
 يهدف هذا الكتيّب إىل رشح دور الرشطة البلدية والحاالت التي ميكن فيها للمواطنني اللجوء إليها،
 وهو يحتوي أيضاً عىل قامئة بجهات اتصاٍل مفيدة. ميكن أن يُستخدم هذا الكتيّب يف الدوائر البلدية
  ومن قبل الجهات الفاعلة املحلية املوجودة ضمن النطاق البلدي: كمكاتب التنمية املحلية واملكتبات

البلدية واملدارس والجمعيات املحلية، إلخ.
تّم إعداد هذا الكتيّب بدعٍم من خرباء رشطة بلدية نيس )فرنسا(.

 الرشطة البلدية
يف لبنان

مجتمعية  رشطة 
يف خدمة املواطن
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البلدية الرشطة  مهام 

البلدية الرشطة  تعريف 

وكرامة حقوق  احرتام  عىل    السهر 
املواطنني بطريقة عادلة ومن دون أي

متييز

 مؤازرة أي شخص يحتاج إىل مساعدة
وإبالغ الجهات املختّصة بحالته.

.

•

•

حامية املواطنني
عىل والحفاظ  البلدية  املباين   حامية 
  املمتلكات العامة والخاصة ال سيام يف

حاالت الكوارث أو الحوادث.

بالجنايات الداخيل  األمن  قوى   إخطار 
وضبط تبلّغها،  يتّم  التي  الجنح     أو 

األشياء التي يُحظّر نقلها أو حيازتها.

•

•

املحافظة عىل النظام العام

 يتوىّل رئيس املجلس البلدي الشؤون األمنية ضمن النطاق البلدي من خالل الرشطة البلدية
     التي تخضع لسلطته املبارشة، وبالتعاون مع قوى األمن الداخيل بشكل أسايس وأحياناً مع

القوى األمنية األخرى املختصة.

من قريباً  وقائياً  نهجاً  يشء،  كل  قبل  تتّبع،  أنها  أي  مجتمعية،  رشطة  هي  البلدية   الرشطة 
 املواطن بالتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة يف النطاق البلدي )كالسلطات املحلية واملجتمع
املنصوص باملخالفات  املحارض  إعداد  الخاص(. وتضطلع بشكل خاص مبهّمة   املدين والقطاع 
 عليها يف القوانني النافذة، وتزاول مهمتها علناً ومبا يصّب يف مصلحة املجتمع. وهي تتمتّع أيضاً

بصالحيات رشطة الضابطة العدلية يف حاالت الجرم املشهود.

 يرتدي عنارص الرشطة البلدية اللباس الرسمي الذي يحمل شارته، وتكون دامئاً بحوزته بطاقة
 الرشطة الخاصة به. وهو يتنّقل يف سيارة رشطة البلدية أو مشياً عىل األقدام، وقد يحمل سالح

الخدمة بناًء عىل قراٍر من املجلس البلدي مصدق حسب األصول.



  السهر عىل تنظيم حركة السري وعىل سالمة
الجسور.

السيارات  لركن  أماكن  تنظيم  عىل    العمل 
عىل طول الطريق العام.

•

•

 السهر عىل تطبيق قانون
السري 4

املحفاظة عىل السالمة والراحة والصحة العامة

قمع املخالفات املتعلقة بـام ييل
أعامل البناء

املقالع
الرسقات والسطو

الصحة العامة والبيئة

السهر عىل احرتام أنظمة اإلعالم؛

مكافحة رمي النفايات املنزلية خارج األمكنة املخصصة لهذا الغرض؛
مراقبة املالحم؛

اإلبالغ عن األمراض أو األوبئة املعدية؛

احرتام نُظم بيع املنتجات الزراعية وتلك الخاصة باملبيدات الزراعية؛
تطبيق النظم الخاصة بصحة الحيوان )رصد الكالب والقطط الشاردة(؛

املحافظة عىل األحراج والغابات بالتعاون مع السلطات املختصة؛

واملركبات واآلالت  املولّدات  استخدام  عن  ناتج  أي ضجيج  وعن  للملّوثات  انبعاثات  أي  عن   اإلبالغ 
وغريها من األجهزة؛

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

:

:

•

•

•
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  تنفيذ املهام اإلدارية املتعلقة باألنشطة التي
تقوم بتنفيذها.

والتصاريح  والتقارير  البيانات   صياغة 
  واملحارض الخاصة مبهامها ورفعها إىل رئيس

املجلس البلدي.

•

•

املهام اإلدارية 5

التحقق من التقيد باألنظمة التشغيلية ألي عمل تجاري مؤٍذ ومثري لإلزعاج يف املحالت املصّنفة.

سيّام من وال  اإلطار،  للبيع يف هذا  املرّخصة  املواد  ومن  الوقود  إنشاء محطات  التحّقق من رشوط 
استخدام الزيوت املستعملة يف املحطات والرشكات املتخصصة يف إصالح املركبات.
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املرشوع

مفيدة اتصال  جهات 

 تّم إعداد هذا الكتيّب يف إطار مرشوع دعم هيكلية وتنظيم جهاز الرشطة البلدية يف لبنان الذي
بلدية مع  بالرشاكة  اللبنانية  للبلديات  التقني  املكتب  لبنان/  يف  املتحدة  املدن  جمعية   تنّفذه 
 الجديدة – البورشية – السّد، وبلدية جبيل– بيبلوس، واتحادات بلديات جزين وصور، وشبكة املدن
  األورومتوسطية ممثلًة مبدينة نيس ومنطقة الجنوب/ بروفانس ـ ألب ـ كوت دازور، بدعٍم مايل من

وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

  بدأ التعاون بني مختلف الرشكاء الفرنسيني واللبنانيني للمرشوع يف العام 2017 بهدف تعزيز قدرات
البلديات واالتحادات البلدية اللبنانية، ال سيام يف ما يتعلّق بالرشطة البلدية.

وقد أتاح هذا التعاون بشكل خاص

املكتب لبنان/  يف  املتحدة  املدن  جمعية  ومشاريع  أنشطة  عن  املعلومات  من   وملزيد 
الفايسبوك صفحة  زيارة  الرجاء  البلدية،  الرشطة  حول  اللبنانية  للبلديات  التقني 

Cités Unies Liban/ Bureau Technique des Villes Libanaises 

 www.bt-villes.org واملوقع اإللكرتوين

اللبنانية البلدية  واالتحادات  البلديات  يف  األربعة  البلدية  الرشطة  لخدمات  تشخيص   إجراء 
املستفيدة من املرشوع؛

تنظيم دورات تدريبية لعنارص الرشطة البلدية؛
 بدء البحث يف تطوير "اتفاقية تنسيق" بني قوى األمن الداخيل من جهة والبلديات واالتحادات

البلدية من جهة أخرى؛
إعداد بطاقة وصف وظيفي ملفوض الرشطة البلدية يف لبنان.

:
•

•

•

•

بلدية
جهاز رشطة البلدية

طوارئ األمن الداخيل
األمن العام

الصليب األحمر اللبناين
الدفاع املدين
فوج اإلطفاء
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