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 .لمسابقة ثالثة مستندات وأربعة أسئلةتتضّمن ا 
 )١مستند رقم (

ا، فال على نحٍو غیر مسبوق في األدبّیات السیاسّیة اللبنانّیة، باتت نظرة اللبنانّیین إلى تعاظم الهجرة في أوساطهم ترتدي طابعًا مأساوی� 
نان نفسه، فاللبنانّي في ُعرفه رجل أسفار ال ینتهي من یتورَّع البعض عن تصویر الهجرة في صورة الوباء الخطیر الذي قد یهدِّد بقاء لب

 طواف حول العالم حّتى یسارع إلى طواف جدید.
هجرة. إّن تدّني المستوى المعیشّي في لبنان وانتشار البطالة وانعدام الضمانات االجتماعّیة وعدم تكافؤ الفرص، هو ما دفع اللبنانّي إلى ال

سنة،  ٤٠و  ٢٠ یر فیكمن في أّنها طاولت فئة الشباب المتعّلمین ذوي الكفایات مّمن تتراوح أعمارهم بینأّما أسوأ ما في هجرة العقد األخ
ولم تعْد تقتصر على جذب الفائض منهم عن حاجة لبنان كما كانت الحال من قبل. فالكثیر من األرقام واإلحصاءات ُتشیر إلى هجرة 

ردها المنتجة ونزف القدرات المالّیة باإلضافة إلى تغییر شكل الهرم السّكانّي، بحیث أّن شاملة ألصحاب الكفایات ما یحرم البالد من موا
 سوق العمل اللبنانّیة باتت عاجزة كلی�ا عن تأمین فرص عمل لهم.

 .٢٠٠٢شباط  ١١ -جریدة النهار
 

 )٢مستند رقم (
ربیة وخلق السلوك واإلدراك اإلیجابّي، وبالتالي تعتبر لقد أصبحت وسائل اإلعالم في العصر الحدیث أحد العوامل المؤّثرة في الت

كعنصر ومحّرك أساسّي في اإلرشاد البیئّي. والمساهمة في الحدیث عن موضوع البیئة واإلعالم هو واجب وطنّي یجب أن یدخل في 
البیئة الطبیعّیة والبیئة االجتماعّیة ضرورة  صلب حیاتنا الیومّیة وأن یكون بالتالي قناعة وطنّیة ومحورًا عند جمیع المواطنین، فالتفاعل بین

ولى الدولة حتمّیة وال یتّم التفاعل بشكله المنطقّي والعلمّي إّال عن طریق أكبر مؤّسسَتْین متوافرَتْین داخل البیئة االجتماعّیة: المؤّسسة األ
ا للبیئة یشمل كّل  المسائل البیئّیة وتلتزم بتطبیق هذه القوانین ومالحقة المخالفین وٕانزال كسلطة تشریعّیة وتقریرّیة وتنفیذّیة، ُتشرِّع قانونًا عام�
 أشّد العقوبات بحّقهم، والثانیة وسائل اإلعالم كمؤّسسات إرشاد وتوعیة.

من  والمواطن كعنصر أساسّي داخل المجتمع علیه االلتزام بالقوانین التي تسّنها الدولة من جهة وما تقّدمه وسائل اإلعالم من مضامین
ٕاعالمّیة جهة ثانیة. ألّن صیانة البیئة عملّیة ال یمكن أن تنّظمها النواحي التشریعّیة والتكنولوجیا العلمّیة فقط وٕاّنما هي مسألة تربوّیة و 
القوانین أیضًا. ولعّل أهمّیة اإلعالم تكمن في أّنه ینّمي السلوك البشرّي بما یتماشى وأهمّیة صیانة البیئة، ویجعل المواطنین یخدمون 

ل ویساهمون في تطویر هذه القوانین أیضًا؛ فدور وسائل اإلعالم یتّم عن طریق تنمیة معلومات األفراد واّتجاهاتهم ومبادئهم في هذا المجا
 حّتى تصبح جزءًا من سلوكهم وتفكیرهم.

