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28 січня 2022 - англомовна версія є автентичною 

Глобальний форум продовольства та сільського господарства 
Комюніке 2022 року 

Стале використання землі: продовольча безпека починається з ґрунту 

Преамбула 

1. Ми, міністри сільського господарства 68 країн, зібралися віртуально 28 січня 2022 

року на 14-й Берлінській конференції міністрів сільського господарства з нагоди 

Глобального форуму з продовольства та сільського господарства (GFFA). Ми 

зобов’язуємося вживати конкретних дій для прогресивної реалізації права на достатнє 

харчування в контексті національної продовольчої безпеки та для забезпечення 

глобальної продовольчої безпеки та харчування, а також для підвищення рівня життя 

фермерів. Ми підкреслюємо нашу відданість Порядку денному зі сталого розвитку до 

2030 року, Цілям Порядку денного в галузі сталого розвитку (ЦПД) і Паризькій угоді. 

Враховуючи вплив пандемії COVID-19 на продовольчу безпеку, ми нагадуємо про нашу 

підтримку стійких продовольчих систем. У цьому контексті ми наголошуємо на саміті 

ООН з питань продовольчих систем, який виступав за припинення голоду та недоїдання 

та створення більш стійких, сталих та інклюзивних систем харчування. 

2. Ми підкреслюємо, що здорові ґрунти є ключовими для подолання глобальних 

викликів нашого часу, зокрема виробництва достатньої кількості поживних і безпечних 

продуктів харчування, адаптації до зміни клімату та пом'якшення її наслідків, а також 

зупинення та припинення втрати біорізноманіття. Ми також наголошуємо на важливості 

забезпечення цілісного підходу, спільного вирішення екологічних, економічних та 

соціальних проблем. Ми підкреслюємо, що стале землекористування всіма секторами 

та стале управління ґрунтами є вирішальними для внеску сільського господарства в усі 

Цілі сталого розвитку (ЦСР) Виходячи з цього, ми бачимо необхідність значно посилити 

раціональне використання та управління нашими землями та ґрунтами за допомогою 

таких дій: 

Заклик до дії 

3. Ми підтверджуємо довгострокову мету Паризької угоди щодо утримання 

підвищення середньої глобальної температури. Крім того, ми будемо активізувати 

існуючі зусилля щодо підвищення адаптації сільськогосподарських систем до зміни 

клімату. Ми будемо прагнути підтримувати або збільшити запаси органічного 

вуглецю в ґрунті, в тому числі шляхом підтримки сільськогосподарських методів, які 

поглинають вуглець і покращують здоров’я ґрунту та здатність утримувати воду. Ми 

підкреслюємо необхідність скорочення викидів парникових газів, зокрема з 
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оброблених, осушених торф’яних ґрунтів, для пом’якшення наслідків зміни клімату. 

У цьому контексті ми підтримуємо амбіцію Ініціативи 4 на 1000 і дії ФАО RECSOIL. Ми 

звертаємо увагу на Програму дій  COP26 щодо переходу до сталого харчування та 

сільського господарства. Ми зобов'язуємось підтримувати та покращувати здоров'я 

ґрунту та збереження ґрунту. Ми підкреслюємо, що здорові ґрунти мають здатність 

підтримувати продуктивність, різноманітність та екологічні послуги наземних 

екосистем. Ми виступаємо за впровадження локально адаптованих заходів для 

покращення здоров’я ґрунтів. 

4. Ми усвідомлюємо, що здорові ґрунти багаті біорізноманіттям. Тому вони стійкі і 

родючі та залишаються продуктивними в довгостроковій перспективі. З цієї причини 

ми зобов’язуємось посилити діяльність зі сприяння захисту, збереження, відновлення 

та сталого використання та управління біорізноманіттям сільськогосподарських 

ґрунтів. Важливим внеском у це можуть бути відповідальне використання пестицидів 

та стала комплексна боротьба зі шкідниками. Органічне землеробство та стале 

управління ґрунтами можуть зробити важливий внесок у захист та покращення 

біорізноманіття ґрунтів. На COP 15 Конвенції про біологічне різноманіття (CBD) ми 

виступатимемо за амбітну Глобальну систему біорізноманіття (GBF). 

5. Ми зобов’язуємося мінімізувати забруднення ґрунтів і, де це можливо та доцільно, 

відновити існуючі забруднені ґрунти, беручи до уваги висновки звіту ФАО про 

глобальну оцінку забруднення ґрунтів. 

