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 انٓٛئخ األكبدًّٚٛخ انًشزركخ

انزرثٛخ انٕطُٛخ ٔانزُشئخ لسى 
 انًذَٛخ 

 انزرثٛخ انٕطُٛخ ٔانزُشئخ انًذَٛخ: انًبدح

  انثبَٕٚخ انؼبّيخ: انشٓبدح

 /ػهٕو انسٛبح / اخزًبع ٔالزصبد :انفرع

 َسبَٛبدآداة ٔإ /ػهٕو ػبيخ 

 -7 -ًَٕرج رلى

 سبػخ ٔازذح : انًذح
 

ّٕرح( 6102-6102نهؼبو انذراسٙ ٔانزٕصٛف انًؼّذل راػٙ رؼهٛك انذرٔس ٚ) ًَٕرج يسبثمخ ٔززٗ صذٔر انًُبْح انًط  

ّٔل  (ثًبَٙ ػاليبد)ػهٗ يسزٕٖ انًؼبرف : انًدبل األ

 (ػاليبدرثغ أ: )،  يصسسًب   انخطأ"خطأ"أٔ " صّر"ـث اٜرٛخ  اندًمأخت ػٍ : أٔاًل

المطلقة من اعضائه بناء لعرٌضة ٌوقعها  باألكثرٌةٌحق للمجلس البلدي بعد اربعة اعوام ان ٌنزع الثقة من الرئٌس   -1

 . ربع االعضاء

  .هااعالناتمعلوماتها او ن مصادرؤسسة االعالمٌة عممساءلة الب تسمح  الشفافٌة المالٌة-2

 . امام مجلس شورى الدولة  ضده وىالناخبٌن بتقدٌم دع لبٌتم محاسبة النائب من ق -3

  .محكمة المطبوعات بقضاٌا وسائل االعالم   تنظر -3

 

 (  ػاليزبٌ) :اكزت انؼجبراد اٜرٛخ فٙ يكبَٓب انصسٛر فٙ اندذٔل ادَبِ :ثبَٛب

 -وزارة الداخلٌة والبلدٌات -موظفون فً المالك او موظفون منتدبون او مكلفون ظرفٌون من االهالً -جمعٌة مستقلة

 .متطوعون على االغلب

 انذفبع انًذَٙ انصهٛت االزًر انهجُبَٙ 

 انؼُبصر انجشرٚخ 
 

  

 انًرخؼٛخ انمبََٕٛخ  
 

  

 

 (ػاليزبٌ) :خبثبد انًُبسجخ ايأل اندذٔل اٜرٙ ثبال :ثبنثب

َزخبثبد انجهذٚخاال انًدبل  االَزخبثبد انُٛبثٛخ 

 ر َٛطبق انزرش

 

  

 يٓهخ رمذٚى طهجبد انزرشٛر 

 

  

 ر ٛاندٓخ انزٙ رمذو انٛٓب طهجبد انزرش

 

  

انًرخغ انصبنر نهُظر فٙ انطؼٌٕ ثُزبئح 
 االَزخبثبد
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 (ػاليبدسذ )رسهٛم يسزُذاد : انًدبل انثبَٙ 

 (1)يسزُذ رلى 

  

واألفكار لكل شخص الحق فً حرٌة الرأي والتعبٌر، وٌشمل هذا الحق حرٌة اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء 
 .وتلقٌها وإذاعتها بأٌة وسٌلة كانت دون تقٌد بالحدود الجغرافٌة

 يٍ االػالٌ انؼبنًٙ نسمٕق اال َسبٌ  11انًبدح                                                                      

 

 (2)يسزُذ رلى 

فالحٌاد شًء والموضوعٌة . بٌنه وبٌن الموضوعٌة كضرورة مهنٌةكثٌر من الوسائل االعالمٌة تعتمد الحٌاد وهنا ٌتم الخلط 

ان تكون محاًٌدا، أي أن ال تكون مع هذا أو ذاك، أي أن ال تكون مع نفسك وال مع غٌرك؟ وهذا األمر ٌتعارض . شًء آخر

