اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺰام
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﻬﻴﺌﺎت
ّ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى اﻟﺘﺰام ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة  ٩ﻣﻦ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  -ﻻ ﻓﺴﺎد ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ؛ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻰ
َّ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻮﺟﺐ أن
ﻳﻜﻮن ﻟﺪى ﻛﻞ إدارة ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻫﻮ "ﻣﻮﺟﺐ
ً
ﺣﻜﻤﺎ" ،واﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﻨﺸﺮ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ دون ﻃﻠﺒﻬﺎ:
ً
ﺗﻔﺴﻴﺮا ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ
• اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ واﻟﻤﺬﻛﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ً
ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ .ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺮ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره؛
• اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺧﻼل ﺷﻬﺮ
ﻛﻴﻔﻴﺔ
واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ أو إﺗﻤﺎم أﺣﺪ أﻗﺴﺎﻃﻬﺎ؛ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺸﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﺮف،
َّ
اﻟﺪﻓﻊ واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ،واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ،واﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺼﺮف )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ،أو ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ،
أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ(؛
• اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﻳﻌﺪه اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﺮﻣﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻛﻞ إدارة.
ﻣﻌﺪﻟﺔ – وأﺣﻜﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
اﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن –
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ
َّ
َّ
ً
ﺗﺤﺪد اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ َّأﻧﻬﺎ واﻟﻤﺮﺳﻮم
ة
اﻟﻤﺎد
ﻫﺬه
ﻟﻜﻮن
ﻧﻈﺮا
)اﻟﻤﺎدة -٣ب(
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
َّ
َّ
ِّ
ﺤﺪد َّ
اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ اﻹدارة دون اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل
ﺑﺄﻧ ُﻪ ﻻ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻮد
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ُﺗ ِّ
َّ
إﻟﻴﻬﺎ.
واﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺮ
ﻣﻌﺪﻟﺔ
اﻟﻤﺎدة  ٧ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﺳﺘﻨﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ إﻟﻰ
َّ
َّ
َّ
واﻟﻤﺎدة
ﻣﻌﺪﻟﺔ
اﻟﻤﺎدة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ،اﻟﻨﺴﺦ واﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ
ّ
َّ
َّ
 ٦ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻤﻲ ﻟﻠﻘﺮارات ،اﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ ،اﻟﻤﺬﻛﺮات واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ً
ﺤﺪد َّ
ﺑﺄﻧ ُﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت
أﻳﻀﺎ إﻟﻰ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻨﺪت
َّ
اﻟﻤﺎدة ) ٨أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳُ ِّ
َّ
ً
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻺدارة و/أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﺑﺪوره ﻣﻊ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان .ﻣﺜﻞ :اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﻛﻨﺪا،
واﻟﻤﺎدة ) ٧أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻓﺮﻧﺴﺎ ،...وﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة ) ٨أ وب( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
َّ
ّ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻤﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
ﻓﻲ ﻣﺎ
ً
واﻟﻤﺎدة ) ٨أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ
اﻟﻤﺎدة ) ١٤أ( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
أﻳﻀﺎ إﻟﻰ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد
وﻗﺎﻣﺖ
َّ
َّ
َّ
ّ
واﻟﻤﺎدة  (٣) ٩ﻣﻦ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﻤﺎدة  ١٥ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
َّ
ّ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻤﻲ ﻟﻘﺮار ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻒ.
أﺛﻨﺎء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺗﻢ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻢ ﻣﻨﺢ:
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ َّ
• درﺟﺔ  ٢ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ؛
ً
ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
• درﺟﺔ  ١ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ وﻣﺘﻮاﻓﻖ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ؛
• درﺟﺔ ) ٠ﺻﻔﺮ( ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ؛