6. Ми наголошуємо на важливості комплексного управління водними ресурсами та 

якістю для здоров'я ґрунтів і навпаки. Тому ми будемо заохочувати заходи щодо 

покращення сталого управління водними ресурсами та природних водних потоків та 

утримання в сільськогосподарському ландшафті. Ми також будемо вживати заходів 

для мінімізації погіршення якості води від сільськогосподарської діяльності. Крім 

того, ми працюватимемо над забезпеченням достатньої якості води для сприяння 

сільськогосподарському виробництву. 

7. Ми будемо працювати над тим, щоб управління поживними речовинами, включаючи 

комплексне використання різних типів добрив, стало більш стійким та ефективним, 

навіть краще орієнтованим на потреби в поживних речовинах сільськогосподарських 

культур, дерев, і пасовищ, одночасно зменшуючи втрати поживних речовин, 

пом'якшуючи зміни клімату та покращуючи біорізноманіття. Ми забезпечимо, щоб 

місцеві характеристики ґрунту, системи вирощування, екологічні та кліматичні та 

погодні умови були враховані, щоб уникнути негативного впливу на природні ресурси 

та біорізноманіття, як зазначено в Міжнародному кодексі поведінки щодо сталого 

використання та управління добривами. 

8. Ми підтримуємо політику, яка сприяє та впроваджує стале управління ґрунтами та 

землею. Ми підтверджуємо свою прихильність Добровільним рекомендаціям зі 

сталого управління ґрунтами (VGSSM), прийнятому Радою ФАО у 2016 році, як керівний 

інструмент. У цьому контексті ми підкреслюємо важливість Глобального ґрунтового 

партнерства (GSP) для подальшого просування сталого управління ґрунтами. Ми 

визнаємо цінність і будемо посилювати підтримку переходу до більш стійких 
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сільськогосподарських систем, наприклад, як включено до політичних рекомендацій 

Комітету зі світової продовольчої безпеки (CFS) щодо агроекологічних та інших 

інноваційних підходів до сталого сільського господарства та продовольчих систем, які 

покращують продовольчу безпеку та харчування. Ми наголошуємо на необхідності 

максимізації позитивного впливу сталого управління пасовищами на здоров’я ґрунтів. 

9. Ми виступаємо за послідовну міжсекторну політику, щоб уникнути негативного 

впливу інших секторів і компетенції на сільськогосподарські грунти та землі. Ми 

наголошуємо на важливості залучення систем планування землекористування для 

систематичної оцінки потенціалу землі для сталого, інтегрованого розвитку сільських 

територій та сталих систем харчування. Ми наголошуємо на важливості мінімізації 

тиску на земельні ресурси, що ущільнення ґрунту має бути зменшено, наскільки це 

можливо, і що необхідно вжити дегерметизацію та інші заходи з відновлення. Ми 

виступаємо за захист землі для сільського господарства, щоб гарантувати 

продовольчу безпеку, дотримуючись екологічних цілей. 

10. Ми підкреслюємо, що знання про ґрунти та земельні ресурси є основою для 

досягнення сталого управління ґрунтами. Ми наголошуємо на важливості 

високоякісних даних про ґрунт, зокрема на основі діагностики ґрунтів, для 

керівництва прийняттям рішень і заохочуємо обмін знаннями та технологіями для 

вимірювання та моніторингу стану ґрунту. Ми підтримуємо розробку та використання 

глобальних показників здоров’я ґрунтів, індексів та інструментів оцінки. Тому ми 

посилимо інформаційні системи ґрунтів. Ми беремо до уваги Глобальну інформаційну 

систему про ґрунти та підсумковий документ Глобального симпозіуму з 

біорізноманіття ґрунтів, що відбувся у квітні 2021 року, в якому, зокрема, 

рекомендується створити Глобальну обсерваторію біорізноманіття ґрунтів. 

11. Ми зобов’язуємось запобігти подальшій деградації ґрунту. Ми будемо й надалі 

вдосконалювати та поширювати стійкі методи, технології та інновації для подолання 

загроз здоров’ю ґрунтів та покращення стійких методів сільського господарства. 

Зокрема, ми бачимо необхідність адаптованих, контекстно-залежних та 

ресурсоефективних заходів. Ми продовжуватимемо зусилля щодо відновлення та 

збереження, де це доречно, природних середовищ існування, які покращують 

здоров’я ґрунтів. 

12. Ми нагадуємо, що в Порядку денному зі сталого розвитку на період до 2030 року 

ми взяли на себе зобов’язання боротися з опустелюванням, відновлювати деградовані 

землі та ґрунти, включаючи землі, постраждалі від опустелювання, посухи та 

повеней, а також прагнути досягти світу, нейтрального до деградації земель до 2030 

року. У цьому контексті ми схвалюємо роботу Конвенції Організації Об’єднаних Націй 

у боротьбі з опустелюванням (UNCCD) і закликаємо Сторони вжити сміливих дій на 

COP15 в Абіджані, Кот-д'Івуар, у травні 2022 року. Ми прагнемо до успішного 

Десятиліття ООН з відновлення екосистем. 

