أيلول ٢٠٢١

تم إعداد هذا الدليل بدعم فني وفره خرباء كل من برنامج االمم املتحدة االمنايئ ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية،
إضافة اىل متويل من قبل وزارة الخارجية االمريكية.
ان اآلراء والنتائج الواردة يف هذا الدليل تخص املؤلف وحده وال متثّل بالرضورة آراء وزارة الخارجية االمريكية أو الحكومة
االمريكية ،أو آراء األمم املتحدة ،مبا يف ذلك برنامج االمم املتحدة االمنايئ ،أو الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،أو منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية.
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ً
أول  :أهدافه
الحق يف الوصول إىل املعلومات مك ّر ٌس يف املواثيق والعهود واالتفاقيات الدولية ،وتحدي ًدا تلك املتعلقة بحامية حقوق اإلنسان ومكافحة
الفساد .ت ّم تجسيد هذا الحق عىل مستوى الدساتري والقوانني يف عدة دول ،ومنها لبنان يف عام  2017مع صدور القانون املختص يف هذا
رشع اللبناين من خالل قانون الحق يف الوصول إىل املعلومات ،أسوة بغريه من القوانني املقارنة ،إىل تحقيق عدة أهداف،
الشأن .سعى امل ّ
وهي يف غالبيتها مستم ّدة من أحكام الدستور واملعاهدات الدولية التي أبرمها لبنان ،وأبرزها ما ييل:
أ  -تأمني الحق يف التعبري واإلعالم ،املتضمن «الحرية يف التامس مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين
دومنا اعتبار للحدود ،سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها» ،ووفق املادة  ١٣من
الدستور التي تك ّرس «حرية التعبري قوال وكتابة» واملادة  19من كل من اإلعالن العاملي لحقوق االنسان والعهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية .1

مدخل عام إىل قانون الحق

يف الوصول إىل المعلومات

ب  -تعزيز املامرسة الدميقراطية السليمة وإعامل املبدأ الوارد يف الفقرة «د» من مقدمة الدستور اللبناين التي تنص حرفيًا
عىل أن «الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة ميارسها عرب املؤسسات الدستورية»؛ وليك يتمكّن هذا الشعب من مامرسة
الدور الذي أواله إياه الدستور ،يجب أن يكون له الحق يف الوصول إىل املعلومات واملستندات التي من شأنها تسهيل مامرسته
لهذا الدور.
ج  -املساهمة يف تطوير مؤسسات فعالة ،شفافة وخاضعة للمساءلة عىل جميع املستويات ،وفق خطة  2030الصادرة عن
األمم املتّحدة ،وعىل وجه التحديد ،هدف التنمية املستدامة السادس عرش املتعلق بالسالم والعدل واملؤسسات القوية – مبا يف
ذلك الغاية العارشة منه التي تُعنى مبارشة بالحق يف الوصول إىل املعلومات.
د  -املساهمة يف الوقاية من الفساد ومكافحته وفق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد التي أصبح لبنان طرفا فيها بتاريخ
 ٢٠٠٩/٤/٢٢والتي تتخذ من تحقيق الشفافية مبدأ عا ًما للوقاية من الفساد ومكافحته ووسيلة رئيسية لتأمني حسن اإلدارة
العامة؛ كام تتضمن أحكاماً تفصيلية تتعلق بحق الوصول إىل املعلومات ،وذلك يف املادة  ١٠وعنوانها «ابالغ الناس» واملادة
 ١٣وعنوانها «مشاركة املجتمع».
ه  -املساهمة يف جذب اإلستثامرات وزيادة مستوى التنافسية لدى الدولة اللبنانية وأشخاص القانون العام والخاص املعنيني
بقانون الحق يف الوصول إىل املعلومات.
تعمل هذه األهداف م ًعا من أجل تعزيز الثقة بالدولة ،سواء كان ذلك عىل املستوى الداخيل يف عالقة املواطن مع اإلدارة ،أو عىل املستوى
الخارجي يف عالقة لبنان مع الرشكاء الدوليني.

 -1املادة  ١٩من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان« :لكل شخص الحق يف حرية الرأي والتعبري .ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل واستقاء األنباء واألفكار وتلقّيها وإذاعتها بأية وسيلة دون التق ّيد بالحدود الجغرافية».
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ثان ًيا  :أهميته
يك ّرس قانون الحق يف الوصول إىل املعلومات مبدأ شفافية اإلدارة (مبفهومها الواسع بحسب القانون) يف جميع أعاملها كقاعدة عامة،
ويجعل من الرس ّية أو الحد من الوصول إىل املعلومات استثنا ًء ،ال سيام بالنسبة للمستندات اإلدارية غري القابلة لالطالع عليها ،والتي
باتت معدّ دة بشكل حرصي ويتوجب تفسريها تفسريا حرصيا .2
يسعى إ ًذا القانون إىل تأمني شفافية جميع األعامل التي تؤديها اإلدارات امللزمة بأحكامه ،بحيث يكون املبدأ هو إتاحة املعلومات
واملستندات اإلدارية بجميع أشكالها وأنواعها ،إما بطلب وإما مبوجب النرش الحكمي للمعلومات؛ يف حني أن االستثناء يقترص عىل
املعلومات واملستندات املحددة بصورة حرصية ،إما لحامية مصالح شخصية أو مصالح عامة مرشوعة (املادة األوىل واملواد  ٣و ٤و.)٥
وبالنظر لتأثري القانون عىل سائر املنظومة القانونية والترشيعية ،نصت املادة  ٤٢منه برصاحة عىل أن «تلغى جميع النصوص املخالفة
ألحكام هذا القانون أو التي ال تأتلف مع مضمونه».

ً
ثالثا  :إعداده واقراره
يف العام  ،2001قامت وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية ،بدعم من برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ ،باطالق سلسلة من املبادرات التي
استهدفت تطوير اإلدارة يف لبنان ،ومن ضمن ذلك إعداد ما ُس ِّم َي يف ذلك الوقت مرشوع قانون حق املواطن يف االطالع ،دون ان يت ّم
تحقيق أي تقدم آخر يف هذا الشأن.
ويف العام  ،٢٠٠٥بدأ يتنامى االهتامم بالحق يف الوصول إىل املعلومات يف أوساط هيئات املجتمع املدين اللبناين ،وناشطي مكافحة الفساد،
حيث تضافرت جهود مختلف األطراف املعنيني وت ّم تنظيم أكرث من مؤمتر وورشة عمل لتقييم الواقع واقرتاح ما يفيد سد الثغرات يف
الترشيع واملامرسة .ميكن اختصار واقع ومامرسات الحق بالوصول إىل املعلومات ما قبل القانون مبا ييل:
• اقترصت القوانني واألنظمة عىل بعض املؤسسات والسجالت الرسمية املختصة بنرش عدد من املعلومات التي تهم الناس ،ال سيام
الجريدة الرسمية وسجالت مختلفة مثل السجالت التجارية والعقارية وسجالت الجمعيات.
• اكتفت بعض القوانني الخاصة بتوفري إمكانية الوصول إىل بعض املعلومات املتاحة ،كتلك الواردة يف قانون البلديات الصادر يف
العام  ،١٩٧٧ويف قانون تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد رشوطها ومجاالت تطبيقها» الرقم  ٢٢٨تاريخ .٢٠٠٠/٥/٣١
• كانت مامرسات اإلدارات العامة واملؤسسات العامة والبلديات عىل أرض الواقع ،يف معظم األحوال ،مشوبة باالفتقار إىل
الشفافية وبصعوبة أو استحالة الوصول إىل املعلومات املوجودة لديها.
نتج عن الحراك املدين يف هذا الشأن يف العام  ٢٠٠٦تأسيس شبكة وطنية للحق يف الوصول إىل املعلومات ض ّمت لجنة تنسيقية بقيادة
مجموعة برملانيني (لبنانيني) ضد الفساد ،وعضوية الجمعية اللبنانية للشفافية – ال فساد ،وجمعية الدفاع عن الحقوق والحريات (عدل).
كام ضمت الشبكة نقابات ،وجمعيات ،وممثيل وزارات ،وخربات دولية مقارنة متثلت «بجمعية املحامني والقضاء األمريكيني» ABA
وخربات قانونية لبنانية مختلفة .عملت اللجنة القانونية للشبكة عىل صياغة مسودة اقرتاح قانون الحق يف الوصول إىل املعلومات بشكل
شفاف وتشاريك مع جميع مكوناتها.
تسجل اقرتاح القانون يف مجلس النواب يف العام  ٢٠٠٩بتوقيع رئيس الشبكة الوطنية النائب غسان مخيرب وأربعة نواب آخرين  3من
األعضاء يف «مجموعة برملانيني ضد الفساد» .ت ّم إدراج االقرتاح عىل جدول أعامل لجنة اإلدارة والعدل ابتداء من العام  ٢٠١٢حيث بدأت
مناقشته يف لجنة فرعية خاصة ض ّمت ممثلني عن الوزارات والقضاء املختص ،والهيئات الرقابية ،وذلك مبساعدة فنية من قبل برنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ .أحيل بعدها اقرتاح القانون املع ّدل إىل الهيئة العامة ملجلس النواب حيث متّت مناقشته ثم التصديق عليه بتاريخ
( ٢٠١٧/٢/١٠القانون رقم .)٢٠١٧/٢٨
تل ّمس عدد من النواب والخرباء القانونيني املعنيني بحسن تطبيق القانون حاج ًة إىل تحسني القانون مبا يضمن تطوير الحقوق واملوجبات
املنصوص عليها فيه وتقليص هامش الته ّرب من تطبيقه لدى بعض اإلدارات .عىل هذا األساس ،تقدم النائب جورج عقيس باقرتاح لتعديله
ُش يف الجريدة الرسمية بتاريخ ( ٢٠٢١/٧/١٦يُشار اليه يف ما ييل «بالقانون
انتهى إىل إقراره يف مجلس النواب وصدر تحت الرقم  ٢٣٣ون ِ َ
التعدييل»).
سوف نشري يف هذا الدليل إىل القانون رقم  ٢٠١٧/٢٨معدال بالقانون رقم  ٢٠٢١/٢٣٣مجتمعني بعبارة «قانون الحق يف الوصول إىل
املعلومات» أو «القانون».

 -2من األسباب املوجبة للقانون« :وملا كانت الفقرة «د» من مقدمة الدستور اللبناين تنص حرفيًا عىل أن» الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة ميارسها عرب املؤسسات الدستورية» .وليك يتمكن هذا الشعب من مامرسة هذه
املسؤوليات التي أواله إياها الدستور يجب أن يكون له حق الوصول إىل املعلومات واملستندات التي من شأنها تسهيل مامرسته لهذه املهام عىل أن يكون األصل يف الحق بالوصول إىل املعلومات اإلدارية واالطالع عليها هو اإلباحة،
واالستثناء هو الحظر .وال يكون االستثناء إال معلّال وفق مبادئ االنتظام العام ومصلحة الدولة العليا وأمنها القومي ضمن تفسري ضيق للغاية».
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ً
رابعا  :نفاذه
إن القانون نافذ منذ نرشه يف الجريدة الرسمية بتاريخ  ،٢٠١٧/٢/١٦والقانون التعدييل منذ نرشه يف الجريدة الرسمية بتاريخ ــ،٢٠٢١/٧/
وبالتايل فهو واجب التطبيق دون الحاجة إىل انتظار أي اجراء آخر ،مبا يف ذلك إصدار مراسيم أو قرارات تطبيقية (وقد صدر املرسوم
التنفيذي األول بتاريخ  ،)٢٠٢٠/٩/٨أو تأسيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد («الهيئة») ،أو تكليف موظفي املعلومات ،ولنئ كان من
شأن تطبيق بعض التدابري أن تساعد دون أدىن شك عىل حسن تطبيق القانون.4
أ  -مسألة صدور املرسوم التطبيقي األول للقانون :صدر املرسوم التطبيقي للقانون بتاريخ  2020/9/8تحت الرقم  ،5 6940يف خطوة من
شأنها أن تدفع أكرث باتجاه تعزيز التزام اإلدارة بأحكامه (يشار اليه يف ما ييل باملرسوم التطبيقي) .مع اإلشارة إىل ان هذا املرسوم ،الذي
صدر وفق املادة  ٢٥من القانون عن مجلس الوزراء بنا ًء عىل اقرتاح وزير العدل ،يوضح بعض دقائق تطبيق القانون دون أن يكون رشطًا
لنفاذ أحكامه  .6ينطبق هذا املبدأ عىل املواضيع التي يفيد صدور قرارات إدارية بشأنها ،مثل تحديد كلفة نسخ املستندات املطلوبة.
ب  -مسألة تعيني أعضاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد :7إن «عدم انشاء الهيئة  ...ليس من شأنه أن يحول دون تطبيق أحكام القانون»
كام أفتت بذلك أيضً ا هيئة الترشيع واالستشارات .هذه الهيئة املنشودة ،تتمتع وفق القانون (املادتان  ٢٢و )٢٣بصالحيات واسعة ملتابعة
تنفيذ القانون وإلزام اإلدارات املتلكّئة .ويف ظل عدم تعيني أعضاء الهيئة لغاية تاريخه وبالتايل عدم تفعيلها ،يستمر القضاء املختص ،ال
سيام قضاء العجلة املدين واإلداري ،يف ّ
تول صالحية النظر مبارشة يف قرارات اإلدارة برفض الوصول إىل املعلومات ،كام تستمر وزارة
تفصيل حول هذا
ً
الدولة لشؤون التنمية اإلدارية يف مواكبة الخطوات اآليلة إىل دعم تطبيق القانون (لالطّالع عىل معلومات أكرث
املوضوع ،راجع القسم الخاص بآليات املراجعة وصالحيات الهيئة يف هذا الدليل).
ج  -مسألة تكليف «موظفي املعلومات»8 :ح ّددت مهام موظف املعلومات يف املواد  ١٥و ١٦و ١٧من القانون «للنظر يف طلبات الحصول
عىل املعلومات ... ،والبحث والوصول إىل املعلومات املطلوبة وتسليمها للمواطنني» .يف غياب هذا التكليف ،تبقى اإلدارة املمثلة برئيسها
التسلسيل ،مسؤولة عن تطبيق جميع املوجبات املنصوص عليها يف القانون ،مبا فيها املوجبات التي يتوالها املوظف املكلّف باملعلومات.
تفصيل حول هذا املوضوع ،راجع القسم الخاص مبوظّف املعلومات يف هذا الدليل).
ً
(لالطّالع عىل معلومات أكرث

		

ً
خامسا  :لمحة عامة عن الحقوق والواجبات
اليت نص عليها القانون

ينطوي قانون الحق يف الوصول إىل املعلومات عىل سلسلة من الحقوق املرتابطة لصالح املستفيدين من أحكامه ،باإلضافة إىل سلسلة
من الواجبات امللقاة عىل عاتق اإلدارات املشمولة بالقانون:
ً
أول – أحكام القانون التي توفر بيئة مؤاتية لتطبيقه:
• توسيع مفهوم اإلدارة امللزمة بتطبيق أحكامه ليزيد طبيعتها وعددها (املادة )٢
• تكليف موظف املعلومات (املادة )١٥
• إنشاء مواقع الكرتونية لإلدارات امللزمة ،دون أن تكون بالرضورة متخصصة بنرش املعلومات (املادة )٩
• حفظ املعلومات بشكل منظّم ومرتّب ،وحفظها إلكرتون ًيا كلّام أمكن ذلك (املادة )١٣
• إرشاف الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد عىل حسن تطبيق القانون (املادتان  ٢٢و)٢٣

ثان ًيا – موجبات نرش املعلومات تلقائ ًيا:

• النرش الحكمي لألسباب املوجبة للقوانني واملراسيم (املادة )٦
• تعليل القرارات اإلدارية غري التنظيمية (املواد  ١٠و ١١و)١٢
• النرش الحكمي للقرارات واملذكرات والتعاميم التي تتضمن تفسريا ً للقوانني واألنظمة أو تنطوي عىل قيمة تنظيمية (املادة  ٧فقرة )١

• النرش الحكمي للعمليات التي يتم مبوجبها دفع أموال عمومية تزيد عن خمسة ماليني لرية لبنانية (املادة  ٧فقرة )٢
• النرش الحكمي للتقارير السنوية (املادة )٨

ثالثًا – موجب توفري املعلومات بطلب (املواد  ١و ١٤إىل )١٩
وتتضمن موجب تصحيح املعلومات الشخصية بطلب (املادة )٤

 - 4هذا الرأي معزز بعدد من القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة( ،ال سيام القرار الصادر يف املراجعة رقم  )١١٠/٢٠١٧ويف آراء استشارية صادرة عن هيئة الترشيع واالستشارات لدى وزارة العدل (ال سيام يف االستشارتني رقم
/٩٥١أ ٢٠١٨تاريخ  ٢٠١٨/١٢/٤ورقم  ٢٠١٨/٨٩٠تاريخ .)٢٠١٨/١١/١٥
 - 5وهو نافذ اعتبارا ً من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/9/24
 - 6وقد اعتربت هيئة الترشيع واالستشارات يف وزارة العدل يف آراء استشارية متكررة ومتطابقة «أن احكام قانون الحق يف الوصول إىل املعلومات هي قابلة للتطبيق بذاتها دون حاجة لالستعانة بنصوص تطبيقية خاصة تصدر عن
السلطة اإلجرائية ،طاملا مل يتبني وجود مواضيع تحتاج لصدور مراسيم بها».
 - 7املنشأة مبوجب «قانون مكافحة الفساد يف القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد» الرقم  ١٧٥تاريخ  ٢٠٢٠/٥/٨ج.ر٢٠٢٠/٥/١٤ .
 - 8املادة  :١٥يكلف موظف يف كل إدارة للنظر يف طلبات الحصول عىل املعلومات ،وتكون له الصالحيات الالزمة للبحث والوصول إىل املعلومات املطلوبة وتسليمها للمواطنني.
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توسيع مفهوم «اإلدارة»
ُ
المل َز َمة بتطبيق القانون

تكليف موظف المعلومات

القسم األول:

أحكام القانون اليت توفر بيئة مؤاتية لتطبيقه

انشاء مواقع الكرتونية لإلدارات
الملزمة ،دون ان تكون بالرضورة
متخصصة بنرش المعلومات

حفظ المعلومات بشكل منظم
وبرتتيب ،وحفظها الكرتونيا كلما
أمكن ذلك

ارشاف الهيئة الوطنية لمكافحة
الفساد عىل حسن تطبيق القانون
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اوال:

ُ
الملزَ َ
مة بتطبيق القانون
توسيع مفهوم «اإلدارة»

اعتمد القانون يف املادة الثانية منه مفهوماً واسعاً «لإلدارة «امللزمة بتطبيق أحكامه ،ويشمل هذا املفهوم سائر أشخاص القانون العام،
مبن فيهم الدولة واملؤسسات العامة والبلديات و(غالبية) القضاء ،وأشخاص القانون الخاص الذين يؤدون وظائف تخدم املصلحة العامة.
وقد ورد تعداد هؤالء األشخاص كام ييل:
1.1اإلدارات العامة مبا فيها املديرية العامة لرئاسة الجمهورية ،واملديرية العامة لرئاسة مجلس النواب واملديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
2.2املؤسسات العامة.
3.3الهيئات االدارية املستقلة.
4.4املحاكم والهيئات واملجالس ذات الطابع القضايئ أو التحكيمي ،العادية واالستثنائية ،مبا فيها املجلس الدستورية واملحاكم العدلية
واإلدارية واملالية والدينية.
5.5البلديات واتحادات البلديات.
6.6املؤسسات والرشكات الخاصة التي تتوىل إدارة مرفق أو ملك عام ،مبا فيها الرشكات صاحبة اإلمتيازات.
7.7الرشكات املختلطة.
8.8املؤسسات ذات املنفعة العامة.
9.9الهيئات الناظمة للقطاعات.
1010سائر أشخاص القانون العام الذين ال يندرجون يف عداد الجهات املذكورة.
يفيد توضيح هذه املادة إلزالة االلتباس الشائع لدى بعض اإلدارات والقائل بأن القانون مل يورد تعدا ًدا رصي ًحا وواض ًحا لإلدارات امل ُل َز َمة
بتطبيق أحكامه .لذلك ،يستعرض الدليل ،يف ما ييل ،مختلف هذه اإلدارات مع بعض املالحظات واألمثلة.

أ  -أشخاص القانون العام:
« – ١سائر أشخاص القانون العام»:
أُد ِر َجت يف الفقرة األخرية (العارشة) من املادة  2من القانون اآلنفة الذكر فئة «سائر أشخاص القانون العام الذين ال يندرجون يف عداد
الجهات املذكورة» يف تأكيد عىل نية املشرتع شمول أحكام هذا القانون جميع أشخاص القانون العام ،سواء ُذكِروا رصاح ًة يف التعداد الوارد
يف منت املادة  ،2أم سقط ذكرهم سهوا ً ،علامً أن هذا التعداد جاء شامالً ملعظم أشخاص القانون العام.
وتجدر اإلشارة إىل أن الفقرة العارشة من املادة  2من القانون وردت كفقرة أخرية يف ختام املادة (يف القانون التعدييل) نظرا ً لطابعها
الشامل الهادف إىل استدراك أي نقص قد يقع يف معرض التعداد.
 - ٢إدارات [الدولة] العامة:
بعد اإلشارة إىل اإلدارات العامة ،ذكر القانون التعدييل أمثلة ثالثة للتأكيد عىل خضوعها بشكل رصيح للقانون ،وهي متثّل السلطات
الدستورية للدولة أي :رئاسة الجمهورية املمثّلة باملديرية العامة لرئاسة الجمهورية ،والسلطة الترشيعية املمثّلة باملديرية العامة ملجلس
النواب (بالواقع األمانة العامة) ،والسلطة اإلجرائية (أو التنفيذية) املمثّلة باملديرية العامة ملجلس الوزراء.

