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التربية الوطنية والتنشئة المدنية

 صف الثالث الثانوي

" كلن كم يوم درس ... و عندك كل الصيفية !"



 

 

  المــــعاإل           ولاأل المحور
 

 :عالم في تكوين الرأي العام اإل أثر#

 صالح.اإل ي يحارب الفساد ويدعو الىعام محلـ   ن رأييعالم على تكووسائل اإل : تساعد ًيامحلـ   -

 والحروب.ث و  ـلوالت فقرال أفضل، وعلى محاربة في تكوين رأي عام عالمي يسعى الى غد   : تساعد ًدوليا -
 

 :عمال المسؤولينأعالم في كشف الحقائق ومراقبة اإل دور#

 والعامة.وخياراتهم الخاصة  رائهمآه ـالتي توج   موراأل لمعرفة حداث الى الناسكشف الوقائع واأل -

 معرفة.  اله في ـ ـ العام ليمارس حق الرأي وفي توعية ،الحياة العامة من التعتيم االعالمي حماية :الهدف -
 

    : نوعان، عالم ديموقراطي وحر  إالعقبات التي تحول دون قيام #

 )السياسية( . االستبداديةعقبة السلطة  -

 (.عالميإ)تعتيم  على حقيقة الخبر االطالعمنع الناس من  -

 الرسمية.جهزة عالمي باألالنشاط اإل حصر -

 مصلحة الحاكم . فقط في الكشف عن ما يصب   -

 الية( .ـمال) عمالعقبة رجال المال واأل -

 . امتالكهاعالم من خالل مساك بوسائل اإلاإل -

  رحمتهم.كلفة اإلنتاج االعالمي ما يجعل اإلعالم تحت  ارتفاع استغالل -

 (.)التسويق السياسي ةمن خالل السيطرة المالي  المساندة لهم  المواقف المادحة أو انتزاع -
 

 :والديموقراطيةعالم قوانين لحماية اإل #

 :لـمث مشروعةمن أنها والتأكد  وسائل االعالمقانون يسمح للدولة بمراقبة موارد  :الماليةالشفافية  -

 عالنات.  اإل - يـ  نتاج الفنبيع اإل -

 وسيطرة رجال المال. عالم من تأثيراإل حماية :الهدف -
 

  :المشاركةوتوسيع قاعدة  راءاآلتعدد ية  -

 . برامج سياسية من خالل عالموسائل اإل عبرية رأيها بحر   نللتعبير عمتساوية  شرائح المجتمع فرصا ًتمنح  ُ-
 

 خالل: من والسلطة المواطنالتواصل بين  تعزيز -

 وموضوعية.طالع المواطنين على مواقف المسؤولين وآرائهم بأمانة إ -

  (...مباشر )حوار للمسؤولين يصالهاإو آرائهم نللتعبير عفرص متساوية  المواطنين منحب توسيع قاعدة المشاركة -
 

 :عالم وشروطهاحرية اإل#

مات هذه  -    :الحريةمقو 

 .في المعرفة الحق   -

 خالل:من ية يصالها بحر  إو تمصدر المعلوماالوصول الى  حق   -

 للمعلومات.ق الحر  ـ  ضمان التدف -

  مصادرها.تمكين الصحافيين من الحصول عليها من  -
 

  : ( المسؤولية في حرية االعالم معنى)باألعالم مسؤولةالحرية المفهوم  -

 وقضيته.بمصلحة الفرد والمجتمع والدفاع عن وجوده  االلتزام -

 الضي قة.عن الحسابات  ًبعيدابالمصلحة العامة  االلتزام -

 والمالية.الى الضغوطات السياسية  االرتهانعدم  -

 

 حرية االعالم مصانة عبر:#

 دوليا: المواثيق واالتفاقيات -

 محليا: الدستور اللبناني -

 



 

 #ضوابط حرية االعالم:

 القوانين اللبنانية  -

 

 المحكمة المختصة في قضايا االعالم:#

 محكمة المطبوعات -

 

 #االعالم:

 مصدرها الى الجمهور.عملية نقل االحداث من  -

 

 :  عالم في تفعيل مشاركة المواطن في صنع القراراإل دور #

 تأمين التواصل بين المواطن والمسؤول. -

 على الحقائق بموضوعية . باطالعهتوعية المواطن على كل الخيارات المتاحة له  -

 المحاسبة(.  - المساءلة  -االقتراع)التغيير دوره في  الثقافة الديموقراطية لديه وإبراز تعزيز -

 إقامة التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة الفرد.  -

 يعي حقوقه وواجباته. عام حر  خلق رأي  -

 االلتزام بحدود القانون الراعي لحرية االعالم. -

 

 وسائل االعالم:#

مقسمة بين مرئية ومسموعة ومكتوبة، إضافة الى حداث واالخبار وهي الوسيلة التي يتم استخدامها في عملية نقل اال -

 اإلخبارية ،  صفحات التواصل االجتماعي اإلخبارية ...( ةاالعالم الحديث )المواقع اإللكتروني

 

 وسائل اإلعالم في إعداد الشباب وإرشادهم : دور #

 مانة .واألة ـ  بداء الرأي فيها ضمن مقاييس الدقإعرض الوقائع وتحليلها و :تكوينيدور  -

 ذ المواقف المناسبة.اتخالحداث تفاعل مع األي ،إعداد رأي عام فاعل وقوى ضغط تغييري:دور  -
 

 . اإلعالم في مراقبة أداء السلطات أوضح دور#

ف حكومي خاطىء -  الحكومة أو تقصير نيابي في مراقبة أعمال مراقبة كل ما يتهد د المصلحة العامة سواء في تصر 

 أو الموظفين في القطاعين العام والخاص.  

 الراي فيها، إطالع الرأي العام على ما يحصل في الحياة السياسية عن طريق عرض الوقائع وتحليلها وإبداء -

 التأثير في سلوك الرأي العام تجاه السلطات. وبالتالي  
  
 )الهدف( .  اأهميتهو رمي الى حماية الحرية اإلعالميةقانونية ت بيراتد #

  :التدبير القانوني -

 المالية.الشفافية  -

 حماية اإلعالم من سلطة رجال المال واألعمال. :أهميته -
 

  التدبير القانوني: -

 المشاركة.تعددية األراء وتوسيع قاعدة  -

 اإلعالم. متساوية عبر عن آرائها بحريـ ة من خالل منحها فرصا ً التعبيرحماية حق شرائح المجتمع في  :أهميته -

 

 #الرأي العام: 

 .، جمعيات، ...()أحزابالقوى الفاعلة في المجتمع  -

 

 خصائصه: -

 العام.يعنى بالشأن  -

 .يلتزم قضايا المجتمع -

 .يدلي بصراحة برأيه في جميع االحداث -



 

 العام:وسائل تحريك الرأي  -

 المؤتمرات الصحافية -

 االعتصامات والتظاهر -

 

 طرق قياس الرأي العام: -

 االستفتاء -

 االنتخاب -
  
 :اإلعالم في تشكيل الرأي العام أثر#

 تغليب المصلحة العامة. -

 كشف الحقائق ومراقبة أعمال المسؤولين. -

 التواصل بين المواطن والسلطة. تعزيز -

 

 الديمقراطية من الحرية اإلعالمية:#موقف األنظمة 

 كشف الحقائق ضمانة المجتمع -

 حرية حدودها القانون ومصلحة البالد العليا. -

 

 # موقف األنظمة الديكتاتورية:

 تخاف من الحرية اإلعالمية. -

 التعتيم اإلعالمي. -

 منع تعدد وسائل االعالم. -

 

 #مقترحات لتفعيل دور االعالم في لبنان:

 تفعيل دور نقابة الصحافة. -

 حماية اإلعالميين من المالحقات والتوقيفات. -

 ابعاد النفوذ المالي عن وسائل االعالم. -

 

 #مقترحات في تحصين االعالم من الضغوطات:

