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،السادة المندوبين األعزاء

مرحبا بكم في جامعة الدول العربية! الشرق األوسط موطن للثقافات الغنية والتاريخ الكثيف ، وال يمكن

التقليل من أهميته في الشؤون العالمية. في حين أن المنطقة غالًبا ما تكون متورطة في عدد ال يحصى

من الصراعات المعقدة ، فقد كان هناك دائًما دبلوماسيون حسنو النوايا يعملون بجد للتفاوض بشأن أمن

ورفاهية المواطنين. نأمل أن تُظهر لنا أنك أحد هؤالء المندوبين المتعاونين والمفكرين عندما نلتقي في

غضون بضعة أشهر

خالل المؤتمر ، سنبحث في األزمة المستمرة في لبنان والوضع غير المحدد فيما يتعلق بالالجئين العرب

واأللم االقتصادي والعقلي والجسدي الذي يعاني منه اللبنانيون والالجئون العرب بشكل كبير. إن وضع

الحلول بين يدي الجميع من شأنه أن يرضي األطراف المعنية ويخفف المعاناة طويلة األمد لألبرياء

المتضررين. بعد قراءة هذا التقرير ، سوف تفهم أن الوضع .حرج ؛ لذا نآمل أن يقّدر المندوبون في هذه

اللجنة مدى تعقيدها وأن يعملوا بشكل تعاوني من أجل اتخاذ القرارات

نعلم أن الكثير منكم قد يشعر بالتوتر، إال أنه ال داعي لذلك بتاتًا. قم بما يلزم من دراسة وبحث ، واحضر

.جلسات المؤتمر بإقبال ، وكن جاهًزا للمناقشة ومستعًدا للتفاوض ، وال شك لدينا بأنك ستبلي بالًء حسًنا
 
 

،مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والتفوق

رؤساء اللجنة،

 أحمد الخالدي، أسيل حوامدة، سارة هاشم
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تأسست جامعة الدول العربية في 22 مارس 1945 في القاهرة ، مصر، من أجل مناقشة وتقديم وجهة نظر

موحدة في األمور التي تهم المنطقة. في البداية ، كان هناك سبعة أعضاء فقط ، وهناك اآلن 22 دولة

عضو. لكل عضو في الرابطة صوت واحد بعد المناقشة ، والقرارات ملزمة قانونًا فقط للدول األعضاء التي

صوتت لها. بدايًة ، ركزت الجامعة العربية بشكل أساسي عىل االهتمامات االجتماعية واالقتصادية ، إال أنه

سرعان ما أصبحت السياسة مصدر خالف بالنسبة للمنظمة. تسببت الصراعات المختلفة ، بما في ذلك

الوضع اإلسرائيلي الفلسطيني ، والثورة الليبية ، والغزو العراقي للكويت ، في توترات وفوضى. في الوقت

الذي تسود فيه الخالفات كما هو الحال في أي مجموعة منظمة ، تظل المهمة التأسيسية لجامعة الدول

العربية صادقة: العمل بشكل جماعي من أجل تعزيز مصالح المواطنين العرب.
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العودة إىل الوطن هي الحل األمثل لالجئين الذين اضطروا إىل الفرار من أوطانهم المبتالة بالحرب

واالضطرابات. ما يقرب من 40٪ من الجئي العالم يأتون من العالم العربي ، بسبب الصراعات التي يعاني

منها الشرق األوسط. كشف حجم أزمة الالجئين هذه عن أوجه القصور في المواثيق العالمية في حل
القضايا اإلنسانية التي تنتج جراء النزاعات المسلحة. عالوة عىل ذلك ، لم يكن الضغط عىل هؤالء

األشخاص النازحين فحسب ، بل أيًضا عىل الدول المضيفة التي تستقبل هذه األعداد الكبيرة من السكان.

