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 اقتراح قانون الشفافیة والبیانات المفتوحة 

 
 
 

  :1 ةالماد
أن تعتمد سیاسة البیانات المفتوحة اي ان تجعل كافة بیاناتها االداریة ُمتاحة للعموم عبر  على اإلدارة     

 . )(في مرحلة الحقة المفتوحة منفصلة للبیانات بوابة على أومواقعها االلكترونیة (في المرحلة االولى) 
 

  االدارة:تعریف : 2المادة 
 یقصد باإلدارة بمفهوم هذا القانون:

 رئاسة الجمهوریة  -1
 مجلس النواب  -2
 رئاسة مجلس الوزراء  -3
 الدولة وٕاداراتها العامة. -4
 المؤسسات العامة. -5
 الهیئات االداریة المستقلة. -6
ا المحاكم ، بما فیهواالستثنائیةوالهیئات والمجالس ذات الطابع القضائي او التحكیمي، العادیة المحاكم  -7

  الطائفیة. العدلیة واالداریة والمالیة دون المحاكم
 البلدیات واتحادات البلدیات. -8
 المؤسسات والشركات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق او ملك عام. -9

 . الشركات المختلطة -10
 المؤسسات ذات المنفعة العامة. -11
 الجمعیات التي تستفید من المال العام.  -12
 .اشخاص القانون العام سائر -13
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 :البیانات :3المادة 
ة المستندات الخطیة والمستندات اإللكترونیة والتسجیالت الصوتیكل ، بمفهوم هذا القانون، بیاناتتعتبر  -أ

والصور وكل المستندات القابلة للقراءة بصورة آلیة، مهما كان شكلها او مواصفاتها، والمرئیة والبصریة 

 االدارة.التي تحتفظ بها 

 اداریة على سبیل المثال ال الحصر: بیاناتتعد   -ب

 الموازنات والتقاریر المالیة واالقتصادیة  -1
 اء محاضر وقرارات مجلس الوزر  -2
: قیمة ، على أن یتضمن ما یليأموال عمومیة مهما بلغت قیمتهاجمیع العملیات التي بموجبها یتم دفع  -3

والجهة المستفیدة، والسند القانوني الذي بموجبه جرى عملیة الصرف، وكیفیة الدفع، والغایة منه، 
 الصرف (مثًال: مناقصة، عقد بالتراضي، تنفیذ حكم قضائي).

 والتعویضات االجتماعیة، الحوافز وبدالت السفر والنقل واللجان الرواتب واالجور والتعویضات -4
 والمدرسیة.

ر ومكاتب فصل واستحداث دوائان وقرارات ، تعیین لجریة من تعیین وترقیة ونقل موظفینالقرارات االدا -5
 جدیدة.

  اإلدارة.التبرعات والمساهمات والمساعدات على اشكالها وانواعها التي تقدمها  -6
 .ر والدراسات والمحاضر واإلحصاءاتالملفات والتقاری -7
 .الدارةا اء والقرارات الصادرة عناألوامر والتعلیمات والتوجیهات والتعامیم والمذكرات والمراسالت واالر  -8
 العقود التي تجریها االدارة. -9

معلومات حول آلیة عمل االدارة تتضمن التكالیف واألهداف والقواعد تتضمن التقاریر السنویة  -10
المعتمدة السیاسة العامة و  واإلنجازات والصعوبات التي اعترضت سیر العمل والحسابات المدققة.

ت تساهم في قتراحاا، وأّیة وأسباب ذلك ّفذوالتي لم تن نّفذت، التي المعنیة دارةإلوالمشاریع الخاصة با
 تطویر عمل اإلدارة. 

أي احتكار یجب ان یكون خاضعًا للشفافیة ، اذا اضطرت الدولة ان تعطي احتكار الي قطاع  -11
 او خدمة ، یجب ان یخضع هذا االحتكار للشفافیة المطلقة . 

