
Насамперед варто нагадати, що16 грудня 2021 року Генеральна Ассаблея 

Організації Об’єднаних націй, за пропозицією уряду Киргизстану, оголосила 

2022 рік Міжнародним роком сталого розвитку гір.  

У схваленій Резолюції, запропоновано країнам - членам ООН, організаціям, які 

засновані ООН, іншим міжнародним організаціям та всім зацікавленим 

сторонам, разом з громадянським суспільством, приватним сектором та 

науковими інституціями, забезпечити проведення заходів із відзначення 

Міжнародного року сталого розвитку гір. 

Ці заходи мають бути спрямовані на підвищення рівня обізнаності та 

усвідомлення суспільством важливості сталого розвитку гірських регіонів, 

збереження та раціонального використання гірських екосистем. 

Проголошення Міжнародного року сталого розвитку гір, визначає не тільки 

необхідність збереження всесвітньої системи життєзабезпечення й виживання 

глобальної екосистеми , але й вимагає від урядів держав конкретної роботи для 

розвитку гірських регіонів, які насправді мають глобальне значення для 

майбутнього людства.  

Гірські райони займають приблизно 26% поверхні Землі і є важливим джерелом 

води, енергії та біологічного різноманіття. Крім того, вони служать джерелом 

таких найцінніших ресурсів, як корисні копалини, лісові та 

сільськогосподарські продукти, і відкривають широкі можливості для зеленого 

туризму.  

У рамках відзначення Міжнародного року сталого розвитку гірських територій, 

12 травня 2022 року, Секретаріат ЮНЕСКО, організував міжнародний вебінар 

для керівників, координаторів та спеціалістів Всесвітньої мережі гірських 

біосферних резерватів ЮНЕСКО, які покликані виступати модельними 

об'єктами для сталого розвитку. 

У його роботі від України, взяли участь заступник директора Карпатського 

біосферного заповідника, професор Федір Гамор та заступниця начальника 

відділу рекреації й сталого розвитку цього біосферного заповідника Ірина 

Йонаш. 

На зібранні, Секретаріат ЮНЕСКО, презентував склад та структуру управління 

новоствореної Мережі гірських біосферних резерватів, її цілі, робочі плани, 

основні теми та напрямки діяльності.  

Обговорено шляхи налагодження зв’язків між резерватами, активізації їхньої 

природоохоронної та наукової діяльності тощо.  

До складу Мережі гірських біосферних резерватів, входить 474 із 727 

біосферних резерватів ЮНЕСКО, тобто ті, у складі яких є території, що 

розташовані на висотах більше 1000 метрів над рівнем моря. 
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