اجلمهورية اللبنانية

جملس اخلدمة املدنية

قرار رقم 2/351 :

تـاريـخ 2017/6/29 :

تنظيم مباراة مللء املراكز الشاغرة يف وظائف الفئـة الثالثـة
يف السلــك اخلارجي يف مالك وزارة اخلارجية و املغرتبني

إن رئيس إدارة املوظفني ،

بناء على املرسوم رقـم  7986اتريخ ، 2012/4/14

بناء على املرسوم االشرتاعي رقـم  114اتريخ  1959/6/12وتعديالته (إنشاء جملس اخلدمة املدنية) ،
بناء على املرسوم رقـم  8337اتريـخ  1961/12/30وتعديالته ( تنظيم جملس اخلدمة املدنية )،
بناء على املرسوم االشرتاعي رقم  112اتريخ 1959/6/12وتعديالته ( نظام املوظفني ) ،

بناء على املرسوم االشرتاعي رقم  111اتريخ  1959 /6/ 12وتعديالته ( تنظيم اإلدارات العامة )

،

بناء على مشروع القانون الصادر ابملرسوم رقم  1306اتريخ  ( 1971/6/18نظام وزارة اخلارجية
و املغرتبني و حتديد مالكاهتا العددية ) املادة  /12/منه ،

بناء على قرار جملس الوزراء رقم  /48/اتريخ  ( 2014/9/18املوافقة على إجراء مباراة خاصة مللء  /70/مركزاً شاغراً
يف الفئة الثالثة يف السلك اخلارجي يف وزارة اخلارجية واملغرتبني ) ،

بناء على قرار هيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  324اتريخ  ( ،1997/3/29النظام العام للمبارايت

واالمتحاانت اليت جتريها إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية ) ،
بناء على قرار هيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  575اتريخ  ( 2017/6/22نظام مباراة مللء املراكز الشاغرة يف وظائف الفئـة
الثالثـة يف السلــك اخلارجي يف مالك وزارة اخلارجية و املغرتبني) ،

بناء على قرار هيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  576اتريخ  ( 2017/6/22اجراء مباراة مللء املراكز الشاغرة يف وظائف الفئـة
الثالثـة يف السلــك اخلارجي يف مالك وزارة اخلارجية و املغرتبني) ،

بناء على اقرتاح رئيس مصلحة املبارايت و امللفات الشخصية ،

يقرر ما أييت :

املادة األوىل  :جتري إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية اعتبارا من يوم السبت يف  2017/8/26مباراة

مللء املراكز الشاغرة الـ  /26/يف وظائف الفئـة الثالثـة يف السلــك اخلارجي يف مالك وزارة اخلارجية واملغرتبني .

املادة الثانية  :شروط االشرتاك يف املباراة :

أ – الشروط العامة  :يشرتط يف املرشح أن يكون :

 – 1لبنانيا منذ عشر سنوات على األقل .

 – 2أمت العشرين من العمر ومل يتجاوز بتاريخ إجراء املباراة اخلامسة و الثالثني (سواء أكان من املوظفني أم من غري املوظفني) .
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 – 3ابلنسبة للمرشحة  ،يشرتط أن تكون " عزبـاء " سنداً لنص الفقرة االخرية من املادة  /12/من مشروع القانون
الصادر ابملرسوم رقم  1306اتريخ  ( 1971/6/18نظام وزارة اخلارجية و املغرتبني و حتديد مالكاهتا العددية ) ،

على أن ترفق صاحبة العالقة  ،اثبااتً لذلك  ،بيان قيد افرادي ال يعود اترخيه ألكثر من شهر من اتريخ تقدمي الطلب .

 – 4سليما من األمراض اليت حتول دون قيامه أبعباء الوظيفة .

 – 5متمتعا حبقوقه املدنية وغري حمكوم جبناية أو حماولة جناية  ،أو جبنحة شائنة أو حماولة جنحة شائنة .

وتطبق هذه األحكام على األشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو .
مع األخذ بعني االعتبار القانون رقم  /87/اتريخ  ( 2010/3/6تعديل املواد  133و  666و  667من قانون
العقوابت ) جلهة استثناء الشيك بدون مؤونة من وصف اجلرم الشائن .

