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1-  توطئة

1.1   الحاجة إىل خطة عمل لحسن تنفيذ قانون الحق يف الوصول اىل 
المعلومات:

1.1.1  منذ صدور قانون الحق يف الوصول اىل املعلومات بتاريخ  10/2/2017)القانون رقم 28/2017 – يشار اليه يف ما ييل بـ “القانون”(، 
شهدت اإلدارات امللزمة واملؤسسات املختلفة بتنفيذه مستويات متفاوتة جدا من االلتزام الطوعي باملوجبات املحددة فيه، ال 

سيام بالنسبة لتكليف موظف املعلومات وتوفري املستندات اإلدارية بناء عىل طلب.

أما سائر الحقوق واملوجبات األخرى املنصوص عليها يف القانون، ال سيام موجبات النرش الحكمي للمعلومات، فتساوت غالبية 

اإلدارات بعدم االلتزام الطوعي، وبات ينظر اىل هذا القانون انه يندرج يف خانة القوانني الجيدة التي تفتقر اىل التطبيق.

1.1.2  يف مواجهة هذه الحالة من الوهن يف التطبيق، قام عدد من الجهات الرسمية املعنية بإنفاذ القانون بتطوير بعض الجهود يف هذا 
االتجاه، ومنها عىل سبيل املثال: 

تضّمن البيان الوزاري لحكومة مواجهة التحديات الحالية التزام تنفيذه وصدور مراسيمه التطبيقية؛	 

تضّمنت »االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 2020-2025” إطار عمل لتنفيذ قانون الحق يف الوصول اىل املعلومات؛ 	 

التنمية اإلدارية مبجموعة من االجراءات او شاركت ببعض املشاريع املساعدة عىل تطبيق 	  الدولة لشؤون  قامت وزارة 

القانون؛ 

صدر عن هيئة الترشيع واالستشارات عدد من القرارات االستشارية أوضحت مسائل كانت تثار من قبل جهات مختلفة؛ 	 

صدر عن مجلس شورى الدولة قرارات بإلزام اإلدارات املتمنعة تسليم مستندات مطلوبة؛ 	 

1.1.3  أما عىل مستوى الهيئات غري الحكومية املحلية والدولية، فشهدت اهتامًما واسًعا للعمل عىل برامج لرصد مدى تنفيذ القانون، 
واملساعدة عىل تنفيذه من زوايا مختلفة، منها اإلعالم والتثقيف والتدريب عىل مضمونه. وقد أبدت جهات دولية وازنة اهتامًما 

يف نقل الخربات واملساعدة يف عملية تنفيذ القانون، ويف مقدمتها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ UNDP ومنظمة التعاون والتنمية 

. OECDاالقتصادية

1.1.4  كل هذه الجهود املبعرثة والجزئية، عىل أهميتها، تربز أكرث مدى الحاجة اىل اعتامد خطة شاملة وتفصيلية لتنفيذ كامل وجيّد 
لجميع املوجبات التي نص عليها القانون )“خطة العمل”(، والتي يؤمل منها تنسيق أفضل بني الجهود الرسمية وغري الرسمية، 

وتوجيه الدعم املحيل والدويل، يف إطار تنفيذ القانون.

المحتويات
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1.2   اآلليات التشاركية المعتمدة يف صياغة ومناقشة وإقرار خطة 
العمل:

اعتمد يف صياغة ومناقشة وإقرار خطة العمل، آلية تشاركية شفافة، اشرتكت فيها الجهات الرسمية اللبنانية، واإلدارات املختلفة امل عنية 

بتنفيذ القانون، إضافة اىل

هيئات املجتمع املدين، وذلك بقيادة وتنسيق وزارة الدولة للتنمية اإلدارية بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ UNDP ومنظمة 

التعاون والتنمية االقتصاديةOECD. أما سياق هذه اآللية التشاركية، فهو اآليت:

1.  شكلت وزارة الدولة لشؤون التنمية االدارية لجنة لدعم تطبيق قانون الحق يف الوصول اىل املعلومات1، منبثقة عن اللجنة الفنية2 
املنشأة ملعاونة اللجنة الوزارية ملكافحة الفساد3 برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية. اختصت هذه اللجنة يف صياغة مسودة 

 OECD ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية UNDP الخطة الوطنية لتنفيذ القانون، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

والخبري الوطني املعني من طرفهام4.

2.  أجرت الوزارة ولجنة دعم تطبيق قانون الحق يف الوصول اىل املعلومات بالتعاون مع الخبري الوطني، استشارات واسعة مع جهات 
معنية مختلفة الستقاء رأيها ومالحظاتها واقرتاحاتها عىل مسودة الخطة؛ من هذه الجهات:  برملانيني حاليني وسابقني، ممثلني عن 

اإلدارات املعنية املختارة، مبا فيها البلديات، وهيئات املجتمع املدين املختصة، واملجلس االقتصادي واالجتامعي ورجال األعامل.

اىل  الوصول  الحق يف  قانون  تطبيق  لجنة دعم  االستشارات، أجرت  نتيجة  املختلفة  املالحظات واملقرتحات  بعد تجميع ومناقشة    .3
املعلومات صياغة نهائية ملســـودة خطة العمل، ورفعتها اىل اللجنة الفنية املكلفة معاونة اللجنة الوزارية ملكافحة الفساد بتاريخ 

3 آذار 2020 بحيث اقرتها األخرية بتاريخ 13 متوز 2020. بعد إمتام ذلك، سوف تعمل الوزارة عىل تطوير “مؤرشات األداء الرئيسية” 

ملواكبة التنفيذ والرقابة عليه.

مبوجب قرار رقم 289 تاريخ 2019/5/29 ترتأسها وزيرة الدولة لشؤون التنمية االدارية وتضمن يف عضويتها ممثلني عن كل من وزارة العدل ومجلس شورى الدولة والتفتيش املركزي ووزارة الدولة لشؤون   1
التنمية االدارية.  

مبوجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 157 يف 27 كانون الثاين 2011 وتعديالته برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية وتضم يف عضويتها ممثلني عن رئاسة مجلس الوزارء وزارة العدل وزارة الداخلية   2
والبلديات ومجلس القضاء األعىل والتفتيش املركزي ومجلس الخدمة املدنية وديوان املحاسبة والنيابة العامة التمييزية والهيئة العليا للتأديب ومرصف لبنان ومجلس شورى الدولة ووزارة التنمية االدارية.

مبوجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 156 يف 27 كانون الثاين 2011 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم يف عضويتها كل من وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية كنائب رئيس اللجنة ووزير املالية ووزير   3
العدل ووزير الداخلية والبلديات.

هو املحامي والنائب السابق األستاذ غسان مخيرب؛ وكان أحد مقدمي اقرتاح القانون ورئيس اللجنة الفرعية املنبثقة عن لجنة اإلدارة والعدل التي عملت عىل مناقشة وتنقيح القانون يف مجلس النواب.  4

2-  مقدمة

2.1   اهداف الحق يف الوصول إىل المعلومات:

تسعى قوانني الحق يف الوصول اىل املعلومات يف القانون اللبناين واملقارن عرب األدوات القانونية واإلدارية التي ترفع من مستوى شفافية 

عمل اإلدارة، اىل تحقيق عدد من األهداف العامة التي ينطلق غالبيتها من التزامات الدولة مبوجب احكام الدستور واملعاهدات الدولية 

التي ابرمها لبنان، ابرزها ما ييل:

2.1.1  تأمني الحق بالتعبري واالعالم املتضمن “الحرية يف التامس مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها اىل اآلخرين دومنا 
اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب او مطبوع او يف قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”، وفق املادة 19 من االعالن 

العاملي لحقوق االنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

2.1.2  املساهمة يف تطوير مؤسسات فعالة، شفافة وخاضعة للمساءلة عىل جميع املستويات، وفق الهدف 16 من أهداف األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة املتعلق بالسالم، العدالة واملؤسسة القوية – ال سيام الفقرة 6 والفقرة 10 التي تعني الحق يف الوصول اىل 

املعلومات مبارشة.

2.1.3  تنفيذ أعىل ملعايري الشفافية التي هي ركن أسايس ورشط من رشوط “رشاكة الحكومة املفتوحة” التي يعمل لبنان لالنخراط فيها، 
وهي حركة عاملية لإلصالحيني يف القطاعني العام والخاص من مختلف انحاء العامل.

2.1.4  الوقاية من الفساد واملساهمة يف مكافحته وفق اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد التي ابرمها لبنان يف 22/4/2009 والتي 
تتخذ من تحقيق الشفافية مبدأ عاًما للوقاية من الفساد ومكافحته ووسيلة رئيسية لتأمني حسن اإلدارة العامة؛ كام تتضمن 

احكام تفصيلية تتعلق بحق الوصول اىل املعلومات، وذلك يف املادة 10 وعنوانها “ابالغ الناس” واملادة ١٣ وعنوانها “مشاركة 

املجتمع”.

2.1.5  رفع مستوى ثقة املواطن بالدولة التي تعترب ركن من اركان الدميقراطية الفاعلة ودولة القانون.

2.1.6  جذب االستثامرات وزيادة مستوى التنافسية للدولة اللبنانية وألشخاص القانون العام والخاص املعنية بتنفيذ موجبات الشفافية 
وحق الوصول اىل املعلومات.
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2.2   خلفيات صياغة واقرار قانون الحق يف الوصول إىل المعلومات:

2.2.1  القوانني واملامرسات النافذة والحاجات للتطوير وسد الثغرات:

يف العام 2001، أعدت وزارة الدولة للتنمية اإلدارية مرشوع قانون حق املواطن يف االطالع.	 

منذ العام 2005، برز اهتامم كبري بالحق يف الوصول اىل املعلومات يف أوساط هيئات املجتمع املدين اللبناين، وناشطي 	 

مكافحة الفساد، حيث نظم أكرث من مؤمتر وورشة عمل، عملت عىل تقييم الواقع واقرتاح ما يفيد سد الثغرات يف الترشيع 

واملامرسة. ميكن اختصار واقع ومامرسات الحق بالوصول اىل 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.

كام اقترصت بعض القوانني الخاصة عىل تأمني حق الوصول اىل بعض املعلومات املتاحة، كتلك الواردة يف قانون البلديات 	 

الصادر يف العام 1977.

أما يف ما عدى ذلك، فقد متيزت مامرسات اإلدارات العامة والبلديات، يف جميع األحوال، بقلة الشفافية وبصعوبة أو 	 

استحالة الوصول اىل املعلومات املوجودة لديها.

2.2.2  نشاطات الشبكة الوطنية للحق يف الوصول اىل املعلومات:

نتج الحراك املدين يف هذا الشأن يف العام  2006عن تأسيس شبكة وطنية للحق يف الوصول اىل املعلومات، ضّمت لجنة 	 

تنسيقية بقيادة مجموعة برملانيني )لبنانيني( ضد الفساد، وعضوية الجمعية اللبنانية للشفافية – ال فساد، وجمعية الدفاع 

عن الحقوق والحريات )عدل(؛ كام ضمت الشبكة يف عضويتها 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 اىل املعلومات بشكل شفاف وتشاريك مع جميع مكوناتها. 

2.2.3  اقرتاح القانون وصدوره عن الهيئة العامة:

2.2.3.1 - تسجل اقرتاح القانون يف مجلس النواب يف العام  2009بتوقيع رئيس الشبكة الوطنية النائب غسان مخيرب وخمس 
نواب آخرين األعضاء يف مجموعة برملانيني ضد الفساد. وضع عىل جدول اعامل لجنة اإلدارة والعدل ابتداء من 

العام  2012حيث بدأت مناقشته يف لجنة فرعية خاصة ضمت ممثلني عن الوزارات والقضاء املختص، باإلضافة اىل 

الهيئات الرقابية ومساعدة فنية من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ؛ احيل اقرتاح القانون املعدل اىل الهيئة العامة 

ملجلس النواب حيث صارت مناقشته والتصديق عليه يف 10/2/2017 )القانون رقم 28/2017(.

