
 

 

 

 
 

 المؤتمر الختامي لمشروع التعاون لتعزيز دور وقدرات البلديات اللبنانية 

 في ظل أزمة النازحين السوريين وحفل توزيع اإلفادات على المتدربين

 

 السد-البوشرية-بلدية الجديدة – 8102 كانون األول 6يوم الخميس في 

 

 بالتعاون مع

 EUROMEDبلدية نيس )فرنسا(، رئيسة شبكة المدن األورومتوسطية 

 )فرنسا( PACAمنطقة جنوب بروفنس ألب كوت دازور 

 السّد )لبنان(-البوشرية-بلدية الجديدة 

 )لبنان( اتّحاد بلديات صور

 اتّحاد بلديات منطقة جّزين )لبنان(

 بيبلوس )لبنان(-بلدية جبيل 

 / المكتب التقني للبلديات اللبنانيةجمعية المدن المتحدة في لبنان

 وبدعم مالي من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية )فرنسا( 

 

 مؤتمرتقرير ال
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 مقدمة
 

 8102و 8102عملت جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية خالل عامْي 

 اللبنانية في ظل أزمة النازحين السوريين""مشروع التعاون لتعزيز دور وقدرات البلديات على 

منطقة ، EUROMEDباإلشتراك مع بلدية نيس )فرنسا(، رئيسة شبكة المدن األورومتوسطية 

السّد )لبنان(، اتّحاد -البوشرية-بلدية الجديدة)فرنسا(،  PACAجنوب بروفنس ألب كوت دازور 

بيبلوس )لبنان( وبدعم من -وبلدية جبيل بلديات صور )لبنان(، اتّحاد بلديات منطقة جّزين )لبنان(

 وزارة أوروبا والشؤون الخارجية )فرنسا(.

  

 سمح المشروع خالل عامين بـ:

إجراء دراسة تشخيصية لواقع أجهزة الشرطة البلدية في البلديات واإلتحادات البلدية اللبنانية  .0

فائيون بال حدود األربعة المشاركة في المشروع من قبل خبراء من بلدية نيس وجمعية اط

(Pompiers Sans Frontières :على صعيدين اثنين )8إدارة وتنظيم الجهاز؛  -0- 

 جهوزية أجهزة الشرطة البلدية لناحية إدارة مخاطر الكوارث واألزمات.

لعرض البلديات واإلتحادات البلدية اللبنانية األربعة المشاركة إجراء ورشة عمل لرؤساء  .8

 دية الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات.وشرح نظام الشرطة البل

 5شرطياً من البلديات واإلتحادات البلدية اللبنانية األربعة المشاركة على  32تدريب  .3

 مواضيع:

  المسائل القانونية: قانون البلديات واألنظمة والقواعد الناظمة لعمل الشرطة البلدية

 وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات؛

 بالتعاون مع معهد قوى األمن الداخلي؛ ة المجتمعية وآداب المهنةالشرط 

 بالتعاون مع جامعة القديس يوسف في  إدارة النزاعات والوساطة وتقنيات التواصل

المركز المهني للوساطة وفقاً لبرنامج الوحدة التدريبية، الذي أقره معهد  –بيروت 

ة في لبنان في إطار منهاجه قوى األمن الداخلي رسمياً لعناصر الشرطة البلدي

 التدريبي المعتمد؛

 بالتعاون مع مسؤولي أجهزة الشرطة  الراحة والسالمة العامة والصحة العامة

 البلدية لمدينة نيس )فرنسا(؛

 بالتعاون مع األمانة العامة لمجلس  الحّد من مخاطر الكوارث وإدارة األزمات

لحكومة والصليب األحمر الوزراء ووحدة ادارة مخاطر الكوارث في رئاسة ا

 اللبناني؛

للتعّرف على تنظيم الشرطة البلدية في مدينة نيس وعلى  زيارة تقنية الى مدينة نيستنظيم  .4

اآلليات المعمول بها في هذا اإلطار؛ هذا فضالً عن معاينة عمل الشرطة البلدية ميدانياً ولقاء 