ٌمكن أن تكون محاٌدا  فكٌف. مع أولى األسس التً ٌقوم علٌها االعالم باعتباره مرآة للمجتمع ومعبرا ومدافعا عن قضاٌاه 

وغٌر مؤٌد أو منحاز لقضاٌا مجتمعك؟ فالحٌاد مستحٌل بل أنه ٌصل الى الخٌانة أمام القضاٌا المصٌرٌة كالحقوق الوطنٌة 

فالموضوعٌة أمانة مهنٌة، أما الحٌاد فهو هروب . أما الموضوعٌة فهً ضرورة مهنٌة تهدف الى نقل الحقائق بدقة. المشروعة

خبارٌة ازاء كل ما تقدم ٌشهد بعض االعالم حالة تبعٌة وخاصة فً البرامج السٌاسٌة واإل. لواجب الوطنًوعدم التزام با

والعدٌد من البرامج وهذا ما ٌسهم لألسف الشدٌد، فً تزٌٌف الوعً لدى الرأي العام تجاه القضاٌا الوطنٌة واالجتماعٌة 

ان المهنٌة تقتضً التزام . المهنً فً العدٌد من المؤسسات االعالمٌة والثقافٌة ، وهذا عائد الى عدم االلتزام بقواعد العمل

ٌّة ونقل الحقائق بدّقة وأمانة والتعامل مع الخبر المسد الى مصدر موثوق وواضح وله مصداقٌة عالٌة كما تقتضً . الموضوع

رأي الطرف اآلخر ، وذلك حفاظا  شرط االستماع الىاً المهنٌة أٌضا نقل رأي شخص له عالقة بالحدث أكان موالٌا أم معارض

هذا األمر ٌساعد أٌضا على حماٌة المؤسسة االعالمٌة والحفاظ على مصداقٌتها وابعاد تهمة التحٌز . على التوازن فً االعالم 

 .عنها

را للدفاع وال ٌجوز ،فً مطلق األحوال، أن ٌستخدم عنوان الدفاع عن حرٌة واستقالل االعالم وتعددٌة وظٌفته االخبارٌة ، ستا

 .عن مصالح بعض االستثمارات والمصالح المرتبطة بأشخاص او جماعات

 (ثزصّرف)ػهٙ رّيبل، اإلػالو ثٍٛ انًُّٓٛخ ٔاالسززجبع . د                                

 

 اَطاللب يٍ انًسزُذاد اخت ػٍ االسئهخ االرٛخ:

 (ػاليزبٌ)                       . التً ٌتناولها الرئٌسةنوعه ، مصدره والفكرة :  ٌنقدم كال من المستند. 1

: ٌناستخرج من المستند. 2  

                 والتعبٌر                                                مضامٌن حرٌة الرأي -أ

 ( خػالي)

  ( خػالي)                                                                                    . مقومات المهنٌة االعالمٌةال اثنٌن من  -ب

  .فً حاالت محددةالسبب الذي ٌجعل الحٌاد ٌتعارض مع االسس التً ٌقوم علٌها االعالم  -ج

 ( ػاليخ) 

.الوطنٌة واالجتماعٌة والثقافٌة   ٌشٌر المستند الثانً الى تزٌٌف الوعً لدى الرأ ي العام تجاه القضاٌا.  3  

 (خػالي)                                                                .حدد اثنٌن من مواصفات الرأي العام  –

 (ػاليبدسذ )دراسخ ٔضؼٛخ يشكهخ  :انثبنث  انًدبل

 .وعلى صحة المواطن  ًاالقتصاد الوطنتتفاقم وتتزاٌد المشكالت البٌئٌة بشكل خطٌر مما ٌنعكس سلبا على 

 (ٌبزػالي)                              .فكرتٌنمن خالل ادارة البٌئة فً لبنان  وءالخسائر االقتصادٌة الناجمة عن سن بٌّ  -1

 (ٌبزػالي)                                   .تفعٌل تطبٌق التشرٌعات البٌئٌة افكار دور الحكومات فًاربع د من خالل حدّ  -2

