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شود هفتم می فاز در احیاء دریاچه ارومیه وارد برنامه توسعه سازمان ملل   ، ژاپنمشارکت دولت    

 

  حفاظت و احیاء یها و اقدامات در حوزهتالشاز  حمایتجهت دولت ژاپن میلیون دالری  1 نهکمک سخاوتمندا

ژاپن به برنامه  دولت این هفتمین کمک مالی   .ادامه می یابددریاچه ارومیه از طریق برنامه توسعه سازمان ملل متحد ایران  

ایران است. در توسعه سازمان ملل متحد   

ایران و برنامه توسعه سازمان  مشترک بین سازمان حفاظت محیط زیست  جاریاز طرح   بخشیی، در قالب کمک مال این 

   شود.اجرایی می "های ایرانحفاظت از تاالب  طرح" با عنوان ملل متحد

هستند:زهای قبلی  در فا  طرح های از موفقیت  عناوینیموارد زیر،     

.ی دریاچه ارومیهمحلی در حاشیه وامعجاعضاء کشاورز و  12000آموزش  -  

درصد. 42آبیاری تا حدود  راندمان درصدی مصرف آب و افزایش   25کاهش  -  

نفر از کارشناسان محلی. 250های شغلی برای ایجاد فرصت -  

شرکت محلی و سازمان مردم نهاد. 42همکاری با  -  

خرد. اتروستاها با تاسیس صندوق اعتبارزن در   750سبز برای بیش از  اشتغالایجاد  -  

  جوامعحیاتی با محیط زیست پایدار دارد. مشارکت  یکندکه ارتباطروی مردم و معیشت تمرکز میبر  فاز پروژه هفتمین 

های  و درس  ی ایجاد شده از ظرفیت هابا استفاده  تنوع زیستی از  و حفاظت  آب  پایدار مدیریتاز طریق  ،در احیاء دریاچه

ی پایداری دریاچه ارومیه  ها در حوزه فعالیت اثرگذاریباعث  این خود که ،شودانجام میقبلی   فراگرفته شده در فازهای

-ک و روشنیت ارگااپایدار همچون کنترل آف کشاورزی استفاده از روش های،  این طرح یک ویژگی نوآورانه  شود.می

اند. معرفی شده جدید دریاچه ارومیه  یآزمایش سایت هایسراسر  که در استای ذخیره آب جهت آبیاری ه  
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ی دریاچه ارومیه و همچنین بهبود معیشت و  روستا حاشیه 170با ترویج مشارکت محلی در  این پروژه قصد دارد تا

های مجاورش بهتر  و تاالب  دریاچه ارومیههای پایداری در تر از مدل مقاومت جوامع محلی از طریق رویکردی یکپارچه

.بهره ببرد  

های مردم نهاد، دریاچه ارومیه  های بین المللی، جوامع محلی و سازمان های اشتراکی دولت، سازمانی تالش درنتیجه

کیلومتر مربع در حال احیاء   3.080ارتفاع سطح و مساحت  متر 1.271.68حاضر با وضعیتی پایدار، با سطح درحال

 است.
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