 بين ما والمعارف الخبرات ادلتب جهات فاعلة تُعنى بموضوع الشرطة البلدية بغية تعزيز

 الفرنسية.  المحلية والسلطات اللبنانية البلديات

، المديرة العامة بالتكليف في السيدة فاتن أبو حسنتميزت هذه الزيارة أيضاً بمشاركة 

العميد أحمد المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات، 

، رئيس مصلحة الشؤون الفنية والسيد أحمد رجب، قائد معهد قوى األمن الداخلي الحجار

بالتكليف ورئيس مصلحة شؤون المحافظات واألقضية والمجالس المحلية بالتكليف في 

 المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات؛
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 ية الصادر عن وزارة الداخلية والبلدياتنظام الشرطة البلد ورشة عمل لدراسة تنظيم .5
خبراء بلدية نيس والبلديات اللبنانية بغية ومناقشة التعديالت والتوصيات المقترحة من قبل 

يرفع إلى  لجواب موحد للبلديات واإلتحادات البلدية المنتسبة إلى منظمة المدنالتحضير 

 وزارة الداخلية والبلديات.

  

المؤتمر عية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية، وفي هذا اإلطار، نظمت جم 

 السد.-البوشرية-في بلدية الجديدة 8102كانون األول  6الختامي للمشروع في 

 

تضمن المؤتمر، عرض سريع عن المشروع ونتائج األنشطة المنفذة في اطاره؛ عرض لشهادات 

وتجارب البلديات اللبنانية المشاركة؛ توزيع افادات مشاركة على المتدربين من عناصر الشرطة 

، المديرة العامة بالتكليف في السيدة فاتن أبو حسنالبلدية ومناقشة الخطوات المستقبلية بحضور 

مديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات وممثل قائد معهد قوى ال

، مدير قسم التدريب في معهد قوى األمن الرائد روني الهاشماألمن الداخلي العميد أحمد الحجار، 

لمشروع وعناصر الداخلي. هذا إلى جانب ممثلي البلديات واإلتحادات البلدية اللبنانية المشاركة في ا

 الشرطة والشركاء الفرنسيين ومفوضية االتحاد األوروبي.

 

 

 مجريات المؤتمر 
 

 كلمات للشركاء في المشروع: 

 

لسيد طانيوس لبدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية 

السد، -البوشرية-رئيس بلدية الجديدةجبارة، 

ونائب رئيس لجنة رؤساء البلديات اللبنانية، 

ونائب رئيس شبكة المدن األورومتوسطية 

EUROMED ًعلى أهمية موضوع  ، مشددا

بضمان األمن  لمعنيةا هاكون ،الشرطة البلدية

على المستوى المحلي، ومساندة قوى األمن 

الداخلي ميدانياً، وتأمين صلة وصل دائمة مع 

كونه ، أهمية هذا المشروعان. كما تكمن السك

لتعاون وتبادل الخبرات بين ل الفرصة أتاح

البلديات اللبنانية والفرنسية من جهة وبين البلديات اللبنانية في ما بينها من جهة أخرى. وأشاد السيد 

جبارة، بالتقدم الملحوظ في أداء عناصر الشرطة البلدية بعد مشاركتهم في الدورات التدريبية المختلفة 

المتبادلة في لبنان وفرنسا، والتنسيق المستمر بين ي إطار المشروع. هذا فضالً عن الزيارات التقنية ف

ومعهد  جميع الجهات المعنية في هذا المشروع ال سيما التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات

  قوى األمن الداخلي.
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 شبكة المدن األورومتوسطية، أمين عام Bernard MASSABOبدوره شكر السيد 

EUROMED السيد جبارة إلستضافته ،

المؤتمر الختامي حيث شهد هذا الصرح أيضاُ 

مؤتمر إطالق المشروع في شهر كانون الثاني 

. كما شكر أيضاً فريق عمل جمعية 8102

المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات 

فترة  علىاللبنانية لمواكبته وتنفيذه المشروع 

بكلمته  MASSABOالسيد . تطرق سنتْين

 :نقاط 3إلى 

األول: التعاون الالمركزي كون نقطة ال -

هذا المشروع هو ثمرة تعاون 

وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بدعم  ى، يحظالمركزي بين بلديات لبنانية وفرنسية

محلية من خالل فشدد على أهمية العمل على الصعيد المحلي وتعزيز القدرات ال الفرنسية.

