
OUR GARDEN IS OUR IMAGE



 Tyre’s public park … the city’s 

anticipated green paradise.

“Jnainetna, Souretna” represents 

the future vision for the currently 

neglected garden, despite its 

essence as a fundamental need for 

the residents of the area and the 

neighborhood. Also, as a focal point 

to the city, the park is the refuge of 

those escaping the city’s noise and 

pollution. 

 It remains our garden, the garden 

for all the people, welcoming all 

kinds of diversity among people and 

nurturing their needs.

 It’s ours, our public property and 

constitutional right. Thus, protecting 

and claiming it is our responsibility 

and a priority to strengthen our 

sense of belonging to the city.

 A reflection of the city, the park 

is the proof of the city’s beauty 

and richness.

 It’s the beautiful portrait we 

wish to see in our town, this historic 

metropolis known for its openness 

to diversity and praised for this by 

historians.   

 For us to retain the city’s 

pride and originality, it’s our duty 

to recover the park and transform 

it into an ideal example of Tyre in 

line with the city’s strong cultural 

heritage and profound civilization.

Garbage left in Tyre public park.Tyre public park. The remains of  broken boats in Tyre public park.

 
The main objective of the 
‘Jnainetna, Souretna’campaign 
is to develop public spaces in 
the city of Tyre, through the 
rehabilitation of the public 
park in the city. 

This will be accomplished through: 

• Developing an initial plan and 

design for the park encountering the 

needs of the various groups that will 

be visiting the garden.

• Developing a sustainable plan for 

maintenance and attending to the 

garden.

 

• Developing a plan for the 

management and protection of 

the park (regulatory procedures, 

logistics and security).

• Restoring life to the garden 

through the organization of 

recreational, environmental, 

scout, cultural activities and other 

initiatives inside the park.

• Raising awareness among citizens 

on the importance of this issue and 

its positive impact on the region.

 With the increase of urban 

sprawl and the absence of civil 

regulation policies, public spaces 

have decreased tremendously in 

Lebanon, especially the green areas.  

These spaces nurture the essential 

need to build a healthy society that 

each and every individual has the 

right to enjoy and be part of. They 

increase the sense of belonging among 

the citizens towards their city.

 According to international 

standards, the minimum share of green 

space for each individual should not be 

less than 9m².   

 Most of the Lebanese cities lack 

the adequate space but the area of the 

Tyre Public Park amounts to 120,000m². 

Nonetheless, this park have been 

and is still being neglected and 

poorly managed amid a large volume 

of infringements as littering inside 

its premises and the occupation of 

parts of it.  All of this has repelled 

the citizens of the city and they 

started to refrain from visiting it. 
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THE REHABILITATION 
OF TYRE GARDEN 

can only be achieved through concerted efforts 
between citizens and local authorities to make this 
garden a reflection of  Tyre’s cultural heritage and 

civilization. Therefore, we invite you to:

A long-term plan to re-organize 
and maintain the Tyre Park, is 
a necessity and an urgent need 
for the people of the city of 
Tyre and for the people of the 
region since it provides health, 
social, environmental and 
economic benefits. 

The public garden contributes to:

• THE PROMOTION OF 
MENTAL AND PHYSICAL 
HEALTH:

 The green areas encourage lively 

physical activities such as running, 

walking, jumping the ropes and many 

other stress relieving activities. 

Getting the chance to engage in such 

activities on a frequent basis shrinks 

the health bill of people.  In addition, 

a positive attitude is the outcome of 

people enjoying the greenery within 

public spaces.

• THE IMPROVEMENT OF
 THE ENVIRONMENTAL 
SITUATION:

 The beneficial environmental 

impact of the trees is well known 

since trees absorb air pollutants, 

helps in purifying the air of dust and 

contributes to lowering temperatures 

caused by urban expansion. 

Nevertheless, dense trees also reduce 

the noise pollution and it constitutes 

a home for many animals and plants, 

which further enhances the ecological 

environment. 

• THE PROMOTION 
OF SOCIAL COMMUNICATION 

 Green public spaces provide 

a mean for social cohesion and 

interaction. It welcomes all segments 

of society regardless of their social 

class, religious orientation, age or sex 

strengthening the social connection 

within the society. 

 Within such places, cultural and 

social activities are created and thus 

contribute to the formation of the 

identity of local communities. 

• THE DEVELOPMENT OF 
A SENSE OF BELONGING:

 Public places provide a natural 

vent for individuals and a place to 

gather, play and recreate to promote 

social cohesion and give individuals 

a sense of belonging to the local 

community. This relationship is 

further strengthened via better 

relations with the local councils and 

a sense of pride towards the region 

in which they live.

• THE ECONOMIC 
DEVELOPMENT

 An important aspect of green 

areas is the beauty that it adds to 

the place, which attracts visitors 

to it. Not only visitors but also 

investors which would, as a result, 

boost the value of neighboring 

areas. These places create job 

opportunities for maintenance 

workers, landscaping companies and 

other related work.

• THE REDUCTION 
OF  ILLEGAL  ACTS:

 The constant attention to the 

green public places puts an end to 

its abuse and thus it becomes more 

secure and attractive to visitors.

