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9-13 липня 2012 року в м. Париж (Республіка Франція) відбулася 24-а
сесія Міжнародної координаційної ради програми ЮНЕСКО «Людина і
біосфера» (МАБ-МКР). У заході взяли участь представники 35 країн –
членів ради, а також 32 країн - спостерігачів.
Від України, яка обрана членом МАБ-МКР у 2007 році, участь у роботі
сесії взяв Черінько П.М., заступник голови Національного комітету
України з програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера".
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 23-ї сесії МАБМКР.
- Питання щодо функціонування Світової мережі біосферних резерватів
ЮНЕСКО (СМБР) та їх використання в якості навчальних платформ для
сталого розвитку.
- Розгляд і затвердження номінаційних форм на створення нових
біосферних резерватів ЮНЕСКО.
- Розгляд і затвердження номінаційних форм періодичного огляду
біосферних резерватів ЮНЕСКО.
- Заходи і програми зі зміцнення потенціалу у сфері наукових досліджень,
навчальних програм, міжнародного співробітництва.
Рішенням 24-ї сесії президентом МАБ-МКР обрано професора
Олександрійського університету Бошру Салем, члена Національного
комітету програми МАБ-ЮНЕСКО Арабської Республіки Єгипет. Віцепрезидентами обрано представників Республіки Австрія, Республіки
Білорусь, Республіки Кот-д’Івуар, Мексиканських Сполучених Штатів та,
Ісламської Республіки Іран.
МАБ-МКР затвердила 20 нових біосферних резерватів із включенням їх
до СМБР. СМБР нараховує зараз 610 біосферних резерватів ЮНЕСКО в 117
країнах світу, включаючи 12 транскордонних.
На сесії було відзначено необхідність підготовки проекту середньорічної
Стратегії для програми МАБ та СМБР на період 2014-2021 роки для
розгляду на 25-й сесії МАБ-МКР та затвердження на 37-й Генеральній
конференції ЮНЕСКО.
Представник помічника Генерального директора ЮНЕСКО з природничих
наук поінформував Міжнародну координаційну раду про те, що діючим
директором Відділення екологічних наук та наук про Землю, секретарем
програми МАБ буде затверджено пана Томаса Шаафа після завершення
відповідних юридичних процедур. Керівництво ЮНЕСКО висловило подяку
пану Н.Ішварану за багаторічну плідну діяльність в якості директора

Відділення екологічних наук та наук про Землю і секретаря програми МАБ.
З точки зору національних інтересів України важливим питанням, що
розглядалося під час 24-ї сесії МАБ-МКР, було питання щодо затвердження
номінаційної форми на транскордонний білорусько-польсько-український
резерват «Західне Полісся», а також питання щодо періодичного огляду
біосферних резерватів «Асканія-Нова» Української аграрної академії наук
та Чорноморського біосферного резервату Національної академії наук
України.
Дорадчий комітет з питань біосферних резерватів відзначив, що розгляд
номінаційної форми на транскордонний біосферний резерват «Західне
Полісся» було відкладено у зв’язку із необхідністю підписання
тристоронньої міжурядової угоди між Республікою Білорусь, Республікою
Польща та Україною про створення такого резервату, яка була підписана у
м. Києві 28 жовтня 2011 року.
Стосовно періодичного огляду українських біосферних резерватів були
висловлені зауваження про необхідність підготовки та подання до кінця
2013 року до Секретаріату ЮНЕСКО МАБ відповідних карт зонування та
планів управління всією площею резерватів.
Учасники сесії затвердили 12 кандидатур молодих учених – переможців
премії молодих науковців за програмою МАБ ЮНЕСКО. Серед них –
науковий співробітник українського біосферного резервату «Розточчя» Н.
Стрямець. Слід відзначити, що це перша премія, присуджена молодому
вченому з України за останні майже 20 років.
На засіданні було прийняте рішення про проведення наступної 25-ї сесії
МАБ-МКР у травні-червні 2013 року.
Всі документи, затверджені на 24-й сесії МАБ-МКР, в повному обсязі
розміщені на сайті:
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecologicalsciences/man-and-biosphere-programme/about-mab/icc/icc/24th-session-ofthe-mab-council/
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