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 اإلدارة البيئيةالندوة اإللكترونية لتبادل خبرات الشرطة البلدية في  تقرير

من  أي  ظهرًا )بتوقيت لبنان(  2::2اعة صباحًا حتى الس 22:22من الساعة  8282 حزيران 82ثنين المنعقدة يوم اإل 
 ظهرًا )بتوقيت فرنسا( 2::28صباحًا حتى الساعة  22:22الساعة 

 

 السياق

مامي تكون البلديات واتحادات البلديات في الخط األ نة، ال بد  أتفاقم األزمة البيئية وما يسفر عنها من مخاطر صحي   في ظل  
يئة وحماية من تردي الوضع الب والتي تهدف إلى الحد  ذها البلديات يع واإلجراءات التي تنف  ر للمواجهة. فعلى الرغم من المشا

الصحة العامة، فإن  باستطاعة البلديات واتحادات البلديات أن تعتمد على الشرطة البلدية التابعة لها. وفي لبنان، تتولى 
مة، فضاًل قوانين واألنظبال جميع االنتهاكات التي تخل   منعوالسالمة العامة، و  العامة، الشرطة البلدية مسؤولية حماية الصحة

ات النفايات، كب  مضوع و متعمل الشرطة البلدية في مجاالت ال تعد  وال تحصى منها جميع األمور المتعلقة بالبيئة.  عن توليها
 ةوتلوث الهواء، وتلوث المياه، إلخ. كما أنها تؤدي دورًا مهمًا جدًا في نشر التوعية في المسائل المتعلقة بالبيئة. لكن  الشرط

تواجه الكثير من التحديات التي تحول دون إنجاز المهام المكلفة بها، ال سي ما في القضايا المتعلقة بالبيئة.  في لبنانالبلدية 
لبيئية. وبالفعل، فإن  الشرطة ا بها الشرطة البلدية باعتبارها التي تتمتعأم ا في فرنسا، فينص  قانون البيئة على الصالحيات 

عمل عليه الشرطة يلحق بالبيئة، تمامًا مثلما ت وضرر   اعتداء   في فرنسا تنظر في القضايا المتعلقة بمكافحة كل  لشرطة البلدية ا
عة لها، محلية الفرنسية وحدات بيئية داخل الشرطة البلدية التابالأنشأت العديد من البلديات والدوائر  ،البلدية في لبنان. وهكذا

 ل للقوانين البيئية وزيادة التوعية المواطنية بشأن هذه القوانين. وأصبحت مكلفًة بمهمة رصد االمتثا

الذي تنف ذه جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني  9190-9102في إطار مشروع دعم البلديات في مجال البيئة 
، ووكالة التنمية الفرنسية وبدعم  Pays de la Loireللبلديات اللبنانية بالشراكة مع لجنة رؤساء البلديات اللبنانية، ومنطقة 

، وفردًا من أفراد الشرطة موظفًا في البلديةنتخبًا، و مسؤواًل م 01من وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات، شارك أكثر من 
من  9190حزيران  98ثنين المنعقدة يوم اإل اإلدارة البيئيةتبادل خبرات الشرطة البلدية في لبلدية في الندوة اإللكترونية ال

  .ظهراً  1::0صباحًا  حت ى الساعة  00:11الساعة 
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 األهداف

 هدفت هذه الندوة اإللكترونية إلى: 
 التعرف إلى قسم الشرطة البيئية في وزارة البيئة وإلى طرق تنسيقه مع البلديات/ اتحادات البلديات،  -
في لشرطة البلدية ا ية واالستفادة من خبراتها فيالفرنسالتعرف إلى الممارسات الجيدة التي تنفذها السلطات المحلية  -

 ، مجال البيئة
 .مجال البيئةفي  على أكمل وجه البحث في احتياجات الشرطة البلدية لتأدية مهامها -

 
 األعضاء المشاركة:

 9191الشرطة البلدية الذين خضعوا للدورات التدريبية التي ُنظمت في تشرين الثاني  أفراداستهدفت هذه الندوة اإللكترونية 
لتدريبية التي خضعوا للدورات االذين تخبين ورؤساء البلديات األربعين وتمحورت حول اإلدارة البيئية، وكذلك المسؤولين المن

 ذلك في إطار مشروع دعم البلديات في مجال البيئة.  ،تمحورت حول اإلدارة البيئية والطاقات المتجددة

 التي - لديةلشرطة البخبرات ال في الندوة التي تم فيها تبادل   شرطة ضابطمسؤواًل منتخبًا وموظفًا و  01 كما شارك أكثر من
، ذلك في إطار مشروع دعم البلديات في مجال اإلدارة البيئيةفي  - حول اإلدارة البيئية إلى تدريب   أفرادها خضع معظم

 البيئة. 

أحمد رجب، رئيس مصلحة شؤون المحافظات واألقضية  السي دمن أشخاص رفيعي المستوى منهم  د  كما حضر الندوة عد
زارة البيئة، و ة لينا يموت، رئيسة مصلحة التوجيه البيئي في السي دوالمجالس المحلية بالتكليف في وزارة الداخلية والبلديات، و 

وة السي دو  ي وزارة البيئة، فضاًل عن ف في مصلحة الدوائر اإلقليمية والضابطة البيئيةقانونية في مجال البيئة الخبيرة ال، تمارا بر 
 لسي داخليل حرفوش، رئيس بلدية جزين ورئيس اتحاد بلديات جزين، و  السي ديحيى غبورة، محام  عام في بيروت، و  السي د

Emmanuel LOUIS رئيس الشرطة المتعددة البلديات في ،La Turballe السي د، و Ludovic NOISETTE شرطي ،
 . La Turballeبلدية مسؤول عن وحدات الشرطة البلدية المتعددة البلديات في 

 

 المقدمة

رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان بشير عضيمي،  السي درح ب 
ين كاللبنانية، باألعضاء المشار ومدير المكتب التقني للبلديات 

ن و ن المنتخبو مسؤولالتي قام بها ال وشكرهم على التعبئة القوية
الشرطة البلدية على الرغم من الظروف الراهنة  أفرادن و و والموظف

في والصعبة في لبنان. ثم عرض بإيجاز مشروع دعم البلديات 
، وأشار إلى أن ه خالل السنة األولى من تنفيذ المشروع، استفادت أربعون بلديًة ء المشروعوشركا 9190-9102مجال البيئة 
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 تقريبًا من برنامج تدريبي كامل تناول موضوع اإلدارة البيئية والطاقات المتجددة واستهدف المسؤولين المنتخبين، وموظفي
 الشرطة البلدية.  أفرادو  البلديات

ر  بشير عضيمي بالدور الرئيسي الذي تقوم به الشرطة البلدية داخل البلديات/ اتحادات البلديات اللبنانية. إذ  السي دكما ذك 
ها والصالحيات املين فيداخل البلديات واتحادات البلديات من حيث عدد األفراد الع مهم   كثيرًا ما تحظى الشرطة البلدية بمركز  

واجهة بين واقع الميدان والخدمات البلدية، وهي صلة الوصل بين السكان ورئيس ها. فالشرطة البلدية هي الب تي تتمتعال
ق قدرتها على عيت كثيرةً  في لبنان تحديات  تواجه البلدية. ولكن، على الرغم من أهمية الدور الذي تؤديه الشرطة البلدية، فهي 
 الذي تقدمه قوى األمن الداخلي، قامت جمعية العمل. فمن أجل تعزيز قدرات الشرطة البلدية في لبنان واستكمال التدريب

ن الشركاء مالمدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية منذ عدة سنوات بتنفيذ مشاريع متعددة القت بها دعمًا 
لى آلية الشرطة البلدية على دورهم ومهامهم، وع أفرادز هذه المشاريع بالدرجة األولى على تدريب وترك  الفرنسيين واإلسبان. 

