
 

 
 

 

 

 

 المهنّة ضّالشرطةّالبلديّةمفوّ 

 مسؤول الشرطة البلدية ؛ رئيس الشرطة البلدية ؛ قائد الشرطة البلدية. 

 

 يوجد أيضاً رتب مختلفة: 

 عام الض مفو  ال -

 رئيس ال ض مفو  ال -

 ض مفو  ال -

 تسمياتّأخرّى

ض فريق يقود   ق خدمتها. الشرطة البلدية وينس   المفو 

 ينظ م تدابير المراقبة والوقاية وقمع اإلنتهاكات وإنفاذ القانون. 

رئيس   حد دها  التي  األهداف  لتحقيق  تنفيذها  الواجب  المهمات  يقرر 

 .1البلدية

 تعريّف

XX   نوعّ اتحاد بلديات بحسبّ وجودهّ أهميةّ

 الحجم )منطقة حضرية( بلدية متوسطة أو كبيرة  XXX السلطةّالمحلية

X غيرة الحجم )منطقة ريفية( بلدية ص 

ّالسلطةّالتابعّلهّا . مباشرةً  ض الشرطة البلدية لرئيس البلدية أو اإلتحاد البلدييتبع مفو  

الهرمي، يخضع مفو   • الجدول  البلدية لسلطة رئيس  في  الشرطة  ض 

 .البلدي البلدية أو اإلتحاد 

 البلدية.يشرف على عناصر الشرطة  •

مباش  له • وعالقات  أوتواصل  البلدية  مدير  مع  ،  البلدي  اإلتحاد   رة 

األشمع  و قسم  والرسو مسؤولي  الضرائب  وجباية  والصحة  م  غال 

 البلدية.

 

 العالقاتّالداخلية

المحليين على   • والفاعلين  وممثليهم،  السكان  مباشرة مع  له عالقات 

 المستويين اإلقتصادي واإلجتماعي. 

قوى أمن الدولة لبلدية في المناطق المجاورة، والشرطة ايتعاون مع   •

 العامة. ع الشركاء المعنيين بمجال السالمةوجمي 

 يشارك في أعمال لجان إدارة المخاطر في المحافظة والقائمقامية.  •

 له عالقات مباشرة مع السلطات اإلدارية والقضائية. •

 

 العالقاتّالخارجيّة

 
 رئيس المجلس البلدي  1

  دعم هيكلية وتنظيم جهاز الشرطة البلدية في لبنان مشروع 

 توصيفّوظيفّي

ضّالشرطةّالبلديةمفوّ   



المكتبّالتقنيّللبلدياتّاللبنانيةّجمعيةّالمدنّالمتحدةّفيّلبنان/   

البلدي  المساهمة • عمل  اتجاهات  تعريف  بالوقاية  في  يتعل ق  ما  في  ة 

 العامة. والسالمة

السالمة  المحافظة • ناحية  على  من  و  العامة  الجنح،  إجراء   مكافحة 

السيطرة  منع اإلضطرابات في النظام العام، والتحقيقات الجنائية، و

 سالمة الطرق.الحفاظ على التظاهرات العامة، وعلى 

وتزويده   ل فريق الشرطة البلدية، وتدريب الفريقتدخ  تنظيم نطاق   •

بال للقيام  إليها  يحتاج  التي  الوسائل  وتحديد   مهامبجميع  المطلوبة، 

 أهداف عمله.

 متابعة تطور العمليات قيد اإلجراء وتقييم أداء الفريق.  •

 إعداد برامج الوقاية ومكافحة الجنح وانعدام األمن.  •

 ت اإلدارية داخل قسمه كالتوظيف والتدريب. اإلشراف على العمليا •

 تول ي مسؤولية التواصل مع رئيس البلدية أو اإلتحاد. •

بالحيا • المعنيين  المختلفين  الفاعلين  مع  العالقات  اإلجتماعية  بناء  ة 

و  العامة  مسؤوليكالقائمقامين  وممثلي    النيابة  المحليين  والمنتخبين 

 المؤسسات العامة والهيئات التعليمية.

 

 المهامّاألساسية

ّالمطلوبّةّالمهارات

 البلدية أو اإلتحاد البلدي. نطاقالعامة في  إعداد تشخيص للسالمة •

 استراتيجيات التدخل. المساهمة في تحديد  •

 وتوجيهات تنفيذية. ترجمة اتجاهات السياسة البلدية إلى قواعد  •

 اقتراح خطط العمل ومجاالت التدخل ذات األولوية. •

تط • مدى  وواقعتحليل  البلدية،  الشرطة  أنشطة  ر  الجنح    و 

 واإلنتهاكات، والشكاوى.

