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نشرة

عزيزي المواطن البيئي اللبناني، 
يتعّرض لبنان اليوم ألبشع التعديّات على غاباته، وشواطئه، وهوائه، ومياهه، وتنّوعه البيولوجي. لذا نشأت 
الحاجة إلى توعية المجتمع بيئيًا وذلك من خالل نشر شرعة المواطن البيئي اللبناني بدءًا بالـ1139 مدرسة 
رسمّية إبتدائّية وتكميلّية المتواجدة على كاّفة األراضي اللبنانّية، وحّث 000 150 تلميذ بين الصف الثالث 

األساسي والصف السابع األساسي على اإللتزام بها.
أّما اليوم وبعد أن حصلت ورفاقك على بطاقة المواطن البيئي اللبناني، عليك القيام بتوعية محيطك من خالل   
هذه النشرة التي تشّكل صلة وصٍل بين كّل المواطنين البيئيّين ووسيلًة تساعد على نشر شرعة المواطن 

البيئي اللبناني، فإذا تمّكن كل تلميذ من توعية 10 مواطنين من حوله نكون قد عّرفنا نصف سكان لبنان على الشرعة. 
هكذا نستطيع معًا أن ندافع عن طبيعة لبنان كالمارد خمبابا حارس غابات األرز في لبنان الذي تكّلمت عنه ملحمة جلجامش منذ 

5000 سنة.
في النهاية ال بّد لنا أن نشكر كل من ساهم بتنفيذ هذا المشروع ونخّص بالذكر اإلتحاد األوروبي ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية 
العالي، ومدراء المدارس الرسمّية، ومدّرسي مادة التربية الوطنّية والتنشئة  برنامج أفكار II، ووزارة التربية والتعليم  اإلداريّة – 

المدنّية والمرشدين الصّحيين.    
  

 رئيس جمعّية األرض – لبنان
بول أبي راشد  
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حملة أبو زريق إلعادة تحريج لبنان!
البيئة  على  كبيرًا  خطرًا  يشّكل  مما  والحرائق  العشوائي  للقطع  يوميًا  لبنان  غابات  تتعّرض 
المجاورة  وتجعل منه  الدول  باقي  التي تمّيزه عن  لبنان ثروته  البيولوجي ويفقد  والتنّوع 

لبنان األخضر!
من هنا تدعو جمعية األرض - لبنان المواطنين اللبنانيين البيئيين للتحرك سريعًا والمشاركة في 

حملة أبو زريق إلعادة تحريج لبنان التي تطلقها الجمعّية على كاّفة األراضي اللبنانّية! 
إنها فكرة سهلة وسريعة التطبيق دون أي كلفة تطرحها الجمعية إلعادة التحريج على طريقة 
طائر يدعى »أبو زريق« أعطى إسمه للحملة وهو يقوم بجمع البلوط بأعداٍد كبيرة ويخبؤها 

خارج الغابة كمأونة لتخطي فصل الشتاء إال أنه ال يجد بعضها فتنبت وتصبح أشجارًا...

المطلوب إذًا سهل جدًا، فعلى المواطن البيئي :
األشجار  من  الخريف  فصل  خــالل  الناضجة  البذور  جمع   .1
والشجيرات البريّة المتواجدة في غابٍة قريبة من مكان الزرع.
2. تجفيف البذور لمّدة ثالثة أسابيع بعيدًا عن أشعة الشمس.

التربة  البذور في فصل الشتاء وتغطيتها بكمية من  3.  زرع 
توازي حجمها. 

4. حماية الغرسات الجديدة من الرعي الجائر والحرائق. 
5. رّي األشجار الصغيرة مّرة في الشهر خالل أول صيف.

تكمن أهمّية هذه الحملة بأّنها: 
• سهلة التنفيذ، يشارك بها الكبار والصغار.