ً
ﻧﻈﺮا ﻷﻫﻤﻴﺔ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻫﻲ:
ﺗﻢ اﺳﺘﻬﺪاف اﻹدارات واﻟﻮزارات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
وﻗﺪ َّ
• ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؛
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت؛
• وزارة
ّ
• وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ؛
• وزارة اﻟﻌﺪل؛
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
• وزارة
ّ
وﻗﺪ ﻧﺎﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٪١٦,٦ :؛
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ٪٣٣٫٣٣ :؛
• وزارة
ّ
• وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ٪١٦٫٦ :؛
• وزارة اﻟﻌﺪل ٪٣٣٫٣٣ :؛
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ٪١٦،٦٦ :
• وزارة
ّ

ّ
ً
ﺣﻜﻤﺎ ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺰام ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﺸﺮ
ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ّ
اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺎءت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺑﻌﺪ أن َّ
ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ  ١٣ﺣﺰﻳﺮان :٢٠٢٢

السند القانون

الموضوع

الما َّدة  ٧من القانون
معدلة والما َّدة  ٥من
َّ
المرسوم التطبيقي

نرس المعلومات بصيغة
قابلة للبحث ،النسخ
والتحميل

هيئة االرساف عىل االنتخابات
درجة  
المصدر
االلرىام

الرىام ³

جزىى

https://bit.ly/3p01StY

الما َّدة ) ٥ب (٣-من
معدلة والما َّدة
القانون َّ
) ٣ب( من المرسوم
التطبيقي

العقود 
االدارة
الىى تجريها 

عدم 
الرىام

https://bit.ly/3DQEMMH

الما َّدة  ٧من القانون
معدلة والما َّدة  ٦من
َّ
المرسوم التطبيقي


النرس الحكمي للقرارات،
التعاميم ،المذكرات
المالية
والعمليات
َّ
َّ

الرىام ³

جزىى

https://bit.ly/3p01StY

الما َّدة ) ٨أ وب( من
القانون والما َّدة ) ٧أ(
من المرسوم التطبيقي


النرس الحكمي للتقارير
السنويَّة

عدم 
الرىام

https://bit.ly/3DQEMMH

الما َّدة ) ١٤أ( من
القانون والما َّدة ) ٨أ(
من المرسوم التطبيقي

القدرة عىل تقديم طلبات
المعلومات بشكل 
إلكرىوىى

عدم 
الرىام

https://bit.ly/3DQEMMH

الما َّدة  ١٥من القانون
والما َّدة  (٣) ٩من
المرسوم التطبيقي


النرس الحكمي لقرار تكليف
موظف معلومات وتضمينه
معلومات التواصل مع
الموظف

عدم 
الرىام

https://bit.ly/3p01StY

مالحظات
تقوم الهيئة 
بنرس بعض المستندات
بصيغة قابلة للبحث ىڡ مضمونها
ونسخها وتحميلها ،فيما بعض
المستندات ³
االخرى تكون منشورة بشكل
غرى قابل للبحث ىڡ مضمونها وغرى
آلية
قابلة للنسخ أو التحميل .كما َّ
أن َّ

النرس ال تسمح بالبحث عن مستند
بعينه.

النقاط

١

ال 
تنرس الهيئة أي عقد من العقود
العامة 
خاصةً تلك
َّ
الىى تُجريهاَّ ،
المتعلِّقة 
بالرساء العام الخاص
االنتخابية.
بالعملية
َّ
َّ

٠


تنرس الهيئة قراراتها وتعاميمها
وإعالناتهاَّ ،إال أنَّها ال 
العمليات
تنرس
َّ
المالية 
الىى تفوق الخمسںى مليون لرىة
َّ
وسندها القانوىى.

١

ال 
تنرس الهيئة أي تقرير سنوي عىل

االلكرىوىى.
موقعها 

ال توفر الهيئة قسم خاص بطلبات
لكرىونية أو 
اال 
حىى بريد
المعلومات 
َّ

إلكرىوىى للتواصل معها.
ال 
تنرس الهيئة قرار تكليف موظف
معلومات لديها.

