
مدونة قواعد سلوك وأخالقیات 
عمل شرطة البلدیة:

تعزیز الشرطة 
المجتمعیة في لبنان

ارتداء الزي الرسمي خالل ساعات العمل
القیام بالمھام بكل جدیة وفق القانون

االستجابة لمكالمات الطوارئ بالتنسیق مع األجھزة األمنیة
اإلبالغ عن المخالفات القانونیة للجھات المختصة

ضمان كرامة المواطنین وتجنب التعسف في استعمال السلطة
تعزیز العالقة بین المجتمع والبلدیة

تجنب ممارسة الفساد (الرشاوى واالبتزاز واالختالس)
تجنب التمییز العنصري أو اإلثني أو المذھبي أو الجنسي أو االجتماعي
النظر في الظروف اإلنسانیة والصحیة والنفسیة لكبار السن واألطفال 

والفئات الضعیفة
اإلفصاح عن حاالت تضارب المصالح

التصرف بحزم وأخالق أثناء أداء المھام

المبادئ التي توجھ 
عمل شرطة البلدیة:

الحیاد والتجرد

الصدق واالستقامة والنزاھة

الشفافیة والمساءلة

السریة وحسن التقدیر

المساواة والتنوع

اإلنصاف والموضوعیة

روح القیادة

التعاون والتكامل 



O+

ما ھي شرطة البلدیة؟

شرطة البلدیة ھي الجناح التنفیذي 
للبلدیة المؤھل قانوًنا للحفاظ على 
النظام والسالم المحلي. إنھا خدمة 

عامة تتمیز بقربھا من المجتمع

المھام العامة لشرطة البلدیة:
احترام حقوق اإلنسان وحریتھم في التعبیر

تقدیم اإلسعافات األولیة للمصابین في حاالت الطوارئ
الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة

التنسیق مع قوى األمن الداخلي في األمور األمنیة
تأمین مسرح الجریمة

إجراء المراقبة اللیلیة والتأكد من السالمة العامة
مراقبة تطبیق الخدمات العامة

كتابة التقاریر والشھادات

•
•
•
•
•
•
•
•

مھام ضبط الطرق وإدارة المرور 
الخاصة بشرطة البلدیة:

تطبیق قانون المرور ومنع مخالفتھ
تسھیل حركة المشاة والحفاظ على األرصفة من العوائق

تسھیل حركة القوات المسلحة وعربات الدفاع المدني
المراقبة والتحكم في مواقف السیارات 

تطبیق القوانین المتعلقة باإلشارات الضوئیة
تأمین سالمة الطرق والجسور

تنظیم حركة مركبات األشغال العامة

•
•
•
•
•
•
•

المھام البیئیة والصحیة لشرطة البلدیة:
مكافحة الطمر العشوائي للنفایات المنزلیة والمطامر وأعمال البناء

مراقبة مصادر المیاه اآلسنة والمواد القذرة
تطبیق القوانین المنظمة للصق االعالنات

اإلعالن عن األمراض المعدیة واألوبئة للوزارات والجھات ذات الصلة
التصریح باالنبعاثات الملوثة واألصوات المزعجة والتحكم فیھا 

دعم الجھات المختصة في الحفاظ على الغابات والمنتزھات والمقابر

•
•
•
•
•
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ما ھي مھام الشرطة البلدیة؟

المھام األمنیة والتنظیمیة لشرطة البلدیة:
الحفاظ على األمن عند بوابات المدارس والجامعات

تقلیل مخاطر الحوادث واالضطرابات في االماكن العامة 
(القتال، تعاطي المخدرات، السرقة، إلخ.)

اإلشراف على الفعالیات الریاضیة والترفیھیة والثقافیة

•
•

•


