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  فازت عن فئة الجمعيات ا�ھلية  حماية جبل موسى جمعية

  ل'دارة البيئية ة الدوليةيالعربية السعود زة المملكةجائب

  

  
الدولية ل'دارة العربية السعودية ائزة المملكة قبل ث+ثة أيام بج (APJM)جمعية حماية جبل موسى فازت 

في فئة أفضل الممارسات الرياديّة  المركز ا+ّولإذ حصلت في الدورة الخامسة لھذه الجائزة، على  البيئية، 
  .في مجال ا7دارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيّات ا+ھلية

أفضل الممارسات البيئية من أجل تنمية مستدامة في مواجھة التحديات الناشئة " عن ومنحت الجمعية الجائزة
 ".في محمية جبل موسى التي تعمل ضمن إطار برنامج اCنسان والمحيط الحيوي التابع لليونيسكو

 

بد أعلن الرئيس العام لIرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ا+مير تركي بن ناصر بن عوقد 
 .ثاءالثلاجتماع اللجنة العليا للجائزة في جدة  ترؤسهالعزيز عن الفائزين بالجائزة خKل 

 

ان ھذه الجائزة تمنح كل سنتين وتھدف إلى ترسيخ وتبني المفھوم الواسع لRدارة البيئية في  اCشارة إلىجدر ت
كما تھدف إلى تحفيز الدول العربية لKھتمام , الوطن العربي وتأصيل مبادئ وأساليب اCدارة البيئية السليمة

بيئية واستنھاض الجھود للخروج بالتنمية المستدامة وتحفيز البحوث العلمية، لKھتمام بمجا7ت اCدارة ال
  . بحلول علمية وعملية للمشاكل البيئية الحالية والمستقبلية

 

على وھي  محاطة بنھر ابراھيم ونھر الذھب ،جبيل -وتقع محميّة جبل موسى للمحيط الحيوي في كسروان
إرتفاعھا عن سطح البحر راوح مھكتاراً،  6500كيلومتراً الى الشمال من بيروت، وتبلغ مساحتھا  45مسافة 
ً  1700متراً غرباً و 350بين  والقرى الرئيسية المحيطة بالجبل ھي قھمز، ويحشوش، ونھر . متر شرقا

  .الدھب،  وغباله، وعين الدلبة والعبره وشوان

، ضمن مجموعة محميات المحيط الحيوي التابعة 2009وأصبح جبل موسى والقرى المحيطة به، منذ شباط 
، وھو ثالث محمية محيط حيوي في لبنان والرابعة والعشرون  اطار برنامج ا7نسان والمحيطفي  لليونسكو

 ).2010حتى آب (محمية من ھذه المحميات في العالم  564في العالم العربي، علماً أن ثمة 



المواقع الطبيعية المحمية من "بتصنيف الجبل  2494، صدر مرسوم يحمل الرقم 2012شباط  6وفي 
ويوفر ھذا المرسوم حماية قانونية واسعة لجبل موسى ويساھم في تحصينه . "لحماية وزارة البيئة الخاضعة

  .من اية انتھاكات بيئية

 

وتحرص جمعيّة حماية جبل موسى على الحفاظ على تنّوع الجبل البيولوجي والحفاظ على تراثه الثقافي من 
من خKلھا أصبح لكّل محبّي الطبيعة مكانا للتمتّع بالتنّوع الكبير خKل انشاء البنية التحتيّة للسياحة البيئيّة التي 

  .اضافة الى اشراك المجتمعات المحلّيّة من أجل تحقيق التنمية المستدامة , الّذي تحويه ھذه المحميّة

 

زوروا موقعنا ا7لكترونّي , للمزيد من المعلومات حول محمية جبل موسى للمحيط الحيوي
www.jabalmoussa.org 
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