 وثائق المحفوظات الوطنیة. -12
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 :ُیستثنى من البیانات المفتوحة مایلي  :4المادة 
 
 أسرار الدفاع الوطني واألمن القومي واألمن العام. -1
 ادارة العالقات الخارجیة للدولة ذات الطابع السري.  -2
  وصحتهم العقلیة والجسدیة.حیاة األفراد الخاصة  -3
 .األسرار التي یحمیها القانون كالسر المهني او السر التجاري مثال -4
باألحداث  تعلقالتحقیقات قبل تالوتها في جلسة علنیة، والمحاكمات السریة، والمحاكمات التي توقائع  -5

 .حوال الشخصیةوباأل
 مداوالت مجلس الوزراء ومقرراته التي یعطیها الطابع السري. -6
 األراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة إال من قبل اصحاب العالقة في إطار مراجعة قضائیة. -7
 

جاهل ، أو تتأحكام هذا القانوندارة التفتیش المركزي مساءلة ومحاسبة اي ادارة ال تلتزم بیناط بإ :5المادة 
  .تنفیذه بعد صدوره

 

 :النصوص المخالفة لهذا القانون :6المادة 
 تلغى جمیع النصوص المخالفة ألحكام هذا القانون او التي ال تأتلف مع مضمونه.

 
 دقائق تطبیق أحكام هذا القانون: :7المادة 

قتراح وزیر اتتخذ في مجلس الوزراء بناء على  تحدد عند االقتضاء دقائق تطبیق أحكام هذا القانون بمراسیم،
 .العدل

 
 تاریخ بدء العمل بهذا القانون: :8المادة 

 یعمل بهذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.

 یعقوبیانالنائبة بوال              
 2020/02/26بیروت في           
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 في االسباب الموجبة
 

على كافة  طالعمطلقة تسمح لكل مواطٍن لبناني االهو الوصول الى شفافیٍة حل الجذري آلفة الفساد لما كان ال
 األعمال والقرارات المتخذة على األراضي اللبنانیة وكیفیة صرف األموال العامة،

 المعلومات یؤدي الى ترسیخ جذور الفساد،ولما كان إخفاء 
 

ا، ویتیح أنواعه اختالفیؤدي الى فضح حاالت الفساد ویسهل األعمال الرقابیة على ن فتح البیانات ولما كا
 المساءلة العلمیة،

ولما كان العالم كله یتجه الى عصر الحكومات االلكترونیة وبات عصر المعلومات یتسم بالسرعة عبر االنترنت 
 . االرشیف الرقمي الذكيبوابات االلكترونیة المتقدمة ومحركات البحث و وال

 

 السیاسات، ورسم القرارات اتخاذ عملیة في للمشاركة الفرص من العدید للمجتمع توفر البیانات إتاحة وحیث ان
 باإلجراءات والتوعیة العام والقطاع الحكومي األداء في الثقة وتعزیز والمساءلة والشفافیة الكفاءة وتحقیق

  . الجهود تلك تنفیذ في والمساهمة بالمتابعة لألفراد یسمح مما الحكومیة،
 

 في وٕامكاناتها الخدمات، على تقدیم اإلیجابي التكنولوجیا أثر واضحاً  الیوم وحیث أنه أصبح واضحا أصبح
 تنفیذ في مركزي دور للتكنولوجیا كان تخدمه إذ الذي والمجتمع الحكومة بین العالقة الحوكمة وتحسین تدعیم

 .المفتوحة مبادرات الحكومة
 

 والتي تقیس مؤشرات الدول في تطبیق اسس الشفافیة تشدد على مفهوم "اإلفصاح مات الدولیةوحیث ان المنظ
المعلومات  هذه نشر یضع إذ بعید، حد إلى الشفافیة والمساءلة بزیادة االستباقي اإلفصاح ویسمح "االستباقي
 الحكومي، وتفّهم اإلنفاق تتّبع مثالً  بمقدوره سیكون المواطن، الذي قبل من الدائمة المراقبة موضع في الحكومة
 السیاسات. رسم أو القرارات اتخاذ خلفیات

 ــــكــــــــــذلـــــــــــلــــ
 أتقّدم من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون المرفق على أمل مناقشته وٕاقراره.

 
 النائبة بوال یعقوبیان             
 2020/02/26بیروت في           