  (ٌبزػالي)                                                                 .وٌر سلوكك البٌئًاقتراحات تسهم فً تط اربعة مدّ ق -3
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 ػًاًل يٕفمًب

 

 

 انٓٛئخ األكبدًّٚٛخ انًشزركخ

اانزرثٛخ انٕطُٛخ ٔانزُشئخ :لسى 
 انًذَٛخ 

 ٔانزُشئخ انًذَٛخانزرثٛخ انٕطُٛخ : انًبدح

  انثبَٕٚخ انؼبّيخ: انشٓبدح

 /ػهٕو انسٛبح / اخزًبع ٔالزصبد :انفرع

 َسبَٛبدآداة ٔإ /ػهٕو ػبيخ 

 -7-ًَٕرج رلى 

 سبػخ ٔازذح: انًّذح 
 

ّٕرح 2117-2112رراػٙ رؼهٛك انّذرٔس ٔانّزٕصٛف انًؼّذل نهؼبو انّذراسٙ )أسس انّزصسٛر   (ٔزّزٗ صذٔر انًُبْح انًط

 انًالزظبد انؼاليخ اإلخبثبد انًمزرزخ انسؤال

 (ثًبَٙ ػاليبد ) ػهٗ يسزٕٖ انًؼبرف: انًدبل االٔل

 

 

 :ٔاًلأ

الثقة من الرئٌس بعد ثالث  ٌحق للمجلس سحب -خطأ  -أ

 .سنوات

  صح -ب

ئه ادا ٌتم محاسبة النائب من قبل الناخبٌٌن عبرمراقبة  -خطأ  -ج
عدم انتخابه فً الدورة اعادة انتخابه او وخالل مدة والٌته 

 المقبلة

 صح  -د

 ػاليبدرثغ أ

 سؤال ػاليخ ٔازذح نكم 

 َٔصف ػاليخ نكم رصسٛر 

رمسى انؼاليخ انٗ َصفٍٛ 
 ػُذ رصسٛر انخطأ 

ًًٛب   : ثبَ

نصهٛت االزًر ا 
 انهجُبَٙ

 انذفبع انًذَٙ

انؼُبصر 
 انجشرٚخ

متطوعون على 
 االغلب

موظفون فً 
المالك او 

موظفون منتدبون 
مكلفون  او

ظرفٌون من 
 االهالً

انًرخؼٛخ 
 انمبََٕٛخ

وزارة الداخلٌة  جمعٌة مستقلة
  والبلدٌات

 ٌبزػالي
اخبثخ ػاليخ نكم َصف 

 صسٛسخ
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 انًالزظبد انؼاليخ اإلخبثبد انًمزرزخ انسؤال

  :ثبنًثًب
َزخبثبد اال 

 انُٛبثٛخ
 َزخبثبد انجهذٚخاال

 َطبق انزرشر 

ٌحق الترشح عن 

 اٌة دائرة انتخابٌة 

ٌنحصر حق الترشح 

فً البلدة التً ورد 

اسمه فً قوائمها 

.االنتخابٌة  

يٓهخ رمذٚى 

طهجبد 

 انزرشٛر 

قبل ستٌن ٌوما 

على االقل من 

موعد اجراء 

  االنتخابات

قبل عشرة اٌام على 

االقل من موعد 

االنتخابات ءاجرا  

اندٓخ انزٙ 

رمذو انٛٓب 

 طهجبد انزرشر 

 وزارة الداخلٌة
مركز المحافظة او 

 القائمقامٌة

انًرخغ 

انصبنر نهُظر 

فٙ انطؼٌٕ 

ثُزبئح 

 االَزخبثبد 

المجلس 

 الدستوري 
 مجلس شورى الدولة

 

 ٌبزػالي
إخبثخ ػاليخ نكم رثغ 

 صسٛسخ
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 انًالزظبد انؼاليخ اإلخبثبد انًمزرزخ انسؤال

 )ػاليبدسذ : )رسهٛم يسزُذاد: انًدبل انثبَٙ

1 

 