• غير مكلفة، ال تتطلب ال تأمين معدات وال رّي متواصل.
• ُتمّكننا من تحريج أماكن بعيدة وصعبة الوصول إذ يسهل حمل 
كمّيات كبيرة من البذور إلى قمم الجبال الجرداء أو الوديان 

البعيدة عن الطرقات. 
الغابات  في  البيولوجي  التنوع  على  الحفاظ  على  ُتساعدنا   •
المحروقة أو الجبال الجرداء إذ يمكننا زراعة بذور ألنواع من 

الشجر ال تنّبت في المشاتل.
•   تضمن نمّو البذور التي تتأقلم مع محيطها أكثر من األشجار 
المزروعة في المشاتل  التي اعتادت على نمط معّين من اإلهتمام 

ال تجده في الغابة.
عالقتنا  نسج  تعيد   •
مـــن خالل  ـــــاألرض  ب
العملية  مشاركتنا 
بإعادة التحريج إذ إن 
الطبيعة  عــن  بعدنا 
وإهمالنا لها هو السبب 
لفقدان  األســــاســــي 
مساحاتنا الخضراء.               
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أكبر حملة لفرز النفايات المنزلّية في لبنان حملة أبو زريق إلعادة تحريج لبنان!
“أفرز باأللون... تينضف لبنان”

في إطار مشروع المواطن البيئي الّلبناني وتطبيقًا للبند الثامن من الّشرعة: »المواطن البيئي يخّفف من نفاياته 
وُيعيد استعمالها وتصنيعها«، بدأت جمعّية األرض – لبنان بتطبيق الحملة الوطنّية .N.I.S.R للتدريب على الفرز 
والتدوير في 1139 مدرسة رسمّية إبتدائّية وتكميلّية في لبنان بالتعاون مع الجمعّية الدولّية لإلغاثة والتنمية 

IRD وبتمويل من منّظمة األمم المتحدة للطفولة UNICEF وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي.

وفي هذا اإلطار تم توزيع: 
- 15000 مستوعب كرتون “Papivore Malin” لتجميع النفايات 

الورقّية في كّل صّف.
- 80 وحدة تسبيخ كمشروع إختباري في المدارس الريفّية

- 1139 نقطة تجميع يتألّف كّل منها من:
. برميل بالّلون األخضر لفرز النفايات العضوية: )بقايا األطعمة، 

خضار وفاكهة...(.
. برميل بالّلون األحمر لفرز النفايات غير العضويّة: )الحديد، 

التنك، الزجاج، البالستيك، النيلون...(.
)ورق،  الورقّية:  النفايات  لفرز  األبيض  بالّلون  برميالن   .

كرتون...(
التالية:  البلديات  في  الورقّية  النفايات  لتخزين  مستودع   16  -
 – بعلبك   – البترون   – زغرتا   – طرابلس   – منيارة   – ببنين 
جبيل   – النبطية   – صور   – جزين   – صيدا    – األحمر  ضهر 

– الجديدة – الغبيري – بعبدا – عاليه.

لبنان  في نهاية العام الدراسي 2007-2008 إتّصلت 153 مدرسة رسمّية بجمعّية األرض – 
بهدف جمع النفايات الورقّية.

أرسلت الجمعّية  شاحنة .N.I.S.R ونقلت حوالي 11411 كلغ من الورق إلى معمل التدوير 
من أجل إعادة تصنيعه، ليصبح ورقًا جديدًا أُعيد استعماله إلنتاج 150000 نسخة من هذه 

النشرة.
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ريان األشقر

حاول تعميم فكرة الفرز على 
في  وطّبقها  وأصدقائك  أهلك 
التلميذ  مثال  على  المنزل 
متوسطة  )من  األشقر  ريان 
الّذي  المختلطة(  عاليه 
في  الفرز  فكرة  بتعميم  قام 

منطقته.

الوطنّية  الحملة  لبنان   – األرض  جمعّية  أطلقت   2006 العام  في 
إلى  خاللها  من  وتهدف  والتدوير  الفرز  على  للتدريب   N.I.S.R.

