
КОМЮНІКЕ ДЛЯ РОЗВИТКУ З УЧАСНИКАМИ  

ІЗМІР (ТУРЕЧЧИНА), 18 ЧЕРВНЯ 2015 

Ми, координатори Євразійського ґрунтового партнерства та представники 9 країн Євразії 

(Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Молдови, Російської Федерації Таджикистану, 

Туреччини, Узбекистану та України), а також представники ICARDA та CAREC, брали 

участь у консультаційному семінарі Євразійського ґрунтового партнерств, що відбувся у 

Ізмірі, Туреччина 16-18 червня 2015. Зустріч була організована за підтримки 

субрегіонального бюро Секретаріату ГПП і ФАО в Анкарі разом з господарем, 

Міністерство сільського господарства, продовольства і худоби (MOFAL) Туреччини і 

була проведена відповідно до Правил ведення Глобального грунтового партнерства за 

результатами попередніх зустрічей, проведених у Самарканді (вересень 2014) і Анталії 

(жовтень 2014). Як представники Євразійського грунтового партнерства, ми належним 

чином розробили цю комюніке спільно із зацікавленими в наших країнах, а також з 

представниками Грузії, Киргизстану, Білорусі та Туркменістану, які були відсутні на цій 

наради, за їх згодою та активною участю у партнерстві. 

Визнаючи життєво важливе значення сталого землекористування в якості основи для 

стійких виробничих систем по всьому світу, для виробництва продуктів харчування, 

волокон, палива, кормів, деревини та енергії, і важливе значення для досягнення 

продовольчої безпеки та підвищення стійкості до зміни клімату. 

Усвідомлюючи великий потенціал і розмаїтість ґрунтів у регіоні і досвіду, накопиченого 

протягом багатьох поколінь в управлінні ґрунтовими ресурсами для безлічі товарів і 

екосистемних послуг - постачання, регулювання, соціально-культурних і підтримуючих 

послуг. 

 

Ми розуміємо: 

· що ґрунтами нехтували протягом багатьох років і вони все частіше погіршуються 

через неправильне використання земель і практики управління та недостатньої 

уваги на всіх рівнях; 

· що ґрунти знаходяться під дедалі більшим тиском через зростання чисельності 

населення, конкуренції за обмежені ресурси, нестійкі методи управління, 

розширення міст і наслідків зміни клімату; 

· що область, яка досягає межі своєї продуктивної здатності швидко збільшує 

обмеження нашого потенціалу для задоволення зростаючого попиту на цей 

дорогоцінний ресурс 

· що витрати на відновлення деградованих ґрунтів непомірні порівняно з витратами 

на забезпечення збереження ґрунту і сталого використання. 

· усвідомлюємо також необхідність розширення обізнаності, освіти, знань та 

інформації, а також політики та інституційної підтримки для встановлення 

пріоритетів у захисті ґрунтів, раціонального використання і відновлення ґрунту. 

Привертаючи увагу, що деградація ґрунтів і проблема ґрунту є серйозним процесом, який 

впливає на ґрунти в регіоні за допомогою різних процесів, зокрема, засолення, ерозії і зсуви, 

виснаження органічної речовини ґрунту, поживних речовин і біорізноманіття, підкислення 

ґрунту, а також ущільнення ґрунту через урбанізацію. 

Маючи на увазі, що збільшення площі земель у сільському господарстві і лісовому господарстві 

при стійкому управлінні "відповідно до індикатору 15,3 Сталого розвитку тисячоліття (Цур). 



Тісна співпраця і спільні зусилля, що відбуваються шляхом суб-регіонального ґрунтового 

партнерства стосовно сприяння сталому управлінню ґрунтами і відновленню деградованих 

земель, як очікується, внесуть значний внесок у досягнення економічних, соціальних та 

екологічних вигід на всіх рівнях, і особливо для безпосередніх бенефіціарів, фермерів, 

тваринників та інших землекористувачів. 

Відзначаючи також необхідність комплексного використання природних ресурсів та екосистем 

для відповідального і координованого управління ґрунту, води, лісів і біологічних ресурсів, а 

також для відповідального управління земельними ресурсами, як засобу для підтримки як 

врожайності сільськогосподарських виробничих ландшафтів так і потоку екосистемних послуг. 

Високо оцінюючи внесок урядів, академічних та науково-дослідних організацій, неурядових та 

громадських організацій, та регіональних ініціатив у підтримку захисту, управління і відновлення 

ґрунту, і закликаючи їх приєднатися, співпрацювати і активно підтримувати Євразійське ґрунтове 

партнерство в досягненні ефективної трансформації із нестійкого до сталого управління ґрунту. 

