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Партнёр для дабрабыту

Дадзеная публікацыя знаёміць чытача з дзесяццю агенцтвамі сістэмы ААН,*
якія прадстаўлены ў Беларусі, і чатырма агенцтвамі ААН, якія працуюць з іншых краін,
а таксама з партнёрскай Міжнароднай арганізацыяй па міграцыі.**
*Міжнародны валютны фонд, хаця і не прадстаўлены ў дадзенай публікацыі, уваходзіць у краінавую каманду ААН.
**МАМ – арганізацыя, якая шчыльна працуе сумесна з ААН. У Беларусі МАМ уваходзіць у краінавую каманду ААН.

Карысці для партнёраў сістэмы ААН у Беларусі
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НЕЙТРАЛІТЭТ
Нашы партнёры цэняць імідж сістэмы ААН у Беларусі ў якасці
нейтральнага і кампетэнтнага партнёра, чыя праграмная дзейнасць
не мае дачынення да якіх-небудзь палітычных планаў і не
падтрымліваецца замежнымі ўрадамі.

ДАВЕР
Нашы партнёры атрымліваюць выгаду ад набытага намі даверу,
які дазваляе сістэме ААН у Беларусі па-сапраўднаму працаваць з усімі
трыма сектарамі – дзяржавай, бізнесам і грамадствам – праз
эфектыўныя механізмы супрацоўніцтва і наладжаныя стабільныя
працоўныя адносіны з усімі зацікаўленымі бакамі.

ДОСВЕД
Нашы партнёры шануюць велізарны глабальны і рэгіянальны досвед
і найлепшыя практыкі, якія сістэма ААН у Беларусі прапаноўвае краіне.

СТАНДАРТЫ
Нашы партнёры ўдзячныя за высокі ўзровень празрыстасці
і справаздачнасці, які дасягаецца за кошт выкарыстання сучасных
міжнародных стандартаў у галіне кіравання праектамі, маніторынгу
і ацэнкі, закупак і прафесійных рэсурсаў.

ГНУТКАСЦЬ
Нашы партнёры захапляюцца надзвычайным узроўнем гнуткасці
ў рамках акрэсленых прыярытэтаў, што дазваляе сістэме ААН у Беларусі
пастаянна карэктаваць свае праграмы і рэсурсы адпаведна новым
патрабаванням.

Зорка тэнісу Марыя Шарапава, Пасол добрай волі ПРААН

Empowered lives.
Resilient nations.

Паскараем развіццё

Праграма развіцця Арганізацыі Аб'яднаных Нацый (ПРААН)

У 2006–2010 гадах
ПРААН змабілізавала
73,4 мільёна долараў
донарскага
фінансавання на свае
праграмы і праекты
ў Беларусі

Хто мы
ПРААН з'яўляецца глабальнай сеткай ААН у галіне развіцця, арганізацыяй,
якая падтрымлівае пераўтварэнні і далучае краіны да ведаў, досведу
і рэсурсаў. ПРААН прысутнічае ў 166 краінах, працуючы з імі над іх
уласнымі адказамі на глабальныя і нацыянальныя патрэбы ў галіне
развіцця. ПРААН таксама дапамагае краінам прыцягваць і эфектыўна
выкарыстоўваць рэсурсы ААН і іншую міжнародную дапамогу.
Сусветныя лідары далі абяцанне дасягнуць Мэтаў развіцця тысячагоддзя
да 2015 года, і сетка ПРААН злучае ды каардынуе глабальныя і
нацыянальныя намаганні па дасягненні гэтых мэтаў. Наша задача –
дапамагчы краінам знайсці і падзяліцца адказамі на запыты ў наступных
галінах:
-

дэмакратычнае кіраванне;
зніжэнне ўзроўню галечы;
прадухіленне крызісаў і аднаўленне;
навакольнае асяроддзе і энергетыка;
ВІЧ/СНІД.

Ва ўсіх нашых дзеяннях мы спрыяем абароне правоў чалавека
і ўзмацненню ролі жанчын.

Як мы дапамагаем Беларусі
Нашы паўнамоцтвы ў Беларусі вызначаныя пагадненнем з урадам,
якое патрабуе ад ПРААН падтрымліваць і дапамагаць нацыянальным
намаганням, скіраваным на вырашэнне найважнейшых праблемаў
эканамічнага развіцця, сацыяльнага прагрэсу і жыццёвых стандартаў.
У Беларусі ПРААН працуе ў некалькіх галінах:
- мы забяспечваем выкананне буйных грантаў, якія цалкам
пакрываюць патрэбы беларускай сістэмы аховы здароўя ў леках супраць
ВІЧ/СНІДу і дапамагаюць стварыць сучасную сістэму дыягностыкі, уліку
і лячэння выяўленых выпадкаў сухотаў;

Заставайцеся на сувязі:
Праграма развіцця Арганізацыі
Аб'яднаных Нацый (ПРААН)
вул. Кірава, 17, 220050 Мінск,
Беларусь
тэл.: +375 (17) 227 48 76
факс: +375 (17) 226 03 40
E-mail: fo.blr@undp.org
www.undp.by

- мы прапагандуем развіццё малых і сярэдніх прадпрыемстваў,
а таксама выкарыстанне мікрафінансавання ў якасці новага механізму
падтрымкі бізнесу і дапамогі ўраду ў распрацоўцы мадэлі сацыяльнай
палітыкі па зніжэнні ўзроўню галечы;
- мы займаемся аховай навакольнага асяроддзя і прыродакарыстаннем, разам з паляпшэннем энергетычнай эфектыўнасці;
- мы дапамагаем Беларусі ва ўкараненні новых метадаў эфектыўнага і
адказнага дзяржаўнага кіравання і чалавечай бяспекі, надаючы
асаблiвую ўвагу пераадоленню наступстваў Чарнобыльскай аварыi і
развіццю пацярпелых тэрыторый.
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Яднаемся дзеля дзяцей

Фотаздымак Аляксандра Канатопа

Дзіцячы фонд ААН (ЮНІСЭФ)

1 чэрвеня 2009 года
каля 1 мільёна
карыстальнікаў
наведалі
www.unicef.by,
каб даведацца
аб праекце ранняга
развіцця «Народныя
казкі для дзетак»

Хто мы
ЮНІСЭФ адстойвае абарону правоў дзяцей, дапамагаючы задавальняць
іх падставовыя патрэбы і пашыраць іх магчымасці максiмальнага
выкарыстання патэнцыялу. ЮНІСЭФ кіруецца Канвенцыяй аб правах
дзіцяці ды імкнецца зацвердзіць правы дзіцяці ў якасці ўстойлівых
этычных прынцыпаў і міжнародных стандартаў паводзінаў у дачыненні
дзяцей.
ЮНІСЭФ з'яўляецца галоўным абаронцам правоў дзяцей, які працуе ў 190
краінах з дапамогай краінавых праграм і нацыянальных камітэтаў.
ЮНІСЭФ у сваёй дзейнасці абапіраецца на супрацоўніцтва як з органамі
дзяржаўнай улады, так і з грамадзянскай супольнасцю дзеля пабудовы
свету, прыдатнага для жыцця дзяцей.
ЮНІСЭФ займаецца ўсімі аспектамі жыцця дзіцяці: дагляд, адукацыя,
ахова здароўя і абарона. ЮНІСЭФ імкнецца да гарантавання ўрадамі
павагі і заахвочвання правоў дзіцяці. Ён актыўна заклікае моладзь і дзяцей
да ўдзелу ў ацэнцы іх патрэбаў, распрацоўцы рашэнняў, фармаванні
стратэгій і іх ажыццяўлення.

