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2007وزارة الداخلية والبلدياتوزارة الداخلية والبلدياتتنمويدليل االسئلة العامة 

قائمة باالسئلة الموجهة من البلديات 

والمواطنين الى وزارة الداخلية والبلديات 

بمواضيع تتعلق بعمل هذه البلديات واالجابة 

عن هذه االسئلة ومعالجتها

عربي

- دليل - بلديات - بلدية - لبنان 

وزارة - مواطنين - أسئلة عاّمة 

أجوبة- الداخلية والبلديات  

المجالس البلدية واالبعاد 

االقتصادية والمالية 

واالجتماعية

هويدا مصطفى الترك. دتنموي

استاذ محاضر في 

معهد العلم االجتماعية 

الجامعة اللبنانية - 

(الفرع الخامس)

معهد باسل فليحان المالي 

واالقتصادي
2015

دراسة ميدانية تاوضاع المجالس البلدية في 

محافظة لبنان الجنوبي على ضوء االنتخابات 

2010البلدية لعام 

عربي

المجلس - بلديات - بلدية - لبنان 

- المجالس البلدية - البلدي 

أوضاع

عمل جماعي

عصام سليمان
أستاذ العلوم الّسياسيّة 

في الجامعة اللبنانيّة

رنده أنطون

أستاذة في العلوم 

الّسياسيّة في الجامعة 

األميريكيّة في بيروت

نّواف كبّارة
أستاذ العلوم الّسياسيّة 

في جامعة البلمند

ملحم شاوول

أستاذ العلوم 

االجتماعيّة في 

الجامعة اللبنانيّة

حسن كريّم

أستاذ العلوم الّسياسيّة 

في الجامعة األميريكيّة 

في بيروت

- بول سالم - رنده أنطون 

حسن كريّم

أنطوان غصين
أستاذ الجغرافيا في 

الجامعة اللبنانية

عمل جماعي

فارس أبي صعب

باحث رئيسّي ومدير 

النّشر في المركز 

- اللبنانّي للّدراسات 

بيروت

تصوير واقع العمل البلدّي في لبنان من خالل دراسة ميدانيّة وتقييم للتّجربة 

العمل - بلديات - بلدية - لبنان 

تجربة - دراسة ميدانية - البلدي 

- تحليل - تقييم - تجارب  - 

- التحديات - واقع العمل البلدي 

- العوائق - المشكالت 

المجتمع - الالمركزية المالية 

برج البراجنة- الغبيرة - المدني 

تنموي

-تنموي

إداري

قائمة المراجع المتوفرة في المكتبة المالية في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

المركز اللبناني للدراسات

عربي

عربي

واقع البلديات في لبنان 

وعوائق المشاركة المحلية 

والتنمية المتوازنة

- العمل البلدي في لبنان 

دراسة ميدانيّة وتقييم للتجربة

1998

القاء الضوء على واقع البلديات في لبنان 

واالحاطة بمشاكلها المختلفة بهدف تشخيص 

وتعيين العلّة وسبل الحّل, وضعها الراهن

المركز اللبناني للدراسات

واقع - بلديات - بلدية - لبنان 

- أوضاع البلديات - البلديات 

- بيروت - تجارب - تجربة 

- البقاع - الشمال - جبل لبنان 

- مشاكل البلديات - الجنوب 

الحلول

2002



ديما صادر
باحثة في المركز 

اللبناني للدراسات

سامي عطاهللا

باحث اقتصادّي 

محاضر في الجامعة 

االميريكيّة في بيروت

زياد بارود
محام ومحاضر في 

جامعة القديس يوسف

منى حرب القاق

أستاذة التّنظيم المدنّي 

في الجامعة األميريكيّة 

في بيروت

تصوير واقع العمل البلدّي في لبنان من خالل دراسة ميدانيّة وتقييم للتّجربة 

العمل - بلديات - بلدية - لبنان 

تجربة - دراسة ميدانية - البلدي 

- تحليل - تقييم - تجارب  - 

- التحديات - واقع العمل البلدي 

- العوائق - المشكالت 

المجتمع - الالمركزية المالية 

برج البراجنة- الغبيرة - المدني 

عربيالمركز اللبناني للدراساتتنموي
- العمل البلدي في لبنان 

دراسة ميدانيّة وتقييم للتجربة
2002