 األورومتوسطية. شبكة المدن أنشطة . وهذا ما ترمي له التعاون بين المدن

مختلف الجهات إشراك نجح المشروع في  حيثالعمل على المستوى الوطني : ةالثاني نقطةال -

المعنية اللبنانية والفرنسية على السواء )وزارة الداخلية والبلديات، معهد قوى األمن الداخلي، 

منها وتنسيق من خبرات كل  بغية اإلستفادةة البلدية، أعضاء المجالس البلدية...( الشرط

المستوى األوروبي، حيث جميع الجهود الوطنية والمحلية. هذا باإلضافة إلى العمل على 

ولي مفوضية اإلتحاد األوروبي في لبنان اهتماماً خاصاً بالوضع األمني الوطني والمحلي تُ 

سمح المشروع بالتداول مع المفوضية واشراكها واحاطتها علماً بجميع مراحل  وقدفي لبنان. 

 المشروع.

لنهوض ارمي إلى ي النقطة الثالثة: العمل على تطوير مشروع تعاون لبناني فرنسي مستقبلي -

 بجودة الخدمات التي تقّدمها أجهزة الشرطة البلدية في لبنان.

 

 :عرض المشروع ونتائجه 

 

قني للبلديات ، رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التبشير عضيميالدكتور  رذكّ 

في تعزيز المؤسسة البلدية في  اللبنانية ودورهالمكتب التقني للبلديات أهمية عمل باللبنانية، بكلمته 

لبنان. حيث تمثّل جمعية المدن المتحدة في 

 لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية شبكةً 

عالمية من السلطات المحلية هي منظمة المدن 

والحكومات المحلية المتحدة التي تهدف إلى 

اإلرتقاء بمبادئ الديمقراطية المحلية والشراكة 

والتضامن ما بين المدن، والسيّما عبر دعم 

برامج التعاون الالمركزي وحشد التمويل 

لألنشطة الدولية ولمشاريع أعضائها. أما 

للبلديات اللبنانية، فلقد تأّسس عام المكتب التقني 

لمساعدة البلديات من الناحيتين التقنية  8110

 والمؤسسية في إعداد مشاريعها التنموية وتنفيذها وكذلك في تطوير عالقاتها الدولية. وتضم الشبكة

ينبثق عن هذه الشبكة لجنة رؤساء البلديات اللبنانية المؤلفة وبلدية وإتحاد بلدي لبناني. كما  24 حالياً 
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عضو يرأسها رئيس مجلس بلدية بيروت. وهي لجنة منتخبة من قبل البلديات واإلتحادات  04من 

سنوات. ويتمثل دور هذه اللجنة في  3البلدية اللبنانية المنتسبة الى المنظمة. وتجرى اإلنتخابات كل 

 .ات الحكومية والدولية والجهات المانحة بهدف اإلرتقاء بالعمل البلديإرساء حواٍر مع المؤسس

 

عضيمي المشاريع األربعة التي نفذتها الجمعية في مجال الشرطة البلدية بناًء على  وعرض الدكتور

طلب البلديات اللبنانية بعد أزمة النزوح السوري وتزايد الحوادث األمنية التي سلطت الضوء على 

 لشرطة البلدية إن لناحية الدور األمني الرقابي أو الخدماتي المحلي:عمل عناصر ا

 

I.  المشروع األول: مشروع دعم البلديات اللبنانية من أجل تعزيز دور وقدرات الشرطة البلدية

في لبنان، والذي نفذ بالتعاون مع لجنة رؤساء البلديات اللبنانية، المعهد الفرنسي في لبنان، 

(، المركز الوطني CUFفرنسا ) –اإليفلين الفرنسية، جمعية المدن المتحدة مجلس مقاطعة 

 (. ونتج عنه:CNFPTالفرنسي لتدريب موظفي السلطات المحلية )

 

حول واقع الشرطة البلدية في لبنان إستناداً إلى لقاءاٍت ومقابالت مع  تشخيص أّولي .0

 (؛8105 الجهات الفاعلة المحلية والوطنية المعنية )صدرت في آذار

لإلطاّلع على آليات التنظيم والتدريب المعتمدة في مجال  زيارة تقنية إلى فرنسا .8

 (؛8105نيسان  02 -04الشرطة البلدية )

حول الشرطة البلدية تشمل لبنان وفرنسا وتونس )صدرت في أيار  دراسة مقاِرنة .3

 (؛8105

خارطة عرض التحديات المطروحة ومناقشة األولويات وإعداد ل مؤتمر وطني .4

 .طريق حول اإلحتياجات في مجال تدريب عناصر الشرطة البلدية في لبنان

 