16

يُقصد باإلدارات العامة «املديريات العامة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وسائر الوزارات» ،وفقا ملا ح ّدده املرسوم االشرتاعي رقم
 ،١٩٥٩/١١١إىل جانب املديرية العامة ملجلس النواب .إن جميع اإلدارات العامة أنشئت ونُظمت مبوجب قوانني .ال تتمتع الوزارات
وتتول اإلدارات العامة إدارة مرفق عام أو أكرث بشكل مبارش.
بالشخصية املعنوية املستقلة عن الدولة ،وهي تؤلف جزءا ً ال يتجزأ منهاّ .
كل وزارة بشكل مختلف عن الوزارات األخرى ،تبعاً لخصوصيتها ،بحيث يتض ّمن العديد من الوزارات
يف ما يتعلق بالوزارات ،أنشأ القانون ّ
أكرث من مديرية عامة واحدة (مثل وزارة الداخلية والبلديات) .ويتوىل الوزراء «إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق األنظمة والقوانني
كل مبا يتعلق باألمور العائدة إىل ادارته ومبا خص به» (املادة  ٦٦من الدستور)؛ وبالتايل ،فان املديريات العامة يف الوزارات وسائر موظفيها
ٌّ
يخضعون للسلطة التسلسلية للوزير.
ال بد أيضً ا من التنويه بأن قانون «التنظيم اإلداري» (املرسوم االشرتاعي رقم  116تاريخ  1959/6/12وتعديالته) ينظّم الدولة إقليم ًيا (أو
تجسد الالحرصية اإلدارية
جغراف ًيا) ضمن إدارات عامة تقع ضمن منظومة املؤسسات الالحرصية ،أي املحافظات والقامئقاميات ،التي ّ
وامل ُنظَّمة «بقانون التنظيم اإلداري» (املرسوم اإلشرتاعي رقم  ١١٦تاريخ  ١٩٥٩/٦/١٢وتعديالته) والقوانني التي أضافت محافظات جديدة
إىل تلك القامئة سابقا.
المرسوم االشرتاعي  :1959/111تنظيم اإلدارات العامة
املادة  :١الوزارات:
 - ١يتألف جهاز الدولة املركزي من املديريات العامة لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الوزراء ومن الوزارات اآلتية:
 - ١وزارة العدل؛  - ٢وزارة الخارجية واملغرتبني؛  - ٣وزارة الداخلية والبلديات؛  - ٤وزارة املالية؛  - ٥وزارة االشغال العامة والنقل؛  - ٦وزارة
الدفاع الوطن؛  - ٧وزارة الرتبية والتعليم العايل؛  - ٨وزارة الصحة العامة؛  - ٩وزارة االقتصاد والتجارة؛  - ١٠وزارة الزراعة؛  - ١١وزارة االتصاالت؛ ١٢
 وزارة العمل؛  - ١٣وزارة االعالم؛  - ١٤وزارة الطاقة واملياه؛  - ١٥وزارة السياحة؛  - ١٦وزارة الثقافة؛  - ١٧وزارة البيئة؛  - ١٨وزارة امله ّجرين؛ ١٩ وزارة الشباب والرياضة؛  - ٢٠وزارة الشؤون االجتامعية؛  - ٢١وزارة الصناعة. - ٢ت ُحدَث الوزارات وتُلغى بقانون خاص.
املادة  :٣تتألف كل وزارة من مديرية عامة واحدة أو أكرث .وتقسم املديرية العامة إىل مديريات ومصالح ،واملديريات واملصالح إىل دوائر واقسام.
ت ُحدَث املديريات العامة واملديريات واملصالح وت ُعدَّل وت ُلغى بقانون .وتُحدَث وتُعدَّل وت ُلغى الدوائر واألقسام وت ُحدَّد رشوط التعيني الخاصة بوظائفها
مبراسيم تتخذ يف مجلس الوزراء ،بنا ًء عىل اقرتاح الوزير املختص ،وبعد موافقة مجلس الخدمة املدنية وتحقيق إدارة االبحاث والتوجيه».

 - ٤المؤسسات العامة:
املؤسسات العامة هي من أبرز أشخاص القانون العام الذين يتمتعون بالشخصية املعنوية املستقلة عن الدولة .تتوىل املؤسسة العامة
إدارة مرفق عام إداري أو صناعي أو تجاري يح ّدده النص املتضمن إنشاءها .وتنشأ املؤسسات العامة وتُنظَّم مبراسيم صادرة عن مجلس
رشع وينشئ مؤسسة عامة وينظّمها
الوزراء ،وفق ما ينص عليه القانون الصادر باملرسوم رقم  ٤٥١٧تاريخ  .١٩٧٢/١٢/١٣وقد يتدخّل امل ّ
املختصة أو لوصاية رئاسة مجلس الوزراء ،ومتتاز مبرونة قانونية
مبوجب قانون .تخضع املؤسسات العامة لرقابة ووصاية إحدى الوزارات
ّ
كبرية يف إدارتها للمرفق العام ،ال سيام إذا كانت من املؤسسات العامة التجارية أو الصناعية.
إن عدد هذه املؤسسات كبري ج ًدا يف لبنان ،نعطي عنها يف ما ييل بعض األمثلة:
	•مؤسسة كهرباء لبنان
	•مؤسسة مياه بريوت وجبل لبنان
	•إدارة حرص التبغ والتنباك
	•املكتبة الوطنية
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 - ٥الهيئات اإلدارية المستقلة:
هي من أشخاص القانون العام التي تتمتع بالشخصية املعنوية وباالستقالل اإلداري واملايل ،والتي يوكلها القانون مهمة محددة .هي
منظّمة بقوانني خاصة بها وتتخذ أشكاالً عديدة ومختلفة بحسب املهمة املوكلة إليها ،ومتتاز مبرونة قانونية كبرية ألداء الدور املناط بها،
حتى أنها قد ال تخضع لوصاية مبارشة من رئاسة مجلس الوزراء أو من أي وزارة.
ومن األمثلة عىل هذه الهيئات اإلدارية املستقلة:
	•مرصف لبنان (وإن كان جز ًءا من تنظيم ونشاطات املرصف املركزي يتوىل عمليات مرصفية تجارية).
	•هيئة إدارة السري
	•الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية
	•وسيط الجمهورية
	•الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان
	•املجلس االقتصادي واالجتامعي
 - ٦الهيئات الناظمة للقطاعات:
املتخصصة بتنظيم القطاعات العامة والخاصة العاملة يف مجاالت معينة.
هي من الهيئات اإلدارية املستقلة
ّ
يتزايد عدد هذه الهيئات يف لبنان ال سيام يف ظل تنفيذ خصخصة عدد من القطاعات ،1ونذكر منها عىل سبيل املثال:
	•الهيئة الناظمة لالتصاالت
	•الهيئة الناظمة للكهرباء
	•هيئة إدارة قطاع البرتول
 - ٧المحاكم:
هي املحاكم عىل اختالف درجاتها واختصاصاتها ضمن األنظمة التي تنص عليها القوانني ،وهي التي تتوىل السلطة القضائية وفق ما نصت
عليه املادة  ٢٠من الدستور.
من األمثلة عىل املحاكم :املحاكم العدلية (املدنية والتجارية والجزائية ،مبا فيها العسكرية) ،واإلدارية (غرف مجلس شورى الدولة) واملالية
(غرف ديوان املحاسبة).
يجب التأكيد عىل أن املحاكم بالذات ملزمة بأحكام قانون الحق يف الوصول إىل املعلومات ،وليس فقط الهيئات اإلدارية املرشفة عىل
املحاكم ،واملتمثّلة مبجلس القضاء األعىل ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان املحاسبة.
أما الهيئات واملجالس ذات الطابع القضايئ أو التحكيمي :فهي محاكم خاصة ،بتسميات مختلفة ،وإن مل تكن مؤلّفة بكامل أعضائها من
القضاة ،وهي تقوم بأدوار خاصة أو متخصصة منظّمة بقوانني ،ومنها:
 -1نصت عىل هذه الهيئات بشكل مبارش ،ويف إطار تنظيمي عام ،املادة الثانية من «قانون تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد رشوطها ومجاالت تطبيقها» القانون رقم  ٢٢٨تاريخ  ،٢٠٠٠/٥/٣١بحيث نصت عىل أنه «يتم تحويل ملكية
املرشوع العام وادارته إىل القطاع الخاص بقانون ينظم القطاع االقتصادي املعني بعملية التحويل ،ويحدد القانون أسس تحويل ومراقبة املشاريع املخصخصة ،عن طريق هيئات رقابية مستقلة تنشأ لهذه الغاية»....
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خصيصا يف القانون التعدييل).
	•املجلس الدستوري (وقد ورد
ً
	•لجان االستمالك
	•مجلس العمل التحكيمي

«املحاكم الدينية»:
هي املحاكم التابعة للطوائف املعرتف بها يف لبنان ذات األحوال الشخصية ،ويُشار اليها عادة بتسميات املحاكم الروحية (للطوائف
املسيحية) والرشعية (للطوائف اإلسالمية) واملذهبية (للطائفة الدرزية) ،وهي خاضعة لجميع أحكام القانون برصاحة املادة  - ٢فقرة ٤
من القانون التعدييل.
 - ٨البلديات واتحادات البلديات:
هي جميع البلديات واتحادات البلديات املنشأة والعاملة وفق قوانينها الخاصة 2وأنظمتها .وهي من أشخاص القانون العام وتتمتع
بشخصية معنوية مستقلة عن تلك العائدة للدولة.

ب  -أشخاص القانون الخاص:
 - ١المؤسسات والرشكات الخاصة المكلّفة بإدارة مرفق أو ملك عام:
هي الرشكات الخاصة التي تتعاقد مع الدولة (مثال :بواسطة عقد امتياز أو عقد يب .أو.يت  ).B.O.Tأو مع أي شخص من أشخاص
القانون العام (مثال :البلديات) ،إلدارة مرفق أو ملك عام.
وقد أضاف القانون التعدييل إىل هذه املؤسسات والرشكات للتأكيد بأنها تتضمن «الرشكات ذات اإلمتياز».
وقد تتضمن امله ّمة إدارة مرفق عام وأمالك عامة بالوقت عينه .ومن أبرز األمثلة عىل ذلك ،نذكر مرفق الربيد الذي أوكلت الدولة إدارته
إىل رشكة «ليبان بوست» الخاصة ،حيث تضمن العقد السامح للرشكة باستعامل األبنية الرسمية ملراكز الربيد العائدة لوزراة االتصاالت
واملنترشة عىل كامل األرايض اللبنانية.
األمالك واملنشآت العامة يسهل تحديدها ،وهي األموال غري املنقولة واألمالك املنقولة بالتخصيص التي تكون ملكا للدولة أو ألي
شخص من أشخاص القانون العام.3
أما املرافق العامة ،فإن أوضح تعريف لها هو ذلك الذي يقترص عىل ذكر العنارص الجوهرية الالزمة لوجوده واملميزة له ،والتي ح ّددها
قرار مجلس الدولة الفرنيس  Sieur Narcyالصادر بتاريخ  28حزيران  ،1963بحيث ميكن تعريفه بأنه نشاط ذو نفع عام متارسه إحدى
الجامعات العامة مبارشة أو يكون خاضعاً لرقابتها ووصايتها ويتمتع بامتيازات السلطة العامة.
 -2املرسوم االشرتاعي رقم  ١١٨تاريخ  ٣٠حزيران  ١٩٧٧وتعديالته (قانون البلديات).
 -3ع ّرفت املادة األوىل من القرار رقم  144تاريخ ( 1925/6/10األمالك العمومية وأحكامها) األمالك العامة عىل أنها جميع األشياء املعدة بسبب طبيعتها الستعامل مصلحة عمومية .وهي ال تباع وال تكتسب ملكيتها مبرور الزمن .فاألصل
يف تحديد مفهوم امللك العام إذا ً هو تخصيصه الستعامل الجمهور أو الستعامل املرافق العامة أو لتحقيق املصلحة العامة ،وذلك سواء كان ملكاً عاماً منقوالً (كالتحف املوجودة يف املتاحف العامة والكتب املوجودة يف املكتبات العامة) أو
غري منقول (كشاطئ البحر ،والطرقات ،والعقارات واملباين املخصصة الستعامل الجمهور مثل املكتبات العامة واملدارس ،أو تلك املخصصة ملصالح عامة مثل اإلدارات العامة) .عالو ًة عىل ما تقدم ،ولوصف ٍ
ملك ما بأنه ملك عام ،ال بد من
أن يكون هذا األخري مملوكاً بكامله من أحد أشخاص القانون العام .ويُالحظ أن القرار رقم  144تاريخ  1925/6/10قد نص عىل فئتني من األمالك العامة تبعاً للشخص املعنوي العام العائدة إليه ،وهام :أمالك الدولة العامة واألمالك العامة
البلدية ،ومل يرش إىل إمكانية وجود أمالك عامة للمؤسسات العامة ،ومرد ذلك هو أن املؤسسات العامة مل تكن موجودة يف لبنان بتاريخ القرار السابق ذكره ،وعىل هذا األساس ميكن القول إن املؤسسات العامة ال متلك مبدئياً أمالكاً عاماً
إال إذا أجاز املرشع ذلك رصاحةً.
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تُص َّنف املرافق العامة مبدئيا تبعاً لطبيعة نشاطها ضمن فئتني:

 - ٣المؤسسات ذات المنفعة العامة:

املرافق العامة اإلدارية :التي متارس نشاطاً يختلف عن نشاط األفراد ،ويدخل بطبيعته يف صميم مهامت الدولة ،كمرفق التعليم،
ومرفق األمن ،ومرفق األحوال الشخصية ،ومرفق الدفاع ،ومرفق العدل .وهي تخضع ألحكام القانون العام وال تلجأ إىل القانون الخاص
إال يف النادر.

هي كل جمعية تهدف إىل تلبية إحدى احتياجات املجتمع .متنح هذه الصفة مبرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح
وزير الشؤون االجتامعية ،متى توافرت فيها رشوط 4ح ّددها املرسوم اإلشرتاعي رقم  ٨٧تاريخ ( ١٩٧٧/٦/٣٠املؤسسات ذات
املنفعة العامة).

املرافق العامة االستثامرية :التي يكون موضوعها القيام بعمليات صناعية أو تجارية مشابهة لتلك التي يجريها األفراد أو املؤسسات
الخاصة ،بحيث تتقاىض بدالً عن الخدمات التي تؤديها ،ويراعى العرف التجاري يف إدارتها وال يستبعد تحقيق الربح من وارداتها
كمرفق االتصاالت مثالً.
من املتوقع ان يزداد عدد املرافق العامة من هذا النوع مع تطور عملية الخصخصة ،ال سيام حني تقترص هذه العمليات عىل إدارة
املرفق ،دون انتقال ملكية أدوات اإلنتاج.

إن عدد هذه الجمعيات كبري نسبيا ،نستعرض يف ما ييل بعض األمثلة عليها:
	•جمعية الصليب األحمر اللبناين
	•جمعية املقاصد اإلسالمية
	•لجنة مهرجانات بعلبك

يتول عدد من هذه الرشكات إدارة مرافق عامة او أمالك عامة ،نذكر منها عىل سبيل املثال:
يف لبنانّ ،
	•رشكة «ليبان بوست» التي تتوىل إدارة املرفق الربيدي.
	•رشكة «ماباس» التي تتوىل إدارة مرفق مغارة جعيتا.

 - ٢الرشكات المختلطة (ويشار اليها كذلك يف بعض القانون والفقه واالجتهاد برشكات االقتصاد املختلط):
هي كل رشكة ،أياً كان شكلها القانوين (وان كانت بغالبيتها من الرشكات املغفلة باسهم) ،يشرتك يف رأساملها الدولة أو أي شخص من
يل أو جزيئ.
أشخاص القانون العام (كالدولة ً
مثل أو مرصف لبنان أو إحدى البلديات) وأشخاص القانون الخاص بشكل ك ّ
يعترب الفقه واالجتهاد أن هذه الرشكات تبقى من أشخاص القانون الخاص وتخضع ،بالتايل ،ألحكامه .وألن هذه الرشكات ال تستفيد من
قانون-إطار خاص بها (كام هي الحال يف القانون الفرنيس مثال) ،يبقى تحديد أصول تأسيسها وادارتها خاضعاً للقانون أو املرسوم الذي
يقرر انشاءها أو مشاركة الدولة (أو غريها من أشخاص القانون العام) يف رأساملها ،عىل أن ت ُطبَّق عليها املبادئ والقوانني التي ترعى
الرشكات التجارية ،ما مل تستنث من هذه األحكام بنصوص خاصة ويف حدود هذا االستثناء.
ومن املتوقع أن يتط ّور هذا النوع من الرشكات يف جريرة تط ّور عمليات خصخصة القطاع العام أو إلدارة مرافق عامة صناعية وتجارية،
ال سيام يف إطار «قانون تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد رشوطها ومجاالت تطبيقها» (القانون رقم  ٢٢٨تاريخ  )٢٠٠٠/٥/٣١وقانون
تنظيم الرشاكة بني القطاعني العام والخاص (القانون رقم  ٤٨تاريخ .)٢٠١٧/٩/٧
يف لبنان ،هناك عدد من هذه الرشكات املختلطة التي نذكر منها عىل سبيل املثال:
	•رشكة التسليف الزراعي والصناعي والعقاري (القانون الصادر سنة  ١٩٥٤وتحددت مساهمة الدولة فيه ب  ٤٠يف املئة من رأس املال).
	•رشكة طريان الرشق األوسط (املجاز انشاؤها بتاريخ )١٩٦٧/٨/٥
	•مرصف اإلسكان (قانون منفّذ باملرسوم رقم  14تاريخ )1977/1/15
	•رشكة تلفزيون لبنان (املجاز إنشاؤها يف املرسوم االشرتاعي رقم  ١٠٠تاريخ )١٩٧٧/٦/٣٠
	•رشكتا االتصاالت اللتان متلكان قطاع الهاتف الخليوي ،وهام  1 MICو 2 MIC
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 -4ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻧﺢ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻟﻲﺗ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :ﺁ  -أﻥ ﻻ ﺗﺗﻭﺧﻰ ﺍﻟﺭﺑﺢ .ﺏ  -أﻥ ﺗﻛﻭﻥ أﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ،ﻋﻧﺩ ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ،ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻲﻓ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أو ﻲﻓ أﻱ ﻣﻥ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻲﺗ ﺗﺣﺩﺩ
ﺑﻣﺭﺳﻭﻡ ﻳﺗﺧﺫ ﻲﻓ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء .ﺝ  -أﻥ ﺗﺗﺻﻑ ﺧﺩﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻣﻭﻝ ﻭﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ .ﺩ  -أﻥ ﺗﺿﻡ ﺑﻳﻥ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ أﺷﺧﺎﺻﺎ ﻣﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ أﻫﺩﺍﻓﻬﺎ .ﻩ  -أﻥ ﺗﺧﺻﺹ ﻛﺎﻣﻝ ﻣﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ أﻫﺩﺍﻓﻬﺎ .ﻭ -أﻥ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻣﻭﺍﺯﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ أﻭ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﻋﻥ  ٣٠٠٠٠٠ﻝ.ﻝ .ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﻁﻊ ﺣﺳﺎﺏ ﻗﺎﻧﻭﻲﻧ ﻣﻥ أﺣﺩ ﺍﻟﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻭأﻥ ﺗﺧﺻﺹ ﻛﺎﻣﻝ ﻣﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ أﻫﺩﺍﻓﻬﺎ .ﺯ -أﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﻣﻰﺿ ﻋﻰﻠ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ أﻭ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻋﻰﻠ ﺍأﻗﻝ ﻋﻰﻠ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ
ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﻓﻌﻠﻳﺎ.
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ثان ًيا  -تكليف موظف المعلومات
 - ١موجب التكليف:
يوجب القانون يف املادة  ١٥منه تكليف «موظف يف كل ادارة للنظر يف طلبات الحصول عىل املعلومات ،وتكون له الصالحيات الالزمة
للبحث والوصول إىل املعلومات املطلوبة وتسليمها للمواطنني».

 - ٥عدد موظفي المعلومات يف لك إدارة:
يف اإلدارات الصغرية ،يقترص التكليف عىل شخص واحد .أما يف اإلدارات املتشعبة (ومنها مثال وزارة الداخلية والبلديات التي تتضمن عددا ً
كبريا ً من املديريات العامة) ،فمن املفيد أن يجري تكليف موظف معلومات لكل من املديريات العامة أو لبعضها .كذلك ميكن تكليف
موظف رديف يحل مكان املوظف األصيل يف حال غيابه .وقد نصت املادة التاسعة فقرة  ٤من املرسوم التطبيقي عىل أنه «لإلدارة ان
تكلف أكرث من موظف معلومات وردفاء عنهم يف حال تعدد األقسام ضمن اإلدارة الواحدة».

مل يحدد القانون أو املرسوم التطبيقي أي رشوط شكلية لقرار التكليف ،سوى ما ورد يف املادة التاسعة من املرسوم ،ال سيام بالنسبة إىل
الفئة الوظيفية ،ووجوب أن يتضمن القرار « فئته الوظيفية ومركز تواجده ورقم الهاتف وعنوان الربيد اإللكرتوين للتواصل معه».

 - ٦اإلعالن بشكل واضح عن موظف المعلومات:

ميكن االستئناس بالنموذج املرفق بهذا الدليل لصياغة قرار التكليف.

