2-5 червня 2015 року в транскордонному
французько-німецькому біосферному резерваті
«Пфальцський ліс/Північні Вогези» відбулася
міжнародна нарада з проблем транскордонних
біосферних резерватів в Європі.
2-5 червня 2015 року в м. Герсдорф (Франція) на
території
транскордонного
французьконімецького біосферного резервату «Пфальцський
ліс/Північні Вогези» відбулася міжнародна нарада з проблем транскордонних
біосферних резерватів ЮНЕСКО в Європі. Нарада була організована
національними комітетами Німеччини та Франції з програми ЮНЕСКО
«Людина і біосфера» (МАБ) за підтримки Секретаріату МАБ ЮНЕСКО та
Венеціанського офісу
ЮНЕСКО. У заході взяли участь понад 50
представників національних комітетів програми МАБ країн Європи та
координаторів транскордонних резерватів в Європі. Від України участь у
роботі наради взяв віце-президент Міжнародної координаційної ради з
програми МАБ, заступник голови Національного комітету України з
програми МАБ П.М.Черінько. За останні роки в 23 країнах Європи, Африки
і Латинської Америки затверджено 14 TБР із включенням їх до Всесвітньої
мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.
Головними питаннями, що розглядалися на нараді, зокрема, були:
удосконалення управління транскордонними біосферними резерватами
(ТБР) із залученням місцевих громад до транскордонних проектів у
сфері сталого розвитку;
оптимізація механізмів функціонування та фінансування в TБР;
визначення правового статусу TБР на регіональному, національному та
міжнародному рівнях;
використання можливостей ТБР для розвитку міжнародної, зокрема,
транскордонної співпраці.
Робота наради проходила у форматі круглих столів в рамках 3-х
робочих семінарів за такими темами: громадське управління ТБР; правові
механізми функціонування та принципи керівництва ТБР; сприяння
розвитку, фінансування та визнання ТБР.
Учасники наради прийняли резолюцію, в якій, зокрема, рекомендують
Національним комітетам країн Європи з програми МАБ:
підготувати методичні рекомендації з питань управління біосферними
резерватами із залученням місцевих громад, вивчити різні варіанти
управління та механізми вирішення конфліктів;

готувати і поширювати інформацію щодо методів розробки менеджментпланів та політики управління ТБР;
підтримувати ініціативи приватного сектору з питань сталого розвитку у
відповідних зонах ТБР;
розробляти та періодично розглядати національні стратегії і плани дій для
ТБР;
залучати місцеве населення до планування і управління територіями ТБР.
Більш детальна інформація про міжнародну нараду розміщена за
адресою:
http://www.unesco.org/new/en/media-services/singleview/news/transboundary_biosphere_reserves_in_europe_instruments_methods_a
nd_governance/#.VYAhNfm8PGf

