
	

 

 

 ملل سازمان صنعتي يتوسعه سازمان
  )UNIDO( متحد

 اندازچشم

 بنيان 1966 سال در متحد ملل سازمان صنعتي يتوسعه سازمان
 متحد ملل سازمان تخصصي نهاد يك به 1985 سال در و شد گذشته
 در پايدار و فراگير صنعتي يتوسعه ترويج مسئول كه شد تبديل

  .است گذار حال در اقتصادهاي و توسعه به رو كشورهاي

 سازمان عضو كشورهاي كه ليما، ياعالميه طي ، 2013 دسامبر 2 در
 هاياولويت كردند، تصويب متحد ملل سازمان صنعتي يتوسعه
 تأكيد پايدار و فراگير صنعتي يتوسعه بر و فهرست، سازمان ايتوسعه
 سازمان مسير و روحيه اقدامات، يدهندهشكل اعالميه اين. است شده

كميسارياي عالي .روست پيش هايسال در متحد ملل صنعتي يتوسعه
نخستين دفتر خود در ايران را در سال متحد پناهندگان سازمان ملل 

هاي خود در ي فعاليتحضور و دامنه 1370افتتاح كرد و در سال  1363
ايران را در راستاي موج عظيم پناهندگان عراقي ناشي از جنگ ايران و 

دفتر كميساريا براي آسان ساختن  ،1371در سال . عراق گسترش داد
به افغانستان باز هم  ي پناهندگانجمعي و داوطلبانهبازگشت دسته

  .گسترش داده شد

 

 .آجرسازي در انرژي وريبهره افزايش

 همچنان فقر. است گرفته قرار مهمي بسيار مقطع در جهاني يجامعه
 نسل يك در فقر نابودي براي شرايط اكنون ولي است، مهم چالشي
 . است شده مهيا خوبي به آينده

 
 

 

 .سيمان توليد در انرژي وريبهره افزايش

 سطح از آن هايجنبه از بسياري كه است ايپيچيده يپديده فقر
 زمينه هر در درست پاسخ يافتن بنابراين،. رودمي فراتر پايين درآمدي
 بهتر معيشت تا است توسعه همكاران يهمه هماهنگ تالش نيازمند
	.شود فراهم فقرا براي

 ايران در اقدامات

 در ايران در متحد ملل سازمان صنعتي يتوسعه سازمان كشوري دفتر
 كه كندمي پشتيباني دولت از دفتر اين. شد گذاشته بنيان 1378 سال
 طراحي در و دهد تشكيل پايدار و فراگير صنعتي يتوسعه يبرنامه يك
 بخش دولتي، نهادهاي ها، خانهوزارت ياري از كار اين اجراي و

  .بگيرد بهره تحقيقاتي هايمؤسسه و خصوصي

 به ايران در متحد ملل ساطمان صنعتي يتوسعه سازمان يبرنامه
. كندمي پشتيباني پايدار و فراگير صنعتي يتوسعه از كه است شكلي
 ايجاد و صنعتي هايفعاليت محيطي زيست اثر كاهش بر آن تمركز
 .است فقرزدايي براي شغلي هايفرصت

  :است شده ساخته راهبردي يزمينه سه پيرامون برنامه

  .متوسط و كوچك وكارهايكسب يتوسعه. 1
  .وري منابع و كربن كم، يا صنعت سبزبهرهتوليد صنعتي با . 2
  .محيط زيست و تغييرات اقليمي. 3



	
 قبا،خيابانشريعتي خيابان خيابان
 7 پالك نظامي، خيابان
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 بخش با مستقيم طور به متحد ملل سازمان صنعتي يتوسعه سازمان
 در تا كندمي همكاري دولتي، نهادهاي همچنين و خصوصي،

 صنعتي يتوسعه بزرگ، همچنين و متوسط كوچك، وكارهايكسب
 كه كندمي فراهم خدمات از ايگسترده يمجموعه. بگيرد شكل پايدار

 يزنجيره يتوسعه تا فناوري، تبادل تا انرژي و منابع وريبهره از
  .شودمي شامل را تجاري سازيظرفيت و بازاريابي تا ارزش،

 ياري ايران به همچنين متحد ملل سازمان صنعتي يتوسعه سازمان
 چندجانبه محيطيزيست قراردادهاي اجراي براي تا دهدمي

 تالش جهان محيطي زيست مسائل حل براي و كند سازيظرفيت
 ينابودكننده مواد حذف پيرامون مونترال يمعاهده همچون كند،

 و ،)POP( پايا آلي هايآالينده پيرامون استكهلم يمعاهده اوزون،
 .زيست محيط جهاني تسهيالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعت ساختن همراه در متحد ملل صنعتي يتوسعه سازمان توانايي
 زيست هاينگراني به رسيدگي براي تالش و زايي،اشتغال با سبز

 در ايويژه ازجايگاه بتواند سازمان اين كه است شده باعث محيطي،
 چندجانبه محيطي زيست قراردادهاي مجري هايسازمان ميان

  .شود برخوردار

 و تحليل ايرايانه الگوي از متحد  ملل صنعتي يتوسعه سازمان
 الگو، اين ينسخه آخرين. كندمي پشتيباني سنجيامكان گزارش

COMFAR III، هايپروژه تحليل براي ارزشمند ابزاري را خود 
 را COMFAR افزارينرم يبسته. است داده نشان گذاريسرمايه

 ملل سازمان صنعتي يتوسعه سازمان تهران دفتر از توانمي ايران در
 .كرد تهيه متحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 +98-21-22867362 فكس: 
 +98-21-22793700 تلفن: 

 19395 -1176:پستي صندوق

	.اورتانپلي بنديعايق فوم توليد در اوزون ينابودكننده مواد حذف .زعفران بخش در بنديبسته و استاندارد بهبود


