8–12 червня 2015 р. в Парижі відбулася 27 сесія Міжнародної
координаційної ради програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» (МКРМАБ). У заході взяли участь понад 250 представників країн-членів
ЮНЕСКО, у тому числі 34 країн-членів ради, а також 32 країн-спостерігачів
ради.
Від України, яка була обрана членом ради у 2007 р., участь у роботі сесії
взяв віце-президент МКР-МАБ, заступник голови Національного комітету
України з програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» П. Черінько.
Під час роботи сесії були розглянуті питання функціонування
Всесвітньої мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО (ВМБР) та їх
використання як навчальних платформ для сталого розвитку, проект
Стратегії розвитку Програми МАБ на 2016–2025 рр. та Плану дій щодо її
впровадження на період 2016–2025 рр., номінаційні форми на створення
нових біосферних резерватів ЮНЕСКО, номінаційні форми періодичного
огляду біосферних резерватів ЮНЕСКО, а також заходи й програми зі
зміцнення потенціалу у сфері наукових досліджень, навчальних програм і
міжнародного співробітництва.
Головна увага на сесії була приділена проекту Стратегії розвитку
Програми МАБ на 2016–2025 рр., розробленого стратегічною групою
програми. Після обговорення Стратегія була схвалена та передана для
подальшого затвердження на 38 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, яка
відбудеться в листопаді 2015 р. у Парижі. Також було прийнято рішення про
початок розроблення проекту відповідного Плану дій щодо реалізації
зазначеної Стратегії.
Під час сесії було затверджено 20 нових біосферних резерватів із
включенням їх до ВМБР. Таким чином, сьогодні ВМБР нараховує 651
біосферний резерват ЮНЕСКО в 120 країнах світу, включаючи 15
транскордонних.
Ще одне питання на порядку денному сесії – розгляд номінаційних форм
періодичного огляду біосферних резерватів ЮНЕСКО, зокрема й
транскордонного румунсько-українського біосферного резервату «Дельта
Дунаю». Було висловлено деякі зауваження, зокрема про необхідність
підготовки та подання до кінця вересня 2015 р. до секретаріату Програми
МАБ карти спільного зонування та плану спільного керування резерватом.
Також учасники сесії затвердили шість кандидатур переможців премії
програми МАБ для молодих учених. Серед них – представник України,
науковий співробітник Шацького біосферного резервату ЮНЕСКО,
української частини транскордонного біосферного резервату ЮНЕСКО
«Західне Полісся» (Білорусь – Польща – Україна), В. Турич. Лауреатом

премії Програми МАБ ім. М. Батісса було обрано директора Монгольського
біосферного резервату ЮНЕСКО «Хустайн-Нуруу» професора Х. Банді.
Учасники сесії заслухали і схвалили пропозицію щодо проведення ІV
Всесвітнього конгресу з біосферних резерватів ЮНЕСКО в м. Ліма (Перу) в
березні 2016 р. Були затверджені склади почесного, організаційного та
технічного комітетів конгресу, а також попередній порядок денний його
роботи. Наступна 28 сесія МКР-МАБ відбудеться в м. Ліма (Перу) у 2016 р.
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