إنشاء محمية طبيعية في بنتاعل
قانون رقم  - 99صادر في 9111/2/22
* راجع القانون رقم  742الصادر فً  7222/8/2فٌما ٌتعلق بإلغاء وزارة الشؤون البلدٌة والقروٌة

أقر مجلس النواب،
وٌنشر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً نصه:
مادة وحٌدة  -صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم  25837تارٌخ 2998 / 22 / 72
الرامً إلى إنشاء محمٌة طبٌعٌة فً بنتاعل كما أقرته لجنة الزراعة والسٌاحة والبٌئة والشؤون
البلدٌة والقروٌة.
ٌعمل بهذا القانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
بعبدا فً  72شباط 2999
اإلمضاء :إمٌل لحود
صدر عن رئٌس الجمهورٌة
رئٌس مجلس الوزراء
اإلمضاء :سلٌم الحص
رئٌس مجلس الوزراء
اإلمضاء :سلٌم الحص

قانون يرمي إلى إنشاء محمية طبيعية في بنتاعل
المادة  -2تنشأ محمٌة طبٌعٌة فً األراضً المشاعٌة لقرٌة بنتاعل فً قضاء جبٌل على العقارٌن
رقم  225و 224والمبٌنة حدودها كما ٌلً:
العقار رقم /225/
 شمالا :طرٌق عام وأمالك خاصة لمنطقة بنتاعل العقارٌة. غربا ا :أمالك خاصة لمنطقة بنتاعل العقارٌة. جنوبا ا :مجرى ماء شتوي وطرٌق عام. شرقا ا :حدود منطقة حجول العقارٌة.العقار رقم /224/
 شمالا :طرٌق عام. غربا ا :طرٌق عام وأمالك خاصة وحدود منطقة أدة العقارٌة. جنوبا ا :مجرى ماء شتوي وحدود منطقة أدة العقارٌة. -شرقا ا :مجرى ماء شتوي.

المادة ٌ -7منع قطع وتصنٌع جمٌع األشجار والشجٌرات على مختلف أنواعها الموجودة ضمن
المحمٌة.

المادة

ٌ -5منع دخول المواشً إلى أراضً المحمٌة ،حماٌة لتربتها ومنعا ا من إتالفها.

المادة ٌ -4منع رفع أي حاصل من حاصالت المحمٌة كاستخراج أو نزع المعدن أو المٌاه أو
التراب أو الحشٌش أو األزهار أو الكالء أو األوراق الخضراء أو األسمدة الطبٌعٌة من أرض
الحرج أو البلوط أو البذور المختلفة أو األثمار األخرى وسائر حاصالت أو محتوٌات المحمٌة إل
لغاٌة البحث العلمً الذي ٌهدف إلى تحسٌن اٌكولوجٌة المحمٌة.
المادة ٌ -3منع القٌام بأي عمل أو تصرف ٌخل بتوازن المحمٌة الطبٌعً لسٌما:
 - 2إشعال النار أو حرق األعشاب وغٌره من النبات أو النفاٌات الطبٌعٌة المتواجدة فً المحمٌة
وكذلك على أقل من  /322/متر من حدودها.
 - 7الصٌد البري فً أراضً المحمٌة وضمن مسافة أقل من  /322/متر من حدودها.
 - 5التركن أو التخٌٌم فً أراضً المحمٌة أو رمً النفاٌات الخ ..أو كل عمل آخر ٌضر بالمحمٌة
أو ٌشوه المناظر الطبٌعٌة أو ٌتلف مواردها.
المادة ٌ -6طبق فً نطاق المحمٌة كل نص قانونً حالً أو مستقبلً وكل التفاقات الدولٌة
المرعٌة اإلجراء ،والتً تشدد على حماٌة البٌئة والثروة الحرجٌة والطبٌعٌة الجمالٌة.
المادة  -2من أقدم على قطع أشجار أو أعشاب من أرض المحمٌة أو تصنٌعها ٌعاقب بالسجن من
ثالث أشهر إلى ثالث سنوات ،وبغرامة ملٌونٌن وخمسماٌة ألف لٌرة عن كل شجرة مقطوعة ،ومائة
ألف لٌرة عن كل كٌلو غرام واحد من الخشب ومئة وخمسٌن ألف لٌرة عن كل األعشاب واألخشاب
الطبٌعٌة أو المصنعة وتباع بالمزاد العلنً لصالح لجنة المحمٌة التً استخرجت منها.
المادة  -8كل من ٌدخل المواشً إلى المحمٌة ٌعاقب بالحبس من شهرٌن إلى ستة أشهر وبغرامة
قدرها ماٌتان وخمسون ألف لٌرة لبنانٌة عن كل رأس.
المادة  -9كل من كسر أو أتلف أو نقل أي حاصل من حاصالت المحمٌة أو أزال التخوم أو
العرمات المفرزة ٌعاقب بالحبس من خمسة عشر ٌوما ا إلى ستة أشهر ،وبالغرامة من مائة ألف لٌرة
إلى ملٌون لٌرة لبنانٌة.
كل من أشعل النار فً المحمٌةٌ ،عاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتٌن وبغرامة تتناسب مع
األضرار الحاصلة.
فً حال الحكم بعقوبتٌن على فعلٌن مختلفٌن تنفذ العقوبة العلٌا.

المادة  -22فً جمٌع األحوال ،وعالوة على العقوبات المبٌنة أعالهٌ ،حكم باسترداد المواد
الحرجٌة المأخوذة أو المقطوعة من الحرج أم أي ناتج منها ،ومصادرة الفؤوس والمقاطع واآللت
وأدوات القطع والمواد األخرى وحجز وسائل النقل التً استعملت لرتكاب المخالفة المدة معٌنة.
وهذه المواد والغرامات تعود إلى لجنة المحمٌة التً تمت فٌها مصادرتها.
المادة ٌ -22صار إلى تعٌٌن لجنة من اثنً عشر عضواا من المتطوعٌن ولثالث سنوات بقرار
من وزٌر البٌئة لتقوم بأعمال الحماٌة والوقاٌة واستقطاب الخبرات العلمٌة إلعادة التأهٌل
الٌكولوجً للمحمٌة ،على أن ٌتمثل فً اللجنة ذوو خبرة بشؤون البٌئة ،إضافة إلى ممثلٌن عن
وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدٌة والقروٌة وبلدٌة بنتاعل والجمعٌات البٌئٌة.

المادة

ٌ -27عمل بهذا القانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