Як мы дапамагаем Беларусі
Прадстаўніцтва ЮНІСЭФ у Беларусі было заснавана ў 1997 годзе.
Яно падтрымлівае праграмы і праекты, распрацаваныя сумесна
з урадавымі і няўрадавымі арганізацыямі Беларусі, з ухілам на развіццё
дзяцей у раннім узросце, здароўе і развіццё дзяцей і моладзі ды абарону
дзяцей ад ВІЧ/СНІДу.

Заставайцеся на сувязі:
Дзіцячы фонд ААН (ЮНІСЭФ)
вул. Чырвонаармейская, 22а,
офісы 76–78, 220030 Мінск,
Беларусь
тэл.: + 375 (17) 227 78 22
+ 375 (17) 210 55 89
+ 375 (17) 210 26 50
E-mail: jnovichenok@unicef.org
www.unicef.by
www.unicef.org

Шляхам прапаганды і рэгулярнай дзейнасці на падставе сваёй краінавай
праграмы ЮНІСЭФ імкнецца да пазітыўнага ўздзеяння на жыццё дзяцей
і асабліва найбольш уразлівых груп сярод іх (дзяцей з асаблівымі
патрэбамі, дзяцей без бацькоўскай апекі, маладых правапарушальнікаў,
пацярпелых ад ВІЧ сем'яў), каб павялічыць іх магчымасці карыстацца
сваімі правамі на выжыванне, развіццё, абарону і ўдзел у грамадскім
жыцці.
Пэўныя мерапрыемствы былі зладжаныя, каб дапамагчы прывесці
нацыянальнае заканадаўства, сістэму палітычных поглядаў на аказанне
паслуг і абарону правоў да больш строгай адпаведнасцi Канвенцыі
аб правах дзіцяці.
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Кожны важны

Фотаздымак Jani Bryson

Фонд насельніцтва ААН (ЮНФПА)

Падчас перапісу
насельніцтва
Беларусі ў 2009 годзе
ЮНФПА забяспечыў
абсталяванне,
якое дазволіла
статыстыкам
пераўтварыць
13 мільёнаў анкет
у 32 мільёны табліц
з дэмаграфічнымі
дадзенымі

Хто мы
ЮНФПА адстойвае права кожных жанчыны, мужчыны і дзіцяці
на атрыманне асалоды ад жыцця ў здароўі і роўных магчымасцях.
ЮНФПА падтрымлівае краіны ў выкарыстанні дэмаграфічных дадзеных
для распрацоўкі палітыкі і праграм па зніжэнні ўзроўню галечы
і дасягненні стану, калі кожная цяжарнасць – жаданая, кожныя роды –
бяспечныя, кожны малады чалавек пазбаўлены пагрозы ВІЧ/СНІДу, а да
кожнай дзяўчыны і жанчыны ставяцца з годнасцю і павагай.
Тры асноўныя напрамкі працы:
- насельніцтва і развіццё: ЮНФПА дапамагае ўрадам у зборы
дадзеных аб колькасці насельніцтва і тэндэнцыях у мэтах належнага
вырашэння бягучых і будучых запатрабаванняў людзей;
- рэпрадукцыйнае здароўе: ЮНФПА падтрымлівае намаганні ўрада
па забеспячэнні кожнаму свабоднага доступу да паслугаў па рэпрадукцыйным здароўі. Паляпшэнне матчынага здароўя з'яўляецца адным з
галоўных прыярытэтаў ЮНФПА ў глабальным маштабе;
- гендарная роўнасць: ЮНФПА працуе дзеля спынення гвалту
на падставе гендару і прыцягвае шырокую ўвагу да гендарных пытанняў
з дапамогай прававых і палітычных рэформаў, а таксама збору дадзеных
з улікам гендарных аспектаў.

Як мы дапамагаем Беларусі
З 1994 года ЮНФПА забяспечыў рэсурсы для Беларусі на суму больш
за 3,7 мільёна долараў. ЮНФПА прапаноўвае міжнародны досвед
для дапамогі краіне ў наступных галінах:
Насельніцтва і развіццё
- распрацоўка нацыянальнай дэмаграфічнай палітыкі;
- правядзенне перапісаў насельніцтва Беларусі ў 1999 і 2009 гадах;
- навучанне па пытаннях дэмаграфіі асобаў, якія прымаюць рашэнні.

Заставайцеся на сувязі:
Фонд насельніцтва ААН
(ЮНФПА)
вул. Чырвонаармейская, 22а,
офіс 75, 220030 Мінск,
Беларусь
тэл.: + 375 (17) 227 45 27
факс: + 375 (17) 227 45 08
E-mail: belarus@unfpa.org
www.un.by/unfpa

Рэпрадукцыйнае здароўе
- забеспячэнне доступу моладзі і людзей, якія жывуць з ВІЧ/СНІДам
у Беларусі, да бясплатных высакаякасных паслуг і інфармацыі па пытаннях
рэпрадукцыйнага здароўя;
- iнтэграцыя гэтых пытанняў у адукацыйныя планы навучальных
устаноў і падрыхтоўка медычнага персаналу.
Гендарная роўнасць
- адстойванне гендарнай роўнасці ў Беларусі (у тым ліку каардынацыя
мерапрыемстваў, якiя праводзiлiся ААН супраць хатняга гвалту,
і правядзенне першага нацыянальнага даследавання па пытаннях хатняга
гвалту ў Беларусі);
- ажыццяўленне палітыкі краіны ў галіне гендарнай роўнасці.
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Фотаздымак Juanmonino

Дапамагаем бежанцам адбудаваць іх жыцці

Упраўленне Вярхоўнага камісара ААН
па справах бежанцаў (УВКБ ААН)

Па стане на студзень
2010 года колькасць
асоб, якімі займаецца
УВКБ ААН у Беларусі,
склала 8456,
у тым ліку 7799
прызнаных асобамі
без грамадзянства

Хто мы
УВКБ ААН было ўтворана ў 1951 годзе для абароны бежанцаў і пошуку
доўгатэрміновых рашэнняў іх праблем. УВКБ ААН з'яўляецца цалкам
непалітычнай, гуманітарнай і сацыяльнай арганізацыяй, якая імкнецца
забяспечыць абарону і дапамогу асобам, падмандатным УВКБ ААН,
у бесстароннім парадку, на падставе іх патрэбаў і незалежна ад расы,
рэлігіі, палітычных перакананняў, полу і іншых сацыяльных
характарыстык.
Сёння УВКБ ААН дапамагае больш як 43 мільёнам бежанцаў і ўнутраных
перасяленцаў, якія пакінулі свае краіны паходжання і месцы жыхарства
з-за пераследу, вайны і гвалту.
УВКБ ААН было адзначанае Нобелеўскай прэміяй міру ў 1954 і 1981 гадах
за дапамогу больш як 55 мільёнам людзей пачаць новае жыццё.

Як мы дапамагаем Беларусі
Прадстаўніцтва УВКБ ААН у Беларусі было заснавана ў 1995 годзе. Роляй
УВКБ ААН у Беларусі з'яўляецца супрацоўніцтва з урадам і падтрымка
яго намаганняў па выкананні міжнародных абавязкаў, якія тычацца
абароны бежанцаў, а таксама па кантролі за прадухіленнем і скарачэннем
безграмадзянства. УВКБ ААН дапамагае ў нарошчванні патэнцыялу ўрада
і няўрадавых арганізацый па вырашэнні праблем, датычных бежанцаў
і асобаў без грамадзянства.