وفق املامرسات الفضىل ،يجب نرش اسم موظف املعلومات بصفته هذه ومعلومات االتصال به ،مبا يف ذلك معلومات االتصال الهاتفية
واإللكرتونية ،بجميع الطرق املتاحة ،مبا فيه عىل املواقع اإللكرتونية الخاصة باإلدارة املعنية ،أو عىل الشبكة الوطنية ملوظفي املعلومات،
امللحوظ إنشاؤها وإطالقها يف خطة العمل الوطنية لتنفيذ القانون .هذا وقد حدد املرسوم التطبيقي يف البنود  ٢و ٣و ٤من املادة  ٩منه
أصول نرش قرار التكليف حيث نصت هذه البنود عىل أنه:

كذلك من املستحسن ،متى أمكن ذلك ،أن يكون موظف املعلومات هو ذاته املسؤول عن حسن حفظ املعلومات وتنظيمها وترتيبها،
بالشكلني املادي واإللكرتوين.
بالرغم من أن عدد اإلدارات التي كلّفت موظفي املعلومات يف ازدياد مطّرد ،فان اإلدارات التي مل تكلّف موظفيها بعد عديدة .ان اإلدارات
املتلكّئة 5مدعوة إىل تنفيذ موجب التكليف هذا تحت طائلة مساءلتها من قبل رؤسائها التسلسليني ،أو إحالتها إىل األجهزة الرقابية
والتأديبية املختصة.
 - ٢يف غياب التكليف:
حتى إمتام التكليف املتوجب ،يبقى رئيس اإلدارة هو الجهة املختصة لتلقي الطلبات ،وفق األصول املطبقة يف كل إدارة من اإلدارات
املعنية.
 - ٣تكليف ال تعيني:
مبعنى أن موظف املعلومات يجري تكليفه باملهام ،وفق القواعد واألصول النافذة يف كل إدارة من اإلدارات بحسب طبيعتها القانونية،
ومن بني املوظفني أو األجراء الذين يعملون أصال يف اإلدارة املعنية .وليس بالرضورة أن يكون املوظف متفرغاً من أجل اإلجابة عىل طلبات
الوصول إىل املعلومات .وميكن أن يتوىل رئيس اإلدارة بنفسه هذه املهمة ،ال سيام يف اإلدارات الصغرية ،مثل البلديات.
 - ٤فئة الموظف:

	•عىل كل إدارة ،فور تكليف موظف املعلومات ،نرش قرار التكليف يف الجريدة الرسمية وعىل املوقع اإللكرتوين الخاص باإلدارة ،يف حال
وجوده ،وتعميم إسمه وصفته ضمن دوائرها املركزية واإلقليمية (املاد  ٩فقرة )٣؛
	•عىل اإلدارات العامة إبالغ إسم موظف املعلومات وقرار تكليفه من األمانة العامة ملجلس الوزراء ومن مكتب وزير الدولة لشؤون
التنمية اإلدارية (املاد  ٩فقرة  ٤من املرسوم التطبيقي)؛
 - ٧التدريب عىل حسن تطبيق القانون:
باإلضافة إىل حسن فقه كل ما يتضمنه هذا الدليل والتدريب عليه ،من املفيد أن يستمر موظف املعلومات يف تطوير معرفته وتبادل
الخربات مع زمالء له يف إدارات مشابهة ،وذلك عرب تأسيس شبكات وطنية ملوظفي املعلومات .وقد أكد البند  5من املادة  9من املرسوم
التطبيقي يف هذا املجال عىل واجب « اإلدارات املشمولة بأحكام القانون تدريب موظفي املعلومات لديها من أجل تأهيلهم للقيام
مبوجباتهم وفق هذا القانون».
 - ٨صالحيات موظف المعلومات:
يكون للموظف املكلف الحق يف الوصول إىل املعلومات واملستندات كافة املوجودة لدى إدارته ،وله أن يطلب من أي موظف فيها
تزويده بها وفقاً للتسلسل اإلداري (املادة  ٩فقرة  ٦من املرسوم التطبيقي)؛

من املفيد أن يكون املوظف من فئة إدارية وسيطة ،تتيح له معرفة مجمل اإلدارة املكلف بها ،فضال عن املعرفة اإلدارية والقانونية
الرضورية لحسن تطبيق القانون .وقد نص البند  ١من املادة  ٩من املرسوم التطبيقي يف هذا اإلطار عىل أن يكون موظف املعلومات من
الفئة الثالثة عىل األقل يف اإلدارات التي يخضع فيها املوظفون لسلم الفئات الوظيفية.
 -5صدر عن رئيس الحكومة مذكرة يدعو فيها اإلدارات إىل تكليف موظفي املعلومات.
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ّ
موظف المعلومات:
 - ٩واجبات
بشكل عام ،عىل املوظف املكلّف بذل ما يف وسعه من أجل متكني صاحب العالقة من الوصول إىل املعلومات التي يطلبها ،والسهر عىل
حسن تطبيق القانون يف إطار واجبات املوظفني العامة املنصوص عليها يف املادة  /14/من نظام املوظفني.6
كذلك ،عىل املوظف املكلّف ،عندما يواجه أي مخالفة أو صعوبة يف جمع املعلومات املطلوبة ،أن يعلم رئيسه التسلسيل بذلك خطيّا
إلجراء املقتىض (املادة  ٩فقرة  ٧من املرسوم التطبيقي)؛

ً
ثالثا  -النرش عىل مواقع الكرتونية

ّ
ّ
ً
ومرتب ،وإلكرتوين إن أمكن
منظم
رابعا  -حفظ المعلومات بشكل
من أجل تسهيل عملية الوصول إىل السجالت اإلدارية ،ألزم القانون يف املادة  13منه ،اإلدارات بأن «تحتفظ باملعلومات التي بحوزتها
بشكل منظم وبرتتيب يسهل عىل املوظف املكلّف عملية استخراجها ،ويجب عليها حفظ املعلومات إلكرتونيا كلام أمكن ذلك».
حكم،
وقد أوضحت املادة  ٥من املرسوم التطبيقي أنه «تطبيقاً ألحكام املواد الواردة يف الفصل الثاين من القانون املتعلقة مبوجب النرش ً
والتي تستوجب النرش اإللكرتوين ،إن نرش املعلومات يجب أن يتم بشكل ميكن معه البحث عن املستند املطلوب وتنزيله ونسخه والبحث
يف مضمونه».
من املستحسن ،متى أمكن ذلك ،أن يكون موظف املعلومات هو ذاته املسؤول عن حسن حفظ املعلومات وتنظيمها وترتيبها ،بالشكل
املادي واإللكرتوين.

ألزم القانون اإلدارات بأن تنرش عىل مواقع الكرتونية جميع املستندات املذكورة يف الفصل الثاين منه واملتعلق مبوجب النرش الحكمي ،أي:
	•األسباب املوجبة للقوانني والقرارات اإلدارية.
	•القرارات والتعليامت والتعاميم واملذكرات اإلدارية التي تتضمن تفسريا ً للقوانني واألنظمة أو تكون ذات صفة تنظيمية.
	•جميع عمليات دفع األموال العمومية التي تتجاوز خمسة ماليني لرية لبنانية.
	•التقارير السنوية.
وبالتايل ،بات واجبا عىل مختلف اإلدارات امللزمة أن يكون لديها مواقع الكرتونية تستطيع من خاللها إمتام موجب النرش الحكمي الذي
فرضه عليها القانون .ومل يحدد القانون نوع املواقع اإللكرتونية الواجب عىل اإلدارات امللزمة إنشاؤها ،والتي ميكن أن تكون قليلة التكلفة
بالنسبة لإلدارات الصغرية ،مثل البلديات الصغرية .وال يشء مينع يف هذا املجال أن يقترص األمر عىل صفحات رسمية لإلدارة املعنية ضمن
شبكات التواصل االجتامعي.
رصا بنرش املعلومات ،بل يكفي أن يخصص حيّزا ً منه لهذه الغاية.
وكذلك ،ال يلزم القانون أن يكون املوقع االكرتوين
ً
متخصصا ح ً
لكن يجب ان تكون هذه املواقع مؤهلة تقنيا لنرش املعلومات بالصيغة اإللكرتونية التي حددها املرسوم التطبيقي (املادة  )5بحيث «...
ان نرش املعلومات يجب ان يتم بشكل ميكن معه البحث عن املستند املطلوب وتنزيله ونسخه والبحث يف مضمونه».
ويف خطوة هامة نصت عليها املادة  ٧املعدلة ،استحدث موجب «نرش جميع هذه املواد الترشيعية والتنظيمية يف الجريدة الرسمية
بصيغة الكرتونية متاحة م ّجاناً ،ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون [التعدييل] كح ٍّد أقىص» .ويقع هذا املوجب عىل عاتق
رئاسة الحكومة  -إدارة الجريدة الرسمية.

 -6املادة  ١٤من نظام املوظفني (املرسوم االشرتاعي رقم  ١١٢تاريخ  :)١٩٥٩/٦/١٢واجبات املوظف العامة يتوجب عىل املوظف بوجه عام - 1 :أن يستوحي يف عمله املصلحة العامة دون سواها ،ويطبق القوانني واالنظمة النافذة
بكل تجرد ونزاهة وحياد ،دون اي تجاوز او مخالفة او اهامل - 2 .أن يتحمل شخصيا مسؤولية تنفيذ املهام املناطة به - 3 .أن يتحمل شخصيا مسؤولية االوامر والتعليامت التي يعطيها ملرؤوسيه - 4 .أن ينفذ بدقة اوامر رئيسه املبارش
وتعليامته املتعلقة بالوظيفة اال اذا كانت هذه االوامر والتعليامت مخالفة القانون بصورة رصيحة وواضحة .ويف هذه الحالة ،عىل املوظف أن يلفت نظر رئيسه خطيا إىل املخالفة الحاصلة ،وال يلزم بتنفيذه هذه االوامر والتعليامت.
ويعترب املرؤوس مسؤوال يف حال تنفيذها .واذا ارص الرئيس عىل هذه االوامر والتعليامت ،فعىل املرؤوس ان يرفع بالتسلسل االداري الخالف إىل الوزير للبت فيه نهائيا .أما اذا كان الخالف بني الوزير واملدير العام ،فيعرض الوزير الخالف
عىل مجلس الوزراء ،بعد استطالع رأي مجلس الخدمة املدنية ،للبت فيه نهائيًا .ويف أي حال ،عىل الرئيس واملرؤوس أن يبلغا مبارشة نسخة عن املراسالت إىل مجلس الخدمة والتفتيش املركزي - 5 .أن يتقيد بالدوام الرسمي ويحرتم
وأل يف ّرط بأي حق من حقوقها - 7 .أن
مواعيد العمل ويخصصها الداء واجبات وظيفته ،وينجز معامالت أصحاب املصالح برسعة ودقة واخالص ضمن حدود اختصاصه - 6 .أن يحافظ عىل مصالح الدولة وممتلكاتها وأموالها ووثائقهاّ ،
يحافظ عىل كرامة الوظيفة ويسلك املسلك الالئق بها أثناء الوظيفة وخارجها - 8 .أن يشتغل باالمور السياسية أثناء توليه مركزا قياديا يف أي من االتحادات أو الجمعيات أو النوادي أو املجالس مهام كان نوع نشاطها ,أو أن يرشح نفسه
ملركز يف الهيئات املذكورة - 9 .أن يشتغل باالمور السياسية أثناء جمعه بني وظيفته ورئاسة أو عضوية املجالس امللية أو الرشعية أو املذهبية أو ما مياثلها من مجالس وهيئات .أو ان ميارس أي نشاطات ضمن هذه املجالس والهيئات إذا
كان لهذه النشاطات طابع سيايس - 10 .أن يلتمس أو يقبل توصية ما ،أو أن يلتمس أو يقبل مبارشة أو بالواسطة ،بسبب الوظيفة التي يشغلها ،هدايا أو اكراميات أو منحا من أي نوع كانت - 11 .أن يقوم بأي عمل مأجور يحط من
كرامة الوظيفة أو يكون له عالقة بها - 12 .أن يجمع بني وظيفته وبني أي عمل آخر غري مأجور ،إذا كان من شأن ذلك أن يحط من كرامة الوظيفة - 13 .أن يلقي أو ينرش بدون إذن كتايب من الوزير املختص خطيا أو مقاالت أو ترصيحات
أو مؤلفات يف جميع الشؤون - 14 .أن يبوح باملعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته ،حتى بعد انتهاء مدة خدمته ،اال اذا رخص له بذلك الوزير املختص.
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خامسا  -إرشاف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
عىل حسن تطبيق القانون

إن أبرز األدوات املؤسساتية التي نص عليها القانون للمساعدة عىل حسن تنفيذه ،هي الوظائف التي أوالها إىل الهيئة الوطنية ملكافحة
الفساد (يشار اليها يف ما ييل بالـ «الهيئة») ،وهي هيئة مستقلة مؤلفة من ستة أعضاء ،تنشأ وتعمل وفق أحكام القانون الخاص بها 7الذي
يحدد تنظيمها وصالحياتها املختلفة ووفق قوانني أخرى أناطت بها صالحيات خاصة.
إىل حني تعيني الهيئة ،ويف حال شغورها ،تتوىل وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية عمليًا املهامت التي يفرتض أن تتوالها الهيئة ،باستثناء
الصالحيات شبه القضائية.
أما قانون الحق يف الوصول إىل املعلومات يف فصله الخامس (املادتني  ٢٢و ،)٢٣فقد أناط بالهيئة أدوارا خاصة نستعرضها بإيجاز يف ما ييل:

 - ١استشارية:
تتوىل الهيئة « إبداء املشورة للسلطات املختصة بشأن كل مسألة تتعلق بتطبيق أحكام القانون».

 - ٢شبه قضائية:
تتوىل الهيئة «استالم الشكاوى املتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والتحقيق فيها واصدار قرارات بشأنها ،وفقاً ألحكام
املادة  23من القانون».
كذلك «ت ُصدر الهيئة االدارية قرارا ً ملزماً ،خالل مهلة شهرين من تاريخ تقديم الشكوى ،باملوافقة عىل تسليم املستند أو
برفض ذلك .وتبلغه فورا ً إىل االدارة املختصة».
«إن قرارات الهيئة قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة الذي يطبق بشأنها األصول املوجزة».
 -7صدر القانون الخاص بهذه الهيئة «قانون مكافحة الفساد يف القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد» برقم  ١٧٥تاريخ .٢٠٢٠/٥/٨
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 - ٣رقابية:
تتوىل الهيئة «وضع تقرير سنوي يتضمن ،بصورة خاصة ،الصعوبات الهامة التي تعرتض وصول األشخاص إىل املعلومات
بالنسبة إىل مختلف فئات املستندات ،وتقارير خاصة حول مواضيع هامة عند االقتضاء ،تنرش وفقاً للامدة  9من القانون».

 - ٤تثقيفية:
تتوىل الهيئة «املشاركة يف تثقيف املواطن وبلورة وعيه حول أهمية الحق يف الوصول إىل املعلومات وأصول مامرسته،
واإلسهام يف تدريب املوظفني واملسؤولني يف االدارة عىل كيفية وأهمية متكني االفراد من الحصول عىل املعلومات».

26

27

دليل اإلدارات يف تطبيق قانون الحق يف الوصول إىل المعلومات

النرش الحكمي لألسباب
الموجبة للقوانني والمراسيم

النرش الحكمي للمراسيم
والقرارات والمذكرات والتعاميم

القسم الثاين:

توفري المعلومات تلقائ ًيا

النرش الحكمي للعمليات المالية
اليت يتم بموجبها دفع أموال
عمومية

النرش الحكمي للتقارير السنوية

تعليل القرارات اإلدارية الفردية
غري التنظيمية
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الموجبات

ً
أول  -النرش الحكمي لألسباب الموجبة للقوانني والمراسيم

ت ُعترب موجبات توفري املعلومات تلقائيا من أهم األحكام التي نص عليها القانون ،كونها تتيح الوصول إىل مروحة واسعة من املعلومات
املرتبطة بنشاط اإلدارة ،وذلك بصورة حكمية ودون الحاجة لتقديم أي طلب ،ما يساهم إىل ٍ
حد بعيد يف تحقيق الهدف األساس للقانون
واملتمثّل يف تعزيز شفافية اإلدارة .وقد لحظ القانون خمس موجبات يرتتب مبقتضاها عىل اإلدارة توفري املعلومات تلقائياً وهي:

حكم نرش األسباب املوجبة للقوانني واملراسيم عىل مختلف أنواعها يف الجريدة الرسمية ،وذلك بواسطة الجهة املناط بها صالحية
يتوجب ً
النرش أو صالحية اإلصدار (املادة .)٦

1-1النرش الحكمي لألسباب املوجبة للقوانني.
2-2النرش الحكمي للمراسيم والقرارات واملذكرات والتعاميم التي تتضمن تفسرياً للقوانني واألنظمة أو تكون ذات صفة
تنظيمية.
3-3النرش الحكمي لجميع العمليات التي تدفع مبوجبها اإلدارة ً
أموال عمومية تزيد عن خمسني مليون لرية لبنانية.
4-4النرش الحكمي للتقارير السنوية.
5-5تعليل القرارات اإلدارية الفردية غري التنظيمية.

طرق المراجعة يف حالة عدم االلزتام
مل يرتب قانون الحق يف الوصول إىل املعلومات أي نتيجة أو عقوبة خاصتني عىل عدم تق ّيد اإلدارة مبوجبات إتاحة املعلومات تلقائياً،
باستثناء موجب تعليل القرارات اإلدارية الفردية ،وهو ما يحتّم الرجوع يف هذا املجال إىل القواعد العامة التي ترعى مخالفة القوانني
واألنظمة.
 .1مراجعة القضاء المختص:

إذا مل تلتزم اإلدارة مبا نص عليه القانون لناحية وجوب تعليل القرارات االدارية الفردية غري التنظيمية ،تكون قد ع ّرضت عملها لإلبطال
يف حال الطعن فيه.
 .2مراجعة التفتيش المركزي:

قد يؤدي عدم تقيّد اإلدارات بأي من املوجبات السابق ذكرها إىل مالحقة املسؤولني عن هذا اإلهامل أمام التفتيش املركزي.
 .3مراجعة السلطات التسلسلية او سلطات الوصاية:

عند وجودها ،مبكن ان تراجع هذه السلطات واإلدارات لحملها عىل الزام اإلدارات التي ترأسها او ترشف عليها ،بحسن التزام تنفيذ
القانون.

رشع عند س ِّنه للقوانني ،كام وعىل هدف اإلدارة من إقرارها للمراسيم،
تكمن أهمية هذا املوجب يف كونه يتيح االطّالع عىل نية امل ّ
مم يع ّزز شفافية نشاط كل من السلطتني الترشيعية والتنفيذية ويسمح تالياً مبراقبتهام عن كثب ،فضالً عن أنه يُس ّهل تفسري األحكام
ّ
القانونية والتنظيمية املشوبة بالنقص أو بعدم الوضوح من خالل العودة إىل األسباب الكامنة وراء إصدارها ،ال سيام يف معرض املنازعات
املرفوعة أمام القضاء.
ثان ًيا  -النرش الحكمي للمراسيم والقرارات والمذكرات والتعاميم
اليت تتضمن تفسرياً للقوانني واألنظمة أو تكون ذات
صفة تنظيمية

يتوجب نرش هذه املراسيم والقرارات اإلدارية كافة خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ صدورها عىل املواقع االلكرتونية لإلدارة املعنية
ويف الجريدة الرسمية (املادة  ٧فقرة .)١
تكمن أهمية هذا املوجب يف أنه يتيح لألفراد إمكان ّية االطّالع عىل سائر املراسيم والقرارات والتعليامت والتعاميم واملذكرات التي
تبي أنها
تتضمن تفسريا ً للقوانني واألنظمة أو تكون ذات صفة تنظيمية ،وبالتايل التحقق من مدى رشعيتها ،والطعن فيها يف حال ّ
مخالفة للقوانني واألنظمة املرعية اإلجراء توصالً إلبطالها أو إعالن عدم رشعيتها.
ً
		
ثالثا  -النرش الحكمي للعمليات المالية اليت يتم بموجبها دفع
أموال عمومية تزيد عن خمسني مليون لرية لبنانية
نصت املادة السابعة من القانون عىل أحكام خاصة بالنرش الحكمي للمعلومات ،قد تكون األكرث أهمية إلرساء قاعدة الشفافية يف
ّ
رصف باملال العام وإلتاحة الرقابة العامة عليه.
الت ّ

 -١موضوع النرش :جميع العمليات التي مبوجبها يتم دفع أموال عمومية تزيد عن خمسني مليون لرية لبنانية.
األموال العمومية هي « أموال الدولة ،والبلديات واملؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات ،وأموال سائر األشخاص املعنويني
ذوي الصفة العمومية».1

 -1املادة  2من قانون املحاسبة العمومية (القانون املوضوع موضع التنفيذ مبوجب املرسوم رقم  14969تاريخ )1963/12/30
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 - ٢االستثناءان:
األول :املستندات غري القابلة لالطالع عليها (وفق املادة  ٥من القانون – راجع الفقرة الخاصة بها يف هذا الدليل).
الثاين :رواتب وتعويضات املوظفني (الدامئني واملوقّتني).
املوظف الدائم 2هو من ويل عمالً دامئاً يف وظيفة ملحوظة يف أحد املالكات التي يحددها القانون ،سواء خضع لرشعة
التقاعد أم مل يخضع .واملوظف املوقّت هو من ويل وظيفة أنشئت ملدة معينة أو لعمل عارض.
أما سائر العاملني يف اإلدارات والذين ال ينتسبون إىل إحدى هاتني الفئتني من املوظفني ،فال يشملهم االستثناء وتخضع
املبالغ التي يتقاضونها من األموال العمومية ملوجب النرش الحكمي ،وذلك أياً كان وضعهم الوظيفي (متعاقدين ،أجراء،
مياومني ،جباة إكراء ،عامل غب الطلب ،مدربني ،مستعان بهم ،إلخ).
ان استثناء رواتب املوظفني وتعويضاتهم من هذا املوجب مر ّده إىل كونها من النفقات العادية املستمرة ،وال فائدة عملياً لنرش
املعلومات السابق ذكرها بشأنها طاملا أن قيمتها هي ثابتة مبدئياً ومعروفة مسبقاً لكل الوظائف بحسب فئتها ،وطاملا أنها
تستحق للموظفني بحكم القوانني واألنظمة املرعية اإلجراء دون أن يكون لإلدارة سلطة استنسابية يف تقرير رصفها أو عدمه.

