
  
  
  
 عليك دعم القانون حول احلق يف الوصول اىل املعلومات؟مل 

 
 .واحلكم اجليد يف لبنانوالفعالية  لتزامك بالشفافيةهو برهان الدعمك هلذا القانون  •
 .)٢٠٠٨- ١٠-٣٣/١٦( ٢٠٠٨كتوبر أ/اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت صادق عليها لبنان يف تشرين األولمبوجب  يكواجب يترتب عل دعمك هلذا القانون •
 .املعلومات بطريقة فعالة من شأا حتسني عملية التنسيق بني الوزارات واملؤسسات احلكومية األخرى إىلسيسهل وصولك ذا القانون ه •
 .سيساعدك على أداء دورك كموظف حكومي بفعاليةذا القانون ه •
 . اتمع املديناملواطن ولدى خمتلف مؤسسات القطاع اخلاص والعام و لدىمية صورة املؤسسات احلكويحسن سإعالن املعلومات احلكومية  •

 
  ما هي الفوائد من جعل املعلومات احلكومية علنية؟

 
 .والدولةملواطنني قدرة املواطنني على احلصول على املعلومات املتعلقة باحلكومة ستزيد من ثقتهم باحلكومة وباملسؤولني املنتخبني كما ستعزز الثقة بني ا •
 .وصول املواطنني اىل املعلومات حول سياسة احلكومة وصنع القرار سيمكنهم من مساءلة احلكومة •
 .مما سيحد من القرارات االستنسابية أو التعسفية وموضوعية عطيات واقعية وتفصيليةملالعامة واختاذ القرارات وفقاً السياسات احلكومات على تطوير الشفافية ستشجع  •
 .من شأنه أن حيد من سوء التفاهم وأن يعزز الدعم الشعيب للحكومة على حقوقهماحلكومية السيما تلك اليت تؤثر قرارات لل املوجبة سباباأل إىلطنني وصول املوا •
 .شفافية  سيحسن الفعالية وحيد من الفسادالتعزيز  •

  
 

  يساعد على حتسني فعالية احلكومة؟كيف ميكن هلذا القانون أن 
 

 .شخص يطلب احلصول على معلومات من االدارة ألييوفر آلية بسيطة وسهلة س ذا القانونه •
 .قراطيةوريالب العوائقكما سيساعد على حتديد وتوحيدهاالسجالت واألرشيف ضمن احلكومة  إدارةسيشجع دمج أنظمة ذا القانون ه •
 .بني الوزارات والوكاالت العامة األخرى دفق املعلومات داخلياًتسيحسن عملية ذا القانون ه •
 .السلطة القضائيةمن شأن آليات املعلومات املعتمدة بني املؤسسات احلكومية أن تدعم نظام الضوابط واملوازين بني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية و •

  
 

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

 .اتالقراروالسياسات  بوضعكني املواطنني من الوصول اىل املعلومات اخلاصة من خالل مت •
 .نظام آليات واضح وقابل للتطبيق دف متكني املواطنني من الوصول اىل احلكومة العمل على وضعمن خالل  •
  .العامة املناقصاتوكافة أشكال العقود احلكومية  ، تربير واإلفصاح عنمن خالل توثيق •
والفساد يف  خفض االرتشاءاىل ؤدي سي ممااالجراءات  هذهاآلليات إلنفاذ وإجياد احلصول على املعلومات داخل مكاتب احلكومة  إجراءاتزيز وضوح من خالل تع •
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ارات ومجعيات من القطاع اخلاص ونقابات مهنية هي جمموعة متعددة القطاعات تتألّف من برملانيني ووز") الشبكة("الشبكة الوطنية لتعزيز احلق يف الوصول اىل املعلومات 
الشفافية واحملاسبة والنهوض بسيادة القانون واملشاركة املدنية يف لبنان من خالل الوصول اىل املعلومات ومحاية األفراد الذين  يزومنظّمات غري حكومية تسعى اىل تعز

 اجلمعية اللبنانية"و" منظّمة برملانيون لبنانيون ضد الفساد"مببادرة من  ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١١بكة يف وقد تأسست الش"). 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.netات راجع املوقع االلكتروين ملزيد من املعلوم

 القطاع العام  يفالعاملون 


