
 فائو و ایران

 و پاسداشت منابع طبیعیغذایی مشارکت در راستای تأمین امنیت 

مدتی با این کشور داشته است.  که ایران به عضویت سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در آمد، فائو همکاری طوالنی 3591از سال 
ها فائو  در جمهوری اسالمی ایران تقویت شد و در طی سال 3551همکاری میان طرفین با بازگشایی دفتر نمایندگی این سازمان در سال 

 های فنی و سیاستی خود را در زمینه ارتقای توسعه پایدارِ بخش کشاورزی و روستایی کشور ارائه کرده است. کمک
وری کشاورزی و  ریزی به منظور افزایش بهره ها، توسعه ظرفیت و برنامه های مربوط به خطمشی ها بیشتر در زمینه توصیه به تازگی این کمک

شناختی و هوشمند به اقلیم از  داری متمرکز بوده است. توسعه کشاورزی پایدار در مقیاس خرد و مبتنی بر رویکردهای کشاورزی بوم بهبود جنگل
 های همکاری فائو و ایران است.  جمله دیگر حوزه

 رو در زمینه توسعه  های پیش تمرکز بر چالش

بخشی و جلب مشارکت شرکای آن  مأموریت فائو در ایران شامل الهام
جهت ترویج راهکارهای ماندگار در زمینه توسعه پایدار با تمرکز بر 

 موارد زیر است:

  توسعه ظرفیت 

 تدوین سیاست و راهبرد 

 تولید محصوالت کشاورزی 

  سالمت دام و حیوان 

 پروری شیالت و آبزی 

 داری جنگل 

 حکمرانی آب و حسابداری آب 

 تغییرات اقلیمی و کشاورزی هوشمند به اقلیم 

های دولت، فائو  ها و همسو با اولویت به منظور رسیدگی به این چالش
به دنبال اجرای یک برنامه راهبردی تلفیقی مبتنی بر یک چارچوب 

مند و مسنجم است. محورهای اصلی این برنامه در برگیرنده  فنی نظام
دار فائو و دولت جمهوری اسالمی ایران  های مشترک اولویت  حوزه

 است. 

 پروری بهبود نظام مدیریت منابع ژنتیک آبزی
بر اساس اولویت و ابراز عالقه دولت جمهوری اسالمی ایران برای تولید 

کمان، فائو اقدام به تأمین  آالی رنگین یک گونه بومی از ماهی قزل
کمان در  آالی رنگین بهبود ژنتیک ماهی قزل«مالی و اجرای پروژه 

 کرده است.  »ایران

های فنی و راهبردی الزم را در زمینه اجرای نظام  این پروژه کمک
  کمان، آالی رنگین مدیریت یکپارچه و پایدار برای بهگزینی ماهی قزل

 دهد.  به ایران ارائه می

 دار برای همکاری  های مشترک اولویت حوزه

ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران  در راستای برنامه پنج
ای سازمان ملل متحد در  های توسعه و بر اساس چارچوب کمک

های کشوری زیر  ، فائو جهت تحقق اولویت1232-1213ایران 
 مشارکت خواهد کرد:

 بوم و هوشمند به اقلیم کشاورزی مبتنی بر پایداری زیست

 امنیت غذایی و خوراک مغذی و ایمنی غذایی

 آور توسعه روستایی فراگیر و تاب

 بنیان جامعه و اقتصاد دانش

ظرفیت جهانی و دانش تخصصی فائو، این امکان را برای این 
سازمان فراهم کرده است تا از ابتکارات دولت جمهوری اسالمی 
ایران حمایت کند. حمایتی که هدف آن تقویت ساختار نهادی 

 های موجود در ایران به منظور تحقق اهداف زیر است: و توانایی

 تر و متقاباًل سازنده ارتقاء مداخالت جامع  

 اندرکاران مرتبط  جلب مشارکت دست  

 جذب حمایت دیگر نهادها  
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 اطالعات تماس
نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( 

 در جمهوری اسالمی ایران

تهران، ولنجک، خیابان یمن، باغ کشاورزی، سازمان تحقیقات، 
 آموزش و ترویج کشاورزی، ساختمان اصلی، طبقه اول 

 11831421تلفن: 
FAO-IR@fao.orgرایانامه: 

پشتیبانی از مدیریت پایدار منابع آب
اقتصادی -های گذشته، تحوالت جمعیتی و توسعه اجتماعی طی دهه
غرب ایران به تشدید وخامت وضعیت کمبود آب در این  در شمال

منطقه منجر شده است، وضعیتی که فشارهای شدیدی را روی 
وارد کرده   -سرزمینی ایران  بزرگترین پهنه آبی درون -دریاچه ارومیه 

 شناختی منجر شده است.  گیری یک بحران بوم و به شکل

برنامه یکپارچه «در این وضعیت، فائو با حمایت مالی دولت ژاپن 
کند.  را اجرا می »مدیریت پایدار منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه

های فنی و راهبردی، در ترویج و  این پروژه از طریق ارائه کمک
ورتر و  های کشاورزی و روستایی پایدارتر، بهره گیری نظام شکل
کند، تغییراتی که  آفرینی می آورتر در برابر تغییرات اقلیمی نقش تاب

ها تأثیرگذاری مثبت بر وضعیت کلی محیط زیست همچنین   هدف آن
سطح آب دریاچه ارومیه است. 