 الشفافية المالية. -

 تجزئة حصص ملكية وسائل االعالم. -

 حرية الوصول الى المعلومات. -

 

 شاركة المواطن في صنع القرار:#مقترحات تسهم في تعزيز م

 ثقافة الديمقراطية )االنتخاب، المحاسبة،...(. -

 مفهوم المواطنة. -

 التواصل بين المواطن والمسؤول. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  انــة في لـبـنـئيـبـال                الثاني المحور
 

 

 حق االنسان العيش في بيئة سليمة وصحية. )حقوق االنسان(

 

 #اسباب نمو السياحة البيئة: 

 الشعور المتزايد بالعودة الى الطبيعة. -

 بالطبيعة. ةتنامي الحضارة الصناعية ومعها االضرار الالحق -

  ة. )مواقع تراثية طبيعية، محميات طبيعية، سياحة بحرية وجبلية(. الدخل الوطني الذي تدره البيئة على الدول -

 

    :البيئة التي تهد د المخاطر#

 :أهمه اوذلك نتيجة ممارسات خاطئة  ،لويثـت تشويه، قضم، هدم، -

 الطبيعية والتراثية .واألماكن  نهرمجاري األ على اراتمة المقالع والكس  قاإ -

 الشواطئ.التعد ي على  -

 واألحراج.األشجار قطع  -

 رياف .األوفوضى البناء في المدن  -

  .الشاطئ حراج وعلىعلى مداخل القرى واألالنفايات الصلبة  انتشار -
 

 :المخاطر#

 الهدم والتشويه  -

 يطال المواقع الطبيعية والتراثية وذلك بسبب : -

 بالشروط البيئية والقانونية. االلتزامارات المنتشرة دون المقالع والمرامل والكس   -

 التربة  انجرافيسب ب  ،قطع االشجار -

 الجوفية والتصحر  تناقص المياه  -

 ع البيولوجيعلى التنو   يقضي -

 الذي : وسحب الرمل والبناء العشوائي بحرال ردم -

ر -  الحياة البحرية  يدم 

  .ل دورتها البيولوجيةــ يعطو الكائنات البحرية يمنع توالد -

 الشمس عن المياه.  يحجب نور -
 

ث#  مثل:يطال كل شيء  التلو 

ث  -   الهواء:تلو 

  حجم ثقب االوزون. وزيادة الحرارةفي  ارتفاع ونتيجته مصدره القطاع الصناعي ووسائل النقل

ث -  : نتائج هذا التلو 

 نسان .أمراض صدرية عند اإل -

 ( .أمطار حمضية)حراج ضعاف األإة ويبنتآكل األ -

 تلويث التربة والمياه الجوفية والمزروعات . -
                                

ث  -   :بالضجيجالتلو 

 السمع.ة الدموية وحاس   في الجهازين الهضمي والعصبي والدورة رـ  ل ويؤثـسببه وسائل النق
 

ث المياه  -  :  هامصادره كثيرة أهم   ،تلو 

 ...الدفتيريا - التيفوئيد ل:ـمثالهضمي  مراض في الجهازأات كيماوية تسب ب ـثتحتوي على ملو  وبتذلة مُ المياه ال -

ب الى المياه الجوف مطارات الهوائية التي تتساقط مع األـثالملو   -  والجارية.ية ـ  فتتسر 
 

ث التربة -  :  تلوُّ

 والنفايات المنزلية. نتاجيةاإل النفايات الصلبة الصادرة عن مختلف القطاعاتث الهواء والمياه والناتج عن تلو   -
 



 

 المرتفعة:الفاتورة البيئية #

  .فاتورة بيئية مرتفعة ً يدفع لبنان حاليا ً -

 المحلـ ي.ع سنوياً من الناتج هذه الفاتورة ترتف -

 .نسان وبموارده الطبيعيةبصحة اإل ؤد ي الى الضرريالبيئي  التدهور اهذ -

 كلفة معالجة االضرار الناتجة عن التلوث واضرار الطبيعة. -

 الفاتورة الصحية المرتفعة بسبب تزايد االمراض الناتجة عن التلوث. )الدولة تدفع تكلفة العالج(. -
 

 
 

ث في  أثر#    البيئية:الفاتورة  ارتفاعالتلوُّ

 :بشرية خسائر -

 مراض المزمنة .األ - عاقة الدائمةاإل - رـ  كالموت المب -

  الموارد:على صعيد  خسائر -

  نتاجاإل انخفاض -

 نقص في الموارد والثروات الطبيعية  -

 البيئية. صالح الخسائرضافية إلإتكاليف  -

 :السياحيةصعيد  ىخسائر عل -

 في السياحة البيئية  تراجع -

  السياحية.العائدات  على سلبي   انعكاس -

 
 

      .(القوانين التي تحمي البيئة)  البيئة في حمى القانون#

 أبرزها: ،عد ة لحمايتها ومراسيم عديدة ضعت قوانينوُ  -

 :قانون الغابات -

 .حراج والمياه والتربة والمواقع السياحية األ استغاللم ينظـ   -

 ....(األرز الصنوبر) األشجار الصمغيةسبقة، ويمنع قطع جازة مُ إل األشجار الحرجيةع قطع خض  يُ  -

 :د البري  قانون الصي   -

 صيدها. نواع المسموحالنافعة، ويحد د األ ويمنع صيد الطيور شباك،الدبق وال   استعماليمنع  -

 :قانون الصيد البحري  -

  .سماكباك وحجم األش  رات، ويحد د طرق الصيد وال  ـالسموم والمتفج   استعماليمنع  -

  :نيدُ قانون التنظيم المُ  -

 وحماية البيئة. دنيالمُ  رلتطو  ا بين توازنا ًق ـ  يشرف على تنظيم المدن والقرى ويحق -

 قانون الصناعة : -

 العامة . والراحة بالسالمة العامة والهواء والمياه السكن وعدم اإلضرار عن مراكز االبتعاديلزم المصانع  ُ-

 :قانون النظافة العامة -

   عالنات.اإل بتذلة ولصقمُ نقاض والمياه الالنفايات واأل من مضار للحفاظ على المناظر -

 على الشكل التالي: ارات والمراملـم عمل المقالع والكس  التي تنظـ   التشريعات -

ع همصادر الميال  عن ـقعلى األ متر 1000 االبتعاد -  .بيوت سكن 5، وتجم 

 االرض.عادة تأهيل إالمتفجرات ونوعيتها، و استعمالوكيفية  االرتفاعتحديد  -

ة والمواد الخط   جرما ً الذي يعتبر القانون - ث البيئة بالنفايات الضار   رة . كل عمل يلو 

 والخاصة.مالك العامة يات في األمن كل التعد   القانون الذي يحمي اآلثار -

 والمواقع الطبيعية والتاريخية والعلمية والسياحية . القانون الذي يحمي المناظر -

 قبل المعالجة .  البحر الُمبتذلة في مجاري المياه أورمي المياه  المرسوم الذي يمنع تصريف أو -

رات السياحية أو الشواطئم الذي ينظـ   المرسوم -  الصناعية. للمبر 

 

 

 

 



 

  :التشريعاتمدى فاعلية هذه #

 صعوبات تحول دون حماية البيئة:  -

  تجاهل القوانين -

 .فقدان التوعية  - يةمكانيات الماد  ضعف اإل -
 

 

  التشريعات:تفعيل هذه  خطوات#

  السلطة الرسمية -

 تخفيض الفاتورة البيئية -

 صارم    تطبيق القوانين بشكل التزام -

 القوانين.عن تنفيذ  ةالعناصر المسؤولتأهيل  -

 

 هلي:المجتمع األ القطاع أو -

 الوعي )ندوات، محاضرات(.  الرقيب البيئي ونشر القيام بدور -

  ضاغطة.ة تشكيل قو   -إعالنات بيئية  إصدار -

 

 #تخفيف كلفة الفاتورة البيئية:

