
 Dağlık alanda yaşayan insanlar 
ve yaşadıkları çevreler için 

birlikte çalışmak



BİZ KİMİZ?



BİZ KİMİZ?

Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı 
olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya 
getirir. Bu hedef; dünya genelinde dağlık çevrelerin  

korunması ve dağ insanlarının yaşamlarının 
geliştirilmesidir.

Dağ Ortaklığının özel sektör, sivil toplum 
kuruluşları, hükümetler ve hükümetlerarası 

kurumlar olmak üzere 200’ den fazla üyesi vardır.

Tüm üye listesi için: 
www.mountainpartnership.org/members



DAĞLAR NİÇİN ÖNEMLİDİR?



Sayılarla dağlar (dağlık alanlar)
•	 Yeryüzünün	%25’ini	dağlar	kaplamaktadır.

•	 Dünya	nüfusunun	%12’si	dağlarda	yaşamaktadır.

•	 Dağlar;	tarım,	endüstriyel	tüketim	ve	iç	tüketimde	kullanılan	temiz		su	
kaynaklarının		%60-80’ini	sağlamaktadır.

•	 Karasal	biyoçeşitliliğin	yaklaşık	%25’ine	ev	sahipliği	yapmasının	
yanında yerel olarak adapte olmuş ürün ve hayvanlar için  hayati 
önemde genetik kaynaklardır.

•	 Biyosfer	alanların	neredeyse	%60’ına,	Dünya	Miras	Alanlarının	%30’una	
ev sahipliği yapmaktadır.

•	 Küresel	turizmin	%15-20’si	dağlık	alanlarda	gerçekleşmektedir.

DAĞLAR NİÇİN ÖNEMLİDİR?



TEMEL ZORLUKLAR



Temel zorluklar
•	 Dağ	insanları	dünya	genelinde	en	fakir	olan	ve	en	çok	açlık	çeken	

insanlardır. Gelişmekte olan ülkelerde, nüfusun büyük çoğunluğu 
yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır ve yaklaşık 300 milyon kişinin 
gıda güvenliği yoktur.

•	 Ormansızlaşma,		kötü	yönetilen	madencilik	ve	turizm,	sürdürülebilir	
olmayan tarım uygulamaları ve nüfus artışı insanların geçimlerini 
tehlikeye atmakta,  çölleşmeyi arttırmakta, biyoçeşitliliği tehdit 
etmekte,  sel ve toprak kaymaları gibi afetleri tetiklemektedir.

•	 Dağ	ekosistemleri	iklim	değişikliliğine	karşı	son	derece	hassastır-	ve	
bunun	sonucunda	geniş	kapsamlı,	yıkıcı	ve	hızlı	buzul	erimeleri	
olmaktadır.

•	 Yerel	topluluklar	kırılgan	dağ	ekosistemlerinin	direncini	yönetmede	ve	
artırmada en iyi uygulamalar hakkında geleneksel bilgiye sahiptirler; 
ancak genellikle seslerini duyuramamaktadırlar.

TEMEL ZORLUKLAR



BİZ NE YAPIYORUZ?



Dağ Ortaklığı, ortak eylem ve programlar için bir platformdur. Üyelerin güç 
birliği ile ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda somut girişimler oluşturmak, 
uygulamak ve dağlık alanda yaşayan insanların ve dağ çevrelerinin karşılaştığı 
zorluklar	hakkında	bilinci	arttırmak	için	çalışmaktadır.

Küresel ilginin desteklenmesi
•	 Küresel	görüşmelerde	sürdürülebilir	dağlık	kalkınmanın	oluşturulması

•	 Birleşmiş	Milletler	toplantılarında	etkinlikler

•	 Dağlar	ve	iklim	değişikliği	konularında	bölgesel	toplantılar

Ortak Projeleri teşvik edilmesi
•	 Ülkeleri	ve	kurumları	birbirine	bağlamak

•	 Ortaklık	için	uygun	ortamın	yaratılması

•	 Aracılık/kolaylaştırıcılık	girişimleri

Bilgi paylaşımı
•	 Teknik	yayınlar

•	 Politika	sunumları

•	 Website,sosyal	medya	ve	bültenler

Kapasitenin güçlendirilmesi
•	 Dağlık	alanların	yönetilmesi	kapsamında	yıllık	yapılan	IPROMO	kursları

•	 Bölgesel	eğitimler

•	 Ulusal	ve	yerel	çalıştaylar	

 

Çalışmalarımızla	ilgili	daha	fazla	bilgi	için			 
 www.mountainpartnership.org/our-work



GERÇEKLEŞEN ORTAKLIKLAR    



Andes‘de birlikte çalışma

Altı	Andean	devleti	-	Arjantin,	Şili,	Peru,	Ekvador,	Kolombiya	ve	Bolivya	
-  Bölgede sürdürülebilir dağ gelişiminin oluşturulması ve kurumsal 
kapasitenin güçlendirilmesi ve genişletilmesi için birlikte çalışmaktadır. 
Projenin	temel	çıktısı	bölgede	yer	alan	hükümetler	arasında	dağ	konularında	
değişim,	diyalog	ve	eylem	teşvik	etmek	için	bölgesel	bir	mekanizmanın	
oluşturulmasıdır.

Orta Asya’da yenilikler yapmak

Dağ	Ortaklığının		Orta	Asya	üyeleri,	Kırgız	Cumhuriyeti’nin	uzak	dağ	
köylerinde	yaşayan	kırsal	topluluklar	için	bir	yerel	gazete	çıkarma	konusunda		
işbirliği	yapmaktadır.	Bu	aylık	gazete	480	köy	yönetimine	ulaşmakta	çiftçiler,	
veterinerler, mera komiteler ve su kullanıcı birlikleri için sürdürülebilir dağ 
gelişiminde yararlı bilgiler ve iyi uygulamaları sağlamaktadır.

Asya-Pasifik Bölgesinde cinsiyet eşitliğini desteklemek

Dağ	Ortaklık	üyelerinin	desteği	ile,		Bhutan	hükümeti	2012	yılında	cinsiyet	ve	
sürdürülebilir	dağ	kalkınma	konulu	uluslararası	bir	konferans	düzenlemiştir.	
Bu	konferansa	27	ülkeden	politikacılar,	araştırmacılar	ve	kalkınma	
uygulayıcıları	olmak	üzere	yaklaşık	170	kişi	katılmıştır.	Bu	toplantıda	dağ	
bağlamında cinsiyet konularında bağlılıklarını güçlendirmek için küresel 
topluma hitaben bir sonuç bildirgesi yayınlanmıştır.

Afrikada Dağ Şampiyonları

Dağ	Ortaklık	üyeleri	2013	yılında	Kigali,	Ruanda	da	düzenlenen	toplantıda	
yeni Dağ Ortaklığı Afrika Şampiyonlar Komitesini oluşturdu.  Şampiyonlar 
Komitesi bilgi paylaşımı, Afrika da Dağ ortaklığı faaliyetleri oluşturulması 
ve bölgenin sürdürebilir dağlık alan kalkınması gündeminin ilerletilmesi ile 
görevlendirildi.

GERÇEKLEŞEN ORTAKLIKLAR    



Dağ Ortaklığı; İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı ile Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından finanse edilen bir Sekreterlik yoluyla desteklenmektedir. 
FAO ayrıca Dağ ortaklığı sekretaryasına ev sahipliği yapmaktadır.Dünya Bankası da dağ ve iklim 
değişikliği ile ilgili faaliyetleri finanse etmek için  hibe sağlamaktadır .

Dağ ortaklığı sekretaryası

FAO, Ormancılık Departmanı 

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