 - ٣قيمة العملية التي توجب النرش :كل عملية تزيد عن خمسني مليون لرية لبنانية.
« ...تعتمد العملية بأكملها إذا كانت مركبة وذلك بالنظر إىل هدفها وموضوعها ،ويعترب عملية واحدة ،وان جرت تجزئته لتصبح
كلفته أقل من خمسة ماليني لرية لبنانية ،مجموع العمليات التي تتم يف فرتة زمنية متقاربة طاملا أنها تهدف إىل تحقيق الغاية
ذاتها» (املادة  ٦من املرسوم التطبيقي).

 - ٤مهلة النرش« :خالل شهر من تاريخ إمتامها أو إمتام أحد أقساطها».
 - ٥مضمون املادة املنشورة:
يجب أن يتض ّمن النرش جميع املعلومات املحددة يف القانون وهي:
قيمة عملية الرصف( ،مع تحديد العملة التي يتم الرصف عىل أساسها)،كيفية الدفع( ،مثالً :بحوالة ،نقدا)،الغاية من الدفع( ،مثالً :لبناء طريق ،أو رشاء مواد أو خدمات معينة)،الجهة املستفيدة من الدفع،-السند القانوين الذي مبوجبه جرى الرصف (مثالً :مناقصة ،عقد بالرتايض ،تنفيذ حكم قضايئ).

-٦

وسيط النرش :عىل مواقع اإلدارات االلكرتونية.
عىل اإلدارات أن تعمل عىل تطوير صفحة خاصة ضمن مواقعها ،تكون مخصصة لهذا النوع من التقارير املالية ،وذلك بشكل
يسهل الوصول إليها.

 -2املوظفني كام ع ّرفهم املرسوم االشرتاعي رقم  112تاريخ ( 1959/6/12نظام املوظفني) يف املادة األوىل منه.
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ً
رابعا  -النرش الحكمي للتقارير السنوية
كان موجب وضع تقرير النشاط السنوي ونرشه مقترصا ً عىل عدد من اإلدارات ويف داخلها ،بحكم القوانني التي ترعى تنظيمها وعملها،
إال إذا استنسبت هذه اإلدارات نرشها ،يف غالب األحيان بالشكل الدعايئ والرتويجي .أما اآلن فقد بات هذا املوجب مفروضاً عىل مختلف
اإلدارات املشمولة بأحكام القانون ،عىل أن يتضمن معلومات محددة من شأنها أن تعكس صورة حقيقية ،شبه نقدية ،وشاملة لنشاط
اإلدارة وحساباتها خالل السنة املنرصمة ،ما يعزز شفافيتها ،ويتيح املساءلة واملحاسبة الرضوريتني الستقامة أي دميقراطية وفعاليتها.
لذلك حرص القانون عىل أن ال تكون التقارير ذات طابع دعايئ وحسب ،وأن ال يرتك مضمون التقرير إلستنساب اإلدارة املعنية ،فحدد
املعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير بالحد األدىن ،يك يؤدي الغاية املتوخاة منه ويُظهر واقع نشاط اإلدارة.

 - ١من يضع التقرير:
أ « -الرئيس التسلسيل املختص يف كل إدارة»:
(مثال ،الوزير بالنسبة لوزارته ،رئيس مجلس إدارة املؤسسات العامة والرشكات الخاصة ،حاكم مرصف لبنان)؛ عىل أن يجري
إعداده ضمن الوحدات املتخصصة العائدة لها ،والتي من املفيد تدريبها يف هذا املجال عىل منهجية إعداد تقارير النشاط
السنوي وصياغته.
قد يفيد ،بحسب ما نصت عليه خطة العمل الخاصة بحسن تطبيق القانون ،أن يصري تطوير مناذج عن هذه التقارير لتساعد
اإلدارات املامثلة يف التقنيات واملهارات الرضورية لحسن أداء هذا املوجب.

ب  -بالنسبة للقضاء:
«الجهة املسؤولة عن اإلرشاف عىل كل من القضاء العديل واإلداري واملايل والديني؛ (مثالً :مجلس القضاء األعىل ،مكتب مجلس
شورى الدولة).
ج « -بالنسبة للمحاكم االستثنائية :يتضمن تقرير مجلس القضاء العديل واقع املحاكم االستثنائية» .بالنسبة إىل هذه
األخرية ،وتحدي ًدا الحكمة العسكرية ،نصت املادة  ٧فقرة (ب) من املرسوم التطبيقي عىل ما ييل ... « :قبل أسبوعني عىل األقل
من انقضاء مهلة نرش التقرير السنوي املذكورة يف الفقرة السابقة (أي  ٣١كانون الثاين من السنة التالية) ،تحيل وزارة الدفاع
الوطني تقرير املحاكم العسكرية إىل مجلس القضاء األعىل الذي يصدره مبوجب التقرير السنوي املشار اليه أعاله».
 - ٢مهل نرش التقارير« :يف مهلة أقصاها  ٣١كانون الثاين السنة التالية»

 -٣مضمون التقارير« :يجب أن تتضمن التقارير السنوية ما يأيت عىل األقل:
• معلومات حول آلية عمل اإلدارة تتضمن:

• التكاليف
• األهداف
• القواعد
• االنجازات والصعوبات التي اعرتضت سري العمل
• الحسابات املدققة.
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• السياسة العامة املعتمدة
• املشاريع الخاصة باإلدارة املعنية،
• التي نفذت
• والتي مل تنفذ ،وأسباب ذلك،

•وأي اقرتاحات تساهم يف تطوير عمل االدارة».
لحظت خطة العمل الوطنية لتنفيذ القانون ،رضورة إعداد مناذج عن التقارير املذكورة لتساعد اإلدارات عىل حسن أداء هذا املوجب ،عىل
أن تراعي هذه النامذج خصوصية كل فئة من اإلدارات وتحافظ عىل الحد األدىن من التشابه واالتّساق يف األقسام واملضمون.
 - 4وسيلة النرش« :عىل مواقع اإلدارات االلكرتونية لكل إدارة من اإلدارات املختصة».

ً
خامسا  -تعليل القرارات اإلدارية الفردية غري التنظيمية
شكل من أشكال
إن تقيّد اإلدارة مبوجب تعليل القرارات اإلدارية الفردية غري التنظيمية الذي نظّمه القانون يف املواد  10و 11و 12يُعترب ً
إتاحة املعلومات تلقائيًا ،ذلك ألنه يتيح إطالع األشخاص املعنيني بالقرارات اإلدارية الفردية غري التنظيمية التي متس حقوقهم عىل األسباب
مم ميكّنهم من الوقوف عىل رشع ّيتها ،ويس ّهل مامرستهم حق الدفاع يف حال أرادوا الطعن فيها أمام
التي دفعت اإلدارة إىل اتخاذهاّ ،
القضاء املختص.

ج – حاالت اإلستثناء:
الحاالت التي ت ُعفى فيها اإلدارة من موجب تعليل القرارات اإلدارية غري التنظيمية:
1.أثناء قيام حالة الطوارئ.
2.الظروف االستثنائية املتمثلة يف حاالت الخطر الدائم التي تهدد عمل املؤسسات.
3.أرسار الدفاع الوطني واألمن القومي واألمن العام.
4.إدارة العالقات الخارجية للدولة ذات الطابع الرسي.
5.ما يه ّدد مصالح الدولة املالية واالقتصادية وسالمة العملة الوطنية.
6.حياة األفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.
7.األرسار التي يحميها القانون كالرس املهني أو الرس التجاري مثالً.

د  -إلزام اإلدارة بإطالع أصحاب العالقة عىل أسباب القرار:
«إذا زالت أسباب إعفاء اإلدارة من التعليل ،أو يف حالة قرار الرفض الضمني ،يحق لصاحب العالقة ضمن مهلة املراجعة القضائية ،أن
يطلب إطالعه عىل أسباب القرار .وعىل السلطة املعنية أن تطلعه عليها خطياً ودون ابطاء.
يعترب سكوت اإلدارة عىل الطلب مدة شهرين مبثابة قرار رفض ضمني قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة».

أ  -موجب التعليل:
نصت املادة  ١٠من القانون عىل أن «األشخاص الطبيعيني أو املعنويني لهم حق بالوصول إىل األسباب التي دفعت اإلدارة إىل اتخاذ
ّ
القرارات اإلدارية غري التنظيمية التي متس حقوقهم».

ب – شكل التعليل:
«عىل اإلدارة أن تعلّل القرارات اإلدارية غري التنظيمية ،تحت طائلة اإلبطال ،عىل الوجه اآليت:
1.1أن يكون التعليل خطياً.
2.2أن يتضمن الحيثيات القانونية والواقعية التي تشكل مرتكز القرار.
3.3أن يكون موقّعاً من قبل املرجع الذي أصدره ،وأن يذكر فيه اسم موقّعه وتاريخ توقيعه».
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القسم الثالث:

توفري المعلومات بطلب
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١
ّ
تلقي
أصول
طلبات
المعلومات

نصت املادة  ١٤من القانون عىل أصول تقديم طلب الحصول عىل املعلومات،
واستكملت باملادة  ٨من املرسوم التطبيقي ،وخالصتها يف ما ييل:
-١

- ٢

الشكل الخطي للطلب« :يقدم طلب الحصول عىل املعلومات بشكل
خطي ( »...من القانون).
ميكن تقديم الطلب بالشكل الورقي؛ «وميكن تقدميه بالوسائل اإللكرتونية
وفقاً آللية خاصة تحددها كل إدارة تبعاً إلمكانياتها ،ويتم عندها تخصيص
قسم خاص بطلبات املعلومات إ ّما عىل املواقع اإللكرتونية لإلدارات أو عرب
الربيد اإللكرتوين بشكل ميكّن اإلدارة من التحقق من هوية مق ّدم الطلب (من
املرسوم التطبيقي)».
ُي َّ
قدم الطلب من قبل صاحب العالقة شخص ًيا أو
بواسطة وكيل عنه:

يُق ِّدم طلب الحصول عىل املعلومات صاحب العالقة ،إما شخصياً أو بواسطة
يبي هوية مقدم الطلب.
وكيل عنه ،عىل أن يرفق به مستندا ً ّ
-٣

«عىل مق ّدم الطلب أن يتخذ مكان إقامة مختارا ً ُيعلم به اإلدارة فور تقدميه الطلب» (من القانون واملرسوم).
يجب أن يتض ّمن البيانات اآلتية (من املرسوم):
·االسم الثاليث ملق ّدمه ،عىل أن تتحقق اإلدارة من هوية مق ّدم الطلب.
·محل إقامته املختار.
·املوضوع املطلوب االستحصال أو االطالع عىل املعلومات أو املستندات اإلدارية بشأنه ،عىل أن يتم تحديده
بصورة واضحة ودقيقة مع تبيان الفرتة الزمنية املطلوبة عند االقتضاء.
يف حال مل يكن الطلب دقيقا بشكل كاف ،يطلب املوظف املكلف من مقدمه االيضاحات الالزمة ،كام يقوم مبساعدته بالطرق
املتاحة كافة».
تجدر اإلشارة إىل أن القانون واملرسوم ال يشرتطان توضيح الحاجة من طلب املعلومات أو كيفية استعامل املعلومات املطلوبة
سوى لتقييم ما إذا كان املوضوع ينطوي عىل أي إساءة يف استعامل الحق ،وال يتضمن ذلك تقدير أو تقييم كيفية إعادة استعاملها
خارج هذا اإلطار ،ألن لطالب املعلومات حرية إعادة استعامل املستندات اإلدارية أو املعلومات ضمن حدود االستثناءات الضيقة
رصا وحامية املعلومات ذات الطابع الشخيص (املادة .)٢٠
التي ح ّددها القانون ،لحامية امللكية األدبية والفكرية ح ً

ُي َّ
قدم إىل اإلدارة اليت تكون المعلومات يف حوزتها:

« ُيق ّدم طلب الحصول عىل املعلومات بشكل خطي إىل اإلدارة التي تكون
املعلومة يف حوزتها» .ويق ّدم إىل موظف املعلومات يف حال تكليفه.
تد ّون اإلدارة أو موظف املعلومات الطلب وتسلّم فو ًرا اإلشعار املتوجب ،عىل
أن تتحقق الحقًا من توفر الرشوط القانونية إليجاب الطلب ،مبا فيه ما يتعلق
منه بإتاحة املعلومات من حيث مكان تواجدها (ملزيد من التفاصيل حول
موضوع التحقق من حيازة املعلومات ،راجع القسم الخاص بهذه املسألة يف
الدليل).
- ٤

ُي ّ
دون الطلب يف سجل خاص ويسلّم الطالب فورًا
إشعارًا بذلك:

«عىل املوظف املكلّف أن يضع سجالً بالطلبات املقدمة ،وأن يعطي ،فور
يبي فيه :تاريخ تقديم الطلب
تسلمه الطلب ،إشعارا ً ملن تقدم بالطلب ّ
ّ
ونوع املعلومة املطلوبة والفرتة الالزمة للرد عىل الطلب.
ال يسع اإلدارة وموظف املعلومات رفض استالم الطلبات وتسليم اإلشعارات
باستالمها إال بداعي التحقق من الرشوط الشكلية املحددة يف القانون،
الواردة يف هذا القسم).
-٥

مضمون الطلب:

حدد القانون مضمون الطلب بشكل عام« :ويجب أن يحتوي هذا الطلب
عىل تفاصيل كافية متكّن املوظف املكلّف من استخراج املعلومة بجهد
بسيط» (من القانون).
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٢
صاحب الحق
يف طلب
المعلومات

تح ّدد املادة األوىل من القانون ،وعنوانها «املستفيدون من هذا القانون»« ،أصحاب
نصت عىل أنه «يحق
الحق يف الوصول إىل املعلومات» بشكل واسع ج ًدا ،حيث ّ
لكل شخص ،طبيعي أو معنوي ،مبعزل عن صفته ومصلحته ،الوصول إىل املعلومات
واملستندات املوجودة لدى اإلدارة واالطالع عليها ،وفقا ألحكام هذا القانون ،دون
حاجة لتبيان أسباب الطلب أو وجهة استعامله ،مع مراعاة عدم اإلساءة يف استعامل
الحق» (املبدأ).
كام يحدد القانون حرص إتاحة الوصول إىل املعلومات الشخصية بأصحاب هذه
املعلومات وحدهم ،كام مينحهم وحدهم حق تصحيح هذه املعلومات الشخصية
(االستثناء).
أ  -المبدأ:

إتاحة الطلب ألي شخص قانوين

 - ١النوع :يتيح القانون املعلومات لألشخاص الطبيعيني (أي األفراد)
واملعنويني عىل تنوعهم ،سواء كانوا من أشخاص الحق الخاص أو العام
(مثل الرشكات والجمعيات والبلديات واملؤسسات العامة).
 - ٢الجنسية :يعتمد القانون عبارة «األشخاص» ،ال املواطنني ،بحيث ال يشرتط
توفر الجنسية اللبنانية يف طالب املعلومات من أجل االستفادة من الحق
بشفافية.
 – ٣محل اإلقامة :ال يشرتط القانون إقامة طالب املعلومات يف لبنان :بل
يكتفى باتخاذ مقدم الطلب مكان إقامة مختارا ً يعلم به اإلدارة ،ليتبلغ
عليه إجابات اإلدارة املعنية.
 - ٤ال يوجب القانون التحقق من أي صفة أو مصلحة :إن هاتني العبارتني
تستعمالن عادة يف إطار املراجعات القضائية لإلشارة إىل عدم الحاجة
عمل ًيا لتبيان أو إثبات أي عالقة لطالب املعلومات بهذه األخرية أو باإلدارة
رضره من
التي تكون املعلومات بحيازتها ،أو عدم الحاجة إىل إثبات ت ّ
وجودها أو صدورها .لذلك ،ال شأن لإلدارات يف معرض طلب املعلومات
منها أن تثري مثل هذا املوضوع .لكن العديد من اإلدارات كان يلزم
طالبي املعلومات بتوافر هاتني الصفتني كرشط لتسليم املعلومات .ذلك
ما نصت عليه برصاحة املادة األوىل املعدلة لقطع دابر هذه املامرسات
التي ال تتفق مع أهداف القانون ومتطلّبات الشفافية.
 - ٥ال يوجب القانون تربير أو توضيح سبب الطلب أو وجهة استعامله:
أوضحت املادة األوىل املعدلة هذه املسألة أيضً ا لقطع دابر املامرسات
الخاطئة .فتكون بالتايل جميع طلبات املعلومات ال تستوجب لصحتها
أن تتضمن مثل هذا التوضيح أو التربير .ألن القانون سعى إىل إتاحة
املعلومات بشكل مبديئ إىل كل من يطلبها ،ما مل ينص رصاحة عىل أي
ُفس إال حرصيًا.
استثناء ،وهذه األخرية ال ت َّ
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ب – االستثناء :جواز إتاحة املعلومات الشخصية فقط إىل صاحبها ،ويتضمن موجب تصحيحها وتعديلها بطلب منه
ال بد بداي ًة من التنويه بأن األحكام القانونية التي نص عليها القانون بالنسبة إىل هذا املوجب بالذات ،تم استكاملها مبوجب
القانون الخاص باملعامالت اإللكرتونية والبيانات ذات الطابع الشخيص (رقم  ٨١تاريخ  ،)٢٠١٨/١٠/١٠ال سيام يف املواد ٩٩
إىل  ١٠٥منه.1

 - ١أصحاب الحق:

هم أصحاب املعلومات ،وأي من ورثتهم ،دون سواهم ،أي أصحاب العالقة باملعلومات ذات الطابع الشخيص ،التي تجمعها
أو تحتفظ بها اإلدارة.

 - ٢املعلومات أو البيانات ذات الطابع الشخيص:

هي امللفات الشخصية وأي تقرير تقييمي يتعلّق بشخص طبيعي مشار إليه باالسم أو برقم تعريفي أو برمز أو بأي وصف
تعريفي آخر كبصامت األصابع أو العني أو الصوت أو الصورة».
وقد أورد القانون أمثلة عىل امللفات الشخصية ...« :قيود األحوال الشخصية وامللفات التي تتضمن جميع أنواع املعلومات
املتعلقة بالشخص الطبيعي عىل نحو مبارش أو غري مبارش .مبا يف ذلك عنوان بروتوكول االنرتنت ( )address IPوذلك عن
طريق مقارنة املعلومات املتعددة املصادر أو التقاطع فيام بينها».

 – ٣املعلومات والبيانات الشخصية اإلضافية املتاحة:

غايات املعالجة ،فئاتها ،مصدرها ،موضوع املعالجة وطبيعتها ،تحديد األشخاص وفئاتهم الذين ترسل إليهم البيانات ذات
الطابع الشخيص أو الذين ميكنهم االطالع عليها ومواقيتها وغايات هذا االطّالع (وفق قانون املعامالت اإللكرتونية).

 -1من قانون املعامالت اإللكرتونية والبيانات ذات الطابع الشخيص ،الفصل الرابع :حق الوصول والتصحيح:
املادة  :٩٩لكل صاحب البيانات ذات الطابع الشخيص او ألي من ورثته الحق يف االستعالم من املسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخيص ملعرفة ما اذا كانت هذه البيانات الخاصة به موضوع معالجة ام ال .عىل املسؤول عن
معالجة البيانات ذات الطابع الشخيص ان يسلم صاحب البيانات ذات الطابع الشخيص او ألي من ورثته نسخة عن البيانات العائدة له بنا ًء عىل طلبه .اذا كانت هذه البيانات مرمزة او مضغوطة او مشفرة فيجب ان يُعطى صاحب
البيانات ذات الطابع الشخيص او ألي من ورثته نسخة مفهومة .لصاحب البيانات ذات الطابع الشخيص او ألي من ورثته ان يطلب ايضاً من املسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخيص وفق الرشوط املحددة يف الفقرة الثانية
اعاله ،تسليمه املعلومات االضافية التالية :غايات املعالجة ،فئاتها ،مصدرها ،موضوع املعالجة وطبيعتها ،تحديد االشخاص وفئاتهم الذين ترسل اليهم البيانات ذات الطابع الشخيص او الذين ميكنهم االطالع عليها ومواقيتها وغايات هذا
االطالع.
املادة  :١٠٠ميكن للمسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخيص ان يستويف بدالً لقاء اعطاء نسخة عن البيانات ذات الطابع الشخيص العائدة لصاحب البيانات ذات الطابع الشخص او ألي من ورثته وفق ما تنص عليه املادة
السابقة ،عىل ان ال يتعدى البدل كلفة النسخ.
ميكن للمسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخيص ان يعرتض عىل الطلبات ذات الطابع التعسفي ،ال سيام يف ما خص عددها او طابعها املتكرر او املنهجي .عند حصول نزاع ،يقع عبء اثبات الطابع التعسفي للطلبات املذكورة
اعاله عىل املسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخيص الذي يتلقاها.
املادة  :١٠١يحق لصاحب البيانات ذات الطابع الشخيص او ألي من ورثته ان يطلب من املسؤول عن معالجة هذه البيانات ،تصحيحها واكاملها وتحديثها ومحوها ،والتي تكون غري صحيحة او ناقصة او ملتبسة او منتهية الصالحية او غري
متوافقة مع غايات املعالجة او تلك املمنوع معالجتها او جمعها او استخدامها او حفظها او نقلها .اذا كانت البيانات ذات الطابع الشخيص موضوع طلب التصحيح قد ارسلت إىل شخص ثالث ،يجب عىل املسؤول عن معالجتها ابالغ هذا
االخري بالتعديالت التي اجريت عليها بنا ًء لطلب صاحبها او اي من ورثته.
عىل املسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخيص ،بنا ًء عىل طلب صاحبها او اي من ورثته ،القيام بالعمليات املطلوبة مجاناً وذلك يف مهلة عرشة ايام عىل االكرث اعتبارا ً من تاريخ تقديم طلب التصحيح ،واثبات قيامه بذلك.
عىل املسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخيص تصحيحها تلقائياً عندما يأخذ علامً بأحد االسباب التي تلزمه بتعديلها او الغائها.
املادة  :١٠٢لصاحب البيانات ذات الطابع الشخيص او ألي من ورثته مراجعة املحاكم املختصة ،ال سيام قايض االمور املستعجلة وفقاً لالصول النزاعية لضامن مامرسة حق الوصول والتصحيح ولتقرير االلزام بتطبيق احكام هذا الباب يف ما
خص البيانات ذات الطابع الشخيص املتعلقة به.
املادة  :١٠٣عندما تتعلق املعالجات بأمن الدولة الداخيل او الخارجي ،ال ميكن اطالع صاحب البيانات ذات الطابع الشخيص عىل بياناته موضوع املعالجة اذا كان ذلك يعرض غاياتها او امن الدولة الداخيل او الخارجي للخطر.
املادة  :١٠٤يخضع حق االفراد يف الوصول إىل السجالت وامللفات العامة وامللفات الطبية التي تحتوي عىل بيانات ذات طابع شخيص لالحكام القانونية والتنظيمية التي ترعاها.
ان معالجة البيانات ذات الطابع الشخيص وحق الوصول اليها وتصحيحها يف الوزارات واالدارات واملؤسسات العامة خارج اطر النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بها تخضع ألحكام هذا القانون ولرتخيص مسبق يصدر عن مجلس
الوزراء بنا ًء القرتاح الوزير املختص.