 – 6غري معزول أو مصروف بسبب أتديبـي من وظيفة أو خدمة يف إحدى اإلدارات أو املؤسسات العامة أو البلدايت

أو احتادات البلدايت  ،و أن ال يكون قد أحيل على التقاعد أو أهنيت خدمته عمال أبحكام قوانني استثنائية أو خاصة .

 - 7حائزا على الشهادات واملؤهالت املطلوبة .

ب – الشروط اخلاصة  :واحملددة مبوجب املرسوم رقم  9663اتريخ ( 2012/12/28حتديد الشروط اخلاصة واالضافية

للوظائف غري الفنية من الفئة الثالثة يف مالكات االدارات العامة ) .
املؤهالت العلمية املطلوبة

 حيازة اإلجازة يف احلقوق اللبنانية أو يف العلوم السياسية واالدارية أو العالقات الدولية أو الدبلوماسيةأو االقتصاد أو التاريخ أو ما يعادل هذه االجازات اجلامعية يف ذات االختصاصات .

 -اتقان اللغـة العربية وإحدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية .

وتعترب الشهادة األعلى من مستوى الشهادة أو املؤهل العلمي املطلوب يف ذات االختصاص  ،مقبولة لالشرتاك يف املباراة
كما أن الشهادات الصادرة عن املؤسسات التعليمية اخلاصة  ،من داخل و خارج لبنان  ،جيب معادلتها وفق األصول
من قبل جلنة املعادالت يف املديرية العامة للتعليم العايل يف وزارة الرتبية والتعليم العايل .
املادة الثالثة  :املستندات ومدة تقدمي الطلبات :
عل ــى ال ـ ـراغبني يف االش ـ ـرتاك يف املب ــاراة أن يق ــدموا لبـ ــاهتم شخص ــيا ( أو بواس ــطة الغـ ــري – يف ح ــاالت الة ــرورة – وذل ــك مبوج ــب

وكالة خاصة منظمة وفق االصول لدى كاتب العـدل ) وذلك ملهلة أقصاها يـوم السـبت يف  2017/8/12وذلــك إىل إدارة املـوظفني

يف جملس اخلدمة املدنية  -شارع الرئيس رشيد كرامي ( فردان سابقـا ) – مفرق سوبر ماركت " غودييز . " goodies
تقــدم الطلبــات علــى ــاذج صــادرة عــن جملــس اخلدمــة املدنيــة ميكــن الصــول عليهــا مــن دائــرة املبــارايت يف إدارة املــوظفني
يف جملــس اخلدمــة املدنيــة ومــن املوقــال االلكــرتول للم لــس  ، www.csb.gov.lbموقعــة مــع ط ــابال مــاي بقيمــة  /1000/ل.ل ،

ويذكر فيها حمل إقامة املرشح والوظيفة اليت يتبارى ألجلها .
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 ال تقبل طلبات الرتشيح  ،و ال تس ل إذا مل تكن مستوفية مجيال الشروط العامة واخلاصة املطلوبة للوظيفة .كما ال يقبل ضم أي مستند جديد إىل طلب الرتشيح بعد اتريخ انتهاء املهلة القصوى احملددة لقبول الطلبات .

ترفق ابلطلبات املستندات التالية :

أ -بيان قيد إفرادي أو صورة بق األصل عنه مص ّدق من قسم النفوس يف مركـز احملافظة أو من ديوان املديرية العامة

التعرف على شخصيته  ،ويثبت أن املرشح لبناين منذ عشر
لألحوال الشخصية ،حيمل صورة حديثة للمرشح تساعد على ّ
سنوات على األقل  ،وأنه أمت العشرين من العمر ومل يتجاوز اخلامسة والثالثني (سواء أكان من املوظفني أم من غري املوظفني) .
مدون بشكل واضح يف اخراج القيد املقدم من قبلها  ،على أن
ويشرتط ابملرشحة أن تكون " عزبـاء"  ،على أن يكون ذلك ّ
ال يعود اترخيه ألكثر من شهر واحد على اتريخ تقدمي الطلب  .ميكن االستعاضة عن بيان القيد اإلفرادي بصورة عن بطاقة
اهلوية ( مع إبراز البطاقة األصلية ) شرط أن تكون صادرة منذ أكثر من عشر سنوات على اتريخ املباراة  ،وال تُقبل بطاقة اهلوية

مبني أعاله .
اليت مل مير على صدورها مدة العشر السنوات املذكورة  ،فيستعاض عنها ببيان القيد اإلفرادي وفقاً ملا هو ّ

ب -شهادة من الل نة الطبية الرمسية  ،ال يعود اترخيها ألكثر من ستة أشهر تثبت أن املرشح سليم من األمراض
اليت حتول دون قيامه أبعباء وظيفة عامة ( يعفى املوظف الدائم يف املالك اإلداري من تقدميها) .