Заставайцеся на сувязі:
Упраўленне Вярхоўнага
камісара ААН па справах
бежанцаў (УВКБ ААН)
вул. Чырвонаармейская, 22а,
офісы 79–80, 220030 Мінск,
Беларусь
тэл.: +375 (17) 328 69 61
+375 (17) 328 56 35
факс: +375 (17) 328 36 15
E-mail: blrmi@unhcr.org
www.unhcr.org.ua/unhcr_bel

Бенефіцыярамі праграм абароны і дапамогі УВКБ ААН з'яўляюцца
бежанцы і асобы, якія шукаюць прытулку, зарэгістраваныя ў УВКБ ААН
і/ці органах улады. З 2009 года УВКБ ААН надае больш увагі інтэграцыі
прызнаных бежанцаў. УВКБ ААН інвеставала каля 8,6 мільёна долараў
у аперацыйную дзейнасць на працягу 1995–2010 гадоў. У цяперашні час
на дадатак да сваёй гадавой праграмы УВКБ ААН пры фінансавай
падтрымцы Еўрапейскага Саюза рэалізуе два праекты, накіраваныя
на ўмацаванне патэнцыялу абароны правоў у Беларусі і мясцовую
інтэграцыю бежанцаў у Беларусі, Малдове і Украіне. Значная частка гэтых
сродкаў была выкарыстана для паляпшэння інфраструктуры і ўмоваў
жыцця мясцовых жыхароў.
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Садзейнічаем сусветнаму здароўю

Кадравыя рэсурсы сістэмы аховы здароўя з'яўляюцца важным аспектам супрацоўніцтва САЗ з краінай. Фотаздымак Jodi Jacobson

Сусветная арганізацыя здароўя (САЗ)

Падчас пандэміі
грыпу А (H1N1)
у Беларусі ў 2009
годзе САЗ хутка
забяспечыла шпіталі
60 000 камплектаў
леку «Oseltamivir»,
які выратаваў жыцці
многіх беларусаў

Хто мы
САЗ з'яўляецца накіроўваючым і каардынуючым агенцтвам у галіне
міжнароднай аховы здароўя ў рамках сістэмы ААН. Яна працуе
для дасягнення максімальна магчымага ўзроўню здароўя ўсіх людзей.
САЗ выконвае вядучую ролю ў вырашэнні праблем глабальнай аховы
здароўя, у вызначэннi напрамкаў для даследаванняў у галіне аховы
здароўя, усталяваннi нормаў і стандартаў, у распрацоўцы палітыкі
на падставе фактычных дадзеных, забяспечвае тэхнічную падтрымку
краінам, а таксама маніторынг і ацэнку тэндэнцый стану здароўя.
САЗ падтрымлівае нацыянальную палітыку па ўмацаванні сістэмы аховы
здароўя. Гэта ўключае забеспячэнне дапаможнiкамi, развіццё сувязяў
на месцах у падтрымку тэхнічнага супрацоўніцтва, стварэнне стандартаў
і пагадненняў, гарантаванне каардынацыі захадаў у галiне грамадскага
здароўя, а таксама правядзенне і садзейнiчанне даследаванням у галіне
аховы здароўя. Праз САЗ урады могуць сумесна вырашаць глабальныя
праблемы аховы здароўя і паляпшаць дабрабыт людзей.

Як мы дапамагаем Беларусі
Заснаванае ў 1994 годзе, Бюро САЗ у Беларусі аказвае дапамогу краіне
ў паляпшэнні сістэмы аховы здароўя і прапагандуе грамадскае здароўе.
Асноўнымі прыярытэтамі для Бюро САЗ у Беларусі з'яўляюцца:
- умацаванне сістэмы аховы здароўя: САЗ працуе, каб забяспечыць
удасканаленне сicтэмы фінансавання аховы здароўя, сістэмы закупак
лекаў, абсталявання і матэрыялаў, а таксама сістэмы кадравых рэсурсаў;

Заставайцеся на сувязі:
Бюро Сусветнай арганізацыi
здароўя (САЗ)
вул. Фабрыцыуса, 28, п. 401,
220007 Мінск, Беларусь
тэл.: +375 (17) 222 04 19
+375 (17) 222 04 45
факс: +375 (17) 226 21 65
E-mail: zae@euro.who.int
www.euro.who.int/en/wherewe-work/member-states/belarus

- эпiдэмiялагiчны нагляд, прафілактыка і лекаванне неінфекцыйных
захворванняў: САЗ дапамагае распрацоўваць комплексныя падыходы
да прафілактыкі і лячэння з асаблівай увагай да злоўжывання алкаголем
і тытунем як асноўных фактараў рызыкі;
- гарантаванне бяспекі навакольнага асяроддзя: САЗ працуе
над праблемай фактараў навакольнага асяроддзя, якія ўздзейнiчаюць
на стан здароўя;
- узмацненне патэнцыялу сістэмы аховы здароўя: САЗ забяспечвае
найлепшы міжнародны досвед у галіне прафiлактыкi і лячэння асноўных
інфекцыйных захворванняў, з асаблівай увагай да ВІЧ/СНІДу
і туберкулёзy.
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колькасць новых інфекцый, смерцяў, абумоўленых СНІДам, і дыскрымінацыю

Імкнёмся звесцi да нуля

Вячаслаў Самарын, старшыня Беларускай супольнасці людзей, якія жывуць з ВІЧ-iнфекцыяй. Фотаздымак Вольгi Грынь

Аб'яднаная праграма ААН па ВІЧ/СНІДзе (ЮНЭЙДС)

Колькасць людзей,
якія атрымліваюць
антырэтравірусную
тэрапію ў Беларусі,
узрасла з 11 у 2003
годзе да 2614 чалавек
у 2010 годзе

Хто мы
ЮНЭЙДС – інавацыйнае партнёрства, якое ачольвае працэс дасягнення
светам усеагульнага доступу да прафілактыкі, лячэння, дагляду
і падтрымкі ў звязку з ВІЧ. ЮНЭЙДС выконвае сваю місію:
- спалучаючы намаганні сістэмы ААН, грамадзянскай супольнасці,
урадаў, прыватнага сектара, міжнародных інстытуцыяў і людзей,
якія жывуць з ВІЧ і найбольш закранутыя эпідэміяй;
- маніфестуючы салідарнасць з людзьмі, найбольш закранутымі ВІЧ,
у абарону чалавечай годнасці, правоў чалавека і гендарнай роўнасці;
- мабілізуючы палітычныя, тэхнічныя, навуковыя і фінансавыя
рэсурсы і кантралюючы дасягненне вынікаў як з боку самой праграмы,
так і з боку нашых партнёраў;
- падтрымліваючы рэалізатараў змен праз доступ да стратэгічнай
інфармацыі ды аргументацыі з мэтаю паўплываць на забеспячэнне
рэсурсамі тых кірункаў, дзе яны дадуць найбольшы вынік і паспрыяюць
рэвалюцыйным зменам у прафілактыцы ВІЧ-інфекцыі;
- спрыяючы ўсебаковаму лідарству дзяржаў у ажыццяўленні
ўстойлівых праграмаў, інтэграваных і спалучальных з дзяржаўнаю
палітыкай у галіне аховы здароўя і развіцця.

Як мы дапамагаем Беларусі
У 2011 годзе, праз 30 гадоў пасля выяўлення віруса імунадэфіцыту
чалавека, ВІЧ-інфекцыя застаецца глабальнай праблемай,
беспрэцэдэнтнай па сваім маштабе. Паводле афіцыйных звестак,
каля 33 мільёнаў чалавек ва ўсім свеце сёння жывуць з ВІЧ-iнфекцыяй.
Распаўсюджанасць ВІЧ-iнфекцыi па-ранейшаму ўздымаецца ў рэгіёне
Усходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі.