املادة  :١٠٥ال تطبق احكام املواد  99و 100و 101من هذا القانون عىل معالجة البيانات ذات الطابع الشخيص املنفذة فقط لغايات التعبري االديب والفني او لغايات املامرسة املهنية لنشاط صحايف يف حدود التقيد بالقوانني النافذة.
ال تحول الفقرة السابقة دون تطبيق القوانني التي تلحظ رشوط مامرسة حق الرد والتي تنظم التعرض للحياة الخاصة ولسمعة االشخاص.
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 - ٤تخضع طلبات الوصول إىل املعلومات ذات الطابع الشخيص للرشوط واألصول والحدود عينها املفروضة للوصول
إىل سائر املعلومات ،مبا يف ذلك مامرسة الحق بحسن نية ،مع مراعاة عدم اإلساءة يف استعامل الحق.
 - ٥املعلومات املستثناة:

هي املستندات واملعلومات املشمولة بحاالت املنع العامة الواردة يف القانون ،أي تلك غري القابلة لالطالع مبفهوم املادة  5منه.
باإلضافة إىل حالة خاصة واردة يف املادة  103من قانون املعامالت اإللكرتونية والبيانات ذات الطابع الشخيص (رقم  ٨١تاريخ
 ،)٢٠١٨/١٠/١٠والتي نصت عىل أنه «عندما تتعلق املعالجات بأمن الدولة الداخيل أو الخارجي ،ال ميكن إطالع صاحب
البيانات ذات الطابع الشخيص عىل بياناته موضوع املعالجة إذا كان ذلك يع ّرض غاياتها أو أمن الدولة الداخيل أو الخارجي
للخطر».

 - ٦اإلدارات املعنية:

هي جميع اإلدارات التي تحتفظ مبثل هذه املعلومات واملستندات اإلدارية الشخصية:
·الخاضعة لقانون الحق يف الوصول إىل املعلومات (مثالً :إدارات األحوال الشخصية ،اإلدارات التي تعنى بشؤون
املوظفني وأوضاعهم الوظيفية كمجلس الخدمة املدنية ،واإلدارات األمنية كاملديرية العامة لألمن العام واألمن
الداخيل ،ورشكات الخليوي)؛
·وسائر األشخاص الخاضعة لقانون املعامالت اإللكرتونية ،الّذين يتولون معالجة املعلومات الشخصية.

إذا كانت البيانات ذات الطابع الشخيص موضوع طلب التصحيح قد أرسلت إىل شخص ثالث ،يجب عىل املسؤول عن
معالجتها إبالغ هذا األخري بالتعديالت التي أجريت عليها بنا ًء لطلب صاحبها أو أي من ورثته ،عمال بأحكام املادة  101من
القانون الخاص باملعامالت اإللكرتونية والبيانات ذات الطابع الشخيص (رقم  ٨١تاريخ )٢٠١٨/١٠/١٠

 - ٩مهلة التصحيح عرشة أيام:

«عىل املسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخيص ،بنا ًء عىل طلب صاحبها أو أي من ورثته ،القيام بالعمليات املطلوبة
مجاناً وذلك يف مهلة عرشة أيام عىل األكرث اعتبارا ً من تاريخ تقديم طلب التصحيح ،وإثبات قيامه بذلك».

 - ١٠مجانية التعديل:

»3عىل املسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخيص ،بنا ًء عىل طلب صاحبها أو أي من ورثته ،القيام بالعمليات
املطلوبة مجاناً « ...

 - ١١موجب التصحيح التلقايئ:

عىل املسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخيص تصحيحها تلقائياً عندما يأخذ علامً بأحد االسباب التي تلزمه
بتعديلها أو إلغائها.

 - ٧شكل تسليم املعلومات:

2إذا كانت هذه البيانات مر ّمزة أو مضغوطة أو مشفّرة فيجب أن يُعطى صاحب البيانات ذات الطابع الشخيص أو أي من
ورثته نسخة مفهومة.

 - ٨موجب تعديل املعلومات بطلب من صاحب العالقة:

لصاحب العالقة أن يطلب من اإلدارة اتخاذ أي من األعامل التالية:
1.1التصحيح
2.2اإلكامل
3.3التحديث
4.4املحو
وعىل اإلدارة االستجابة للطلب يف الحاالت التي تكون فيها املعلومات:
1.1غري صحيحة
2.2ناقصة
3.3ملتبسة
4.4قدمية (أو منتهية الصالحية)
5.5من املمنوع جمعها او استعاملها او تبادلها او حفظها أو نقلها
6.6غري متوافقة مع غايات املعالجة
 -2عمال بأحكام املادة  99من القانون الخاص باملعامالت اإللكرتونية والبيانات ذات الطابع الشخيص (رقم  ٨١تاريخ .)٢٠١٨/١٠/١٠
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 -3املادة  101من القانون الخاص باملعامالت اإللكرتونية والبيانات ذات الطابع الشخيص (رقم  ٨١تاريخ )٢٠١٨/١٠/١٠
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٣
”المعلومات”
و ”المستندات
اإلدارية”
المتاحة

املفردات :يعتمد القانون يف عنوانه عبارة «املعلومات» ،التي نصت عليها املادة ١٩
من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسة ،4أما يف يف متنه فيستخدم عبارة
«املعلومات» تار ًة وعبارة «املستندات اإلدارية» تارة أخرى .وال شك يف أن هاتني
العبارتني تتكامالن :فاألوىل هي األشمل وتغطّي كافة املعلومات التي أق ّر القانون حق
االطالع عليها سواء بصورة حكمية تلقائية (كتقارير النشاط السنوية واألسباب املوجبة
للقوانني واملراسيم) أو بنا ًء عىل طلب ،أما الثانية ،أي عبارة «املستندات اإلدارية»،
فهي أقل شموالً وتقترص عىل فئ ًة مح ّددة من «املعلومات» هي تلك التي أجاز القانون
الوصول إليها بطلب.
وسع القانون حق الوصول إىل املعلومات مفهوم املعلومات أو املستندات اإلدارية
لقد ّ
الذي نستعرضه يف ما ييل يف ضوء أربعة أبعاد تشمل:

أ – شكل املستندات
ب  -مضمونها
ج  -تاريخها
د  -مكان تواجدها

أ – املعلومات املتاحة من حيث شكلها:
إعتمد القانون مفهو ًما واس ًعا ج ًدا ملفردة «املستندات اإلدارية» (املادة )٣
من حيث نوعها وشكلها ،فاعترب أنها تشمل «املستندات الخطية واملستندات
اإللكرتونية والتسجيالت الصوتية واملرئية والبرصية والصور وكل املستندات
القابلة للقراءة بصورة آلية ،مهام كان شكلها أو مواصفاتها ،التي تحتفظ بها
االدارة».
وقد أورد عىل سبيل املثال ال الحرص قامئة باملستندات اإلدارية ،وهي:
 - ١امللفات والتقارير والدراسات واملحارض واإلحصاءات.
 - ٢األوامر والتعليامت والتوجيهات والتعاميم واملذكرات واملراسالت
واآلراء والقرارات الصادرة عن اإلدارة.
 - ٣العقود التي تجريها االدارة.
 - ٤وثائق املحفوظات الوطنية.
إذا كانت هذه البيانات مر ّمزة أو مضغوطة أو مشفرة فيجب أن يُعطى طالب
البيانات نسخة مفهومة.

ب – املعلومات املتاحة من حيث مضمونها:
 - ١املبدأ :هو إتاحة الوصول إىل جميع املستندات اإلدارية أياً كان شكلها
وموضوعها.
 -4املادة  ١٩من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املصادق عليه مبوجب املرسوم رقم  3855تاريخ  1972/9/1تنص عىل انه «
يكون لكل انسان حق يف حرية التعبري يوليه حرية يف طلب جميع انواع املعلومات واالفكار وتلقيها واذاعتها ،دون اي اعتبار للحدود بالقول او
الكتابة او الطباعة او الفن او بأية وسيلة اخرى يختارها.
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 - ٢االستثناء :املعلومات واملستندات اإلدارية التي حظّر القانون االطالع عليها بشكل رصيح ،وهي مع ّددة فيه عىل سبيل الحرص.
وقد حددت املادة الخامسة من القانون القامئة الحرصية لهذه املستندات غري القابلة لإلطالع عليها ،وهي مبوبة بالشكل التايل:5

أ  -ال يجوز اإلفصاح عن املعلومات املطلوبة إذا تناولت املواضيع التالية:
 .1أرسار الدفاع الوطني واألمن القومي واألمن العام.
 .2ادارة العالقات الخارجية للدولة ذات الطابع الرسي.
 .3حياة األفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.
 .4األرسار التي يحميها القانون كالرس املهني.
ال تحول بنود الرسية املدرجة يف العقود التي تجريها اإلدارة ،دون الحق يف الوصول اليها ،مع مراعاة أحكام املادة  ٥من القانون.

 -5تشبه هذه املادة إىل حد كبري تلك التي نص عليها القانون الفرنيس:
Article L311-5 du Code des relations entre le public et l’administration, Livre III : L’accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques
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ب -ال ميكن االطالع عىل املستندات التالية:
 .1وقائع التحقيقات قبل تالوتها يف جلسة علنية ،واملحاكامت الرسية ،واملحاكامت التي تتعلق باألحداث
وباألحوال الشخصية .أما مضمون امللفات والدعاوى واملراجعات القضائية فتكون متاحة لإلطالع عليها وفق
القوانني املتعلقة بأصول املحاكامت املختصة».
 .2محارض الجلسات الرسية ملجلس النواب أو لجانه ،ما مل يقرر خالف ذلك.
 .3مداوالت مجلس الوزراء ومقرراته التي يعطيها طاب ًعا رسيًّا.
 .4املستندات التحضريية واإلعدادية واملستندات اإلدارية غري املنجزة.
 .5اآلراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة إال من ِق َبل أصحاب العالقة يف إطار مراجعة قضائية.
 - ٣جواز اإلتاحة الجزئية:
نصت املادة  ١٠من املرسوم التطبيقي عىل ما ييل :أ  -تطبيقاً ألحكام املادتني  5و 17من القانون ،إذا كانت املعلومات واملستندات
املطلوبة تتضمن يف جزء منها ما هو غري قابل لالطالع عليه ،عىل اإلدارة تزويد صاحب العالقة بها يف حدود األجزاء التي يسمح
القانون بالوصول إليها واالطالع عليها .أما إذا كانت غري قابلة للتجزئة ،فتكون مشمولة بأحكام املادة  5املذكورة وتعترب مبثابة
املستندات غري القابلة لالطالع عليها.
 - ٤املنهجية الواجبة يف تطبيق االستثناءات:
يجوز عرض طلبات الوصول إىل املعلومات التي تبدو يف «منطقة رمادية» من بعض الفقرات من املادة الخامسة عىل اإلدارات املعنية
يف شكل وقائع يعود لإلدارة املعنية تقديرها أو تفسريها وتحديد ما إذا كانت تقع ضمن حدود االستثناء الضيقة أو خارجها .ولإلدارة
يف هذه الحاالت اعتامد املنهجية اآلتية:

أ  -وجوب التفسري الضيق لالستثناءات:
ال ميكن التوسع يف تفسري أي من الحاالت التي تكون فيها املعلومات غري متاحة بشكل واضح ،وهذه الحاالت محددة
حرصيا يف املادة الخامسة من القانون وال ميكن التوسع فيها .أما يف حال الشك ،فيجب إعامل مبدأ اإلتاحة وليس
العكس.

ب  -وجوب العودة إىل املفاهيم القانونية الخاصة بكل حالة من حاالت االستثناء:
ال سيام لجهة تحديد املفاهيم واملفردات املعتمدة يف القانون :مثالً« ،معنى عبارة «األرسار»« ،إدارة العالقات الخارجية
للدولة ذات الطابع الرسي» ،أو «املستندات التحضريية واإلعدادية واملستندات االدارية غري املنجزة».
يف هذه الحاالت ،لإلدارة أن تلجأ إىل الرأي االستشاري املتاح ،إما لدى الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد أو هيئة
الترشيع واالستشارات.

ج – املعلومات املتاحة من حيث تاريخها:
إن جميع املستندات هي متاحة ،أيا كان تاريخها .وبالتايل ،من املؤكد أن بعض هذه املستندات يعود إىل ما قبل تاريخ نفاذ
القانون ،مبا فيها تلك املودعة لدى املحفوظات الوطنية ،وحتى تلك التي يعود تاريخها إىل ما قبل إعالن دولة لبنان الكبري ،طاملا
هي من املستندات املوجودة «لدى اإلدارة» .وال مجال يف هذه اإلطار باإلعتداد مبهل مرور الزمن مثالً وغريها من املهل التي تؤدي
إىل رفض تسليم املعلومات واملستندات التي تكون بحيازة اإلدارة.
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إال أن تاريخ إتاحة املستندات يتأثر بطابعها الرسي أو غري القابل لالطالع ،فيصبح الوصول اليها يف هذه الحاالت ممكناً بعد انقضاء
املهل املحددة لها قانوناً ووفقاً لألصول املحددة يف القانون رقم  ١٦٢املؤرخ يف  1999/12/27املتعلق باملحفوظات الوطنية.

عمل ًيا ،إن املهل القانونية واألصول املحددة يف قانون املحفوظات الوطنية هي تلك املنصوص عليها يف املادتني  7و 8منه
عىل النحو التايل:
املادة  :7إن املحفوظات العامة التي كانت يف متناول الجمهور قبل إيداعها مؤسسة املحفوظات الوطنية يظل االطالع عليها ممك ًنا
وال يخضع ألي حظر.
كل منها وذلك باستثناء
أما باقي املحفوظات العامة فيمكن للمؤسسة أن تحدد فرتة زمنية معينة لالطالع عليها وفقا لطبيعة ّ
املحفوظات العامة التالية التي يحظر االطالع عليها قبل انقضاء فرتة زمنية تحدد كام يأيت:
 - ١خمسون سنة من تاريخ اإلنشاء بالنسبة للوثائق التي تتضمن معلومات متس سالمة الوطن أو تتعلق بالحياة الخاصة
أو األحوال الشخصية للمواطنني.
 - ٢أربعون سنة من تاريخ صدور الحكم أو حفظ أو شطب الدعوى بالنسبة للوثائق ذات الطابع الشخيص.
املادة  :٨ميكن ملؤسسة املحفوظات الوطنية السامح باالطالع عىل وثائق املحفوظات العامة قبل انقضاء اآلجال املنصوص عليها يف
املادة السابعة من هذا القانون وذلك تسهيال ملقتضيات البحث العلمي وبعد استشارة الجهة التي أنتجت هذه الوثائق رشط أال
يؤدي ذلك إىل أي مساس بالنظام العام أو بالحياة الشخصية.

د – املعلومات املتاحة من حيث مكان تواجدها:
 - ١لدى اإلدارات املحددة بحسب التعريف الواسع للقانون:
إن اإلدارات امللزمة مبوجب إتاحة املعلومات واملستندات اإلدارية بطلب هي تلك املع ّددة يف املادة  2من القانون ،والتي
سبق أن عرضناها يف القسم األول من هذه الدراسة.
وقد خص القانون املحفوظات الوطنية كجهة مميزة يف موجب إتاحة املعلومات املودعة لديها.
نصت املادتان  ٣و ٢١عىل أن املستندات القابلة لالطالع هي تلك املودعة أيضا لدى املحفوظات الوطنية .وقد نصت املادة
 ٢١من القانون بوضوح بأن « إيداع املستندات اإلدارية القابلة لالطالع وفقاً لهذا القانون لدى مؤسسة املحفوظات الوطنية،
ال يحول دون الوصول إليها يف أي وقت».
 - ٢لدى اإلدارات مبعزل عام إذا كان ملكًا لها أو صاد ًرا عنها أو إذا كانت فريقا فيه:
نصت املادتان األوىل والثالثة من القانون بوضوح عىل أن املستندات القابلة لالطالع هي تلك التي تحتفظ بها اإلدارة،
وذلك للتأكيد عىل أن املستندات ليس بالرضورة ملكا لإلدارة املعنية ،أو أن تكون هذه اإلدارة طرفا فيها (كأن يكون
املستند املطلوب عقدا ً يعني بلدية مع ّينة ،ومود ًعا ألي سبب كان لدى إحدى الوزارات أو اإلدارات العامة ،كوزارة الداخلية
والبلديات أو وزارة املالية مثالً) .كام أن املستندات ميكن أن تكون مودعة لدى أكرث من إدارة ،فيتاح بالتايل حق الوصول
اليها لدى أي من هذه اإلدارات.
وقد أكد املرسوم التطبيقي عىل هذا املبدأ حيث نص عىل ما ييل (املادة  ٣فقرة أ)« :تطبيقا ألحكام املادة «أ» من املادة
الثالثة من القانون ،يقصد باملستند اإلداري الذي تحتفظ به اإلدارة ،املستند الذي يكون موجودا لديها وقت تقديم طلب
املعلومات ،مبعزل عام إذا كان ملكًا لها أو صاد ًرا عنها أو إذا كانت فريقًا فيه».
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 – ٣عدم جواز التحجج بعدم امتالك املعلومات لدى اإلدارة عندما تكون طبيعتها داخلة أصال ضمن نطاق صالحيتها
واختصاصها:
نصت الفقرة ج من املادة  ١٩املع ّدلة عىل هذه الفرضية يف صيغة منع اإلدارة التي ترفض طلب املعلومات من التحجج
بكونها ال متتلكها ،وذلك عىل الشكل التايل:
«ج -ال ميكن لإلدارة أن ترفض طلب املعلومات م ّربر ًة ذلك بعدم امتالكها لها عندما تكون طبيعة هذه املعلومات داخل ًة
أصالً ضمن نطاق صالحيتها واختصاصها».
 - ٤حالة تواجد املعلومات لدى إدارة أخرى:
وقد نصت املادة  ١٠من املرسوم التطبيقي عىل ما ييل:
أ  -تطبيقاً ألحكام املادتني  5و 17من القانون ،إذا كانت املعلومات واملستندات املطلوبة تتضمن يف جزء منها ما هو
غري قابل لالطالع ،عىل اإلدارة تزويد صاحب العالقة بها يف حدود األجزاء التي يسمح القانون بالوصول واإلطالع
عليها .أما إذا كانت غري قابلة للتجزئة ،فتكون مشمولة بأحكام املادة  5املذكورة وتعترب مبثابة املستندات غري
القابلة لالطالع عليها.
ب -إذا حصل التباس بشأن مدى قابلية االطالع عىل املستند املطلوب ،ومل يكن هذا املستند مملوكاً من اإلدارة
املطلوب منها أو صادرا ً عنها ،يكون أمر التقرير بشأنه عائدا ً لإلدارة اململوك منها املستند أو الصادر عنها ،وذلك
بعد مراجعتها من قبل اإلدارة امل ُقدم إليها الطلب وضمن املهل املحددة يف القانون».
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٤
التحقق من
عدم اإلساءة
يف استعمال
الحق

ش ّددت املادة األوىل من القانون عىل أن الحق يف الوصول إىل املعلومات يجب أن
ميارس مع مراعاة «عدم اإلساءة يف استعامل الحق».
يجب التنويه بأن هذه العبارة ليست خاصة بالقانون اللبناين ،بل تنص عليها أكرثية
القوانني ذات الصلة يف لبنان والعامل ،فضالً عن كون حدود اإلساءة يف استعامل الحق
من املبادئ العامة للقانون .ونورد يف ما ييل بعض التوضيحات بشأن رشوط عدم
اإلساءة يف استعامل الحق املستخلصة من األحكام املتوافرة يف القانون واالجتهاد
والفقه اللبناين واملقارن.6
أوضحت املادة الثانية من املرسوم التطبيقي معنى هذه العبارة وحدودها ،فنصت
عىل أنه «يعترب من قبيل اإلساءة يف استعامل الحق:

اإلثبات:
نص القانون الخاص بحامية البيانات ذات الطابع الشخيص عىل أنه « ...عند حصول نزاع ،يقع عبء إثبات الطابع التعسفي للطلبات
املذكورة أعاله عىل املسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخيص الذي يتلقاها».
إن الخيار الذي اتخذته الحكومة يف املرسوم التطبيقي ،هو الحد من الحاالت التي ميكن أن ترى فيها اإلدارة حالة من حاالت اإلساءة يف
استعامل الحق ،وذلك من خالل إعداد قامئة بهذه الحاالت عىل سبيل التحديد وليس املثال ،وقد استثنت من هذه القامئة حاالت أخرى
كانت وردت يف االجتهاد املقارن وأشارت اليها هيئة الترشيع واالستشارات ،7لكن املرسوم اللبناين اختار عدم األخذ بها ،فتكون بالتايل غري
قابلة للتطبيق.