مال وطرق الوساطة، وعلى أع إدارة النزاعاتكيفية ل في حاالت الطوارئ، وعلى عملية التواصل مع المواطنين، وعلى التدخ  
الية من الدورات الخطوة الت اإلدارة البيئيةحل ت الندوة اإللكترونية لتبادل خبرات الشرطة البلدية في قد و  الشرطة المجتمعية.

التدريبية لمشروع دعم البلديات في مجال البيئة ألكثر من أربعين فردًا من أفراد الشرطة البلدية الذين وضعت وزارة البيئة 
 تدريبهم.ل هندسةً 

 

 إنشاء شرطة بيئية في لبنان 

وة السي د عرضت ي فالخبيرة القانونية  ،تمارا بر 
الدوائر اإلقليمية في مصلحة مجال البيئة 
التاريخي  ل  ، التسلسفي وزارة البيئة والضابطة البيئية

نان. ة في لبيلألعمال الذي سمح بإنشاء شرطة بيئ
في لبنان  444، نص  القانون رقم 9119في العام ف

المتعلق بحماية البيئة على أن تتولى الضابطة 
والمراقبون في وزارة البيئة مهمة ضبط  بيئيةال

إنشاء  فكرة جديد   ، اقترح قانون  9112نصوصه المعمول بها. وفي العام لالمخالفات وضمان امتثال المواطنين لهذا القانون و 
محامين  الشؤون البيئية إلى 920بالقوانين البيئية. ومع ذلك، لم يسند القانون رقم  شرطة بيئية لضبط المخالفات التي تمس  

الشرطة البيئية داخل  أفرادد طرق إنشاء الشرطة البيئية وآلية توظيف حين حد   9104 في العام عامين وقضاة تحقيق إال  
. وبذلك تتمتع الشرطة البيئية بصفة 282:بموجب المرسوم رقم  9100، فقد حدث في العام وزارة البيئة. أم ا إنشاؤها الفعلي  

 أفرادمن  فرداً  41م البيئية. وهي تتألف من  تؤدي مهامها إال في ما يتعلق بالقوانين والمراسي، ولكنها البيئيةالضابطة ال
وة السي دأوضحت قد وتتبع إلى المديرية اإلقليمية في وزارة البيئة. و  الشرطة البيئية الشرطة البلدية  أفرادن شروط تعيي تمارا بر 
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 وعملية   نظرية   تدريبية   الخدمة المدنية واجتيازه. كما عليهم أن يخضعوا لدورات  ب عليهم الخضوع المتحان مجلس الذين يتوج  
 حول القوانين البيئية واإلجراءات الواجب اتباعها مع القضاة.  تدريبيةً  أشهر تشمل بشكل أساسي وحدات   0لمدة 

وا محاضر في ر الشرطة البيئية مسؤولين عن رصد االمتثال للقوانين البيئية، ويحق لهم أن يسط   أفرادفضاًل عن ذلك، يكون 
لمبادئ التوجيهية ويتبعون ا ئية القرارات التي يتخذها القضاةالشرطة البي أفرادذ حال حدوث أي انتهاك للقوانين. عندئذ، ينف  

ة مهامهم. أم ا إداريًا، فهم يتبعون إلى رؤساء الهيئات اإلقليمية لوزار  ة للمدعين العامين في المناطق التي يمارسون فيهاالعام  
 محامين عامين في مختلف المحافظات اللبنانية.  0في لبنان حاليًا  إلى أن   هنا اإلشارة تجدرو البيئة. 

فت و  وة السي دتأس  ، طلبت وزارة البيئة من مجلس 9100شرطة بيئية في لبنان حاليًا. ففي العام  أفرادعدم وجود ل تمارا بر 
 عيينت 9100قد حظر في العام  40قم الخدمة المدنية إصدار مرسوم إلنشاء شرطة بيئية وتحديد أفرادها. لكن  القانون ر 

 44المادة  تسمحرطة البيئية. وقد رس مهام الشهي التي تما بيئيةموظفين جدد في القطاع العام. لذلك، باتت الضابطة ال
وة السي د دتعند وقوع أي جرم يهدد البيئة. وأك   بيئيةمهام الضابطة البأن تقوم بشرطة البلدية للمن قانون البلديات   تمارا بر 

 د إقامة الشرطة البيئية فعليًا. مع الشرطة البلدية بمجر   أن ه سيتم التنسيق

وة السي دوبعد أن انتهت  التي  لمعاييروا بشير عضيمي عن رغبته في معرفة األسباب السي دمن عرضها، أعرب  تمارا بر 
، وكيفية تبرير حقيقة أنه 41في الشرطة البيئية بداًل من  عنصراً  92توظيف  الموافقة على دفعت مجلس الخدمة المدنية إلى

موظف  2 111قطاع العام، فقد تم تعيين على تعيين موظفين جدد في ال 9100على الرغم من الحظر الذي ُفرض في العام 
وة السي د هفي السلطات المركزية خالل السنوات األخيرة. فأجابت ل مجلس الخدمة من قبموضحًة أنه قد ُأخذ هذا القرار  تمارا بر 

 . المدنية استنادًا ربما إلمكانات الوزارة التي قد تخولها لتحقيق ذلك. 

أحمد رجب، رئيس مصلحة شؤون المحافظات واألقضية والمجالس المحلية بالتكليف في وزارة الداخلية  السي دوأوضح 
 بيئيةطة ال. فال يمكن للشرطة البلدية أن تضطلع بدور الضاببيئيةوالبلديات، أن  هناك مشكلة بين الشرطة البلدية والضابطة ال

د القانونُ  ما لم ُيرتكب أي   على الشرطة البلدية. لذلك، يتطلب األمر وضع توصيف واضح وصارم  القيود   جرم. كما يشد 
ا لبيئية حتى ال تزيد العبء ألعمال الشرطة ا وة السي دعلى كاهل الشرطة البلدية. أم  اون فعلي  ، فقد أكدت وجود تعتمارا بر 

 قوانين البيئية. للانتهاك  عندما يحدث أي  رطة البلدية ووزارة البيئة وحقيقي بين الش

عتبر جرائم تمعرفة ما إذا كانت بعض الجرائم  إهدن عن رغبته في -غسان طيون، نائب رئيس بلدية زغرتا  السي دوأعرب 
دور مباشر  الشرطة البلدية ليس لها أي   ة لينا يموت بأن  السي دص أو مخالفة قانون السير. فأجابت بيئية كالصيد غير المرخ  

بيولوجي عليه القانون، فإن انتهاكات الصيادين للمناطق المحمية والتنوع ال وفقًا لما ينص   ،في القضايا المتعلقة بالصيد. ولكن  
 هي جرائم بيئية.