II.  :مسؤولي وعناصر الشرطة البلدية والتي وتنظيم دورات تدريبية ل إعدادالمشروع الثاني

وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لقوى األمن الداخلي، معهد نفذت بالتعاون مع 

العديد من الجمعيات والمؤسسات المحلية المختصة مدربين من و قوى األمن الداخلي،

والمرتبط عملها بمهام الشرطة البلدية، نذكر منهم على سبيل المثال ال الحصر )الدفاع 

المدني اللبناني، جمعية الثروة الحرجية والتنمية، جمعية كن هادي، الصليب األحمر 

لمؤسسات الحكومية المعنية ولرؤساء لالعية استط زياراتهذا إلى جانب إجراء  اللبناني...(.

البلديات واإلتحادات البلدية اللبنانية األعضاء في منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة/ 

المكتب التقني للبلديات اللبنانية حول موضوع تدريب الشرطة البلدية وأهميته وضرورة 

أوليّة حول مهام الشرطة  وثيقةإصدار  . فضالً عن(8105أيلول  –)حزيران التعاون 

المطلوب توافرها لدى عناصر الشرطة البلدية  البلدية والمعارف والقدرات والمهارات

التعاون والتنسيق بين جهازْي  بروتوكول( و8105)تموز  تمهيداً إلعداد البرنامج التدريبي

امل الشرطة الذي يرمي إلى تحسين طريقة تع الشرطة البلدية والصليب األحمر اللبناني

)صدر في  البلدية إزاء أي حدث يستدعي التدّخل الطبي لمسعفي الصليب األحمر اللبناني

 (.8105تشرين الثاني 

 

III.  :تدريب الشرطة البلدية في مجال حماية حقوق العمال اللبنانيين  مشروع"المشروع الثالث

اللبنانية وبدعم من  بالتعاون مع وزارة العمل ولجنة رؤساء البلدياتوتنظيم عمل األجانب" 

تدريب  وكالة التعاون والتنمية الكاتاالنيّة )اسبانيا(. رمى هذا المشروع بشكل عام إلى
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الشرطة البلدية على القوانين المتعلقة بالعمل من أجل المحافظة على اليد العاملة اللبنانية 

دورات تدريبية  3. نظمت جمعية المدن بالتعاون مع وزارة العمل، وتنظيم العمالة األجنبية

محافظات لبنانية: محافظة بيروت، محافظة جبل لبنان، محافظة  2أيام في  6على فترة 

، محافظة الجنوب الهرمل –الشمال، محافظة عكار، محافظة البقاع، محافظة بعلبك 

من الشرطة البلدية في لبنان عنصراً  01سمح هذا المشروع بتدريب وقد ومحافظة النبطية. 

 .موضوعحيال هذا البلدية واتحاد بلدي  82أكثر من  وتم تحسيس

 

IV. التعاون لتعزيز دور وقدرات البلديات  مشروعمؤتمر. الالرابع: وهو موضوع  المشروع

باإلشتراك مع بلدية نيس )فرنسا(، رئيسة شبكة  اللبنانية في ظل أزمة النازحين السوريين"

 PACAمنطقة جنوب بروفنس ألب كوت دازور ، EUROMEDالمدن األورومتوسطية 

السّد )لبنان(، اتّحاد بلديات صور )لبنان(، اتّحاد بلديات -البوشرية-بلدية الجديدة)فرنسا(، 

بيبلوس )لبنان( وبدعم من وزارة أوروبا والشؤون -منطقة جّزين )لبنان( وبلدية جبيل

اجات البلديات اللبنانية من الهدف الرئيسي للمشروع هو تحديد احتيف الخارجية )فرنسا(.

