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 انٓٛئخ األكبدًّٚٛخ انًشزركخ

انزرثٛخ انٕطُٛخ ٔانزُشئخ : لطى 
 انًذَٛخ

 انزرثٛخ انٕطُٛخ ٔانزُشئخ انًذَٛخ: انًبدح

 انضبَٕٚخ انؼبّيخ : انشٓبدح

 /ػهٕو انؾٛبح / اعزًبع ٔالزصبد :انفرع

 َطبَٛبدآداة ٔإ /ػهٕو ػبيخ 

 -9-ًَٕرط رلى 

 ضبػخ ٔاؽذح: انًّذح 

 

ّٕرح 6102-6106ٚراػٙ رؼهٛك انذرٔش ٔانزٕصٛف انًؼّذل نهؼبو انذراضٙ )ًَٕرط يطبثمخ  (ٔؽزٗ صذٔر انًُبْظ انًط  

ّٔل  (صًبَٙ  ػاليبد)ػهٗ يطزٕٖ انًؼبرف : انًغبل األ

 

 أٔاًل: أعت ة"صّؼ" أٔ "خطأ"، ػٍ انغًم اٜرٛخ يصؾؾًب   انخطأ: )ارثغ ػاليبد(

 السٌاحةالبٌئٌةتعنًزٌارةالمواقعالطبٌعٌةكالمغاورواالودٌةومجارياالنهاروالغاباتوالشواطئ.أ

 .حفظاالمنفًالداخلهًانالمهمةاالساسٌةللجٌش.ب

من%01حصلعلىاقلمناذاٌعادالمبلغالمودعلدىالحكومةمنقبلالمرشحاذاخسرفًاالنتخاباتالنٌابٌةاو.ج

 .االصوات

 .نائبا 011عددالمقاعدفًالمجلسالنٌابًاللبنانً.د

 صبًَٛب: اخزر االعبثخ أٔ اإلعبثبد انصؾٛؾخ فٙ كم يٍ انغًم االرٛخ: )ػاليزبٌ(

   :خالل  ًٚكٍ انزخفٛف يٍ كهفخ انفبرٕرح انجٛئٛخ يٍ  -0

                                                 

 استهالكالطاقةالكهربائٌةللتدفئة .أ 

 فرزالنفاٌاتمنالمصدر .ة 

  اعادةتشجٌرالهضابوالجبال .ط 

 .استخدامالسٌاراتالعاملةعلىالمازوت .د 

              : انًطزضُبح يٍ رطجٛك لبٌَٕ انؼًم يٍ انفئبد  -6
    

 افرادالهٌئةالتعلٌمٌةفًالمدارسالخاصة .أ 

 عمالالمصانعالكبرى .ة 

  موظفوواجراءالدولة .ط 

  .الخدمفًبٌوتاالفراد .د 

: االرؾبداد انُمبثٛخ ْٙ -3              

 نقاباتمهنٌةذاتطبٌعةواحدةتجمع .أ 

  عللعمالٌفوقااللفشخصتجم  .ة 

 علنقاباتمتنوعةذاتهموممشتركةتجم  .ط 

عنقاباتتضمالعدداالكبرمنالعمال. د  .تجم 

  :  يٍ انًٓبو انزٙ رمٕو ثٓب لٕٖ االيٍ انذاخهٙ  -4

 حراسةالسجونواالداراتالعامه .أ 

 حماٌةالحدود .ة 

 ضبطالجرائموالتحقٌقفٌها .ط 

 .مساعدةالمحاكمفًاجراءالتبلٌغات .د 
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 صبنضًب: ارثط ثخط ثٍٛ َٕع انزهٕس فٙ انؼًٕد االٔل ٔيصذرِ   فٙ انؼًٕد  انضبَٙ )ػاليزبٌ(

     تلوثالهواء -1

 التلوثبالضجٌج -2

 تلوثالتربة -3

   تلوثالمٌاه -4

  محارقالمستشفٌات-أ

قطاعالنقل  -ب  

استعمالاالالتالمزعجة-ج  

االسراففًاستعمالالمبٌدات -د  

  بطرٌقةعشوائٌةطمرالنفاٌاتالمنزلٌة-ه

  الصٌدالبحريبواسطةالدٌنامٌت-و

قطعاالشجار -ز  

.لملوثاتالناتجةعنالمراكبوالسفنا -ح   

 

 )ػاليبدضذ : )رؾهٛم يطزُذاد: انًغبل انضبَٙ

 

 (0)يطزُذ رلى 

 