Ми, учасники та представники 9 країн регіону, що брали участь у консультаційному семінарі 

Євразійського ґрунтового партнерства(EASP) (Ізмір, червень 2015) вважаємо: 

 

- Визнати важливу роль призначених координаторів Євразійського ґрунтового 

партнерства для ефективного спілкування та співпраці з EASP і секретаріату Глобального 

ґрунтового партнерства (ГҐП), з усіма партнерами і зацікавленими сторонами в кожній 

країні, і з іншими країнами-членами в EASP для ефективного здійснення регіонального 

плану дій. 

- Погодитися щодо доопрацювання та затвердження п'яти років Регіонального плану 

здійснення Партнерства Євразійського ґрунтового партнерства в якості засобу для 

просування широкого застосування сталого землекористування та відновлення 

деградованих ґрунтів в регіоні та мобілізації адекватної політики, інституційної, технічної 

та фінансової підтримки з цією метою. 

- Крім того погодитися з пріоритетами, заходами, відповідальностю, термінами, 

запропонованими бюджетними асигнуванями та очікуваними результатами, як це 

передбачено в Плані здійснення Євразійського ґрунтового партнерства для початкового 

п'ятирічного періоду. 

- Привернути увагу, що збільшення інвестицій у просуванні сталого управління ґрунту є 

умовою для досягнення сталого розвитку в рамках регіональних партнерів, програм і 

фінансування, таких як CACILM-2, але особливо за допомогою національних бюджетних 

асигнувань, людських ресурсів, розвитку знань, трансферу  технологій, бази даних та 

обладнання для підтримки виконання дій і пріоритетів, визначених цим. 

- Визнати необхідність участі міжсекторального та багатостороннього процесу для 

реалізації регіонального плану здійснення на всіх рівнях. 

- Погодитися, що розвиток цього плану буде очолюватися Керівним комітетом (SC) за 

підтримки Секретаріату та робочих груп 5 принципів дій ГҐП, що забезпечують дуже 

всеосяжний процес, де всі зацікавлені сторони запрошуються для реєстрації в якості 

партнерів і всі партнери в регіоні повинні відігравати активну роль. 

- Крім того згодні закріпити Євразійське ґрунтове партнерство, оновлюючи та 

пожвавлюючи Керівний комітет (SC), під загальним керівництвом призначених 

координаторів ГҐП та за підтримки ФАО через секретаріат ГҐП. 

 



 

 

- Погодитися, що EASP повинні зустрічатися раз на рік і скликати віртуальні електронні 

консультації, у випадку необхідності 

- Визнати необхідність контролювати хід і наслідки через виконання цього плану 

реалізації з точки зору досягнень, включаючи площі під стійке землекористування, площі 

деградованих земель, відновлених для продуктивних цілей і їх внеску в досягнення 

продовольчої та харчової безпеки, підтримки екосистемних послуг, підвищення опірності 

землекористувачів, більш широких груп населення та екосистем, включаючи адаптацію 

до зміни клімату і пом'якшення його наслідків, зниження ризиків стихійних лих та 

сталого економічного розвитку. 

 

- Крім того визнати необхідність моніторингу та оцінки і зв'язку протягом впровадження 

та поділитися результатами плану для виконання і регулярного оновлення плану 

відповідно до інших зусиль в області розвитку і зобов'язань і в рамках більш тривалого 

процесу розвитку терміна 

 

- Враховувати для реалізації регіонального плану EASP, створення, відповідно до статті 

14 Конституції ФАО, про "Регіональні ґрунтові євразійські комісії» і розробку угоди з 

викладом своїх організації, цілей та функції, географічного охоплення, фінансових 

положень та адміністрування. 

- Крім того розглянути в цьому контексті, створення Технічного консультативного 

комітету (ТКК) (складається з членів робочих груп на стовпах), щоб забезпечити технічну 

та наукову консультацію до скоєння грунту та його роботі, доповненої будь-яких інших 

конкретних робочих груп 

- І, нарешті, ми зобов'язуємося зробити Міжнародний рік грунтів 2015 і Всесвітній день 

грунту щороку 5 грудня 2015, успішною основою "здорові грунти для здорового способу 

життя» в регіоні і, особливо, для продовження цієї динаміки за межами 2015. 

 

 

 