اندلعت االنتفاضات المؤيدة للديمقراطية في العديد من الدول العربية في عام 2011 ، بما في ذلك

البحرين ومصر وليبيا والمغرب وتونس. كانت النتائج في ليبيا وسوريا مزرية ، مما أشعل فتيل حروب

أهلية وسمحت للتنظيمات اإلرهابية ، وعىل رأسها داعش ، بالسيطرة عىل بعض مناطق هذه الدول.

اليمن أيًضا ، انحدر التنافس السياسي فيها بين جماعة الحوثيين والحكومة إىل حرب أهلية وحشية. كان

لهذه المعارك آثار مدمرة ، حيث مات مئات اآلالف من الناس وفرَّ الماليين من ديارهم.

 
من الضروري تسليط الضوء عىل التحديات التي يواجهها الالجئون في البلدان المضيفة لهم ، ال سيما فيما

يتعلق بالعواقب االجتماعية واالقتصادية المتعلقة بالتعليم والفقر وسوق العمل. لم يتم إحراز تقدم كبير

في الوقت الحالي فيما يتعلق بالعودة المبكرة لالجئين الذين تركوا الحروب في الدول العربية مؤخرًا. ومع

ذلك ، فقد بدأت المناقشات بشأن العودة إىل الوطن عىل المستويين الوطني والدولي ، وهناك أيًضا

تدفق مستمر ، وإن كان متواضًعا ، لالجئين في البلدان المجاورة الذين يهاجرون عائدين إىل ديارهم التي

مزقتها الحرب. وجد الالجئون أنفسهم في ظروف صعبة للغاية حيث أن الوضع االجتماعي واالقتصادي
والسياسي في بلدهم يتدهور ببطء. في حين أن اإلعادة الجماعية لالجئين ال تزال سابقة ألوانها بالنسبة

لجميع الدول التي عانت ويالت الحرب ، فإن الوضع الحالي يتطلب أن نعترف ونستكشف قضية اإلعادة

.إىل الوطن من جميع جوانبها حتى يتسنى اتخاذ قرارات مستنيرة عندما يحين الوقت لذلك
 

تدعم مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين العودة إىل الوطن كأحد الخيارات طويلة األجل

لالجئين ، شريطة أن يتم ذلك بحرية ودون إكراه. ولكن من الصعب تحديد نوع اإلعادة إىل الوطن الذي تتم

طواعية. عىل سبيل المثال ، وفًقا لمبدأ عدم اإلعادة القسرية ، يحظر عىل الدول المضيفة إرسال الالجئين
عنوة إىل حدود بالدهم. عىل الرغم من ذلك ، ال يزال بإمكان هذه الدول المضيفة استخدام بعض القوى

السياسية واالقتصادية التي يمكن أن تشير إىل أن العودة إىل الوطن هي الخيار العملي الوحيد أمام

الالجئين، في الوقت الذي ال يزال الوضع في أوطانهم خطيرًا. من خالل القيام بذلك ، لن يتعرض الالجئين

لخطر العنف فحسب ، بل ستبدأ أيًضا حلقة مفرغة من النزوح إذا كانت الظروف في البلد األم ال تساعد

في عودة آمنة. حتى في الوقت الذي لم يتم فيه حل أي من هذه النزاعات بشكل كامل ، فإن متطلبات

إعادة اإلعمار والعودة إىل الوطن تحظى باهتمام متزايد. عىل سبيل المثال ، يتطلب التوطين طويل األمد
لالجئين السوريين في تركيا ولبنان واألردن مساهمات مالية كبيرة من مجتمع المانحين الدوليين ألن دول

مثل لبنان واألردن غير قادرة عىل دعم الالجئين السوريين بسبب نقص الموارد. في ظل هذه الظروف ،

 ..يتم الضغط عىل الالجئين للعودة إىل وطنهم ، عىل الرغم من انعدام األمن واألمان في فيه
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أصبحت أزمة الالجئين سمة مميزة في الشرق األوسط ، حيث يشكل عدد الالجئين من هذه المنطقة