المعّدات ومساعدتها على تنظيم الخدمات من خالل إعداد برنامج تدريب يتالءم مع الظروف 

الراهنة في البلديات اللبنانية وتنفيذه. هذا فضالً عن التشجيع على تبادل الخبرات بين 

 .ة في فرنسا ولبنانَخبين المحلّيين والشرطة البلديالمنت

من قبل المشروع بتنظيم ورشة عمل لدارسة نظام الشرطة البلدية المقترح  كما تميز هذا

المحلّيين وعناصر الوقوف على مالحظات المنتَخبين ، بغية وزارة الداخلية والبلديات

 في لبنان ولمناقشة توصيات الخبراء من بلدية نيس حيال هذا النظام. الشرطة البلدية

 

 : البلدية في المشروعلتجارب ومشاركة الشرطة  شهادات 

 

 

-البوشرية-مسؤول شرطة بلدية الجديدةالسيد ألبير يزبك، تحدث 

السد عن أهمية الزيارة التقنية التي جرت إلى بلدية نيس حيث 

تبين التشابه الكبير بين مهام الشرطة البلدية في لبنان وفرنسا، إال 

هي التي تحول دون قيام الشرطة في لبنان أن التدخالت السياسية 

البلدية بدورها كما هو منوط بها. هذا فضالً عن غياب الثقافة 

دور الشرطة البلدية ومكانتها ل وجهلهالبلدية لدى المجتمع اللبناني 

وأهمية عملها. كما تمنى وجود معهد خاص لتدريب الشرطة 

 البلدية في لبنان.
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رطة بلدية صور، فتوجه بالشكر للمنظمين التاحتهم الفرصة له ، مفوض شالمفوض مهدي الرزأما 

 ه في المشروع. حيث تبرز أهمية هذا المشروع على عدة أصعدة:لعرض تجربته ومشاركت

 

كونه يتوجه بالمرتبة  الصعيد األول: -0

األول لتعزيز دور وقدرات الشرطة البلدية. 

كون أجهزة الشرطة البلدية، الجهاز األول 

المعني في تطبيق جميع سياسات البلديات 

 الشرطة البلديةوكون  وقراراتها المحلية.

على صلة مباشرة مع المواطنين وشؤون 

 حياتهم اليومية.

تكامل الدورات  الصعيد الثاني: -8

لتدريبية على الرغم من تنوع مواضيعها ا

 حيث ترتبط مباشرة بعمل الشرطة البلدية.

لتبادل الخبرات بين عناصر الشرطة البلدية في لبنان وفرنسا اتاحة الفرصة  الصعيد الثالث: -3

 من جهة وبين عناصر الشرطة البلدية في لبنان في ما بينهم من جهة أخرى.

 

التي اتاحها المشروع من خالل زيارة تقنية الى مدينة نيس للتعّرف هذا الى جانب التجربة المميزة 

على تنظيم الشرطة البلدية فيها وعلى اآلليات المعمول بها في هذا اإلطار، حيث تمكن المشاركون 

من معاينة عمل الشرطة البلدية ميدانياً ولقاء جهات فاعلة تُعنى بموضوع الشرطة البلدية في فرنسا. 

شروع في تدعيم السياسة األمنية للبلديات اللبنانية المستفيدة من المشروع من خالل كما ساهم الم

اعتماد منهج علمي وتشاركي فعال. فلقد سمح للخبراء الفرنسيين من زيارة البلديات وتشخيص واقع 

 أجهزة الشرطة البلدية لديها. هذا فضالً عن مقاربة عمل الشرطة البلدية من زاوية جديدة في لبنان

كشرطة مجتمعية ودورها في الوقاية من النزاعات ودرء المخاطر والتدابير الوقائية وتأمين الراحة 

باإلضافة  في عملهم. ساساً أعلى اعتماد هذا النهج الريادي الحضور واعداً  والسالمة والصحة العامة.

له الفرصة من  نلجميع عناصره السيما لمن لم تتسإلى نقل كل هذه الخبرات والمهارات المكتسبة 

 متابعة هذا التدريب.
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 طاولة مستديرة حول الخطوات المستقبلية في مجال تعزيز دور وقدرات الشرطة البلدية: 

 

رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات الدكتور بشير عضيمي،  تولى

لكل جهة بحسب تخصصها مخصصة وموجهة حيث تم طرح أسئلة ، الجلسةهذه إدارة  ،اللبنانية

 تدخلها في موضوع الشرطة البلدية.ومجال 

 

إجابة على امكانية إعادة نظر المديرية العامة ف

لإلدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية 

والبلديات بالنظام الموحد الصادر عن الوزارة 

مؤخراً ال سيما بعد ورشة العمل التي نظمتها 

جمعية المدن للوقوف على أراء ومالحظات 

البلديات واإلتحادات البلدية في هذا النظام. 

