
 

 

ر ل ُمكرَّ  اقتراح قانون ُمعجَّ

 31/1/1133تاريخ  361من القانون رقم  6يرمي إلى تعديل المادة 

 ) تحديد المنطقة اإلقتصادية الخالصة للجمهورية اللبنانية(

 
 مادة وحيدة: 

) تحديند إإالن ر المطنا    31/1/1133تنامي   361من  الانان ر م ن   6المادة يُضاف إلى  أوالً:

 :، الطص التالي طانية(للجمه مية اللبالبحرية 

 الطانا  إحنداييا  لن اح  فن إالمططانة اق تانادية اللالانة للجمه مينة اللبطانينة  تُعَيَّ  حدإد»

 اللريطنة اللى بالل ر األحمر م ضحةالإ ال امدة في الجداإل الُمرفاة بهذا الاان ر الجغرافية

 التني  مأس) 311 م ن ( Admiralty) البريطانينة األدميرالينة الن  الانادمة الدإلية البحرية

إالُمعتََمدة م   ِبَل  ينادة الجنيا اللبطناني بم  ن  الُمرفاة مبطاً بهذا الاان ر،  (اسكطدمإنة الى

 .4/1/1113/ ع م / س تامي  1111كتابها م   

إفاناً بُغية تحسيطها إتعديل ل اح  إحدايياتها مرا عة حدإد المططاة اق تاادية اللالاة يُمِك  

ََّلنن إذلنن  ،فنني ضنن م المااإضننا  مننج دإل الجنن ام المعطي ننةللحا ننة  ذ فنني مجلنن  بمرسنن م يُت

 «ْي ال زمام بطام ال تراح ال زمام الملتا ِ 

 

اللبطانية إيداع األماننة العامنة لممن  المتحندة اقال ننا  ال زمنة الُمتعل ِانة بهنذا الحك مة  اللى ثانياً:

 في الجريدة الرسمية. الاان ر ف م نشره

 

 مج مضم نه.  التي ال تأتِلفتُلغى  ميج األحكام الُملاِلاة لهذا الاان ر أإ  ثالثاً:

 

 ً وفقاً للفقرة األولى مع استعجال إصداره يُعَمل بهذا الاان ر ف م نشره في الجريدة الرسمية : رابعا

 / من الدستور.66من المادة /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    النائبة بوال يعقوبيان  

 7/6/1111بيروت في 

 

 

 

 

 

 



 

 األسباب الموجبة

مجل  الطن ا   ند أ ناز اقنضنمام إلنى اتاا ينة األمن  المتحندة لانان ر البحنام بم  ن  لما كار 

/ كان ر الثناني/ 2 بتامي   د أصبَ  لبطار  رفاً فيها، إ3994/ شبا / 11تامي   192الاان ر م   

 .لَت حي ز التطايذخَ حيث دَ  3992

الرامي إلى تحديد إإال ر  361 د صدم الاان ر م    31/1/1133م بتامي  دَ إلما كار  د صَ 

بَنت التاا ينة األمن  المتحندة لانان ر البحنام التني أإ َ  مراالناةً ا   البحرية للجمه مية اللبطانيةـ المط

 يتعلن  منا فيهنا بما حكامها،أ لتطبي  المطاسبة إالتشريعا  ال نا اللى كل دإلة  رف إصدام اق

 اللنى الحانا  فني ال  طية لبطار لحةما، كما في سبيل تحاي  البحرية إالمطا   ساساأل بلط  

 كبيرة مكانيةإ اللبطاني البحر في إالث يية الثطاحية االبعاد مس حا   رَ  هَ أَ  أر بعد الطبيعية يرإته

 المطننا   فنني إالغنناز الننطا  منن   ننداً  كبيننرة كميننا  اكتشنناف  هنن م إبعنند إالغنناز الننطا  ل  نن د

 العندإ  ماعأ إتأكُّد الاعلية التطاي  المالبأ االسراحيلي العدإ رةباشَ إمُ  للبطار، إالمتاخمة المجاإمة

  نان ر صندامإ أمنر أصنب بحينث  اللبطانينة الميناه من   نزامأ  ْضن َ  إمحاإلتنه الطبيعينة يرإتطنا في

 لحاحاً، إف  ما إمد صراحة في أسبابه الم  بة. إ أكثر اللبطانية للجمه مية البحرية للمطا  