حوالي 60 مليون الجئ حول العالم. (يحيى ، المعشري ، 2018). يوجد الالجئون بشكل ملحوظ في العالم

العربي منذ 76 عاًما مع بدء االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين. كما ساهمت ثورات الربيع العربي عام 2011

بزيادة أعدادهم. عىل سبيل المثال أنتجت الحرب األهلية السورية أكبر أزمة نزوح في التاريخ الحديث ،
حيث نزح حوالي 6 ماليين سوري عىل مستوى العالم ونزح أكثر من 6 ماليين داخل سوريا. (غراندي ،

2021). في اآلونة األخيرة ، تأثر هؤالء الالجئين أكثر من غيرهم بالوباء ، حيث تركتهم ظروفهم المعيشية
عرضة للفيروس. 

 
استقبلت البلدان القريبة من فلسطين وسوريا أكبر عدد من الالجئين، وقد استقبل لبنان واألردن أكبر عدد

من الالجئين في المنطقة ، مع اقتصادهما المتعثر ، وقد بلغت نسبة الالجئين في البلدين حوالي 20٪ من

مجموع السكان (غراندي ، 2021). يعاني الناس هناك من مشاكل اقتصادية عميقة حيث ألقى

السياسيون باللوم عىل الالجئين بدالً من إخفاقاتهم السياسية.

 
كما تأثرت الدول غير العربية في المنطقة. فقد استقبلت تركيا أكبر عدد من الالجئين السوريين البالغ 3

ماليين الجئ. (نورمان ، هنتز ، عرار). والية كيليس نورمان وليزل هيتز وروان عرار: "مثل لبنان ، تعاني

تركيا بالفعل من االنقسامات االجتماعية عىل أساس الهوية العرقية والطائفية وغيرها. وعىل غرار الوضع
في لبنان مع الالجئين الفلسطينيين ، واجهت تركيا أيًضا اضطرابات ديموغرافية متكررة في استضافة

الالجئين الفارين من العنف في البلدان المجاورة مثل بلغاريا والعراق." أدت المشاكل التي يواجهها

الالجئون والدول المضيفة لهم إىل نقاش حول قبول الالجئين ، مما يزيد من أهمية مناقشة الموضوع.
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لدى األونروا (وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى) مخيمات لالجئين في

لبنان واألردن وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية.

كما ساعدت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في البنية التحتية والدعم التعليمي

.والعاطفي لألطفال الالجئين

عملت وكالة الالجئين التابعة لألمم المتحدة عىل الرعاية الصحية و المعيشية لالجئين من خالل تزويدهم

.بالمأوى والغذاء والمساعدة الطبية

يمكن لجامعة الدول العربية فرض استنتاجات عىل الدول التي صوتت لها ، وهي العب رئيسي في حل

.أزمة الالجئين

.سوريا وفلسطين هما الدولتان اللتان تشهدان صراعات خلقت أكبر عدد من الالجئين

.استضافت ألمانيا وتركيا واألردن ولبنان أكبر عدد من الالجئين
 

3

إجراءات المنظمة الدولية وأحدث التطورات
الموضوع األول: عودة الالجئين العرب
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مايو 1948 - تحولت الحرب األهلية بين إسرائيل وفلسطين إىل حرب عربية إسرائيلية عندما ساهمت 5
دول عربية في وقف العدوان اإلسرائيلي. كانت هذه هي المرحلة الثانية من الحرب اإلسرائيلية الفلسطينية

، وقد خلقت المزيد من الالجئين.