المجموع
النسبة المئويَّة

٠

٠

٠
١٢/٢
٪١٦،٦

ّ
ً
ﺣﻜﻤﺎ ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻖ
واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﺸﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺰام وزارة
َّ
َّ
ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ّ
واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺟﺎءت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻫﺎ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ وزارة
ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺑﻌﺪ أن َّ
َّ
َّ
ﻓﻲ  ١٣ﺣﺰﻳﺮان :٢٠٢٢

وزارة الداخل َّية والبلديَّات

السند القانون

الموضوع

الما َّدة  ٧من القانون
معدلة والما َّدة  ٥من
َّ
المرسوم التطبيقي

نرس المعلومات بصيغة
قابلة للبحث ،النسخ
والتحميل

درجة  
االلرىام

المصدر

الرىام ³

جزىى

https://bit.ly/39vkIph
https://bit.ly/3MSRQoC

الما َّدة ) ٥ب (٣-من
معدلة والما َّدة
القانون َّ
) ٣ب( من المرسوم
التطبيقي

العقود 
االدارة
الىى تجريها 

عدم 
الرىام

https://bit.ly/3b3lsSM

الما َّدة  ٧من القانون
معدلة والما َّدة  ٦من
َّ
المرسوم التطبيقي


النرس الحكمي للقرارات،
التعاميم ،المذكرات
المالية
والعمليات
َّ
َّ

الرىام ³

جزىى

https://bit.ly/3xSJkSe

الما َّدة ) ٨أ وب( من
القانون والما َّدة ) ٧أ(
من المرسوم التطبيقي


النرس الحكمي للتقارير
السنويَّة

عدم 
الرىام

https://bit.ly/3NQcxTo

الما َّدة ) ١٤أ( من
القانون والما َّدة ) ٨أ(
من المرسوم التطبيقي

القدرة عىل تقديم طلبات
المعلومات بشكل 
إلكرىوىى

عدم 
الرىام

https://bit.ly/3Odf1Lt

الما َّدة  ١٥من القانون
والما َّدة  (٣) ٩من
المرسوم التطبيقي


النرس الحكمي لقرار تكليف
موظف معلومات وتضمينه
معلومات التواصل مع
الموظف


الرىام كامل

https://bit.ly/3Oi0Bd2

مالحظات
تقوم الوزارة 
بنرس بعض المستندات
بصيغة غرى قابلة للبحث ىڡ مضمونها
وقابلة للنسخ والتحميل من دون القدرة
معںى ،فيما
عىل البحث عن مستند َّ
بعض المستندات ³
االخرى تكون
منشورة بشكل غرى قابل للبحث ىڡ
مضمونها أو عنها وغرى قابلة للنسخ أو
التحميل.

النقاط

١

ال 
تنرس الوزارة أي عقد من العقود
العامة 
خاصةً تلك
َّ
الىى تُجريهاَّ ،
المتعلِّقة 
بالرساء العام الخاص
االنتخابية.
بالعملية
َّ
َّ

٠


تنرس الوزارة بعض قراراتها وتعاميمها

العمليات
وإعالناتهاَّ ،إال أنَّها ال تنرس
َّ
المالية 
الىى تفوق الخمسںى مليون لرىة
َّ
وسندها القانوىى.

١

ال 
تنرس الوزارة أي تقرير سنوي عىل

االلكرىوىى .
موقعها 
ال توفر الوزارة قسم خاص بطلبات
لكرىونية أو 
اال 
حىى بريد
المعلومات 
َّ

إلكرىوىى للتواصل مع الوزارة ،ولكن
هناك بريد 
إلكرىوىى خاص بالشكوى
وبريد 
إلكرىوىى للتواصل مع موظف
المعلومات.

تنرس الوزارة قرار تكليف موظف
يتضمن مركز العمل،
المعلومات الذي َّ
والرىيد
)الهاتف
ومعلومات التواصل
Î
اال 
لكرىوىى(.


