المادة :التربية الوطنية والتنشئة المدنية
الصف :الثالث ثانوي( كل الفروع )
تتضمن المسابقة ثالث مستندات وأربعة أسئلة
مستند رقم ()1
يلعب األعالم دور ًا فعا ًال في اجراء االنتخابات الديمقراطية فيتمثل ذلك في التغطية النزيهة لألحداث ,هذه
التغطية التي تتحقق بتوافر بيئة تشريعية تضمن التزام اإلعالمي بأخالقيات المهنة او ما يعرف بواجباته من
جهة وتوفير الحماية الالزمة لإلعالميين من جهة أخرى.
فأخالقيات المهنة كما هو معلوم ومتعارف عليه تقوم على االتصاف بالحياد والموضوعية والمصداقية في
نقل الخبر ومحاربة الجرائم االنتخابية  ,فض ً
ال عن المساهمة في مراقبة نزاهة االنتخابات  ,وتوعية المواطن
على اهمية دوره في العمليات االنتخابية  .باإلضافة الى منح فرص متساوية أمام المرشحين مع النقد
الموضوعي والبناء لبرامجهم.
وفي المقابل من حق اإلعالمي والصحفي الحصول على كل المعلومات و التنقل بين الدوائر االنتخابية دون
أية رقابة وقيود مع توفير ظروف وشروط السالمة واألمن الالزمين ألداء مهامه في أفضل األحوال .فال بد من
تغطية إعالمية تواكب مشاغل المواطن واهتماماته أثناء االنتخابات في كنف ضوابط الحرية ومبادئ
الديمقراطية وقيم الصدق واألمانة اإلعالمية.

ايوب المصطفى  ,ديمقراطية االنتخابات الجماعية وضرورة اختيار المرشح الكفء ,9002 ,بتصرف

مستند رقم ()9
تعاني الحركة النقابية في لبنان اليوم من ضعف وانقسامات في تكوينها ونشاطها  .ويمكن وصف هذه
المرحلة بأنها مرحلة التفكك والضعف واالنهيار واإللحاق .فبعد الطائف شلت الحركة النقابية كما تم تطويعها
وإلحاقها بالقيادات الطائفية  .وقد تم ذلك من خالل تفريخ وإدخال نقابات واتحادات جديدة أساسها طائفي وال
تحوي في عدادها منتسبين من العمال ,فض ً
ال عن تدخالت السلطة السياسية في انتخابات االتحاد العام التي
.حاولت فرض مرشحيها  ,ومارست تقييد ًا على نضاالت الحركة العمالية وقمعت حرية تحركها
وقد شكلت معركة الحريات النقابية والحفاظ على استقاللية الحركة النقابية عنوان ًا مركزي ًا خالل هذه المرحلة.
وكانت التداعيات العامة لجهة تفاقم األزمة االقتصادية والمعيشية ،والهيمنة الكاملة للطوائف وسيادة شعاراتها،
وتشدد السلطة الحاكمة في منع التحرك ،وإصرارها على إلغاء دور الحركة النقابية ،إضافة إلى ترهل القيادات
النقابية وتفريغ النقابات من العمال المنتسبين إليها ،وكلها عوامل تضافرت لتجعل من الحركة النقابية اليوم حركة
ضعيفة منقسمة على نفسها غير قادرة على النهوض وتجاوز االنقسامات الطائفية واألهلية التي تعصف بالبلد.
خالد غزال  ,الحركة النقابية اللبنانية في محطاتها التاريخية
مجلة المنشور العدد ,1تشرين األول  ", 9002بتصرف "

مستند رقم () 3
يحتل مفهوم االنتخابات الديمقراطية موقع الصدارة في النظم الديمقراطية ،وعليه يعتبر البعض أن مضامين
االنتخابات الديمقراطية تدور حول معيارين رئيسيين :األول هو حرية االنتخابات أي ضرورة احترام حريات
األفراد وحقوقهم الرئيسية ،والثاني هو نزاهة عملية إدارة االنتخابات ،حيث تشير التجارب المعاصرة للدول
الديمقراطية إلى أن االنتخابات الديمقراطية التنافسية ال ُتجرى إال في ظل نظم حكم ديمقراطي ،كونها إحدى
آليات تطبيق المبادئ الرئيسية للديمقراطية ،وليست هدف ًا في حد ذاتها.
فمتطلبات إجراء االنتخابات الديمقراطية ،تتمثل في اإلطار الدستوري للنظام الديمقراطي ،وفي معيار فعالية
االنتخابات الديمقراطية الذي يعني أن لالنتخابات مقاصد ووظائف ،تترتب عليها النتائج الفعلية في نظام الحكم ،
و ال ننسى معيار حرية االنتخابات الديمقراطية المتمثل في كون االنتخابات ُتجرى في ظل قاعدة حكم القانون،
التي تتسم بالتنافسية وتحترم الحقوق والحريات الرئيسية للمواطنين ،وكذلك معيار نزاهة االنتخابات
الديمقراطية ،القاضي بأن تجري االنتخابات بشكل دوري ومنتظم ،وبأن تتسم عملية إدارتها واإلشراف عليها
وإعالن نتائجها بالحياد السياسي والعدالة والشفافية.