تعينني  حنندإد  ،مطننه 31فنني المننادة للحك مننة ،   نند أ نناز 1133/ 361إلمننا كننار الاننان ر م نن  

ََّلنذ فني مجلن  الن زمام المطا   البحرية الملتلاة بمراسي   نْي ، تُت بطنام ال تنراح الن زمام الملتا 

تحديد الرامي إلى  3/31/1133تامي   6411إ د صدَم اللى هذا األساس المرس م التطبياي م   

 كحدإد  ط بية لهذه المططاة.  11ل  اق تاادية اللالاة اللبطانية ُمعتمداً ال حدإد المططاة

تارينراً بطنام لطلن   31/33/1131د  بتامي  الَ إلما كار المكت  الهيدمإغرافي البريطاني  د أَ 

نداً أر للبطنار مسناحة إضنافية فني المططانة اق تانادية اللالانة تتجناإز الننـ الحك منة اللبطانينة  مؤك ِ

دَم دإر األخنذ بهنذا المنذك م أالن ه  ند َصن 1133/ 6411كل  مربَّج، إال أر المرس م م ن   3411

 التارير إحتى دإر إال م مجل  ال زمام بمضم نه. 

د اللى المساحة تكامل  د  ام بتحضير ملف تاطي إفطي إ ان ني مُ إلما كار الجيا اللبطاني  يؤك ِ

ً  اقضافية العاحدة للبطار داً إياها بد  ة حيث بَ  تاادية اللالاة في مططاته اق  ط با  3411غت لَ ُمحد ِ

/ ع م / س تنامي  1111كتابناً بنر    الن  طي دَع إزامة الندفاعإْ ، إ د أَ 19داً الل  كل  مربَّج ُمعتمِ 

بهنذا الشنأر بمنا يُاضني إلنى إ ن   تعنديل المرسن م م نن  يتضنمَّ  لن اح  اقحنداييا   4/1/1113

 مرا عنة يمكن  »:اللنى أننه مطنه التني تنطص   1، إذل  سطداً للمنادة معهابما يت افَ   1133/ 6411

 بياننا  تن افر الطند إحندايياتها لن اح  تعنديل إبالتالي إتحسيطها اللالاة اال تاادية المططاة حدإد

  .«المعطية الج ام دإل مج المااإضا  ض م في للحا ة إإفاا د ة أكثر

ه  6411بالبطام اللى ما تَادَّم،  د  رى إالداد مشرإع مرس م لتعديل المرس م  كار،إلما  المط َّ

إب ننار فتننرة  31/4/1113بتننامي  الطننه  ننرى إيداالننه المديريننة العامننة لرحاسننة مجلنن  النن زمام 

تاريف األالمال لحك منة النرحي  حسنار دينا ، إأن نه اللنى النرغ  من  ا تراننه بت ا ينج الن زمام 

ي  إمحي  م إال أر محي  الجمه مية مفض ت  يعه بذميعة أنه يحتنا  إلنى جل  ال زمام الملتا 

 ة حتى في  ل  تاريف األالمال نظراً ألهمي ته إالطتاحج الُمترت ِبة الليه. جتمعِ م افاة الحك مة مُ 

بعند  6411إلما كاننت الحك منة الحالينة لن  تَتَّلنذ أا إ نرام بلان   تعنديل المرسن م م ن  

مستايلة مج بدم إالية مجل  الط ا  الجديد حينث باتنت  االتبامهاة إص الً إلى تشكيلها إنيلها الثا

 تماِمس ص حياتها بالمعطى الضي ِ  لتاريف األالمال. 

إلمننا كننار منن  ال ا نن  ات لنناذ  ميننج اللطنن ا  ال زمننة لتاننحي  حنندإد المططاننة اق تاننادية 

بمنا يَضنَم  حان ب لبطنار، إإر اللطنر  ند  11بندالً من  اللن   19إاالتماد الل  اللالاة اللبطانية 

مج تمنادا العندإ اقسنراحيلي فني التعندا اللنى ينرإا  إحان ب لبطنار أمسى داهماً في هذا المجال 

ال  إص ل سا  إمعد ا  تابعة لشركة ي نانية إلى حانل كناميا البحري ة بعد أر أالل  مطذ ي مي  