 المحافظة على التراث الثقافي ومنع التعدي على اآلثار. -

 المحافظة على التراث الطبيعي )منع المقالع والكسارات العشوائية وقطع األشجار( -

 إقامة المحميات الطبيعية. -

 االهتمام بالسياحة البحرية )منع التعدي على الشاطئ(. -

 

 # اقتراحات تسهم في تنشيط السياحة البحرية:

 الحفاظ على الشواطئ وتنظيمها ومعاقبة ملوثيها. -

 تطبيق القوانين التي تحظر ردم البحر وشفط الرمل. -

 حسن استخدام الواجهة البحرية. -

 الصحي نحو الشواطئ.عدم توجيه مياه الصرف  -

  التشدد في تطبيق قانون الصيد البحري.-
 

 

 المعالجة:طرق #

 لبعض مشاكل البيئة أبرزها:  ًتكون حال نهناك أساليب وتقنيات عد ة يمكن أ

 : ثلتخفيف التلو   -

 القاحلة.راضي األ حراج وتشجيرحماية األ - النظيفة الطاقة غير استهالكخفض  -

 المصانع.الفيلتر لتنقية دخان  استعمال -
 

  : لتخفيف الضجيج -

 الَجماعية.ل ـتشجيع وسائل النق - ةغير المزعجاآلالت  استعمال -

 عن المناطق السكنية. جمصادر الضجيبعاد إ -
 

 : النفايات المنزلية ص منللتخلـ   -

 المصدر والمكباتالنفايات عند  فرز -

  .والكرتون والمعادن والزجاجالورق  عادة تدويرإ -

 لتوليد الطاقة .على درجة مرتفعة  الحرق -
 

ة -  : في مجال الصح 

 .(المدن تنظيم فوضى -منع قطع االشجار -)منع المقالع والكسارات المحافظة على التراث الطبيعي -

 التعدي عليها.ثرية ومنع ماكن األباأل االهتمامالمحافظة على التراث الثقافي من خالل  -

 (.... الشواطئبالسياحة البحرية )منع التعد ي على  االهتمام -
 



 

  المدني: عدور المجتم#

 ومحاضرات.البيئي من خالل تنظيم ندوات  ينشر الوع -

 العامة.ماكن واأل الشواطئالقيام بنشاطات بيئية تشمل تنظيف  -

 هلية لتشكيل قوة ضاغطة .التنسيق بين الجمعيات األ -
 

ر أو الفرد المواطن أو #      البيئي؟سلوكنا  كيف نطو 

 .سلوكيات اآلخرين يف للتأثير بدور الرقيلعب  -

 .االنتساب الى جمعيات بيئية -

 .والثقافة البيئية باألخالقالتحص ن  -

 
 

 ...العالقة المستدامة بين سالمة البيئة وبرامج التنمية  أو لمعالجة من خالل التنمية البشرية المستدامةا#

ـا ً ونوعا ً التنمية البشرية المستدامة هي نظرة شمولية هدفها تحسين ظروف ال -  حياة لجميع الكائنات كم 

 ستدام .في بيئة سليمة، من خالل نمو  اقتصادي رشيد ومتوازن ومُ   

 سليمة.بممارسة بيئة  االلتزامهي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   يــاراللبـنانــنـتـشإلا             الـثالث المحور
 

 : أسباب الهجرة#

  :اقتصادية -

 البطالة . -ي تدنـ  ـالمستوى المعيشي المُ  -الخانقة  االقتصاديةزمة األ -
 

 :  سياسيــة -

 اإلنغالق الطائفي والمناطقي . -جتماعية إنعدام العدالة اإل -من السياسي غياب األ -
 

 :                                                                               نتائجهــا #

 : ًإيجابيـا -

م للبنان . مورد مالي   -  مه 
 

  :  ًسلبيــا -

 : مظاهره ي في المجتمع ومن أبرزخلل بنيو   -

لها الى  -  هجرة دائمة .هجرة الكفاءات وتحو 

 .  االقتصاديةنتاجية سلبي على اإل أثر -

 و وخصوبة المجتمع .سلبي على معد الت النم   أثر -
 

 : التي تسهم في الحد  من الهجرة )مواجهة نزف الموارد البشرية( ةيالرسم الخطوات#

 و .بهدف تحسين نوعية النم   االقتصادي ءتطوير األدا -

 هلي .السياسي من أجل تعزيز السلم األ ختطوير المنا -

 لتأمين سيادة المصلحة العامة .  صبح المساءلة والشفافية دربا ًالسياسي فت ءتطوير األدا -
  
 :تمرـضرورات التواصل المس  #

 . االنتشاربين  لبنان وبلدان و ،األواصر بين  لبنان المقيم  ولبنان المغترب الحاجة لشد   -

 الخطاب الرومانسي بالخطاب الواقعي العلمي والموضوعي . استبدال -

 . عمار لبنانإعادة ، وإلسرائيليةحاجة لبنان الى دعم أبنائه لمواجهة التحديات اإل -
 

 أشكال التواصل :#

  :الرسميةاالشكال  -

 في البيانات الوزارية.     نذكر المغتربي -

 . الخارجية بوزارة المغتربين وزارة دمج -

 االغتراب. رسمية لبلدانوتنظيم زيارات  اغترابيهعقد مؤتمرات  -
 

   غير الرسمية:شكال األ -

 الجامعة اللبنانية الثقافية لدعم لبنان المقيم )مؤتمرات ولقاءات( . -
 

 :ية للتواصل الوسائل العلم  #

 :سـيـاسـيـا ً -

 .والمشاركة السياسية العامة اللبنانيةية الجنس   استردادحق  -

 .ي صنع القرارفتمثيلهم في المجلس النيابي، للمشاركة  -
 

 :  ًاقتصاديا -

عة على المشاركة في المشاريع االقتصادية إ -  ل:ـمثيجاد الشروط القانونية المشج 

 خفض الضرائب ..... - ستثماراتاإل تشجيع -

 غتراب .تنظيم جوالت وزيارات للمسؤولين اللبنانيين الى دول اإل -

 : ثـقافيا ً  -

 للمغتربين.حياء مدارس تعليم اللغة العربية إل غترابية،التنسيق بين وزارة التربية والمؤسسات اإل -



 
 

 

 :  ًعالمـياإ -

 .    وتزويدها بالمواد الالزمة  غترابية الناطقة بالعربيةعالم اإلدعم وسائل اإل -

 .االغترابلتصل الى بالد  المرئي والمسموع  عالم الرسميتقوية وسائل اإل -

 .التراث في الخارج الذين ساهموا في نشر االنتشاربدعين من أبناء تكريم المُ  -
 

 ؟كيف يشارك اللبنانيون المنتشرون في تطوير وطنهم االم#

 : ًثقافيا -

 .اللغة العربية تعزيز -

 .التراث اللبناني في أوساط المغتربين نشر -

 تنظيم ندوات ومؤتمرات. -
 

 : ًقتصادياأ -

 ستثمار في الوطناإل -

 الدعم المادي   -

 تعزيزالسياحة . -
 

 : ً إعالميا -

 إصدارالمجالت والصحف -

 ل أخبارالوطن .ـذاعات ومحطات تلفزة تنقإإنشاء  -
 

 : ًسياسيا -

 .تشكيل قوى ضاغطة لدعم القضايا الوطنية  -

 .المشاركة في الحياة السياسية -

 .صحاب المواقع من المنتشرينأدعم  -
 

 : مواجهة نزف الموارد البشرية#

د من الهجرةإ عبر -   .يجاد الظروف المالئمة للح 

 بحاث العلمية األ يجاد مراكزإصحاب الكفايات من المنتشرين، من خالل أ استرجاع -
 

 : من طاقات المبدعين اللبنانيين في الخارج لالستفادة #اقتراحات

 المبدعين.طاقات  الستثمارفي لبنان  ثمراكز أبحاإقامة  -

 تنظيم مؤتمرات وندوات متخص صة بمشاركة المغتربين . -

 منها. االستفادةإعداد برامج لتبادل الخبرات بهدف  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          اتــابــنتخن واإلــالمواط          الرابع المحور
 