 . ٨٥و ٨٤، ص. ١٩٩٥د. حّسانة رشید، الحركة البیئّیة اللبنانّیة واقع وآفاق، 
 

 )٣( مستند رقم
َحرص المشترع في قانون عقود العمل الجماعّیة والوساطة والتحكیم لتنظیم شروط العمل وتأمین ضمانات اجتماعّیة، على إنهاء النزاع 

للتوازن وٕابقاًء على التعاون القائم بین أصحاب العمل واألجراء عن طریق تسویته بصورة هادئة بتقریب وجهتْي النظر المتعارضَتْین، حفظًا 
زات المنشود بین فریقْیه وذلك لرأب الصدع في العالقات التي ینبغي أن تظّل مرعّیة بقاعدة التفّهم والتفاهم في مجتمع العمل. وتتبّدى میّ 

نزاع عمل جماعّي إلى طلبها، الوساطة كونها شاملة تستوعب جمیع نزاعات العمل الجماعّیة وهي ملِزَمة، فإذا لم یبادر أحد الفریقْین في 
سة یأخذ مدیر عاّم وزارة العمل المبادرة بعرض النزاع على الوساطة... ثّم إّنها سریعة فتستمّر حّتى تخلُّف أحد الفریقْین عن حضور الجل

استدعاٌء خطّي لعرض النزاع على  الثانیة لتنتهَي في مّدة ال تتجاوز أسبوعْین اعتبارًا من تاریخ عقد الجلسة األولى، وهي احتفالّیة یحّركها
الوسیط، وأخیرًا هي مسبقة لدرء أسباب الشكوى طالما أّن اإلضراب بسبب نزاع عمل جماعّي هو إضراب غیر قانونّي عند حصوله قبل 

 وأثناء مرحلة الوساطة.
 . ٥٢٤و ٥٢٣، ص. ١٩٩٧قانون العمل اللبنانّي، الطبعة الثالثة 



 
 : األســئـلـة

 

 ات)ـ(ثالث عالم         تناولها. یالتي  ألة: نوعه، مصدره وحّدد المس) ٣ - ٢ – ١( اتالمستند ال� منك قدِّم -١
 

 :اتاستخرج من المستند -٢
 )ونصف ان(عالمت            ل)(المستند األوّ  الدوافع االقتصادّیة واالجتماعّیة للهجرة. – أ

 )ة ونصفالمـ(ع           ل)(المستند األوّ  .انعكاسات هجرة الشباب على المجتمع اللبنانيّ  -ب
 ات)ـ(ثالث عالم                 )ثاني(المستند ال الجهات المسؤولة عن المحافظة على البیئة ودور كلٍّ منها. -ج
 )ـانـالمتـع(           )ثالث(المستند ال .لوساطة والتحكیملعقود العمل الجماعّیة  اتإخضاع نزاع إیجابّیات -د
 

 .عالقات أصحاب العمل باألجراء یرعى ،) إلى أّن قانون العمل كتشریع اجتماعيّ ٣ُیشیر المستند رقم ( -٣
 ات)ـ(ثالث عالم          وبیِّن مّیزتَْین لهذا القانون. (واستثناءاته) حدِّد نطاق تطبیق قانون العمل – أ      

 ات)ـ(ثالث عالم                أذكر نوَعْي عقود العمل وبیِّن فرَقْین بینهما. -ب
 عدیدة،تمّكنت الحركة النقابّیة نتیجة النضال الطویل والمستمّر من تحقیق مطالب  -ج

 وما تزال مطالب أخرى لم تتحّقق حّتى الیوم. 
 )اتـ(ثالث عالم      بیِّن ثالثة من اإلنجازات التي حّققتها الحركة النقابّیة وثالثَة مطالب لم تتحّقق بعد.     - 

 
  وجواد زیاد مختار البلدة :النتخابات البلدّیةل ترشیحه اللبنانّیةعدد من أبناء إحدى البلدات  قّدم -٤

والعشرین  ةوماهر طالب جامعّي في الحادی،ونبیل صاحب متجر في هذه البلدة، نیةموّظف فئة ثا
 من عمره.

 

-ب عالمـات) أربع(    ة العضوّیة في المجلس البلدّي.،الشرط الالزم الكتسابه صفمرّشحین،بالنسبة لكّل من البیِّن –أ 
 قّدم إلیها تصاریح المرّشحین، واذكر المّدة القانونّیةـحدِّد الجهة الصالحة التي تُ 

 )عالمة ونصف(                        خاللها قبول أو رفض طلب الترشیحات. بتّ یُ التي  
 )المةـعنصف (                  ئج االنتخابات البلدّیة.في نتا فصلـأذكر المرجعّیة الصالحة التي ت -ج
 قْید سجّلهم خارج نطاقها، بتعدیل قانون البلدّیات  یقع ُیطالب القاطنون في بلدات -د

