
 

 

 الشركاء

 جمعية المدن المتحدة في لبنان / المكتب التقني للبلديات اللبنانية،  

 لبنان  –شارع توفيق سالم، بناية صقر، بيروت 

   صفحتنا على الفيسبوك 

 

 

 

 

ومنطقة    الفرنسية  Niceمدينة    نفّذ مع  الذي  مشروعال، سمح  2017في عام    : السياق

بلدية    Provence Alpes Cote d’Azurجنوب   في  البلدية  الشرطة  بتقييم خدمات 

جبيل-البوشرية-الجديدة وبلدية  وصور- السد  جّزين  بلديات  واتحادي  كما .  بيبلوس 

عامة  حول أطر العمل والتنظيم والتدريبات األولى التي يجب تنفيذها    دراسة    وجرت

الضوء على   ألقى التقييم وكذلك الدراسة.  لدي لألمن الب لالقتراب من المعايير الدولية  

وجاء هذا المشروع .  الدولة  مؤسسات الشرطة البلدية وتشجيع الحوار مع    الحاجة لتنظيم

التي أطلقت  وبناء قدرات الشرطة البلدية اللبنانية  ليكمل سلسلة المشاريع الهادفة إلى  

 . 2014عام 

القوى األمنية  تحسين التنظيم الداخلي للشرطة البلدية والتنسيق مع    : الهدف األساسي

عترف بعملها المجتمعي هات البلدية، ولي  توجيلكي تتمكن من اإلستجابة إلى ال  األخرى

 .  المواطنينحّسن صورتها لدى  تبشكٍل أفضل ولت 

العمل المس  : خطة  المدن  مواكبة  الداخلي  تتم  النظام  اعتماد  عملية  في  األربع  تفيدة 

ايلكي  ومساندتها   مع  النظام  هذا  الداخلية  تكيّف  وزارة  أعدّته  الذي  الجديد  لنظام 

السلطات المحلية األربع والدولة  بين  توضع اتفاقية تعاون  س في هذا الصدد،  .  والبلديات

  استوحى .  توصيٍف وظيفي لمهام المسؤول عن الشرطة البلدية في لبنان باإلضافة إلى  

مع الشرطة البلدية في  من التبادالت التي جرت    التوصيف الوظيفي بشكٍل جزئّيٍ ا  هذ

و  وهو  ،Niceمدينة   المنتخبين  بين  التعاون  لبنايشّجع عالقات  في  البلدية  ن  الشرطة 

على دور الشرطة البلدية في لبنان للمواطنين  ندوات تحسيسية    ست نّظم أيضا  .  وفرنسا

 . ، كخطوٍة تكميليٍة لهذه النشاطات قوى أمنية أخرى

مشروع دعم تنظيم الشرطة  

البلدية في البلديات اللبنانية  

 (2019 -2020 ) 

 : النتائج المرجوة

الشرطة البلدية على أنها االعتراف بقيادة   ➢

 . مهنة بحدّ ذاتها 

الشرطة البلدية من كيانات شرطية  تقريب  ➢

تعريف دور كّل  المواطنين، و من  أخرى و

 . منها

إتفاق ➢ المستويات  يإجراء  مختلف  على  ات 

بين السلطات المحلية  النظام الداخلي  بشأن  

 . األربع المعنية بالمشروع بهدف اعتماده

 

 يتابع هذا المشروع: 

  اآلنسة ميساء التنير

 المشاريع عن مسؤولة

 التقني المكتب /  لبنان في المتحدة المدن جمعية

 اللبنانية للبلديات

villes.org-mayssa.tannir@bt 

 

https://www.facebook.com/pages/Cit%C3%A9s-Unies-Liban-Bureau-Technique-des-Villes-Libanaises/548214105219244?ref=aymt_homepage_panel