التربية الشعبّية على الفرز من المصدر بطريقة موّحدة على كافة 
األراضي اللبنانّية في ثالثة مستوعبات:

- المستوعب األخضر لفرز النفايات العضوية
- المستوعب األحمر لفرز النفايات غير العضويّة

- المستوعب األبيض لفرز النفايات الورقّية.
وقد اختارت الجمعّية النسر شعارًا لهذه الحملة كونه طائرًا جارحًا 
يأكل جيف الحيوانات فيحافظ بذلك على نظافة الطبيعة كما أّن أحرف 

كلمة نسر بالّلغتين الفرنسّية واإلنكليزيّة تفّسر معنى الحملة:
National campaign for Initiating Sorting and Recycling

Campagne Nationale pour l’Initiation à la Sélection et au Recyclage

في تموز 2007 تبّنت وزارة البيئة هذه الحملة التي تدخل ضمن 
استراتيجّيتها الوطنّية إلدارة النفايات المنزلّية الصلبة. 
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جمعّية األرض ـ لبنان
مشروع ممول من اإلتحاد األوروبي بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارّية.

Baabda, Rue Président Charles Hélou - Imm. Chahine
Tél./Fax: 05 923060 - B.P. 40234
e-mail: ecocitoyen@terreliban.org www.terreliban.org

T.E.R.R.E. Liban ،إن اآلراء الواردة في هذه النشرة تعّبر عن جمعّية األرضـ  لبنان
وليست تعّبر عن رأي أو وجهة نظر اإلتحاد األوروبي، ومكتب 

وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارّية بأي شكل من األشكال.

»هذه النشرة مطبوعة على ورق تست الينر ابيض ۱4۰ غرام 
من  للكتابة  مخصص  وغير  للتغليف  يستعمل  تدويره،  معاد 
انتاج شركة الكرتون اللبنانية ش.م.ل. سوليكار. وقد ازدهرت 
وتطورت صناعة اعادة تدوير المخلفات الورقية في لبنان من خالل عدة شركات بعد ان ادخلت الى 

لبنان في العام ۱929 على يد شركة جمّيل اخوان ش.م.ل«.

إعداد:
 بول أبي راشد
جوزيان يزبك

مايا سرور

تصميم وإخراج:
bug studios sarl

www.bug-studios.com

رسوم: جويل أشقر

تطلقها جمعّية  التي  الناشط  البيئي  المواطن  بمسابقة  شارك 
لبنان بين تالميذ الصفوف من الرابع األساسي حتى  األرض – 
الثامن األساسي، حاملي بطاقة المواطن البيئي اللبناني، حول 
ببنٍد  بيئيًا متعّلقًا  إنشاء مجموعات تختار كّل منها مشروعًا 

من بنود شرعة المواطن البيئي اللبناني.
شروط اإلنتساب:

- تشكيل مجموعة من 3 إلى 8 تالميذ كحٍد أقصى.
- إختيار مشروع بيئي  باإلستعانة بالشرعة.

- إختيار إسم للفريق نسبًة للمشروع.
- إرسال طلب اإلنتساب إلى جمعّية األرض – لبنان عبر الفاكس 

أو البريد وذلك قبل 17 كانون الثاني 2009.
- تنفيذ المشروع خالل فترة ال تتعدى الثالثة أشهر.

مالحظة: بإمكان كل مجموعة القيام بتمويل ذاتي أو اإلستعانة 
بالبلديّة إذا كان هنالك حاجة للمال عند تنفيذ المشروع.

- تعبئة إستمارة المسابقة المرفقة ربطًا وإرسالها إلى جمعّية 
األرض – لبنان عبر البريد مع الصور وذلك قبل 17 آذار 2009.

يبدأ  التي  »خمبابا«  لنشرة  الثاني  العدد  في  النتائج  تعلن   -
توزيعها في 18 أيار 2009.

- ُتقّدم الجوائز )رحالت بيئّية، ومواد لإلستكشاف، ومنتجات 
اإلختتامي  الحفل  في  وغــيــرهــا...(  بيئّية  وكتب  طبيعّية، 
للمشروع بتاريخ 5 حزيران 2009 وتوّزع على 60 مجموعة 

رابحة : 10 مجموعات عن كل محافظة. 