 یتمّكنوا من المشاركة في االنتخابات البلدّیة حیث یقطنون ترشُّحًا واقتراعًا.لكي 
 ات)ـ(ثالث عالم                  قدِّم تبریَرْین لهذه المطالبة.
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 مسابقة في مادة التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیة مشروع معیار التصحیح
 واحدة ساعة :المدة

 :سماال
 :الرقم

جزء 
 العالمة التصحیح السؤال

١ 

 )١مستند رقم ( •
 )٠,٢٥(: مقالة / نّص. النوع -
 )٠,٢٥( .٢٠٠٢شباط  ١١ -جریدة النهار: المصدر -
 )٠,٥٠(: أسباب الهجرة وانعكاساتها على الوطن. المسألة -

 )٢مستند رقم ( •
 )٠,٢٥(: نّص. النوع -
 )٠,٢٥( . ٨٥و ٨٤، ص. ١٩٩٥البیئّیة اللبنانّیة واقع وآفاق، د. حّسانة رشید، الحركة : المصدر -
 )٠,٥٠(: التكامل بین الدولة واإلعالم والمواطن في المحافظة على البیئة. المسألة -

 )٣مستند رقم ( •
 )٠,٢٥(: نّص. النوع -
 )٠,٢٥( . ٥٢٤و ٥٢٣، ص. ١٩٩٧قانون العمل اللبنانّي، الطبعة الثالثة  المصدر: -
 )٠,٥٠(حّل النزاع بین طرفْي اإلنتاج.  الوساطة والتحكیم في : أهمّیةةالمسأل -

٣ 

 أ -٢

 الدوافع االقتصادّیة واالجتماعّیة للهجرة: •
 تدّني المستوى المعیشي. -
 انتشار البطالة. -
 انعدام الضمانات االجتماعّیة. -
 عدم تكافؤ الفرص. -
 لشباب.عجز سوق العمل اللبنانّیة عن تأمین فرص عمل ل -

 عالمة لكّل فكرة. ٢/١أفكار،  خمسل ونصف عالمتان ⇐

٢,٥٠ 

 ب -٢

 :إنعكاسات هجرة الشباب على المجتمع اللبنانيّ  •
 هجرة شاملة ألصحاب الكفایات ما یحرم البالد من مواردها المنتجة. -
 نزف القدرات المالّیة. -
 تغییر شكل الهرم السكانّي. -
 عالمة لكّل فكرة. ٢/١عالمة ونصف لثالث أفكار،  ⇐

١,٥٠ 

 ج -٢

 :الجهات المسؤولة عن المحافظة على البیئة ودور كلٍّ منها •
 الدولة كسلطة تشریعّیة وتقریرّیة وتنفیذّیة:  -

 .)٠,٢٥(ا للبیئة یشمل كّل المسائل البیئّیة. ا عام� تشّرع قانونً  -
 )٠,٢٥(االلتزام بتطبیق هذه القوانین.  -
 )٠,٢٥(وٕانزال العقوبات. مالحقة المخالفین  -

 وسائل اإلعالم:  -
 )٠,٢٥(ینّمي السلوك البشرّي بما یتماشى وأهمّیة صیانة البیئة.  -
 )٠,٢٥(یجعل المواطنین یخدمون القوانین ویساهمون في تطویر هذه القوانین.  -
 )٠,٢٥(لوكهم وتفكیرهم. تنمیة معلومات األفراد واّتجاهاتهم ومبادئهم في هذا المجال حّتى تصبح جزءًا من س -

 دور المواطن:  -
 .)٠,٢٥(االلتزام بالقوانین.  -
 )٠,٢٥(الحفاظ على مصادر البیئة وحسن استغاللها.  -

 عالمة واحدة للتصنیف. ⇐

٣ 

 د -٢

 :لوساطة والتحكیملعقود العمل الجماعّیة  اتإخضاع نزاع إلزامّیة •
اء بصورة هادئة بتقریب وجهتْي النظر المتعارضَتْین، حفظًا للتوازن وٕابقاًء تسویة النزاع القائم بین أصحاب العمل واألجر  -

 على التعاون المنشود بین فریقْیه.
 رأب الصدع في العالقات التي ینبغي أن تظّل مرعّیة بقاعدة التفّهم والتفاهم في مجتمع العمل. -
 عالمتان للفكرَتْین، عالمة واحدة لكّل فكرة. ⇐

٢ 

 ٣ :واالستثناءات طبیق قانون العملنطاق ت • أ -٣



  (العّمال والمستخدمون) في القطاع الخاص. جمیع أرباب العمل واألجراء -
موّظفو الدولة وأجراؤها/ أفراد الهیئة التعلیمّیة في المدارس الخاّصة/ بعض الفئات كالخدم في البیوت  االستثناءات: -

