الجـمهورية اللـبـنــانيـة
وزارة الداخلية و البلديات
قرار رقم 242
انشاء خاليا فرعية ضمن المناطق تابعة للخلية االمنية المركزية المكلفة
متابعة اوضاع النازحين من سوريا
ان وزير الداخلية و البلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم  1تاريخ  1013/1/3المتضمن تكليف وزير الداخلية
والبلديات انشاء خلية امنية تضع وتنفذ خطة امنية ترعى وتتابع اوضاع النازحين من
سوريا.
بناء على القرار رقم  152تاريخ  1013/1/12المتضمن تسمية العميد بيار سالم لرئاسة
الخلية االمنية المركزية.
بناء على تزايد اعداد النازحين من سوريا في االونة االخيرة ،والحاجة الملحة إلجراء
احصاء تمهيداً لضبط وادارة الملف من كافة النواحي االنسانية واالدارية االمنية.
يقرر ما يأتي :
المادة االولى :تنشأ خاليا فرعية على صعيد االقضية ،تكون مرتبطة بالخلية االمنية
المركزية ،توزع وفقا ً للملحق المرفق ربطا ً (رقم .)1
المادة الثانية :تشكل الخلية من:
 المحافظ او من ينتدبه في اقضية مراكز المحافظات القائمقام في القضاء المعني مندوب عن وزارة الشؤون االجتماعية مندوب عن وزارة الصحة العامة -مندوب عن وزارة التربية والتعليم العالي

عضواً
عضواً
عضواً

ضابط عن كل من االجهزة العسكرية واالمنية التالية:
 الجيش اللبناني – مديرية المخابرات المديرية العامة لقوى المن الداخلي – شعبة المعلومات المديرية العامة لالمن العام -المديرية العامة ألمن الدولة

عضواً
عضواً
عضواً
عضواً

المادة الثالثة :تحدد مهام الخلية الفرعية وفقا ً لآلتي:

(رئيساً)

 تزويد الخلية االمنية المركزية بإحصاءات دورية ممكننة لجميع النازحين من سورياضمن البلدات والقرى التابعة لكل قضاء ووفقا ً للنموذج الموحد المرفق ربطا ً (ملحق
رقم.)1
 ادارة وضبط كافة المساعدات و االشراف على توزيعها. التنسيق مع البلديات و الجمعيات االهلية التي تتولى ايواء النازحين. رفع تقارير اسبوعية تبين اوضاع النازحين و كافة الصعوبات التي تواجههم. االفادة الفورية عن اي خلل امني ذي صلة بموضوع النازحين من سوريا. القيام بكافة المهام الموكلة اليها من قبل الخلية االمنية المركزية و المتعلقة بأمورالنازخين من سوريا.
المادة الرابعة  :يعمل بهذا القرار فور صدوره .%
بيروت في :
وزير الداخلية و البلديات
مروان شربل

تبلغ نسخة لجانب :
 رئاسة مجلس الوزراء الهيئة العليا لالغاثة المديرية العامة المن الدولة وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش وزارة الشؤون االجتماعية وزارة الصحة العامة وزارة التربية و التعليم العالي المديرية العامة لرئاسة الجمهورية المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الميرية العامة لالدارات و المجالي المحلية المديرية العامة لقوى االمن الداخلي -المديرية العامة لالمن العام

ملحق رقم ()1
محافظة بيروت
محافظة جبل لبنان

محافظ بيروت

 قضاء بعبدا قضاء جبيل قضاء كسروان قضاء الشوف قضاء المتن قضاء عاليهمحافظة لبنان الجنوبي
 قضاء صيدا قضاء جزين قضاء صورمحافظة النبطية
 قضاء النبطية قضاء بنت جبيل قضاء حاصبيا -قضاء مرجعيون

محافظ جبل لبنان
قائمقام جبيل
قائمقام كسروان
قائمقام الشوف
قائمقام المتن
قائمقام عاليه
محافظ لبنان الجنوبي
قائمقام جزين
قائمقام صور
قائمقام النبطية
قائمقام بنت جبيل
قائمقام حاصبيا
قائمقام مرجعيون

محافظة البقاع
 قضاء زحلة قضاء بعلبك قضاء البقاع الغربي قضاء الهرمل -قضاء راشيا

محافظ البقاع
قائمقام بعلبك
قائمقام البقاع الغربي
قائمقام الهرمل
قائمقام راشيا

محافظة لبنان الشمالي
 قضاء طرابلس قضاء المنية الضنية قضاء عكار قضاء بشري قضاء زغرتا قضاء البترون -قضاء الكورة

محافظ لبنان الشمالي
محافظ لبنان الشمالي
قائمقام عكار
قائمقام بشري
قائمقام زغرتا
قائمقام البترون
قائمقام الكورة

الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات

جانب وزارة الدفاع الوطني – قيادة الجيش
جانب المديرية العامة ألمن الدولة
الموضوع:

معالجة أزمة النازحين من سوريا

المرجع:

قرار مجلس الوزراء رقم  1تاريخ 1013/1/3

باإلشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعاله,
وحيث أن قرار مجلس الوزراء رقم  1تاريخ  ،1013/1/3البند  5منه تضمن
تكليف وزير الداخلية والبلديات انشاء خلية امنية مع الجيش وقوى االمن الداخلي واالمن
العام وامن الدولة تضع وتنفذ خطة امنية ترعى وتتابع اوضاع النازحين.
لذلـك
نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار المذكور ،للتفضل باالطالع وتسمية من ترونه
مناسبا ً للمشاركة في الخلية االمنية ،علما ً اننا نسمي العميد بيار سالم رئيسا ً لها%

بيروت ،في:
وزير
اداخلية والبلديات
مروان
شربل
تبلغ نسخة لجانب:
 االمانة العامة لمجلس الوزراء /للتفضل باالطالع% المديرية العامة لقوى االمن الداخلي /لالطالع وتسمية ممثل من قبلكم واالفادة% /خالل مهلة ثالثة ايام من تاريخه%
 المديرية العامة لالمن العام -العميد بيار سالم /لالطالع والمقتضى%

