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من االتعديیاتت ووززيیر االبيیئة يیطلب من ووززيیر ااالشغالل حمايیة موقع ددااليیة االرووشة   
بلديیة بيیرووتت عدمم إإعطاء ررخص بناء قبل تقيیيیم ااألثر االبيیئيوومن ررئيیس   

 
 

ً االىووّجهھ ووززيیر االبيی يیؤكد فيیهھ عيیتر ووززيیر ااالشغالل وواالنقل غاززيي زز ئة محمد االمشنوقق كتابا
من االتعديیاتت وواالمشارريیع االخاصة االتي تقامم عليیهھا ووأأعمالل االتشويیهھ على حمايیة موقع ددااليیة االرووشة 

ألهھھھليیة للحفاظظ على ددااليیة ااااستناددااً االى كتابب االحملة عبر فصل االكوررنيیش االبحريي عن االموقع ووذذلك 
مما يیمنع االموااططنيین من االتمتع بهھذاا االذيي إإشتكى من ووضع شباكك ووااسالكك حولل االدااليیة  االرووشة

.االمرفق االعامم  
 

حيیث أأنن صخرةة االرووشة وواالشاططئ االمحيیط بهھا قد تم ااقترااحح جاء في كتابب ووززيیر االبيیئة " وو
(االخطة االشاملة لترتيیب ااألررااضي)  20/6/2009تارريیخ  2366تصنيیفهھ بموجب االمرسومم ررقم 

عي ذذااتت قيیمة اايیكولوجيیة وومناظظيیريیة عاليیة ووررأأسس خليیج ططبيیعي٬،كشاططئ ططبيی  
 

ووحيیث أأنن موقع ددااليیة االرووشة هھھھو اامتداادد ططبيیعي لصخرةة االرووشة٬،   
 

ووحيیث أأنن ووززااررةة االبيیئة قد حدددتت موقع االرووشة بيین االموااقع االمقترحة كمحميیاتت ططبيیعيیة 
تي ااعّدتهھا ووززااررةة االبيیئة بحريیة ووذذلك ضمن ااالسترااتيیجيیة االلبنانيیة االخاصة بالمحميیاتت االبحريیة اال

2012،٬) عامم IUCNووااالتحادد االعالمي للمحافظة على االطبيیعة (  
ووحيیث تبيین من خاللل االكشف االميیدااني االذيي قامم بهھا ااألخصائيیونن في ووززااررةة االبيیئة االتالي:   

- ووجودد بلوكاتت باططونن بكميیة كبيیرةة على أأمالكك خاصة أأمامم صخرةة االرووشة حاجبة  
في منطقة ررأأسس بيیرووتت االعقارريیة. 1121ررقم  االرؤؤيیة السيیما على االعقارر   

-  2389وو  ٬1126، 1124االصيیادديین االوااقع على االعقاررااتت ررقم  أووجودد ررددميیاتت في مرف 
من منطقة ررأأسس بيیرووتت االعقارريیة ناتجة عن أأعمالل تكسيیر غرفف االصيیادديین ووترميیم 

ووثم ااووقفت االعمل فيیهھا فيیما بعد. ررةة ااألشغالل االعامة وواالنقلاالمرفأ االتي بدأأتت بهھا ووززاا  
- شباكك ووأأسالكك شائكة على ططولل االكوررنيیش االبحريي االممتد من االرصيیف مقابل ووجودد  

االسيیاحي ووهھھھي تحجب منظر االبحر.  Movenpickصخرةة االرووشة االى مجمع   
 

ووحفاظظاً على ددااليیة االرووشة ووخصائصهھا االبيیئيیة ووااألثريیة ووااإليیكولوجيیة٬، نتمنى عليیكم ااتخاذذ 
ااتت االالززمة بالتعاوونن مع ااالددااررااتت االمعنيیة من أأجل:ااإلجرااء  

- شباكك ووااالسالكك االشائكة االموجوددةة في االموقع االمشارر االيیهھا ااعالهه٬،إإززاالة اال   
- إإززاالة بلوكاتت االباططونن االموجوددةة في االموقع االمشارر االيیهھ ااعالهه٬،   
- .إإززاالة االرددميیاتت االمتوااجدةة في مرفأ االصيیادديین   

ً مماثالً االى ررئيیس بلديیة بيیرووتت باللل حمد ااضافف االيیهھ ما يیلي"  االتزااماً كما ووّجهھ ووززيیر االبيیئة كتابا
(االبابب االراابع) االذيي يیحتم إإجرااء ددررااساتت  2002تموزز  29تارريیخ  444بقانونن حمايیة االبيیئة ررقم 

تهھا أأوو أأثرهھھھا فحص بيیئي مبدئي ووتقيیيیم أأثر بيیئي للمشارريیع االتي قد تهھددد االبيیئة بسبب حجمهھا أأوو ططبيیع
آآبب  7تارريیخ  8633(االمرسومم ررقم  مرسومم ااصولل تقيیيیم ااالثر االبيیئيووحيیث اانن أأوو نشاططاتهھا٬، 

قد نص اانن االمشارريیع ووقد حددد االشوااططىء االبحريیة ضمن االمناططق االحساسة بيیئيیا٬ً،  )٬، 2012
االتي تقع ضمن هھھھذهه االمناططق االحساسة بيیئيیاً تخضع االى ددررااسة تقيیيیم ااثر بيیئي٬،االمقترحة   
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ططىء هھھھي من االشواا ءنن موااقع عيین االمريیسة٬، ددااليیة االرووشة وواالرملة االبيیضاأأث ووحيی
عليیهھا ما نص عليیهھ مرسومم ااصولل ضمن االمناططق االحساسة بيیئيیاً االتي يینطبق  االبحريیة ووبالتالي هھھھي

تقيیيیم ااالثر االبيیئي االمذكورر ااعالهه٬،   
 

االرووشة في مناططق عيین االمريیسة٬، ددااليیة عدمم ااعطاء اايي ررخص بناء  نطلب منكملذلك٬، 
عدمم وواالبيیئي من قبل ااحدىى االشركاتت االمخولة ااألثر ددوونن  ااجرااء ددررااسة تقيیيیم  ءوواالرملة االبيیضا

لى مواافقتهھا على االبدء بأيیة أأعمالل قبل تقديیم االتقريیر االمطلوبب االى ووززااررةة االبيیئة وواالحصولل ع
". االدررااسة االمقدمة  

        21\8\2014  
      

 
 

 