افتتحت  بلديته د وقال إن  ، تجربته في مسألة منع الصيعنجر -فارتكس خوشيان، رئيس بلدي ة حوش موسى  السي دوقد شارك 
مع  مشكلةً ليوم االبلدية تواجه  الواليات المتحدة األمريكية في لبنان. إال  أن  ل حديقة بيئية في لبنان بتمويل  من سفارة أو  

لديات على تدريب مفتشي الب الصيادين الذين ال يحترمون قانون منع الصيد في المناطق المحمية ويواصلون نشاطهم. فتم  
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ا آخر ن بحظر الصيد في المناطق المحمية. أم  في الصيد، كما تعمل اللجنة البيئية على توعية المواطني المنع آليات الوقاية
 التدابير التي اُتخذت فقد طالبت الصيادين بالتقاط طلقاتهم الفارغة. 

دت  لهما النقصالسي دوشد  د  من التي ال بة في موارد الشرطة البلدي ة بولين البلعة، نائبة رئيس بلدية زحلة، على مشكلتين؛ أو 
ن من ا رها حتىتوف    في هذا المجال.   يئيةبعدم التنسيق مع الضابطة ال مشكلة النتهاكات القوانين البيئية، وثانيهمالتصدي تتمك 

من قانون  44ة ادعليه الم مهام الشرطة البلدية في مجال البيئة ال تقتصر على ما تنص   ة لينا يموت إلى أن  السي دوأشارت 
 تعلقة بالنظافة العامة وإدارة النفايات. تشمل أيضًا القوانين والمراسيم األخرى الم بل البلديات

 

 وحدات الشرطة البيئة كجزء من الشرطة البلدية

م   Laشرطة جهاز  ، La Turballe، رئيس خدمة الشرطة المتعددة البلديات في Emmanuel LOUIS السي دقد 
Turballe نسمًة خالل فصل  98 2::بلديات تمثل  2وهي عبارة عن وحدات شرطة مشتركة تتألف من  المتعددة البلديات

نسمة  خالل فصل الصيف. وقد أتاح تجميع جهاز الشرطة البلدية ضمان كفاءة الخدمة مع  011 111الشتاء وأكثر من 
 السي دمسؤولية وحدة شرطة بيئية خاضعة ل إنشاء   التجميعُ هذا ترشيد التكاليف التشغيلية والتنظيمية واالستثمارية. كما أتاح 

Ludovic Noisette . 

عمل الشرطة المتعددة البلديات؛ فهي تخضع لسلطة رؤساء البلديات الخمسة، يترأسها   Emmanuel LOUIS السي دوشرح 
، وهي ترفع مباشرًة تقاريرها حول نشاط الخدمة إلى رؤساء البلديات المعنية. وتتألف الدائرة  Emmanuel LOUIS السي د
هي عبارة عن شرطة مجتمعية، تهدف إلى الحد  La Turballeفي  البلدياتمتعددة الالشرطة و ضباط شرطة بلدية.  0من 

 فتشمل مهامها ما يلي:  والمنع الوقايةيتحقق ذلك من خالل اتباعها لطرق و من شعور المواطنين بعدم األمان. 
 احترام النظام العام، والسالمة العامة، والصحة العامة -
 حماية األشخاص والممتلكات )من خالل التدخالت وتنظيم دوريات مراقبة( -
 االمتثال لنظام الشرطة البلدية -
 االمتثال لقانون السير  -
 نشوب نزاعات في األحياء  ما في حالال سي   ستماع إلى المواطنين ومساعدتهماال -
 القيام بدور الشرطة البيئية  -
 على تصاريح بناء  األشخاص حيازةمن من خالل التأكد مثاًل بدور شرطة التخطيط الحضري القيام  -

المشورة بشأن األمن والحماية إلى المسؤولين المنتخبين، وتضطلع  La Turballeم الشرطة المتعددة البلديات في قد  كما تُ 
 على البيئة.  ية تهدف إلى المحافظةئبأنشطة الوقاية والتثقيف في ما يتعلق بالسالمة المرورية، فضاًل عن شن ها لحمالت وقا



محضر موجز  -( SOCLEالبلديات في مجال البيئة )، مشروع دعم Pays de la Loireجمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية، ومنطقة 

 اإلدارة البيئية في البلدية الشرطة خبرات لتبادلعن الندوة اإللكترونية 
6 

وهو شرطي ، Ludovic Noisette السي دثم واصل 
بلدية مسؤول عن وحدات الشرطة البلدية المتعددة 

ه وشرح دور ، عرض  La Turballeالبلديات في 
. فهي La Turballeوحدات الشرطة البيئية في 

ان سينضم إليه موظفإنما  واحد   تتألف حالياً من موظف  
قريبًا. وقد تم تجهيز هذه الوحدات بالمعدات الالزمة 

مهامها على أكمل وجه )من سيارة كي تتمكن من تنفيذ 
صيد الحيوانات الضالة، إلخ...(. وتعد  وحدات الشرطة البيئية بالدرجة األولى رة، والدراجات الهوائية، ومعدات الطرق الوع

ة مهام وقائية من نشر التوعية في المدارس حول الفرز من المصدر، واتخاذ إجراءات شرطة وقائية. لذا، فهي تتول   ى عد 
، ومراقبة جودة مياه االستحمام في موسم الصيف مع إبالغ السكان عن نوعية المياه الموارد الحيوانية والنباتيةة لتنظيف معين

ذ هذه للقوانين البيئية. فتنف   انتهاك أي ة في حال حدوثوجودتها. ويحق لوحدات الشرطة البيئية أن تقوم بأعمال قمعي  
ص أو عدم االمتثال لقواعد إيداع النفايات في سالت المهمالت فايات غير المرخ  إلقاء الن حالفي  ةاإلجراءات القمعي  

. كما يحق لوحدات الشرطة البيئية أن تقمع م ن  يمارس أي فعل مسيء للبيئة فيتسبب لكل نوع من أنواع النفايات المخصصة
نزل الشرطة البيئية العقوبات على المواطنين الذين ال يحترمون القوانين واألنظمة الموضوعة بتلوث التربة والمياه. وأخيرًا، تُ 

 في المناطق المحمية.   