2.2.3.2 - بعد القانون 28/2017، صدر عن مجلس النواب قانون دعم الشفافية يف قطاع البرتول رقم  84تاريخ 
18/10/2018، الذي يرمي أيًضا اىل رفع مستوى الشفافية والوصول اىل املعلومات املتخصصة يف هذا القطاع 

الحيوي يف لبنان.

2.3   مزيات القانون:

2.3.1  يؤمن القانون شفافية جميع األعامل التي تؤديها اإلدارات امللزمة انفاذ القانون، بحيث يكون املبدأ هو اتاحة املعلومات 
واملستندات اإلدارية بجميع اشكالها وانواعها، اما بطلب أو مبوجب النرش الحكمي للمعلومات؛ أما االستثناء، فهو 

للمعلومات واملستندات املحددة حرصيا، اما لحامية مصالح شخصية أو مصالح عامة مرشوعة )املادة األوىل واملواد 3 و4 

و5(.

2.3.2  يوّسع القانون مفهوم اإلدارة امللزمة بتطبيق احكامه اىل جميع اشخاص القانون العام، والبلديات وغالبية القضاء وعدد من 
أشخاص القانون الخاص الذين يؤدون وظائف تخدم املصلحة العامة )املادة 2(.

2.3.3  ينص القانون عىل مجموعة من الحقوق للناس والواجبات عىل اإلدارات امللزمة، وهي التالية:

2.3.3.1 - استالم املعلومات بطلب )املواد 1 و14 اىل 19(

2.3.3.2 - الوصول اىل املعلومات الشخصية وتصحيحها )املادة 4(

2.3.3.3 - إعادة استعامل املعلومات ضمن قيود حددها القانون )املادة 20(

2.3.3.4 - النرش الحكمي لألسباب املوجبة للقوانني واملراسيم )املادة 6(

2.3.3.5 - تعليل القرارات االدارية غري التنظيمية )املواد 10 و11 و12(

ً 2.3.3.6 - النرش الحكمي للقرارات واملذكرات والتعاميم التي تتضمن تفسريا

2.3.3.7 - النرش الحكمي للعمليات التي يتم مبوجبها دفع أموال عمومية تزيد عن 5 ماليني لرية لبنانية )املادة 7 فقرة 2(

2.3.3.8 - النرش الحكمي للتقارير السنوية )املادة 8(

3-  معوقات تطبيق القانون واألعمال
      الرئيسية المقرتحة يف الخطة

تنطلق خطة العمل من أحكام القانون وما يتضمنه من موجبات عىل اإلدارات املعنية بتطبيقه، وما يعرتي تنفيذ هذه املوجبات من 

معوقات وصعوبات. ولتجاوزها، ما يتيح التطبيق الكامل للقانون، تقرتح الخطة مجموعة من األعامل التنفيذية الرئيسية العامة، 

تندرج منها نشاطات تفصيلية، وتحدد لكل منها الجهة او الجهات املسؤولة عن تنفيذها وآجال التنفيذ. أما املعوقات وعناوين 

األعامل التنفيذية الرئيسية املقابلة املقرتحة لتجاوزها، فهي اآلتية:
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األعمال التنفيذية الرئيسية 
المقرتحة يف الخطة أبرز معوقات تنفيذ القانون

وضع قامئة شاملة باإلدارات امللزمة التقيد 
بالقانون وتوفري الضغط والحوافز لاللتزام

مل تتجاوب بعض اإلدارات امللزمة ومل تنفذ 

موجباتها، سيام ألنها مل تعترب نفسها أصال 

معنية بتطبيق للقانون.

تكليف موظفي املعلومات يف جميع اإلدارات 
امللزمة وتوفري الضغط والحوافز لاللتزام

تتلكأ العديد من اإلدارات امللزمة حتى اليوم 

عن تكليف موظف املعلومات الذي يفرتض 

به التخصص ضمن اإلدارة من أجل حسن 

تطبيق القانون.

توفري معلومات عن الحقوق واإلجراءات

املتعلّقة بالقانون

يفتقر جمهور الناس والجهات املعنية 

املختلفة بشكل عام، وموظفو اإلدارات 

امللزمة بشكل خاص، اىل املعلومات املتعلقة 

مبا تضمنه القانون من حقوق وواجبات 

وآليات وأصول للتنفيذ.

توفري التدريب والدعم

يفتقر العديد من املسؤولني يف اإلدارات 

امللزمة، ال سيام املوظفون املكلفون تطبيق 

القانون، اىل املعرفة التفصيلية واملهارات 

الرضورية لحسن تطبيق املوجبات، ال سيام 

بالنسبة اىل النرش الحكمي، مثل: تعليل 

القرارات الفردية، ونرش املصاريف وتقارير 

النشاطات السنوية.

تطوير أدوات الكرتونية لتنفيذ القانون

ال متتلك العديد من اإلدارات امللزمة وسائل 

اعالم وتواصل الكرتونية مناسبة لتنفيذ 

موجبات النرش الحكمي للمعلومات التي 

أوجبها القانون. كام أن الحاجة برزت 

لوجود موقع واحد أو أكرث، يوفر املعلومات 

التفصيلية عن القانون ملن يطلبها.

تعيني أعضاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 
وتفعيلها

أُقر قانون انشاء الهيئة الوطنية ملكافحة 

الفساد )“الهيئة”(. مل تنشأ الهيئة بعد ومل 

يعنّي أعضاؤها ومل توفر لها املوازنة املناسبة، 

وقد أناط بها القانون صالحيات واسعة لتكون 

الجهة الرسمية واملستقلة يف الدولة املختصة 

يف متابعة حسن تطبيق القانون وإلزام 

اإلدارات املمتنعة عىل تنفيذ موجباتها.