 أو شهادة طبية صادرة من جهات طبية أجنبية يف اخلارج ومصادق عليها من البعثات اللبنانية  ،ال يعود اترخيها ألكثرمن ستة أشهر  ،تثبت أن صاحب العالقة سليم من األمراض ال ي وحول دون قيامه عأعباء وظيفة عامة .

 يؤخذ بعني االعتبار نص املادتني رقم  68و 69من القانون رقم  220اتريخ  2000/5/29املتعلقتني حبق الشخصاملعوق ابلعمل والتوظيف  .على أن يرفق املعوق نسخة عن بطاقته اخلاصة الصادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية ،
شرط أن ال حتول اإلعاقة دون ممارسة املرشح للوظيفة اليت يتقدم اليها بشكل كفؤ وسليم .

ج  -صوراتن مشسيتان لوجـه املرشح مصـادق عليهما من املختار أو من اإلدارة املختصة ابلنسبة للموظف .
د – نسخة عن الشهادات و املؤهالت العلمية و املستندات التالية :

املؤهالت العلمية املطلوبة
 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة اجلامعية يف احلقوق اللبنانية أو يف العلوم السياسية واالداريةأو العالقات الدولية أو الدبلوماسية أو االقتصاد أو التاريخ أو ما يعادل هذه االجازات اجلامعية يف ذات االختصاصات

وتعترب الشهادة األعلى من مستوى الشهادة أو املؤهل العلمي املطلوب يف ذات االختصاص  ،مقبولة لالشرتاك يف املباراة
كما أن الشهادات الصادرة عن املؤسسات التعليمية اخلاصة  ،من داخل و خارج لبنان  ،جيب معادلتها وفق األصول
من قبل جلنة املعادالت يف املديرية العامة للتعليم العايل يف وزارة الرتبية والتعليم العايل .
 -ال يقبل ضم أي مستند جديد إىل طلب الرتشيح بعد اتريخ انتهاء املهلة القصوى احملددة لقبول الطلبات .
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املادة الرابعة  :الس ـل العدي :
تتوىل إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية الصول على نسخة عن السجل العديل للمرشح  ،وتةم هذه النسخة إىل ملفه
ويرفض كل طلب يتبني – من خالل الس ل العدي العائد له  -أنه غري متمتال حبقوقه املدنية أو حمكوم عليه جبناية أو مبحاولة جناية
أو جبنحة شائنة أو مبحاولة جنحة شائنة  .وتعترب جنحا شائنة  :السرقة واالحتيال  ،وسوء االئتمان  ،واالختالس  ،والرشوة ،
واالغتصاب  ،والتهويل  ،والتزوير  ،واستعمال املزور  ،والشهادة الكاذبة واليمني الكاذبة  ،واجلرائم املخلة ابألخالق املنصوص

عليها يف الباب السابال من قانون العقوابت  ،واجلرائم املتعلقة بزراعة املواد املخدرة أو االجتار هبا  .وتطبق هذه األحكام
على األشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو .

املادة اخلامسة  :البـت فـي الطلبـات :
 -ترفض الطلبات اليت ال تكون  ،بتاريخ انتهاء مهلة تقدمي الطلبات  ،مستوفية مجيع الشروط املطلوبة  ،وتعلن على ابب جملس

اخلدمة املدنية (وعلى املوقع  ، ) www.csb.gov.lb :قبل موعد املباراة  ،الئحة عأمساء املرشحني املستوفني الشروط
العامة واخلاصة لالشرتاك فيها  ،بقرار يصدر عن هيئة جملس اخلدمة املدنية .
املادة السادسة  :عـدم إعادة املستنـدات :

تعتبـر املستندات اليت يقدمها املرشح ملكا لإلدارة وال تعـاد إليه .