االنتخابات الديمقراطية وواقع االنتخابات في األقطار العربية ,
مركز دراسات الوحدة العربية ,بيروت لبنان  ,الطبعة األولى " 9002بتصرف "

األسئلة

 -1قدّم ّ
كال من المستندات (  :)3-9-1نوعه – مصدره -المسألة التي يتناولها .
 -9استخرج من خالل المستندات األفكار التي تظهر :
( ثالث عالمات )
أ -واجبات االعالمي المهنية من اجل ديمقراطية االنتخابات .
( ثالث عالمات )
ب -اسباب غياب فعالية الحركة النقابية
(ثالث عالمات )
ج -متطلبات االنتخابات الديمقراطية
 -3يشير المستند الثاني الى تفكك الحركة النقابية في لبنان
أ -عدد ثالث من االنجازات التي حققتها الحركة النقابية في لبنان ,وثالث مطالب لم تتحقق بعد
( ثالث عالمات)
ب -ميّز بين نوعي النقابات( المهنية  ,والمهن الحرة ) من حيث النشأة ,االنتساب
( ثالث عالمات)
و القانون المنظم لكل منها.
( ثالث عالمات )
ج -حدِّد ثالثة أدوار تقوم بها النقابات في مجال عالقتها مع السلطات
 -4خاض زياد ( مواليد عام  ) 1222وابن اخته ربيع ( مواليد  )1292االنتخابات البلدية في بلدتهما
وبعد فرز األصوات تبين انهما تمكنا من الحصول على اكبر عدد من االصوات  ,فحصل ربيع على
 3900صوت وحصل زياد على  3100صوت
( عالمة)
أ -حدد التدبير القانوني الذي يتوجب على الجهة المختصة اتخاذه
( عالمة)
ب -حدد اسم الجهة المختصة التي تقوم بالتدبير القانوني
( عالمة)
ج -اذكر حالتين مشابهتين تستدعي اتخاذ التدبير القانوني نفسه
( عالمتان)
د -حدد مفهوم كل من :االعالم االنتخابي واإلعالن االنتخابي
( عالمة)
ﻫ  -حدد مفهوم الدائرة االنتخابية
و - -قدّم ثالث معايير يجب على الناخب ان يعتمدﻫا في اختيار من يمثله في السلطة
( ثالث عالمات )
(ثالث عالمات)

رقم السؤال

اإلجابة المتوقعة

المستند األول
النوع  :نص,
المصدر :ايوب المصطفى  ,ديمقراطية االنتخابات الجماعية وضرورة اختيار
المرشح الكفء ,2002 ,بتصرف
المسألة  :واجبات االعالمي او الصحفي وحقوقه من اجل ديمقراطية
االنتخابات
المستند الثاني
النوع :نص ,مقالة
المصدر  :خالد غزال  ,الحركة النقابية اللبنانية في محطاتها التاريخية مجلة
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المنشور العدد ,1تشرين األول  ", 9002بتصرف

المسألة :اسباب تشرذم وتفكك الحركة النقابية في لبنان
المستند الثالث :
النوع  :نص
المصدر :االنتخابات الديمقراطية وواقع االنتخابات في األقطار العربية  ,مركز دراسات

العالمة
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المسألة :معايير ومتطلبات االنتخابات الديمقراطية
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ب -اسباب غياب فعالية الحركة النقابية :
 شلل الحركة النقابية و تطويعها وإلحاقها بالقيادات الطائفية . تفريخ وإدخال نقابات واتحادات جديدة أساسها طائفي وال تحوي فيعدادها منتسبين من العمال
 تدخالت السلطة السياسية في انتخابات االتحاد العام التي حاولت فرضمرشحيها
 تفاقم األزمة االقتصادية والمعيشية الهيمنة الكاملة للطوائف وسيادة شعاراتها تشدد السلطة الحاكمة في منع التحرك ،وإصرارها على إلغاء دور الحركةالنقابية،
 -ترهل القيادات النقابية وتفريغ النقابات من العمال المنتسبين إليها

أو أي فكرة تعطي
المعنى نفسه

أو أي فكرة تعطي
المعنى نفسه
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الوحدة العربية ,بيروت لبنان  ,الطبعة األولى " 9002بتصرف "

أ -واجبات االعالمي المهنية من اجل ديمقراطية االنتخابات .
 االتصاف بالحياد والموضوعية والمصداقية في نقل الخبر ومحاربةالجرائم االنتخابية
 المساهمة في مراقبة نزاهة االنتخابات توعية المواطن على اهمية دوره في العمليات االنتخابية . منح فرص متساوية أمام المرشحين مع النقد الموضوعي والبناءلبرامجهم.

