
 

 

    معلومات للالجئين السوريين في لبنان 
 

 مؤخرا تنتشر خاطئة معلومات هناك بأن علم على كن

 عن يسبوكاوالف)الواتس آب(  WhatsApp ال على

 يةلبنانال حكومةال عن واأصدر اجديد اقرارخمسة عشر 

 هذه اعتبار يجب. 6102 عامل لبنان في للسوريين

 .خاطئة المعلومات
 

 

$ وعن كل سنة 011كل سوري تأخرعن التجديد سيتم مالحقته قضائيا بعد شهر فقط من تخلفه ويدفع عن كل شهر تأخير  .0

 .ة فقط$ ثم يخير بين الدفع أو السجن عن كل شهر خمس أيام أو المغادرة لسوري0111

 .$ عن سنة إقامة011كل من يجدد إقامته اعتبارا من الشهر األول للسنة الجديدة سيدفع  .6

سيتم إلغاء قانون عدم تسليم المواطنين السوريين للدولة السورية، وكل من سيسبب ضررا أمنيا للبنان سيتم ترحيله على  .3

 .وجه السرعة وتسليمه لحدود دولته

 .لبلده فورا   ترحيله سيتم اقامته يجدد لم سوري كل ةالقادم السنة من أشهر ستة بعد .0

يعامل السوري الالجئ عبر األمم المتحدة كأي أجنبي ليس له حقوق اللجوء بسبب المعاهدات بين الدولة اللبنانية  .5

 .والسورية

عدم قبول نظام الكفيل الفرد واإلستعاضة عنها بالكفيل المؤسساتي حيث أول مبلغ تدفعها المؤسسة لجلب العمالة السورية  .2

 .$011$ ثم تجدد كل سنة 011

 .يحق للضابطة األمنية اللبنانية مالحقة ومتابعة كل سوري مخالف وتفتيش أماكن إقامتهم ليال أو نهارا حرصا على األمن .7

تواصله مع جهات متطرفة كالنصرة وداعش والجيش الحر سيتم مالحقته قضائيا ويحق للقضاء ترحيله لبلده  كل من يثبت .0

 .فورا

 .يمنع تسجيل الوالدات إال عن طريق سفارة البلد األصلي والتقبل تسجيالت األمم المتحدة وال غيرها .9

 .التي حددت عمل االجانببسبب الحالة اإلقتصادية سيفرض االلتزام الصارم بالئحة وزارة العمل  .01

 .مساء ويتم تطبيقه بكل مناطق لبنان 7بسبب الحالة األمنية المعقدة سيتم العمل على منع التجول بعد ال  .00

إيقاف استقبال العمالة السورية بحرا أو جوا أو برا، والسماح لمن يملك أوراق تجارية ومبلغ مودع بالبنك المركزي  .06

 .نى كضمانألف $ كحد أد 61اللبناني وقدره 

 .السوريين المواطنين قبل من لبناني بنك بأي أموال إيداع أو إستقبال أو إرسال يمنع .03

 .القانون هذا إصدار من أشهر أربعة خالل السوريين أرصدة إغالق .00

يوزع هذا القرار بالصحف والمجالت واإلذاعات والتلفاز ابتداء من رأس السنة القادم ويتم العمل به بعد خمس أيام من  .05

 .اصداره

6105كانون األول   

 