 

 االنتخابات:المشاركة في #

 منها: االنتخاباتللمشاركة في  شروط معي نة توافر ال بد  من -

 الفرد: دور -ةوالمحاسبالقرار المشاركة في  -

 .موقف منه التخاذ إخطارهالذي  المساءلة والمحاسبة من خالل مراقبة أداء النائب -

ن برؤيته وخطـ   اقتنعيقترع الناخب لمن  -  أساء.ه السياسي وأدائه ومواقفه، ويحجب صوته عم 
 

 (  ًاقتراعا االنتخابات)من له الحق  المشاركة في  المشاركة:شروط هذه  -

 ية والسياسية .ع بحقوقه المدن  ـ  سنة من عمره المتمت 21لكل لبناني أكمل -

 .وارد في قائمة المنتخبين اسمه -

 سنوات. 10من  أكثرلبناني  -
 

 :االنتخاباتله المشاركة في  يحق   من ال -

 ة .المحرومون من الحقوق المدني   -ة االمني  الجيش والقوى  ضباط وعناصر -
 

  ية( :)المدلوالت السياس   االنتخاباتنسبة المشاركة في #

 . ) % ( المشاركة بالنسبة المئوية = نسبة x 100قترعين معدد ال  

 عدد الناخبين المسجلين  

   

 السياسية:لها مدلوالت كثيرة في الحياة  وانخفاضهانسبة المشاركة  ارتفاعان #

 :تعنينسبة المشاركة  ارتفاع -

 االنتخابية.رضى الناخبين عن الظروف المحيطة بالعملية  -العام المواطن بالشأن  اهتمام -

  للمشاركة.قدرة بعض القوى الفاعلة على تعبئة المواطنين  -
 

   :علىيدل  االنخفاض -

 دراك ألهمي ة االنتخابات كوسيلة للمشاركة في صنع القرار .إال مباالة وعدم  -

 االنتخابية.عدم رضى الناخبين عن الظروف المحيطة بالعملية  -

 رادة الشعبية .ضعف شرعية مجلس النواب لعدم تجسيده لإل: النتيجة   -
 

نة أسماؤهم في اللوائح #  االنتخابات؟في  هي التي تحد د نسبة المشاركة االنتخابيةهل أعداد الناخبين المدو 

   .باالنتخابات ، بل بعدد الذين شاركوا فعليا ًعداد الواردة في اللوائحاس باألـقتُ ال ُمشاركين لكال، ألن نسبة ا -

 .% 75%  و 50بين نسبة المشاركة تكون عادة ً -
 

 الديموقراطية : االنتخاباتشروط  من#

 (:ماته)مقو   - قانون االنتخاب -

 (.االنتخابية عادل )تحديد الدوائر انتخابيتمثيل صحيح للمواطن من خالل قانون  -

    المال وتحقيق، لمنع هيمنة نفاق( على الحملة االنتخابيةحين )تحديد سقف اإلتحقيق تكافؤ الفرص بين المرش   -

 االنتخابيين.عالن واإل معالتنظيم اإل - االنتخاباتنزاهة   
 

 االنتخابية(. ةسير العملي)شروط  -العمليات االنتخابية -

 الضغوط.عن رادته بعيدا ًإ التعبيرينن الناخب من ليتمكـ   ة والنزاهةتأمين أجواء من الحري   -

ة اللوائح  - زل(صول )المع  جرائها وفق األإو االقتراعضبط عملية  -من والطمأنينة األ توفير -  االنتخابية.صح 
 

 

 

 

 

 



 

من#  عالن النتائج بشكل سليم :إ شروط تؤ 

 المرشحين.مندوبين عن  قترعين بحضورمأوراق ال فرز -

 في لجنة القيد الىرفعه وع عليه مع مساعدَيه والمندوبين، يوقـ   في محضر تدوين رئيس القلم نتائج الفرز -

 االنتخابية.الدائرة   

 

  النيابية:مبدأ الوكالة #

 بمجموعه.قابلة للتجزئة للمجلس  ماعية غيرة كوحدة جَ ـم  تهبها األ هي وكالة َجماعي ة، -

  سنوات. 4 لمد ةلزامية إ غير ة مطلقةـوكالة عام   هيوتمثيلية  -

 النائب عن األمة وليس عن الدائرة. -

 الوكالة النيابية غير قابلة للعزل. -

 

 

   .()سن  القوانين االشتراعي بالدورعالقة النائب  اشرح#

كليه، بل النائب ال يعمل بأوامر -  العامة.لما تقتضيه المصلحة  بعا ًت    وتوجيهات مو 

 ناخبيه.عن أدائه أمام  لغير مسؤو هو -

 الحقة. انتخاباتفي  سياسيا ً هتجوز محاسبتما ـ  نإ ،سحب الوكالة النيابية منهال يمكن  -

ته التشريعية االن سيمار -  كثرية وتُطب ق على كل اللبنانيين .وتُتخذ القوانين باألئب مهم 
 

 االنتخابية: توزيع المقاعد النيابية والدوائر#

عة: مقعدا ً 128عدد المقاعد النيابية  ، يبلغاالنتخاببموجب قانون  -  موز 

 بين المناطق .  ًايـ نسب - بين طوائف كل من الفئتين يا ً نسب   - (64-64) حيين والمسلمينيبالتساوي بين المس -

    الدينية والطائفية للمرشحين  انتماءاتهم اختالفيعتمد لبنان مبدأ الهيئة الناخبة الواحدة، فيقترع الناخبون على  -

 وليس الطائفة التي ينتمي اليها .، ة جمعاءـم  ل األطوائفهم، على أساس أن النائب يمثــ صة لعن المقاعد المخص    

 الوطنية . الغاية : ترسيخ الوحدة -
 

 النيابية؟ لالنتخاباتالدعوة  تتـ مكيف ومتى #

 النيابة.  مد ة النتهاءالسابقة  ًيوما 60 حديد هيئة المجلس في خاللمقتضى الدستور، تجري الدعوة لتب -

يوما على  90تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات االنتخابية  بين بة بمرسوم، وتكون المهلة تُدعى الهيئات الناخ -

 األقل.
 

 :النيابية لالنتخاباتح الترشي#

 :الترش ح يجوزهمن  - شروط الترشيح -

 عمره.من  25ال أتم   وارد في قائمة الناخبين اسمهكل لبناني  -

 ية والسياسية ـ  ع بحقوقه المدنالمتمتـ   -

 .سنوات 10 نم أكثرلبناني منذ  -
 

 الترش ح.أوراق  - آلية الترشيح#

 في آن واحد. انتخابيةمن دائرة  ال يجوز ألحد الترش ح في أكثر -

 يقد م لوزارة الداخلية تصريحا ً مصد قا ً لدى كاتب العدل عن الدائرة التي يريد الترش ح فيها خالل مهلة أقصاها  -

 . االنتخابيوما ً من موعد  60  

  ح(يالترش )رسم انتخابيليرة بمثابة تأمين  ماليين 8يدفع المرش ح مبلغ  -

 للقانون.اإليصال النهائي، إال   إذا تبي ن أن ترشيحه مخالف  عطىأيام يُ  5وبعد يحتفظ بإيصال من صندوق المالية، -

 أيام. 3خالل  باعتراضهيمكن للمرشح مراجعة مجلس شورى الدولة الذي يفصل  -

 

 

 

 



 

 تسجيل اللوائح #

المرشحين ان ينضووا في لوائح وان يفوضوا أحدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعا لدى الكاتب العدل لكي  على  -1

يقوم بتسجيل هذه الالئحة لدى الوزارة وذلك في مهلة اقصاها اربعون يوماً قبل الموعد المحدد لالنتخابات، وال يقبل بعد 

 . هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها

 

كان الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية، اما  إذاساعة(  24تعطي الوزارة ايصاال بقبول تسجيل الالئحة )خالل  -2

 24اذا لم يكن هذا الطلب مستوفيا كل او بعض هذه الشروط فتعطي الوزارة ألعضاء الالئحة المطلوب تسجيلها مهلة 

تسري هذه المهلة اعتبارا من تاريخ ابالغ مفوض الالئحة المشار ساعة ألجل تصحيح طلب التسجيل تحت طائلة رفضه. 