املادة السابعة  :املباراة وبرانجمها :
 -تشمل املباراة ثالث مراحل  ،هي :

أ -مسابقة يف الثقافة العامة ابللغة العربية واللغة األجنبية ( الفرنسية أو االنكليزية ) .

ب – مقابلة مع اللجنة الفاحصة .

وذلك وفق التفصيل اآليت :

ج – مسابقات خطية .

أ -املرحلة األوىل .

الوقت

املعدل

 – 1مسابقة يف الثقافة العامة ابللغة العربية .

ساعتان

واحد

 – 2مسابقة يف الثقافة العامة ابللغة األجنبية ( الفرنسية أو االنكليزية ) .

ساعتان

واحد

 تعطى العالمة يف كل من املسابقتني املطلوبتني من صفر إىل عشرين  ،وتةرب ابملعدل املقابل هلا  ،وتدخل العالماتاليت انهلا املرشح فيهما يف اجملموع العام لعالماته النهائية  .وال يعترب املرشح انجحاً يف هذه املرحلة  ،إال إذا بلغ متوسط

اجملموع العام لعالماته فيها العشرة على عشرين على األقل  .ويعترب راسباً وال حيق له متابعة املباراة مهما بلـغ متوسط جمموع
عالماته  ،املرشح الذي ينال دون الثمانية على عشرين يف أي من املسابقتني املطلوبتني .
 تةع اللجنة الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني الناجحني يف هذه املرحلة  ،الذين ميكنهم متابعة املباراة . يعلن عن أمساء املرشحني الناجحني الذين ميكنهم متابعة املباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني .4

ب -املرحلة الثانية  :املقابلة مال الل نة الفاحصة .

الوقت

املعدل

 -تتناول هذه املقابلة حمادثة مع املرشح يف اللغة العربية ويف إحدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية

يف املوضوعات اليت ختتارها اللجنة هبدف التعرف إىل شخصيته واختبار ثقافته العلمية والعامة

وابلتايل معرفة مدى أهليته للوظيفة اليت يتبارى ألجلها  .وتعترب اجادة املرشح للّغة االجنبيـة الثانيـة

( من بني اللغتني الفرنسية أو االنكليزية فقط ) قيمة مةافة له عند وضع عالمة هذه املرحلة .

--

 -تعطى العالمة يف املقابلة مع اللجنة الفاحصة على عشرين وتةرب ابملعدل املقابل هلا .

واحد

وتدخل العالمة اليت انهلا املرشح فيها  ،يف اجملموع العام لعالماته النهائية .

يعترب راسبا يف هذه املرحلة املرشح الذي ينال دون العشر عالمات على عشرين ،وال حيق له متابعة املباراة
 تةع الل نة الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني الناجحني يف هذه املرحلة  ،ويعلن عن أمساءهؤالء املرشحني ،الذين ميكنهم متابعة املباراة  ،بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني .

ج -املرحلة الثالثة  :املسابقات اخلطية
 –1مسابقة يف دراسة نص ووحليله والتعليق عليه يف موضوع دبلوماسي أو اقتصادي
أو اجتماعي.

الوقت

املعدل

ساعتان ونصف

واحد

 –2مسابقة يف القانون اإلداري العام :

 -مبدا الشرعية  -السلطة االستنسابية  -الظروف االستثنائية  -االعمال احلكومية .

 -القرار االداري  -:حتةريه ( الصالحية واالختصاص – الشكل واالصول  -السراين )

ساعتان

واحد

 -مفهوم القرار االداري النافذ .