د  وطنية والسلطات ال من جهة   بدوره أيضًا على أهمية التنسيق بين وحدات الشرطة البيئية Ludovic Noisette السي دوشد 
هذه الوحدات مع أكثر من عشرة شركاء من بينها المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي  . فتعملمن جهة  أخرى  والجمعيات المحلية

(OFB  فتنف ،)1:»إجراءات لزيادة توعية المواطنين بشأن المناطق المحمية، ومع جمعية  ذ معه Millions d’amis » التي
ل أعمال الشرطة البيئية وتدعمها  عمل علىت الة بعد أن تلتقطها قوات الشرطة البيئية. وإن  هذه الشراكات تسه  إعقام القطط الض 

 هذه األخيرة ال تقوى على االضطالع بجميع مهامها بمفردها.  ألن  

سنوات، نجحت اإلجراءات الوقائية والقمعية التي  01عرضه قائاًل إنه ألكثر من  Emmanuel LOUIS السي دواختتم 
في تقليل السلوكيات غير المنضبطة داخل المجتمع وفي زيادة النظافة العامة  La Turballeذتها الشرطة البيئية في نف  

  وتحسين الصرف الصحي في المدن التي هي عضو من أعضاء الشرطة المتعددة البلديات.

بشير عضيمي عن رغبته في معرفة اإلجراءات المشتركة بين الشرطة البلدية والدرك  السي دحالما انتهى هذا العرض، أعرب 
 اق شراكة بين هذه المؤسساته يتم توقيع اتفأن   Emmanuel LOUIS السي دوأثر هذا التعاون على السكان. فأوضح 

لضمان التنسيق الدائم في ما بينها ولتحديد مهام كل  منها بشكل واضح. وبذلك، يتم تنظيم دوريات مشتركة في المنطقة مع 
ات وتنف ذ على أكمل وجه. ففي الواقع، تعتبر الشرطة البلدية شرطًة مختلف قوات الشرطة. فبهذه الطريقة، تتكامل المهم  

تلك  يرون ، فأولئك األخيرون ية إلى المواطنين. أم ا ول الدرك وضباط الشرطة الوطنمجتمعيًة تتيح للمواطنين إمكانية وص
 في أنفسهم شعورًا باألمن واألمان.  ذلك يبعثفالدوريات في الطرقات 
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يئية. التدريب المتعلق بالبيئة الذي تخضع له قوات الشرطة الب عنة بشير عضيمي على تفاصيل إضافي   السي دوقد حصل 
من يومين إلى أسبوع  تهتتراوح مد  الذي  التدريب هذا روف  يإن  مجلس الخدمة المدنية  Emmanuel LOUIS السي دوقال 

تناول مواضيع معينة مثل التعبير اللفظي عن النفايات أو عن تلوث المياه. وال يقتصر التدريب على ذلك فحسب، يكامل و 
في  تدريبية   قد خضع لدورات   Ludovic Noisette السي دمن واجبات الشرطة. وتجدر اإلشارة إلى أن   ما وأنه جزء  ال سي  

ة مؤسسات  داخلي كيفية التقاط الحيوانات األليفة وحيوانات المزرعة. كما خضع لتدريب   لىمجال البيئة منها تدريبات ع في عد 
نته هذه الدورات من فهم مهام هذه المؤسسات بشكل أفضل  منها الجمارك البحرية والمكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي. وقد مك 

لت له عملية التنسيق بين الشركاء أثناء قيامه بمهامه.  من معارف   ومن إنشاء شبكة    سه 

لك التي ال سي ما ت خدم في أعمال التوعية والوقايةأن تعرف الوسائل التي ُتست ها تود  إن   Sophie MARIONة السي دوقالت 
ل  Emmanuel Louis السي دُتستعمل لحماية الساحل. فأوضح  أن ضباط الشرطة قريبون من السكان، األمر الذي يسه 

 ترونيةة على المواقع اإللكالمي  عملية التواصل مع المواطنين في ما يتعلق بالقوانين المعمول بها. ويتم تنظيم حمالت إع
للبلديات الخمس األعضاء وعلى اللوحات اإلعالنية في المدن. وتوز ع أيضًا البيانات الصحفية على الصحافة المحلية  التابعة

 وك الخاصة بالمدن.  بوُتنشر على صفحة فايس

 

 ؟مجال البيئةالطاولة المستديرة: كيف يمكننا دعم مهام الشرطة البلدية في 

، المسؤولة عن المشاريع في جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية ة ميسا التنيرالسي دافتتحت 
وم اإلشتراعي مرسلل وفقاً  مجال البيئةالطاولة المستديرة من خالل تطرقها إلى دور الشرطة البلدية وصالحياتها في  اجتماع  

لنظام هذا ا النظام الداخلي لجهاز الشرطة البلدية على صالحيات الشرطة البلدية، إال  أن   وينص  قانون البلديات. لو  008رقم 
ية ئيتمتع رئيس البلدية بصالحية فرض التدابير الوقاو ال يتوافق مع جميع الخدمات حتى أن بعض البلديات لم تعتمده. 

ماية ى الشرطة البلدية مسؤولة حوتحمي البيئة. لذلك، تتول   والصحة العامة العامة ز السالمةالالزمة التي من شأنها أن تعز  
في  االصحة والسالمة العامة ومعاقبة كل  م ن  يمس  باألنظمة والقوانين ما يشمل طبعًا األنظمة والقوانين المتعلقة بالبيئة. أم  

كلفة بها مُ الكافية لتنفيذ جميع المهام الالعديد من البلديات الصغيرة ال تملك الموارد المالية  لبنان، فتكمن المشكلة في أن  
 الشرطة البلدية التابعة التحاد البلديات. 

د، نشرت وزارة البيئة دلياًل حول اإلدارة 9102ففي العام  ي لتدخالت اإلطار التشريع البيئية للشرطة البلدية في لبنان يحد 
الشرطة البلدية في مجال البيئة واإلجراءات الواجب اتباعها تجاه م ن  يخل  بالقوانين البيئية. وتشمل هذه المهام المواضيع 

 التالية: 
 نوعية الهواء مثل ضبط المولدات الكهربائية،  -
 إدارة النفايات من خالل رصد امتثال المواطنين لقواعد الفرز، -
 المياه من خالل مراقبة نوعية المياه وجودتها،  -
 الصرف الصحي كفرض الرقابة على آلية تصريف مياه الصرف الصحي من قبل المواطنين والشركات،  -
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 استخدام األراضي كما هو الحال في فرنسا وفرض رقابة على تراخيص البناء،  -
للقوانين واألنظمة الموضوعة في المناطق  حماية التنوع البيولوجي من خالل الحرص على امتثال المواطنين -

 المحمية. 