احشد   • وتوزيعها  الوسائل  التنفيذي،  البرنامج  لتحقيق  لالزمة 

 وتكييفها. 

 ات.وسير الخدمة وطلبات المهم  تخطيط وتنظيم الدوام   •

 الداخليين والخارجيين.  موظف ينتنظيم وتنسيق عمل ال •

 الشرطة البلدية. اإلشراف على تنفيذ مهام •

رات رئيس البلدية وفريق الشرطة  إبالغ •  . بالتطو 

 إستالم الكتابات الخطية ومتابعتها وتحليلها وإرسالها.  •

 ت المركز وتقارير العمليات. متابعة دفتر سجال   •

ف إلى  •  الخبراء في المنطقة.األشخاص التعر 

 ت المختلفة ومتابعتها.إعداد السجال   •

 المهاراتّالتقنيّة

اإلجتالب  دقيقةمعرفة   • وبخلفي تها  والتاريخية  منطقة  والثقافية  ماعية 

 الدينية واإلقتصادية. والجغرافية والسياسية و

 اإلطار القانوني والمؤسساتي للبلديات واتحادات البلديات في لبنان.  •

 القرار في البلدية وعملية أخذ القرار بكل  مراحلها.هيئات صنع  •

بمجال   • المعنيين  المؤسساتيين  والشركاء  الفاعلين  ومسؤوليات  دور 

 السالمة العامة المحلية.

 معلومات واضحة عن األمن والسالمة. •

 صالحيات الشرطة البلدية.  •

والخارجيين   • الداخليين  الفاعلين  مستوىصالحيات  ل   على  التدخ 

 األمني. 

  موظ فين الذين أنيطت بهم سلطات عامة.حقوق وواجبات ال •

 .الوظيفة اإلداريةمهارات  •

 رفّةالمع



المكتبّالتقنيّللبلدياتّاللبنانيةّجمعيةّالمدنّالمتحدةّفيّلبنان/   

 كيفية إدارة قسم الشرطة البلدية.  •

 تقنيات الكتابة ومهارات معلوماتية.  •

  تقنيات الوساطة وحل  المشاكل. •

  قيادة الفريق وتنسيقه، وتقنيات العمل التعاوني والديناميكي.  •

 تقنية التشخيص.  •

 أنماط المخاطر وإجراءات الطوارئ.  •

  قيادة العمليات. •

ل. •    تحديد مهام ومسؤوليات فرق التدخ 

  تقنيات التعامل والتواصل الشخصاني. •

   إدارة اإلجتماعات. تقنية •

 تقنيات تحليلية والتفكير اإلستراتيجي.  •

و  • التواصل  ومبادئ  السلطات  الغير:  مع  التعامل  الجهات طرق 

 المؤسساتية. 

 تقنيات وإجراءات إدارة األزمات. •

 الوثائق والسجالت الالزمة لوظيفة في الشرطة البلدية.  •

 إتقان اللغة اإلنكليزية و/أو الفرنسية.  •

 ة والخدمة المدنية. حس  المواطن •

 القدرة على اتخاذ القرار ووضع األولويات. •

 بالمسؤولية.كبير والقدرة على اإلستماع والحس  الاإلستعداد  •

 مهارة البالغة والشرح الواضح.  •

 المرونة والصرامة والصبر.  •

 مهارات تنظيمية في العمل. •

 الموضوعية والحيادية وروح اإلنفتاح.  •

 الدينامية والشجاعة واإلبداع واإلبتكار. حس   •

 اإلستقامة.  •

 السلوكيات

 شهادة البكالوريا  •

 بالمهارات المطلوبة. ال بد  من خبرة وتدريبات سابقة مرتبطة    •

 مستوىّالتعليمّالمطلوب

 

 : السلطة المحليةسب نوع يختلف عادةً بح اإلطار التنظيمي 

 .موظف الثابت أو المتعاقد()لل 4أو   3فئة  •

أو عن طريق إجتياز اإلمتحان التنافسي التوظيف على أساس العقد،  شروط التوظيف 

لشغل  وإما مجلس الخدمة المدنية )القائمقامية( الذي تنظ مه إما المحافظة

 وظيفة ثابتة، أو عن طريق الترقية.  

 الفرق والتنق ل على األرض. عمل العمل في المكتب لتنسيق شروط ممارسة المهنة 

 

   

"دعم هيكلية وتنظيم  مشروع إطارفي  ي للبلديات اللبنانية هذه الوثيقةنف ذت جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقن 

 جهاز الشرطة البلدية في لبنان" 

الرجاء التواصل مع جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب  حقوق التأليف والنشر، إعادة اإلنتاج وإسنادًا إلى في حال 

 villes.org-contact@bt التقني للبلديات اللبنانية على العنوان التالي: 

mailto:contact@bt-villes.org