– زوال العمل االداري (االلغاء واالسرتداد ) .
 -3مسابقة يف النصوص واألنظمة التالية :

 نظام املوظفني وتعديالته /الكتاب األول (املوظفون الدائمون)  :الفصول  1و 2و 3و4و 5و 6و 12و 13منه فقط ( .املرسوم االشرتاعي رقم  112اتريخ . ) 1959/6/12

 -نظام وزارة اخلارجية واملغرتبني (مشروع القانون الصادر ابملرسوم رقم  1306اتريخ ) 1971/6/18

 -نظام املوظفني احملليني يف البعثات اللبنانية يف اخلارج

(قرار رقم  14/60اتريخ . ) 2006/6/6

 -قوانني اجلنسية وتعديالهتا ( القانون الصادر ابلقرار رقم  2825اتريخ

 1924/8/30والقانون الصادر ابلقرار رقم  /15/اتريخ 1925/1/19
والقرار رقم /122ل.ر اتريخ  1925/6/19وقانون اجلنسية اللبنانية الصادر
يف  1946/1/31وتعديالته واملرسوم رقم  /398/اتريخ 1949/11/29
والقانون الصادر يف  1951/12/3والقانون الصادر يف  1960/1/11املتعلق
ابملرأة اللبنانية املقرتنة أبجنيب والقانون رقم  41اتريخ  2015/11/24املتعلق بتحديد
شروط استعادة اجلنسية اللبنانية .
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ساعتان ونصف

واحد

ت ــابال  /ج -املرحلة الثالثة  :املسابقات اخلطية

الوقت

املعدل

ساعتان

واحد

 -5مسابقة يف القانون الدوي العام ( وفق الربانمج املرفق هبذا القرار ) .

ثالث ساعات

اثنان

 -6مسابقة يف العالقات الدولية ( وفق الربانمج املرفق هبذا القرار ) .

ثالث ساعات

اثنان

 -7مسابقة يف القانون الدستوري ( وفق الربانمج املرفق هبذا القرار ) .

ثالث ساعات

اثنان

 -4مسابقة يف املالية العامة ( وفق الربانمج املرفق هبذا القرار ) .

 تعطى العالمة يف كل من املسابقات اخلطية هلذه املرحلة من صفر اىل عشرين وتةرب ابملعدل املقابل هلا وتدخل العالمةاليت انهلا املرشح فيها  ،يف اجملموع العام لعالماته النهائية  .وال يعترب املرشح انجحا يف هذه املرحلة  ،إال إذا بلغ متوسط اجملموع

العام لعالماته فيها العشرة على عشرين على األقل  .ويعترب راسبا يف املباراة مهما بلـغ متوسط جمموع عالماته  ،املرشح الذي
ينال دون السبعة على عشرين يف أي من املسابقات اخلطية املطلوبة .

 -بعد مجع عالمات املرشح يف مسابقيت الثقافة العامة ابللغة العربية واالجنبية ويف مادة املقابلة مال الل نة الفاحصة ويف املسابقات

اخلطية  ،تةع اللجنة الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني الناجحني يف املباراة  ،مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم .

املادة الثامنة  :دخـول مركز املباراة :

على املرشح املقبول لالشرتاك يف املباراة أن يربز  ،عند دخوله مركز املباراة  ،بطاقة هويته ،
أو صورة مصدقة عن بيان القيد  ،إضافة إىل طلب الرتشيح للمباراة .

ومينال حتما من دخول املركز كل مرشح :

 ال يربز بطاقة هويته الرمسية ( أو ببيان قيد إفرادي ) . -أو يبـرز بطاقـة هويـة ممزقـة .

 أو يربز بطاقة هوية حتمل صورة ال تساعـد على التعرف على شخصــه . أو يتأخـر عـن الةـور يف املوعـد احملـدد .ويرجى التنبه إىل ما يلي :

 -1يعترب التخلف أو التأخر عن احلضور – ألي سبب كان -يف املوعد احملدد لبدء املباراة أو ألي مسابقة فيها
مبثابة رجوع عن لب االشرتاك يف املباراة .
 -2إن املواعيد التفصيلية لتاريخ املسابقات  ،تصدر الحقا قبل بدء املباراة  ،و ميكن اإل الع عليها
على ابب جملس اخلدمة املدنية و على املوقع . www.csb.gov.lb :

 -3إن جملس اخلدمة املدنية غري مسوؤل عن أية معلومات أو إرشادات أو مواعيد  ،غري صادرة عنه
ابلصورة الرمسية .
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 -4مينع منعاً اباتً  ،وحتت ائلة اإلقصاء من املباراة  ،إدخال الكتب واهلواتف احملمولة وخالفه
إىل قاعات املباراة .

