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 االسم:
 الرقم:

 تتضّمن المسابقة ثالثة مستندات وأربعة أسئلة:
 )١مستند (

أحدثت الهجرة تحّوال في شخصّیة لبنان الدیموغرافّیة وبنیة اقتصاده، وسوق العمل فیه. فكانت صّمام أمان لنظامه 
ّي الذي نتجت عنه األزمات المعیشّیة وغیرها، إّال أّن ذلك االقتصادّي واالجتماعّي في مواجهة حاالت الجمود والتقهقر االقتصاد

أحدث نزفـًا خطیًرا في نوعّیة المهاجرین، الذین كانوا في معظمهم من أصحاب الكفاءات والقوى العاملة الشاّبة المؤّهلة والمدّربة 
ة من الید العاملة الوطنّیة، لتحّل مكانها الید والضرورّیة في مرحلة إعادة البناء واإلعمار، ما أّدى إلى إفراغ سوق العمل الداخلیّ 

العاملة األجنبّیة. وقد أّدت الهجرة إلى امتصاص نسٍب مختلفة من البطالة في لبنان، وتأمین  عائدات مالّیة ساهمت في 
طّي العمالت التخفیف من ترّدي أوضاعه االقتصادّیة واالجتماعّیة وفي سّد قسم من العجز في میزانه التجارّي ورفع احتیا

الصعبة لدیه، رغم الخطر على العملة الوطنّیة نتیجة نقل بعض العمالت الصعبة إلى خارج البالد بطریقة منتظمة ومتصاعدة، 
 من قبل الید العاملة األجنبّیة.                      

 (بتصّرف) االلكترونّي:  "نیل وفرات.كوم" عن الموقع                                                                      
 

 )٢مستند (
یمكن أن توّفر النقابات في حیاتها الداخلّیة فرصة كبیرة لتدریب مالیین المواطنین على الدیموقراطّیة الكتساب الخبرة الالزمة 

دائم ألدائها وتعدیل األنظمة والقوانین وصوًال لممارستها. لكن تحقیق ذلك یرتبط ارتباًطا وثیًقا بتجدید الحیاة النقابّیة عبر التقییم ال
 إلى التثقیف العّمالي الذي ُیَعّد أحد أهّم المؤّشرات على فعالّیة العمل الدیموقراطّي.

إّن المشاركة الفعلّیة للمواطن في العمل النقابّي تدّربه على المشاركة في العمل العاّم في إطار حقوق وواجبات محّددة، كما 
التعبیر عن الرأي واالستماع للرأي اآلخر، فضًال عن المشاركة في االنتخابات الختیار قیادات النقابة على كّل  تدّربه على

 المستویات وما یستتبع ذلك من أدوار وأهّمها الرقابة على األداء والمحاسبة على النتائج. 
 عبد الغّفار شكر، موقع "حریتنانت". (بتصّرف)                                                                                 

 
 )٣مستند (

على السلطات العاّمة أي تدّخل من شأنه أن یحّد من الحّق في التنظیم  ٨٧حّظرت اتفاقّیة منّظمة العمل الدولّیة رقم 
لهذا الحّق. وعلیه، یتوّجب على الّدولة أو یحول دون الممارسة المشروعة  -بما في ذلك الحّق في التفاوض الجماعيّ  -النقابيّ 

حیثما دعت الضرورة إلى ذلك، اّتخاذ تدابیر تهدف إلى تشجیع وتیسیر التفاوض الطوعّي بین أصحاب العمل أو منّظمات 
أصحاب العمل ومنّظمات العّمال، بقصد تنظیم أحكام وشروط االستخدام من خالل اتفاقات جماعّیة. ویتعّین تسویة المنازعات 
من خالل التفاوض بین األطراف أو من خالل آلّیة مستقّلة ومحایدة، مثل الوساطة والتحكیم، یتّم إنشاؤها على نحٍو یكفل ثقة 

 الطرفْین المعنّیْین.
                                    (بتصّرف) ٢٠٠٤وائل نظیف، المعاییر الدولّیة لحرّیة العمل النقابّي،                                                      

 
 
 
 



 

 
 :األســئـلـة

 

 (ثالث عالمات)      تناولها. یالتي  ألة: نوعه، مصدره والمس)٣ -٢ – ١( اتالمستند كال� من قدِّم -١
 

 
 :ات األفكار التي ُتْظِهراستخرج من المستند -٢

 ثالث عالمات)(                          ل)(المستند األوّ النتائج السلبّیة لهجرة اللبنانّیین. -أ
 (ثالث عالمات)                   )الثاني(المستند للممارسة الدیموقراطّیة. عدادتأثیر العمل النقابّي في اإل -ب
  )ثالث عالمات(                     )لث(المستند الثا. في حمایة الحّق في التنظیم النقابيّ الدولة  دور -ج 
 