:علىماٌلًقانوناستعادةالجنسٌةاللبنانٌةللمتحدرٌنمنأصللبنانًمن   األولىالمادةنصت    

لبنانٌةالٌحقلكلشخصٌتوفرفٌهأحدالشرطٌنالتالٌٌنأنٌطلباستعادةالجنسٌة -أ   

الرابعةعلىسجالتاالحصاءالتً -0   الذكورألبٌهحتىالدرجة أواقاربه الذكورألبٌه أصوله هوأوأحد كانمدرجا إذا

مهاجرٌن،الموجودة 0221مقٌمٌنومهاجرٌنوسجل0213 - 0210أجرٌتبعدإعالندولةلبنانالكبٌرأيسجالت

شرطأالٌكونالمدرجإسمهعلىالسجالتقداختارصراحة. لدىدوائراألحوالالشخصٌةفًوزارةالداخلٌةوالبلدٌات

 المادة ألحكام وفقا العثمانٌة إحدىالدولالتًانفصلتعنالسلطنة تابعٌة -2-21تارٌخ 1214منالقرار 2أوضمنا

0213. 

ولقانونالجنسٌة 0213وفقالمعاهدةلوزانعام 0221إذاكانمدرجاهواواحدأصولهالذكورفًسجالتالمقٌمٌن  -1    

،وأغفلفٌمابعدهو3/01/0256الصادرفً 52/56والقوانٌنالالحقةله،بمافٌهالقانونرقم 02/0/0214الصادرفً

 .شخصٌةأواحدفروعهتسجٌلوقوعاتهال

      6105 –رشرٍٚ انضبَٙ -06انصبدر ثزبرؿ  لبٌَٕ اضزؼبدح انغُطٛخ انهجُبَٛخ نهًزؾذرٍٚ يٍ أصم نجُبَٙ

 

 (6)رلى  يطزُذ 

رٌنمنأصللبنانًلٌحتلَّالصدارةعلىجدولأعمال   ٌ ةللمتحد  فجأًةوبسحرساحرودونسابقإنذار،قفزقانوناستعادةالجنس

ر اكن انتصو  بأسرعمم  ة،وٌقر  ٌ ةالعام  أيمن( ونعنًالمقٌمٌن)هكذاوبكل بساطة،لمٌعدلدىاللبنانٌٌن... الجلسةالتشرٌع

 . وهاوٌتدب رواالحلوللمعالجتهاالمشاكللكًٌناقش

ٌ ة   رٌنمنأصللبنانًحق همفًالجنس مالنقصدبهاالنتقاصمنقٌمةالقانونالذيٌعٌدللمتحد  مانقولهمنكالٍمساخرومتهك 

فٌه،وللمزاٌدةوللتوظٌفالسٌاسً  .والعودةإلىاالنتماءللوطناألم،بلللشكلالمبتورالذيأُقر 

رٌنإلىحضنالوطن،والبهذهالطرٌقة.. هكذاوبكل بساطةنعم رون.. نقوللٌسهكذانعٌدالمغتربٌنوالمتحد  المغتربونالمتحد 

األدراجوالنسٌان،كماغٌرهمنالقوانٌن  ً المغتربونٌعودون. الٌعودونإلىوطنهمبقانوٍنٌبقىحبراًعلىورقوٌذهبط

األدنىمنتوف رفرصالعملعندماٌعودوطنهمإلٌهم،وعن متهااألمنواالستقراروالحد  ماتالعودة،وفًمقد  دماتتوف رفٌهمقو 

 .واالستثمار

تإلىهجرتهممنذعشراتالسنٌنوالتزال،وقبلذلككل ه المغتربونٌعودونعندمانعملعلىإلغاءاألسبابوالعواملالتًأد 

إلىالوطنبصلةعلٌناأننعٌدالمغتربٌنكمواطنٌن لبنانٌٌنولٌسأرقاماًفًطوائفتتنازعهموتوظفهمفًحساباتالتمت 

تإلىخرابلبنانوكانتسبباًفًتهجٌرهم  .وأد 

ٌ ةأجدادهموآبائهم،ماٌوث قشعورهمو هذاالقانونهوانتصارللمغتربٌناللبنانٌٌنالذٌنٌسعونالستعادةجنس ٌعتبرالبعضأن 

ٌ ةفٌه،ماٌساهمبتعزٌزباالنتما عهمبالتالًعلىالعودةإلىربوعهأوإقامةاالستثماراتالتجار ءواالرتباطبوطنهماألم،وٌشج 

 . وازدهاراالقتصادالوطنً

          56يغهخ انًغزرة انؼذد  - يٙ انخطٛت -زْٛر دثص : إػذاد                                                                            
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 :اَطالًلب يٍ انًطزُذٍٚ أعت ػٍ األضئهخ اٜرٛخ