باط ض ة ميسا التنير الضوء على مختلف التحديات التي تعيق عمل الشرطة البلدية. فعلى الرغم من أن  السي دثم  سل طت 
ض البلديات بع. زد على ذلك أن  تبقى عموميةً  م، إال أن  مهامهمجال البيئةالشرطة البلدية يتمتعون بصالحيات واسعة في 

على مهام الشرطة البلدية والذي وضعت وزارة الداخلية والبلديات نموذجًا عنه؛  اللبنانية لم تعتمد النظام الداخلي الذي ينص  
. وبالتالي، 0244قبل إصدار قانون عام  كانت تتواجدأخرى هذه الوثيقة أو أن  لديها وثيقًة  ال تملكحتى أن بعض البلديات 

لالتساق في األنظمة الداخلية للشرطة البلدية في لبنان. فضاًل عن ذلك، تفتقر دوائر الشرطة البلدية إلى  هناك غياب تام
مهامها. والجدير ذكره أيضًا هو أن  ضباط الشرطة البلدية يفتقرون إلى التدريبات، إذ  إنجازنها من الموارد المادية التي تمك  

مه قوى األمن الداخلي والذي ال يشمل التدريب على اإلدارة البيئية. كما أن هناك يقتصر األمر على التدريب األولي الذي تقد
فيذ األمثل ا يحول دون التنغياب للوضوح في ما يتعلق بمهام وآلية التنسيق بين قوى األمن الداخلي والشرطة البلدية، مم  

 في لبنان. البلدية لمهام الشرطة

مجال  كيف يمكننا دعم مهام الشرطة البلدية في»اولة المستديرة التي حملت عنوان ة ميسا التنير أهداف الطالسي دثم عرضت 
 : لت األهداف بما يلي، فتمث  «؟البيئة

طة البلدية في مجال الشر ب في ما يتعل ق لسلطات الوطنية والبلدياتلية التنسيق بين اآتطوير أساليب التفكير في  -
 البيئة، 

تبادل وجهات النظر حول الصعوبات التي تعيق تطبيق اإلجراءات التي تتب عها شرطة البلدية في مواجهة انتهاكات  -
 القوانين البيئية، 

 تقديم توصيات لتعزيز دور الشرطة البلدية ومواردها في مجال البيئة. -

، مديرة المشاريع في أوروبا والمغرب والشرق األوسط في إدارة الشؤون الدولية في منطقة Sophie MARIONة السي دكانت 
Pays de la Loire رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات اللبنانية،  بشير عضيمي، السي د، و

  حلقة النقاش على الطاولة المستديرة.يديران 

  ؟ مجال البيئةي ف ومهامها الشرطة البلدية البلديات اللبنانية بأدوار الداخلية والبلديات أن توعيكيف تستطيع وزارة
إلى أي مدى و هل يمكن نشر تعميم مشترك بين وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة حول هذا الدور وهذه المهام؟ و 

 شرطة البلدية؟ لخاصة بالاة هج التدريبيلبيئية في المنايمكن إدخال الدورات التدريبية حول اإلدارة ا

، رئيس مصلحة شؤون المحافظات واألقضية والمجالس المحلية بالتكليف في وزارة الداخلية والبلديات، أحمد رجب السي دأجاب 
عدم تطبيق المبادئ بعلى هذه األسئلة موضحًا أن البلديات واتحادات البلديات اللبنانية تتمتع باستقاللية إدارية ما يسمح لها 

بلديات أن ، يحق لوزارة الداخلية والمجال البيئةالتوجيهية التي تفرضها البلديات األخرى. ومن أجل تعزيز دور الشرطة في 
تعتمد برنامجًا بيئيًا، بشكل  ال تزيد العبء على كاهل الشرطة البلدية. وتابع قائاًل إن تدريب الشرطة البلدية كي تصبح 
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ل دوائر أحمد رجب أن ُيعاد توزيع األدوار داخ السي دهو مشوار طويل يستغرق وقتًا وافرًا. واقترح  جال البيئةممتخصصًة في 
 الشرطة البلدية وفقًا الختصاصات أفراد الشرطة البلدية. 

شمل ي قائاًل إن  ضباط الشرطة البلدية في فرنسا يخضعون لتدريب أولي  وإلزامي   Emmanuel Louis السي د ثم  أوضح
 ك التدريب. بعد خضوعهم لذاإال   مجال البيئةصوا في ستطيع أفراد الشرطة أن يتخص  يضًا من الوحدات حول البيئة. فال بع

  متى يكون االلتزام باألنظمة الداخلية إلزامياً في فرنسا، علماً أنه غير إلزامي في دوائر الشرطة البلدية في لبنان؟ 

، كما هو الحال في لبنان،  Emmanuel LOUIS السي دأوضح  ل بااللتزام بالنظام الداخلي في فرنسا ليس أمرًا إلزاميًا فأن 
اخليًا خاصًا ها وضعت نظامًا دقائاًل إن   La Turballeمثاًل عن الشرطة المتعددة البلديات في  ، وضربخاص بكل قسم هو

لخاص عقد عمله، وعملية التقييم السنوي اعلى موظف بلدية، و  التوصيف الوظيفي لكل  ؛ فينص  على عملهابها يحدد إطار 
موظف، وعلى الوسائل المتاحة واإلجراءات التي يجب اتباعها، فضاًل عن التقييم  كلف بها كل  على المهام المُ  به. كما ينص  

 المستمر لموظفي البلدية. 

  ة في معاقبة تي تتمتع بها الشرطة البلديال الصالحيةفي ظل غياب توظيف ضباط للشرطة البيئية، هل يجب تعزيز
تعزيز هل يتم البحث في وضع آلية تنسيق بين وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة لو كل  م ن  يخل  بالقوانين البيئية؟ 

 ؟مجال البيئةدور الشرطة البلدية في 

، رئيسة مصلحة التوجيه البيئي في وزارة البيئة، أن وزارة البيئة مسؤولة  عن اعتماد التشريعات ة لينا يموتالسي دأوضحت 
واالستراتيجيات البيئية التي تهدف إلى حماية البيئة. إال  أنه ُيستحال تطبيق هذه القوانين تطبيقًا فعااًل محليًا من دون مساعدة 

حول اإلدارة البيئية لضباط الشرطة البلدية يحدد اإلطار  دليالً  9102عام وزارة البيئة في الالشرطة البلدية. فقد وضعت 
ئة بهندسة . كما قامت وزارة البيمجال البيئةالتشريعي للعمل والدور والمهام واإلجراءات التي ستتبعها الشرطة البلدية في 
ديات في ا التدريب في إطار مشروع دعم البلالتدريب على اإلدارة البيئية الذي يستهدف ضباط الشرطة البلدية. وقد ُنف ذ هذ

 لبنانية. وتجري حاليًا مناقشات مع أكاديمية قوى األمن الداخلي ووزارة الداخلية مجال البيئة واستفادت منه حوالي أربعون بلديةً 
لة ئية. أم  والبلديات ووزارة البيئة من أجل إدخال وحدات تدريبية لضباط الشرطة البلدية تتمحور حول اإلدارة البي ا الجهة الُممو 

 لهذا البرنامج فهي االتحاد األوروبي. 