13. Ми визнаємо, що опустелювання, деградація земель і посуха становлять 

величезну загрозу глобальній продовольчій безпеці, харчуванню та сталим 

продовольчим системам у всьому світі. Щоб подолати ці загрози та відновити 
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деградовані ґрунти, ми виступаємо за вжиття конкретних заходів, таких як відповідні 

зміни ґрунту та практики землекористування, наприклад, шляхом покращення 

довгострокової безпеки володіння, відновлення продуктивних та біорізноманітних 

ландшафтів, а також сприяння вирощуванню бобових культур серед іншого, де це 

необхідно. У цьому контексті ми вітаємо такі заходи, як Велика зелена стіна 

Африканського Союзу, які можуть мати важливий вплив на політичну стабілізацію та 

соціальну стабільність регіону. Ми підкреслюємо, що відновлення деградованих 

земель і ґрунтів вимагає довгострокових зобов’язань. 

14. З належним визнанням важливості лісів, дерев, пасовищ та іншого рослинного 

покриву для захисту ґрунтів від ерозії та надмірної спеки, а також для покращення 

опадів, збереження вологи, біорізноманіття та якості води на місцевому та 

регіональному рівнях, ми знову наголошуємо на меті зупинити вирубку лісів та 

деградацію лісів та інших екосистем до 2030 року відповідно до Декларації лідерів 

Глазго про ліси та використання землі. Ми підкреслюємо необхідність прискорення 

відновлення природних лісів та інших ландшафтів, враховуючи права та потреби 

корінних народів, а також сприяння сталому лісовому господарству. Ми цінуємо 

багатий досвід відповідних міжнародних організацій. 

15. Ми визнаємо важливість сприяння та вдосконалення державних і приватних 

досліджень та інновацій у сфері сталого управління землею, ґрунтами та водними 

ресурсами. Дослідження та інновації також необхідні для відновлення землі, ґрунту 

та екосистем. Ми заохочуємо міжнародне співробітництво в галузі досліджень 

ґрунтів, кліматично розумного сільського господарства та інноваційних систем 

харчування, в тому числі, через Глобальний дослідницький альянс щодо 

сільськогосподарських парникових газів (GRA). Ми будемо сприяти обміну знаннями 

щодо сталого управління ґрунтами та передового досвіду. 

16. Ми виступаємо за те, щоб нові технології та цифрові рішення розроблялися та 

впроваджувалися відповідальним, справедливим, науковим та ризикованим 

способом. Ми наголошуємо на необхідності легкодоступних, і зрозумілих рішень для 

всіх, особливо для дрібних фермерів, корінних народів, жінок і молоді. Ми вживемо 

заходів для забезпечення того, щоб наші фермери мали доступ до навчання та 

консультацій щодо оцінки стану ґрунту та сталого управління ґрунтом. У контексті 

цифрових рішень ми вітаємо Міжнародну платформу для цифрового харчування та 

сільського господарства, добровільний та інклюзивний багатосторонній форум, який 

буде організовано ФАО для сприяння відкритому, прозорому та інклюзивному обміну 

знаннями та найкращими практиками щодо цифровізації продовольства, сільського 

господарства, тваринництва, рибальства, аквакультури та лісового господарства, а 

також планування землекористування, зміни землекористування та сталого 

управління ґрунтами. 

17. Ми визнаємо велике значення різноманітності генетичних ресурсів, а також 

рослинництва та тваринництва для сталого сільського господарства, для зростання 

продуктивності сільського господарства та для сталого використання та управління 

ґрунтами. У цьому контексті ми підтримуємо ініціативи щодо збереження та сталого 
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використання генетичних ресурсів для виробництва їжі та сільського господарства. 

Тому ми підтримуємо розробку та використання адаптованих до клімату сортів 

сільськогосподарських культур і порід худоби для сталого сільського господарства. 

Як внесок у це, ми продовжуватимемо сприяти міжнародним дослідницьким 

альянсам. 

18. Ми будемо прагнути підвищити обізнаність громадськості про важливість здоров’я 

ґрунтів для здорового харчування. У зв’язку з цим ми високо оцінюємо важливість 

Всесвітнього дня ґрунтів як важливої платформи для підвищення обізнаності. У цьому 

контексті ми підтверджуємо важливість міжнародно узгоджених добровільних 

рекомендацій, а також використання та застосування Добровільних рекомендацій CFS 

з харчових систем і харчування (VGFSyN) для забезпечення справедливого та рівного 

доступу до здорового харчування через стійкі харчові системи. Ми також 

зобов’язуємось продовжити наші зусилля, спрямовані на скорочення вдвічі 

глобальних харчових відходів на душу населення на рівні роздрібної торгівлі та 

споживачів до 2030 року та скорочення втрат продовольства у ланцюжку виробництва 

та постачання, включаючи втрати після збирання врожаю. 