Заставайцеся на сувязі:
Аб'яднаная праграма ААН
па ВІЧ/СНІДзе (ЮНЭЙДС)
вул. Чырвонаармейская, 22а,
офіс 68, 220030 Мінск,
Беларусь
тэл.: + 375 (17) 220 24 61
факс: + 375 (17) 220 24 62
E-mail: gvozdevae@unaids.org
www.unaids.org

У Беларусі зарэгістравана 11 929 выпадкаў ВІЧ-інфекцыі. Большасць
асобаў з ВІЧ-пазітыўным статусам складаюць маладыя людзі ад 15 да
29 гадоў. Праблема ВІЧ/СНІДу прызнаная адной з прыярытэтных праблем
для Беларусі.
Прадстаўніцтва ЮНЭЙДС у Беларусі разам з партнёрамі працуе ў мэтах
паляпшэння нацыянальнай каардынацыі і палітычных рашэнняў у адказ
на ВІЧ-iнфекцыю, умацавання нацыянальнай сістэмы маніторынгу і
ацэнкі, а таксама атрымання стратэгічна важнай інфармацыі і аналізу.
ЮНЭЙДС падтрымлівае арганізацыі грамадзянскай супольнасці
і людзей, якія жывуць з ВІЧ-iнфекцыяй, у барацьбе са стыгматызацыяй
і дыскрымінацыяй.
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Забяспечваем гуманную міграцыю

Міжнародная арганізацыя па міграцыі (МАМ)

МАМ падтрымлівае
распрацоўку першага
ў Беларусі
электроннага
пашпарта, які будзе
прэзентаваны
ў бліжэйшы час

Хто мы
МАМ з'яўляецца вядучай міжурадавай арганізацыяй у галіне міграцыі,
якая спрыяе ўкараненню гуманнай і спарадкаванай міграцыі
на карысць усіх удзельнiкаў працэсу. МАМ забяспечвае паслугамі і
кансультацыямі ўрады і мігрантаў.
МАМ працуе ў чатырох галінах кіравання міграцыйнымі працэсамі:
- міграцыя і развіццё: выкарыстанне патэнцыялу міграцыі ў мэтах
развіцця на карысць мігрантаў і грамадстваў;
- спрыянне міграцыі: забеспячэнне палітычнага і тэхнічнага
кансультавання ўрадаў па пытаннях рэгулявання міграцыі, напрыклад,
працаўладкавання, моўнага і культурніцкага арыентавання, консульскіх
паслуг, трэнінгаў і інтэграцыі;
- рэгуляванне міграцыі: дапамога ўрадам у распрацоўцы і рэалізацыі
міграцыйнай палітыкі, заканадаўчых і адміністрацыйных механізмаў,
напрыклад, трэнінгаў па кіраванні межамі, візавай сістэме, рэгуляванні
ўезду і знаходжання, па зборы і выкарыстанні біяметрычнай інфармацыі,
праграм па барацьбе з гандлем і кантрабандай людзей;
- прымусовая міграцыя: дапамога бежанцам у надзвычайных
выпадках.

Як мы дапамагаем Беларусі
З моманту адкрыцця свайго прадстаўніцтва ў краіне ў 1996 годзе МАМ
у Беларусі працуе над асноўнымі нацыянальнымі міграцыйнымі
прыярытэтамі.
У цяперашні час МАМ у Беларусі працуе ў дзвюх асноўных галінах:
- барацьба з гандлем людзьмі: МАМ дапамагае ў абароне
і рэінтэграцыі ахвяр, судовым пeраследзе злачынцаў і прадухіленні
гандлю людзьмі. У 2002–2010 гадах 2000 ахвяр гандлю людзьмі атрымалі
дапамогу па рэінтэграцыі;

Заставайцеся на сувязі:
Міжнародная арганізацыя
па міграцыі (МАМ)
Горны зав., 3,
220005 Мінск, Беларусь
тэл.: + 375 (17) 288 27 42/43
факс: + 375 (17) 288 27 44
E-mail: iomminsk@iom.int
www.iom.int

- дапамога ў добраахвотным вяртанні на радзiму: МАМ дапамагае
Беларусi ў выкарыстанні сістэмы добраахвотнага вяртання дадому з
улікам найлепшага міжнароднага досведу. З 2007 года МАМ дапамагла
209 асобам у добраахвотным вяртанні дадому.
МАМ у Беларусі таксама плануе іншыя дзеянні для ўмацавання кіравання
міграцыяй і садзейнічання памежнаму руху з Польшчай. У выніку
Беларусь будзе мець сучасны патэнцыял бяспекі межаў, а беларускія
грамадзяне будуць адпраўляцца ў падарожжы з міжнароднымі
электроннымі пашпартамі. Жыхары памежжа Беларусі і Польшы
атрымаюць зручны спосаб перасячы мяжу з пашыранай інфраструктурай
і паслугамі.
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Знаходзім рашэнні для развіцця

Аператар газавай кацельнай станцыі ў Чавусах:
«Дзякуючы новаму абсталяванню мы можам зберагчы шмат паліва. У кацельнi чыста, не пахне газам, а мае ўмовы працы проста цудоўныя»

Сусветны банк

Сярэдняя
працэнтная стаўка
за доўгатэрміновыя
пазыкі Сусветнага
банка склала для
Беларусі ў 2010 годзе
менш за 1%

Хто мы
Сусветны банк – незаменная крыніца фінансавай і тэхнічнай падтрымкі
краінам на шляху развіцця ва ўсім свеце.
Сусветны банк не з'яўляецца банкам у звыклым сэнсе слова.
Ён складаецца з дзвюх унікальных устаноў: Міжнароднага банка
рэканструкцыі і развіцця (МБРР), мэта якога заключаецца ў барацьбе
з беднасцю ў краінах з сярэднім узроўнем дастатку, і Асацыяцыі
міжнароднага развіцця (АМР), дзейнасць якой скіравана
на найбяднейшыя краіны свету.
Сусветны банк выдзяляе доўгатэрміновыя пазыкі пад малую працэнтную
стаўку, беспрацэнтныя крэдыты і гранты краінам на шляху развіцця
на інвестыцыі ў адукацыю, ахову здароўя, дзяржаўнае кіраванне,
інфраструктуру, банкаўскае развіццё і развіццё прадпрымальніцтва,
сельскую гаспадарку, ахову навакольнага асяроддзя і прыродных
рэсурсаў ды на іншыя мэты.