المديرة العامة السيدة فاتن أبو حسن، حت أوض

لإلدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية 

وهو والبلديات أن النظام الصادر هو غير ملزم 

. اإلستعانة بهحيث يمكن للبلدية التي ترغب بتعديل نظامها أو وضع نظام جديد ، إلستئناس بهفقط ل

نسبياً حيث ال يتعدى عدد البلديات  النظام ما يزال خجوالً  مشيرة أيضاً إلى أن تجاوب البلديات مع هذا

النظر  ،وضع هذا النظامتي كلفت ببلدية. كما أبدت استعداد اللجنة ال 81بهذا النظام الـ  عملتالتي 

ة تحويل هذا النظام مكانيأما حول إ. شأن البلديبمالحظات البلديات واألخذ بها لما فيه مصلحة ال

فأكدت السيدة أبو حسن على ضرورة وجود نصوص قانونية ترعى موضوع  ،لمشروع قانون

تعديل قانون البلديات ليتضمن جزء خاص عن الشرطة البلدية  وذلك من خاللالشرطة البلدية 

اً وال يعطي الشرطة البلدية حيزاً ليس كافيحالياً النص الموجود ف)مهامها، صالحياتها، حقوقها....(، 

 .مهماً 
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، مستشار جمعية المدن المتحدة في لبنان/ للدكتور سامي منقارةكانت مداخلة اإلطار، وفي هذا  

دور الشرطة البلدية حول المكتب التقني للبلديات اللبنانية، 

ها مسؤولياتدور البلدية وانطالقاً من والذي يجب أن يحدد 

 . المحلية

طي صفة الضابطة العدلية أن قانون البلديات يعإلى كما أشار 

البلديات من هذه يحرم النظام ، ولكن النظام المقترح، للبلديات

وامكانية القيام  يعيق تحرك الشرطة البلديةقد مما  ،الصفة

بعملها. وكان له أيضاً مالحظات أخرى تعلقت بتعريف 

قوى مسلحة مع حيث ذكر النظام الجديد، بأنها الشرطة البلدية 

هذا فضالً عن صة. مسلحة وليس قوى خا عامةالعلم أنها قوة 

النظام المقترح ساعات حيث يساوي  ساعات العملمسألة 

بساعات عمل للشرطة البلدية  القصوى العمل اإلضافية

 الموظفين اإلداريين في البلديات.

مداخلته بأنه سيتم عرض هذه المالحظات على لجنة رؤساء البلديات  منقارة واختتم الدكتور

وأثنى على اقتراح السيد يزبك،  عها الى وزارة الداخلية والبلديات.للمصادقة عليها قبل عرضها ورف

ن عناصر الشرطة عادراج ممثلين ب وطالب وجود معهد تدريبي خاص للشرطة البلدية. ضرورةعلى 

كونهم المعنيين  رأيهمبلألخذ  المولجة وضع النظام ين في اللجنةيمحلالمنتخبين الن عالبلدية و

 المباشرين بهذا الموضوع.

 

هيئة التشريع واالستشارات هي التي حددت تعريف الشرطة أن ، السيدة فاتن أبو حسنوأوضحت 

قانون رفع الحد " 46البلدية. كما اشارت الى موضوع الساعات االضافية، حيث لم يميز قانون 

 موضوع قابل للتعديل.بالطبع ولكنه  ،عسكريينالموظفين الداريين واالموظفين البين  "األدنى لألجور

 على أهمية موضوع وجود معهد خاص للشرطة البلدية. أبو حسن،كما شددت السيدة 

 

 

، رئيس قسم الرائد روني الهاشمكما أشار 

مثل ممن الداخلي وريب في معهد قوى األالتد

قائد معهد قوى األمن الداخلي بأن صفة 

لشرطة البلدية قد تم الضابطة العدلية لعناصر ا

مع هيئة التشريع كثيراً التداول بها ومناقشتها 

شورى الدولة وتم ستشارات ومع مجلس واإل

بالتوافق مع  ها كما هي مذكورة في النظامدتحدي

 . هاتين الجهتين

 

ستعالم عن عدم اإلوتحدث الرائد الهاشم، عن توصية رفعت إلى وزارة الداخلية في موضوع 

 .منيةجهزة األمساواتهم بباقي عناصر األوذلك عمالً بمام مكتب التحريات أعناصر الشرطة البلدية 