 .اليه في البند أعاله

ساعة من تاريخ  24يكون القرار الصادر عن الوزارة برفض التسجيل قابال للطعن امام مجلس شورى الدولة خالل مهلة 

خالل مهلة مماثلة ويكون قراره في ابالغ مفوض الالئحة المشار اليه اعاله على أن يبت مجلس شورى الدولة بالطعن 

 .هذه الحالة نهائيا ال بقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية

 

 # في حساب الحملة االنتخابية وتعيين مدقق حسابات:

يتوجب على كل مرشح والئحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى "حساب الحملة االنتخابية"، وان  .1

 بتصريح الترشيح، افادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.يرفق 

ال يخضع حساب الحملة االنتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح والئحة متنازال حكما عن السرية المصرفية  .2

 لهذا الحساب بمجرد فتحه.

النفقات االنتخابية عن طريق هذا الحساب حصرا وذلك خالل  يجب ان يتم استالم جميع المساهمات ودفع جميع .3

 كامل فترة الحملة االنتخابية.

يعود لكل مرشح والئحة ان ينظم االجراءات المعتمدة لديه الستالم األموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة  .4

 االنتخابية وصالحية دفع النفقات االنتخابية، مع مراعاة احكام هذا القانون.

 .ال يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة اال بموجب شك

يتوجب على كل مرشح والئحة لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب  .1

 كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه الى الهيئة.

باب خارجة عن إرادة أي منهما، تودع األموال عند تعذ ر فتح حساب مصرفي وتحريكه، ألي مرشح أو الئحة ألس .2

المخصصة للحملة االنتخابية للمرشح أو الالئحة في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية والذي يحل محل الحساب 

 .مدرجاتهالمصرفي في كل 

 
 

لة للترش ح :#  شروط إضافية مؤهــ 

 :استقالة االنتخابقانون  اشترط -

 رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة ومديريها     -القضاة  -موظـ في الفئتين االولى والثانية  -رجال الجندية  -

 وظائفهم.فعليا ًعن  وانقطاعهم االنتخاباتأشهر من موعد  6وأعضائها، قبل   

 انتخابية.الوظيفة العامة ألغراض    استغاللالغاية: منع  -
 

  :العامة الجمع بين النيابة والوظائف #

 ال يجوز تقاضي راتب أو تعويضات من خزانة الدولة الى جانب الراتب من مجلس النواب.  -

ة  -  واالختيارية.ال يجوز الجمع بين النيابة والعضوية في المجالس البلديـ 
 

ـة #  : النيابية االنتخاباتالمرجع الصالح للفصل في صح 

 النتائج.يوما ً من تاريخ إعالن  30المجلس الدستوري من خالل طلب يقد مه الخاسر في مد ة أقصاها  -
 

 



 

 ؟للمرشحين الذين قد موا خدمات إنمائية لمناطقنا  االقتراعهل يجوز #

 وهو:كال، ألن هذا الخيار ال يتوافق مع الدور األساسي للنائب 

 تشريعي وليس خدماتي . -

 مة ومساءلتها . مراقبة الحكو -
 

 :مرشحيه اختيارمعايير وطني ة يعتمدها الناخب المسؤول في #

 واجبهم.الذين قص روا في  باختيار النواعدم  -

 عدم اعتماد اللوائح المعلـ بة، بل تقييم أداء المرشحين . -

 والخدماتية.االعتبارات الطائفية والمناطقية والعائلية  استبعاد -
 

ة نيابية كل  انتخاباتوافع المشترع إلجراء د#  :سنوات 4دوريـ 

 الديموقراطية.تجديد الحياة  -

 المساءلة والمحاسبة . -

 الحاكم بالسلطة . استبدادمنع  -

 
   

 االنتخابات البلدية
 

 

ج من إدارة الشأن العام المحلـ  ى المجالس البلدية تتولـ   -     الخدمات العادية الى كل ما له عالقةر طاإي، وتتدر 

  المحلـ ي.بالتنمية الشاملة، على المستوى   

 خدماتي.نمائي، إ البلدية:مهام المجالس  -

 سنوات . 6 :        مًدة الوالية  -
 

له في المجلس البلديالختيار أساسية يعتمدها الناخب  معايير#  :من يمثــ 

 برنامج المرش ح اإلنمائي. -

 بحاجات البلدة. هإلمام -

 الخبرة في العمل اإلنمائي. -
  
    الشروط: -البلدي الترشيح لعضوية المجلس  آلية#

 

  :مرش حعلى كل  -

. مأيا10ب موعد االنتخاب  المحافظة قبلأو  القائمقاميةتقديم طلب الترشيح الى  -  على االقل 

 ألف ليرة. 500قدره  إيداع تأمين -

 صوات المقترعين.أ% من  25المرش ح أو نال  ذا فازإعاد يُ   -

 أو يُرفض، يُقبل الطلبأيام من هذا التاريخ  3يصاالً يثبت تقديم طلب الترشيح، وخالل إالمحافظ  او يةالقائمقامعطي يُ  -

  بالترشيح. ضمنيا ً السكوت قبوال ً  اعتبر واال    

  .أيام 5خالل مهلة  باالعتراضالذي يفصل  مجلس شورى الدولةح في حال ُرفض طلبه مراجعة يحق للمرش   -

نا ً أن يكون المرشحعلى  -  فيها.ترش ح ينوي ال الخاصة بالبلدية التي االنتخابيةفي القائمة  اسمه ناخباً ومدو 

 

 : آلية االنسحاب -

ل لدى الكاتب العدل، قبل موعد يُ  - .أيام على  5ب االنتخابعاد التأمين بتصريح مسج   االقل 
 

 :  ةفي البلدي   من ال يمكنه أن يكون عضوا ً -

 .من ال يعرف الكتابة والقراءة  -

 المحروم من الحقوق المدنية . -

 جل جنح شائنة أو جناية .أالمحكوم من  -
 

 



 

 

 

 :  (عضوية البلدية وبين الجمع بين الرئاسة أو ال يجوز) التمانع#

  .المؤسسات العامة والبلديات -لة ـــ المصالح المستق -وظائف الدولة -القضاء -الوزارة -عضوية المجلس النيابي -

 يكون:في البلدية الواحدة أن  ال يجوز -

 االخوة واالخوات -الحماة وزوج االبن أو زوج االبنة أو الحمو - الزوج والزوجة - حد االوالدأاالم و وأاالب  -

 زوج االخت وزوجة االخ  وأاالخت  وابنالخال  - االخ ابنالعم و -

    االشتراك ين من عائلة واحدة )قرابة مباشرة(ثنإل ، أي  ال يجوز ًاألكبر سناحدهما، يبقى أمن  اثنان انتخبذا إ -

 بمجلس بلدي واحد( )للتمانع( .     