Як мы дапамагаем Беларусі
Сусветны банк падтрымлівае Беларусь у некалькіх кірунках: мы спрыяем
неабходным эканамічным і структурным зменам ва ўмовах пераходнай
эканомікі, гарантуем сацыяльную падтрымку самай неабароненай
частцы грамадства і вырашаем праблемы ў сферы аховы навакольнага
асяроддзя і энергетыкі. У 2009–2010 гадах былі прыняты рашэнні
аб выдачы Беларусі амаль 550 мільёнаў долараў (ці 60 % ад усіх пазык, якія
краіна атрымала ад Сусветнага банка за апошнiя 19 гадоў), што сведчыць
як пра рост патрэб у перыяд крызісу, так і пра больш шчыльны дыялог
пра структурныя змены. На дадзены момант Беларусь атрымлівае
фінансаванне Сусветнага банка для пяці праектаў па рэформах
інфраструктуры.
Некаторыя чаканыя вынікі:

Заставайцеся на сувязі:
Сусветны банк
вул. Герцэна, 2a, 220030 Мінск,
Беларусь
тэл.: +375 (17) 226 52 84
факс: +375 (17) 211 03 14
E-mail: binfo@worldbank.org
www.worldbank.org.by

- удасканаліць 53 км дарогі М5, якая злучае Мінск і Бабруйск,
замяніўшы дзвюхпалосную аўтамагістраль чатырохпалоснай да 2014
года;
- пабудаваць у Гродне сучасны механічны завод сартавання смецця
з магутнасцю 120 000 тон/год да 2016 года;
- забяспечыць 1,7 мільёна жыхароў з 20 раёнаў краіны надзейным
доступам да чыстай вады да 2013 года.
Праграма Сусветнага банка па аналітычнай і тэхнічнай падтрымцы
дапамагае вырашаць найбольш актуальныя праблемы і ажыццяўляць
найбольш прыярытэтныя рэформы. Эксперты Сусветнага банка рыхтуюць
некалькі дыягнастычных дакладаў пра беларускую мадэль эканамічнага
развіцця, яе дзяржаўны бюджэт і рэгуляванне яе фінансавых рынкаў,
на аснове якіх будуць удасканальвацца структурныя рэформы. Сусветны
банк ужо выказаў (ці рыхтуе) свае рэкамендацыі па пытаннях транспарту,
лясной гаспадаркі, водазабеспячэння, аднаўляльных крыніц энергіі
і сацыяльнай падтрымкі, а таксама па пенсійнай рэформе.
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Ствараем магчымасці там, дзе яны найбольш патрэбныя

Падтрымка развіцця прадпрыемстваў малога і сярэдняга бізнесу – адзін з асноўных накірункаў дзейнасці IFC у Беларусі

Міжнародная фінансавая карпарацыя (IFC)

IFC з'яўляецца адным
з вядучых замежных
інвестараў у Беларусі
і на дадзены момант
уклала ў прыватны
сектар краіны больш
за 300 мільёнаў
долараў

Хто мы
IFC, удзельнік Групы Сусветнага банка, з'яўляецца найбуйнейшым у свеце
фінансавым інстытутам у галіне развіцця, дзейнасць якога скіравана
на прыватны сектар. IFC прызнана сусветным лідарам у галіне
фінансавання развіцця ў прыватным сектары.
Мы ствараем магчымасці для выхаду людзей са стану галечы
і паляпшэння ўмоў жыцця.
Кіруючыся нашым бачаннем і мэтамі, мы робім унікальны ўклад у справу
развіцця. Мы інвестуем, прапаноўваем кансультатыўную дапамогу,
мабілізуем капітал і кіруем актывамі, забяспечваючы рашэнні
для ўсеагульнага і ўстойлівага свету.
У 2011 фінансавым годзе, нягледзячы на глабальную эканамічную
нявызначанасць, мы дапамагалі нашым кліентам ствараць новыя
працоўныя месцы, паляпшаць экалагічныя паказчыкі працы,
падтрымліваць мясцовае насельніцтва. Пры гэтым аб'ём нашых
інвестыцый за гэты год стаў найбольшым за ўсю гісторыю, дасягнуўшы
амаль 19 мільярдаў долараў.

Як мы дапамагаем Беларусі
Беларусь далучылася да IFC у 1992 годзе. IFC пачала сваю дзейнасць
у краіне з рэалізацыі пілотных кансультатыўных праектаў у галіне дробнай
прыватызацыі і стварэння спрыяльных умоў для вядзення бізнесу.
У дадзены момант IFC ажыццяўляе ў Беларусі дзве праграмы
кансультатыўнай дапамогі:

Заставайцеся на сувязі:
Міжнародная фінансавая
карпарацыя (IFC)
Партызанскі пр-т, 6a,
220033 Мінск, Беларусь
тэл.: +375 (17) 228 17 79
факс: +375 (17) 222 74 40
E-mail:
ce2-belarusmailbox@ifc.org
www.ifc.org/europe/belarus

- праграма па паляпшэнн і рэгулявання бізнесу і спрыянн і
прыцягненню інвестыцый дапамагае ўраду пашырыць прыватны сектар
і палепшыць інвестыцыйны клімат шляхам мадэрнізацыі рэгуляцыйнай
палітыкі і ўмацавання адпаведных дзяржаўных інстытутаў;
- праграма харчовай бяспекі накіравана на павышэнне
канкурэнтаздольнасці беларускіх прадпрыемстваў харчовай
прамысловасці праз паляпшэнне стандартаў і працэдур гарантавання
харчовай бяспекі.
Інвестыцыі IFC у прыватныя кампаніі ў Беларусі хутка ўзраслі за апошнія
гады – з 40,8 мільёна долараў, інвеставаных у тры праекты ў 2008
фінансавым годзе, да 125 мільёнаў, інвеставаных у восем праектаў у 2011
фінансавым годзе.
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Адстойваем годную працу для ўсіх

Міжнародная арганізацыя працы (МАП)

МАП бароніць добрыя
і справядлівыя ўмовы
працы пры дапамозе
стандартаў
і дыялогу паміж
урадам,
працадаўцамі
і прафсаюзамi

Хто мы
Асноўнымі мэтамі МАП з'яўляюцца спрыянне правам у сферы працы,
пашырэнне магчымасцяў для годнай занятасці, павелічэнне сацыяльнай
абароны і ўмацаванне дыялогу па пытаннях працы.
Унікальная трохбаковая структура МАП аб'ядноўвае і дае роўныя галасы
працаўнікам, працадаўцам і ўрадам у сумесным фармуляванні палітыкі
і праграм ды забяспечвае адлюстраванне пазіцыяў сацыяльных
партнёраў у выкарыстанні працоўных стандартаў.
Праца займае цэнтральнае месца ў дабрабыце чалавека. МАП адстойвае
«поўнае, вольна абранае і прадукцыйнае працаўладкаванне» ў якасці
мэты ва ўсіх краінах. На дадатак да забеспячэння прыбытку, праца можа
пракласці шлях да больш шырокага сацыяльнага і эканамічнага развіцця,
умацавання асобаў, іх сем'яў і супольнасцяў. Такі прагрэс, аднак,
залежыць ад годнай працы. Годная праца падсумоўвае імкненні людзей
у іх працоўным жыцці.

Як мы дапамагаем Беларусі
У Беларусі разнастайныя задачы МАП згрупаваны паводле наступных
стратэгічных мэтаў:

- міжнародныя працоўныя стандарты: урад Беларусі і сацыяльныя
партнёры супрацоўнічаць з МАП па ўжыванні Канвенцый МАП № 87
і № 98;

Заставайцеся на сувязі:
Міжнародная арганізацыя
працы (МАП)
Нацыянальны каардынатар
МАП у Беларусі
пр-т Пераможцаў, 23/2,
офіс 604, 220004 Мінск,
Беларусь
тэл.: +375 (17) 306 37 98
факс: +375 (17) 306 37 98
E-mail:
nikolai.tolmachev@undp.by
www.ilo.org

- дзейнасць працадаўцаў і працаўнікоў: моцныя арганізацыі
п р а ц а д аў ц аў і п р а ф с а ю з ы з ' я ўл я ю ц ц а ж ы ц цё в а в а ж н ы м і
для трохбаковага сацыяльнага дыялогу;

- занятасць: МАП забяспечвае тэхнічную падтрымку нацыянальных
стратэгій у галіне занятасці для ўсіх групаў насельніцтва, у тым ліку
праграмы працаўладкавання людзей з абмежаванымі магчымасцямі;

