14-19 березня 2016 р. у м. Ліма
(Республіка Перу) відбувся
IV Всесвітній конгрес з питань
біосферних резерватів ЮНЕСКО та
28-а сесія Міжнародної координаційної
ради програми ЮНЕСКО
«Людина і біосфера».
14-17 березня 2016 р.
у м. Ліма (Республіка
Перу)
проходив
IV
Всесвітній
конгрес
з
біосферних
резерватів
«Нове
бачення
для
десятиріччя
2016-2025:
Біосферні
резервати
ЮНЕСКО для сталого
розвитку». Організаторами
заходу
виступили
Секретаріат програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» (МАБ), Міністерство
охорони навколишнього середовища Перу, Національна служба з питань
природоохоронних зон та Національний комітет Перу з програми МАБ.
Основна мета форуму – аналіз стану виконання програми МАБ за період з
2008 по 2016 рр., досягнення та проблеми Всесвітньої мережі біосферних
резерватів, формування нового бачення розвитку резерватів у рамках
програми МАБ на найближчі 10 років.
У роботі Конгресу
взяли участь понад 1200
делегатів із 120 країн –
представники
урядів,
дипломатичних
місій,
бізнесових кіл, біосферних
резерватів,
місцевих
громад,
структурних
підрозділів
ООН,
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навчальних закладів та інших установ, причетних до реалізації програми МАБ.
З вітальним словом до учасників Конгресу звернулися: Флавія Шлегель –
заступник Генерального директора ЮНЕСКО з питань природничих наук,
Мануель Пулгар-Відаль – Міністр навколишнього середовища Перу, Армандо
Рауль Патіньо Алвістур – Заступник міністра закордонних справ Перу, Серхіо
Гева Сада – Голова Міжнародної координаційної ради з програми МАБ. У
виступах була відзначена унікальність біосферних резерватів, їх роль у
забезпеченні добробуту людини та збереження природи. Увагу учасників
конференції було зосереджено на необхідності гармонізації діяльності
Всесвітньої мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО з метою досягнення цілей
сталого розвитку та на важливості активної участі в обговоренні Лімської
декларації і відповідного Плану дій, покликаних стати надійним підґрунтям у
процесі реалізації завдань, спрямованих на забезпечення глобального сталого
розвитку.
Робота конференції проходила у форматі пленарних засідань, робочих
груп та паралельних заходів. Делегації обговорили питання, пов’язані із
Цілями сталого розвитку 2016-2030 рр. та Порядком денним на період після
2015 року, в тому числі: освіта в інтересах сталого розвитку, природоохоронні
системи та людська міграція, раціональне використання та охорона природних
ресурсів, зміна клімату, збереження лісів, транскордонні резервати, співпраця
з приватним сектором та корінними народами, культурне та біологічне
різноманіття у біосферних резерватах.
За підсумками обговорення пропозицій та ініціатив було схвалено
Лімську декларацію та відповідний План дій, у яких містяться керівні
принципи у сфері управління та функціонування біосферних резерватів
ЮНЕСКО на період 2016-2025 рр.
18-19 березня у м.
Ліма також відбулася 28-а
сесія
Міжнародної
координаційної
ради
програми
ЮНЕСКО
«Людина і біосфера» (МКРМАБ).
Головними питаннями,
що розглядалися на сесії,
зокрема, були:
вибори членів Бюро
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МКР-МАБ;
- затвердження Лімської декларації та відповідного Плану дій для програми
МАБ і її Всесвітньої мережі біосферних резерватів на період 2016-2025 рр.;
- ухвалення рішення про створення нових біосферних резерватів із
включенням їх до Всесвітньої мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО;
- затвердження переможців премії Мішеля Батісса за внесок у розбудову
світової мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО;
- затвердження переможців премії програми МАБ для молодих учених;
- затвердження рекомендацій Дорадчого комітету по біосферних резерватах
щодо періодичних оглядів діяльності біосферних резерватів.
Україна на зазначених заходах була представлена співробітниками
посольства України у Республіці Перу.
Документи, прийняті на 28-й сесії МКР-МАБ, розміщені за адресою:
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecologicalsciences/man-and-biosphere-programme/about-mab/icc/icc/28th-session/