WHY REHABILITATE 
THE PUBLIC PARK?

Support existing advocacy 
campaigns pressuring 
decision-makers and get 
engaged in those campaigns.

Participate in the proposed 
activities: environmental, 
recreational, cultural and 
scouting which will be held 
inside the park.

The draft map of  the Tyre public garden.



من نحن؟:
هي جمعية شبابية تعمل من أجل تأمين مساحات 
مشتركة للشباب ذي الخلفيات المختلفة لإللتقاء، 
التعبير عن أنفسهم وتنظيم حمالت المناصرة و 

الضغط من أجل حقوقهم

حاليًا تنّظم الجمعية اربعة حمالت مطلبّية في ثالثة 
مناطق لبنانية وهي:

 حملة
  بيضا ... رملتنا في بيروت،

 حملة
 جنينتنا صورتنا في صور،

 حملة
 القلعة بقلب بعلبك في بعلبك،

حملة
 حرش بيروت.

 

للتواصل معنا

Like & share our Facebook page! 
https://www.facebook.com/JneinetnaSouretna 

ت  }961+{ 1 280474        }961+{ 3 077059
t  }+961{ 1 280474        }+961{ 3 077059
info@nahnoo.org         www.nahnoo.org
https://www.facebook.com/nahnoo.org               

NahnooLeb

WHO IS NAHNOO?

 Nahnoo is a youth-led NGO whose 

mission is to provide shared spaces for youth 

of different backgrounds to communicate and 

advocate for their rights.

 To achieve this goal, NAHNOO works 

on developing public spaces, especially green 

spaces.  In 2011, it led the campaign to re-

open the Horsh Beirut park and it succeeded 

in getting the municipality to decide to re-

open the park by the end of 2014.

 Currently NAHNOO is organizing four 

advocacy campaigns in three Lebanese cities: 

the Ramlet Al-Bayda campaign, 

the Tyr garden campaign, 

the Baalbeck temple campaign,

and Horsh Beirut park campaign.

CONTACT INFORMATION

Like & share our Facebook page! 
https://www.facebook.com/JneinetnaSouretna

 

t  }+961{ 1 280474        }+961{ 3 077059
info@nahnoo.org         www.nahnoo.org
https://www.facebook.com/nahnoo.org               

NahnooLeb



إن إعادة تأهيل حديقة صور 
ال يمكن أن تتحقق إال بتضافر الجهود بين المواطنين 

و السلطات المحلية لتكون هذه الحديقة صورة 
مصغرة عن مدينة صور بما يتالئم مع إرثها الثقافي 

و الحضاري. من هنا ندعوكم الى: 

دعم الحمالت القائمة 
للضغط على اصحاب 

القرار و المشاركة في 
هذه الحمالت.

المشاركة في النشاطات المقترحة 
و منها البيئية، الترفيهية، الكشفية 

و الثقافية التي سوف تقام داخل 
الحديقة.

مسودة خريطة حديقة صور.

 إن إعادة تأهيل حديقة 
صور ضمن خطة  إلدارتها 

والحفاظ عليها على 
المدى البعيد يشكل 

حاجة ضرورية و ملّحة 
ألبناء مدينة صور خاًصة 

و أبناء المنطقة عموًما 
لما تؤمنه من فوائد 

صحية، إجتماعية، بيئية 
وإقتصادية.

تساهم الحديقة العامة في:

• تعزيز الصحة النفسية 
و الجسدية 

تشجع األماكن العامة الخضراء   
على الحركة و النشاط البدني من 

خالل ممارسة الرياضة و األلعاب 
الترفيهية مّما يساهم في خفض 

الفاتورة الصحية.
كما و أّن إرتياد هذه األماكن   

يقلل من حدة التوتر و يعزز 
المشاعر اإليجابية و الشعور بالفرح 

مّما ينعكس إيجاًبا على صحة 
األفراد.

• تحسيين الوضع البيئي 
تمتص األشجار جزء من   

الملوثات الموجودة في الهواء و 
تساعد على تنقية الهواء من الغبار 
و تساهم في خفض درجات الحرارة 

الناجمة عن التوسع العمراني. 
كما و تساهم كثافة األشجار في 

خفض نسبة التلوث السمعي.
كذلك تشكل األماكن العامة 

الخضراء مسكًنا للعديد من 
الحيوانات و النباتات مّما يعزز 

التنوع البيولوجي.

• تعزيز التواصل اإلجتماعي 
األماكن العامة الخضراء هي   
مساحات تستقبل جميع شرائح 

المجتمع بغض النظر عن الطبقة 
اإلجتماعية، التوجه المذهبي، 

السن، أو الجنس فتشكل بذلك 
منتدى للتفاعل و التواصل و تعزيز 

الروابط اإلجتماعية.
كما و تستخدم هذه األماكن   

إلقامة النشاطات اإلجتماعية و 
الثقافية فتساهم في تشكيل 

هوية المجتمعات المحلية. 