 يقال أحدهما بالقرعة. ، ُإذا تعادال في السن -

  المحافظ أو القائمقامخذه ـ  هذا اإلجراء يت -
 

 القائمقامية: في مركز - رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي انتخابآلية #

ي. االقتراعله بطريقة  مجلس البلدي من بين أعضائه رئيسا ً ونائبا ًينتخب ال -  السر 

 الُمطلقة.كثرية أحدهما، باأل سنوات سحب الثقة منهما أو 3يمكن بعد  -

 
 

له الختياري يعتمدها الناخب ساسية التأل  المعايير#  :البلديةفي المجالس  من يمثــ 

 للبلدة.نمائي والخدماتي برنامج المرشح اإل -

 االنمائي.خبرته في العمل  -البلدة إلمام المرشح بحاجات  -

 

 :الرعايةمجلس النواب والمجالس المحلي ة )البلديات( في تحقيق دولة  دور#

 

  :النوابمجلس  -

 االجتماعية.العدالة  تشريع القوانين التي تُعنى بالتأمينات والخدمات االجتماعية لتوفير -

 عادلة.من خالل سن  ضرائب  االجتماعيةتكريس مبدأ العدالة  -
 

  :دور البلديات -

 المحلـ ية وكل ما من شأنه تحسين ظروف حياة المواطنين. ةالتنميتحقيق  -
 

 :االختياريةنتخابات اال -

ا في األ 3و في المدن والقرى من مختار االختياريلف المجلس أيت -  عضاء،األ فبدون )مدن(حياءأعضاء، أم 

 سنوات . 6ولمد ة   

  العامة.الوظيفة  أوالبلدي  المجلس االختياري أوعضوية  أو الجمع بين وظيفة المختار يجوز ال -

 البلدية . لالنتخاباتالشروط العامة للترش ح هي ذاتها  -

 شهرأ 6قصاها أ ق بل مجلس شورى الدولة في مد ة يجري الفصل في صحة االنتخابات البلدية واالختيارية، من   -

 من تاريخ تقديم الطعن .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االنتخابات:انواع أنظمة #
 النظام االكثري : -1

 

  من دورة واحدة: -أ

تفوز الالئحة األكثر أصواتا بكامل المقاعد )يطبق في لبنان في االنتخابات البلدية او انتخابات نيابية 

 فرعية(

 من دورتين : -ب

 في الدورة األولى: 

 قة.المطل ةما يسمى باألكثري 1يحتاج المرشح للنجاح الحصول على نصف األصوات +

 في الدورة الثانية: 

 يفوز من يحصل على أصوات اكثر. )يطبق في فرنسا(

 

 الصغيرة. ةيعتمد الدوائر االنتخابي –غير معقد  –بسيط  النظام االكثري:

 

 النظام النسبي :  -2

 لوائحه ثالث :

 مقفلة )ترقيم األسماء ال يتبدل( -أ

 مفتوحة )الترقيم حسب الناخب( -ب

 إشارات الى جانب عدد من المرشحين المفضلون( تفضيلة ) وضع -ت

 

 عادل وذو تمثيل صحيح. –النظام النسبي: هو نظام يعتمد في الدوائر االنتخابية الكبيرة 

 

  المختلط: -3

 والصغرى. يجمع بين الدوائر الكبرى او المتوسطة

 

 ترة اصدار القرار:فو ههليارية ومتخلدية واالنيابية والبخابات النتطعن في اال#مرجعية ال

 

 المجلس البلدي واالختياري المجلس النيابي 

 مجلس شورى الدولة الدستوريالمجلس  المرجعية

 المهلة
تقديم الطلب خالل األيام الثالثين التي 

 تلي اعالن النتائج في دائرته

ينظر مجلس شورى الدولة في الطعن 

يوما من تاريخ اعالن  15خالل 

 النتائج

 فترة اصدار القرار
خالل شهر من تاريخ تقديم طلب 

 الطعن

من تاريخ تقديم طلب  خالل ستة اشهر

 الطعن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هــي وتشكيالتــانــنـيش اللبــالج           الخامس المحور

 
 

 :لبنانالقوى المسلحة في #

 .االمن العام - من الداخليقوى األ - الجيش اللبناني :ف القوى المسلحة منألتت -

 والبلديات الذين يحملون السالح بحكم عملهم .العامة  االدارات العامة والمؤسسات العاملين في -
 

 ؟هاذ  ومن ينف من يرسم السياسة الدفاعية في لبنان،#

  الوزراء.مجلس  -
 

ذالجهة التي  -   :تنفــ 

 له. رئيس مجلس الوزراء نائبا ً -رئيس الجمهورية رئيسا ً من:يتألف وعلى للدفاع المجلس األ -

ا َخص  وزارته. كل وزير - أعضاء، االقتصاد -المالية -الخارجية -الداخلية - وزراء الدفاع -  مسؤول عم 

 

 #الجيش:

 .يتبع اداري ا وزارة الدفاع -

 القوات البرية  / القوات الجوية  / المعاهد العسكرية / مخابرات الجيش /  البحرية  / القوات /قيادة الجيش  من:يتألف  -

 امن الدولة.                 
 

 :وشروطهما ،الجيش اللبناني المحافظة على االمن الداخلي فيتم  فيهما تكلي حالتان#

ة الجيش إ -  األساسية:ن مهم 

 خارجي.هي الدفاع عن االرض والشعب ومقاومة أي  عدوان  -

 الحفاظ على االستقرار والسيادة واالستقالل. -

 

 ان مهمة الجيش االستثنائية: -

 مؤازرة القوى األمنية عند الضرورة. -

 النظام بطلب من مجلس الوزراء. رحفظ االمن في الداخل واستقرا -

 

 

 هي:النظام في حالتين واستقرار ف المحافظة على االمن الداخلي يكلـ   لكنه#
 

ض الدولة في منطقة معي نة  :االولىالحالة  - ة  ألعمالعندما تتعر   بسالمتها.ضار 

 . على االمن العسكرية المحافظة ى السلطةوم يَتخذ في مجلس الوزراء، وتتولـ  بمرس: يتم  التكليف  الشروط -

 التكليف لمد ة محد دة قابلة للتمديد . يكون -
 

 العسكرية.أو المنطقة  الطوارئحالة  نعالإعند  :الثانيةالحالة  -
 

 ذ في مجلس الوزراء .خَ ـَ تيـ ُ : يتم  التكليف بمرسوم الشروط -

 وإلغائها. ،عليها ةالتدابير والموافقفي هذه  ينعقد مجلس النواب في مهلة ثمانية أيام للنظر -
 

 : عالنهاإالجيش عند  التي يتخذها والتدابير ،الطوارئعالن حالة إلظروف التي تستدعي ا -

ض البالد لخطر ناتج عن )حرب خارجية -  ...(.حرب أهلية -حةثورة مسلـ   -تعر 

 كوارث طبيعية. -رهابيةإأعمال  -منتهد د النظام العام واأل واضطراباتأعمال  -
 

ي المنازل  -شياء والممتلكات: مصادرة االشخاص والحيوانات واألالتدابير -  بعاد المشبوهين .إوليال ً نهارا ً تحر 

  باألمن.ة المخلـ   االجتماعاتمنع  -

 



 

 

 

 تسهم في تفعيل دور الجيش: مقترحات#

 المعدات واألسلحة. بأحدثتجهيزه  -

 الموكلة له.مع المهمة  يتالءمزيادة عديده بما  -

 اعداد عناصره بشكل دائم ثقافيا وفكريا وجسديا. -

 
 

 من ومسؤوليتها عن تأمين النظام قوى األ                       
 

  :همان في مجالين أساسيي   هيالمهام االساسية لقوى االمن #

 

 
 

  :الداخليمن وى األقالمواطن لتحقيق التعاون مع  لتوعيةاقتراحات  -

 وضرورة االلتزام بها. معرفة القوانين -

 .والجمع ياتوالجامعي  يالتوجيه المدرس   -

  بدورها.من خالل القيام يجابيات قوى األإ برازإعالم في اإل دور -

 إدراك المواطن ألهمية االمن في تطور المجتمع. -

 التأكيد على ان قوى االمن هي صورة عن المجتمع ومرآة له. -

 