المجموع
النسبة المئويَّة

٠

٠

٢
١٢/٤
٪٣٣،٣٣

ّ
ً
ﺣﻜﻤﺎ ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺰام وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﺸﺮ
ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ّ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺟﺎءت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻫﺎ
اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ وزارة
ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺑﻌﺪ أن َّ
ّ
ﻓﻲ  ١٣ﺣﺰﻳﺮان :٢٠٢٢

السند القانون

الموضوع

الما َّدة  ٧من القانون
معدلة والما َّدة  ٥من
َّ
المرسوم التطبيقي

نرس المعلومات بصيغة
قابلة للبحث ،النسخ
والتحميل


والمغرى  
بںى
وزارة الخارجية
درجة  
المصدر
االلرىام

الرىام ³

جزىى

https://bit.ly/3HooKfA
https://bit.ly/3NT0YuQ

الما َّدة ) ٥ب (٣-من
معدلة والما َّدة
القانون َّ
) ٣ب( من المرسوم
التطبيقي

العقود 
االدارة
الىى تجريها 

عدم 
الرىام

https://bit.ly/3MO946p

الما َّدة  ٧من القانون
معدلة والما َّدة  ٦من
َّ
المرسوم التطبيقي


النرس الحكمي للقرارات،
التعاميم ،المذكرات
المالية
والعمليات
َّ
َّ

الرىام ³

جزىى

https://bit.ly/3OdVLxl

الما َّدة ) ٨أ وب( من
القانون والما َّدة ) ٧أ(
من المرسوم التطبيقي


النرس الحكمي للتقارير
السنويَّة

مالحظات
تقوم الوزارة 
بنرس بعض المستندات
بصيغة قابلة للنسخ من دون القدرة
عىل البحث ىڡ مضمونها والقدرة عىل
تحميلها ،فيما بعض المستندات
³
االخرى تكون منشورة بشكل غرى قابل
آلية 
النرس ال
للنسخ أو التحميل .كما َّ
أن َّ
تسمح بالبحث عن مستند بعينه.

ال 
تنرس الوزارة أي عقد من العقود

خاصةً تلك
َّ
العامة الىى تُجريهاَّ ،
المتعلِّقة 
بالرساء العام الخاص
االنتخابية.
بالعملية
َّ
َّ

تنرس الوزارة تعاميمها فقط دون
المالية
والعمليات
قراراتها وإعالناتها
َّ
َّ

الىى تفوق الخمسںى مليون لرىة
وسندها القانوىى .

النقاط

١

٠

١

عدم 
الرىام

https://bit.ly/3QkVwCt

ال 
تنرس الوزارة أي تقرير سنوي عىل
اال 
لكرىوىى .
موقعها 

٠

الما َّدة ) ١٤أ( من
القانون والما َّدة ) ٨أ(
من المرسوم التطبيقي

القدرة عىل تقديم طلبات
المعلومات بشكل 
إلكرىوىى

عدم 
الرىام

https://bit.ly/3b3qgb4

ال توفر الوزارة قسم خاص بطلبات
المعلومات  
أن هنالك
ونية ،علماً َّ
االلكرى َّ
قسم خاص بالتواصل معها.

٠

الما َّدة  ١٥من القانون
والما َّدة  (٣) ٩من
المرسوم التطبيقي


النرس الحكمي لقرار تكليف
موظف معلومات وتضمينه
معلومات التواصل مع
الموظف

عدم 
الرىام

https://bit.ly/3QkVwCt

ال 
تنرس الوزارة قرار تكليف موظف
المعلومات.