نظام تسلسلي واضح يكون لها لعلى توحيد نماذج المحاضر  ويعمل معهد قوى األمن الداخلي حالياً 

هيكلية موحدة ونظام وضع ى عمل علبال. كما يقوم المعهد من قبل البلديات لغاءإعملية  وذلك منعاً ألي

يجري العمل حالياً الموحد حيث أيضاً عن الهندام تحدث و. ألجهزة الشرطة البلدية مراسالت موحد

على حد سواء لتعكس أكثر وأكثر  الشرطة البلديةعناصر عناصر قوى األمن وهندام تغيير على 
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وزارة الدفاع للموافقة والمصادقة عليه. وهذا اإلقتراح اليوم هو في عهدة  صورة الشرطة المجتمعية.

 .8102مطلع عام في البلدية على أن يبدا العمل باللباس الجديد للشرطة 

 

وعن اإلقتراح التكميلي لبرنامج تدريبي لمسؤولي الشرطة البلدية الذي تقدمت به جمعية المدن 

من أجل اعداد مدربين من وشريكتها بلدية نيس، أجاب الرائد الهاشم عن استعداد المعهد التعاون 

 ء أجهزتهم.دريب عناصرهم وتحسين أداعناصر الشرطة البلدية مؤهلين لت

 

نائب رئيس اتحاد بلديات السيد حسن حمود، أما  

عن فتحدث صور ورئيس بلدية برج رّحال، 

ضرورة تعزيز دور الشرطة البلدية من خالل 

والحقوق  ها في األجورتدريبيها وتحسين أوضاع

ة العناصر وذلك بغية تعزيز قدر والصالحيات.

عمل. كما تحدث عن النظرة على ال موتحفيزه

قية التي يتعاطى بها بعض عناصر القوى فوال

األمنية مع عناصر الشرطة البلدية مشدداً على 

كونها ضرورة شرح أهمية دور الشرطة البلدية 

 شريك وداعم لعناصر القوى األمنية األخرى.

 

 

 

عضو مجلس السيد عبدو شختورة،  ربدوره ذكّ 

السد، بورشة العمل التي -البوشرية-بلدية الجديدة

قلة عقدت للبحث بنظام الشرطة البلدية مشيراً إلى 

بالمسائل القانونية بعض رؤساء البلديات  معرفة

 .بحقوقهم وبصالحياتهمو

 

 

 

-عضو مجلس بلدية جبيلالسيد رالف صليبا،  تحدثو

التي السياسة  ت والضغوطتدخالال سألةبيبلوس، عن م

تمارس على رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية، 

الشرطة البلدية هو كيفية تحرير اليوم، فالتحدي األكبر 

، والتي تؤدي إلى في القرى والمدنالضغوط من هذه 

داعياً الجميع . وإسقاط هيبتهم الشرطة البلديةإضعاف 

 الشرطة البلديةآلية أو جهة تحمي  إلى البحث عن 

 والبلديات من هذه التدخالت.
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عضو اتحاد بلديات منطقة جزين ورئيس بلدية كفرجرة وممثل رئيس  السيد مارون شلهوب، شارأ

تفريغ الشرطة سعي البعض إلى الى  ،اإلتحاد

قرب للسكان. الجهاز األ االبلدية من دورها كونه

ضرورة توحيد المهام واللباس حيث  على مشدداً 

ال يمكن التفريق بين جهاز وآخر في 

أشار ايضاً الى  الصالحيات واألدوار والهيبة.

ضعف الموارد المالية لدى البلديات الصغرى 

مناشداً الجهات المانحة دعم البلديات في مجال 

الشرطة البلدية لناحية التدريب  تعزيز وتطوير

 التجهيزات والمعدات.و

 

وفي جواب عن امكانية اعتماد النظام الجديد للشرطة البلدية من قبل البلديات األربعة المستفيدة والتي 

ن يين. أبدى جميع الحاضربيبلوس واتحادات بلديات صور وجز-تفتقر لنظام ألجهزتها كبلدية جبيل

ه. كما اقترح ن استعدادهم لدرس هذا النظام وتعديله بحسب خصوصية كل بلدية واعتماديوالمشارك

السيد حمود تشكيل لجنة من هذه البلديات/االتحادات األربعة لدرس المالحظات وتبني هذا النظام 

 كبلديات رائدة في لبنان تشجيعاً للبلديات األخرى.