حزيران / يونيو 1967 - بدأت إسرائيل احتاللها ألراض فلسطينية تاريخية. أدى هذا الصراع إىل ظهور أعداد

.كبيرة من الالجئين الفلسطينيين أيًضا

مارس 2011 - اندلعت الحرب األهلية السورية بين الحكومة السورية وأطراف محلية ودولية مختلفة. لقد

.أوجدت هذه الحرب أكبر عدد من الالجئين أكثر من أي حدث سابق عىل اإلطالق

مايو 2014 - اندلعت الحرب األهلية الليبية بين العديد من الجماعات المسلحة الموجودة في البالد. أدى
.الصراع إىل فرار عشرات اآلالف من الالجئين في جميع أنحاء العالم

مارس 2015 - اندلعت الحرب األهلية اليمنية بين حكومة يمنية وجماعة الحوثيين المسلحة ، حيث يدعي

.كالهما أنهما القادة الرسميون لليمن. نزح الماليين من المواطنين اليمنيين بسبب هذا الصراع

تشرين األول (أكتوبر) 2022 - عرضت عىل العدد الكبير من الالجئين السوريين في لبنان الذين فروا من

.الحرب األهلية السورية المذكورة أعاله العودة الطوعية إىل الوطن
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الجدول الزمني
الموضوع األول: عودة الالجئين العرب
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أسئلة يجب البحث عنها
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كيف يمكن تحسين الظروف المعيشية لالجئين؟

ما الذي يمكن فعله بشأن تورط الغرب في التسبب في تدفق الالجئين؟

كيف يمكن لألمم المتحدة أن تعمل بشكل أفضل لدعم الالجئين؟

هل يجب أن يتمتع الالجئون الفلسطينيون في لبنان بحقوق أكثر؟

ما هو دور األونروا وكيف يمكن أن تعمل بكفاءة أعىل لتحسين معيشة الالجئين؟
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بحث مقترح
الموضوع األول: عودة الالجئين العرب

ابحث في البلدان التي ينحدر منها الالجئون العرب

 
ابحث في البلدان التي سيتم إعادة الالجئين العرب إليها

 
ابحث في سياسات ومواقف الدول التي يقيم فيها الالجئون العرب حالًيا

 
ابحث عن النزاعات التي تسببت في تحول الناس إىل الجئين في المقام األول
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عىل الرغم من صغر مساحة دولة لبنان، والتي تقدر ب 10.400 كيلومتر مربع فقط (أي أقل بنسبة ٪704

من اإلمارات العربية المتحدة) ، فقد حظيت الدولة باهتمام كبير نسبًيا من العديد من الدول األجنبية.

وبالتالي ، فقد كانت مركز الصدارة للعديد من النزاعات الدولية. يتم إعاقة االستجابة الموحدة ألزمات لبنان

ألن المواطنين اللبنانيين أنفسهم منقسمون بشدة بانقسامات دينية وطائفية ، ولكٍل حلفاء وأهداف

مختلفة. بعد أن كانت لعقود من الزمن مسرًحا للحروب بالوكالة بمشاركة دول في جميع أنحاء العالم ،

تفاقمت الفوضى الداخلية الحالية في البالد بشكل كبير. تتعلق القضية المطروحة بالتداعيات االقتصادية

ً - وضحية - عىل خالفات عالمية واالجتماعية والسياسية التي يواجها الشعب اللبناني بعد أن كان شاهدا

أدت إىل تكثيف القضايا المحلية القائمة منذ فترة طويلة.

لفهم العامل المحوري في أزمات لبنان الداخلية والخارجية ، يجب عىل المرء أن ينظر أوالً إىل المزيج

الديموغرافي في البالد. في حين أن لبنان متجانسة عرقياً إىل حد كبير بسكانها العرب ، إال أن البلد متنوع

للغاية من الناحية الدينية. هناك 18 حزبًا دينًيا معترًفا به رسمًيا في لبنان - أربعة مسلمين واثني عشر

مسيحًيا ودرزيًا ويهوديًا. أكبر األحزاب السياسية هي تيار المستقبل الذي يمثل المسلمين السنة ، وحزب

هللا وحركة أمل التي تمثل الشيعة ، والكتائب والقوات اللبنانية التي تمثل المسيحيين الموارنة. تاريخياً ،
عرقلت هذه الجماعات باستمرار الشؤون المحلية ، ذلك ألن دعم كل طرف من قبل حلفاء دوليين أقوياء