المجموع
النسبة المئويَّة

٠

١٢/٢
٪١٦،٦

ّ
ً
ﺣﻜﻤﺎ ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﻣﺆﺷﺮ وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﺸﺮ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ّ
اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﻌﺪل ﺟﺎءت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻫﺎ
ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺑﻌﺪ أن َّ
ﻓﻲ  ١٣ﺣﺰﻳﺮان :٢٠٢٢

السند القانون

الموضوع

الما َّدة  ٧من القانون
معدلة والما َّدة  ٥من
َّ
المرسوم التطبيقي

نرس المعلومات بصيغة
قابلة للبحث ،النسخ
والتحميل

وزارة العدل

درجة  
االلرىام

المصدر

الرىام ³

جزىى

https://bit.ly/3OfnX2N
https://bit.ly/39nMGDi

مالحظات
تقوم الوزارة 
بنرس بعض المستندات
بصيغة قابلة للبحث ىڡ مضمونها
ونسخها والبحث عنها والقدرة عىل
تحميلها ،فيما بعض المستندات
³
االخرى تكون منشورة بشكل غرى قابل
للبحث ىڡ مضمونها أو عنها وغرى قابلة
للنسخ أو التحميل.

الما َّدة ) ٥ب (٣-من
معدلة والما َّدة
القانون َّ
) ٣ب( من المرسوم
التطبيقي

العقود 
االدارة
الىى تجريها 

عدم 
الرىام

https://bit.ly/3OfnX2N

الما َّدة  ٧من القانون
معدلة والما َّدة  ٦من
َّ
المرسوم التطبيقي


النرس الحكمي للقرارات،
التعاميم ،المذكرات
المالية
والعمليات
َّ
َّ

عدم 
الرىام

https://bit.ly/3aQhsVJ

الما َّدة ) ٨أ وب( من
القانون والما َّدة ) ٧أ(
من المرسوم التطبيقي


النرس الحكمي للتقارير
السنويَّة

عدم 
الرىام

https://bit.ly/3aQhsVJ

ال 
تنرس الوزارة أي تقرير سنوي عىل

االلكرىوىى .
موقعها 

الما َّدة ) ١٤أ( من
القانون والما َّدة ) ٨أ(
من المرسوم التطبيقي

القدرة عىل تقديم طلبات
المعلومات بشكل 
إلكرىوىى

الرىام ³

جزىى

https://www.justice.gov.lb/
public/uploads/ati-applica
tion-ar(1).pdf
https://www.justice.gov.lb/
index.php/department-det
ails/23/2

ال توفر الوزارة قسم خاص بطلبات
المعلومات  
ونية ،إنَّما توفر تموذجاً
االلكرى َّ
لطلب معلومات يُمكن إرساله Îعرى بريد

إلكرىوىى تحدده الوزارة أيضاً .علماً أن
هناك بريد 
إلكرىوىى ،رقم هاتف ،وقسم
خاص للتواصل مع الوزارة.

الما َّدة  ١٥من القانون
والما َّدة  (٣) ٩من
المرسوم التطبيقي


النرس الحكمي لقرار تكليف
موظف معلومات وتضمينه
معلومات التواصل مع
الموظف


الرىام كامل

ال 
تنرس الوزارة أي عقد من العقود
العامة 
الىى تُجريها ،ولكن 
تنرس إعالنات
َّ
المناقصات عىل الموقع.
ال 
تنرس الوزارة قراراتها وتعاميمها

المالية الىى تفوق الخمسںى
والعمليات
َّ
َّ
مليون لرىة وسندها القانوىى.


تنرس الوزارة قرار تكليف موظف
https://www.justice.gov.lb/
يتضمن مركز العمل،
 public/uploads/dec_62_20المعلومات الذي َّ
اال 
200924.pdf
لكرىوىى(.
)الرىيد 
ومعلومات التواصل Î

المجموع
النسبة المئويَّة

النقاط

١

٠

٠

٠

١

٢

١٢/٤
٪٣٣،٣٣

ّ
ً
ﺣﻜﻤﺎ ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﺸﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺰام وزارة
َّ
َّ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﺎءت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻫﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ وزارة
ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
َّ
ﺑﻌﺪ أن َّ
ّ
ﻓﻲ  ١٣ﺣﺰﻳﺮان :٢٠٢٢

