
 العمل معاً لصالح سكان الجبال
والبيئة



 شراكة الجبال هى مدعومة من األمانة الممولة من وزارة الشئون الخارجية االيطالية والوكالة السويسرية للتنمية
 والتعاون ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(. كما تستضيف الفاو أيضاً أمانة شراكة الجبال. ويوفر البنك
.الدولى منحة لتمويل األنشطة الخاصة بالجبال وتغير المناخ

أمانة شراكة الجبال
الفاو، قطاع الغابات

Viale delle Terme di Caracalla - 00153 Rome, Italy
info@mountainpartnership.org 
www.mountainpartnership.org

www.facebook.com/mountainpartnership 

Schweizerische Eidgenossenschaft

Co nfédération suisse

Co nfederazione Svizzera

Co nfederaziun svizra



 شراكة الجبال هى تحالف تطوعي لألمم المتحدة
 يجمع  األعضاء معاً للعمل نحو هدف مشترك:

 تحسين حياة سكان الجبال وحماية البيئات
 الجبلية حول العالم. تضم شراكة الجبال مائتي
 عضو من الحكومات والمنظمات الحكومية

والمجتمع المدنى والقطاع الخاص

لالطالع على قائمة كاملة باألعضاء يرجى زيارة الموقع التالي
www.mountainpartnership.org/members



من نحن؟



الجبال باألرقام
تأوى 12 % من سكان العالم

 توفر 60 – 80 % من موارد المياه العذبة فى العالم لالستهالك المنزلي والزراعي
.والصناعي

 تستضيف قرابة 25 % من التنوع الحيوى البرى وكذلك الموارد الوراثية الحيوية
.للمحاصيل المحلية والثروة الحيوانية

 تحتوى على حوالى 60 % من احتياطيات الكائنات الحية و30% من كل مواقع
.التراث فى العالم

.تجتذب حوالى 15 إلى 20 فى المئة من السياحة العالمية
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لماذا تعنينا الجبال؟



تحديات رئيسية
 سكان الجبال هم ضمن أشد الفئات فقراً وجوعاً فى العالم: فى البلدان النامية،    

 تعيش أغلبية كبيرة تحت خط الفقر، ويوجد حوالى 300 مليون يعانون من
انعدام األمن الغذائى

 إزالة الغابات، والتعدين المفتقر لإلدارة والسياحة والممارسات
 الزراعيةغيرالمستدامة وزيادة السكان يمكن أن تعرض للخطر سبل العيش
 وتزيد التصحر وتهدد التنوع الحيوى وتتسبب فى الكوارث مثل الفيضانات

وانهيار الصخور

 النظم البيئية للجبال معرضة لخطر تغير المناخ والتداعيات األخرى مثل  
 االنصهار الثلجي السريع   والتى يصعب التحكم فيها مع احتمالية اآلثار

المدمرة لها

 تمتلك المجتمعات المحلية المعرفة التقليدية حول أفضل الممارسات فى إدارة
 وتعزيز استعادة الحيوية للنظم البيئية الهشة للجبال ولكن أصواتهم عادًة ما

تذهب أدراج الرياح
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تحديات رئيسية



 شراكة الجبال هى منبر للعمل المشترك والبرامج. تتضافر قوى أعضائها لتشجيع وتيسير وتنفيذ
 مبادرات متناسقة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية ولزيادة الوعي العام بالتحديات

.التى يواجهها سكان الجبال وبيئاتها

إثارة االنتباه العالمى
تشجيع التنمية المستدامة للجبال فى المفاوضات العالمية 

تنظيم احتفاالت فى مؤتمرات األمم المتحدة 

اجتماعات إقليمية حول الجبال وتغير المناخ 

تشجيع المشروعات المشتركة
 ربط البلدان والمؤسسات

إيجاد بيئة ممكنة للشراكة

مبادرات وسيطة

تبادل المعرفة
نشرات فنية

مختصرات حول السياسة

  موقع، اإلعالم االجتماعى والرسائل اإلخبارية

تعزيز القدرة
تدريب سنوي على البرنامج الدولى للبحث والتدريب على اإلدارة المستدامة للمناطق

الجبلية 

جلسات تدريبية إقليمية

 ورش عمل وطنية ومحلية 

 

لمزيد من المعلومات حول عملنا يرجى زيارة الموقع
www.mountainpartnership.org/our-work
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ماذا نفعل؟



العمل معاً فى األنديز
 ست من الحكومات – األرجنتين، شيلي، بيرو، إكوادور، كولومبيا، وبوليفيا – يعملون معاً

 لتقوية وتوسيع القدرة المؤسسية لتشجيع التنمية المستدامة للجبال فى اإلقليم. ستكون هناك آلية
 إقليمية، كمحصلة رئيسية للمشروع، لتشجيع التبادل والحوار والعمل حول قضايا الجبال بين

حكومات اإلقليم

صنع األخبار فى أمريكا الوسطى
 يتعاون بلدان أمريكا الوسطى األعضاء فى شراكة الجبال فى جريدة محلية للمجتمعات

 الريفية والذين يقطنون فى قرى جبلية بعيدة لجمهورية قيرغيزستان.  تصل الجريدة الشهرية
 إلى 480 إدارة قرية وتوفر معلومات مفيدة وممارسات جيدة فى تنمية الجبال المستدامة

للمزارعين والبيطريين ولجان الرعي واتحادات مستخدمي المياه

 تشجيع المساواة بين الجنسين فى آسيا والمحيط الهادي
 بدعم من أعضاء شراكة الجبال نظمت حكومة بوتان مؤتمراً دولياً حول المساواة بين
 الجنسين  والتنمية المستدامة للجبال فى عام 2012. أجتمع حوالى 170 من صانعى

 السياسات والباحثين والمهنيين فى التنمية  من 27 دولة وأصدروا إعالناً نهائياً يدعو المجتمع
العالمى لتعزيز تعهدهم لقضايا المساواة بين الجنسين بالجبال

 المدافعين عن الجبال فى أفريقيا
 أنشأ أعضاء شراكة الجبال لجنة المدافعين اإلفريقيين الجديدة لشراكة الجبال خالل اجتماع

 فى كيجالى برواندا عام 2013. وقد أنيط بلجنة المدافعين مهمة تحريك جدول أعمال التنمية
 اإلقليمية المستدامة للجبال إلى األمام وتبادل المعلومات وتشجيع أنشطة شراكة الجبال فى

إفريقيا



أمثلة للشراكة فى العمل