   ي اإلجراءات التي ما هو م ن  يخل  بالقوانين البيئية؟  ما هي الصالحية التي ستتمتع بها الشرطة البلدية لمعاقبة كل
 يجب أن تتبعها البلديات اللبنانية في مواجهة انتهاكات القوانين البيئية؟   

يئة م الكبير الذي أحرزته البالد في مجال حماية البعلى التقد   وهو محام عام في بيروت، الضوء   يحيى غبورة، السي دسل ط 
ل نيابة عامة . فقد أرادت السلطات من خالل هذا القانون أن تشك  9104نيسان  02الصادر في  920بفضل القانون رقم 

ن منتتأل ف بيئية  ثر كفاءة. انتهاكات القوانين البيئية بشكل أسرع  وأكالمتعلقة بقضايا ال حل   من مدع  عام  ومحام  عام ، ما يمك 
المفروضة  يحيى غبورة أن  القوانين اللبنانية المتعلقة بحماية البيئة والعقوبات السي د. وأوضح يوماً لكن  المشروع لم يبصر النور و 

وارد أن  القضاء اللبناني يعاني من نقص في الم، و تطبيقالمشكلة تكمن في عدم الإنما  ى االنتهاكات البيئية هي جي دةعل
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أولوية على بالبيئة  ال تحظىعمل  كبير جدًا ف البشرية. واليوم، يقع على عاتق المدعين العامين والمحامين العامون عبء
 يئية. رصد الجرائم البب اً ومكل ف في الميدان اً متفرغ تحقيق   قاضي  تفتقر البالد فضاًل عن ذلك، قائمة أولوياتهم. 

يحيى غبورة  ي دالسخص  اإلجراءات التي يجب أن تتبعها الشرطة البلدية في حال انتهاك القوانين البيئية، فقال يما  أما في
أي جرم  بيئي،  وقوعليماته في هذا الصدد. ففي حال أنه يجب على جهاز الشرطة البلدية أن يتواصل مع محام  عام  ويتبع تع

تب المدعي إحالة القضية إلى مك دائماً  الجريمة، ولكن  المحامين العامين يفضلون  وقف مرتكب  لشرطة البلدية أن تُ اتستطيع 
 العام. 

جميع  تتمتع بصالحيات واسعة ويجب أن تنظر في إذاً  فهية البلدية هي شرطة إدارية. أن  الشرط منقارةسامي  السي د رثم  ذك  
 الجرائم البيئية، ما يعني مر ًة أخرى أن  المشكلة ال تكمن في القوانين إن ما في تطبيقها. 

 للبنانية ا ات البلديات واتحادات البلدياتفي ظل تضاؤل الموارد البشرية والتقنية والمالية، كيف يمكن تعزيز إمكاني
ما هي االحتياجات التدريبية التي تلزم لجهاز الشرطة البلدية و الشرطة؟  خدماتحماية البيئة من خالل تجميع في 

 في مجال البيئة؟ 

، رئيس بلدية جزين ورئيس اتحاد بلديات جزين، أن لبنان يواجه أزمات عديدة. ومع ذلك، فإن خليل حرفوش السي دشرح 
اطنين وعن المنطقة والبيئة. ووفقًا لقانون البلديات، يقع على عاتق البلديات واجب الممثلين المنتخبين مسؤولون عن المو 

حماية البيئة ومعاقبة كل  م ن  ينتهك القوانين البيئية. وعلى الرغم من الوضع المعقد والراهن في لبنان، تستطيع البلديات 
دية عدة ل جميع مسؤولياتها. ففي جزين مثاًل، اتخذت البلواتحادات البلديات في لبنان أن تتخذ إجراءات لحماية البيئة وتتحم  

إجراءات يمكن أن تلهم بها البلديات اللبنانية األخرى. فعلى سبيل المثال، يمكن إدانة أي  شخص قد الُتقطت له صورة  وهو 
م البلدية أيضًا حمالت نظ  وتُ  يرمي النفايات في البرية. كما أنشئت البلدية آلية لرصد االمتثال للقوانين البيئية في الغابات.

ال سي ما من أجل منع الحرائق في الغابات. وتجدر اإلشارة إلى أن  بلدية جزين واتحاد بلديات جزين  مجال البيئةتوعوي ة في 
ع الحضري. وبالتعاون مع ة من أجل حماية الغابات وضبط للبيئ يوليان أولويةً   Région Sud Provenceمنطقةالتوس 

Alpes Côte d’Azur ،سيوق ع عليه جميع أعضاء اتحاد بلديات جزين. وقد أعرب  تم  وضع ميثاق يضمن حماية البيئة
ا تعانيه البلديات واتحادات البلديات من نقص في الموارد البشرية والمالية والتقنية، ما يؤثر خليل حرفوش عن أسفه مم   السي د

 سلبًا على البيئة في لبنان. 

خليل حرفوش إن  عددًا كبيرًا من البلديات األعضاء في اتحاد بلديات جزين  السي دقال ، فالخدمات عيتجمأم ا في ما يتعلق ب
ال تملك الوسائل الكافية لتعيين ضباط في الشرطة البلدية. لذلك، فإن شرطة االتحاد هي التي تتول ى مهام الشرطة البلدية 

 على أراضيها. 

  زاعات؟ ى لمعارضة المواطنين، وإدارة مشاكل النضبط انتهاكات القوانين البيئية، كيف يمكننا أن نتصد   موضوعفي
وإلى أي مدى يمكن أن تساعد اإلجراءات الوقائية على الحد  من نشوء نزاعات بين المواطنين وضباط الشرطة 
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تقنيات  إذاً  ما هي ،طنين بشأن القوانين البيئيةالمواوحدات لتوعية  هي وحدات الشرطة البيئية وباعتبار أن   البلدية؟
 االتصال التي يجب إستخدامها؟

 جة األولى بمهام وقائية. ففي حالتقوم بالدر  La Turballeإن  وحدات الشرطة البيئية في  Ludovic Noisette السي دقال 
الة، ستقوم الشرطة حتمًا بالوقاية  ن، إذا عقوبة. ولك من دون أن تفرض أي  والمنع وقوع أي جرم، وإذا ما كانت الرقابة فع 

ر الشخص نفسه الفعل ذاته، ستفرض عندئذ   ة صعبة، ا في حال كانت الرقاب. أم  مالية على مرتكب الجرم غرامةً  الشرطةُ  كر 
 المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي.  ة السلطات الوطنية كالدرك أولشرطة البلدياقد تستدعي ف

 

دت  لدية على مستوى لبة بولين البلعة، نائبة رئيس بلدية زحلة، على أهمية تجميع الشرطة االسي دعقب انتهاء المداخالت، شد 
ين من الشرطة البلدية إضافي عناصرواستنكرت الصعوبات التي تواجهها البلديات واتحادات البلديات في تعيين  اتحاد البلديات

ل عائقًا أمام التنفيذ  ة. لذلك، لمهام الشرطة البلدية في ما يتعلق بحماية البيئ األمثلبعد قرار وزارة الداخلية والبلديات، ما شك 
بلعة إلى بولين ال ةالسي دُيصعب تطبيق قرارات المجالس البلدية في ظل  النقص الحاصل في الموارد البشرية. وأخيرًا، أشارت 

 السوريين التي زادت من عبء العمل على كاهل أفراد الشرطة البلدية.  نازحيينالأن  لبنان ال يزال يواجه أزمة 

عنجر قد  -عنجر، أن  بلدية حوش موسى  -بلدية حوش موسى  ، نائبة رئيسArpa SOUNABIANة السي دوأوضحت 
كما أن ه  القواعد مخالفةع الغرامات المالية في حال من دف نتمك  ت السكانمن  ل ةً ق عملت على إعادة تدوير النفايات، ولكن  

