ــتعراض مل يس ــري. ويف اس ــكل كب ــتات بش ــم الش ــاركة ودع ــهدت مش ــورة« ، ش »الث
بلدهــم األصلــي والتحديــات االجتماعيــة والسياســية التــي يواجههــا، نظــم املهاجــرون اللبنانيــون احتجاجــات 
ســلمية وفعاليــات جلمــع األمــوال وحمــات ضغــط وأنشــأوا منصــات علــى اإلنرتنــت لتســهيل التنســيق وتبــادل 

ــا.  ــاب زخمه ــمًا يف اكتس ــًا حاس ــة عام ــم للحرك ــاركتهم ودعمه ــت مش ــامل. وكان ــاء الع ــع أنح ــار يف جمي األخب

ــة  ــدات الوقاي ــربع مبع ــال الت ــن خ ــد -19 م ــد كوفي ــه ض ــان يف كفاح ــم للبن ــتات الدع ــدم الش ــارس 2020 ، ق يف م
ــد  ــًا. 7 8  ولق ــزة مالي ــاد عاج ــت الب ــي ترك ــة الت ــة املتفاقم ــة االقتصادي ــم األزم ــار ولدع ــدات االختب ــخصية ومع الش
أثبتــت مبــادرات عديــدة ، مثــل جهــود الشــتات اللبنــاين لإلغاثــة يف األزمــة 2020 أن اللبنانيــن يف اخلــارج قــد »يكونون 
بعيديــن جســديًا ولكنهــم قريبــون مبشــاعرهم.«  9      كمــا أظهــر الشــتات دعمــه مــن خــال مبــادرات خمتلفــة بعــد 

انفجــار مينــاء بــريوت10. 

ــة ،  ــتثمارات األجنبي ــذب االس ــى ج ــي عل ــكل أساس ــتات بش ــع الش ــات م ــز العاق ــة لتعزي ــود احلكومي ــزت اجله ترك
ــام 2006  ــة يف ع ــت خط ــدال(. وضع ــان )اي ــتثمارات يف لبن ــجيع االس ــة لتش ــة العام ــال املؤسس ــن خ ــيما م ال س
تنــص علــى إنشــاء »مناطــق اقتصاديــة خاصــة ، معفــاة مــن الضرائــب ومتخصصــة يف القطاعــات ذات اإلمكانــات 

العاليــة مثــل الســياحة العاجيــة واإلعــام والتكنولوجيــا الفائقــة وجتهيــز األغذيــة«.11

عندمــا يتعلــق األمــر باألولويــات املســتقبلية مــن حيــث مشــاركة الشــتات ، فــإن تقريــر الرؤيــة االقتصاديــة )2018( 
،12 يســلط الضــوء علــى أن اعتمــاد سياســة الهجــرة إىل اخلــارج ال يــزال ميثــل األولويــة.  وهــذا يســري جنًبــا إىل جنــب 

4 ميكن إيجاد ترجمة القانون إىل اللغة اإلجنليزية هنا
 /https://web.archive.org/web/20160304024817/http://eudo-citizenship.eu/docs/Translation_Draft٪20Law٪20_Lebanon.pdf

باسيل يعلن تطبيق قانون اجلنسية للشتات اللبناين، صحيفة ديلي ستار، 05 مايو 2016 
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2016/May-05/350667-bassil-announce-citizenship-law-for-lebanese-diaspora-in-effect.

 ashx
5 يرجى الرجوع إىل احلاشية السفلية 3. 

6 التقرير النهائي لانتخابات النيابية اللبنانية 2018 ، املعهد الدميقراطي الوطني، مت الوصول إليه يف 29 يونيو 2020 ،
 https://www.ndi.org/sites/default/files/Lebanon٪202018٪20Parusalemary٪20Elections_Final٪20Report٪20٪28v.3%29.pdf 

7 "حملة حتليلية رقم 31 لـكوفيد-19: املشاركة يف الشتات" ، املنظمة الدولية للهجرة )UN Migration (IOM Research، 6 مايو 2020،
 https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_31_-_diaspora_engagement.pdf 

