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      31 травня – 4 червня 2010 року в м. Париж (Республіка Франція) 
відбулося 22-а сесія Міжнародної координаційної ради програми ЮНЕСКО 

«Людина і біосфера» (МАБ-МКР). У заході взяли участь  представники 31 
країни – членів ради, а також  45 країн - спостерігачів.  

 Від України, яка обрана членом МАБ-МКР у 2007 році, участь у роботі сесії взяли: 

-       Черінько П.М., заступник голови Національного комітету України з 

програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера", к.ф.-м.н.;  

-       Галушкіна Т.П., головний науковий співробітник Інституту проблем 
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, д.е.н., професор;  

-       Любарський І.Є., голова громадської організації «Суспільство та 
екологія».  

 Робота сесії відбувалася в режимі пленарних засідань, під час проведення 

яких учасники активно працювали над тематичними питаннями, 
сформульованими Секретаріатом МАБ ЮНЕСКО. 

Головними питаннями, що розглядалися на сесії, зокрема, були: 

- Вибори президента і бюро МАБ-МКР.  

- Інформація щодо впровадження Мадридського плану дій (МПД) стосовно біосферних 

резерватів і виконання рішень та рекомендацій 21-ї сесії МАБ-МКР. 

- Перегляд та оновлення статутних документів програми «Людина і біосфера» та Світової 

мережі біосферних резерватів (СМБР). 

- Представлення «Комунікаційної стратегії і інформаційно-координаційного механізму» – 

віртуального інформаційного центру, базованого на веб-платформі і створеного з метою 

поширення інформації, досвіду, навчальних програм та можливостей щодо співробітництва 

для вирішення проблем на локальному, регіональному і міжнародному рівнях.  

- Питання щодо функціонування СМБР, зокрема, про проведення періодичних оглядів 

біосферних резерватів, їх правове визнання в національному законодавстві, використання в 

якості навчальних платформ для сталого розвитку. 

- Розгляд і затвердження номінаційних форм на створення нових біосферних резерватів 

ЮНЕСКО.   



- Затвердження розширення площ існуючих біосферних резерватів ЮНЕСКО. 

- Розгляд проміжного звіту за 2010 р. про хід виконання МПД. 

- Заходи і програми зі зміцнення потенціалу у сфері наукових досліджень, навчальних 

програм, міжнародного співробітництва. 

- Інформація щодо заходів в рамках Міжнародного року біорізноманіття (2010 р.). 

- Внесок МАБ і СМБР у впровадження Стратегії ЮНЕСКО щодо змін клімату.     

Рішенням 22-ї сесії президентом МАБ-МКР обрано професора Чанг Чоя, голову 

Національного комітету програми ЮНЕСКО-МАБ Республіки Корея. Віце-президентами 

обрано представників Аргентини, Австрії, Беніну, Єгипту, Словаччини та Російської 

Федерації (репортер). МАБ-МКР затвердила 13 нових біосферних резерватів з включенням 

їх до СМБР. Також було затверджено розширення площі 5 резерватів, які вже знаходяться 

під егідою ЮНЕСКО. 

З точки зору національних інтересів України важливим питанням, яке розглядалося під 

час 22-ї сесії МАБ-МКР було питання щодо періодичного огляду Дунайського біосферного 

резервату (ДБР) НАН України.  

Дорадчий комітет з питань біосферних резерватів висловив зауваження про необхідність 

включення до звіту ДБР про періодичний огляд, наданого Україною у 2009 р., додаткової 

інформації щодо співпраці з Румунією в рамках діяльності міжнародного транскордонного 

біосферного резервату «Дельта Дунаю». Українській та румунській відповідальним 

організаціям було висловлено побажання підготувати і подати до Секретаріату програми 

МАБ спільний українсько-румунський звіт періодичного огляду з картою зонування 

резервату.  

Представник української делегації взяв участь в обговоренні цього питання, зокрема, 

підкреслив необхідність уточнення процедури підготовки спільного звіту, що відбувається 

додатково до національного звітування, а також встановлення нових строків подання звіту і 

визначення ролі Секретаріату у цьому процесі.  

В результаті обговорення питання про періодичний огляд ДБЗ були прийняті такі 

рішення: 

-         Секретаріат програми ЮНЕСКО-МАБ направить офіційний лист до Румунії і 

України з запитом щодо проведення спільного періодичного огляду і 
подання до Секретаріату зведеного звіту; 

-         Як зразок для підготовки спільного огляду пропонується взяти звіт Франції 

і Німеччини, які використали методологію і процедуру підготовки звітів про 
періодичний огляд на національному і транскордонному рівні згідно з 

Памплонськими рекомендаціями щодо транскордонних біосферних 
резерватів; 

-         Процес періодичного огляду і форма звіту для транскордонних резерватів 
будуть переглянуті і оновлені спеціально створеною робочою групою у 

електронному режимі; 

-         Всім членам МКР-МАБ та іншим зацікавленим делегатам буде надана 



можливість ознайомитися з листом щодо періодичного огляду 
транскордонних резерватів та з досвідом Франції і Німеччини щодо 

підготовки спільного звіту. 

На засіданні було прийняте рішення про проведення наступної 23-ї сесії МАБ-МКР та 

урочистих заходів з нагоди 40-ї річниці (1971-2011рр.) програми ЮНЕСКО-МАБ у 

Німеччині у травні 2011 року. Під час засідання було оприлюднено звернення Генерального 

Директора ЮНЕСКО Ірини Бокової з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього 

природного середовища 5 червня 2010 року. 

Всі документи, затверджені на 22-й сесії МАБ-МКР, в повному обсязі розміщені на 

сайті:  

http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-

URL_ID=6793&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 

Звернення Генерального Директора ЮНЕСКО Ірини Бокової  

з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього природного середовища  
5 червня 2010 року. 

  

 

Матеріали опублікували: Сектор природокористування та охорони природи НОВ   

 

http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=6793%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=6793%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html
/text/QuestionsProtectionNature/IBokovamessageWorld%20EnvDay2010.pdf
/text/QuestionsProtectionNature/IBokovamessageWorld%20EnvDay2010.pdf
/text/QuestionsProtectionNature/IBokovamessageWorld%20EnvDay2010.pdf
/text/QuestionsProtectionNature/IBokovamessageWorld%20EnvDay2010.pdf