·«كل طلب ذي طابع متكرر أو منهجي غري مربر»؛
·«وكل طلب يرمي إىل االستحصال أو االطالع عىل معلومات أو
مستندات،
• غري محددة
• أو غري واضحة
• أو عن فرتات زمن ّية غري محددة أو طويلة بشكل غري م ّربر،
ومن شأنه أن يعرقل عمل اإلدارة وسري املرفق العام».
(يجب التنويه بوجود توافر هذا الرشط إىل جانب الرشوط املحددة أعاله
يف الفقرة ذاتها).
·«عدم إعطاء طالب املعلومات اإليضاحات الالزمة التي تطلبها منه اإلدارة
ضمن املهل القانونية وفقاً للفقرة/د /من املادة /14/من هذا القانون».
تجدر اإلشارة إىل أنه منذ تعديل القانون وإلغاء أي تكلفة متوجبة عىل طلب نسخ
عن املستندات اإلدارية ،مل يعد ساريا الحق املعطى لإلدارة برفض تسليم املستندات
املطلوبة يف حال عدم تسديد نفقات سابقة متوجبة «أو رفض طالب املعلومة دفع
النفقات املتوجبة عليه يف معرض طلبات سابقة متت إجابتها».

 -6قانون املعامالت اإللكرتونية والبيانات ذات الطابع الشخيص ،أوضح بأن «ميكن للمسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخيص ان يعرتض
عىل الطلبات ذات الطابع التعسفي ،ال سيام يف ما خص عددها او طابعها املتكرر او املنهجي .عند حصول نزاع ،يقع عبء اثبات الطابع التعسفي
للطلبات املذكورة اعاله عىل املسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخيص الذي يتلقاها».
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 -7استشارة الهيئة رقم  ٢٠١٨/٩٥١تاريخ  ٢٠١٨/١٢/٢٤املوضوعة بناء عىل طلب وزارة الخارجية واملغرتبني:
«حيث أن هذا النص هو شبيه بنص املادة االوىل من القانون رقم  ،2017/28الذي جعل حق الوصول إىل والحصول عىل املعلومات واملستندات االدارية رهنا بعدم االساءة يف استعامل هذا الحق.
حيث مل يتح بعد لالجتهاد اللبناين (مجلس شورى الدولة) أن يبدي رأيه بالقانون رقم  ،2017/28فكان ال بد من العودة إىل االجتهاد الفرنيس واالستئناس منه كون الترشيع الفرنيس يف موضوع حق الوصول إىل املعلومات واملستندات
االدارية هو مصدر الترشيع اللبناين.
حيث ان االجتهاد الفرنيس أقر بأنها مسيئة الستعامل حق الوصول إىل املعلومات واملستندات ،الطلبات التي يكون موضوعها عرقلة حسن انتظام سري املرفق العام وان ابرز املعايري املعتمدة لوصف الطلبات بأنها تنطوي عىل اساءة يف
استعامل حق الوصول إىل املعلومات واملستندات ،هي التالية:
 عدد الطلبات وحجم املستندات املطلوبة - .الطابع املتكرر واملنتظم للطلبات ،ال سيام اذا كانت تتناول املوضوع عينه - .ارادة االساءة إىل االدارة العامة او جعلها يف وضع يستحيل فيه عليها ماديا ان تعالج الطلبات - .االمكانية التيتتوفر او كانت تتوفر لطالب املعلومة للوصول إىل املستند املطلوب يف وقت ماض قريب - .وجود اطار نزاعي بني طالب املستند واالدارة - .رفض طالب املعلومة دفع النفقات التي طلبت منه سابقا يف معرض طلبات سابقة متت اجابتها.
وان االساءة يف استعامل حق الوصول إىل املعلومة تقدر بالنظر إىل الطلب نفسه ال بالنظر إىل شخص طالب املعلومة.

51

دليل اإلدارات يف تطبيق قانون الحق يف الوصول إىل المعلومات

٥
إعادة استخدام
المعلومات

يتمتع كل شخص استحصل عىل مستند إداري بحق إعادة استعامله كام يراه مناس ًبا
فصلت الحدود املوضوعة
ضمن الحدود التي عيّنها القانون ،يف املادة  ٢٠منه التي ّ
عىل إعادة استعامل املستندات واملعلومات .ومن أبرز األمثلة عىل إعادة االستعامل
املرشوع :النرش يف وسائل اإلعالم ،إستعامل املستندات يف مراجعات لدى القضاء
املختص ،حيث يتيح الحق يف الوصول إىل املعلومات يف مثل هكذا حاالت املساءلة
واملحاسبة ومكافحة الفساد.
ال يجوز ألي إدارة رفض تسليم املستندات اإلدارية املطلوبة ملجرد الشك بأنها قد
تُستخدم عىل نحو غري مرشوع.
يبقى لإلدارة أن متارس رقابتها عىل إعادة استخدام املستندات املطلوبة بعد تسليمها،
حتى إذا ما تبني لها أن املستندات استخدمت لغايات غري مرشوعة ،جاز لها أن تراجع
القضاء املختص لوقف نشاط املخالف وتغرميه مبا ال يقل عن ضعفي املنفعة املادية
املحصلة ،وفقاً للامدة  20من القانون.
أما القيود املوضوعة عىل مامرسة حق إعادة استخدام املعلومات ،فهي محصورة
تحديدا يف عدم إمكان « نقل أو نرش أو استخدام املستندات املطّلع عليها يف سبيل
غايات تجارية ،إال برشوط يجب أن تتوافر مجتمعة:
• الرشط األول« :أال تتضمن املستندات املطّلع عليها أي معلومات ذات طابع
شخيص» ،مبفهوم املادة  ٤من القانون.
• الرشط الثاين :أن تتم مراعاة حقوق امللكية الفكرية ،وفق ما نص عليه القانون
رقم  75تاريخ  ١٩٩٩/٤/٣املتعلّق بحامية امللكية األدبية والفنية .هذا مع اإلشارة
إىل أن قانون حامية امللكية األدبية والفكرية ال يحمي أصالً اآلثار التالية:
·نرشات األخبار اليومية.
·القوانني واملراسيم االشرتاعية واملراسيم والقرارات الصادرة عن كافة
سلطات وأجهزة الدولة وترجامتها الرسمية.
·األحكام القضائية بكافة أنواعها وترجامتها الرسمية.
· الخطب امللقاة يف االجتامعات العامة والجمعيات ،عىل أن الخطب
شخصا واح ًدا ال يحق إال لذلك الشخص جمعها
واملرافعات التي تخص
ً
ونرشها.
· األفكار واملعطيات والوقائع العلمية املجردة.

• الرشط الثالث :أن يتم جمع «املستندات املطّلع عليها ضمن مجموعات معلومات يكون اختيار أو ترتيب مضمونها مبتكرا ً وفقا
للامدة  ٣من القانون رقم  75تاريخ  ١٩٩٩/٤/٣املتعلّق بحامية امللكية األدبية والفنية( ،املسامة أعامالً فرعية) أي:
·ترجامت األعامل وتكييفها لفن من الفنون وتحويلها وإعادة التوزيع املوسيقي.
·مجموعات األعامل ومجموعات املعلومات سواء كانت يف شكل مقروء آليا أو أي شكل آخر مجاز من قبل صاحب حق
املؤلف أو خلفائه العموميني أو الخصوصيني ،رشط أن يكون اختيار املضمون أو تركيبه مبتك ًرا.

·كافة األعامل الفنية الفولكلورية الرتاثية ،غري أن األعامل التي تستلهم
الفلكلور مشمولة بالحامية.
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٦
المهل وطلب
المعلومات
اإلضافية
وعدم جواز
استئخار اإلجابة
للرجوع إىل
سلطة
الوصاية

1.1وجوب الرد عىل الطلب خالل  ١٥يوم من تقديم الطلب« :عىل املوظف املكلّف
أن يرد عىل الطلب خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ تقدميه ( ...املادة  ١٦من
القانون).
«2.يجوز متديد هذه الفرتة ملرة واحدة وملدة ال تزيد عن خمسة عرش يو ًما ،إذا
كان الطلب يتضمن عددا كبريا ً من املعلومات ،أو كان الوصول إىل املعلومة
يستوجب مراجعة طرف ثالث أو إدارة أخرى (املادة  ١٦من القانون).
3.3طلب اإليضاحات اإلضافية الخطية ضمن املهلة :عىل املوظّف املكلّف أن يطلب
اإليضاحات الالزمة من صاحب العالقة بصورة خطية ومل ّرة واحدة وضمن مهلة
الرد املبينة يف املادة  16من القانون ،عىل أن يحدد له مهلة من أجل إنفاذ ذلك.
تتوقّف مهلة الرد عن الرسيان إىل حني إبالغ املوظف املكلّف جواب صاحب
العالقة حيث ترسي من جديد هذه املهلة (املادة  ٨من املرسوم التطبيقي).
4.4ان حق استئخار اإلدارة ال يتضمن الحق يف الرجوع إىل سلطة الوصاية ،ان
وجدت مثل هذه السلطة عليها :وذلك برصيح ما نصت عليه الفقرة األخرية من
املادة  ٥املعدلة من القانون.
وقد استحدثت هذه الفقرة يف املادة  ١٦املعدلة لقطع دابر مثل هذه املامرسات لعدد
من اإلدارات التي كانت تحيل طالبي املعلومات إىل سلطة الوصاية عليها ،بالرغم من
أن قوانني هذه اإلدارات مينحها اإلستقالل اإلداري أو الشخصية املعنوية ،وإن بنسب
متفاوتة.
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٧
قبول طلب
ّ
االطالع

تبت اإلدارة الطلب إيجاباً أو سلباً وفقاً لألصول والرشوط واملهل املنصوص عليها يف
الفصل الرابع من القانون« .إذا متت املوافقة عىل الطلب ،فعىل املوظف املكلّف
أن ميكّن الطالب من الحصول عىل املعلومات التي بينها يف طلبه» (املادة  ١٧من
القانون).
 - ١قرار ّ
االطلع ميكن أن يكون كل ًيا أو جزئيا (املادة  ١٧من القانون):
«وإذا احتوى الطلب عىل أكرث من معلومة مطلوب االطالع عليها ،يجوز للموظف
املكلّف السامح للطالب بالوصول إىل جزء من املعلومات إذا ما كانت املعلومات
األخرى تدخل يف نطاق االستثناءات املحددة يف هذا القانون مع مراعاة حقوق
امللكية الفكرية».
 - ٢من يقرر القبول او الرفض:
يثري تطبيق املادة  ١٧من القانون يف شقها املذكور أعاله مسألة تحديد املرجع
الصالح يف اإلدارة الذي يعود له قبول طلب االطّالع أو رفضه .وقد أحسن القانون
يف تجهيل املرجع الصالح لهذه الناحية («إذا متت املوافقة») ،إذ أن تحديده
مرتبط بخصوصية كل إدارة ،ويجب أن يتم يف ضوء طبيعتها القانونية ،وحجمها،
وطابع املعلومات التي ميكن أن ت ُطلب منها .وهنا تربز أهمية قرار تكليف موظف
املعلومات ،وهو املستند الذي يفرتض أن يتضمن حدود صالحيات هذا املوظف
وعالقته برؤسائه التسلسليني.
 - ٣موظف املعلومات يتواصل مبارشة مع طالب املعلومات:

٨
مكان
ّ
االطالع عىل
المستندات
اإلدارية أو
الحصول عىل
نسخ عنها

 - ١أماكن االطالع:
نص القانون عىل ثالث وسائل لالطّالع عىل املستندات اإلدارية ،وهي (املادة
:)١٨
أ – االطّالع مجانا يف مكان وجودها؛
ب – استالم نسخة الكرتونية عن املستند ،مجانا بواسطة الربيد االلكرتوين؛
ج – استالم صورة أو نسخة مادية عن املستندات املطلوبة ،عىل نفقة
صاحب العالقة.
 - ٢يف املبدأ ،يحدد صاحب العالقة وسيلة اال ّطالع:
ووفق خياره هو (فال يجوز لإلدارة ،مثال ،إلزامه باالطالع عىل املستندات يف
مكانها دون استالم نسخة عنها) .وإذا كان املستند الكرتونياً أو تسجيالً صوتياً
أو مرئياً ،ميكن لصاحب العالقة أن يطلب عىل نفقته نسخة مطبوعة أو تسجيالً
صوتياً أو مرئياً او الكرتونيا عنه.
 - ٣إستثناء ،إذا حالت «أسباب املحافظة املادية عىل املستند» دون متكني طالب
املعلومات من االطّالع عىل املستندات املطلوبة يف مكان وجودها:
«عىل اإلدارة متكينه من الوصول إليها يف مكان آخر تحدده له وتبلغه إياه ،إذا
كانت املستندات املطلوبة قابلة للنقل ،وذلك عىل نفقته بعد تأدية النفقات »...
(املادة  ١١فقرة «ب» من املرسوم التطبيقي).

لكن الواضح يف القانون ،هو الصالحية التي ميارسها موظف املعلومات يف الحد
األدىن ،واملتمثلة بالتواصل املبارش مع الناس ،كونه هو من يتلقى الطلبات وهو
«من ميكّن الطالب من الحصول عىل املعلومات التي ب ّينها يف طلبه».
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٩
مجانية االطالع

لقد ك ّرس القانون مجانية اإلطّالع عىل املعلومات يف جميع األحوال ،ال سيام بعد صدور
القانون التعدييل ،الذي ألغى الحاالت التي يتوجب فيها عىل طالب املعلومات تأدية
نفقة يف حال طلبه لنسخ أو صور عنها .وقد باتت املادة  ١٨املع ّدلة تنص عىل ما ييل:
أ – إن الوصول إىل املستندات اإلدارية يتم مجاناً يف مكان وجودها ،ما مل
تحل دون ذلك أسباب املحافظة املادية عىل املستند.
ب – ملقدم الطلب أن يحصل عىل صورة أو نسخة عن املستند املطلوب
سوا ًء كانت ورقية أو إلكرتونية أو تسجيالً صوتياً أو مرئياً .وملقدم
الطلب أيضاً ،بنا ًء عىل طلبه ،ان يتلقى املستند اإللكرتوين عرب بريده
اإللكرتوين مجاناً.

١٠
رفض الوصول
إىل المعلومات
الرصيح
والضمين

إن رفض طلب الوصول إىل املعلومات ميكن أن يكون رصيحاً أو ضمنياً حسبام تتم
االستجابة إليه أم ال ضمن مهل الرد املنصوص عليها يف املادة  16من القانون.

 - ١موجب القرار الخطي املعلل:
إذا رفضت اإلدارة الطلب رصاحة ،أوجب عليها القانون يف املادة  19منه أن
يكون قرارها خطياً ومعلالً ،علامً أن هذا القرار يندرج ضمن فئة القرارات
الفردية غري التنظيمية التي متس الحقوق والتي فرض القانون يف املادتني 10
و 11منه تعليلها تحت طائلة اإلبطال ،ما مل تتوافر إحدى حاالت اإلعفاء من
التعليل املحددة يف املادة  12من القانون.

 - ٢موجب تبليغ القرار الرصيح إىل صاحب العالقة:
الذي له أن يرضخ أو أن يسلك أي طريق من طرق املراجعة املتاحة.

 - ٣الرفض الضمني:
يعترب القانون أن عدم الرد خالل املهل التي حددها أنها مبثابة رفض ضمني
ٍ
مستند ما قابال للطعن وفقاً
للطلب .ويكون الرفض الضمني للوصول إىل
لألصول.
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١١
وسائل
االستيضاح
لتفسري القانون
وتطبيقه

من املتوقع أن يثري تطبيق القانون يف عدد من تفاصيله تساؤالت عديدة ،ال سيام
لدى الرؤساء التسلسليني لإلدارات وموظفي املعلومات .لذلك ،يعود لإلدارات املعنية
اللجوء إىل مؤسستني لالستيضاح عن تفسري القانون توصالً إىل حسن تطبيقه ،وهام:
 - ١هيئة الترشيع واالستشارات لدى وزارة العدل :بالنسبة ألشخاص
القانون العام الذين يحق لهم اللجوء إليه.

١٢
طرق
المراجعة

من املتوقّع أن يثري تطبيق القانون يف عدد من تفاصيله خالفات عديدة ،ال بد من حلها
بالوسائل املناسبة .لذلك ،لطالبي املعلومات الذين تٌرفَض طلباتهم رصاحة أو ضمنيًا،
أن يلجؤوا إىل أي من طرق املراجعة التالية:

 - ١السلطات التسلسلية أو سلطات الوصاية أو الرقابية الخاصة:
وذلك بات ّباع املراجعات املعهودة يف القانون اإلداري سعيا لتغيري قرار اإلدارة
املعنية.

-٢التفتيش املركزي:
بالنسبة لإلدارات الخاضعة لصالحياته ،ال سيام يف حال اإلخالل باملوجبات
التي نص عليها القانون ،وهي مبثابة األخطاء اإلدارية التي ميكن أن تؤدي إىل
املساءلة التأديبية ،أو مبارشة من قبل التفتيش املركزي ،أو مبوجب قرارات،
بعد اإلحالة بحسب األصول ،من الهيئة العليا لتأديب املوظفني.

 - ٣القضاء املختص:
أ -باتباع األصول املحددة قانونا ملراجعة أي من القضاء اإلداري – أي:
·القايض املنفرد الناظر يف قضايا األمور املستعجلة ،بالنسبة ألشخاص
القانون العام،
·أو املحاكم العدلية املختصة – القايض املنفرد املدين الناظر يف قضايا
األمور املستعجلة بالنسبة ألشخاص القانون الخاص.
نصت املادة  ٩١فقرة ب  -املع ّدلة رصاحة عىل طرق املراجعة املتاحة
وقد ّ
كام ييل:
ب  -عىل اإلدارة أن تبلغ قرار رفض الوصول إىل املعلومات الرصيح إىل
صاحب العالقة ،الذي له مراجعة القايض املنفرد الناظر يف قضايا األمور
املختص لدى أي من القضائني اإلداري أو العديل ،دون
املستعجلة
ّ
الحاجة إىل تبيان صفته أو مصلحته ،إضاف ًة إىل الهيئة اإلدارية املستقلة
املحددة يف قانون إنشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.
وتكتيس األصول الجديدة التي نصت عليها هذه املادة الجدية أهمية
كبرية ،اذ أنها تلغي الحاجة التي تنص عليها قوانني كل من القضائني
اإلداري (مجلس شورى الدولة) والعديل لتبيان أي صفة أو مصلحة
للتقايض ،وقد كانت إحدى العقبات التي متسك بها مجلس شورى
الدولة سابقا يف عدد من املراجعات التي قُ ِّد َمت أمامه.

 - ٤الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد:
إن مراجعة الهيئة متاحة بوجه جميع أشخاص القانون العام أو القانون
الخاص وفق ما ورد رصاحة يف الصالحيات التي أوالها إياها القانون.
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أول «كمراجعة إدارية مسبقة إلزامية» قبل إتاحة مراجعة القضاء
لكن املادة  ١٩املعدلة أوجبت أن يصري مراجعة هذه الهيئة ً
املختص ،وذلك «بعد تشكيلها وقسم أعضاءها اليمني القانونية أمام رئيس الجمهورية».
ت ُصدر الهيئة قرارا ً ملزماً ،خالل مهلة شهرين من تاريخ تقديم الشكوى ،باملوافقة عىل تسليم املستند أو برفض ذلك .وتبلغه
فورا ً إىل اإلدارة املختصة ».وتكون «قرارات الهيئة قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة الذي يطبق بشأنها األصول املوجزة».
وقد نصت الفقرة أ من املادة  ٢٣املعدلة عىل أنه «يف حال مرور مهلة الشهرين للبت يف االعرتاض دون أن يصدر عن الهيئة أي
قرار بشأنه ،يعترب عندها سكوتها مبثابة قرار ضمني بالرفض».
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القانون رقم ٢٠١٧/٢٨

ا

الجمهورية اللبنانية
مجلس النواب

قانون رقم  28تاريخ 2017/2/10
(ج.ر .عدد  8تاريخ )2017/2/16

مادة وحيدة:

مالحق

قانون
الحق يف الوصول اىل املعلومات

	•صدق اقرتاح القانون املتعلق بالحق يف الوصول إىل املعلومات كام عدلته لجنة االدارة والعدل ومجلس النواب.
	•يعمل بهذا القانون فور نرشه يف الجريدة الرسمية.

القانون رقم ٢٠١٧/٢٨القانون التعدييل رقم ٢٠٢١/٢٣٣جدول مقارنة بني القانونني-المرسوم التطبيقي

الجمهورية اللبنانية
مجلس النواب

قانون رقم  28تاريخ 2017/2/10
(ج.ر.عدد  8تاريخ )2017/2/16

قانون
الحق يف الوصول اىل املعلومات

الفصل األول :أحكام عامة

املادة  :1املستفيدون من هذا القانون:
يحق لكل شخص ،طبيعي او معنوي ،الوصول اىل املعلومات واملستندات املوجودة لدى اإلدارة واالطالع عليها ،وفقا ألحكام هذا القانون،
مع مراعاة عدم االساءة يف استعامل الحق.

املادة  :2تعريف االدارة:
يقصد باإلدارة مبفهوم هذا القانون:
1.1الدولة وإداراتها العامة.
2.2املؤسسات العامة.
3.3الهيئات االدارية املستقلة.
4.4املحاكم والهيئات واملجالس ذات الطابع القضايئ او التحكيمي ،العادية واالستثنائية ،مبا فيها املحاكم العدلية واالدارية
واملالية دون املحاكم الطائفية.
5.5البلديات واتحادات البلديات.
6.6املؤسسات والرشكات الخاصة املكلفة بإدارة مرفق او ملك عام.
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7.7الرشكات املختلطة.
8.8املؤسسات ذات املنفعة العامة.
9.9سائر اشخاص القانون العام.
1010الهيئات الناظمة للقطاعات ال سيام هيئة إدارة النفط والصندوق السيادي والصناديق األخرى.