تطوير آليات الرقابة عىل حسن تطبيق القانون

اىل حني انشاء الهيئة وحتى بعد ذلك، تفتقر 

املؤسسات القامئة اىل جهة رسمية تختص 

مبتابعة ومساءلة اإلدارات املتلكئة عن تنفيذ 

موجباتها القانونية، ال سيام النرش الحكمي 

ملختلف املعلومات والتقارير.

تفعيل آليات استالم ومراجعة الشكاوى املتعلقة 
بتطبيق القانون

اىل حني انشاء الهيئة، وحتى بعد ذلك، تقترص 

وسائل التظلم يف حاالت عدم تنفيذ موجبات 

اإلدارات امللزمة عىل مراجعة القضاء املختص 

)اإلداري أو العديل بحسب االختصاص(، 

وليس هناك من آليات مساعدة عىل حل 

اإلشكاالت بالوساطة.

إصدار مراسيم تطبيقية يف املجاالت الرضورية

تحججت بعض اإلدارات امللزمة بغياب 

املراسيم التطبيقية للتفلّت من االلتزام 

بأحكامه، بالرغم من ان القانون نافذ وملزم 

لإلدارات املختلفة دون الحاجة اىل صدور 

مراسيم تطبيقية. وكذلك، أظهرت التجربة 

بأن هناك مسائل يفيد توضيحها يف مراسيم 

تطبيقية من اجل تنفيذ أفضل للقانون.

تطوير أنظمة فعالة لرتتيب املستندات اإلدارية 
وحفظها واستخراجها ومكننة اإلدارات

تفتقر العديد من اإلدارات ألنظمة فعالة 

لرتتيب املستندات اإلدارية وحفظها 

واستخراجها، ما يعيق يف بعض األحيان سهولة 

الوصول اىل املعلومات، ويعترب تقصريا يف 

تنفيذ هذا املوجب بالذات املنصوص عليه 

رصاحة يف القانون.

1
6

27

38

49

510
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4-   األدوار والمسؤوليات يف تنفيذ
       القانون وخطة العمل

4.1   اإلدارات الملزمة التقّيد بالقانون:

4.1.1  أشخاص القانون العام:

4.1.1.1 - الدولة واداراتها العامة

4.1.1.2 - املؤسسات العامة )اإلدارية والتجارية-الصناعية(

4.1.1.3 - الهيئات االدارية املستقلة

4.1.1.4 - الهيئات الناظمة للقطاعات واالمتيازات

4.1.1.5 - سائر اشخاص القانون العام

4.1.2  أشخاص القانون الخاص:

4.1.2.1 - املؤسسات والرشكات الخاصة املكلفة بإدارة مرفق أو ملك عام

4.1.2.2 - الرشكات املختلطة

4.1.2.3 - املؤسسات ذات املنفعة العامة

4.1.3  املحاكم:

4.1.3.1 - املحاكم والهيئات واملجالس ذات الطابع القضايئ أو التحكيمي دون املحاكم الطائفية

4.1.4  البلديات:

4.1.4.1 - البلديات واتحادات البلديات

4.2   الجهات المتابعة لتنفيذ خطة العمل وتنسيق اعمالها واإلرشاف عليها:

4.1.1  رئيس الحكومة.

4.1.1  الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد، عند انشائها وبدئها بنشاطاتها الفعلية )يشار اليها يف ما ييل “بالهيئة”(.

4.1.1  وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، حتى انشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد وبدئها بنشاطاتها الفعلية؛ بعد ذلك يتكامل 
عمل الهيئة مع الوزارة مبوجب اتفاقيات خاصة وآليات تنسيق مختلفة )يشار اليها يف ما ييل بالوزارة(.

4.1.1  لجنة خاصة ملتابعة تنفيذ خطة العمل )يشار اليها يف ما ييل بـ”لجنة املتابعة”( تعني بقرار من وزير التنمية اإلدارية، تضم يف 
عضويتها ممثلني عن مختلف الجهات الرسمية املعنية.

4.3   الجهات المتمتعة بالصالحيات إللزام اإلدارات المتلكئة:

4.3.1  الجهات اإلدارية التسلسلية متى وجدت

4.3.2  جهات الوصاية اإلدارية.

4.3.3  الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد

4.3.4  السلطات القضائية املختصة بناء عىل شكوى املترضر )مجلس شورى الدولة والقضاء العديل املختص(.

4.4   الجهات الرقابية الرسمية:

4.4.1  مجلس النواب

4.4.2  رئاسة الحكومة، بالنسبة اىل الوزارات والهيئات املستقلة امللحقة بها أو املنشأة لديها.

4.4.3  الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد

4.4.4  هيئات الوصاية والهيئات املرشفة )مثال: وزارة الداخلية والبلديات عىل البلديات، وزارة الطاقة عىل مؤسسة كهرباء لبنان(

4.4.5  التفتيش املركزي.

4.5   الجهات الرقابية غري الرسمية:

4.5.1  مجموعة برملانيون ضد الفساد

4.5.2  املجلس االقتصادي االجتامعي

4.5.3  هيئات املجتمع املدين العاملة يف مجال الشفافية ومكافحة الفساد

4.5.4  االعالم

4.6  الجهات الرشيكة يف تنفيذ بعض أو جميع األعمال الواردة يف خطة العمل:

ال يعقل وال يتوقع ان تقوم جميع اإلدارات والجهات الرسمية املسؤولة عن مهمة من املهام أو مسؤولية من املسؤوليات وفق ما 

توضحه خطة العمل )ال سيام الوزارة والهيئة(، بتنفيذ جميع األعامل والربامج التنفيذية املحددة يف الخطة. لذلك كان ال بد من 

التوضيح بانه يتوقع ان توكل هذه الجهات الرسمية بتنفيذ كل أو بعض من مسؤولياتها اىل الجهات والهيئات غري الرسمية املختلفة 

والجهات الدولية، كام ان لهذه األخرية ان تبادر يف تنفيذ العديد من األعامل والربامج؛ وأبرز هذه الجهات:

الجهات الرسمية املختصة قانونا بتنفيذ بعض األعامل املحددة يف خطة العمل )مثل مجلس الخدمة املدنية واملعهد الوطني 	 

لإلدارة(. 