- ВІЧ/СНІД і сфера працы: МАП падтрымлівае распрацоўку
нацыянальнай палітыкі па ВІЧ-iнфекцыi на працоўных месцах, якая
прыцягвае ўсе тры бакі да падрыхтоўкі і выканання.
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Распаўсюджваем навіны

Фотаздымак Claudia Veja

Дэпартамент грамадскай інфармацыі ААН (ДГІ)

З 2007 года ДГІ
адзначае Дзень
правоў чалавека
нацыянальным
кінафестывалем
«Чалавечая годнасць,
роўнасць
і справядлівасць».
Фестываль штогод
наведваюць больш за
3500 гледачоў

Хто мы
Як грамадскі голас ААН, Дэпартамент грамадскай інфармацыі спрыяе
глыбейшаму разуменню дзейнасці Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.
ДГІ служыць надзейнай крыніцай актуальнай інфармацыі пра дзейнасць
ААН пры дапамозе розных сродкаў камунікацыi, уключна з прэсай,
тэлебачаннем, радыё, інтэрнэтам і новымі сацыяльнымі медыямі.
ДГІ падтрымлівае кантакты з журналістамі, распаўсюджвае інфармацыю
і матэрыялы для прэсы, ладзіць інтэрв'ю, прэс-канферэнцыі і брыфінгі.
Сумесна з глабальнай сеткай інфармацыйных цэнтраў ДГІ падае
інфармацыю для СМІ, урада, грамадзянскай супольнасці і шырокай
грамадскасці, даносячы галоўныя інфармацыйныя паведамленні ААН
да людзей ва ўсім свеце.

Як мы дапамагаем Беларусі
У адпаведнасці з пагадненнем паміж ААН і ўрадам краiны ДГІ ААН
у Беларусі распаўсюджвае навiны і падвышае iнфармаванасць
грамадскасці пра ролю і дзейнасць Арганізацыі. Асноўнай функцыяй ДГІ
ў Беларусі з'яўляецца садзейнічанне свядомаму разуменню працы і задач
ААН сярод грамадзян Беларусі.

Заставайцеся на сувязі:

Функцыямі ДГІ ў Беларусі ёсць: планаванне і каардынацыя
інфармацыйнай дзейнасці, звязанай з прыярытэтнымі пытаннямі ААН;
стварэнне і распаўсюджванне інфармацыйных прадуктаў ААН,
якія забяспечваюць сродкi масавай iнфармацыi і шырокую грамадскасць
поўнай і своечасовай інфармацыяй пра дзейнасць ААН; супрацоўнiцтва
з няўрадавымі арганізацыямі і адукацыйнымі ўстановамі з мэтай
пашырэння ведаў пра ААН.

Дэпартамент грамадскай
інфармацыі ААН (ДГІ)
вул. Кірава, 17, 220050 Мінск,
Беларусь
тэл.: +375 (17) 227 38 17
факс: +375 (17) 226 03 40
E-mail: dpi.staff.by@undp.org
www.un.by/dpi
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Адукоўваем свет

Фотаздымак Таццяны Аляксеевай

Арганізацыя Аб'яднаных Нацый
па пытаннях адукацыі, навукі і культуры (ЮНЭСКО)

Нясвіжскі палац,
Мірскі замак,
Белавежская пушча
і дуга Струвэ ўвайшлі
ў Спіс сусветнай
спадчыны ЮНЭСКО

Хто мы
Місіяй ЮНЭСКО з'яўляецца спрыянне ўмацаванню міру, выкараненню
галечы, устойліваму развіццю і міжкультурнаму дыялогу з дапамогай
адукацыі, навукі, культуры, камунікацыі ды інфармацыі. Арганізацыя
сярод iншага канцэнтруе свае намаганнi на двух глабальных прыярытэтах:
Афрыка і гендарная роўнасць.
ЮНЭСКО працуе на шэраг агульных мэтаў:
- забеспячэнне якаснай адукацыі для ўсіх і навучання праз усё жыццё;
- мабілізацыя навуковых ведаў і палітыкі ў інтарэсах устойлівага
развіцця;
- вырашэнне новых сацыяльных і этычных праблем;
- заахвочванне культурнай разнастайнасці, міжкультурнага дыялогу
і культуры міру;
- стварэнне iнклюзiўнага грамадства ведаў пры дапамозе
iнфармацыйных i камунiкацыйных тэхналогiяў.

Як мы дапамагаем Беларусі
Дзейнасць ЮНЭСКО ў Беларусі каардынуецца рэгіянальным бюро
ў Маскве ў партнёрстве з Нацыянальнай камісіяй па справах ЮНЭСКО
Рэспублікі Беларусь.

Заставайцеся на сувязі:
Арганізацыя Аб'яднаных Нацый
па пытаннях адукацыі, навукі
і культуры (ЮНЭСКО)
Бюро ЮНЕСКО в Москве
Большой Левшинский пер., 15,
стр. 2, 119034 Москва, Россия
тэл.: +7 (495) 637 29 62/53
+7 (495) 637 28 75
факс: +7 (495) 637 39 60
E-mail: moscow@unesco.org
www.unesco.org/moscow

Дзейнасць ЮНЭСКО ў Беларусі грунтуецца на аналізе бягучай сітуацыі
і прыярытэтаў Беларусі ў галіне адукацыі, прыродазнаўчых навук,
сацыяльных і грамадскіх навук, культуры, камунікацыі ды інфармацыі,
а таксама прадухілення ВІЧ/СНІДу.
Мэтамi дзейнасці ЮНЭСКО ў Беларусі з'яўляюцца павышэнне ролі навукі
ва ўстойлівым развіцці і ахове навакольнага асяроддзя; падтрымка
культурнай разнастайнасці шляхам захавання спадчыны і развіцця
міжкультурнага дыялогу; развіццё адукацыі ў галіне біяэтыкі; спрыянне
новым дасягненням у галіне інфармацыйных і камунікацыйных
тэхналогій; развіццё ролі культуры і адукацыі і мабілізацыя рэсурсаў
для прадухілення ВІЧ/СНІДу.
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Фотаздымак Alexandru Kacso

Вырошчваем ежу для 9 мільярдаў жыхароў планеты ў 2050 годзе

Арганізацыя харчавання і сельскай гаспадаркі (ФАО)

У Беларусі лясы
займаюць каля 40 %
плошчы,
а сельскагаспадарчыя
землі складаюць
каля 42 % . Краіна
можа атрымаць
значна большы плён
ад сваix прыродных
рэсурсаў, і ў гэтым
можа дапамагчы ФАО

Хто мы
Арганізацыя харчавання і сельскай гаспадаркі ААН каардынуе
міжнародныя намаганні па пераадоленні голаду. Дапамагаючы
як развітым краінам, так і краінам на шляху развіцця, ФАО дзейнічае
як нейтральны форум, дзе ўсе народы на роўных сустракаюцца дзеля
выпрацоўкі пагадненняў і абмеркавання палітыкі. ФАО таксама
з'яўляецца крыніцай ведаў і інфармацыі. Мы дапамагаем краінам
на шляху развіцця і краінам з пераходнай эканомікай у мадэрнізацыі
і паляпшэнні сельскай гаспадаркі, лясной і рыбнай гаспадаркі
ды забеспячэнні добрага харчавання для ўсіх. З моманту заснавання
ў 1945 годзе мы засяроджвалі асаблівую ўвагу на развіцці сельскай
мясцовасці, дзе жыве 70 % бедных і галодных людзей свету.
Дзейнасць ФАО ўлучае ў сябе чатыры асноўныя напрамкі:
-

забеспячэнне даступнасці інфармацыі;
абмен стратэгічным досведам;
забеспячэння месца сустрэчы для краін;
данясенне ведаў у краiны.

