
 
 

  اقتراح قانون
   10/2/2017تاریخ  28من القانون رقم  9إضافة فقرة إلى المادة یرمي الى 

 )(الحق في الوصول إلى المعلومات 
 

 
 المادة األولى:

(الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات)، الفقــرة  10/2/2017تــاریخ  28مــن القــانون رقــم  9ُتضــاف إلــى المــادة 
 التالیة:

مــــة لمجلــــس الــــوزراء أعــــداد الجریــــدة الرســــمیة وُملحقاِتهــــا بصــــورة مجانیَّــــة علــــى موقعهــــا ُشــــر األمانــــة العانْ تَ «
 .»اإللكتروني، بالرغم من كل نّص ُمخاِلف

 
 المادة الثانیة:

 بهذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.ُیعَمل 
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 األسبــاب المــوجبــــــة
 
 

، وهــو یقــوم علــى قانوناً  مبدأ " ال ُیعَذر أحد لجهله القانون" من المبادئ الثابتة والُمستَقّر علیهالما كان 
، ریدة الرسمیة،ال بل واجبه في ذلــكن خالل نشرها في الجالع أي شخص على القوانین واألنظمة مإمكانیة اطّ 

 ذرَّع بجهله بها.فال یعود له بعدها أن یت
 

إذا لــم یُكــن الوصــول إلــى الجریــدة الرســمیَّة  ولما كان من غیر المنطقي وغیر العادل تطبیق هذا المبــدأ
ُمتاحًا للجمیع مهما كان وضعهم اإلقتصادي وبصورة مجانیَّة، إذ أن ذلك یندِرج فــي إطــار أهــم تطبیقــات الحــق 

 .10/2/2017تاریخ  28 في الوصول إلى المعلومات الذي صانه القانون رقم
 

علــى  2004فــي العدیــد مــن الــدول الُمتقدِّمــة ومنهــا فرنســا منــذ العــام  ولمــا كــان هــذا الواقــع هــو الســاِئد
؛ وهـــو مـــا كـــان قـــد جـــرى علیـــه الحـــال أیضـــًا فـــي https://www.legifrance.gouv.frالموقـــع اإللكترونـــي: 

اإللكترونـــي حیـــث كانـــت تُنَشـــر أعـــداد الجریـــدة الرســـمیة بصـــورة مجانیـــة علـــى الموقـــع  2006لبنـــان منـــذ العـــام 
لــیس الذي َفــَرض بــدًال  23/8/2018تاریخ  2420إلى حین صدور المرسوم رقم وذلك لرئاسة مجلس الوزراء 

ــة ســنبالزهیــد  ویًا، وحــال لإلشــتراك فــي الجریــدة الرســمیة اإللكترونیــة مقــداره خمســمایة وخمســین ألــف لیــرة لبنانیَّ
 بالتالي دون حق الوصول إلى الجریدة الرسمیة لفئة ال ُیستهان بها من الناس.

 
ــا ألْجــل األســباب الُمتقدِّمــة قــد أعــدَ  مــن  9نا اقتــراح القــانون الُمرَفــق إلضــافة فقــرة إلــى المــادة دْ ولمــا كّن

بحیث ،ائل النشــر"ـ " وســوالُمتعلِّقــة بــ 10/2/2017تــاریخ  28قــانون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات رقــم 
ـــب علـــى األمانـــة لمجلـــس الـــوزراء  أعـــداد الجریـــدة الرســـمیة وُملحقاِتهـــا بصـــورة مجانیَّـــة علـــى موقعهـــا نشـــر یتوجَّ

تـــاریخ  2420الرغم مـــن كـــل نـــص ُمخـــاِلف، أي وفـــق مـــا كـــان ســـائدًا قبـــل صـــدور المرســـوم رقـــم بـــ اإللكترونـــي
23/8/2018. 

 لـــــــــــــذلــــــــــــك
 ُمرَفق على أمل مناقشته وٕاقراره.م من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون الأتقدَّ 
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