کند.  مبتنی بر غالت حمایت می

ها و  در این پروژه در وهله اول بر سویا تمرکز شده که یکی از دانه
حبوبات روغنی است که قابلیت زیادی  برای افزایش پایداری و 

های کشت فاریاب گندم دارد. سویا عالوه بر آنکه  آوری در نظام تاب
یک منبع عالی روغن گیاهی است، یکی از بهترین منابع پروتئین 

برای تغذیه دام نیز هست. 

تقویت توان ایران جهت دستیابی به تسهیالت مرتبط 
با تغییرات اقلیمی

سازی جمهوری اسالمی ایران برای  برنامه آماده«فائو از طریق 

به دنبال تقویت ظرفیت کشور جهت  »همکاری با صندوق اقلیم سبز

هایی است که  ها و پروژه تدوین، ارزیابی، تأمین مالی و اجرای برنامه

ای و سازگاری با تأثیرات تغییرات  کاهش انتشار گازهای گلخانه

دار  اقلیمی را در پی دارند. این برنامه به تقویت یک مرجع صالحیت

کننده و کارآمد درون سازمان حفاظت محیط زیست  ملی هماهنگ

گیری ایران در زمینه  منجر خواهد شد که سازوکارهای تصمیم

بخشد.  تغییرات اقلیمی را بهبود می

های در معرض  یافته و خاک احیای اراضی تخریب
فرسایش بادی

این پروژه ناظر به تهدیدهای اصلی وارده بر اراضی و منابع جنگلی در 
ها  ایران و رفع موانع کلیدی بر سر راه مدیریت پایدار اراضی و جنگل

 در کشور است. 

های  هدف این پروژه احیا و بهبود تنوع زیستی و ظرفیت عرصه
یافته جهت تأمین خدمات و کاالهای مورد  جنگلی و اراضی تخریب

نیاز برای معیشت پایدار، تأمین امنیت غذایی و خوراک مغذی و 
های زیر است: الف( تقویت ظرفیت در  زایی به شیوه مقابله با بیابان

منظور اجرای ابتکارات مدیریت مشارکتی  سطح محلی و ملی به
های  ها؛ ب( اتخاذ و اجرای گزینه یکپارچه و پایدار اراضی و جنگل

سازی این رویکردها در  جایگزین برای معیشت پایدار؛ ج( جریان
ها و فرآیندهای ملی.  ها، سیاست طرح
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بهبود نظام پایش کشاورزی از طریق تصاویر 
ای  ماهواره

محیطی، فائو برای ایجاد یک نظام  های زیست در مواجهه با پیچیدگی

پایش کشاورزی مبتنی بر استفاده تلفیقی از فناوری پیشرفته 

کند. هدف از  های فنی خود را به ایران ارائه می مکانی، کمک زمین

ها،  ایجاد این نظام پایش کشاورزی، پشتیبانی از توسعه تکنیک

گذاری برای دستیابی به توسعه پایدار در  ها و شرایط سرمایه سیاست

 بخش کشاورزی در شرایط مواجهه با تغییرات اقلیمی است. 

هدف اصلی این پروژه ایجاد یک نمونه اولیه عملیاتی از نظام پایش 

کشاورزی در سه استان زنجان، مازندران و جنوب کرمان است؛ نظامی 

دهی  مکانی بتواند کیفیت اطالعات و گزارش که براساس فناوری زمین

کشاورزی را بهبود بخشیده و بر اتخاذ راهبردهای ارتقا یافته از سوی 

بخشی به  نهادهای مسئول در حوزه کشاورزی جهت افزایش و تنوع

تولید محصوالت زراعی تأثیر بگذارد.   های موجود برای قابلیت

فائو وایران

Some rights reserved. This work is available 

under a CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence 
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های روغنی با تأکید بر زنجیره  تولید پایدار دانه
ارزش سویا

های ایران برای ایجاد ظرفیت الزم در بخش دولتی  این پروژه از تالش
ها در زمینه  سازی نوآوری کارگیری و هماهنگ و خصوصی جهت به

های روغنی در راستای زنجیره ارزش  گیری پایدار از دانه تولید و بهره
های زراعی   های نوین در نظام این محصوالت، همچنین تلفیق فناوری

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/