 :المستند االول 

 مادة من اتفاقٌة االعالن العالمً لحقوق االنسان / َص: َّٕػ
 من االعالن العالمً لحقوق االنسان  11مادة   :يصذرِ -  

واستقاء األنباء حرٌة الرأي والتعبٌر  :انفكرح انرئٛسٛخ  -  
واألفكار وتلقٌها وإذاعتها بأٌة وسٌلة كانت دون تقٌد بالحدود 

 ػاليزبٌ  .الجغرافٌة

 رثغ ػاليخ نكم َٕع

 رثغ ػاليخ نكم يصذر

 : المستند الثانً

 نص: َّٕػ
ٌّة واالستتباع . د:   يصذرِ - علً رّمال، اإلعالم بٌن المهن
 ( بتصّرف)

شروط المهنٌة االعالمٌة ودور االعالمٌٌن  : انفكرح انرئٛسٛخ -
 . فً الرأي العام  التأثٌرفً 

فكرح ػاليخ نكم َصف 

 رئٛسٛخ
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 يضبيٍٛ زرٚخ انزؼجٛر  -أ

  فً حرٌة الرأي والتعبٌر الحق -

الحق فً حرٌة  حرٌة اعتناق اآلراء فً  وٌشمل هذا الحق-

 اعتناق االراء 

 

 خػالي
 

 يمٕيبد انًُٓٛخ االػاليٛخ  -ة

التعامل مع   - التزام الموضوعٌة ونقل الحقائق بدقة و أمانة   -
  .الخبر المسند الى مصدر موثوق وله مصداقٌة عالٌة

نقل رأي شخص له عالقة بالحدث أكان موالٌا أم معارضا  - 
شرط االستماع الى رأي الطرف اآلخر  وذلك حفاظا على 

  .التوازن فً االعالم

 ػاليخ
 يمٕوػاليخ نكم َصف  

 اثٍُٛانًطهٕة 

 :انسجت -ج

ال ٌجوز فً مطلق األحوال، أن ٌستخدم عنوان الدفاع عن حرٌة 
وظٌفته االخبارٌة ، ستارا للدفاع عن واستقالل االعالم وتعددٌة 

مصالح بعض االستثمارات والمصالح المرتبطة بأشخاص او 
 .جماعات

  خػالي

3 
 :يٕاصفبد انرأ٘ انؼبو ْٙ 

تلتزم قضاٌا المجتمع وتدلً براٌها فً كل ما التً  -
 ٌجري من احداث هامة فٌه 

 

 ػاليخ

 

 

 صفخػاليخ نكم َصف 

 (ػاليبد سذ )يشكهخ  دراسخ ٔضؼٛخ :انًدبل انثبنث 

 

 ( موت ، مرض ، اعاقة )  انجشرٚخ ًدبلان -1

 استنزاف الموارد والطبٌعة -   

 تراجع عائدات السٌاحة :  انًدبل انسٛبزٙ -   
 يدبلػاليخ نكم  ػاليزبٌ

 :رفؼٛم رطجٛك انزشرٚؼبد انجٛئٛخ  دٔر انسكٕيبد فٙ -2

 . من التشرٌعات المجتزأة اقرار قانون عام  للبٌئة بداًل  -

 (عقوبات رادعة )التزام تطبٌق هذه التشرٌعات  -

 هٌل عناصر المؤسسات المسؤولة عن تنفٌذ هذه التشرٌعات أت -

 عطاء المواطنٌن حق االدعاء فً الجرائم البٌئٌة إ -

 َصف ػاليخ نكم دٔر ػاليزبٌ

 :الزرازبد رسٓى فٙ رطٕٚر انسهٕن انجٛئٙ ارثغ -3 

 التحصن بالثقافة البٌئٌة  -

 االنتساب الى الجمعٌات لبٌئٌة  -

 االلتزام بممارسة بٌئٌة سلٌمة  -

 .االلتزام بتطبٌق القوانٌن البٌئٌة -

 ػاليخ نكم يمزرذ َصف ٌبزػالي

 