8 عساف كلود ، »جمع مليون دوالر يف ساعة واحدة: الشتات اللبناين يف الواليات املتحدة يتكاتف ملساعدة الفئات األكرث حرمانًا« ، لوريان لو جور، 8 أبريل 2020، 
https://www.lorientlejour.com/article/1213746/one-million-https://www.lorientlejour.com/article/1213746/one-million-dollars-raised-in-one-

 hour-the-lebanese-diaspora-in-the-us-join-hands-to-help-the-most-disadvantaged.html
 https://www.givingloop.org/livelove 9

https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2020/8/25/after-beirut-blast-grief-and-guilt-in-lebanons-diaspora#:~:text=On%20a%20  10
 balmy%20August%20evening,homeless%2C%20in%20a%20matter%20of

https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/lebanon/investment#:~:text=The%20Lebanese%20government%20has%20 11
 .just,high%2Dtech%20and%20food%20processing

 https://www.economy.gov.lb/media/11893/20181022-1228full-report-en.pdf 12
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https://web.archive.org/web/20160304024817/http://eudo-citizenship.eu/docs/Translation_Draft%20Law%20_Lebanon.pdf/
https://web.archive.org/web/20160304024817/http://eudo-citizenship.eu/docs/Translation_Draft%20Law%20_Lebanon.pdf/
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2016/May-05/350667-bassil-announces-citizenship-law-for-lebanese-diaspora-in-effect.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2016/May-05/350667-bassil-announces-citizenship-law-for-lebanese-diaspora-in-effect.ashx
https://www.ndi.org/sites/default/files/Lebanon%202018%20Parliamentary%20Elections_Final%20Report%20%28v.3%29.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_31_-_diaspora_engagement.pdf
https://www.lorientlejour.com/article/1213746/one-million-dollars-raised-in-one-hour-the-lebanese-diaspora-in-the-us-join-hands-to-help-the-most-disadvantaged.html
https://www.lorientlejour.com/article/1213746/one-million-dollars-raised-in-one-hour-the-lebanese-diaspora-in-the-us-join-hands-to-help-the-most-disadvantaged.html
https://www.givingloop.org/livelove
https://www.economy.gov.lb/media/11893/20181022-1228full-report-en.pdf


لبنان

مــع تعزيــز العاقــات مــع الشــتات بطريقــة تدفــع االقتصــاد اللبنــاين مــن خــال التحويــات املاليــة وتقاســم املعرفــة 
والوصــول إىل األســواق. كمــا يجــب وضــع قنــوات وآليــات فعالــة لكســب التأييــد واملناصــرة. 

اإلجنازات 
سياسة »التوافق«13 والنجاح الدويل 

بشــكل عــام ، تبنــت احلكومــة اللبنانيــة سياســة »التوافــق« )كمــا وصفتهــا وزارة الشــؤون اخلارجيــة واألعمــال( 
جتــاه الشــتات. علــى الرغــم مــن عــدم وجــود دعــم تشــريعي مناســب ، ميكــن ترجمــة نهــج »التوافــق« علــى أنــه 
دعــم احلكومــة لشــبكات ومنظمــات الشــتات. وهــو يشــجع علــى التحويــات املاليــة وييســر العائــدات ويعــزز احلــوار 
 )TOKTEN ، مــع املنظمــات الدوليــة التــي تتعامــل مــع قضايــا املهاجريــن )انظــر برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي
، ويحفــز املغرتبــن علــى ممارســة حقوقهــم الدميقراطيــة. ويبقــى تبنــي قانــون التصويــت للشــتات اللبنــاين كجــزء 
ــى  ــية عل ــازات الرئيس ــن اإلجن ــن م ــة اثن ــية اللبناني ــاب اجلنس ــادة اكتس ــون إع ــاين و قان ــات اللبن ــون االنتخاب ــن قان م
هــذه اجلبهــة ، نظــرا ألهميتهمــا. بشــكل عــام ، أدى النجــاح والتأثــري الراســخان للشــتات إىل دعــم أفضــل للبنــان ، 

مــن خــال إنشــاء شــبكات ومنظمــات ومنتديــات الشــتات. 

العقبات

انعــدام الوحــدة واالســتقطاب السياســي: يف اخلــارج، كمــا هــو احلــال يف الوطــن، لطاملــا شــكل الطائفيــة املشــهد  ●
السياســي اللبنــاين. تنعكــس هــذه التجزئــة داخــل الشــتات ، وأدت إىل توتــرات بــن خمتلــف اجلاليــات اللبنانيــة يف اخلــارج ، وال 

تــزال متثــل حتدًيــا للمجموعــات املتباينــة للتعبــري عــن مطالبهــا جتــاه احلكومــة اللبنانيــة يف انســجام تــام.14 

عــدم وجــود إطــار قانــوين مالئــم: علــى الرغــم مــن جهــود لبنــان األخــرية للتواصــل مــع اللبنانيــن يف اخلــارج أثنــاء حماولتــه  ●
ــز الهويــة اللبنانيــة ، ال يــزال لبنــان يفتقــر إىل سياســة الهجــرة. وقــد أدى ذلــك إىل تدهــور جــودة االتصــال مــع اجليلــن  تعزي