Як мы дапамагаем Беларусі
Беларусь далучылася да ФАО ў 2005 годзе. Дзейнасць ФАО ў Беларусі
каардынуе субрэгіянальнае бюро для краін Цэнтральнай і Усходняй
Еўропы ў Будапешце.
Для атрымання вынiку ад велізарнага экалагічнага патэнцыялу краіны
ФАО забяспечвае і плануе пашырыць сваю тэхнічную дапамогу. Сярод
прыярытэтных напрамкаў ФАО ў Беларусі ёсць бяспека харчовых
прадуктаў, лясная гаспадарка, ветэрынарыя, фітасанітарыя і іншыя
галіны, звязаныя з экалагічнай устойлівасцю. Беларусь мае права на
атрыманне тэхнічнай падтрымкі з боку ФАО.

Заставайцеся на сувязі:
Арганізацыя харчавання
і сельскай гаспадаркі (ФАО)
FAO Subregional Office for
Central and Eastern Europe
34 Benczur utca, Budapest
H-1068, Hungary / Венгрыя

ФАО праводзіла мерапрыемствы па назіранні за птушыным грыпам (AI),
планавала, ладзіла і ўдзельнічала ва ўнутрыкраінавых канферэнцыях,
нарадах і семінарах па AI. Акрамя таго, падрыхтоўка інструктараў
для інвентарызацыі састарэлых пестыцыдаў адбылася менавiта ў Мінску.
ФАО сумесна з іншымі ўстановамі ААН і Міністэрствам лясной гаспадаркі
Беларусі зарганізавала семінар у Мінску на тэму экалагічнага,
эканамічнага і сацыяльнага патэнцыялу для вытворчасці і выкарыстання
біяэнергіі ў СНД, надаючы асаблівую ўвагу энергіі на базе драўніны.

тэл.: +36 (1) 461 20 00
факс: +36 (1) 351 70 29
E-mail: fao-seur@fao.org
www.fao.org/europe/en
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Садзейнічаем супрацоўніцтву

Фотаздымак Angel Herrero de Frutos

Еўрапейская эканамічная камісія ААН (ЕЭК ААН)

У 2010 годзе ЕЭК ААН
правяла ацэнку
нацыянальнай
сістэмы інавацыяў
і нарматыўнапрацэдурных бар'ераў
для гандлю
ў Беларусі

Хто мы
ЕЭК ААН была заснавана Эканамічнай і Сацыяльнай Радай ААН у 1947
годзе ў якасці адной з пяці рэгіянальных камісій ААН. Яе асноўнай мэтай
ёсць садзейнічанне эканамічнаму супрацоўніцтву і інтэграцыі
на падставе: а) палітычнага дыялогу, б) развіцця міжнародных прававых
інструментаў, правілаў і ўсталявання нормаў і стандартаў, в) абмену
найлепшымі практыкамі і атрыманымі ўрокамі.
Асноўнымі напрамкамі дзейнасці ЕЭК ААН з'яўляюцца навакольнае
асяроддзе, жыллёвае будаўніцтва, землекарыстанне і насельніцтва;
транспарт; статыстыка; устойлівая энергетыка; гандаль і лесаматэрыялы;
а таксама эканамічнае супрацоўніцтва і інтэграцыя.
Усе дзеянні ЕЭК ААН у галіне тэхнічнага супрацоўніцтва маюць моцнае
рэгіянальнае ці субрэгіянальнае вымярэнне і імкнуцца забяспечыць
агульныя рашэнні памежных праблем.

Як мы дапамагаем Беларусі
ЕЭК ААН ажыццявіла агляд інавацыйнай дзейнасці Беларусі дзеля ацэнкі
нацыянальнай інавацыйнай сістэмы і распрацоўкі рэкамендацый
па павелічэнні эфектыўнасці працы. У рамках праекта па фінансаванні
інвестыцый у падвышэнне энергаэфектыўнасці ЕЭК ААН дапамагае
Беларусі ў паляпшэнні інвестыцыйнага клімату ў галіне тэхналогій
аднаўляльнай энергіі і фармаванні рынку энергаэфектыўнасці з мэтай
пераходу на самафінансаванне зніжэння выкідаў парніковых газаў.
Акрамя таго, у Мінску быў адкрыты Міжнародны энергетычны цэнтр.

Заставайцеся на сувязі:
Еўрапейская эканамічная
камісія ААН (ЕЭК ААН)
UNECE Technical Cooperation
Unit
Palais des Nations,
CH-1211, Genève 10,
Switzerland / Швейцарыя
тэл.: +41 (0) 22 917 24 92
факс: +41 (0) 22 917 03 09
E-mail: info.ece@unece.org
www.unece.org

Бягучая дзейнасць у межах Канвенцыі аб трансмежным забруджванні
паветра далёкага дзеяння надае асаблівую ўвагу Беларусі ў рамках
сумеснага праекта з Расіяй і Казахстанам. Праект накіраваны на дапамогу
Беларусі ў выкарыстанні і ратыфікацыі трох апошніх пратаколаў
да Канвенцыі. Акрамя таго, ЕЭК ААН ажыццяўляла дзеянні па ўмацаванні
нацыянальнага патэнцыялу Беларусі па палягчэнні перасячэння межаў
і скарачэнні нарматыўных і працэдурных бар'ераў у гандлі.
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Фотаздымак Sean Locke

Партнёр для дабрабыту

Арганізацыя Аб'яднаных Нацый
па прамысловым развіцці (ЮНІДА)

Арганізацыя
Аб'яднаных Нацый
па прамысловым
развіцці (ЮНІДА)
імкнецца да зніжэння
ўзроўню беднасці
праз устойлівае
прамысловае
развіццё. Мы хочам,
каб кожная краіна
мела магчымасць
развіваць квітнеючы
вытворчы сектар,
пашыраць свой удзел
у міжнародным гандлі
і захоўваць
навакольнае
асяроддзе

Хто мы
ЮНІДА спрыяе і паскарае развіццё прамысловасці, а таксама ўзмацняе
міжнароднае прамысловае супрацоўніцтва. ЮНІДА надае асаблівую
ўвагу тром асноўным тэматычным напрамкам для дасягнення
доўгатэрміновага ўздзеяння: змяншэнне галечы праз вытворчую
дзейнасць; стварэнне гандлёвага патэнцыялу; энергетыка і навакольнае
асяроддзе. Паслугі ЮНІДА заснаваны на дзвюх асноўных функцыях: у
якасці глабальнага форуму ЮНІДА стварае і распаўсюджвае веды ў
вытворчым сектары; як агенцтва па тэхнічным супрацоўнiцтве ЮНІДА
аказвае тэхнічную падтрымку і рэалізуе праекты для развіцця
прамысловасці.
У апошнія некалькі гадоў у адпаведнасці са сваім мандатам ЮНІДА
прыдумала канцэпцыю Зялёнай прамысловасці, каб разглядаць
устойлівае прамысловае развіццё ў кантэксце новых глабальных выклікаў
устойлівага развіцця. Зялёная прамысловасць азначае, што эканомікі
імкнуцца да больш устойлівага шляху росту праз укараненне зялёных
дзяржаўных інвестыцый і рэалізацыю грамадскіх ініцыятыў, якія
спрыяюць росту экалагічна адказных прыватных інвестыцый. Ініцыятыва
Зялёнай прамысловасці ЮНІДА стварае дасведчанасць, веды і патэнцыял.
Мы працуем з урадамі для падтрымкі прамысловых прадпрыемстваў,
якія ў сваю чаргу аказваюць падтрымку прадпрымальнікам ва ўсіх
аспектах, што тычацца экалагізацыі прамысловасці.