 الخدمة المدنية                                                      

 اللبناني  الدفاع المدني  والصليب األحمر                
 

  :المدنيةتعريف الخدمة #

عا ً أو هي بذل نشاط يرمي الى تلبية حاجة أو -  بأجر. أكثر من الحاجات البشرية، تطو 
 

عية.المخي مات  - اللبنانياألحمر الصليب  - الدفاع المدني :مجاالتها -  التطو 
 

 :وأعمالهاجهات تقوم بهذه الخدمة #

عا ً . أي  عمل إيجابي يؤد ي خدمة معي نة بأجر :    األفراد    -  أو تطو 

 أو بدون أجر . عن المؤسسة  بأجر عمل إيجابي صادر أي   :  المؤسسات -

 عن هذه األجهزة واإلدارات  أي  عمل صادر : الدولـة       -
 

  :المدنيالدفاع #

 جزء من الدفاع الوطني، وتشمل صالحياته جميع األراضي اللبنانية في السلم والحرب. هو

 : مهامه -

 متفرقةاعمال  الضابطة العدلية# الضابطة االدارية#

المحافظة على االمن  -

 والسالمة العامة

 

 حماية االشخاص والممتلكات -

 

حماية الحريات العامة في  -

إطار السهر على تطبيق 

 واألنظمةالقوانين 

ضبط الجرائم بعد وقوعها  -

تها والتحقيق فيها  وجمع أدلــ 

  

مساعدة المحاكم في إجراء  -

 التبليغات وتوقيف المتهمين

  

تنفيذ اإلنابات القضائية  -

 والمذكرات العدلية

اسة اإلدارات حر -

 والمؤسسات العامة

 

حراسة السجون وادارتها عند  -

 االقتضاء.

 

حراسة البعثات الدبلوماسية  -

 في لبنان.



 

 .في االشخاص والممتلكات والحد  منها في حالة الحرب والنكبات الطبيعية  تدارك الخسائر -

 الحياة العامة بصورة طبيعية في الحاالت المذكورة  ضمان سير -

  : اللبنانياألحمر الصليب #

 اإلنساني.جمعية وطنية مستقـلـ ة تنشط في الحقل  هو
 

  :#مبادئه

 اإلنسانية -

ز -  عدم التحيـ 

 الحياد -

 االستقالل -

ة            -  الصفة التطوعيـ 

  نشاطاته:#

لي والدم للمرضى والجرحى -  تأمين اإلسعاف االو 

ع بالدمحث  المواطنين على  -  . التبر 

 التـلقيح. -تزويد المستوصفات باألدوية والعالجات  -

 
 

عي                            مخـيمات العمل التطو 
 

ع تعريف#   :التطو 

  أجر. أو مجموعة من الناس، بدون مقابل نسان أوإالفرد في نشاط يهدف الى خدمة  انخراط هو
      

عمجاالت #   :التطو 

 .رصف طرقات داخلية  - شق  طرق زراعية -في جمعية بيئية  االنخراط
 

عية العمل ماتخي  ماة من ـهداف المتوخ  األ#  :التطو 

 نمائية الشاملة.اإل تحقيق السياسةتفعيل تطوع الشباب ومشاركتهم في  -

 ية والقروية والريفية .تنمية المجتمعات المحلـ   -

  خدموها.ق الشباب بالمنطقة التي الوطني وتعلــ  االنتماء تعزيز -
 

ع الشباب على اإلنخراط في مجاالت الخدمة  #اقتراحات  :المدنيةتشج 

 .المسؤوليةل ـعداد والتربية على المشاركة وتحم  اإل -

 . المناطقيالخروج من دائرة االنغالق الطائفي و -

 االقتصادي. االستقرار -
 

  :المحلـ يعلى المستوى  أهمية المخيمات التطوعي#

 وأهلها.نمائي مهم  للقرية إصالحي وإأنه يرتبط بمشروع  -
 

عية#  :مقترحات تسهم في تفعيل مشاركة الشباب في المخي مات التطو 

 .(تعزيز ثقافة المشاركة )التوجيه الصحيح والتوعية حول اهمية المشاركة -

 تعميم مواعيد إقامة المخي مات على مختلف شباب المجتمع اللبناني . -

 على المشاركين الفاعلين، بهدف رفع المعنويات وتحفيز المشاركة.  ،رتوزيع جوائز، وشهادات تقدي -

 

 بالتطوع:عنى تـ   ةال حكوميمؤسسات #

 واإلنقاذ.سعاف جمعيات اإل - الدفاع المدني - النوادي -

 

 

 

 



 

 

 

   ةــة والمهني  ــابي  ــات النقــالمنظم             الـسادس المحور
                           

  :النقابيشكال التنظيم أ#

 النقابات المهنية -

ة . -  النقابات الحر 

 بينهما االختالف                                                                

 خصائص نقابات المهن الحرة خصائص النقابات المهنية

االنتساب اليها ليس الزاميًا ويتركها المنتسب  -

 ساعة يشاء.

 تضم اجراء وعماال او أصحاب عمل. -

قانون تخضع لنظام النقابات الذي نص عليه  -

العمل، الذي يعطي وزارة العمل سلطة االشراف 

 عليها.

 تنشا بقرار عن وزير العمل. -

ينتخب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة ومن  -

 قبلهم.

 سنوات 4المدة:  -

 ال تتمتع بصالحيات تأديبية. -

االنتساب اليها الزامي لمن يرغب في ممارسة  -

المشاركة المهنة. والغاية من ذلك تعزيز ثقافة 

 وتنظيم ممارسة المهنة.

 تضم أشخاصا ذوي اختصاصات محددة. -

ال تخضع ألشراف وزارة العمل او لرقابة  -

 مباشرة.

غالبا ما تنشأ بقانون يصدر عن مجلس النواب.  -

 والغاية منها تأمين استقاللية النقابات.

المباشر. )القاعدة( مما  عينتخب النقيب باالقترا -

 التمثيل.ينعكس ايجاباً على صحة 

 المدة هي حسب قانون النقابة. -

تتمتع بصالحيات تنظيمية وتأديبية لتدارك  -

 األخطاء وتفعيل المساءلة.

 

 #مفهوم االتحادات النقابية واشكالها:

االتحاد النقابي هو اتحاد مجموعة من النقابات بهدف تنظيم العالقات في ما بينها، وقد تجمع طبيعة المهن وتشابهها هذه 

 النقابات )اتحاد نقابات الصناعات الثقيلة(.

 ومن الممكن ان تجمعها هموم ومصالح مشتركة رغم اختالف المهن.

 
 

                                          العمومية.نقابة سائقي السيارات  - العمالي العامتحاد اإل :المهنيةمن النقابات #

ةمن نقابات المهن #  اء .ـنقابة االطب   - نقابة المحامين -نقابة المهندسين :الحر 

 

  :همية هذا القانونأ#

 الية المطلبية .ـد من الفع  ـ  مهم  لضبط ممارسة المهنة والتأك
 

 :  أهداف النقابات أو أدوار#

 

 )دورها في تحقيق دولة الرعاية( على الصعيد المطلبي -

 : الضغط على السلطة من أجل -

 تحسين ظروف العمل وتقد م المهنة . -

 رفع المستوى المعيشي ألعضائها . -
 

 على الصعيد العام : -

حد يتخطـ  عتماإ -  الوطني .م  ـى المصالح الضي قة الى الهد خطاب مو 

 تشكيل سلطة مضاد ة لحماية قضايا المجتمع . -

 خراج الجماعة من دائرة االنغالق الطائفي والمناطقي .إ -
 

 : على الصعيد القضائي -



 

 .ها لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم للدفاع عن مصالحها قابة الشخصية المعنوية التي تؤهلـ  للن -
 