 والعّمال الزراعّیون والمؤّسسات العائلّیة...
 .اتستثناءلالعالمة  ٢/١، وللقطاع الخاصعالمة  ٢/١عالمة واحدة،  ⇐
 مّیزتان لهذا القانون: •

إلزامّیة األحكام وعدم إمكان مخالفتها وٕابطال كّل اتّفاق یخالف هذه األحكام حّتى ولو َقِبَل بها األجیر الصفة اآلمرة:  -
 .ما لم تكن أكثر فائدة له

عند غموض النّص، یتوّجب على المحاكم أن تفّسر األحكام حكمًا لمصلحة : تفسیر القانون لمصلحة األجیر -
 األجیر.

 ، عالمة واحدة لكلِّ مّیزة.عالمتان لمّیزَتْین ⇐

 ب -۳

 عقد العمل الفردّي وعقد العمل الجماعّي. أنواع عقود العمل:  •
 عقد العمل الجماعيّ  عقد العمل الفرديّ 

 خّطي / مكتوب. ).ال شروط شكلّیة (شفهي أو خّطي
فریقا العمل: صاحب أو أصحاب عمل من جهة ونقابة أجراء أو  فریقا العمل: صاحب العمل/ العامل.

 اّتحاد نقابّي من جهة أخرى.
 وجوب إیداع نسخة من العقد لدى وزارة العمل. ال دور مباشر لوزراة العمل.

 كل عقد)،عالمة ل ٢/١ثالث عالمات، عالمة واحدة لنوعْي العقود ( ⇐
 عالمتان لفرقْین، عالمة واحدة لكّل فرق.و 

۳ 

 ج -۳

 ثالثة من اإلنجازات التي حّققتها الحركة النقابّیة: •
 صدور قانون العمل. -
 صدور قانون الضمان االجتماعي. -
 صدور قانون عقود العمل الجماعّیة والوساطة والتحكیم. -
 جیر.صدور قوانین زیادة األجور والحّد األدنى لأل -
 عالمة لكّل إنجاز. ٢/١عالمة ونصف لثالثة إنجازات،  ⇐
 ثالثة مطالب لم تتحّقق بعد: •

 عدم إقرار السّلم المتحّرك لألجور. -
 عدم ضبط األسعار. -
 عدم تطبیق ضمان الشیخوخة. -
 عدم تفعیل المجلس االقتصادّي واالجتماعّي. -
 ابة.عالمة لكّل إج ٢/١عالمة ونصف لثالثة إجابات،  ⇐

۳ 

 أ -٤

 الشرط الالزم الكتساب صفة العضوّیة في المجلس البلدّي بالنسبة لكّل من المرّشحین
  /ضرورة االستقالة من المختارّیةال یجوز الجمع بین عضوّیة المجلس البلدّي وبین المختارّیة/مختار البلدة : زیاد -
 /یحّق له الترشح /ال نیةموّظف فئة ثاجواد: -
 /یكفي أن یفوز باالنتخاباتود لموانع تحول دون قبول ترّشحهال وجنبیل:  -
 /من شروط الترشح إتمام الخامسة والعشرین من العمریحّق له الترشح ال سنة/ ٢١ماهر:عمره -

 أربع عالمات ألربع حاالت، عالمة واحدة لكّل حالة ⇐
 

٤ 

 ) ٠,٥٠(ة. المحافظة أو القائمقامیّ الجهة الصالحة الستالم التصاریح:  •. ب -٤
 ۱٫٥۰ )١(خالل ثالثة أیام من تقدیم طلب الترّشح. / ویعتبر سكوتها قبوًال ضمنی�ا. مّدة قبول الترشیحات:  •

 ۰٫٥۰ مجلس شورى الدولة.المرجع الصالح:  • ج -٤

 د -٤

 األسباب: •
 اختیار أعضاء المجالس البلدّیة وفقًا لمعاییر تتناسب ومقتضیات العمل البلدّي. -
 ستبعاد الناخب عن استحضار العصبّیة والعائلّیة والحزبّیة.ا -
 عدم تغییب المساءلة والمحاسبة الموضوعّیة. -
من حّق دافع الرسوم البلدّیة المشاركة في صنع القرار البلدّي من خالل ممارسة حّق االنتخاب ضمن النطاق البلدّي  -

 الذي یسكن فیه.
 لكّل سبب. ثالث عالمات لسبَبْین، عالمة ونصف ⇐

۳ 
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