 

 .قراطّیة في المجتمعو المستند الثاني إلى أهمّیة العمل النقابّي ودوره في تثبیت أسس الدیم ُیشیر -٣
 

 ،الشروط التنظیمّیة لنقابات المهن الحّرة إلى ااستنادً  – أ
 )أربع عالمات(                                       بّین أربعة أسباب تجعل هذه النقابات فاعلة ومؤثِّرة.   
 .ركائز الدیموقراطّیة الحوار بین المواطن والمسؤولمن -ب
     ات)ثالث عالم(   أوضح دوَرْین للمؤّسسات اإلعالمّیة في تعزیز هذا الحوار.                           -  
  ان)ــتـالم(عهمّیته.            أوبّین  حّدد تدبیًرا قانونّیـًا واحًدا یرمي إلى حمایة الحرّیة اإلعالمّیة، -ج
 
                   

 ن.ن متنافستیْ على الئحتیْ  دي" إلى عضوّیة المجلس البلدّي،ها" األكبر" وأخیه دانیالمن " ترّشح كلّ  -٤
 . المجلس البلديّ  الفوز بعضوّیةمنهما على عدد من األصوات یخّوله  وقد حصل كلّ    

 (عالمة واحدة)     نه؟  بّرر إجابتك.           أیمكن األخوین أن یشغال مًعا عضوّیة المجلس البلدّي عی-أ
  ،بّین التدبیر القانونّي الذي ُیّتخذ في مثل هذه الحالة-ب

  ان)ـالمتـ(ع    المرجع الصالح الّتخاذ هذا التدبیر.                                           سّم و  
 (ثالث عالمات)                             .جالس البلدّیةخطوات إجرائّیة للترّشح لعضوّیة الم ثالثحّدد -ج      
                                                                    (ثالث عالمات)          المداخیل المالّیة للمجالس البلدّیة.                     لزیادةقّدم ثالثة مقترحات -د       
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  نشئة المدنیةمادة التربیة الوطنیة والت مشروع معیار التصحیح
جزء 
 العالمة التصحیح السؤال

١ 

 )ربع عالمة(. نّص : لنوعا -   )١مستند رقم ( •
 )ربع عالمة( .(بتصّرف) "نیل وفرات.كوم"عن الموقع االلكتروني : المصدر -               
 )نصف عالمة(إیجابّیات وسلبّیات الهجرة من لبنان : المسألة -               

 )ربع عالمة(. نّص : النوع -   )٢م (مستند رق •
 )ربع عالمة( .عبد الغفار شكر، موقع "حریتنانت". (بتصّرف): المصدر -               
 نصف عالمة)(. دور النقابات في تفعیل الممارسة الدیمقراطّیة: المسألة -               

 )ربع عالمة(. نّص : النوع -   )٣مستند رقم ( •
   (بتصّرف)    ٢٠٠٤ وائل نظیف، المعاییر الدولّیة لحرّیة العمل النقابّي،: المصدر -               
 ربع عالمة)(

 )نصف عالمة دور الدولة في حمایة الحق في التنظیم النقابي. (: المسألة -                    

٣ 
عالمة 
لكل 
 مستند

 أ -٢

 النتائج السلبّیة للهجرة: •
 یة المهاجرین من أصحاب الكفاءات والقوى العاملة الشابة.احداث نزف خطیر في نوع -
 إفراغ سوق العمل الداخلّیة من الید العاملة الوطنّیة لتحّل محّلها الید العاملة األجنبّیة. -
  نقل العمالت الصعبة إلى خارج البالد بطریقة منتظمة ما یشّكل خطًرا على العملة الوطنّیة. -

٣  
عالمة 
 لكّل فكرة.

 ب -٢

 :للممارسة الدیمقراطّیة االعدادتأثیر العمل النقابّي في  •
 ُتدّربه على المشاركة في العمل العام في إطار حقوق وواجبات محّددة. -
 التعبیر عن الرأي واالستماع للرأي اآلخر. -
 المشاركة في االنتخابات الختیار قیادات النقابة على كّل المستویات. -
 والمحاسبة على النتائج.الرقابة على األداء  -

٣  
عالمة 

واحدة لكّل 
 فكرة

 ج -٢

 في حمایة الحق في التنظیم النقابي: دور الدولة •

اّتخاذ تدابیر تهدف الى تشجیع وتیسیر التفاوض الطوعّي بین أصحاب العمل أو منّظمات أصحاب  -
 العمل ومنّظمات العّمال.