 : على الصعيد التشريعي -

 ق بها .م المهنة أو تتعلـ  وانين التي تنظـ  النقابات مواكبة القعلى  -

 تجاه .أن تتواصل مع المجلس النيابي في هذا اإل -
                                    

 :النقابيةتها الحركة نجازات التي حققـ  أهم  اإل#

 االجتماعي.قانون الضمان  صدور -

 والتحكيم.قانون عقود العمل الجماعية والوساطة  صدور -

 نقابية. اتحاداتنشاء إالحصول على تراخيص ب -
 

  :بعدمطالب لم يتم  تحقيقها #

 جور رك لألم المتح  السلـ   إقرار -

 سعار ضبط األ -

 ضمان الشيخوخة .  -
 

  : ة الحركة النقابيةالي  ـصعوبات تعيق فع  #

  الشرذمة النقابية -

 الت السياسةالتدخـ   -

 روح الفردية وغياب الوعي المدني . -

 

مات تحقيق الديموقراطية ) مقترحات لتفعيل دينامية الحركة النقابية#  : ( مقو 

 النقابات . استقالليةالعمل على  -

 الى السلطتين السياسية والمالية. االرتهانعدم  -

 العمل على توحيد النقابات وعدم شرذمتها . -
 

 : بين المواطنين والمسؤولين رتعزيز الحواالهيئات النقابية في  دور#

 من خالل : يكون تعزيز الحوار -

 طار السعي الى تحسين ظروف العمل وتقد م المهنة .إالعودة الى القاعدة في  -

 التشريع.عتبارعند نقل مطالب القاعدة الى المسؤولين ألخذها بعين اإل -
 

 لـــون العمــانــق                                 
  

 : نطاق تطبيق قانون العمل#

      القطاع الخاص . ، فيممستخد عامل أو أو، يرعى قانون العمل عالقات العمل بين صاحب عمل وأجير -

 يُستثنى من هذا التطبيق : -

  )القطاع العام(. موظفو وأجراء الدولة -

 أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة . -

ال األ : لـبعض الفئات مث -  جانب والنقابات الزراعية .الخدم والعم 
 

 .(الغاية المزايا أو)العمل خصائص قانون #

 لتأمين التوازن بين فريقي  االنتاج. واالجيرحب العمل اتنظيم العالقات بين ص -

   )العامل( ًاقتصادياتأمين الحماية الالزمة للفريق األضعف  -

َل االجير .بـ  لزامية وال يمكن مخالفتها، حتى لو قَ إن أحكام هذا قانون العمل إ له الصفة اآلمرة : -  ِ 

 العمل.صحاب أوحمايته من ضغوطات  جيرحفظ حقوق األ :الهدف -

.غموض  جير في حاللصالح األ حكما ً القانون تفسير -  النص 

 

 الفردية:في نزاعات العمل  المرجع الصالح للنظر#

 “.مجالس عمل تحكيمية  أو" التحكيميمجلس العمل  -



 

 .رمي الى البت  السريع في قضايا العمل ي -

 مامها من رسم الدعوى .أعفى االجير المد عي يُ  -

 إلزامية.ليست  ام  بمح االستعانة -

 

 لــات العمــالقـع                                               
 : عقد العمل الفردي#

 العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بأن يضع عمله في خدمة صاحب العمل، لقاء أجر. هو -

 من جهة اخرى . من جهة، وأجير أكثر صاحب عمل أو :د عقالطرفا  -
 

 :  عناصرالعقد#

 لصالح صاحب العمل. العمل الذي يقوم به االجير -

 الذي يتقاضاه لقاء عمله . جراأل -

 .(صاحب العمل شراف ورقابةإ)الموافقة على العمل تحت  هو رابطة التبعية عقد العمل زيـ يم ما -
 

 :الفرديشروط عقد العمل #

 .العقدة لهذا شكلي  ال شروط  -

 لزامية ترافقه وهي :إلكن هناك شروط  ،يمكن ان شفهيا ً -

 ( . ...جازات)الدوام، اإل أن تكون بنود العقد متوافقة مع قانون العمل -

  (.جرائم شائنةب مغير محكوة القانونية للتعاقد )هلي  ع باألعن شخص يتمتـ   ان يكون العقد صادرا ً -
 

 :الَجماعيعقد العمل #

 أخرى. أتحاد من جهة أو أكثر واحد أو مجموعة من جهة، مع نقابة أجراء أو عمل عقد بين صاحب هو -
 

 إضافية. اجتماعيةتنظيم شروط العمل وتأمين ضمانات  :هدفه -
 

  العقد:فريقا  -

 أخرى.من جهة  نقابي تحادإ وأصحاب العمل من جهة، ونقابة أجراء أ صاحب أو
 

 :  شروطه -

 ي.عقد خطـ   -

 االتحاد قبل مناقشة العقد على تفويض من : تحصل النقابة أو -

 جراء النقابة.أ%  من  60 -

 .لثي  أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ـغالبية ث -

 ع نسخة عنه لدى وزارة العمل .تودَ  -
 

 : أهمية العقد الَجماعي ومفاعيله -

ر -  : لتاليةتطبيقه المفاعيل ا يُنتج العقد فورو ،السلم االجتماعي يحس ن شروط العمل ويطو 

 . عوه وكل من ينضم  إليه الحقا ًوقـ   الفرقاء الذين لزاميا ًإيخضع ألحكامه  -

 عضاء في النقابة .أالذين ليسوا  على يطب ق حتى ُ-

 

 بين عقد العمل الفردي وعقد العمل الجماعي: #الفروقات

 عقد العمل الجماعي ديعقد العمل الفر

 ال شروط شكليه له )حر أي غير مكتوب( -

عقد عمل بين أصحاب العمل من جهة والعمال  -

 من جهة أخرى.

ال وجود لنسخة عن عقد العمل الفردي لدى  -

 الوزارة.

 خطي مكتوب -

هة عقد عمل بين صاحب او أصحاب عمل من ج -

 ونقابة اجراء او اتحاد نقابي من جهة ثانية.

 وجود نسخة عنه لدى وزارة العمل. -

 
 # اقتراحات من شأنها حماية االجراء من تعسف أصحاب العمل:

 اعتماد الصيغة الخطية في عقود العمل الفردية بصورة الزامية. -

 قيمة التعويضات التي تنجم عن أي ضرر.التشدد في تطبيق احكام قانون العمل في حال المخالفة، ورفع  -



 

 

 

الت المعاصرة وبناء المستقبل         المحور السابع   الشباب والتحو 

 
               

 : الديموقراطي لديهم من خالل نخراط الشباب في هيئات المجتمع المدني وجمعياته يساهم في تنمية الحس  إن إ#

  وتقب له نفتاح على اآلخراإل -

  هتمام بالشأن العاماإل -

 )معرفة الحقوق والواجبات(. المواطنية تعزيز -
 

  :قات التي تحول دون المشاركة المعو   - يننخراط في مؤسسات المجتمع المدنكفاء بعض الشباب عن اإلإأسباب #

 تفش ي االنانية الفردية  -

 الضغوط المعيشية  -

 السياسي . عدم االستقرار -
 

   : الفرد، والمجتمع المجتمع المدني في تطويرمؤسسات  دور#

 

                  :على مستوى الفرد -

 .طنيالو المواطنية واالنتماء تعزيز -

 .التعاون، التضامن، المشاركة -

              الجماعة.روح  -

                                  

 :على مستوى المجتمع -

 المشاركة الديموقراطية.           تعزيز -

           الطائفية(  -الخروج من دائرة الفئوية على أشكالها )التعص ب -

ز الوحدة الوطنية.   -  الخطاب الجامع الذي يعز 
 

رمواصفات المجتمع المدني #  :المتطو 

 نسان وواجباته ويناضل من أجلها.يعي أفراده حقوق اإل مجتمع: -

 على تطويرها. لفة ويسهرـالتشريعات المختيحترم  -

 أفراده بحس  المشاركة والمسؤولية . يتمي ز -
 

 :وظيفة دولة الرعاية#

ةتقديم  -  الخدمات اإلجتماعية من تعليم وصح 

 تقديم تأمينات ضد  كوارث الحياة. -

 العدالة اإلجتماعية. توفير -

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  ابلتوفيق