 -5إن أي عملية غش أو حماولة غش أو إاثرة الةوضاء داخل مركز مباراة  ،تعرض صاحبها
إىل اإلقصاء النهائي عن املباراة .

 -6أتكد أن كفاءتك وحدها توظفك  ،دون منة أو شفاعة من أحد .
املادة التاسعة  :يعلن عن النتائج النهائية للمباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني ،
وينشر على ابب جملس اخلدمة املدنية وعلى املوقال االلكرتول يف مهلة أقصاها
يوم االثنني يف . 2018/1/15
املادة العاشرة  :ينشر هذا القرار و يبلغ حيث تدعو الاجة .
رئيس إدارة املوظفني
أنطوان جربان
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مرفق ابلقرار رقم  2/351اتريخ 2017/6/29
برانمج مسابقة املالية العامة

 -01املبادئ العامة يف إعداد املوازنة – إعداد املوازنة (النفقات والواردات  :الباب الثاين من قانون احملاسبة العمومية (املرسوم رقم  63/14969وتعديالته

– إقرار املوازنة

 /الفصل االول والثال منه)

– تنفيذ املوازنة ومراحل التنفيذ (الباب الثالث من قانون احملاسبة العمومية  /الفصل االول والثال منه)
– الرقابة على تنفيذ املوازنة .
 -02االحكام اخلاصة بنفقات اللوازم واالشغال واخلدمات  :الباب الثالث من قانون احملاسبة العمومية  /الفصل اخلامس منه .
 -03األحكام اخلاصة ابإلنفاق يف اخلارج  :الباب اخلامس /الفصل الثال منه .
 -04الرسوم الواجبة االستيفاء يف دوائر البعثات السياسية والقنصلية (القانون الصادر يف  1944/6/10وتعديالته ) .

 - -05السياسة املالية واإلصالح املاي .
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مرفق ابلقرار رقم  2/351اتريخ 2017/6/29
برانمج مسابقة القانون الدوي العام

 – 01مصادر القانون الدوي العام :
 املصادر التعاقدية  :املعاهدات الدولية  :عقد املعاهدات – التصديق عليها – ااثر املعاهدات – انقةاء املعاهدات وانتهاؤها . املصادر غري التعاقدية  :العرف– املبادئ القانونية الدولية العامة – االنصاف والعدالة– التصرفات االنفرادية . - 02الدولة  :عناصر تكوينها– صالحيات الدول– الشخصية القانونية للدولة واالعرتاف هبا -توارث الدول– الكياانت املتقاربة للدول .

 - 03املنظمات الدولية  - :هيئة األمم املتحدة  - :فروعها الرئيسية ( اجلمعية العامة – جملس األمن – اجمللس االقتصادي االجتماعي –

 -وكاالهتا املتخصصة

حمكمة العدل الدولية – األمانة العامة )

 -نظام املوظفني الدوليني .

 - 04املنظمات اإلقليمية  :جامعة الدول العربية – االحتاد األورويب  -منظمة الوحدة األفريقية (االحتاد االفريقي) – منظمة الدول األمريكية

– رابطة دول جنوب شرق آسيا ( اسيان ) – جمموعة الدول الثماين – جمموعة الـ – 77

منتدى ايبك  – APECجمموعة الربيكس – منظمة شانغهاي – منظمة التعاون االسالمي .

 – 05التمثيل الدبلوماسي والقنصلي  :البعثات واملمثليات الدبلوماسية والقنصلية واختصاصاهتا وحصانة الدول وممثليها .

اهليئة املركزية القيمة على التمثيل الدبلوماسي والقنصلي (رئيس الدولة ووزارة اخلارجية)

 اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية عام  1961و اتفاقية فيينا للعالقـات القنصلية عام . 1963 – 06املسؤولية الدولية  :أساس املسؤولية  -بيعتها القانونية – شروط قيام املسؤولية – نتائجها .
 – 07حل املنازعات الدولية  :الطرق السلمية الرضائية والقةائية واالكراهية .