 .  لبلدية حوش موسى ة ونشرها في البلديات المحيطةُيصعب زيادة التوعي

أزمة رور البالد بممحمد البابا، نائب رئيس بلدية صيدا، واستنكر الجرائم البيئية التي تزداد اليوم في ظل   السي د هنا فتدخ ل
للعقوبات التي تفرضها الدولة. فإن  البلديات واتحادات البلديات اللبنانية تحتاج ميدانيًا إلى  متعددة القطاعات وفي غياب  

ي إجراء . وأعرب أيضًا عن رغبته فمجال البيئةالمزيد من ضباط الشرطة البلدية، وإلى المزيد من التدريب لهم ال سي ما في 
 يات األخرى لتبادل األمثلة عن الممارسات الجيدة كما فعل اتحاد بلديات جزين. المزيد من النقاشات مع البلد
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أن  الهدف من وراء مشروع دعم البلديات في  Sophie MARIONة السي دمحمد البابا، أوضحت  السي دوردًا على مداخلة 
 مجال البيئة هو تبادل الخبرات بين البلديات واتحادات البلديات اللبنانية، وإمكانية خلق شراكات مع الجهات الفاعلة الفرنسية.  

 

 اختتام الندوة 

تب لمدن المتحدة في لبنان/ المك، المسؤولة عن أعمال التنمية والتنسيق في جمعية اة هدى عضيميالسي داختتمت الندوة 
 على الطاولة المستديرة.  ومناقشتها التي تم  تبادلها نقاطبلديات اللبنانية، بذكر أهم الالتقني لل

 البرنامج 

00:11 – 
00:01 

 المقدمة

رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات اللبنانية ، عضيميبشير  السي د
 دقائق( 01)

 كلمة ترحيبية بالمشاركين، -
 في البلديات  أساسي   الشرطة البلدية، طرف   -
دور جمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية  في بناء قدرات أفراد  -

 الشرطة البلدية في لبنان
 عرض إطار الندوة اإللكترونية )أهدافها، وشركاؤها، وبرنامجها(. -

00:01 – 
00:41 

 إنشاء شرطة بيئية في لبنان 

 لبيئيةمصلحة الدوائر اإلقليمية والضابطة افي مجال البيئة في الخبيرة القانونية و، ر  ة تمارا بالسي د
 دقيقة( 02في وزارة البيئة )

 عرض جهاز الشرطة البيئية في وزارة البيئة ودوره ومهامه.  -
 كيف يتم التنسيق والتعاون بين الشرطة البيئية والشرطة البلدية؟  -
ما هو دور القاضي في ما خص  انتهاك القوانين البيئية، وما هي اإلجراءات التي يجب  -

 اتباعها، وكيف يتم التنسيق مع الشرطة البلدية؟
 

 دقيقة( 21وأجوبة، وتبادل للخبرات ) حلقة أسئلة

00:41 – 
09:01 

 الشرطة البيئة كجزء من الشرطة البلديةوحدات 
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 السي دو ، La Turballe، رئيس الشرطة المتعددة البلديات في Emmanuel LOUIS السي د
Ludovic NOISETTE ، شرطي بلدية مسؤول عن وحدات الشرطة البلدية المتعددة البلديات في

La Turballe (02 )دقيقة 
جة  محلية وإرادة  سياسية تلهم البلديات ، حاLa Turballeوحدات الشرطة البيئية في  -

 المجاورة.
 ومهامها.  La Turballeعرض دور وحدات الشرطة البيئة في  -
 التنسيق بين وحدات الشرطة البيئة والسلطات الوطنية والجمعيات المحلية. -

 
 دقيقة( 21وأجوبة، وتبادل للخبرات ) حلقة أسئلة

09:01 – 
10:92 

 ؟مجال البيئةمستديرة: كيف يمكننا دعم مهام الشرطة البلدية في الطاولة ال
 

مسؤولة عن المشاريع لدى جمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب التقني  ة ميسا التنير،السي د
 دقائق(:  01للبلديات اللبنانية )

 ،مجال البيئةدورها وصالحياتها في : الشرطة البلدية -
 ،مجال البيئةلمهام الشرطة البيئية في  مشاكل التطبيق العملي   -
 عن اجتماع الطاولة المستديرة وأهدافه. عامة لمحة  -

 
، مديرة المشاريع في أوروبا والمغرب والشرق األوسط Sophie MARIONة السي د مدراء الجلسة:

رئيس جمعية  ،بشير عضيمي السي دو ، Pays de la Loireفي إدارة الشؤون الدولية في منطقة 
  المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات اللبنانية.

  
ن من تطوير  سُيطلب من المتحدثين اإلجابة على األسئلة التي يطرحها مدراء الجلسة، ما سُيمك 

رطة البلدية الشعلق بفي ما يتت الوطنية والبلديات المحلية أساليب التفكير في آلية التنسيق بين السلطا
تبادل وجهات النظر حول الصعوبات التي تعيق تطبيق اإلجراءات التي تتب عها ة، ومن البيئ في مجال

ة البلدية تقديم توصيات لتعزيز دور الشرطمن شرطة البلدية في مواجهة انتهاكات القوانين البيئية، و 
 ومواردها في مجال البيئة. 

لندوة أن ن المشاركين في اكما سُيطلب م .أثناء هذه الجلسة قى اآلراء الفرنسية واللبنانيةوستتال 
هذه الطاولة المستديرة ويطرحوا ما لديهم من أسئلة على األعضاء المشاركين، وأن  على تفاعلواي

  ت الجيدة. عن الممارسا يضيفوا من خبرتهم على األجوبة التي سُيدلي بها المشاركون، ويعطوا أمثلةً 
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 المشاركون: 
 مصلحة شؤون المحافظات واألقضية والمجالس المحلية بالتكليف ، رئيس أحمد رجب السي د

 في وزارة الداخلية والبلديات
 رئيسة مصلحة التوجيه البيئي في وزارة البيئة ة لينا يموت، السي د 
 محام عام في بيروتيحيى غبورة،  السي د 
 السي د Emmanuel LOUIS رئيس الشرطة المتعددة البلديات في ،La Turballe  
 السي د Ludovic NOISETTE ، شرطي بلدية مسؤول عن وحدات الشرطة البلدية

 La Turballe المتعددة البلديات في
 رئيس بلدية جزين ورئيس اتحاد بلديات جزينخليل حرفوش السي د ،  
 رئيس الشرطة في إتحاد بلديات كسروان الفتوح   عبدو عقيقي السي د ، 

10:92 – 
10::1 

 اختتام الندوة  

، المسؤولة عن أعمال التنمية والتنسيق في جمعية المدن المتحدة في لبنان/ ة هدى عضيميالسي د
 دقائق( 2المكتب التقني للبلديات اللبنانية )

 مناقشات الطاولة المستديرة.عن موجز  -

 

