ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﻀﻤﺎن
ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﺋﺤﺔ
ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺮزان

المساحات الخرصاء ىڡ لبنان آخذة بالتقلص .فوفق وزارة البيئة ،بلغت المساحات الخرصاء  ٪١٣من مساحة لبنان االجمالية
ىڡ العام  ،٢٠١٥ومازالت هذه المساحات تتقلص Ø
حىى اليوم.


خرىة مؤسسة مخزومي الناجحة ىڡ
الرىلمانية سوف يستوحون من 
لدى وصول أعضاء الئحة لبنان حرزان اىل الندوة 
هذا المضمار.

ينذر تقلص المساحات الخرصاء بازمات توشكُ بالخروج عن السيطرة تهدد ثروة وموارد لبنان الطبيعية .فتناقص االشجار
والمساحات الخرصاء يحد من المتساقطات ،وينذر بانجراف Ø
الرىبة مع المياه ،ويُضعف القدرة عىل تنقية الهواء ،مما
سيقودنا شيئا" فشيئا" اىل التصحر.

فمؤسسة مخزومي معتمدة من قبل اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة التصحر وقد قامت بمبادرات رائدة من شأنها رفع

Ø

الىى انشأت غرفة خرصاء اختبارية بالتعاون مع
مستوى الوعي الهمية المساحات الخرصاء ،وهي االوىل ىڡ الرسق االوسط 
المركز Ø
الرىبوي للبحوث واالنماء ومجلس لبنان لالبنية الخرصاء حيث يستطيع زائرو هذه الغرفة اختبار تطبيقات بيئية
عديدة وتلمس اهميتها.
كما ان مؤسسة مخزومي انتجت ىڡ مشتلها ىڡ عكار  ١،١٠٠،٠٠٠شتلة خرصاء منذ العام  .٢٠٠١وقد قامت بتوزيعها عىل مختلف
الكرىى.
أرجاء الوطن وخاصة ىڡ المدن 

يتجاهل المسؤولون هذه الوقائع وال يضعون الحلول لها عىل الئحة اولوياتهم .ال بل Øيرىكون الكسارات تنهش الجبال
الىى Ø
Ø
وخاصة كساؤها االخرص دونما حسيب او رقيب .كما يغضون النظر عن تطبيق اي معيار من
تشرىط

المعايرى الدولية 
تشجرى المناطق المحفورة ىڡ الجبال ،واستخراج الصخور من خالل انفاق ال تمس الكساء الخارجي االخرص .لذا نرى انه من

قوانںى تسمح بتدارك هذه المخاطر قبل ان تستفحل وتصبح
وصوغ
الوطىى
الصعيد
عىل
عملية
ات
ر
بمباد
القيام
واجبنا


واقعا" ال يمكن رده.

بناء عليه ينوي اعضاء الالئحة:

المسؤولںى
دعم استحداث غرف خرصاء اختبارية أخرى ىڡ جميع انحاء البالد وباالخص قرب مجلس النواب وذلك لحث

عىل تلمس اهمية المواضيع المتعلقة بالبيئة الخرصاء.

لكل من سكان المدينة أقل من  ٠٫٨م ²بينما الحد االدىى المقبول الذي
ىڡ العاصمة برىوت ،يبلغ معدل المساحات الخرصاء ٍ

ً
ً
كرسته منظمة الصحة العالمية هو ٩م ²لكل فرد .يشكل هذا االمر تهديدا مبارسا لصحة سكان المدينة كما يزيد من تشويه
جمالية المدينة ويصورها كأنها غابة أسمنتية.

تحفرى انشاء مشاتل مماثلة لمشتل مؤسسة مخزومي الكائن ىڡ عكار تستطيع البلديات والمؤسسات الخاصة والعامة

االعتماد عليها ضمن خطة عامة لمحاربة التصحر ىڡ لبنان.
الكرىى وخاصة برىوت حيث تضيق المساحات
تشجيع انشاء ما يسمى بحدائق الجيب  Pocket Gardensىڡ المدن 
كبرىة ،تكون المؤسسات الخاصة والعامة رسيكة ىڡ انشائها .و"حدائق الجيب" هذه هي
الالزمة النشاء حدائق عامة 
كناية عن مساحات Ø
مشرىكة ىڡ االحياء يستطيع المواطنون ارتيادها وكأنها حديقة خلفية لبيوتهم.
تشجرى االرصفة.
وضع ترسيع يحفز البلديات عىل

Ø
Ø
الىى سيتم إنشاؤها( احتواء مساحات خرصاء بنسبة ٩م ²لكل قاطن أو
اقرىاح قانون يتطلب من االبنية الجديدة )أو 

 Ø
الىى تفرض عىل كل االبنية استحداث مرائب ومالجىء.
عامل فيها ،اسوة
بالقوانںى 
كثرىاً وال عناية خاصة كما هو الحال ىڡ
ّ
الحث عىل الزراعة العامودية او زراعة السطوح بواسطة شتول ال تتطلب ما ًء 
مدن كاوساكا ىڡ اليابان وسان فرانسيسكو ىڡ الواليات المتحدة وروتردام ىڡ هولندا وبعض االحياء المنشأة حديثاً ىڡ
المواطنںى.
الكرىى اىل "حدائق جيب" الرتيادها من قبل

باريس ىڡ فرنسا .إضافة إىل ذلك ،يمكن تحويل اسطح البنايات 