املادة  :3املستندات االدارية:

أتعترب مستندات إدارية ،مبفهوم هذا القانون ،املستندات الخطية واملستندات اإللكرتونية والتسجيالت الصوتية واملرئية والبرصيةوالصور وكل املستندات القابلة للقراءة بصورة آلية ،مهام كان شكلها او مواصفاتها ،التي تحتفظ بها االدارة.
ب تعد مستندات ادارية عىل سبيل املثال ال الحرص:1.1امللفات والتقارير والدراسات واملحارض واإلحصاءات.
2.2األوامر والتعليامت والتوجيهات والتعاميم واملذكرات واملراسالت واالراء والقرارات الصادرة عن االدارة .
3.3العقود التي تجريها االدارة.
4.4وثائق املحفوظات الوطنية.

املادة  :4املستندات االدارية املتعلقة مبعلومات ذات طابع شخيص:

أيحق لصاحب العالقة دون سواه الوصول اىل امللفات الشخصية وأي تقرير تقييمي يتعلق بشخص طبيعي مشار إليه باالسم أوبرقم تعريفي او برمز او بأي وصف تعريفي آخر كبصامت االصابع اوالعني او الصوت او الصورة.
 يعنى بامللفات الشخصية :قيود االحوال الشخصية وامللفات التي تتضمن جميع انواع املعلومات املتعلقة بالشخص الطبيعي عىل نحو مبارش أو غري مبارش .مبا
يف ذلك عنوان بروتوكول االنرتنت ( )IP addressوذلك عن طريق مقارنة املعلومات املتعددة املصادر أو التقاطع فيام بينها.

ب -ويحق لصاحب العالقة الطلب لتصحيح او اكامل او تحديث او محو املعلومات الشخصية املتعلقة به غري الصحيحة او الناقصة
او امللتبسة او القدمية او التي يكون من املمنوع جمعها او استعاملها او تبادلها او حفظها.

املادة  :5املستندات غري القابلة لالطالع:
أ -ال ميكن الوصول اىل املعلومات املتعلقة بـ:

1.1أرسار الدفاع الوطني واألمن القومي واألمن العام.
2.2ادارة العالقات الخارجية للدولة ذات الطابع الرسي.
3.3ما ينال من املصالح املالية واالقتصادية للدولة وسالمة العملة الوطنية.
4.4حياة األفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.
5.5األرسار التي يحميها القانون كالرس املهني او الرس التجاري مثال.

ب -ال ميكن االطالع عىل املستندات التالية:
1.1وقائع التحقيقات قبل تالوتها يف جلسة علنية ،واملحاكامت الرسية ،واملحاكامت التي تتعلق باألحداث وباألحوال
الشخصية.
2.2محارض الجلسات الرسية ملجلس النواب او لجانه ،ما مل يقرر خالف ذلك.
3.3مداوالت مجلس الوزراء ومقرراته التي يعطيها الطابع الرسي.
4.4املستندات التحضريية واإلعدادية واملستندات االدارية غري املنجزة.
5.5األراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة إال من قبل اصحاب العالقة يف إطار مراجعة قضائية.
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الفصل الثاين :موجب النرش حكما

املادة  :6األسباب املوجبة للقوانني والقرارات االدارية:

تنرش األسباب املوجبة مع القوانني واملراسيم عىل مختلف أنواعها يف الجريدة الرسمية ،وذلك بواسطة الجهة املناط بها صالحية النرش أو
صالحية االصدار.

املادة  :7املستندات الواجب نرشها حكامً:

عىل االدارة أن تنرش حكامً عىل مواقعها االلكرتونية ما ييل:
 القرارات والتعليامت والتعاميم واملذكرات التي تتضمن تفسريا ً للقوانني واألنظمة أو تكون ذات صفة تنظيمية ،وذلك خالل خمسةعرش يوما من تاريخ صدورها.
يكون النرش يف الجريدة الرسمية إضاف ًة إىل املوقع االلكرتوين التابع لإلدارة.
مع مراعاة أحكام املادة  5من هذا القانون ،جميع العمليات التي مبوجبها يتم دفع أموال عمومية تزيد عن خمسة ماليني لرية لبنانية،
وذلك خالل شهر من تاريخ امتامها أو امتام أحد أقساطها ،عىل ان يتضمن النرش ما ييل :قيمة عملية الرصف ،وكيفية الدفع ،والغاية منه،
والجهة املستفيدة ،والسند القانوين الذي مبوجبه جرى الرصف (مثالً :مناقصة ،عقد بالرتايض ،تنفيذ حكم قضايئ).
يستثنى من أحكام هذه املادة رواتب وتعويضات املوظفني.

املادة  :8التقارير السنوية:

أ -عىل الرئيس التسلسيل املختص يف كل إدارة وضع تقرير سنوي عن نشاطاتها.
ب -بالنسبة للقضاء ،يتوىل وضع التقرير السنوي الجهة املسؤولة عن االرشاف عىل كل من القضاء العديل واالداري واملايل واملذهبي
والروحي والرشعي (مثالً :مجلس القضاء األعىل ،مكتب مجلس شورى الدولة) .يتضمن تقرير القضاء العديل واقع املحاكم االستثنائية.
يجب أن تتضمن التقارير السنوية ما يأيت عىل األقل:
1.1معلومات حول آلية عمل االدارة تتضمن التكاليف واألهداف والقواعد واالنجازات والصعوبات التي اعرتضت سري العمل
والحسابات املدققة.
2.2السياسة العامة املعتمدة واملشاريع الخاصة باإلدارة املعنية ،التي نفذت والتي مل تنفذ وأسباب ذلك ،واية اقرتاحات
تساهم يف تطوير عمل االدارة.

املادة  :9وسائل النرش:

تنرش جميع املستندات املذكورة يف املادة السابقة عىل املواقع االلكرتونية لإلدارات املختصة.
الفصل الثالث :موجب تعليل القرارات االدارية

املادة  :10حق الوصول اىل اسباب القرارات االدارية:

ان األشخاص الطبيعيني أو املعنويني لهم حق بالوصول اىل األسباب التي دفعت االدارة اىل اتخاذ القرارات اإلدارية غري التنظيمية التي
متس حقوقهم.

املادة  :11رشوط التعليل:

عىل اإلدارة أن تعلل القرارات اإلدارية غري التنظيمية ،تحت طائلة اإلبطال ،عىل الوجه اآليت:
1.1أن يكون التعليل خطياً.
2.2أن يتضمن الحيثيات القانونية والواقعية التي تشكل مرتكز القرار.
3.3ان يكون موقعاً من قبل املرجع الذي أصدره ،وان يذكر فيه اسم موقعه وتاريخ توقيعه.
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املادة  :12االعفاء من التعليل:
أ-

تعفى اإلدارة من موجب التعليل القرارات اإلدارية غري التنظيمية يف الحاالت التالية:
1.1أثناء قيام حالة الطوارئ.
2.2الظروف االستثنائية املتمثلة يف حاالت الخطر الدائم التي تهدد عمل املؤسسات.
3.3أرسار الدفاع الوطني واألمن القومي واألمن العام.
4.4ادارة العالقات الخارجية للدولة ذات الطابع الرسي.
5.5ما ينال من املصالح املالية واالقتصادية للدولة وسالمة العملة الوطنية.
6.6حياة األفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.
7.7األرسار التي يحميها القانون كالرس املهني او الرس التجاري مثال.

ب -اذا زالت أسباب إعفاء اإلدارة من التعليل او يف حالة قرار الرفض الضمني ،يحق لصاحب العالقة ضمن مهلة املراجعة القضائية،
أن يطلب إطالعه عىل أسباب القرار .وعىل السلطة املعنية أن تطلعه عليها خطيا ً ودون ابطاء.
	•يعترب سكوت االدارة عىل الطلب مدة شهرين مبثابة قرار رفض ضمني قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة .

املادة  :17قبول طلب االطالع:

إذا متت املوافقة عىل الطلب ،فعىل املوظف املكلّف أن ميكّن الطالب من الحصول عىل املعلومات التي بينها يف طلبه .وإذا احتوى الطلب
عىل أكرث من معلومة مطلوب االطالع عليها ،يجوز للموظف املكلّف السامح للطالب بالوصول اىل جزء من املعلومات إذا ما كانت
املعلومات األخرى تدخل يف نطاق االستثناءات املحددة يف هذا القانون مع مراعاة حقوق امللكية الفكرية.

املادة  :18كيفية الوصول اىل املستندات االدارية:
أ-

إن الوصول اىل املستندات اإلدارية يتم مجاناً يف مكان وجودها ،ما مل تحل دون ذلك أسباب املحافظة املادية عىل املستند.

ب -إن حصول صاحب العالقة عىل صورة أو نسخة عن املستند املطلوب يتم عىل نفقته ،عىل أن ال تتجاوز هذه النفقة كلفة االستنساخ
أو التصوير او تلك املحددة قانوناً .واذا كان املستند الكرتونياً أو تسجيالً صوتياً أو مرئياً ،ميكن لصاحب العالقة ان يطلب عىل نفقته
نسخة مطبوعة أو تسجيالً صوتياً أو مرئياً او الكرتونيا عنه .وميكن ان يرسل املستند االلكرتوين ،مجانا ،اىل صاحب العالقة ،بواسطة
الربيد االلكرتوين.

املادة  :19رفض الوصول اىل املعلومات:

إن قرارات رفض الوصول إىل املعلومات يجب أن تكون خطية ومعللة.

الفصل الرابع :الموظف المكلف بالمعلومات

أ-

املادة  :13تسهيل عملية الوصول اىل السجالت:

ب -عىل اإلدارة أن تبلغ قرار رفض الوصول اىل املعلومات الرصيح إىل صاحب العالقة ،الذي له خالل مهلة شهرين أن يراجع الهيئة
االدارية املستقلة املحددة يف قانون إنشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.

عىل االدارة أن تحتفظ باملعلومات التي بحوزتها بشكل منظم وبرتتيب يسهل عىل املوظف املكلّف عملية استخراجها ،ويجب عليها حفظ
املعلومات إلكرتونيا كلام أمكن ذلك.

ٍ
مستند ما ،يكون قابال للطعن وفقاً لألصول املذكورة يف الفقرة السابقة.
ج -إن الرفض الضمني للوصول اىل

املادة  :14تقديم الطلب:

املادة  :20إعادة استخدام املعلومات:

أ-

يقدم طلب الحصول عىل املعلومات بشكل خطي إىل االدارة التي تكون املعلومة يف حوزتها ،ويجب أن يحتوي هذا الطلب عىل
تفاصيل كافية متكن املوظف املكلّف من استخراج املعلومة بجهد بسيط.

ب -عىل مقدم الطلب ان يتخذ مكان اقامة مختارا ً يعلم به االدارة فور تقدميه الطلب.
ج -عىل املوظف املكلّف ان يضع سجالً بالطلبات املقدمة ،وأن يعطي ،فور تسلمه الطلب ،إشعارا ً ملن تقدم بالطلب يبني فيه :تاريخ
تقديم الطلب ونوع املعلومة املطلوبة والفرتة الالزمة للرد عىل الطلب.
د-

يف حال مل يكن الطلب دقيقا بشكل كاف ،يطلب املوظف املكلف من مقدمه االيضاحات الالزمة ،كام يقوم مبساعدته بالطرق
املتاحة كافة.

املادة  :15موظف املعلومات:

يكلف موظف يف كل ادارة للنظر يف طلبات الحصول عىل املعلومات ،وتكون له الصالحيات الالزمة للبحث والوصول إىل املعلومات
املطلوبة وتسليمها للمواطنني.

ال يخول حق الوصول اىل املعلومات املستفيدين منه او الغري إمكان نقل او نرش او استخدام املستندات املطّلع عليها يف سبيل غايات
تجارية ،إال إذا جمعت املستندات املذكورة ضمن مجموعات معلومات يكون اختيار او ترتيب مضمونها مبتكرا ً وفقا للامدة  3من القانون
رقم  75املؤرخ يف  1999/4/3املتعلّق بحامية امللكية االدبية والفنية ،ورشط أال تتضمن املستندات املذكورة أي معلومات ذات طابع
شخيص ومع مراعاة حقوق امللكية الفكرية.
تحت طائلة وقف نشاط املخالف وتغريم املخالف ال يقل عن ضعفي املنفعة املادية للمحصلة.

املادة  :21وثائق املحفوظات الوطنية:

إن إيداع املستندات اإلدارية القابلة لالطالع وفقاً لهذا القانون لدى مؤسسة املحفوظات الوطنية ،ال يحول دون الوصول إليها يف أي وقت.

أما املستندات االدارية غري القابلة لالطالع مبفهوم هذا القانون ،فيصبح الوصول اليها ممكناً بعد انقضاء املهل املحددة لها قانوناً ووفقاً
لألصول املحددة يف القانون رقم  162املؤرخ يف  1999/12/27املتعلق باملحفوظات الوطنية.

املادة  : 16مهل الرد:

عىل املوظف املكلّف ان يرد عىل الطلب خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ تقدميه ،ويجوز متديد هذه الفرتة ملرة واحدة وملدة ال تزيد
عن خمسة عرش يوماً ،إذا كان الطلب يتضمن عددا كبريا ً من املعلومات ،أو كان الوصول إىل املعلومة يستوجب مراجعة طرف ثالث أو
ادارة أخرى .ويعترب عدم الرد خالل تلك الفرتة مبثابة رفض ضمني للطلب.
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الفصل الخامس :الصالحيات الخاصة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

املادة  :22مهام الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد (الهيئة):

تتوىل الهيئة:
1.1استالم الشكاوى املتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والتحقيق فيها واصدار قرارات بشأنها ،وفقاً ألحكام املادة  23من
هذا القانون.
2.2إبداء املشورة للسلطات املختصة بشأن كل مسألة تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
3.3وضع تقرير سنوي يتضمن ،بصورة خاصة ،الصعوبات الهامة التي تعرتض وصول األشخاص اىل املعلومات بالنسبة إىل
مختلف فئات املستندات ،وتقارير خاصة حول مواضيع هامة عند االقتضاء ،تنرش وفقاً للامدة  9من هذا القانون.
4.4املشاركة يف تثقيف املواطن وبلورة وعيه حول أهمية الحق يف الوصول اىل املعلومات وأصول مامرسته ،واالسهام يف
تدريب املوظفني واملسؤولني يف االدارة عىل كيفية وأهمية متكني االفراد من الحصول عىل املعلومات.

املادة  :23قرارات الهيئة:
أ-

ت ُصدر الهيئة االدارية قرارا ً ملزماً ،خالل مهلة شهرين من تاريخ تقديم الشكوى ،باملوافقة عىل تسليم املستند أو برفض ذلك .وتبلغه
فورا ً اىل االدارة املختصة.

ب -إن قرارات الهيئة قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة الذي يطبق بشأنها األصول املوجزة.

الفصل السادس :أحكام ختامية

املادة  :24النصوص املخالفة لهذا القانون:

تلغى جميع النصوص املخالفة ألحكام هذا القانون أو التي ال تأتلف مع مضمونه.

املادة  :25دقائق تطبيق أحكام هذا القانون:

تحدد عند االقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون مبراسيم ،تتخذ يف مجلس الوزراء بنا ًء عىل اقرتاح وزير العدل.

املادة  :26تاريخ بدء العمل بهذا القانون:

يعمل بهذا القانون فور نرشه يف الجريدة الرسمية.
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القانون التعدييل رقم ٢٠٢١/٢٣٣

يعنى بامللفات الشخصية:

الفصل االول :احكام عامة

ب  -ويحق لصاحب العالقة الطلب لتصحيح أو اكامل او تحديث او محو املعلومات الشخصية املتعلقة به غري الصحيحة او الناقصة او
امللتبسة او القدمية أو التي يكون من املمنوع جمعها أو استعاملها أو تبادلها أو حفظها.

املادة  1املستفيدون من هذا القانون:
يحق لكل شخص ،طبيعي أو معنوي ، ،مبعزل عن صفته ومصلحته ،الوصول اىل املعلومات واملستندات املوجودة لدى اإلدارة واالطالع عليها ،وفقاً
ألحكام هذا القانون ،دون حاجة لتبيان أسباب الطلب او وجهة استعامله ،مع مراعاة عدم االساءة يف استعامل الحق.

املادة  2تعريف االدارة:

يقصد باإلدارة مبفهوم هذا القانون:

1.1اإلدارات العامة مبا فيها املديرية العامة لرئاسة الجمهورية ،واملديرية العامة لرئاسة مجلس النواب واملديرية العامة
لرئاسة مجلس الوزراء.
2.2املؤسسات العامة.
3.3الهيئات اإلدارية املستقلة.
4.4املحاكم والهيئات واملجالس ذات الطابع القضايئ او التحكيمي ،العادية واالستثنائية ،مبا فيها املجلس الدستوري واملحاكم
العدلية واإلدارية واملالية والدينية.
5.5البلديات واتحادات البلديات.
6.6املؤسسات والرشكات الخاصة التي تتوىل إدارة مرفق عام او ملك عام ،مبا فيها الرشكات صاحبة االمتيازات.
7.7الرشكات املختلطة.
8.8املؤسسات ذات املنفعة العامة.
9.9الهيئات الناظمة للقطاعات.
1010سائر اشخاص القانون العام الذين ال يندرجون يف عداد الجهات املذكورة أعاله.
البت بطلبات الحصول عىل املعلومات الواردة اليها دون الرجوع اىل سلطة الوصاية ،ان وجدت مثل هذه السلطة عليها.
عىل اإلدارات ّ

املادة  3املستندات االدارية:
أ  -تعترب مستندات ادارية ،مبفهوم هذا القانون ،املستندات الخطية واملستندات االلكرتونية والتسجيالت الصوتية واملرئية والبرصية
والصور وكل املستندات القابلة للقراءة بصورة آلية ،مهام كان شكلها او مواصفاتها ،التي تحتفظ بها اإلدارة ،مبعز ٍل عام إذا كانت
ملكاً لها او صادر ًة عنها او اذا كانت فريقاً به.
ب  -تعد مستندات ادارية عىل سبيل املثال ال الحرص:
.1
.2
. 3
. 4

امللفات والتقارير والدراسات واملحارض واإلحصاءات.
األوامر والتعليامت والتوجيهات والتعاميم واملذكرات واملراسالت واآلراء والقرارات الصادرة عن االدارة.
العقود التي تجريها االدارة.
وثائق املحفوظات الوطنية.

املادة  4املستندات االدارية املتعلقة مبعلومات ذات طابع شخيص:
أ  -يحق لصاحب العالقة دون سواه الوصول اىل امللفات الشخصية وأي تقرير تقييمي يتعلق بشخص طبيعي مشار إليه باالسم أو برقم
تعريفي أو برمز أو بأي وصف تعريفي آخر كبصامت االصابع او العني او الصوت او الصورة.
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قيود االحوال الشخصية وامللفات التي تتضمن جميع أنواع املعلومات املتعلقة بالشخص الطبيعي عىل نحو مبارش أو غري مبارش .مبا يف
ذلك عنوان بروتوكول االنرتنت ( )IP addressوذلك عن طريق مقارنة املعلومات املتعددة املصادر أو التقاطع فيام بينها.

يتم اإلفصاح عنها
املادة  5املعلومات التي ال ّ
أ -متتنع االدارة عن اإلفصاح عن املعلومات املطلوبة إذا تناولت املواضيع التالية:
 .1أرسار الدفاع الوطني واألمن القومي واألمن العام.
 .2ا دارة العالقات الخارجية للدولة ذات الطابع الرسي.
 .3حياة األفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.
 .4األرسار التي يحميها القانون كالرس املهني أو الرس التجاري مثالً.
ال تحول بنود الرسيّة املدرجة يف العقود التي تجريها اإلدارة ،دون الحق يف الوصول إليها ،مع مراعاة أحكام املادة  5من القانون.

ب  -مينع االطالع عىل املستندات التالية:
 .1وقائع التحقيقات قبل تالوتها يف جلسة علنية ،واملحاكامت الرسية ،واملحاكامت التي تتعلق باألحداث وباألحوال الشخصية .اما
مضمون امللفات والدعاوى واملراجعات القضائية ،فال تكون متاحة لالطالع عليها اال وفق قوانني أصول املحاكامت املختصة.
 .2محارض الجلسات الرسية ملجلس النواب أو لجانه ،ما مل يقرر خالف ذلك.
 .3مداوالت مجلس الوزراء ومقرراته التي يعطيها الطابع الرسي.
 .4املستندات التحضريية واإلعدادية واملستندات االدارية غري املنجزة.
 .5األراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة إال من قبل أصحاب العالقة يف إطار مراجعة قضائية.
الفصل الثاين :موجب النرش حكما

املادة  6األسباب املوجبة للقوانني والقرارات االدارية:

تنرش األسباب املوجبة مع القوانني واملراسيم عىل مختلف أنواعها يف الجريدة الرسمية ،وذلك بواسطة الجهة املناط بها صالحية النرش أو صالحية
االصدار.

