ّ
تحث السلطات المعنية
«كلنا إرادة»
على تطبيق قانون حق الوصول الى
المعلومات
 ٣أيلول ٢٠١٩
بيروت ،قانون حق الوصول اىل املعلومات ال يقترص فقط عىل حق املواطنني
ً
يتم تطبيقه كتعليل القرارات
بطلب املعلومات ،بل يتضمن
حقوقا أخرى منها ما ال ّ
اإلدارية غري التنظيمية ونرش جميع املذكرات ذات الطابع التطبيقي ونرش تقارير
حول مصاريف اإلدارات ونرش تقارير سنوية لجميع اإلدارات املعنية .من هذا
مؤمترا
املنطلق ،عقدت منظمة «كلنا إرادة» بالتعاون مع «املفكرة القانونية»
ً
صحفيا يوم الثالثاء  ٣أيلول ،يف فندق مونرو يف بريوت ،حول «تعطيل حق
ً
تحصني للفساد».
الوصول للمعلومات هو
ٌ
حرض املؤمتر كل من النائب السابق غسان مخيرب ،الذي عمل طيلة وجوده يف
املجلس عىل إقرار قانون حق الوصول ايل املعلومات ،باإلضافة اىل مبادرة غربال
تقريرا حوله.
التي عملت عن كثب مع اإلدارات لتطبيق القانون ونرشت عام ٢٠١٨
ً
جاء هذا املؤمتر بعد صدور قرار عن األمانة العامة ملجلس الوزراء بتاريخ 26
حزيران  2019برفض طلب قدمته جمعيتا «كلنا إرادة» و «املفكرة القانونية»
للحصول عىل معلومات بشأن ملف إنتاج الطاقة الكهربائية.
«ان مخالفة قانون حق الوصول إىل املعلومات ليست األوىل من نوعها ،بل تكاد
تكون اإلدارات التي تخالف هذا القانون أكرث من اإلدارات التي تنفذه بأمانة ،وذلك
وفق العديد من التقارير الصادرة عن املنظامت الحقوقية» ،اشارت املديرة
التنفيذية ملنظمة «كلنا إرادة» هال بجاين يف كلمة منضمتي «كلنا إرادة» و «املفكرة
القانونية».
وقد أىت هذا القرار مبثابة تراجع رسمي من قبل الحكومة عن التزامها بتطبيق قانون
حق الوصول اىل املعلومات الذي يشكل ركنا أساسيا من أركان الشفافية واملحاسبة.
«يشكل هذا القرار تراجعا عن مواقف الحكومة السابقة والتي كانت ذهبت إىل حد
استثامر صدور القانون ونفاذه يف محافل وتقارير دولية عديدة ،إلثبات أنها جادة
يف مكافحة الفساد وآخرها تقرير لإلعالن عن إنشاء موقع إلكرتوين ملواكبة تطبيق
القرار ،تبني فيام بعد أنه ال يعمل» ،شددت بجاين.
ثم دعت املنضمتني الحكومة أن تعود وتؤكد يف بيان واضح اللهجة ومن دون
ّ
لبس ،التزامها األخالقي والدستوري بتنفيذ قانون حق الوصول إىل املعلومات ،مع
التعميم عىل جميع اإلدارات العامة وجوب تنفيذه.
وختمت بجاين« :ندعو مجلس شورى الدولة إىل تأدية دوره يف تحقيق دولة
القانون وضامن حقوق املواطنني وحرياتهم ودورهم يف مكافحة الفساد الذي
ينهش بالدولة ،من خالل إبطال هذا القرار ،كام ندعو الربملان اىل فتح تحقيق يف
متنع اإلدارة العامة عن تنفيذ قوانينه املتصلة مبكافحة الفساد».
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بدوره ،شدد مؤسس ومدير مبادرة غربال اسعد ذبيان عىل جهد املبادرة لرشح
قانون حق الوصول إىل املعلومات ألكرث من  100إدارة الذي مل تتوقع السلطات
ويرصوا عىل تطبيقه ولكن
السياسية أن يتلقفه األفراد واملجموعات واملؤسسات
ّ
ّ
فقد  18إدارة من أصل  133أبدوا استعدادهم لتطبيق القانون.
اللبنانية والنفقات املعقودة
وأضاف« :عملنا ملدة عام عىل مرقبة موزانة الدولة
ّ
يف العام األول الذي شهد موازنة صادرة عن املجلس النيايب وعىل الرغم من
أن  32فقط هي
تحسن النتائج يف رد أكرث من  65إدارة من أصل  140عىل طلباتنا ،إال ّ
ّ
املالية».
التي زودتنا ببياناتها وحساباتها
ّ
مشريا اىل وجود إدارات ال تعترب نفسها
وختم املؤمتر النائب السابق غسان مخيرب
ً
ملتزمة بتطبيق قانون حق الوصول اىل املعلومات ،كالقضاء وعدد من الرشكات
واملؤسسات التي تعنى بالخدمة العامة ،ما يسلط الضوء عىل مشكلة أخرى يف
تطبيق هذا القانون وهي توسيع إطار اإلدارات امللزمة بالتطبيق والزامها بالقانون.
وس ّلط مخيرب الضوء اىل عدم حاجة طالب املعلومات لتبيان صفة ومصلحة او
سبب حاجته للمعلومات ما يشكل أهمية كبرية مع محاولة لبنان االنضامم اىل
منظومة الحكومة املفتوحة ،ففكرة حق الوصول اىل املعلومات غري مرتبطة
برضورة استعاملها يف املحكمة او االعالم بل مرتبطة فقط مببدأ شفافية عمل
اإلدارات.
وحرض املؤمتر كل من النائب نعمة افرام والنائب جورج قبيس لتأكيد دعمهم
لعمل «كلنا إرادة» و «املفكرة القانونية» ورضورة تطبيق قانون حق الوصول اىل
املعلومات.
عىل إثر املؤمتر ،أطلقت «كلنا إرادة» و «املفكرة القانونية» عريضة للمطالبة
بتطبيق قانون حق الوصول إىل املعلومات وتأكيد رضورة تنفيذ هذا القانون الذي
يشكل ركنا أساسيا من أركان الشفافية واملحاسبة.
###

«ك ّلنا إرادة» هي ّ
منظمة مدنية لإلصالح السيايس تؤمن

ملزيد من املعلومات

فعالة عادلة
بالقدرة عىل وضع أسس لدولة عرص ّية ،آمنةّ ،

ستفاين كوسا
املسؤولة اإلعالمية
كلنا ارادة

يأيت من مواطنني لبنانيني ،مقيمني ومغرتبني ،يسعون
إلحداث تغيري إيجايب يف وطنهم .تؤمن «ك ّلنا إرادة»
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ومستدامة من خالل إدارة قو ّية وعادلة .متويلها لبناين بحت

أسايس
كمكون
بالشفافية واملحاسبة ومشاركة املواطنني
ّ
ّ
الجيدة وأن القدرة عىل التأثري يف مسار اإلصالح
لإلدارة ّ

العامة
السيايس بحاجة إىل نرش الوعي حول القضايا
ّ
يتم ذلك عرب إرشاك
تزامن ًا مع العمل عىل ح ّلها .وميكن أن ّ
مكونات املجتمع ّ
املهتمون
املعنيون أو
كافة :املواطنون
ّ
ّ

يف الشأن العام ،املنظامت غري الحكومية والخرباء .كذلك
البلديات وأعضاء الربملان والحكومة.
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