الثــاين والثالــث يف الشــتات.15 

ضعــف التنســيق والدعــم غــر املوثــوق بــه: هنــاك نقــص يف التنســيق بــن املؤسســات الوزاريــة اللبنانيــة التــي تتعامــل  ●
مــع الشــتات. ويتفاقــم هــذا الوضــع بســبب العمليــات البريوقراطيــة املرهقــة التــي جتعــل مــن الصعــب علــى اللبنانيــن 

عموًمــا - داخــل البلــد أو خارجــه - الوصــول إىل املؤسســات املذكــورة واالســتفادة مــن خدماتهــا.16 

تنافــر األولويــات: لطاملــا أعطــت احلكومــة اللبنانيــة األولويــة جلــذب اســتثمارات الشــتات ،17 بــداًل مــن الرتكيــز علــى مــا  ●
ميكنهــا تقدميــه يف املقابــل كحكومــة.  

 https://migrationpolicycentre.eu/docs/migration_profiles/Lebanon.pdf 2013 13 مركز سياسات الهجرة- ملف الهجرة ، لبنان، يونيو
https://www.arab-reform.net/ ،2018 ــمرب ــي، 5 ديس ــاح العرب ــادرة اإلص ــا« ، مب ــات وتأجيجه ــة النزاع ــارج: تغذي ــة يف اخل ــات اللبناني ــرياس ، »اجلالي ــوري مت 14 فاخ

 /publication/lebanese-communities-abroad-feeding-and-fuelling-conflicts
https://www.fes-lebanon.org/fileadmin/user_upload/documents/ ،2019  ،15 "ملخــص الرؤيــة االقتصاديــة للبنــان" ، معهــد االستشــارات والبحــوث،7  مــارس

 Mckinsey_Plan/Summary__of_the_Economic_Vision.pdf
16 مت اختبــار هــذا أواًل خــال عمليــة العمــل علــى صحيفــة وقائــع لبنــان. كان مــن الصعــب للغايــة الوصــول إىل معظــم املؤسســات الوزاريــة التــي مت االتصــال بهــا؛ بعــض 

مواقعهــا اإللكرتونيــة قدميــة / يتعــذر الوصــول إليهــا. 
ــة والتنميــة  ــز التنميــة يف بلــدان املنشــأ *" ، اجتمــاع جمموعــة خــرباء األمم املتحــدة حــول الهجــرة الدولي 17 لبكــي بطــرس ، "دور اجملتمعــات عــرب الوطنيــة يف تعزي
UN/POP/EGM/2006/13, 12 May 2006,  https://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/expert/11/Pa- العربيــة   املنطقــة  ،يف 

   per13_Labaki.pdf

https://migrationpolicycentre.eu/docs/migration_profiles/Lebanon.pdf
https://www.arab-reform.net/publication/lebanese-communities-abroad-feeding-and-fuelling-conflicts/
https://www.arab-reform.net/publication/lebanese-communities-abroad-feeding-and-fuelling-conflicts/
https://www.arab-reform.net/publication/lebanese-communities-abroad-feeding-and-fuelling-conflicts/
https://www.fes-lebanon.org/fileadmin/user_upload/documents/Mckinsey_Plan/Summary__of_the_Economic_Vision.pdf
https://www.fes-lebanon.org/fileadmin/user_upload/documents/Mckinsey_Plan/Summary__of_the_Economic_Vision.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/expert/11/Paper13_Labaki.pdf
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برنامج اجلنسية اللبنانية  2017 - مستمر18 

يهــدف الربنامــج الــذي أطلقتــه وزارة اخلارجيــة واملغرتبــن إىل إعــادة العاقــات مــع املغرتبــن اللبنانيــن مــن خــال توفــري منصــة 
علــى اإلنرتنــت ميكــن للمهاجريــن مــن أصــل لبنــاين مــن خالهــا التقــدم بطلــب للحصــول علــى اجلنســية. املوقــع متوفــر بأربــع لغــات 

خمتلفــة ، ويســلط الضــوء علــى الفوائــد اخملتلفــة الســتعادة اجلنســية اللبنانيــة مثــل حقــوق التصويــت واإلقامــة. 

مشروع املغرتب اللبناين: عيش لبنان 2009 - 202019 

ــاين ، مــن بــن اجلهــات املعنيــة  عيــش لبنــان هــو برنامــج ينفــذه برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي وهــو يشــارك يف الشــتات اللبن
األخــرى ، لتمويــل مشــاريع التنميــة. يدعــم عمــل الربنامــج اجملتمعــات األكــرث ضعفــًا واألكــرث حرمانــًا يف لبنــان مــن خــال أنشــطة 

تــرتاوح مــن التــربع باملعــدات الطبيــة إىل جتديــد املــدارس احملليــة. 