السند القانون

الموضوع

الما َّدة  ٧من القانون
معدلة والما َّدة  ٥من
َّ
المرسوم التطبيقي

نرس المعلومات بصيغة
قابلة للبحث ،النسخ
والتحميل

وزارة المال ّية

درجة  
االلرىام

المصدر

الرىام ³

جزىى

https://bit.ly/3tEmPy1

مالحظات

تقوم الوزارة 
بنرس بعض المستندات
بصيغة قابلة للبحث ىڡ مضمونها
ونسخها وتحميلها من دون القدرة عىل
معںى.
البحث عن مستند َّ

النقاط

١

الما َّدة ) ٥ب (٣-من
معدلة والما َّدة
القانون َّ
) ٣ب( من المرسوم
التطبيقي

العقود 
االدارة
الىى تجريها 

عدم 
الرىام

https://bit.ly/3tEmPy1

الما َّدة  ٧من القانون
معدلة والما َّدة  ٦من
َّ
المرسوم التطبيقي


النرس الحكمي للقرارات،
التعاميم ،المذكرات
المالية
والعمليات
َّ
َّ

الرىام ³

جزىى

https://bit.ly/3tEmPy1

ال 
تنرس الوزارة قراراتها ،وتعاميمها،
والعمليات المالية 
الىى تفوق الخمسںى
َّ
َّ
مليون لرىة وسندها القانوىى  .علماً أنَّها

واالعالنات.
تنرس العديد من النماذج 

١

الما َّدة ) ٨أ وب( من
القانون والما َّدة ) ٧أ(
من المرسوم التطبيقي


النرس الحكمي للتقارير
السنويَّة

عدم 
الرىام

https://bit.ly/3zIfbq2
https://bit.ly/3xxXqXE
https://bit.ly/39ynBFL

ال 
تنرس الوزارة أي تقرير سنوي عىل

االلكرىوىى .علماً أنَّها 
تنرس
موقعها 
العديد من التقارير حول التحويالت إىل
كهرباء لبنان ،والرواتب ³
واالجور
وملحقاتها ،ومرصد المالية العام،
وتقارير المقارنة الشهرية ،ووثائق
باالضافة
المرىانية السنوية والعملية ،
إىل مستندات وتقارير أخرى.

٠

الما َّدة ) ١٤أ( من
القانون والما َّدة ) ٨أ(
من المرسوم التطبيقي

القدرة عىل تقديم طلبات
المعلومات بشكل 
إلكرىوىى

عدم 
الرىام

https://bit.ly/3xUCQ5y

الما َّدة  ١٥من القانون
والما َّدة  (٣) ٩من
المرسوم التطبيقي


النرس الحكمي لقرار تكليف
موظف معلومات وتضمينه
معلومات التواصل مع
الموظف

عدم 
الرىام

https://bit.ly/3b6k6XO

ال 
تنرس الوزارة أي عقد من العقود

خاصةً تلك
َّ
العامة الىى تُجريهاَّ ،
المتعلِّقة 
بالرساء العام.

ال توفر الوزارة قسم خاص بطلبات
لكرىونية أو 
اال 
حىى بريد
المعلومات 
َّ

إلكرىوىى للتواصل مع الوزارة ،ولكن هناك
قسم لمراسلة الوزارة.

ال 
تنرس الوزارة قرار تكليف موظف
المعلومات.

المجموع
النسبة المئويَّة
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٠
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اﻟﻤ َّ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ
ﺆﻟﻒ ﻣﻊ ذﻛﺮ ﻣﺼﺪره .وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ذﻛﺮه ﺗﺤﺘﻔﻆ
ﻣﻔﺘﻮح اﻟﻤﺼﺪر ،ﻳُ ﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ُ
َّ
ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ أي ﺷﺨﺺ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻣﻦ دون ذﻛﺮ اﻟﻤﺼﺪر.
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