19. Ми наголошуємо на важливості розробки стійких механізмів інвестування та 

стимулів для запровадження стійких методів управління ґрунтами та землею на основі 

Принципів відповідального інвестування в системи сільського господарства та 

харчування (CFS-RAI). Ми будемо прагнути сприяти узгодженню сільськогосподарської 

політики та стимулів, які заохочують інвестиції, методи управління та загальні 

послуги, які покращують стале сільське господарство та здоров’я ґрунтів. 

 

20.  Ми продовжуватимемо виступати за розробку підходів, які підтримують стійкі 

ланцюги постачання сільськогосподарської продукції, які підтримують нашу мету 

зупинити вирубку та деградацію лісів. Ці підходи мають ґрунтуватися на принципах 

наукової доброчесності та прозорості та повинні відповідати правилам міжнародної 

торгівлі. Керівництво ОЕСР-ФАО щодо відповідальних ланцюгів постачання сільського 

господарства є цінним довідковим матеріалом. 

21. Ми наголошуємо, що довгостроковий, відкритий і безпечний доступ до 

сільськогосподарської землі на базі права власності, права користування та інших 

форм законного володіння є значущим для локальної та глобальної продовольчої 

безпеки. Керування землеволодінням має вирішальне значення для досягнення 

нейтральності деградації земель, а також для відновлення екосистем. У цьому 

контексті ми рішуче підтримуємо Добровільні рекомендації CFS щодо відповідального 

управління землеволодінням, рибальством і лісами в контексті національної 

продовольчої безпеки (CFS VGGT) і підтримуватимемо їх впровадження, коли ми 

відзначаємо їх 10-ту річницю. Зокрема, ми підтримуємо доступ жінок, молодих 

фермерів, сімейних фермерів та корінних народів до землі. 

22. Придбання землі не може порушувати права людини зацікавлених сторін і має 

враховувати соціальний та екологічний вплив. Ми стурбовані зростанням концентрації 

землеволодіння сільськогосподарського призначення, що перешкоджає конкуренції. 
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Ми бачимо, що фермерам та місцевим землекористувачам може бути важко 

дозволити собі свою землю. Ми забезпечимо відповідний пріоритет для фермерів на 

сільськогосподарських угіддях, наприклад, шляхом запобігання спекуляції землею та 

захисту від зловживання цінами тощо. 

23. На GFFA 2024 року ми обговоримо прогрес, досягнутий щодо зобов’язань у цьому 

комюніке.
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Перелік учасників 

1. Aргентина 

2. Австалія 

3. Азербайджан 

4. Бангладеш 

5. Барбадос 

6. Бельгія  

7. Бутан 

8. Болгарія 

9. Канада 

10. Чілі 

11. Хорватія 

12. Куба 

13. Кіпр 

14. Чеська Республіка 

15. Данія 

16. Еквадор 

17. Єгипет 

18. Сальвадор 

19. Еритрея 

20. Естонія 

21. Фнляндія 

22. Франція 

23. Грузія 

24. Німеччина 

25. Угорщина 

26. Індонезія 

27. Ірландія 

28. Японія 

29. Йордан  

30. Казахстан  

31. Королівство Бахрейн 

32. Косово* 

33. Киргизька 

Республіка 

34. Лаосська НДР 

35. Латвія 

36. Литва 

37. Люксембург 

38. Мадагаскар 

39. Мальта 

40. Намібія 

41. Непал 

42. Нова Зеландія 

43. Нікарагуа 

44. Норвегія 

45. Оман 

46. Філіппіни  

47. Польща 

48. Республіка Арменія 

49. Республіка Маврітіус  

50. Республіка Молдова 

51. Румунія 

52. РФ 

53. Саудівська Аравія 

54. Сейшели  

55. Словакія  

56. Словенія  

57. Сомалі 

58. Південна Африка 

59. Південний Судан 

60. Швейцарія  

61. Таіланд 

62. Нідерланди 

63. Україна 

64. ОАЕ 

65. Сполучене 

Королівство 

66. Уругвай  

67. США 

68. Замбія

 

 

 

Це позначення не зачіпає позицій щодо статусу та відповідає Резолюції 1244 РБ ООН і 

висновоку Міжнародного суду щодо декларації незалежності Косово. 