 201820-2005 )TOKTEN( نقل املعرفة من خال املواطنن املغرتبن

ــة  ــة تابع ــن )TOKTEN ( آلي ــا املغرتب ــق الرعاي ــن طري ــة ع ــل املعرف ــج نق ــرب برنام ــار ، يعت ــاء واإلعم ــس اإلمن ــع جمل ــراكة م بالش
لربنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي تتيــح االســتفادة مــن خــربة املغرتبــن مــن خــال تســهيل االستشــارات قصــرية األجــل يف لبنــان. 
ــا املغرتبــن )2010-2012( ، أفــاد املشــروع 16 مؤسســة لبنانيــة  ــربنامج نقــل املعرفــة عــن طريــق الرعاي ــر النهائــي لـ ــا للتقري وفًق

ودرب 600 مواطــن ونشــر 19 خبــرًيا مــن جميــع أنحــاء العــامل.21 ال توجــد أرقــام متاحــة عــن عمليــات النشــر األحــدث.

)2018 - )2015(  MIEUX( مشروع خربة االحتاد األوروبي يف جمال الهجرة

مشــروع خــربة االحتــاد األوروبــي يف جمــال الهجــرة هــي مبــادرة نفذهــا املركــز الــدويل لتطويــر سياســات الهجــرة. وكان هدفــه 
الرئيســي يتلخــص يف »تعظيــم تأثري االســتثمار والنشــاط يف الشــتات اللبناين يف التنميــة االجتماعية االقتصاديــة يف لبنان«.22 على 
الرغــم مــن أن املشــروع واعــد يف مراحلــه األوىل، فــإن عمــل املشــروع الــذي يركــز علــى ايــدال )هيئــة تنميــة االســتثمار يف لبنــان( 

يفتقــر إىل االلتــزام املســتمر مــن النظــراء اللبنانيــن. مت إغــاق اإلجــراء قبــل األوان ومل يتــم تطويــر أي وثيقــة عمــل.

 2014 23)LDE( مؤمتر طاقة الشتات اللبناين

مببــادرة مــن وزارة اخلارجيــة اللبنانيــة واملغرتبــن ، جتمــع مؤمتــرات طاقــة الشــتات اللبنــاين الســنوية الكثــري مــن املغرتبــن 
اللبنانيــن لاحتفــال بنجاحــات الشــتات يف جميــع أنحــاء العــامل واستكشــاف آفــاق التعــاون. 

 http://www.lebanity.gov.lb 18
https://www.facebook.com/LiveLebanonUndp 19/ * يتعذر الوصول إىل املوقع الرسمي ألن املشروع ينتهي يف يوليو 2020

 http://www.toktenlebanon.org 20
 https://www.lb.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Governance/Projects/Project%20document.pdf 21

 https://www.mieux-initiative.eu/ar/actions/150-lebanon-diaspora-affairs-migration-and-development 22
 https://www.lde-leb.com 23
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لبنان

امللحق:
قائمة اجلهات الفاعلة

املؤسسات املرتبطة بالشتات

على املستوى اإلقليمي ●

جامعة الدول العربية 194524 

لبنــان عضــو يف جامعــة الــدول العربيــة وهــي منظمــة إقليميــة تهــدف إىل تعزيــز العاقــات بــن الــدول العربيــة يف إفريقيــا وغــرب 
آســيا مــع تعزيــز التنســيق والتعــاون بشــكل أفضــل. 

على املستوى الوزاري  }

 1943 )MFAE( وزارة اخلارجية واملغرتبني

تكــون وزارة اخلارجيــة واملغرتبــن مســؤولة عــن البعثــات الدبلوماســية والقنصليــة باإلضافــة إىل اإلدارة العامــة للشــتات اللبنــاين. 
وهــي مدعومــة مــن قبــل املديريــة العامــة للمغرتبــن. 

