
 
  
  ؟القانون حول احلق يف الوصول اىل املعلومات عليك دعم  مل
 
 .سيظهر دعمك هلذا القانون التزامك بالشفافية واحلوكمة الرشيدة يف لبنان •
 .هذا القانون سيساعدك على تعزيز عالقتك بناخبيك •
 .هذا القانون سيساعدك على أداء دورك بفعالية أكرب •
 .ويةاتس باحلصول على املعلومات بطريقة ممح جلميع السياسينيهذا القانون سيس •
-٢٠٠٨( ٢٠٠٨أكتوبر /أجل تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت صادق عليها لبنان يف تشرين األول للقوانني يفهذا القانون يقع ضمن واجباتك كصانع  •

١٦/٣٣-١٠(. 
 

  كيف ميكن هلذا القانون أن يساعد ناخبيك؟
 
ومن خالل وسائل االعالم  سيمكنهم الوصول اليها مباشرةكّن ناخبيك من الوصول اىل املعلومات حول سياسة احلكومة وصنع القرار، وهي معلومات هذا القانون سيم •

 .اليت ستنقلها بشكل دقيق وموضوعي
 .عن التخمني" تحقّق عوضاسيستطيع املواطنون التصويت على أساس وقائع قابلة للهذا القانون سيسمح بتعزيز مسار الدميقراطية حيث  •
 .للمواطنني مبساءلة السلطة التنفيذية واملسؤولني املنتخبني عن القرارات اليت اختذوها سيسمح تعزيز الوصول اىل املعلومات •
 .اطنني والدولةالثقة بني املولني املنتخبني وستساعد على تعزيز قدرة املواطنني على احلصول على املعلومات ستزيد من ثقتهم باحلكومة واملسؤو •
  .الشفافية يف احلكومة ستعزز ثقة املستثمر وتضمن ممارسة أفضل يف القطاع اخلاص، مع ما يرافق ذلك من فوائد اقتصادية للعامة •

  
  ؟كسياسي وكعضو يف الربملان  كيف ميكن هلذا القانون أن يساعدك

  
 .الربملان مبراقبة صنع القرار من قبل احلكومة بفعالية أكرب تعزيز الوصول اىل املعلومات ونقلها يف وسائل االعالم سيسمح ألعضاء •
الوصول اىل معلومات حساسة حول صنع القرار من قبل احلكومة وسيتمكنون من تشاطر املعلومات مع  كافة السياسيني، بغض النظر عن حتالفام السياسية، سيستطيعون •

 .قاعدم االنتخابية
 .نه أن حيد من حاالت سوء التفاهم ويعزز الدعم الشعيبأء ضمن احلكومة أو الربملان، من شاذ القرارات، سواوعي املواطنني املتزايد ألسباب اخت •

  
  كيف ميكن هلذا القانون أن يعزز شفافية احلكومة وحيد من الفساد؟

  
 .ى الوقائع والسوابقهذا القانون سيعزز من نوعية وموضوعية صنع القرار من قبل احلكومة حيث أن القرارات االستنسابية أوالتعسفية ستستبدل بسياسة تعتمد عل •
 .داخل احلكومة) األرشيف(يف جمال مسك الدفاتر واحملفوظات " اىل أنظمة أكثر تقدما سيؤدي اعتماد االجراءات االدارية من أجل تطبيق هذا القانون •
مات ضمن مكاتب على الصعيد اليومي، وذلك من خالل وضوح أكرب يف اجراءات الوصول اىل املعلو ستتراجع نسبة الفرص املتاحة للجوء اىل الرشوة والفساد يف االدارة •

 .ليات انفاذ تلك االجراءاتآاحلكومة ومن خالل 
    .ن تدعم نظام التحقق والتوازن بني السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائيةوآليات تنفيذها، من شأا أتشاطر املعلومات  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

هي جمموعة متعددة القطاعات تتألّف من برملانيني ووزارات ومجعيات من القطاع اخلاص ونقابات مهنية ") الشبكة("الشبكة الوطنية لتعزيز احلق يف الوصول اىل املعلومات 
ات ومحاية األفراد الذين ت غري حكومية تسعى اىل تعزيز الشفافية واحملاسبة والنهوض بسيادة القانون واملشاركة املدنية يف لبنان من خالل الوصول اىل املعلومومنظّما

 اجلمعية اللبنانية"و" نيون لبنانيون ضد الفسادمنظّمة برملا"مببادرة من  ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١١وقد تأسست الشبكة يف "). محاية كاشفي الفساد("يبلّغون عن الفساد 
  ".مكتب لبنان -األمريكيني مبادرة سيادة القانون  مجعية احملامني والقضاة"، بالتعاون مع "عدل-مجعية الدفاع عن احلقوق واحلريات"و" لتعزيز الشفافية

 
 www.a2ilebanon.net, www.khabrouna.netملزيد من املعلومات راجع املوقع االلكتروين 

  والسياسيون ونربملانيال