 الطا  إالغاز.ستلرا  ايام بأنشطة الالساِلف الِذْكر بغية  19ال ا ج في  س  مطه ضم  الل  



من  الدسنت م  36إلما كار مجلن  الطن ا  صناح  السنلطة الشناملة فني التشنريج سنطداً للمنادة 

ع في أا ميدار كار.   إِلما استار  الليه ا تهاد المجل  الدست ما بحيث يع د له أر يُشر ِ

ه  طاة اق تاادية اللالاة في لبطار، إال سي ما المطكار تعيي  حدإد المطا   البحري ة، إلما 

 31بُماتضى المادة  في هذا اللا  ما أ ازه للحك مة إإر مجل  الط ا ،  ص حيةأص ً م  

، ال يحننْ ل دإر 1133/ 6411التنني بُطنني الليهننا المرسنن م م نن   1133/ 361منن  الاننان ر م نن  

فني أا إ نت شنام، خا صناً فني استعادة مجل  الطن ا  إت ل ينه أصنالة الختااصنه بهنذا الشنأر 

 الايام بدإمها الذا أإَكلَها إي اه. ال حال التَم  تاااُلساً م  السلطة التطايذية 

 منناع العنندإ اقسننراحيلي فنني يرإتطننا مجلنن  الطنن ا  التانند ا ألاللننى إلمننا كننار منن  ال ا نن  

الم  بنة إمياهطا بأ اى سنرالة ممكطنة إبمنا يت افن  منج المانلحة ال  طينة العُلينا إمنج األسنبا  

 .1133/ 361للاان ر م   

الُمتعل ِانة بتحديند  361/1133من  الانان ر م ن   6إلما كار ذل  ممكطاً م  خ ل تعنديل المنادة 

 في متطها.  19المططاة اق تاادية اللالاة للجمه مية اللبطانية بحيث يُعتَمد الل  

 لذلك

ل فإننا نتقدَّم ر الُمرفق ربطاً على أمل مناقشته وإقراره باقتراح القانون الُمعجَّ  .الُمكرَّ

 

 

 

 

 

    النائبة بوال يعقوبيان  

 7/6/1111بيروت في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دولة رئيس مجلس النواب المحترم

 من النظام الداخلي لمجلس النواب 331مذكرة عمالً بالمادة 

ر(  ) تبرير صفة اإلستعجال الُمكرَّ

 

حا ب لبطنار إيرإاتنه فني مططاتنه اق تانادية اللالانة الجط بينة تتعنرَّ  الالتندام  تلما كان

أنشطة استلرا  الطا   مطذ ي مي  تهرَ إاض  إخطر داه  إُمحاَّ  م   ِبَل العدإ اقسراحيلي بُمباشَ 

ل حدإد المططاة اق تانادية  19في حال كاميا ال ا ج في  س  مطه ضم  الل  إالغاز  الذا يُشك ِ

ه دماسنة المكتن  تنالاة للبطار إفاناً للا االند الاطي نة إالتاطي نة إالاان نينة الُمعتمندة بحسن  منا أيبتالل

 الملف الُمعَد  م   ِبَل  يادة الجيا اللبطاني في هذا المجال. الهيدمإغرافي البريطاني إ 

نة ال يُمِكن  أر يِانف مكتن ف األيندا أمنام هنذا ا النذا  ل ا نجإلما كار مجل  الط ا  ُممث ِنل األم 

الن  تعنديل  ال اضن  إالُمتمنادا خا صاً في  ل  التاااُل  في أ اى سرالةيُاتَر  التاد ا له 

م. ،  6411/1133المرس م م    م إالطام هذا اق تراح صاة اقستعجال الُمكرَّ  مما يُبر ِ

 لذلك

ر الُمرف رق  رل الُمكررَّ علرى جئنا بمذكرتنا هذه طالبِْين من حضررتكم طرْرح اقترراح القرانون الُمعجَّ

وذلرك سرنداً  في أّول جلسة ي عِقُدها حتى في حال عدم إدراجه علرى جردول أعمالهرامجلس النواب 

مررن النظررام الررداخلي لمجلررس النرروابم راِجررْين مررن المجلررس الكررريم  331و 331و 311للمررواد 

 إقراره. 

      

  

   

         
 

    النائبة بوال يعقوبيان  

 7/6/1111بيروت في 
 