الجهات والهيئات الخاصة، الربحية وغري الربحية، املبادرة أو املكلفة تنفيذ األعامل املحددة يف خطة العمل، بالتعاون مع 	 

الجهات الرسمية املسؤولة قانونا عن تنفيذ هذه األعامل )مثال: الجمعيات املتخصصة مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية(.

الجهات الدولية املتخصصة أو املمولة )مثال: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية(. 	 
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5-   اإلطار الزمين وآلية المراقبة
       ومتابعة التنفيذ

5.1   اإلطار الزمين:
تحدد الفرتة األوىل لخطة العمل بسنتني ترسيان من تاريخ إقرارها من قبل اللجنة الوزارية ملكافحة الفساد.	 

ميكن متديد العمل بخطة عمل جديدة أو معدلة، وفق اقرتاح لجنة املتابعة، بقرارات مناسبة وفق اآللية املعتمدة إلقرارها.	 

هذا مع املالحظة بأن العديد من األعامل واملشاريع املحددة يف خطة العمل، مرهونة بتوفر اإلمكانات املالية والبرشية املناسبة.	 

5.2   أولويات التنفيذ:

تحدد أولويات التنفيذ بالنسبة لكل عمل من األعامل املقرتحة يف الخطة عىل ثالثة مستويات مرتبطة بزمن التنفيذ: 

قصري املدى، ضمن ستة اشهر من اقرار الخطة )محدد برمز A(؛ 	 

متوسط املدى، ضمن سنة من اقرار الخطة )محدد برمز B(؛ 	 

 	.)C طويل املدى، ضمن سنتني من اقرار الخطة  )محدد برمز

5.3   آلية المتابعة والمراجعة:

تتم متابعة ومراقبة حسن تنفيذ خطة العمل من قبل لجنة املتابعة، التي تضع تقارير دورية كل ستة أشهر عن مدى تقدم تنفيذ 

خطة العمل، وفق مؤرشات األداء الرئيسية التي سوف تعمل الوزارة عىل تطويرها، وذلك بعد اجراء استشارات ملزمة واسعة مع 

ممثلني عن الجهات الرقابية الرسمية وغري الرسمية والجهات الرشيكة يف تنفيذ بعض أو جميع األعامل الواردة يف خطة العمل، 

تنرشها بشكل واسع عرب الوسائط اإللكرتونية املتاحة، وترفعها اسميا اىل سائر الجهات املعنية مبتابعة تنفيذ خطة العمل وتنسيق 

اعاملها واإلرشاف عليها. ميكن ان تتضمن التقارير اقرتاحات لتعديل او تطوير القانون واملراسيم التطبيقية.

6-    خطة العمل

وضع قائمة شاملة باإلدارات الملزمة التقيد
بالقانون وتوفري الضغط والحوافز لاللزتام )المادة 2(

  

المسؤوليات
اولويات 
التنفيذ

العمل

	 الوزارة / الهيئة

A

1- اجراء مسح شامل لإلدارات امللزمة التقيد بالقانون 
وعناوينها وبالجهات املرشفة عليها:

 	 الجهات املتمتعة بالصالحيات إللزام اإلدارات املتلكئة
	 الجهات الرقابية الرسمية

	 أشخاص القانون العام

 	 رئيس الحكومة
	 وزارة العدل

	 املحاكم

	 وزارة الداخلية والبلديات 	 البلديات

 	 وزارة املالية )بالنسبة للرشكات(
	 وزارة الشؤون االجتامعية )بالنسبة ملؤسسات املنفعة العامة(

	 أشخاص القانون الخاص

 	 مجلس شورى الدولة
	 هيئة الترشيع واالستشارات A 2- تجميع القرارات االستشارية والقضائية املتعلقة 

بتحديد اإلدارات امللزمة.

	 الوزارة / الهيئة B 3- وضع دراسات خاصة بإدارات تثري إشكاالت قانونية 
او واقعية. 

	 هيئة الترشيع واالستشارات B 4- عند الرضورة، طلب استشارة هيئة الترشيع 
واالستشارات لدى وزارة العدل.

 	 الجهات املتابعة لتنفيذ الخطة
 	 الجهات املتمتعة بصالحيات إلزام اإلدارات املتلكئة.

 	 الوزارة / الهيئة
	 الجهات الرقابية الرسمية والخاصة

B
5- االتصال باإلدارات غري املتعاونة ومعالجة اعرتاضها 

بالوسائل املتاحة. مبا فيه، تطوير حوافز إيجابية 
لتوضيح املنافع لإلدارات من االمتثال للقانون، وتكريم 

اإلدارات األكرث التزاما بأحكام القانون. 

	 الوزارة / الهيئة A 6- نرش جميع هذه املعلومات عىل الصفحات 
اإللكرتونية املختلفة إلعالم الجمهور بها.

.1
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تكليف موظفي المعلومات يف جميع اإلدارات الملزمة 
وتوفري الضغط والحوافز لاللزتام )المادة 15(

  

المسؤوليات
اولويات 
التنفيذ

العمل

 	 الوزارة / الهيئة
	 الجهات الرقابية الرسمية A

1- اجراء مسح باإلدارات التي عملت عىل تكليف 
موظف املعلومات وتحديد أسامءهم وعناوينهم وعام 
اذا كان صدر بشأنهم توصيف وظيفي خاص مبهامهم.

	 جميع اإلدارات املرشفة 
	 ادارة التفتيش املركزي A

2- توجيه رسائل إىل اإلدارات غري امللتزمة بهذا املوجب، 
للطلب منها تعيني موظف املعلومات ومتابعة اجراء 

هذه التعيينات.

	 الوزارة / الهيئة A

3- وضع قامئة وطنية بجميع اإلدارات و موظفي 
املعلومات وتفاصيل االتصال بهم ونرشها بكافة 

الوسائل املتاحة )مثال: من خالل البوابة اإللكرتونية 
الخاصة بالحق يف الوصول اىل املعلومات واملواقع 

اإللكرتونية لإلدارات امللزمة(.