• تنمية الشعور باإلنتماء 
توفر األماكن العامة متنفًسا   
طبيعًيا لألفراد و مكاًنا للتجمع و 

اللعب و الترفيه عن النفس وغيرها 
من األعمال التي تعزز التماسك 

االجتماعي و تعطي األفراد شعوًرا 
باإلنتماء الى المجتمع المحلي. هذا 

اإلنتماء يتبلور من خالل عالقات 
أفضل مع المجالس المحلية و 

شعور بالفخر تجاه المنطقة التي 
يعيشون فيها.

• تنمية الحركة اإلقتصادية
تلعب األماكن العامة الخضراء   
دوًرا في تجميل المدن لّما تحتويه 
من مناظر خالبة  فتجذب الزائرين 

و المستثمرين وترتفع قيمة 
األراضي المجاورة لها. كما و تؤمن 

هذه األماكن فرص عمل لعمال 
و شركات الصيانة و التشجير و 

غيرها.

• تقليص األعمال المخّلة 
بالقانون

إن األهتمام الدائم باألماكن   
العامة الخضراء يضع حًدا للتعديات 

التي تطالها فتصبح أكثر أماًنا و 
إستقطاًبا للزائرين.

لماذا إعادة تأهيل 
الحديقة العامة ؟



هي حديقة صور العامة،   
الجّنة الخضراء المرتقبة. هي الّرؤيا 

المسقبلّية للحديقة المهملة 
ا  بكّل ما تشّكله من حاجٍة  حالّيً

أساسّيٍة لسّكان المنطقة والجوار. 
هي رئة المدينة اّلتي يرتادها  كّل 

من يريد الهرب من ضوضاء المدينة 
و تلّوثها. هي المكان العام، مكان 
الّتالقي والفرح ومكان الّترويح عن 

الّنفس و تهذيبها.  

هي حديقتنا، حديقة لكّل   
الّناس، تستقبل جميع الوافدين 

إليها من كّل األطياف والفئات 
العمرّية ومختلف اإلحتياجات. 

هي لنا، ملكنا العاّم، حّقنا   
الّدستورّي. لذلك فإّن حمايتها 

والمطالبة بتفعيلها هي مسؤلّيتنا 
وأولوّيٌة لتعزيز انتمائنا إلى المدينة.

هي مرآة مدينة صور ودليٌل   
على بهائها وغناها. هي الّصورة 

الجميلة اّلتي نريدها للمدينة، هذه 
الحاضرة الّتاريخّية اّلتي تتمّيز بالّتنّوع 

واإلنفتاح على اآلخر واّلتي لطالما 
تغّنى بها المؤرخون عبر العصور.
لكي تسترجع هذه المدينة   

زهوها و أصالتها، ال بّد من إعادة 
تأهيل الحديقة العاّمة لتكون صورًة 

مصّغرًة عن المدينة بما يتالءم مع 
إرثها الّثقافّي والحضارّي.

 

• وضع خطة مستدامة ألعمال 
الصيانة و اإلهتمام بالحديقة.

• وضع خطة إلدارة و حماية 
الحديقة )إجراءات تنظيمية، 

لوجيستية و أمنية(. 

• إعادة الحياة للحديقة من خالل 
تنظيم نشاطات ترفيهية، بيئية، 

كشفية، ثقافية و غيرها داخل 
الحديقة.

• زيادة الوعي لدى المواطنين 
على أهمية هذه القضية و أثرها 

اإليجابي على المنطقة. 
حديقة صور.

أهداف 
الحملة:

تهدف حملة “جنينتنا ، 
صورتنا” إلى تنمية األماكن 
العامة في مدينة صور من 
خالل إعادة تأهيل الحديقة 

العامة في المدينة.
 

يتم تحقيق ذلك عبر:

• وضع تصميم و تخطيط أولي 
لشكل الحديقة يراعي حاجات 

الفئات المتنّوعة التي  سوف ترتاد 
الحديقة.

بقايا مراكب حمطمة. نفايات مبعثرة.

مع زيادة االمتداد العمراني و   
غياب سياسات التنظيم المدني 
تقلصت مساحة األماكن العامة 

في لبنان وخاصة مساحة األماكن 
العامة الخضراء . إن اإلستمتاع بهذه 

المساحات، لما تشكله من ضرورة 
لبناء مجتمع سليم و صحي، هو 
حق أساسي لجميع األفراد وشرط 

جوهري لزيادة شعور اإلنتماء لدى 
المواطنين. 

إن الحد األدنى لحصة كل   
فرد من المساحات الخضراء يجب 
أن ال يقل عن 9 متر مربع بحسب 

المعايير الدولية. بينما تفتقد 
معظم المدن اللبنانية لهذه 

المساحات تبلغ مساحة الحديقة 

العامة في مدينة صور 120000 متر 
مربع غير أن هذه الحديقة تعاني 

من اإلهمال و سوء التنظيم وسط 
حجم كبير من التعديات التي 

تطالها من رمي النفايات داخلها 
الى احتالل أجزاء من مساحتها 
فأصبحت مكاًنا يتجنبه سكان 

المدينة ويمتنعون عن زيارته.

القضية:
 



جنينتنا، صورتنا