.يزيد من تأجيج الصراع الداخلي. لذلك يعود سبب الصراع الداخلي جزئًيا إىل االهتمام الدولي بالبلد

إن للبنان تاريخًا سياسًيا كثيًفا. منذ وقت مبكر من القرن السادس عشر ، كانت الدولة العثمانية تحكم 

لبنان ، واستمر حكمها حتى تسببت الحرب العالمية األوىل في انهيارها. بعد ذلك ، رزحت البالد تحت

االنتداب الفرنسي إىل جانت سوريا. ثم جاءت الحرب العالمية الثانية ، التي أضعفت فرنسا وقادت البالد

إىل تحقيق استقاللها عام 1943. ولم يدم السالم بعد االستقالل طويًال حيث اندلعت الحرب األهلية

اللبنانية واستمرت لمدة 15 عاًما من عام 1975 حتى عام 1990. خالل فترة عدم االستقرار هذه ، وجدت كل
من إسرائيل وسوريا فرصة الحتالل البالد. وبالفعل ، غزت إسرائيل لبنان بحجة وجود قوى فلسطينية في

لبنان ، بينما زعمت سوريا أن مصالح لبنان هي مصالحها. من المالحظ أن ما يغذي الصراع الداخلي هو

.تدخل العديد من الفاعلين الدوليين
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الملخص والتاريخ
الموضوع الثاني: لبنان: أزمة عالمية.
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منذ انتهاء الحرب األهلية عام 1990 ، يعيش لبنان حقبة شبيهة بالحرب الباردة. فقد استمرت إسرائيل

باحتالل مزارع شبعا المتنازع عليها عىل الحدود اللبنانية السورية. في عام 2001 ، دعمت جامعة الدول

العربية مطالبة لبنان باألرض (عىل عكس ادعاء إسرائيل أنها سورية عندما احتلتها) ، ودعت إسرائيل إىل

االنسحاب (وهو ما لم تفعله). وزادت التوترات بينهما في اآلونة األخيرة بعد اكتشاف الغاز في حدودهما

البحرية. في سبتمبر 2022 ، تفاقمت حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل. إال أنه ولحماية األمة من المزيد من

الدمار ، تم توقيع اتفاقية بين البلدين في 28 أكتوبر 2022. في حين أن تهديد الحرب ما زال قائما ، تقف

البالد عىل حافة الهاوية بسبب االضطرابات المدنية القائمة واألهواء السياسية المتقلبة.

 
ً هائالً في الشأن اللبناني. يعكس انفجار مرفأ بيروت دور الفاعلين للتأثيرات األجنبية المتنّوعة تأثيرا

الدوليين في أزمة البالد وهم يمارسون نفوذهم عىل األحزاب السياسية فيها. حيث تصر فرنسا والواليات

المتحدة عىل إجراء تحقيق دولي في انفجار الميناء ، األمر الذي اقترحه المسيحيون الموارنة ، بينما

تعترض إيران واألحزاب الشيعية عىل هذا االقتراح العتقادهم أنه تعد عىل نفوذهم. وتجدر اإلشارة إىل أن

المسلمين السنة مدعومون تاريخًيا من المملكة العربية السعودية ، وهي دولة التزمت الصمت في هذه

الحالة بالذات. ال يمكن التقليل من تداعيات االنفجار من حيث الخسائر في األرواح البشرية ؛ وال كذلك

الحاجة إىل العدالة التي اعاقتها الخالفات السياسية. إن انفجار ميناء بيروت هو مثال حديث مناسب عىل

التدخل األجنبي في لبنان.