 199325 )GDoE( املديرية العامة للمغرتبني

تخضــع املديريــة العامــة للمغرتبــن لــوزارة اخلارجيــة واملغرتبــن وتكرس نفســها للحفــاظ على العاقــات مع املغرتبــن اللبنانين 
مــن خــال تســهيل العاقــات بــن الشــتات ولبنــان يف جمــال التســجيل واملــرياث ومعامــات امللكية من بــن أمور أخــرى. 26 

على املستوى دون الوزاري  }

على املستوى احمللي  }

 1959 )WLCA( االحتاد الثقايف اللبناين العاملي

االحتــاد الثقــايف اللبنــاين العاملــي هــو منظمــة دوليــة غــري حكوميــة معتمــدة مــن اجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي ولــه مكاتــب 
ــاين العاملــي  ــه يعمــل بشــكل مســتقل‹. ويعــّرف االحتــاد الثقــايف اللبن ــة ›لكن ــع أنحــاء العــامل. ويدعمــه احلكومــة اللبناني يف جمي
نفســه علــى أنــه »علمــاين وغــري طائفــي وغــري ربحــي« ويعتــرب واحــدًا مــن أكــرب القنــوات العاملــة يف الشــتات يف لبنــان واخلــارج. 

هيئة تنمية االستثمار يف لبنان )ايدال( 1994 

حتــت وصايــة رئيــس جملــس الــوزراء، ايــدال هــي وكالــة وطنيــة لتشــجيع االســتثمار تعمــل عــرب جمموعــة مــن القطاعــات )الزراعــة 
ــا  ــؤولة أيًض ــدال« مس ــون »اي ــا ، تك ــاظ به ــهيلها واالحتف ــة وتس ــتثمارات األجنبي ــذب االس ــة إىل ج ــياحة(. باإلضاف ــة والس والصناع

عــن ترويــج الصــادرات اللبنانيــة. 

املديرون التنفيذيون يف التمويل الدويل اللبنانيني )اليف لبنان( 2009 

اليــف هــي شــبكة دعــم عامليــة غــري دينيــة وغــري سياســية مــن املهنيــن اللبنانيــن التــي متتــد جذورهــا إىل الشــتات ، مــع انتشــار 
عاملــي يشــمل أكــرث مــن 10 دول يف جميــع أنحــاء العــامل ، مبــا يف ذلــك لبنــان. تنشــر شــبكة اليــف خــربة املغرتبــن ذوي املهــارات 
العاليــة حــول ثــاث ركائــز رئيســية: »التواصــل« )إنشــاء العاقــات بــن املهنيــن اللبنانيــن( و »الرعايــة« )التــي تركــز علــى تنميــة 
األجيــال الشــابة( و »الرتويــج« )التــي تســتهدف االقتصــاد اللبنــاين(. تنظــم شــبكة اليــف فعاليــات التواصــل التجــاري وتقــدم املنــح 

الدراســية وبرامــج التوجيــه وتشــجع علــى خلــق فــرص العمــل مــع تشــجيع تطويــر السياســات االقتصاديــة واملاليــة يف لبنــان. 

24 املوقع غري متوفر باللغة اإلجنليزية
25 املوقع الرسمي غري قابل للوصول. 

26 يرجى الرجوع إىل احلاشية السفلية رقم 17 / ص 18.
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منظمات الشتات يف أوروبا

Amis du Liban en Suisse )أصدقاء لبنان يف سويسرا( 

األنشطة اإلمنائية
أنشطة التكامل 

أصدقــاء لبنــان يف ســوريا هــي جمعيــة علمانيــة غــري سياســية مقرهــا لــوزان تعمــل علــى تعزيــز الســام يف لبنــان ودعــم 
احملرومــة.  اجملتمعــات 

اجلمعية الثقافية الفرنسية اللبنانية )ACFL(  1949 فرنسا 

أنشطة التكامل

اجلمعيــة الثقافيــة الفرنســية اللبنانيــة هــي جمعيــة مقرهــا باريــس تهــدف إىل تعزيــز الروابــط الثقافيــة بــن لبنــان وفرنســا. تديــر 
اجلمعيــة خانــه لبنــان )Liban du Maison( الــذي يســتضيف الطــاب اللبنانيــن يف مقــره ، وهــو جــزء مــن ســيتي أونيفرســيتري يف 

باريــس.

جمعية من أجل لبنان علماين )Association pour un Liban Laïque )ApLL( 2005 بلجيكا 

أنشطة التكامل

جمعيــة مــن أجــل لبنــان علمــاين هــي جمعيــة مســتقلة مقرهــا بروكســل تعمــل علــى تعزيــز إقامــة دولــة علمانيــة يف لبنــان مــع 
حمايــة احلريــات الدينيــة واألقليــات يف اجملــال اخلــاص.

www.diasporadevelopment.eu اكتشف املزيد على

بقلم: سارة صالح
املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة

حرره: مرفق الشتات العاملي التابع لالحتاد االوروبي
سبتمرب 2020

https://www.amisduliban.org/
https://www.amisduliban.org/
http://acfl.maisonduliban.fr/index.php?lang=en
http://acfl.maisonduliban.fr/index.php?lang=en
http://www.pourunlibanlaique.be/
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