 	 الوزارة / الهيئة
	 مجلس الخدمة املدنية A

4- وضع توصيف وظيفي منوذجي ملوظفي املعلومات 
ومسودة تعاميم لتسهيل التعاون مع موظفي 

املعلومات وآلية مناسبة لتقييم اداءهم.

	 الوزارة / الهيئة B
5- انشاء شبكة وطنية ملوظفي املعلومات باإلضافة 

اىل شبكات فرعية لفئات اإلدارات املتشابهة، ال سيام 
بالنسبة للبلديات واتحاداتها.

توفري معلومات عن الحقوق واإلجراءات المتعلّقة 
بالقانون )المادة 22 فقرة 4(

  

المسؤوليات
اولويات 
التنفيذ

العمل

	 الوزارة / الهيئة B

1- إعداد ونرش وتوزيع مواد وأدلّة اعالمية الطالع 
الجمهور واالدارات امللزمة عىل الحقوق واملوجبات 

 املنصوص عنها يف القانون.

	 دليل موجه اىل الجمهور حول طلب املعلومات
	 دليل موجه اىل اإلدارات حول واجباتها املختلفة، 

ال سيام نرش املعلومات الحكمية والحق يف 
الوصول اىل املعلومات الشخصية وتعديلها.

	 دليل خاص موجه اىل البلديات واتحاداتها حول 
واجباتها املختلفة.

	 دليل اسرتشادي لتصنيف املعلومات، وفقا ألحكام 
القانون والتجارب الدولية املقارنة؛ واعتامد هذا 

الدليل بشكل شبه رسمي.
	 مواد سمعية برصية لإلعالم املريئ واملسموع 

واإللكرتوين وشبكات التواصل االجتامعي.

	 الوزارة / الهيئة B 2- تنظيم مؤمتر وطني عام )سنوي( لنرش املعرفة حول 
الحق يف الوصول اىل املعلومات.

	 الوزارة / الهيئة B
3– تطوير اسرتاتيجية إعالمية خاصة بحسن تطبيق 

القانون، مبا فيه تنظيم مؤمترات صحفية خاصة بتطبيق 
القانون عند الحاجة

	 وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل C

4- ادماج مادة الحق يف الوصول اىل املعلومات يف 
مناهج الرتبية املدنية املدرسية. وادماج هذه املادة 

متى أمكن يف املناهج الجامعية املختلفة )مثال ضمن 
مادة حقوق اإلنسان أو املعلومات الثقافية العامة(. 
من أجل ذلك، تطوير املواد التعليمية عىل مستوى 

مدريس وجامعي.

	 الوزارة / الهيئة A
5- تنظيم محارضات وورش عمل موزعة مناطقيا 

واخرى  متخصصة لكل من أصحاب املصلحة 
املستهدفني )مثاًل: الصحفيني، منظامت املجتمع املدين، 

املسؤولني الحكوميني، موظفي املعلومات، البلديات(.

	 الوزارة / الهيئة B 6- جمع ونرش اآلراء القانونية االستشارية واألحكام 
املتعلقة بتطبيق قانون حق الوصول إىل املعلومات. 

	 الوزارة / الهيئة B 7- خلق خط ساخن ملساعدة املواطنني واعطاءهم 
املعلومات املتعلقة بالقانون.
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خطة العمل الوطنية لتنفيذ قانون الحق يف الوصول إىل المعلومات

  A  قصري المدى              B متوسط المدى               C طويل المدى  A  قصري المدى              B متوسط المدى               C طويل المدى

توفري التدريب وتطوير موارد الدعم
 )المادة 22 فقرة 4(

    

المسؤوليات
اولويات 
التنفيذ

العمل

	 الوزارة / الهيئة A
1- تنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة لكل من 

اإلدارات امللزمة وموظفي املعلومات فيها وألصحاب 
املصلحة املستهدفني )مثاًل: الصحفيني، منظامت 

املجتمع املدين(.

	 الوزارة / الهيئة B

2- اعداد ونرش الدالئل التدريبية التفصيلية )املتضمنة 
مناذج( الخاصة بجميع الحقوق واملوجبات املحددة يف 
القانون وتقييمها، عىل ان تكون مناسبة لكل نوع من 

أنواع اإلدارات امللزمة )ال سيام البلديات(:

	توفري املعلومات بناء للطلب

	توفري املعلومات الخاصة وتصحيحها

	تعليل القرارات اإلدارية غري التنظيمية

	صياغة تقارير النشاط السنوية )مع اقسام خاصة 
باإلدارات العامة، القضاء، البلديات بأحجامها 

املختلفة، الرشكات والجمعيات امللزمة(.

	نرش بيانات الرصف املايل

	 الوزارة / الهيئة
	 اجلس الخدمة املدنية 
	 املعهد الوطني لإلدارة

B 3- تدريب املدربني عىل استعامل النامذج واألدلة 
التدريبية.

	 الوزارة / الهيئة B

4- تطوير قدرات إدارات منوذجية، من جميع الفئات 
امللزمة يف القانون، عىل حسن تطبيق القانون؛ منها 

عىل سيبيل املثال: وزارة، مؤسسة عامة، بلدية، اتحاد 
بلديات، مجلس القضاء األعىل أو مكتب مجلس شورى 

الدولة، رشكة مكلفة بإدارة مرفق عام. 

	 الوزارة / الهيئة B
 Behavioral Insights 5- إضافة أنشطة تحفيزية

and Nudges لإلدارات امللزمة وموظفي املعلومات 
وتدريب مجلس الخدمة املدنية واملعهد الوطني لإلدارة 

عىل ادماج هذه األنشطة ضمن تدريباتها.

