
56

ли республики проявили заметную активность, критикуя соглашение ЮНЕСКО 
с Организацией американских государств о сотрудничестве по осуществлению 
программы «Союз ради прогресса», а также решение об использовании «Корпу-
са мира» в рамках Организации. 12-я сессия Генеральной конференции (1962 г.) 
впервые приняла инициированную республикой (совместно с Румынией) резо-
люцию — «О мерах, направленных на распространение среди молодежи идеа-
лов мира, взаимного уважения и дружбы между народами», основные положе-
ния которой были обсуждены на региональной конференции в Софии.
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Першай спецыялізаванай арганізацыяй у галіне аховы навакольнага асярод-
дзя, створанай у рамках ААН, была праграма Арганізацыі Аб’яднаных Нацый 
па навакольнаму асяроддзю (ЮНЭП). Гэта арганізацыя была створана на Стак-
гольмскай канферэнцыі ААН па ахове навакольнага асяроддзя ў чэрвені 1972 г. 

ЮНЭП выконвала ролю стымулятара дзейнасці іншых звенняў сістэмы ААН, 
мабілізуючы іх намаганні на выкананне канкрэтных задач па ахове навакольнага 
асяроддзя ў міжнародным маштабе. За першыя дваццаць гадоў свайго існавання 
ЮНЭП змагла стаць аўтарытэтным органам не толькі ў сістэме ААН, але і за 
яе межамі, у значнай меры спрыяючы кансалідацыі і каардынацыі намаганняў 
краін — членаў ААН па захаванні навакольнага асяроддзя. Пэўны ўплыў на дзей-
насць ЮНЭП аказалі Савецкі Саюз і іншыя краіны сацыялістычнай садружнасці, 
якія надавалі значную ўвагу паляпшэнню стану навакольнага асяроддзя. 

У разглядаемы перыяд у ААН склаўся разгалінаваны механізм супрацоўніцтва 
па навакольным асяроддзі, састаўнымі часткамі з’яўляліся ЮНЭП, шэраг органаў 
Генеральнай Асамблеі, якія займаліся асобнымі аспектамі аховы асяроддзя — 
Універсітэт ААН (УААН), Вучэбны і навукова-даследчы інстытут ААН (ЮНІТАР) 
і інш., камісіі і камітэты Эканамічнага і Сацыяльнага Савета (ЭКАСАС).

У сістэме ААН у той час склаліся разнастайныя напрамкі супрацоўніцтва 
па ахове навакольнага асяроддзя. У Міжнароднай арганізацыі працы (МАП) 
ажыццяўлялася Міжнародная праграма па паляпшэнню ўмоў працы і наваколь-
нага асяроддзя, якая прадугледжвала распрацоўку неабходных стандартаў. Шы-
рокае кола мерапрыемстваў, звязаных з аховай асяроддзя праводзілася Харчо-
вай і сельскагаспадарчай арганізацыяй ААН. У ёй ажыццяўлялася праграма па 
захаванні навакольнага асяроддзя засушлівых і паўзасушлівых раёнаў, а таксама 
распрацоўваліся нормы якасці прадуктаў харчавання. У СААЗ выконвалася пра-
грама якая даследавала ўздзеянне навакольнага асяроддзя на здароўе чалавека. 
Яе цэнтральнай задачай з'яўляліся распрацоўка дапушчальных узроўняў забруд-
жвання розных тэрыторый, забеспячэнне санітарнага стану водных рэсурсаў. 
У Міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі (ІКАО) адным з важных 
напрамкаў супрацоўніцтва было вывучэнне адмоўных наступстваў развіцця гра-
мадзянскай авіяцыі для навакольнага асяроддзя і распрацоўка метадаў бараць-
бы з імі. 
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Практычна ўсе напрамкі супрацоўніцтва ў рамках Сусветнай метэаралагічнай 
арганізацыі (СМА) былі звязаны з аховай навакольнага асяроддзя. Гэта і Сусвет-
ная служба надвор'я, і Сусветная кліматычная праграма, мэтай якой з'яўляецца вы-
вучэнне разнастайных пытанняў глабальнага клімату: ўздзеянне змяненняў клімату 
на дзейнасць чалавека, наступствы дзейнасці чалавека для клімату і інш. Асаблівае 
месца праблема навакольнага асяроддзя займала ў дзейнасці ЮНЕСКА, якая 
ўзначальвала міжурадавае супрацоўніцтва ў сферы фундаментальных навук, звяза-
ных з праблемай навакольнага асяроддзя і экалагічнай адукацыі. 

У сувязі з тым, што праблема навакольнага асяроддзя адрознівалася комплекс-
ным характарам і патрабавала міждысцыплінарнага падыхода, у 1980-я гг. склала-
ся практыка выканання асобных буйных праграм сіламі шэрагу падраздзяленняў 
ААН. Адметнай рысай сумесных праектаў такога кшталту з'яўлялася выка-
рыстанне магчымасцяў не толькі розных падраздзяленняў сістэмы ААН, але і 
міжнародных арганізацый за яе межамі, а часам і асобных дзяржаў, зацікаўленых 
у тым ці іншым канкрэтным праекце. 

Ахова навакольнага асяроддзя як комплексная праблема ў сваім рашэнні 
асабліва моцна залежыла ад стану планавання і праграмавання і іх эфектыўнасці. 
Аператыўная праграма дзейнасці ААН па навакольным асяроддзі была пры-
нята на 3-й сесіі Савета кіраўнікоў ЮНЭП у 1975 г. Згодна з праграмай, 
прыярытэтнымі галінамі супрацоўніцтва па ахове асяроддзя ў сістэме ААН былі 
вызначаны: населеныя пункты, здароўе, асяроддзе пражывання і дабрабыт ча-
лавека, зямля, вада і барацьба з апустыньваннем, акіяны, энергія і г. д. Прагра-
ма прадугледжвала і выкананне пэўных мерапрыемстваў для спецыялізаваных 
устаноў ААН і МАГАТЭ. 

Важнае значэнне для міжнароднага супрацоўніцтва ў прыродаахоўнай 
мела дзейнасць Сусветнай камісіі ААН па навакольным асяроддзі і развіцці. 
У 1987 г. камісія апублікавала даклад пад назвай «Наша агульная будучыня», у 
які было ўведзена паняцце «устойлівае развіццё», што пазней стала асноватвор-
ным у дзейнасці ААН і міжнароднай экалагічнай праблематыцы. Галоўная ідэя 
канцэпцыі заключалася ў тым, што эканамічны рост павінен адбывацца без пры-
чынення шкоды навакольнаму асяроддзю.

Такім чынам, у 1970—1980-я гг. пачаўся новы этап міжнароднага 
супрацоўніцтва ў ахове навакольнага асяроддзя. У гэты перыяд была створана 
першая спецыялізаваная арганізацыя ААН (ЮНЭП), якая стала каардынатарам 
міжнародных намаганняў у прыродаахоўнай сферы і аб’яднала адміністрацыйныя 
і фінансавыя рэсурсы іншых спецыялізаваных устаноў ААН, што дазволіла 
зрабіць экалагічную дзейнасць міжнароднага супольніцтва больш эфектыўнай.
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