 
في خضم هذه األجواء السياسية المتوترة ، يواجه لبنان قضايا إنسانية خطيرة منها: أزمة المياه الحادة ،

والقضايا التعليمية ، واالستغالل الجنسي للمرأة. عادة ما تقوم األحزاب الدينية في البالد بتوفير الخدمات

االجتماعية ألعضائها ، لكن المشكالت مستمرة ألن هذه الجهود ال تكفي. تسبب االفتقار إىل التنسيق

عىل المستوى الوطني لحماية وضمان رفاهية السكان في معاناة واسعة النطاق. فقد تسببت أزمة المياه

في إصابة األسر بالعطش ، وتركت أزمة التعليم األطفال خارج المدارس ، وتركت األزمة األمنية النساء

عرضة للعنف الجنسي. هذه مجرد أمثلة قليلة عىل العديد من القضايا اإلنسانية الملحة الموجودة في

لبنان اليوم.
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إن محنة لبنان األكثر إلحاًحا هي أزمته االقتصادية ، التي دفعت 75٪ من السكان إىل فقر مدقع. أدى

انتشار الفساد من جانب النخبة في البالد إىل سوء إدارة حاد للبنك المركزي بعد الحرب األهلية اللبنانية.

وتفاقم الوضع أكثر بفعل العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة بسبب عدم موافقتها عىل إشراك حزب

هللا اللبناني في الحكومة اللبنانية. باإلضافة إىل ذلك ، تسببت االحتجاجات الشعبية في عام 2019 ضد
النخبة السياسية في نضوب تدفقات النقد األجنبي وخروج الدوالر األمريكي من لبنان ؛ وقد أدى هذا بدوره

إىل تخلف الحكومة عن سداد ديونها الخارجية وإغالق البنوك لعدم توافر السيولة. مع انتشار الفقر ، كان

المجتمع الدولي يناقش بنشاط الحلول الممكنة. والجدير بالذكر ، أنه في 21 يوليو 2022 ، دعت األمم

المتحدة إىل اإلسراع بتحرير حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 3 مليارات دوالر كانت قيد اإلعداد لعدة أشهر

قبل ذلك.

 
ال شك في أن لبنان يواجه صراعات كثيرة وأن عواقبها تقع عىل كاهل سكانه. وقد أثبتت المحاوالت سابقة
لحل هذه األزمات أنها لم تكن محاوالت فعالة. من أزمة اقتصادية حادة إىل قضايا إنسانية يائسة وسط

الفساد السياسي المستشري ، يستدعي الوضع الحالي في لبنان تعزيًزا عاجالً للمساعدات واعتبارات جادة

للتعاون الدولي في دعم المواطنين األبرياء ضد االضطرابات التي يغرق فيها وطنهم.

 
(3RF) في أعقاب التفجيرات التي حدثت في مرفأ بيروت ، ال تزال خطة اإلصالح واإلنعاش وإعادة اإلعمار

، التي قدمها البنك الدولي في عام 2020 ، تزود لبنان بمساعدات نقدية إضافية. يقدم اإلطار 3RF إطاًرا
اإلجراءات ذات األولوية المطلوبة لدعم تعافي لبنان وإعادة إعماره. هدفها هو "إعادة البناء بشكل أفضل"

من خالل استخدام استراتيجية متكاملة تعطي األولوية إلعادة التأهيل المرتكزة عىل الشعب ، وتضع

األساس إلعادة اإلعمار عىل المدى المتوسط   ، وتطلق إصالحات هيكلية مهمة تقوم عىل قيم االنفتاح

والشمولية والمسؤولية.

 
باإلضافة إىل ذلك ، في 18 كانون األول (ديسمبر) 2020 ، أنشأ البنك الدولي رسمًيا صندوق التمويل

اللبناني من أجل مساعدة الفئات الضعيفة من السكان والشركات المتضررة من االنفجار. وهذا يسمح

لهذه الجهات بالبدء في التعافي االجتماعي واالقتصادي الفوري وكذلك مساعدة الحكومة اللبنانية في

تسريع اإلصالحات واالستعداد للتعافي وإعادة اإلعمار عىل المدى المتوسط.
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تم إطالق خطة االستجابة للطوارئ (ERP) في أغسطس 2021 ، وهي تهدف إىل تلبية احتياجات اللبنانيين

ً في لبنان المتأثرين باألزمة. وتشارك الحكومة اللبنانية والمهاجرين والالجئين الفلسطينيين األكثر ضعفا

واألمم المتحدة في قيادة خطة االستجابة ألزمة لبنان 2022 ألصحاب المصلحة المتعددين ، كما ساهمت

مجموعة متنوعة من المنظمات بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية في هذه الخطة.