تطوير األدوات اإللكرتونية لتنفيذ القانون
)المادة 9(

  

المسؤوليات
اولويات 
التنفيذ

العمل

 	 الوزارة / الهيئة

تكون البوابة ملكا للوزارة، عىل ان تنتقل بعدها اىل الهيئة. 
يعنى بتصميم وتطوير وتنفيذ وإدارة البوابة وصيانتها لجنة 
برئاسة الوزارة/الهيئة، تتمثل فيها األطراف املختلفة املعنية 

بتطوير حق الوصول اىل املعلومات، منها: أشخاص الحق العام، 
أشخاص الحق الخاص، القضاء، الربملانيني، البلديات، جمعيات 

مكافحة الفساد، الرشكاء الدوليني. 

B

1- تطوير بوابة الكرتونية وطنية تنرش فيها جميع 
املعلومات املتعلقة بحق الوصول اىل املعلومات وتصبح 

 أداة ومنصة تواصل بني اإلدارة امللزمة والجمهور.

تتضمن إضافة اىل املعلومات العامة: نرش ألبرز األسئلة 
واألجوبة FAQ، ونرشات دورية حول الحق يف الوصول 

اىل املعلومات.

	 الوزارة / الهيئة B  2- مسح جميع األدوات اإللكرتونية للتواصل
والشفافية املتوفرة لدى اإلدارات امللزمة.

	 رئاسة الحكومة - الجريدة الرسمية C 3- تطوير جريدة رسمية إلكرتونية مجانية ومفتوحة.

	 الوزارة / الهيئة C
4- تقديم املساعدة لجميع اإلدارات امللزمة من اجل 
توفري ما تحتاج اليه من أدوات نرش الكرتونية تساعد 

عىل تنفيذ القانون
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خطة العمل الوطنية لتنفيذ قانون الحق يف الوصول إىل المعلومات

  A  قصري المدى              B متوسط المدى               C طويل المدى  A  قصري المدى              B متوسط المدى               C طويل المدى

تعيني أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفســـاد 
وتفعيلها )المادة 22 - 23(

    

المسؤوليات
اولويات 
التنفيذ

العمل

 	 السلطات املختلفة املعنية بالتسمية املنصوص 
عليهم يف القانون B 1- تسمية املرشحني لعضوية أعضاء الهيئة الوطنية 

ملكافحة الفساد )“الهيئة”(

	 مجلس الوزراء B 2- إختيار وتعيني أعضاء الهيئة

 	 الهيئة )بدعم من الوزارة(
	 مجلس الوزراء B 3- صياغة األنظمة الداخلية واإلجراءات التشغيلية 

املختلفة

 	 الهيئة
	الوزارة C 4– تفعيل اعامل الهيئة وتدريب مسؤوليها عىل 

مختلف الوظائف املتعلقة بحسن تطبيق القانون

تطوير آليات الرقابة عىل حسن احرتام اإلدارات لواجباتها 
المختلفة )المادة 22 فقرتني 3-2(

  

المسؤوليات
اولويات 
التنفيذ

العمل

	 الوزارة / الهيئة
	 الجهات الرقابية الرسمية

	 لجنة املتابعة
A

1- تطوير آليات ومبادرات، رسمية وخاصة، من أجل 
متابعة حسن احرتام اإلدارات لواجباتها املختلفة، مبا 

فيه النرش الحكمي مبختلف أنواعه، ال سيام:

اجراء مسح بشأن مدى تطبيق القانون من قبل 	 
اإلدارات امللزمة.

تحريك الرقابة الربملانية عرب اللجنة الخاصة مبتابعة 	 
تنفيذ القوانني ومجموعة الربملانيني ضد الفساد.

تحديد مؤرشات أداء خاصة بتنفيذ القانون، يتم 	 
ادراجها يف التقارير التي يجب ان تعدها اإلدارات 

امللزمة وفق القانون.
تطوير آلية قياس رىض املواطنني عىل تنفيذ القانون 	 

)مبا فيه سؤال عىل البوابة الخاصة بالقانون، يتم 
تجميع اإلجابات منها ومن كافة املنصات وتطوير 

مؤرش بناء عىل املعطيات املتوفرة.
تضمني التقرير السنوي لرئيس التفتيش املركزي 	 

معلومات حول تطبيق القانون.

	 الجريدة الرسمية
	 الجهات الرقابية الرسمية B

2- اإلرشاف عىل جمع ونرش القرارات واملذكرات 
والتعاميم التي تتضمن تفسرياً للقوانني واالنظمة 

أو تكون ذات قيمة تنظيمية، الصادرة عن مختلف 
اإلدارات امللزمة.

	 الجريدة الرسمية
	 الوزارة / الهيئة B

3- وضع آلية تنظيمية دامئة مع جميع اإلدارات امللزمة 
التي تحدد أصول ورشوط نرش القرارات املعنية وكيفية 

ارسالها اىل الجريدة الرسمية ونرشها عىل املواقع 
اإللكرتونية الخاصة بكل إدارة.

	 الوزارة / الهيئة
	 لجنة املتابعة B

4- وضع 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 

وفقا للامدة ٩ من القانون.

	 الوزارة / الهيئة
	 إدارة التفتيش املركزي
	 مجلس الخدمة املدنية

	 الجهات الرقابية الرسمية

A 5- ابداء املشورة لإلدارات امللزمة بشأن كل مسألة 
تتعلق بتطبيق القانون.
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خطة العمل الوطنية لتنفيذ قانون الحق يف الوصول إىل المعلومات

  A  قصري المدى              B متوسط المدى               C طويل المدى  A  قصري المدى              B متوسط المدى               C طويل المدى

تفعيل آليات استالم ومعالجة الشكاوى المتعلقة 
بتطبيق القانون )المادة 22 فقرة 1(

    

المسؤوليات
اولويات 
التنفيذ

العمل

	 الوزارة / الهيئة 
 	 الجهات الرقابية الرسمية والخاصة ال سيام ادارة التفتيش 

   املركزي
B

1- تطوير آلية خاصة عرب خط ساخن )مربوط أيضا 
بالبوابة اإللكرتونية( لتلقي ومعالجة الشكاوى عرب 

فريق متخصص، يسدي أيضا مشورة للمتظلمني حول 
حسن تطبيق القانون.