 

 

، مسؤول Thomas VALETASللسيد وكانت مداخلة 

مفوضية االتحاد شؤون الهجرة في القسم السياسي في عن 

األوروبي، مشيداً بهذا التعاون بين المستوى المحلي والوطني 

مشيراً إلى أن اإلشكاليات التي يواجها قطاع الشرطة البلدية 

ومن هنا تأتي  غير بعيدةفرنسا من سنوات  اقد شهدتهفي لبنان 

 أهمية هذا التعاون الدولي.

 

 

 

 

 عام شبكة المدن األورومتوسطية، أمين Bernard MASSABOالسيد كما وأكد  

EUROMEDن ، على أهمية التعاون بين لبنا

ن يوفر الكثير أوفرنسا حيث يمكن لهذا التعاون 

من خالل استفادة الجهات من الوقت للبنان 

 الجهات الفرنسية  اللبنانية من تجارب

كما اشار ألهمية  .واستخالص الدورس والعبر

لجهاز الصورة المجتمعية اللباس  أن يعكس

. أما لناحية النظام، فال بد من الشرطة البلدية

وجود نص موحد لكافة أجهزة الشرطة البلدية مع 

كل األخذ بعين اإلعتبار اختالف حاجات وطبيعة 

تحدث عن اتفاقية التعاون بين ممثلي السلطة والسلطة المحلية في النطاق البلدي كما هي و. بلدية

كل جهاز أمني داخل نطاق لكل جهة ولط ااإلتفاقية أنها تحدد الدور المن ا. أهمية هذهالحال في فرنس
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السلطة عن السلطة )المحافظ أو القائمقام( وممثل  عن محدد وهي على مستوى وطني عبر ممثل بلدي

وقد يكون هذا التحرك، تحرك ريادي ونموذجي في لبنان في  المحلية أي رئيس البلدية أو اإلتحاد.

متمنياً أن يحظى البرنامج المقترح من بلدية نيس وجمعية المدن لبرنامج  ل طبق في مدينة معينة.حا

 ترحيباً ودعماً من قبل المعنيين. لمدربين للشرطة البلديةمكمل تدريبي 

 

من  Jérôme RIBAULT-GAILLARDالسيد  شاداكما 

بالعمل المحرز وبأهمية التعاون بين  ،مفوضية االتحاد األوروبي

شبكات المدن كشبكة المدن األورومتوسطية وشبكة المدن اللبنانية 

التي تمثلها جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات 

اللبنانية. كما اشاد بدور شرطة بلدية نيس كجهاز نموذجي في فرنسا 

 حيث أصبحلدور المجتمعي في ما يتعلق بموضوع األمن المحلي وا

 وأكد األخير. في فرنسا مرجعاً في موضوع تنظيم الشرطة البلدية

على ضرورة تنسيق الجهود بين األجهزة المحلية والوطنية من خالل 

انخراط التدخالت المحلية من قبل الشرطة البلدية ضمن 

 الوطنية.االستراتيجيات والسياسات األمنية 

بصدد اإلعداد لبرنامج يمتد على فهي روبي مفوضية االتحاد األوأما 

. لذا كان الطلب لحظ بطياته موضوع الشرطة البلديةسنوات، ي 3فترة 

من جمعية المدن وبلدية نيس اقتراح برنامج تكميلي يحسن ما هو 

جميع الجهات الفاعلة في هذا المجال ودرس األوليات  ات حالياً معلقاء فيتم تنظيم. حالياً  موجود

 مستقبلية. رسم خريطة طريقوكيفية 

 

شرطياً  32ر الدكتور عضيمي بنتائج المشروع والدورات التدريبية التي استفاد منها وفي الختام، ذكّ 

 من البلديات واإلتحادات البلدية اللبنانية األربعة المشاركة في المشروع. 

 

فقط  توزع ادات المشاركةإلشارة إلى أن إفعرض، توزيع افادات على المشاركين. وتجدر اهذا ال تال

على العناصر الذين تجاوزت نسبة حضورهم ثلثي أيام التدريب من كل وحدة تدريبية )أي يومين 

 كحد أدنى من كل وحدة تدريبية(.
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