تستخدم خطة االستجابة هذه مجموعة من التدخالت اإلنسانية لتحقيق االستقرار ، والتي تركز عىل الحفاظ

عىل تقديم الخدمات من خالل المؤسسات العامة عىل المستوى المحلي. وهذا يلبي احتياجات كل من

النازحين السوريين والالجئين الفلسطينيين من سوريا وكذلك المجتمعات اللبنانية المضيفة.

 
يهدف إطار التعاون اإلنمائي المستدام لألمم المتحدة ، الذي وقعته األمم المتحدة والحكومة اللبنانية

مؤخرًا ، إىل التحرك نحو نهج ثالثي األوجه ، وضع حد لالحتياجات اإلنسانية ، وتعزيز قدرة المؤسسات

اللبنانية عىل االضطالع بمسؤولياتها ، وفي نهاية المطاف تعزيز االستدامة.
 

تهدف جامعة الدول العربية إىل حل هذه األزمة وتقييم الوضع بشكل أكبر. ففي آب / أغسطس 2021 ، بدأ

وفد من جامعة الدول العربية في بيروت بالبحث عن حل دبلوماسي للقضايا العالقة بين لبنان ودول

الخليج ، للمساهمة في الحد من آثار االنهيار االقتصادي اللبناني. وقد عملت اللجنة حتى اآلن عىل دعم

الشعب اللبناني وإصالح الحكومة اللبنانية وتقوية أواصر التعاون مع دول الجوار.
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أكتوبر 2019: اندالع احتجاجات ضد الفساد في لبنان.
 

فبراير 2020: زيادة حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في لبنان.  
 

آب 2020: انفجار في مرفأ بيروت بسبب كمية هائلة من نترات األمونيوم راح ضحيته 200 شخص وجرح

.6000
 

آب / أغسطس 2020: بعد أيام من انفجار بيروت ، أعلن رئيس وزراء لبنان استقالة الحكومة.

 
فبراير 2021: ُوجد أن الحد األدنى لألجور في لبنان هو األقل في العالم - حوالي 2 دوالر في اليوم.

 
يونيو 2021: أعلن البنك الدولي أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية حادة.

 
يوليو 2021: تقدر األمم المتحدة أن 77٪ من األسر في هذه المرحلة ليس لديها ما يكفي من الغذاء أو المال

لشراء الطعام.

 
يوليو 2021: وزارة الصحة تعلن إنهاء دعم العديد من األدوية المستوردة. ومع ذلك ، ال يزال النقص قائما.

 
يوليو 2021: إمدادات المياه في لبنان عىل شفا االنهيار. 71٪ من السكان معرضون لخطر فقدان إمكانية

الحصول عىل المياه.

 
آب 2021: انفجار وقود في عكار أسفر عن مقتل 33 وجرح 79.
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هل كانت اتفاقية الطائف مفيدة للبنان؟

كيف يمكن ضمان محاسبة السياسيين الفاسدين في لبنان؟

هل يجب أن يصبح لبنان دولة علمانية للحد من االنقسامات الدينية فيه؟

كيف أثرت الحرب األهلية السورية عىل لبنان؟
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دور كوفيد -19 في أزمة لبنان
 

آثار أزمة لبنان عىل الالجئين
 

آثار األزمة اللبنانية عىل الرعاية الصحية
 

الحلول الحالية قيد التنفيذ

 
أسباب االنهيار االقتصادي في لبنان

 
دور السياسة في أزمة لبنان

 
 اإلجراءات المستقبلية لحل هذه المشكلة.
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