Як мы дапамагаем Беларусі
У дадзены момант ЮНІДА ажыццяўляе рэгіянальны праект з удзелам
Беларусі і развівае яшчэ адзін нацыянальны праект у Беларусі.

Заставайцеся на сувязі:
Арганізацыя Аб'яднаных Нацый
па прамысловым развіцці
(ЮНІДА)
UNIDO Country Officer
for Belarus
5 Wagramerstr., A-1400 Wien,
P.O. Box 300, Austria / Аўстрыя
тэл.: +43 (1) 260 26 3818
факс: +43 (1) 260 26 6822
E-mail: s.omelyan@unido.org
www.unido.org

Бягучы рэгіянальны праект па стварэнні офісаў ЮНІДА па інвестыцыях
і спрыянні тэхналогіі ў краінах ЕўрАзЭС накіраваны на падтрымку развіцця
супольнага рынку краін ЕўрАзЭС і іх інтэграцыі ў глабальную эканоміку
шляхам узмацнення рэгіянальнай канкурэнтаздольнасці праз прыток
інвестыцый і тэхналогій. Асноўная дапамога Беларусі накіравана
на садзейнічанне прамысловаму партнёрству і інавацыйным альянсам
беларускіх кампаній у краінах ЕўрАзЭС і на сусветных рынках.
Таксама плануецца нацыянальны праект па арганізацыйным умацаванні
і кансультацыйнай падтрымцы дзеля мадэрнізацыі вытворцаў
камплектуючых вырабаў. Праект падтрымае ніжэйшы сегмент
пастаўшчыкоў у аўтамабільнай прамысловасці Беларусі. Мясцовыя
пастаўшчыкі аўтамабільных камплектуючых вырабаў, асабліва малыя
і сярэднія прадпрыемствы, будуць выкарыстоўваць сучасныя методыкі
для паляпшэння якасці і прадукцыйнасці працэсу, каб стаць больш
канкурэнтаздольнымі на рынку.
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Кантакты
Праграма развіцця
Арганізацыі Аб'яднаных Нацый (ПРААН)
вул. Кірава, 17, 220050 Мінск, Беларусь
тэл.: + 375 (17) 227 48 76
факс: + 375 (17) 226 03 40
E-mail: fo.blr@undp.org
www.undp.by

Дзіцячы фонд ААН (ЮНІСЭФ)

Партызанскі пр-т, 6a, 220033 Мінск, Беларусь
тэл.: +375 (17) 228 17 79
факс: +375 (17) 222 74 40
E-mail: ce2-belarusmailbox@ifc.org
www.ifc.org/europe/belarus

Міжнародная арганізацыя працы (МАП)
Нацыянальны каардынатар МАП у Беларусі

вул. Чырвонаармейская, 22а, офісы 76–78,
220030 Мінск, Беларусь
тэл.: + 375 (17) 227 78 22;
+ 375 (17) 210 55 89; + 375 (17) 210 26 50
E-mail: jnovichenok@unicef.org
www.unicef.by
www.unicef.org

пр-т Пераможцаў, 23/2, офіс 604, 220004 Мінск, Беларусь
тэл.: +375 (17) 306 37 98
факс: +375 (17) 306 37 98
E-mail: nikolai.tolmachev@undp.by
www.ilo.org

Фонд насельніцтва ААН (ЮНФПА)

Дэпартамент грамадскай інфармацыі ААН (ДГІ)

вул. Чырвонаармейская, 22а, офіс 75,
220030 Мінск, Беларусь
тэл.: + 375 (17) 227 45 27
факс: + 375 (17) 227 45 08
E-mail: belarus@unfpa.org
www.un.by/unfpa

вул. Кірава, 17, 220050 Мінск, Беларусь
тэл.: +375 (17) 227 38 17
факс: +375 (17) 226 03 40
E-mail: dpi.staff.by@undp.org
www.un.by/dpi

Упраўленне Вярхоўнага камісара ААН
па справах бежанцаў (УВКБ ААН)

Арганізацыя Аб'яднаных Нацый
па пытаннях адукацыі, навукі і культуры (ЮНЭСКО)

вул. Чырвонаармейская, 22а, офісы 79–80,
220030 Мінск, Беларусь
тэл.: +375 (17) 328 69 61; + 375 (17) 328 56 35
факс: +375 (17) 328 36 15
E-mail: blrmi@unhcr.org
http://unhcr.org.ua/unhcr_bel

Бюро ЮНЕСКО в Москве
Большой Левшинский пер., 15, стр. 2, 119034 Москва, Россия
тэл.: +7 (495) 637 29 62/53; +7 (495) 637 28 75
факс: +7 (495) 637 39 60
E-mail: moscow@unesco.org
www.unesco.org/moscow

Бюро Сусветнай арганізацыi здароўя (САЗ)

Арганізацыя харчавання і сельскай гаспадаркі (ФАО)

вул. Фабрыцыуса, 28, п. 401, 220007 Мінск, Беларусь
тэл.: +375 (17) 222 04 19; +375 (17) 222 04 45
факс: +375 (17) 226 21 65
E-mail: zae@euro.who.int
www.euro.who.int/en/where-we-work/
member-states/belarus

FAO Subregional Office for Central and Eastern Europe
34 Benczur utca, Budapest H-1068, Hungary / Венгрыя
тэл.: +36 (1) 461 20 00
факс: +36 (1) 351 70 29
E-mail: fao-seur@fao.org
www.fao.org/europe/en

Аб'яднаная праграма ААН
па ВІЧ/СНІДзе (ЮНЭЙДС)

Еўрапейская эканамічная камісія ААН (ЕЭК ААН)

вул. Чырвонаармейская, 22а, офіс 68,
220030 Мінск, Беларусь
тэл.: + 375 (17) 220 24 61
факс: + 375 (17) 220 24 62
E-mail: gvozdevae@unaids.org
www.unaids.org
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Міжнародная фінансавая карпарацыя (IFC)

UNECE Technical Cooperation Unit
Palais des Nations, CH-1211, Genève 10, Switzerland / Швейцарыя
тэл.: +41 (0) 22 917 24 92
факс: +41 (0) 22 917 03 09
E-mail: info.ece@unece.org
www.unece.org

Міжнародная арганізацыя
па міграцыі (МАМ)

Арганізацыя Аб'яднаных Нацый
па прамысловым развіцці (ЮНІДО)

Горны зав., 3,
220005 Мінск, Беларусь
тэл.: + 375 (17) 288 27 42/43
факс: + 375 (17) 288 27 44
E-mail: iomminsk@iom.int
www.iom.int

UNIDO Country Officer for Belarus
5 Wagramerstr., A-1400 Wien, P.O. Box 300, Austria / Аўстрыя
тэл.: +43 (1) 260 26 3818
факс: +43 (1) 260 26 6822
E-mail: s.omelyan@unido.org
www.unido.org

Сусветны банк
вул. Герцэна, 2a, 220030 Мінск, Беларусь
тэл.: +375 (17) 226 52 84
факс: +375 (17) 211 03 14
E-mail: binfo@worldbank.org
www.worldbank.org.by

Прадстаўніцтва ААН у Беларусі
вул. Кірава, 17, 220050 Мінск, Беларусь
тэл.: +375 17 227 48 76
факс: +375 17 226 03 40
www.un.by