املادة  7املستندات الواجب نرشها حكامً:

عىل االدارة أن تنرش حكامً عىل مواقعها االلكرتونية بصيغة قابلة للبحث والنسخ والتحميل ،املواد واملعلومات التالية:
 املراسيم والقرارات والتعليامت والتعاميم واملذكرات التي تتضمن تفسريا ً للقوانني واالنظمة أو تكون ذات صفة تنظيمية ،وذلك خالل خمسةعرش يوماً من تاريخ صدورها.
يكون النرش يف الجريدة الرسمية إضاف ًة اىل املوقع االلكرتوين التابع لإلدارة .كام تُنرش جميع هذه املواد الترشيعية والتنظيمية يف الجريدة الرسمية
بصيغة الكرتونية متاحة م ّجاناً ،ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون كح ٍّد أقىص.
مع مراعاة أحكام املادة  5من هذا القانون ،جميع العمليات التي مبوجبها يتم دفع أموال عمومية تزيد عن خمسة ماليني لرية لبنانية ،وذلك
خالل شهر من تاريخ امتامها أو امتام أحد أقساطها ،عىل ان يتضمن النرش ما ييل :قيمة عملية الرصف ،وكيفية الدفع ،والغاية منه ،والجهة
املستفيدة ،والسند القانوين الذي مبوجبه جرى الرصف كاملناقصات والعقود بالرتايض وتنفيذ األحكام القضائية.
يستثنى من أحكام هذه املادة رواتب وتعويضات املوظفني.
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املادة  8التقارير السنوية:
أ  -عىل الرئيس التسلسيل املختص يف كل إدارة وضع تقرير سنوي عن نشاطاتها.
ب  -بالنسبة للقضاء ،يتوىل وضع التقرير السنوي الجهة املسؤولة عن االرشاف عىل كل من القضاء العديل واالداري واملايل واملذهبي
والروحي والرشعي (مثالً :مجلس القضاء األعىل ،مكتب مجلس شورى الدولة) .يتضمن تقرير القضاء العديل واقع املحاكم
االستثنائية.
ج  -يجب ان تتضمن التقارير السنوية ما يأيت عىل األقل:
 - 1معلومات حول آلية عمل االدارة تتضمن التكاليف واألهداف والقواعد واالنجازات والصعوبات التي اعرتضت سري العمل
والحسابات املدققة.
 - 2السياسة العامة املعتمدة واملشاريع الخاصة باالدارة املعنية ،التي نفذت والتي مل تنفذ وأسباب ذلك ،وأية اقرتاحات تساهم يف
تطوير عمل االدارة.

املادة  9وسائل النرش:

تنرش جميع املستندات املذكورة يف املادة السابقة عىل املواقع االلكرتونية لإلدارات املختصة.

ب  -اذا زالت أسباب إعفاء االدارة من التعليل أو يف حالة قرار الرفض الضمني ،يحق لصاحب العالقة ضمن مهلة املراجعة القضائية ،أن يطلب
إطالعه عىل أسباب القرار .وعىل السلطة املعنية أن تطلعه عليها خطياً ودون ابطاء.
 -يعترب سكوت االدارة عىل الطلب مدة شهرين مبثابة قرار رفض ضمني قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة.

الفصل الرابع :الموظف المكلف بالمعلومات

املادة  13تسهيل عملية الوصول اىل السجالت:

عىل االدارة ان تحتفظ باملعلومات التي بحوزتها بشكل منظم وبرتتيب يسهل عىل املوظف املكلف عملية استخراجها ،ويجب عليها حفظ
املعلومات الكرتونيا كلام أمكن ذلك.

املادة  14تقديم الطلب:

أ  -يقدم طلب الحصول عىل املعلومات بشكل خطي اىل االدارة التي تكون املعلومة يف حوزتها ،ويجب أن يحتوي هذا الطلب عىل تفاصيل كافية
متكن املوظف املكلف من استخراج املعلومة بجهد بسيط.
ب  -عىل مقدم الطلب ان يتخذ مكان اقامة مختارا ً يعلم به االدارة فور تقدميه الطلب.

الفصل الثالث :موجب تعليل القرارات االدارية

ج  -عىل املوظف املكلف ان يضع سجالً بالطلبات املقدمة ،وان يعطي ،فور تسلمه الطلب ،اشعارا ً ملن تقدم بالطلب يبني فيه :تاريخ تقديم
الطلب ونوع املعلومة املطلوبة والفرتة الالزمة للرد عىل الطلب.

املادة  10حق الوصول اىل أسباب القرارات االدارية:

د  -يف حال مل يكن الطلب دقيقاً بشكل كاف ،يطلب املوظف املكلف من مقدمه االيضاحات الالزمة ،كام يقوم مبساعدته بالطرق املتاحة كافة.

ان االشخاص الطبيعيني او املعنويني لهم حق بالوصول اىل األسباب التي دفعت االدارة اىل اتخاذ القرارات االدارية غري التنظيمية التي متس
حقوقهم.

املادة  11رشوط التعليل:

عىل االدارة أن تعلل القرارات االدارية غري التنظيمية ،تحت طائلة اإلبطال ،عىل الوجه اآليت:
 - 1أن يكون التعليل خطياً.
 - 2أن يتضمن الحيثيات القانونية والواقعية التي تشكل مرتكز القرار.
 - 3أن يكون موقعاً من قبل املرجع الذي أصدره ،وأن يذكر فيه اسم موقعه وتاريخ توقيعه.

املادة  12االعفاء من التعليل:

أ  -تعفى االدارة من موجب التعليل القرارات االدارية غري التنظيمية يف الحاالت التالية:
 - 1أثناء قيام حالة الطوارئ.
 - 2الظروف االستثنائية املتمثلة يف حاالت الخطر الدائم التي تهدد عمل املؤسسات.
 - 3أرسار الدفاع الوطني واألمن القومي واألمن العام.
 - 4ادارة العالقات الخارجية للدولة ذات الطابع الرسي.
 - 5ما ينال من املصالح املالية واالقتصادية للدولة وسالمة العملة الوطنية.
 - 6حياة األفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.
 - 7األرسار التي يحميها القانون كالرس املهني أو الرس التجاري مثالً.
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املادة  15موظف املعلومات:

يكلف موظف يف كل ادارة للنظر يف طلبات الحصول عىل املعلومات ،وتكون له الصالحيات الالزمة للبحث والوصول اىل املعلومات املطلوبة
وتسليمها للمواطنني.

املادة  16مهل الرد:

عىل املوظف املكلف ان يرد عىل الطلب خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ تقدميه ،ويجوز متديد هذه الفرتة ملرة واحدة وملدة ال تزيد عن
خمسة عرش يوماً ،اذا كان الطلب يتضمن عددا ً كبريا ً من املعلومات ،أو كان الوصول اىل املعلومة يستوجب مراجعة طرف ثالث أو ادارة أخرى.
ويعترب عدم الرد خالل تلك الفرتة مبثابة رفض ضمني للطلب.
البت بطلبات الحصول عىل املعلومات الواردة اليها دون الرجوع اىل سلطة الوصاية ،ان وجدت مثل هذه السلطة عليها.
عىل اإلدارات ّ

املادة  17قبل طلب االطالع:

إذا متت املوافقة عىل الطلب ،فعىل املوظف املكلف أن ميكن الطالب من الحصول عىل املعلومات التي بينها يف طلبه .واذا احتوى الطلب عىل
أكرث من معلومة مطلوب االطالع عليها ،يجوز للموظف املكلف السامح للطالب بالوصول اىل جزء من املعلومات اذا ما كانت املعلومات االخرى
تدخل يف نطاق االستثناءات املحددة يف هذا القانون مع مراعاة حقوق امللكية الفكرية.

املادة  18كيفية الوصول اىل املستندات االدارية:
أ  -إن الوصول اىل املستندات االدارية يتم مجاناً يف مكان وجودها ،ما مل تحل دون ذلك أسباب املحافظة املادية عىل املستند.
ب – ملقدم الطلب أن يحصل ،عىل صورة أو نسخة عن املستند املطلوب سوا ًء اكان ورقياً أو إلكرتونياً أو تسجيالً صوتياً أو مرئياً .وملقدم الطلب
أيضاً ،بنا ًء عىل طلبه ،ان يتلقى املستند اإللكرتوين عرب بريده اإللكرتوين مجاناً.
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املادة  19رفض الوصول اىل املعلومات:

املادة  23قرارات الهيئة:

أ  -إن قرارات رفض الوصول اىل املعلومات يجب أن تكون خطية ومعللة.

أ  -تُصدر الهيئة االدارية قرارا ً ملزماً ،خالل مهلة شهرين من تاريخ تقديم الشكوى ،باملوافقة عىل تسليم املستند أو برفض ذلك .وتبلغه فورا ً اىل
االدارة املختصة .يف حال مرور مهلة الشهرين للبت يف االعرتاض دون أن يصدر عن الهيئة أي قرار بشأنه ،يعترب عندها سكوتها مبثابة قرار
ضمني بالرفض.

ب  -عىل اإلدارة أن تبلغ قرار رفض الوصول اىل املعلومات الرصيح اىل صاحب العالقة ،الذي له مراجعة القايض املنفرد الناظر يف قضايا األمور
املختص لدى أي من القضائيني اإلداري او العديل ،دون الحاجة اىل تبيان صفته او مصلحته ،اضاف ًة اىل الهيئة االدارية املستقلة
املستعجلة
ّ
املحددة يف قانون إنشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.
ج -ال ميكن لإلدارة ان ترفض طلب املعلومات م ّربر ًة ذلك بعدم امتالكها لها عندما تكون طبيعة هذه املعلومات داخل ًة أصالً ضمن نطاق
صالحيتها واختصاصها.
ٍ
مستند ما ،يكون قابالً للطعن وفقاً لألصول املذكورة أعاله.
د  -إن الرفض الضمني للوصول اىل
بعد تشكيل الهيئة املذكورة اعاله وقسم اعضاءها اليمني امام رئيس الجمهورية ،تصبح مراجعتها بشأن قرار رفض الوصول إىل املعلومات مراجعة
إدارية مسبقة إلزامية.

املادة  20إعادة استخدام املعلومات:

ال يخول حق الوصول اىل املعلومات املستفيدين منه أو الغري إمكان نقل أو نرش أو استخدام املستندات املطلع عليها يف سبيل غايات تجارية ،إال
إذا جمعت املستندات املذكورة ضمن مجموعات معلومات يكون اختيار أو ترتيب مضمونها مبتكرا ً وفقاً للامدة  3من القانون رقم  75املؤرخ
يف  1999/4/3املتعلق بحامية امللكية األدبية والفنية ،ورشط أال تتضمن املستندات املذكورة أي معلومات ذات طابع شخيص ومع مراعاة حقوق
امللكية الفكرية.
تحت طائلة وقف نشاط املخالف وتغريم املخالف ال يقل عن ضعفي املنفعة املادية للمحصلة.

املادة  21وثائق املحفوظات الوطنية:

إن إيداع املستندات االدارية القابلة لالطالع وفقاً لهذا القانون لدى مؤسسة املحفوظات الوطنية ،ال يحول دون الوصول إليها يف أي وقت.
أما املستندات االدارية غري القابلة لالطالع مبفهوم هذا القانون ،فيصبح الوصول اليها ممكناً بعد انقضاء املهل املحددة لها قانوناً ووفقاً لألصول
املحددة يف القانون رقم  162املؤرخ يف  1999/12/27املتعلق باملحفوظات الوطنية.

الفصل الخامس :الصالحيات الخاصة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

ب – يجوز الطعن يف قرارات الهيئة خالل مهلة شهر من تاريخ التبليغ أمام مجلس شورى الدولة ،عىل أن تطبق بشأن املراجعة األصول املوجزة.
الفصل السادس :احكام ختامية

املادة  24النصوص املخالفة لهذا القانون:

تلغى جميع النصوص املخالفة ألحكام هذا القانون أو التي ال تأتلف مع مضمونه.

املادة  25دقائق تطبيق أحكام هذا القانون:

تحدد عند االقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون مبراسيم ،تتخذ يف مجلس الوزراء بنا ًء عىل اقرتاح وزير العدل.

املادة  26تاريخ بدء العمل بهذا القانون:

يعمل بهذا القانون فور نرشه يف الجريدة الرسمية.

بعبدا يف  10شباط 2017
االمضاء :ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
االمضاء :سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
االمضاء :سعد الدين الحريري

املادة  22مهام الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد (الهيئة):

تتوىل الهيئة:
 - 1استالم الشكاوى املتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والتحقيق فيها واصدار قرارات بشأنها ،وفقاً ألحكام املادة  32من هذا
القانون.
 - 2إبداء املشورة للسلطات املختصة بشأن كل مسألة تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
 - 3وضع تقرير سنوي يتضمن ،بصورة خاصة ،الصعوبات الهامة التي تعرتض وصول األشخاص اىل املعلومات بالنسبة اىل مختلف
فئات املستندات ،وتقارير خاصة حول مواضيع هامة عند االقتضاء ،تنرش وفقاً للامدة  9من هذا القانون.
 - 4املشاركة يف تثقيف املواطن وبلورة وعيه حول أهمية الحق يف الوصول اىل املعلومات وأصول مامرسته ،واالسهام يف تدريب
املوظفني واملسؤولني يف االدارة عىل كيفية وأهمية متكني االفراد من الحصول عىل املعلومات.
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جدول مقارنة بني القانونني

*العبارات املسطرة هي مضافة والعبارات املشطوبة هي ملغاة
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المرسوم التطبيقي رقم 6940
تحديد دقائق تطبيق القانون رقم  28تاريخ ( 2107/2/10الحق يف الوصول إىل املعلومات)

إن رئيس الجمهورية
بناء عىل الدستور

بناء عىل القانون رقم  28تاريخ ( 2107/2/10الحق يف الوصول اىل املعلومات)  ،وال سيام املادة  ٢٥منه،
بناء عىل إقرتاح وزير العدل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم  2020-2019/243تاريخ 2020/7/2
ورقم  2020-2019/278تاريخ ،2020/7/27
وبعد موافقة مجلس الوزراء يف جلسته املنعقدة بتاريخ 2020/7/28
يرسم يأيت:
القسم األول – أحكام عامة:

املادة :1
يحدد هذا املرسوم دقائق تطبيق القانون رقم  28الصادر يف تاريخ ( 2017/2/10الحق يف الوصول إىل املعلومات) ويقصد بعبارة «القانون» قانون
الحق يف الوصول إىل املعلومات أينام وردت فيه.

املادة :2
 -١يُعترب من قبيل اإلساءة يف استعامل الحق ،كل طلب ذي طابع متكرر أو منهجي غري مربر ،وكل طلب يرمي إىل اإلستحصال او اإلطالع عىل
معلومات او مستندات ،غري محددة او غري واضحة أو عن فرتت زمنية غري محددة او طويلة بشكل غري مربر ،ومن شأنه ان يعرقل عمل
اإلدارة وسري املرفق العام .كذلك يعترب من هذا القبيل ،عدم إعطاء طالب املطومات اإليضاحات الالزمة الذي تطلبها منه اإلدارة ضمن املهل
القانونية وفقآ للفقرة /د /من املادة  14من هذا القانون ،او رفض طالب املعلومة دفع النفقات املتوجبة عليه يف معرض طلبات سابقة متت
إجابتها.
ب  -إن مامرسة الحق يف الوصول إىل املعلومات وفقأ ألحكام القانون ال تحول دون لجوء صاحب العالقة إىل الطرق والوسانل األخرى انتي تنص
عليها القوانني واألنظمة لالستحصال عىل املعلومات.

املادة :3

املادة :5
تطبيقاً ألحكام املواد الواردة يف الفصل الثاين من القانون املتعلقة مبوجب النرش حكامً ،والتي تستوجب النرش اإللكرتوين ،إن نرش املعلومات يجب
أن يتم بشكل ميكن معه البحث عن املستند املطلوب وتنزيله ونسخه والبحث يف مضمونه.

املادة :6
تطبيقاً ألحكام الفقرة األخرية من املادة  7من القانون ،ومن أجل تحديد مفهوم العملية املالية التي يقتيض نرشها حكامً ،تعتمد العملية بأكملها
إذا كانت مركبة ،وذلك بالنظر إىل هدفها وموضوعها .ويُعترب عملية واحدة ،وإن جرت تجزئته لتصبح كلفته أقل من خمسة ماليني لرية لبنانية،
مجموع العمليات التي تتم يف فرتة زمنية متقاربة طاملا أنها تهدف إىل تحقيق الغاية ذاتها.

املادة :7
تطبيقأ ألحكام الفقرة «أ» من املادة  8من القانون ،يتم نرش التقرير أو التقارير السنوية لكل إدارة يف مهلة أقصاها  31كانون الثاين من السنة
التالية.
ب  -تطبيقاً ألحكام الفقرة «ب» من املادة  ٨من القانون ،وقبل اسبوعنب عىل األقل من انقضاء مهلة نرش التقرير السنوي املذكورة يف الفقرة
السابقة ،تحيل وزارة الدفاع الوطني تقرير املحاكم العسكرية إىل مجلس القضاء األعىل الذي يصدره موجب التقرير السنوي املشار إليه أعاله.

القسم الثالث – المستندات اليت ُيقدم بشأنها طلب:

املادة :8
أ  -تطبيقاً ألحكام الفقر «أ» من املادة/14/من القانون ،يُقدم طلب الحصول عىل املعلومات من صاحب العالقة إما شخصياً او بواسطة وكيل
يبي هوية مقدم الطلب .وميكن تقديم الطلب بالوسائل اإللكرتونية وفقآ آللية خاصة تحددها كل إدارة تبعاً
عنه ،عىل ان يرفق به مستندا ً ّ
إلمكانياتها ،ويتم عندها تخصيص قسم خاص بطلبات املعلومات إما عىل املواقع اإللكرتونية لإلدارات او عرب الربيد اإللكرتوين بشكل ميكّن
اإلدارة من التحقق من هوية مقدم الطلب.
ب  -تطبيقاً ألحكام الفقرة «د» من املادة /14/من القانون ،عىل املوظف املكلف أن يطلب اإليضاحات الالزمة من صاحب العالقة بصورة
خطية وضمن مهلة الرد املبينة يف املادة  16من القاذون عىل أن يحدد له مهلة من أجل إنفاذ ذلك .تتوقف مهلة الرد عن الرسيان إىل حني
إبالغ املوظف املكلف جواب صاحب العالقة حيث ترسي من جديد هذه املهلة٠

املادة :9
تطبق احكام املادة  15من القانون وفق ما ييل:

أ – تطبيقاً ألحكام الفقرة «أ» من املادة الثالثة من القانون ،يُقصد باملستند اإلداري الذي تحتفظ به اإلدارة ،املستند الذي يكون موجودا ً لديها
وقت تقديم طلب املعلومات ،مبعزل عام إذا كان ملكاً لها أو صادرا ً عنها أو إذا كانت فريقاً فيه.

عىل كل إدارة أن تكلف موظف معلومات واحد عىل األقل ،من الفئة الثالثة عىل األقل يف اإلدارات التي يخضع فيها املوظفون لسلم الفئات
الوظيفية .ولإلدارة ان تكلف أكرث من موظف معلومات وردفاء عنهم يف حال تعدد األقسام ضمن اإلدارة الواحدة؛

ب – تطبيقاً ألحكام البند الثالث من الفقرة «ب» من املادة الثالثة من القانون ،ال تحول البنود الرسيّة املدرجة يف العقود التي تجريها اإلدارة،
دون الحق يف الوصول إليها ،مع مراعاة أحكام املادة  5من القانون.

إن قرار تكليف موظف املعلومات يجب ان يتضمن فنته الوظيفية ومركز تواجده ورقم الهاتف وعنوان الربيد اإللكرتوين للتواصل معه؛

املادة :4
تطبيقاً ألحكام البند  /1/من الفقرة «ب» من املادة الخامسة من القانون ،إن مضمون امللفات والدعاوى واملراجعات القضائية تكون متاحة
لإلطالع عليها وفق القوانني املتعلقة بأصول املحاكامت.
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ً
حكما:
القسم الثاين – المعلومات الواجبة النرش

كل إدارة ،فور تكليف موظف املعلومات ،نرش قرار التكليف يف الجريدة الرسمية وعىل املوقع اإللكرتوين الخاص باإلدارة ،يف حال وجوده ،وتعميم
إسمه وصفته ضمن دوائرها املركزية واإلقليمية؛
عىل اإلدارات العامة إبالغ إسم موظف املعلومات وقرار تكليفه من األمانة العامة ملجلس الوزراء ومن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية
اإلدارية؛
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عىل اإلدارات االدارات املشمولة بأحكام القانون تدريب موظفي املعلومات لديها من اجل تأهيلهم للقيام مبوجباتهم وفق هذا القانون؛
يكون للموظف املكلف الحق يف الوصول إىل املعلومات واملستندات كافة املوجودة لدى إدارته ،وله أن يطلب من أي موظف فيها تزويده بها
وفقاً للتسلسل اإلداري؛
عىل املوظف املكلف عندما يواجه أي مخالفة او صعوبة يف جمع املعلومات املطلوبة ،ان يعلم بذلك خطيآ رئيسه التسلسيل إلجراء املقتىض؛

املادة :10
تطبيقآ ألحكام املادتني  5و 17من القانون ،إذا حصل التباس بشان مدى قابلية اإلطالع عىل املستند املطلوب ،ومل يكن هذا املستند مملوكأ من
اإلدارة املطلوب منها او صادر عنها ،يكون أمر التقرير بشأنه عائدا لإلدرة اململوك منها املستند أو الصادر عنها ،وذلك بعد مراجعتها من قبل
اإلدارة املقدم إليها الطلب وضمن املهل املحددة يف القانون.

املادة :11
أ – تطبيقا ألحكام الفقرة «أ» من املادة /18/من القانون ،ويف حال وجود صعوبة مادية تحول دون متكني طالب املعلومات من اإلطالع عىل
املستندات املطلوبة يف مكان وجودها ،عىل اإلدارة متكينه من الوصول إليها يف مكان آخر تحدده له وتبلغه إياه ،إذا كانت املستندات
املطلوبة قابلة للنقل ،وذلك عىل نفقته وبعد تأدية النفقات املحددة يف الفقرة «ب» من هذه املادة.
ب -تحدد قيمة النفقات املتوجبة عن كل طلب وطريقة استيفائها بحسب األصول ومبوجب قرار يصدر عن وزير املالية.
املادة  :12يعمل بهذا املرسوم فور نرشه يف الجريدة الرسمية.

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
بعبدا يف  8ايلول 2020
اإلمضاء :ميشال عون
اإلمضاء  :حسان دياب
وزير املالية
اإلمضاء :غازي وزين
وزير الدفاع الوطني
اإلمضاء :زينة عكر
وزير العدل
اإلمضاء :ماري كلود نجم
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