	 وزارة العدل 
	 مكتب مجلس شورى الدولة 

	 مجلس القضاء األعىل
	 الوزارة / الهيئة

A
2- تنظيم ورشة عمل متخصصة للقضاة عن كيفية 

الفصل بالخالفات التي قد تردهم يف معرض الشكاوى 
واملراجعات املختلفة.

إصدار مراسيم تطبيقية يف المجاالت الرضورية
)المادة 25(

  

المسؤوليات
اولويات 
التنفيذ

العمل

	 مجلس الوزراء
	 وزارة العدل

	 الوزارة
A

1- تزويد وزارة العدل ومجلس الوزراء بتعليقات 
خطية بشأن مرشوع املرسوم التنفيذي املرفوع من 

وزارة العدل اىل مجلس الوزراء، وفق االستشارات التي 
أجريت حوله، ال سيام خالل ورشة العمل االستشارية 

الوطنية يف ٢٠١٩/٦/٢٥، وابرز خالصاتها:

توضيح آلية احتساب وقبض تكلفة استنساخ 	 
املستندات اإلدارية وتدوينها يف الحسابات.

تعديل اآلليات املتعلقة بالنتائج املرتتبة عىل عدم 	 
تعليل القرارات اإلدارية غري التنظيمية.

التأكيد عىل عدم الحاجة اىل تبيان الصفة واملصلحة 	 
يف طلبات املعلومات.

توضيح دور القضاء كجهة إدارية ملزمة بإعطاء 	 
املعلومات وتوضيح كيفية اخضاع القضاء والهيئات 

اإلدارية املرشفة عىل القضاء ألحكام القانون.
تضمني املرسوم احكام خاصة بكيفية تعيني موظف 	 

املعلومات وتحديد توصيفه الوظيفي وعالقته مع 
السلطات التسلسلية يف اإلدارة ومع الهيئة.

توضيح مسألة املستندات املتوفرة بحوزة اإلدارة.	 
توضيح املدى الزمني )املفتوح( للمعلومات 	 

واملستندات املتاحة.
تحديد عام اذا كانت موجبات االدارة تشمل جميع 	 

املديريات العامة التي ميكن ان تتضمنها أو تعني 
كل منها عىل حدى )ال سيام بالنسبة لتكليف 

موظف املعلومات(.
عدم الدخول يف تفصيل ما هو غري متاح من 	 

املستندات واملعلومات وترك ذلك اىل دليل 
اسرتشادي واىل اجتهادات الهيئة واملحاكم.

	 هيئة الترشيع واالستشارات
	 الوزارة / الهيئة A

2- صياغة آراء قانونية خاصة متعلقة بشؤون خالفية 
ذات األهمية )مثاًل، ما هو مبدأ "عدم اإلساءة 

باستعامل الحق" عند طلب الحصول عىل املعلومات، 
ما هي حدود املستندات واملعلومات غري القابلة 

لالطالع(.

	 وزارة العدل  
	 مجلس الوزراء A 3- وضع الصيغة النهائية ملرشوع املرسوم وتقدميه إىل 

مجلس الوزراء للتصديق عليه.

	 وزارة العدل  
	 مجلس الوزراء C 4– اصدار مراسيم تطبيقية مختلفة عند الرضورة عىل 

ضوء التجربة
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  A  قصري المدى              B متوسط المدى               C طويل المدى

تطوير أنظمة فعالة لرتتيب الملفات اإلدارية وحفظها 
واستخراجها ومكننة اإلدارة )المادة 13(

  

المسؤوليات
اولويات 
التنفيذ

العمل

	 الوزارة C
1- مسح وتقييم األنظمة املوجودة وأوجه القصور فيها 

واالحتياجات املتعلّقة بامللفات واملحفوظات لدى كل 
إدارة ملزمة.

	 الوزارة C
2- تقديم املساعدة يف توفري االحتياجات الالزمة، من 
وسائط مادية والكرتونية )مثل آالت السكانر لحفظ 

املستندات الكرتونيا(.

	 الوزارة C 3- تقديم املساعدة يف توفري االحتياجات الالزمة، من 
آليات ونظم عمل.

	 إدارة املحفوظات الوطنية C 4- توفري تقييم كامل للمحفوظات الوطنية.

.10
Develop Effective Systems for Filing, Archiving and Extracting
Administrative Documents and Automating Administrative
Procedures (Art. 13)

Action Item
Implementation 

Priorities
Responsibilities

1- Map and assess the filing and archiving 
existing capacity, shortcomings and needs of 
every Obligated Administration.

C • OMSAR

2- Assist in the provision of the required material 
and electronic needs (such as scanners to keep 
archives in a digital format).

C • OMSAR

3- Assist in the provision of the required tools 
and operating systems’ needs. C • OMSAR

4- Provide a full assessment of the National 
Archives. C • National Archives Center

10.

A Short-term         B Medium range         C Long term



تطوير أنظمة فعالة لرتتيب الملفات اإلدارية وحفظها 
واستخراجها ومكننة اإلدارة )المادة 13(

  

المسؤوليات
اولويات 
التنفيذ

العمل

	 الوزارة C
1- مسح وتقييم األنظمة املوجودة وأوجه القصور فيها 

واالحتياجات املتعلّقة بامللفات واملحفوظات لدى كل 
إدارة ملزمة.

	 الوزارة C
2- تقديم املساعدة يف توفري االحتياجات الالزمة، من 
وسائط مادية والكرتونية )مثل آالت السكانر لحفظ 

املستندات الكرتونيا(.

	 الوزارة C 3- تقديم املساعدة يف توفري االحتياجات الالزمة، من 
آليات ونظم عمل.

	 إدارة املحفوظات الوطنية C 4- توفري تقييم كامل للمحفوظات الوطنية.

.10

  A  قصري المدى              B متوسط المدى               C طويل المدى



خطة العمل الوطنية
لتنفيذ قانون الحق يف

الوصول إىل المعلومات
)القانون رقم ٢٨ تاريخ ١٠/٢/٢٠١٧(