 (زبٌػالي)                                        .تًٌتناولهاال لفكرةاالساسٌةوا وعالنَّالمصدر،: المستندٌنمقد  .1

 

 : ٌناستخرجمنالمستند .2

 (خػالي)     0213-0210الشروطالضرورٌةالستعادةالجنسٌةبالنسبةللمدرجةاسماؤهمعلىسجالت-أ

                 (زبٌػالي)                                                مقوماتعودةالمتحدرٌنالىالوطن-ب

  للمغتربٌنوسبلتشجٌعهمللعودةالىالوطناستعادةالجنسٌةقانونلماوردفًالمستندٌناعالهحولاستنادا . 2

 (خػالي)               منالمجالاالقتصاديواالجتماعًفًكلالمنتشرٌنمعللتواصلةواحدةعملٌةوسٌلاذكر 

 

 (ػاليبد ضذ )دراضخ ٔضؼٛخ يشكهخ   :انًغبل انضبنش 

اقترعقرارالنظامالنسبًفًلبنانوجرتاالنتخاباتعلىاساسهفًإحدىالدوائرالتًلهاعشرةمقاعدوإلنفترضانهجرى  

  .الفا 041فٌها

 الفا 61نالتالالئحةاالولى 

 الفا 32والالئحةالثانٌة 

 الفا21 والالئحةالثالثة 

 

 (ػاليبد صالس )                      .لطرٌقةالكسراالكبرحددعددالمقاعدالتًتنالهاكلالئحةوفقا -1

ٌ نمٌزتانللنظامالنسبًعلىصعٌدعدالةالتمثٌل -2  (خػالي)        .ب

         الدعممطلبهممعلىالشبابالقٌامبهنسلوكٌاقترح ،لكًتستطٌعاالقتراعالبدمنتخفٌضسناالقتراع -3

 (زبٌػالي)                                                                                                                

 

 

 ػًاًل يٕفمًب
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 انٓٛئخ األكبدًّٚٛخ انًشزركخ

انزرثٛخ انٕطُٛخ ٔانزُشئخ : لطى 
 انًذَٛخ

 انزرثٛخ انٕطُٛخ ٔانزُشئخ انًذَٛخ: انًبدح

 انضبَٕٚخ انؼبّيخ : انشٓبدح

 /ػهٕو انؾٛبح / اعزًبع ٔالزصبد :انفرع

 َطبَٛبدآداة ٔإ /ػهٕو ػبيخ 

 -9-ًَٕرط رلى 

 ضبػخ ٔاؽذح: انًّذح 

 

ّٕرح 6102-6106رراػٙ رؼهٛك انّذرٔش ٔانّزٕصٛف انًؼّذل نهؼبو انّذراضٙ )أضص انّزصؾٛؼ   (ٔؽّزٗ صذٔر انًُبْظ نًط

 انًالؽظبد انؼاليخ اإلعبثبد انًمزرؽخ انطؤال

ّٔل (بدػالي صًبَٙ)ػهٗ يطزٕٖ انًؼبرف : انًغبل األ  

 

 

 :ٔاًلأ

  صح-أ

المهمةاالساسٌةللجٌشهًالدفاععناالرضخطأ-ب
 .بومقاومةايعدوانخارجًعوالش

ٌعادالمبلغالمودعلدىالحكومةمنقبلخطأ  -ج
المرشحاذافازفًاالنتخاباتالنٌابٌةاوحصلعلى

 .المقترعٌنمناالصوات 01%

 .012عددالمقاعدفًالمجلسالنٌابًاللبنانً خطأ -د

 ػاليبد ارثغ 

صؼػاليخ ٔاؽذح نكم إعبثخ   

َٔصف ػاليخ نهخطأ َٔصف 

 ػاليخ نزصؾٛؼ

 

ًًٛب :صبَ  

 

 

 ج -ب. 0

  ب. 1

 .ج -ا. 2

 ب. 3

زبٌػالي  

 ػاليخ ٔاؽذح نكم ضؤالَصف 

فٙ ؽبل ٔعٕد اعبثزٍٛ 

انؼاليخصؾٛؾزٍٛ رمطى   

 :صبنًضًب

 

ز–ب.0  

ج .1  

ه–د.2  

و -ح.3  

 ػاليخ نكم إعبثخ صؾٛؾخرثغ  ػاليزبٌ

 )ػاليبد ضذ: )رؾهٛم يطزُذاد: انًغبل انضبَٙ

0 

 