 – 08القانون الدوي اإلنسال  - :اتفاقيات جنيف األربعة لعام . 1949
 – 09القانون الدوي حلقوق االنسان  :اإلعالن العاملي لقوق االنسان – العهد الدويل اخلاص ابلقوق املدنية والسياسية لعام 1966
– العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام . 1966
– جمموعة االتفاقيات األساسية لقوق االنسان  - :القةاء على التمييز العنصري  -القةاء على
التمييز ضد املرأة – حقوق الطفل – اتفاقية مناهةة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة او العقوبة
القاسية او الالإنسانية او املهنية .
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:اتبال برانمج القانون الدوي
القانون الدولي االنساني
باللغة العربية
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/genevaconventions/overview-geneva-conventions.htm
باللغة االنكليزية
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf
باللغة الفرنسية
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0173.pdf
القانون الدولي لحقوق االنسان
باللغة العربية
http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
باللغة االنكليزية
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
باللغة الفرنسية
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx

10

مرفق ابلقرار رقم  2/351اتريخ 2017/6/29
برانمج مسابقة العالقات الدولية

 – 01العالقات الدولية إابن احلرب العاملية الثانية  :اسباب احلرب  -مراحلها  -املؤمترات الدولية  -نتائج احلرب .
 – 02العالقات الدولية لفرتة  : 1947-1945منظمة االمم املتحدة – معاهدات الصلح – جامعة الدول العربية
 – 03استقالل لبنان وسوراي .
 – 04نظام العالقات الدولية ملا بعد عام  : 1945سقوط االمرباطورايت التقليدية – املعايري اجلديدة للدولة الكربى
( القدرة العسكرية – اجلغرافيا – االقتصاد ) .

 – 05نشوء الكتلتني وقيام احلرب الباردة  :املبادرات االمريكية ورد الفعل السوفيايت املؤيدان اىل انشطار العامل اىل معسكرين
( مبدأ ترومان  -مؤمتر موسكو – مشروع مارشال – قيام الكونفورم ) – احلرب الباردة ( حصار برلني – احالف

امريكا يف اورواب الغربية – الرد السوفيايت على معاهدة مشايل اال لسي ) – العالقات الدولية يف الشرق االوسط

(القةية الفلسطينية – الصراع على البرتول )

 – 06العالقات الدولية يف الشرق االقصى لفرتة ما بعد عام  : 1952-1947الرب االهلية الصينية – حترير جنوب شرق
اسيا – قةية اهلند الصينية – القةية الكورية – معاهدة الصلح الياابنية .
 – 07احلرب الباردة وحماوالت التهدئة والتعايش السلمي  :الوالايت املتحدة واالوحاد السوفيايت وسياسة االحالف  -جدار برلني –
احلرب الكورية  -االزمة الكوبية – احلرب االفغانية – اتفاقيات احلد من التسلح – اتفاقيات هلسنكي –
اهنيار االوحاد السوفيايت  -سقوط جدار برلني  ،وتطور الصراع الدوي حىت يومنا هذا .

 – 08الصراع العريب االسرائيلي .
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مرفق ابلقرار رقم  2/351اتريخ 2017/6/29
برانمج مسابقة القانون الدستوري

 -01األنظمة السياسية  :الليربالية ( الربملاين – الرائسي – اجمللسي ) والتواتليتارية .

النظام الدستوري اللبنال
 – 02الدستور اللبنال .

 -امليثاق الوطين ( والدة امليثاق  -مفهوم امليثاق – احملتوى ) .

 – 03طبيعة النظام الدستوري اللبنال  :قبل وبعد العام . 1990
 – 04اهم إصالحات اتفاقية الطائف .
السلطات العامة يف لبنان
 – 05السلطة التشريعية  :أتليفها – صالحياهتا – صالحيات النائب وحصانته .
 – 06السلطة االجرائية  :رئيس اجلمهورية  :انتخابه – صالحياته – مسؤولياته .

رئيس جملس الوزراء  :صالحياته

– الثنائية التنفيذية .

جملس الوزراء  :دوره يف حقل التشريع – دوره وصالحياته جلهة الكم واالدارة .

الوزير  :التعيني – الصالحيات – املسؤولية .
السلطة القضائية
 – 07استقالل السلطة القضائية .
 – 08عالقة القضاء بباقي السلطات .
 – 09الرقابة على دستورية القوانني يف لبنان  /اجمللس الدستوري .
 – 10فصل السلطات وتعاوهنا وتوازهنا .
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