 ات جماعیة.تنظیم احكام وشروط االستخدام من خالل اتفاق  -
تسویة المنازعات من خالل التفاوض بین األطراف أو من خالل آلّیة مستقّلة ومحایدة تكفل ثقة  -

 الطرفین.

 

 أ -٣

 :اسباب تجعل نقابات المهن الحرة فاعلة ومؤئرةأربع  •
 .تتمّتع بصالحّیات تنظیمّیة وتأدیبّیة تضفي علیها الطابع المؤّسسيّ  -
بموجب قرار ما ُیبعدها عن االستنسابّیة والذاتّیة ویحررها من التدخالت  تنشأ بموجب قانون ولیس -

 السیاسّیة
 االنتساب إلیها إلزامّي لممارسة المهنة مّما یعّزز ثقافة المشاركة وینّظم ممارسة المهنة. -
 انتخاب الرئیس یكون من القاعدة ما ینعكس على صّحة التمثیل. -

   ٤ 
عالمة 

 لكل فكرة



 ب -۳

 لمؤسسات اإلعالمیة في تعزیز الحوار:ل انر دو  •

 اطالع المواطنین على مواقف المسؤولین وأرائهم  بأمانة وموضوعیة. -
توسیع قاعدة المشاركة ومنح المواطنین فرصًا متساویة للتعبیر عن أرائهم وٕایصالها إلى  -

 المسؤولین.
 

۲  
 عالمة 
 لكلٍّ دور.

 ج -۳

 : ( المطلوب تدبیر واحد مع أهمیته)یة اإلعالمیة وأهمیتهالتدبیر القانوني الذي یحمي الحر   •
 .لمالیة: الشفافیة االتدبیر القانوني -
 .حمایة اإلعالم من سلطة رجال المال واألعمالأهمیته:  -
 .تعددیة اآلراء وتوسیع قاعدة المشاركةالتدبیر القانوني :  -
ائها بحریة من خالل منحها فرصًا متساویة حمایة حّق كل شرائح المجتمع في التعبیر عن آر أهمیته:  -

 .عبر وسائل اإلعالم
 : تعزیز التواصل بین المواطن والمسؤول.التدبیر القانوني -
: تقریب المواطن من المسؤول واسماع صوته لتعریف المسؤول عن حقیقة آراء الناس ومواقفهم أهمیته -

 تمع. والسعي إلیجاد حلول لكل القضایا التي تمّس مصالح المج
 

۳ 
عالمة 
ونصف 
للتدبیر 
وعالمة 
ونصف 
 لالھمیة

 أ -٤
 كال   •
 لبلدي بین األقارب من درجة معینة (التمانع)الجمع في عضویة المجلس ا یجوزالتبریر : ال  •
 

۱  

 ب -٤
 : صدور قرار بفوز األكبر سنًا.التدبیر القانوني •
 في مركز المحافظاتلمحافظ :  القائمقام أو االمرجع الصالح التخاذ هذا التدبیر •
 

۲  
عالمة 

 لكل اجابة 

 ج -٤

 ثالث خطوات اجرائیة للترّشح لعضویة المجلس البلدي •
 تنظیم تصریح لدى الكاتب العدل  یتضّمن اسم البلدیة التي یترّشح لعضویتها.  -
 تقدیم الطلب بالترشح الى القائممقام او المحافظة في مركز المحافظات. -

 عشرة ایام على االقل من موعد االنتخابات.یقّدم الطلب قبل  -

 إیداع تأمین قدره خمسمایة ألف لیرة لبنانیة. -

 

۳ 
عالمة 
لكل 
 خطوة

 د -٤

 لمجالس البلدیةلثالثة مقترحات لزیادة المداخیل المالیة   •
 تفعیل جبایة الرسوم البلدیة أو زیادتها. -
 ستفادة من استثمارها.حدائق، مالعب، مسارح... واالمسابح، تشیید أماكن سیاحیة،  -

 تنظیم مهرجانات فنیة وثقافیة وتراثیة لالستفادة من ریعها.  -

  انشاء مشاریع اقتصادیة ( مولدات كهرباء، صحون القطة...) -
 بناء وحدات سكنیة وتجاریة لبیعها او تأجیرها.  -

  .التوأمة مع بلدیات اجنبیةمشاریع  -
  .اطار اتحاد البلدیاتتنفیذ مشاریع استثماریة مع بلدیات مجاورة في  -

 ( أو ایة فكرة تعطي المعنى المطلوب)                                 

 
۳  

عالمة 
لكلِّ  احدةو 

 فكرة
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