 : 0المستند

 /  قانون/ نص :َٕػّ

قانوناستعادةالجنسٌةاللبنانٌةللمتحدرٌنمنأصل:انًصذر 
1104 -تشرٌنالثانً-01الصادربتارخلبنانً   

 شروطاستعادةالجنسٌة :انفكرح االضبضٛخ

  : 1المستند 

 نص: َٕػّ

مجلةالمغترب - مًالخطٌب -زهٌردبس: إعداد :يصذر
 41العدد

للعودة:االضبضٛخ انفكرح والمتحدرٌن المغتربٌن تشجٌع سبل
 الىالوطن

 ػاليزبٌ

 رثغ ػاليخ نكم َٕع

 ػاليخ نكم يصذررثغ 

 

 ػاليخ نكم يٕضٕع َصف 

 

1 

  :انشرط ْٕ-أ

او صراحة اختار قد السجالت على اسمه ٌكون ال ان

السلطة عن انفصلت التً الدول احدى بعثة فً ضمنا

 . العثمانٌة

 ػاليخ
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 انًالؽظبد انؼاليخ اإلعبثبد انًمزرؽخ انطؤال

انطرق انزٙ رشغغ انًغزرثٍٛ ٔانًزؾذرٍٚ انؼٕدح انٗ  - ة

 :انٕطٍ

 ماتالعودة،وفًعندما متهااألمنتتوف رفٌهمقو  مقد 

األدنىمنتوف رفرصالعمل واالستقراروالحد 

 .واالستثمار

 المغتربونٌعودونعندمانعملعلىإلغاءاألسباب

تإلىهجر تهممنذعشراتالسنٌنوالعواملالتًأد 

 .والتزال

 قبلذلككل هعلٌناأننعٌدالمغتربٌنكمواطنٌنو

ازعهموتوظفهملبنانٌٌنولٌسأرقاماًفًطوائفتتن

تإلى إلىالوطنبصلةوأد  فًحساباتالتمت 

 .خرابلبنانوكانتسبباًفًتهجٌرهم

 (يمٕوػاليخ نكم ) ػاليزبٌ

2 

ٔضٛهخ ػًهٛخ ٔاؽذح نهزٕاصم يغ انًُزشرٍٚ فٙ كم يٍ  -

 :انًغبل االلزصبد٘ 

اٌجادالشروطالقانونٌةالمشجعهعلىاالستثمارفًلبنان 

. 

تنظٌمجوالتللمسؤولٌناللبنانٌٌنالىدول: االعزًبػٙ 

 االنتشار

  .                                                تعلٌمالمغتربٌناللغةالعربٌة:   انضمبفٙ 

 

 

 خػالي

 

 

 

  ٔضٛهخ ػاليخ نكمَصف 

 (ػاليبد ضذ)دراضخ ٔضؼٛخ يشكهخ  :انًغبل انضبنش 

 

 

الئؾخ ٔفمب نطرٚمخ انكطر ػذد انًمبػذ انزٙ رُبنٓب كم . 0

 04111=  01 ÷041111احتسابقٌمةالمقعد: االكجر

 . مقاعد  3=  04111÷ 61111: الالئحةاالولى 

 مقاعد 2=  04111 ÷ 32111: الالئحةالثانٌة

 مقعد 1=  04111 ÷ 21111الالئحةالثالثة

 .وٌعودالمقعداالخٌرلالئحةاالولىكونالكسراالكبرلها

 (عٕاةػاليخ نكم ) صالس ػاليبد

 :يٛسربٌ نهُظبو انُطجٙ ػهٗ صؼٛذ ػذانخ انزًضٛم  .6 

ٌفسحفًالمجالامامتمثٌلمختلفالقوىالسٌاسٌة 

 وٌساعدعلىنشواالحزابونموها

النظامالنسبًٌستطٌعانٌمثلمختلفاالحزابوالقوى 

 السٌاسٌةبحسبحجمهاالحقٌقً

ٌحققالنظامالنسبًفًالدوائرالكبرىتمثٌالاعدلمن 

 . النظاماالكثري

 يٛسح ػاليخ نكمَصف  ػاليخ
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 انًالؽظبد انؼاليخ اإلعبثبد انًمزرؽخ انطؤال

   :ب نذػى يطهجٓىًػهٗ انشجبة انمٛبو ثٓضهٕكٍٛ . 3

 اللجوءالىالتظاهر 

 مراجعةالمسؤولٌن 

 تقدٌمعرٌضةللمجلسالنٌابً 

 التواصلمعوسائلاالعالملتبنًاقتراحهم 

 .             تعمٌقوعٌهمالسٌاسًواظهارهبشتىالوسائل 

 ػاليخ نكم الزراػ ػاليزبٌ

 


