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یمشارکت در راستاي تامین امنیت غذای
و 

طبیعیپاسداشت منابع 
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اجتماعی-اهمیت و ارزش آب در تولید و فعالیت هاي اقتصادي

تامنیوکشاورزيمحصوالتتولیددرتنهانهآب
مایهبلکهاست،فراواناهمیتحائزغذاوخوراك
،جنگل هاجملهازگوناگون،اکوسیستم هايحیات

غذاییامنیتواقعدرکه،تاالب هاستودریاچه ها
حالیدراین.استوابستهبدانماهمهآیندهوحال
هشدارنحوبهماشیرینآبمنابعکهاست

.هستندکاهشبهرودهنده اي

شیرینآبازاستفادهموردمنابعدرصد70حدود
فشارومی شودمصرفکشاورزيبخشدرجهان
بخش هايبراينیازموردآبتأمینازناشی

به.استافزایشبهروکشاورزيوخانگیصنعتی،
استفادهموردآبجهان،مناطقازبسیاريدرعالوه،
یماستفادهايغیربهینهنحوبهغذاتولیدبراي
زیستهايآسیباصلیعللازیکیکهگردد

زیرزمینی،سفره هايخشکیجملهازمحیطی،
وحشحیاتزیستگاهتخریبرودها،جریانکاهش

.استآلودگی هاو

1400خرداد 11تهران، 



Click to edit meeting date, place and date

:کشورهاي هدف
، اردن، لبنان، مراکش، فلسطین، تونسایرانالجزایر، مصر، 

:مکان اجراي پروژه در ایران
دشت قزوین

:همتاي ملی پروژه
معاونت آب و خاك وزارت جهاد کشاورزي

اجراي دستورکار ملل متحد براي کارایی و بهره وري آب و پایداري آب در منطقه خاور نزدیک

آبپروژه هاي فائو در جمهوري اسالمی ایران با تأکید بر موضوع 
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:اجراي پروژهمکان 
آذربایجان غربی ، آذربایجان شرقی و کردستان

:همتاي ملی پروژه
ستاد احیاي دریاچه ارومیه

برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

آبپروژه هاي فائو در جمهوري اسالمی ایران با تأکید بر موضوع 
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:اجراي پروژهمکان 
گلستان، خوزستان، لرستان و سیستان و بلوچستان

کشاورزيجهادوزارتخاكوآبمعاونت:پروژهملیهمتاي

پشتیبانی فنی از احیاي منابع آب و خاك جهت بهبود تاب آوري اقلیمی 

آبپروژه هاي فائو در جمهوري اسالمی ایران با تأکید بر موضوع 
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