
 

 الالجئون السورّيون في لبنان

 إجراءات جديدة، ومحاولة البحث عن ُسبل كريمة للعيش

 2018تشرين األّول  18

( بإيقاف املساعدات الغذائية ألكثر 2018قام برنامج األغذية العالمي التابع ملفوضية األمم املتحدة في لبنان )في أيلول 

 مسّجل لديه من السوريين في لبنان،  8من 
ّ
حرمان املستفيدين من البرناامج مان بقاقاات التغذياة والذي ترّتب عليه آالف ملف

كاااانوا يحنااالون علهواااا، وداااو ماااا ساااياّوي إلااامل نتاااائج ماسااااوية ع ااامل املساااتفيدين مااان البرناااامج، ال والبقاقاااات النقدياااة الرمتياااة ال اااي 

سااايما وأن اليج اااين  عيشاااون فاااي لبناااان تحاااة فاااروف معيشاااية قاساااية فاااي فاااّل القاااوانين التميي ياااة ال اااي تحااارم الي ااا  مااان متاولاااة 

 اء.العديد من املهن، وتعّرضه ليستغيل كونه مضقّر للعمل بالسوق السوو

ووالر أمريكاااااك عااااان كااااال  اااااا  ،  27وُياااااذكر إلااااامل أن املسااااااعدات الغذائياااااة املقدماااااة مااااان برنااااااامج الغاااااذاء العاااااالمي حاااااوالي 

 ألف ليرة لبنانية كمساعدة ماوية لبعض العائيت. 260باإلضافة إلمل 

 وأف لقفلاااين واملقاااايم فاااي لبنااااان منااااذ  39"ناااتار،    
ب
لول/ساااارتمبر، ماااان أي 17أعاااوام، وهاااالته رساااالة هاااابا  اإل ناااين  4عامااااا

ف مقلاااااع تشااااارين األول. ناااااتار قاااااال "، إن املسااااااعدات 
ّ
بلااااا  فهواااااا باااااان املسااااااعدات الغذائياااااة واملالياااااة ساااااملتوق

ُ
"املفوضاااااية" أ

ن مااان إي ااااو عمااال 
ّ
 أناااه لااام ياااتم 

ب
الاااواروة ألسااارته عااان ضريااا  املفوضاااية  اااي املنااادر الوحياااد ملعيشاااته فاااي لبناااان  نوهاااا

 يملناسب وحالته الصحية ال اهة."

 ماان اليج ااين  8000يااذكر برنااامج الغااذاء العااالمي أي أسااباف أو معااايير جدياادة اّتقااذ بناااء علهوااا قاارار فناال الااا لاام 
ّ
ملااف

عان اإلعاناات املقّدماة ليج اين. حياث ُيااذكر أن الفنال تامل عاائيت باامّع الحاجااة كعاائيت فقادت معيلهاا أو أن معيلهاا لديااه 

 ال قااو 
ب
باال الحكومااة اللبنانيااة ع اامل اليج ااين السااوريين فااي لبنااان، إعاقااة جساادية، والااذي يتيااد األماار سااوءا ات التضااييقية ماان قا

 لقرارات وزارة 
ب
حيث بدأت حملة إغيق محاّل السوريين الت ارية في لبنان بسرب عدم وجوو ترا ي ، وأذونات عمل، تقبيقا

 العمل اللبنانية.

لاهوم هوادف وفعهام لليااغ ومغااورة الابيو. داذا وقاد ينظر السوريون إلمل دذا القرار ع مل أنه  قاوة إضاافية للتضايي  ع

بل األمان العاام، وتاّم ضلا وم  ترافقة عملية إغيق املحاّل بغرامات عالية حسب املناض ، كما وتّم سحب األوراق الثبوتية من قا

مااان العاااام  بسااارب ملراجعاااة األمااان العاااام الساااارجاعها، ودناااا ي اااب التاكياااد ع ااامل التقّوفاااات لاااد  اليج اااين مااان مراجعاااة مراكااات األ 

ال اااوف ماااان االعتقااااالت التعّساااافية واالنةواكااااات املت اااّررة، وال ااااوف مااان التعااااّرر لضااااغو  ت باااردم ع اااامل العاااووة إلاااامل سااااورية أو 

 الحنول ع مل ورقة ضرو من لبنان.



 

بط م.ن مستاجر ملحّل في ضرابلع يروي )"إجا األمن العام لعندي ع امل املحال وأناا ماو موجاوو كاان اب،اي فياه، وكتباوا ضا

روا املحاّل ماع العلام إناو كال البضااعة ال اي عنادي د اي بااا  3ف 
ّ
ملياون لبناانك، ولساا فاي إي اار املحاّل  2مليون لبنانك، وس 

 ألف بالشهر وما بقدر أوفع  ي الغرامة"( 300

 ماان أتااكال الضااغط علااهوم إل  
ب
جباااردم ع اامل  عتباار اليج ااون السااوريون دااذ  ال قااوة ال ااي اّتقااذدا برنااامج الغااذاء العااالمي تاا ي

العاااووة إلااامل سااااورية، والاااذي يارافاااا  ماااع حملااااة كبيااارة ترعاداااا الحكومااااة اللبنانياااة، و عااااض السياسااايين اللبنااااانيين و عاااض وسااااائل 

 اإلعيم اللبنانية. 

وعلياااه ت ااااد املنّناااة املدنيااااة الساااورية أن الضااااغوضات ال اااي يتعااااّرر لهاااا اليج ااااون ل حناااول ع اااامل ال ااادمات األساسااااية 

 بمقاااااضرة اليج اااين للعااااووة إلاااامل ساااورية  قباااال أن تتاااوافر لهاااام الظاااروف املواتيااااة لعااااوو وم والعمااال اليئاااا ، تشااا
ب
 أساسااايا

ب
ل سااااربا

ّ
ك

 بقريقة آمنة ومستدامة.

ونتوّجااه إلاامل املفوضااية العليااا لشاااون اليج ااين إعاااوة النظاار باااإلجراءات والقاارارات ال ااي تقااّ  املساااعدات الغذائيااة، وت ثيااف 

 ن كل أتكال الضغو  وال سّيما االقتناوية والقانونية.العمل ع مل حماية اليج ين م

كمااااا ونقالااااب الحكوماااااة اللبنانيااااة بملنظاااايم قاااااانون العماااال بشااااكل  سااااامح ليج ااااين السااااوريين بتاااااامين احتياجااااا وم والحفااااا  ع ااااامل 

 كرامةوم اإلنسانية.

 