 قائمة الحضور

 المؤسسة الوظيفة/ المنصب الشهرة سم اال 
رئيس مصلحة شؤون  رجب حمدأ  0

واألقضية المحافظات 
 والمجالس المحلية بالتكليف

 وزارة الداخلية والبلديات

 وزارة البيئة رئيسة مصلحة التوجيه البيئي  يموت لينا  9

 وزارة البيئة خبيرة قانونية في مجال البيئة ور  ب تمارا  :

  محام  عام غبورة يحيى  4
2  

Emmanuel LOUIS 
رئيس الشرطة المتعددة 

 La Turballeالبلديات في 
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0  Ludovic NOISETTE  مسؤول عن وحدات الشرطة
 البلدية المتعددة البلديات

 Laالشرطة البلدية في 
Turballe 

 بلدية زوق مكايل نائب رئيس البلدية عقيقي زياد  4

 بلدية زوق مكايل موظف بلدية عوده شربل   8

 بلدية زوق مكايل مهندسة شقير مهنا غادة  2

 مكايلبلدية زوق  شرطي بلدي شدياق شربل  01

 بلدية زوق مكايل شرطي بلدي خليل مارون   00

 بلدية القاع سكرتيرة التون بيطار عبير  09

مركز المطالعة والتنشيط  مديرة التوم اولغا  :0
 الثقافي في القاع

 بلدية القاع شرطي بلدي مطار روبير  04
 بلدية القرية موظف بلدية ديب ديغول  02
 روميةبلدية  رئيس شرطة البلدية نوفل كريستيان  00

 بلدية رومية مدير الشؤون اإلدارية  عون  جاك  04

 اتحاد بلديات الحاصباني شرطي بلدي أبو إبراهيم نبيل  08

 بلدية منجز رئيس بلدية يوسف جورج  02
 بلدية منجز مسؤولة عن بيت التراث كرم ساميه  91

 –البوشرية  –بلدية الجديدة  شرطي بلدي صافي برنار  90
 السد

 –البوشرية  –بلدية الجديدة  شرطية بلدية ريا صبا  99
 السد

 بلدية طرابلس نائب رئيس البلدية األيوبي محمد نور  :9

 بلدية طرابلس موظف بلدية بازاربشي مازن   94
 بلدية طرابلس موظفة بلدية نجار هبة  92
 بلدية طرابلس شرطي بلدي صباغ أيمن  90
 بلدية طرابلس شرطي بلدي ماليسورجاغي محمد علي  94
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غرفة التجارة والصناعة  مدير مختبر مراقبة الجودة العمري  خالد  98
والزراعة في طرابلس ولبنان 

 الشمالي
 إهدن -بلدية زغرتا  نائب رئيس البلدية طيون  انغس    92

 إهدن -بلدية زغرتا  مفتشة الصحة يم ين ليلى  1:

 إهدن -بلدية زغرتا  شرطي بلدي بو ضاهر جرجس  0:

 صيدا بلدية نائب رئيس البلدية البابا محمد  9:

 بلدية صيدا مساعدة رئيس البلدية غزاوي  نسرين  ::
 اتحاد بلديات جزين رئيس حرفوش خليل  4:

 بلدية زحلة نائبة رئيس البلدية البلعة بولين  2:
 بلدية زحلة نائبة رئيس البلدية زعتر جورجيت  0:

 بلدية زحلة شرطي بلدي شعيا فؤاد  4:
 اتحاد بلديات ساحل الزهراني مهندسة وهبي ميرهان  8:

 اتحاد بلديات ساحل الزهراني مهندس عبد النبي  بدر  2:

 بلدية الحاصباني شرطي بلدي أماشا راجي  41
 بلدية حمانا مسؤولة عن التنمية المحلية البري  لورا  40

 اتحاد بلديات المتن مدير سماحة د. نيكوال  49

 عنجر -بلدية حوش موسى  رئيس بلدية خوشيان فارتكس  :4

 عنجر -بلدية حوش موسى  رئيس البلديةنائبة  سنابيان اربا  44

 عنجر -بلدية حوش موسى  شرطي بلدي بانبوكيان رافي  42

اتحاد بلديات الشوف  موظفة بلدية شوي  رشا  40
 السويجاني

وم ةهب  44 اتحاد بلديات الشوف  مكلفة بمكتب التنمية المحلية أبو كر 
 السويجاني
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 فرن الشباكبلدية  مكلفة بمكتب التنمية المحلية سيف تانيا  48

 إتحاد بلديات كسروان الفتوح مكلفة بمكتب التنمية المحلية منصف يوالند  42

 إتحاد بلديات كسروان الفتوح مكلف بمكتب التنمية المحلية عتقي رشيد  21

 إتحاد بلديات كسروان الفتوح شرطي بلدي حن ا جوزيف  20

 بلدية أنفه نائبة الرئيس عيسى الرا  29
 بلدية أنفه موظف بلدية ساسين جرجي  :2
 بلدية جونيه موظف بلدية سويد شربل  24
 بلدية عاريا موظف بلدية أشقر جوزيف  22
 بلدية بيروت مسؤول عن العالقات العامة غفري  جورج  20

 بلدية بريتال مكلف بمكتب التنمية المحلية صالح حسين  24

 اتحاد بلديات جبل الشيخ رئيس حداد جرجس   28

 اتحاد بلديات جبل الشيخ الماليةمسؤولة عن الشؤون  محمود سماح  22

 بلدية عينطورة  مكلفة بمكتب التنمية المحلية عيسى منى  01

 بلدية كفرا موظف بلدية عز الدين يوسف  00
 بلدية جعيتا مكلفة بمكتب التنمية المحلية صعيبي ميرنا  09

 Pompiers Sans منسقة البرنامج ساوما لمى  :0

Frontières 

 Conseil المشاريعمسؤول عن  موريس جوردن  04

départemental des 

Yvelines 

02  Sophie MARION  مديرة المشاريع في أوروبا
 والمغرب والشرق األوسط

Conseil régional Pays 

de la Loire 

00  Adil BENHASSAN-

FROELIGER 
 Conseil régional Pays متدر ب 

de la Loire 



محضر موجز  -( SOCLEالبلديات في مجال البيئة )، مشروع دعم Pays de la Loireجمعية المدن المتحدة في لبنان/المكتب التقني للبلديات اللبنانية، ومنطقة 

 اإلدارة البيئية في البلدية الشرطة خبرات لتبادلعن الندوة اإللكترونية 
18 

لى للحفاظ عالجمعية اللبنانية  خبيرة بيئية سعد سابين  04
 ( ALMEEالطاقة والبيئة )

جمعية المدن المتحدة في  رئيس عضيمي بشير  08
 لبنان

جمعية المدن المتحدة في  مستشار منقارة سامي  02
 لبنان

مسؤولة عن أعمال التنمية  عضيمي هدى  41
 والتنسيق

جمعية المدن المتحدة في 
 لبنان

المتحدة في جمعية المدن  مسؤولة عن المشاريع التنير ميسا  40
 لبنان

جمعية المدن المتحدة في  مكلفة بمشاريع اربيز سارة  49
 لبنان

جمعية المدن المتحدة في  مترجمة فورية أشقر مايا  :4
 لبنان

  مترجمة فورية رحمه لين  44
 