المالحظات

3
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أو أي فكرة تعطي
المعنى نفسه

المطلوب 4
أفكار
3\4عالمة لكل فكرة

(نصف عالمة لكل
فكرة )

رقم السؤال

9

أبرز
3

العالمة

اإلجابة المتوقعة
ج -متطلبات االنتخابات الديمقراطية :
 اإلطار الدستوري للنظام الديمقراطي معيار فعالية االنتخابات الديمقراطية الذي يعني أن لالنتخابات مقاصدووظائف ،تترتب عليها النتائج الفعلية في نظام الحكم
 معيار حرية االنتخابات الديمقراطية المتمثل في كون االنتخابات ُتجرىفي ظل قاعدة حكم القانون
 معيار نزاهة االنتخابات الديمقراطية ،القاضي بأن تجري االنتخابات بشكل دوريومنتظم .
 اتسام عملية االنتخابات و إدارتها واإلشراف عليها وإعالن نتائجهابالحياد السياسي والعدالة والشفافية.

المالحظات

3
المطلوب 4
أفكار
3\4عالمة لكل فكرة

أ -االنجازات التي حققتها الحركة النقابية في لبنان ,والمطالب لم تتحقق بعد
* اإلنجازات التي حققتها الحركة النقابية:
 صدور قانون الضمان االجتماعي صدور قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم صدور قوانين لزيادة األجور ورفع حدها األدنى. صدور قرار بتطبيق الضمان الصحي. تعديل المادة  00من قانون العمل المتعلقة بصرف العمال الحصول على ترخيص بإنشاء اتحادات نقابية*المطالب التي لم يتم تحقيقها بعد :
 اقرار السلم المتحرك لألجور ضبط األسعار عدم فرض الضرائب على السلع الشعبية تفعيل المجلس االقتصادي واالجتماعي -عدم صدور قانون ضمان الشيخوخة
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نصف عالمة لكل
فرق

ب -الفرق بين النقابات المهنية ونقابات المهن الحرة:
نوع النقابة
أوجه االختالف

النقابات المهنية

نقابات المهن الحرة
إلزامي ًا لمن يرغب في ممارسة

االنتساب

ليس إلزامي ًا

نشأتها

المهنة التي تنظمها.
تنشأ بقانون يصدر عن مجلس

تنشأ بقرار وزير العمل

النواب
تخضع لقوانين خاصة بالمهنة

القانون المنظم

تخضع لقانون العمل

التي تنظمها ،وال سلطة لوزارة
العمل عليها.

( عالمة ونصف
على االنجازات ,
وعالمة ونصف
على المطالب ,صف
عالمة لكل فكرة )
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رقم السؤال
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اإلجابة المتوقعة
ج -دور النقابات في عالقتها مع السلطات:
* على صعيد التشريع - :مواكبة القوانين التي تنظم المهنة أو تتعلق بها.
 -التواصل مع مجلس النواب لتحديث القوانين المهنية.

العالمة

المالحظات

( عالمة لكل مجال)

3

* على الصعيد المطلبي - :تحسين ظروف العمل وتق ّدم المهنة.
 -رفع المستوى المعيشي ألعضائها.
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على الصعيد القضائي - :تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية التي تؤهلهـا
لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم للدفاع عن مصالحها.

أ -انطالقاً من عدم جواز وجود الخال وابن االخت في بلدية واحدة .فعلى
القائمقام ان يقيل احدثهما سناً  ,في ﻫذه الحالة يقال ربيع  ,ويشغل زياد
المقعد البلدي

1
1

ب -الجهة المختصة :القائمقام
ج -الحاالت المشابهة:
 فوز الزوج والزوجة فوز العم وابن االخ -فوز االخوة واألخوات

1

المطلوب فكرتين
(نصف عالمة لكل
فكرة )

د -مفهوم كل من:
 اإلعالم االنتخابي  :يتوجب على جميع وسائل اإلعالم تأمين العدالة والتوازن والحيادبين المرشحين وبين اللوائح وذلك لدى استضافتها لممثل الئحة أو لمرشح  ,أن تؤمن
في المقابل استضافة منافسه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج
 اإلعالن والدعاية االنتخابية فهي كل مادة تتعلق ببرامج الجهات المرشحة وحمالتهااالنتخابية ومواقفها االنتخابية والسياسية  ,وتكون مسجلة في استوديوهات مؤسسة اإلعالم
وخارجها  ,وترغب الجهة المرشحة أن تتوجه بها إلى الناخبين عبر بثها لحسابها الخاص
ضمن برامج مؤسسات اإلعالم المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي.

ﻫ  -مفهوم الدائرة االنتخابية  :هي مناطق محددة جغرافيا ً  ,يخصص لكل
منها عدد من المقاعد النيابية توزع في لبنان على الطوائف الموجودة في
الدوائر االنتخابية  ,وتقسم الدائرة إلى أقالم

و -معايير يجب على الناخب ان يعتمدﻫا في اختيار من يمثله في السلطة:
 برنامج المرشح االنتخابي القدرة على تحمل المسؤولية تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . -النزاهة و نظافة الكف ,وحب العطاء
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( المطلوب ثالث
افكار  ,عالمة لكل
فكرة )

