№2
Сәуір 2008 жыл

www.dry-net.org

«Драйнет» жаңалықтары
Ғаламдық ықылас - құрғақ жерлердің болашағы

«Драйнет» - дүние жүзі бойынша 14 ұйымның жобасы. Олар бірігіп жердің бұзылуына қарсы күреседі.

ӘЛЕМ
ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

МАЗМҰНЫ
ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚАТРЫ
«Драйнет» жаңалықтары 1
Тұрақты даму мәселелері 2
Халықаралық 2008 күн тәртібі 3
Құрғақшылық – тұрақты
дамудың тақырыбы 3
Құрғақшылыққа бейімделу 3
АЙМАҚТЫҚ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
Алғы сөз 5
Құмның баламасы 5
Балхаш аймағының
экологиялық жағдайы:
мәселелер мен оларды
шешу жолдары 6
Жайылымдарды жергілікті
деңгейде басқару стратегиясын
дамыту және тексеру 7

Орталық Азия аймақтық
экологиялық орталығы
жариялады

Жобаны Еуропалық Комиссия
қаржыландырады

«Драйнет»
жаңалықтары
Біз сіздерді Драйнет жобасының
«Драйнет жаңалықтары»
бюллетенінің екінші басылымының
беттерінде көруге қуаныштымыз. Бұл
бюллетень жаңалықтары жергілікті
мәселелерді және сарапшылардың
құрғақшылық мәселелері жайындағы
әртүрлі көзқарастарын баяндауға
бағытталған. Бұл басылым алдағы
Тұрақты Даму бойынша БҰҰ
Коммиссиясының 16 кездесуіне
(ТДК БҰҰ – 16) арналады, өйткені
қуаңшылық және шөлдену сияқты
құрғақшылық жайлы кейбір
тақырыптар осы кездесу барасында
талқыланады. Драйнет серіктестері
айқындағандай, 2007 жылдың қазан
айында өткен шөлденуге қарсы күрес
бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымының
Ковенциясының серіктестер
конференциясында (КС-8) өз біліміміз
бен тәжірибемізді қалай көрсетсек,
ТДК БҰҰ – 16 кездесуінде де
өзіміздің тәжірибеміз бен білімімізді
ортаға салатын маңызды форум
болады. Бізді басқа халықаралық
және ұлттық сұхбаттасуларда есту
үшін біз бәрін жасаймыз!
Драйнет жобасының басталғанына
бір жыл өтті. 14 әлемдік
серіктестермен осы жобаны құру
тәжірибесі маңызды серіктестердің
ұлттық деңгейдегі жұмыстарға бірігуі
бір күн ішінде жасалмайтындығын,
сонымен қатар, ақпараттар мен
байланыс өте маңызды элемент
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екендігін көрсетті. Біздің www.drynet.org сайтымыз құрғақшылық
жерлерін басқару саласында белсенді
жұмыс істейтін ұйымдар үшін
қоғамдық тұғырнама болғанына
қуаныштымыз. Біз сіздерді осы веб
сайтқа кіруге, сонымен қатар, сәттілік
тарихын және ұлттық бюллетендерді
әр тілде оқуға шақырамыз!
Серіктестер азаматтық қоғамды
қызықтыратын сұрақтарды ұлттық
саясат күн тәртібіне қосу үшін ұлттық
сұхбатын одан әрі жалғастырады.
Мари Хосе Ван дер Верф тен Бош,
Both ENDS, Нидерланды,
«Драйнет» серіктесі

ТДК 16
Тұрақты Даму бойынша
БҰҰ Коммиссиясының 16-шы
сессиясы (ТДК 16) Нью-Йоркте,
АҚШ-та 5-16 мамырда, 2008
жылы өтеді. Комиссия тұрақты
дамуды іске асыру үшін, сонымен
қатар, кедей адамдардың өмірін
жақсартудың және әлемдік
қоршаған ортаның нашарлауы
кері бағытта дамуының кепілі.
ТДК –бұл 21 Ғасыр Күн тәртібі,
Барбадос Іс-әрекет Бағдарламасы
(БІБ), Йоханесбург Іске асыру
Жобасы (ЙІЖ) барысында ұлттық,
аймақтық және халықаралық
деңгейлерде жасалған
әрекеттердің тізбектігінің кепілі
болатын жоғарғы деңгейдегі
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форум. 21 Ғасыр Күн тәртібі
қоғамның шешім қабылдауға
ауқымды түрде қатысуы
тұрақты дамуға жетудің негізгі
тетігі болып табылатындығын
мойындайды, сонымен қатар,
азаматтық қоғамның бірнеше
басты топтарының ерекше
міндеттері мен маңыздылығын
анықтайды. ТДК өз көңілін
тұрақты дамудың сектораралық
және жаңа пайда болып
жатқан мәлелелерге аударады.
ТДК 16 шөлденумен және
қуаңшылықпен қатар Африканың
ауыл шаруашылығындағы жер
қорларының дамуы бойынша
сұрақтарға да бас бұрады.
Ғылым мен технология
комитеті мәжілісінің нәтижесі
және ТДК 16 кездесуінің
тақырыптары бойынша
Мемлекеттік емес ұйымдардың
есеп беруі төменде келтірілген
мақалада беріледі.

Тұрақты даму
мәселелері
Ғылым бойынша Халықаралық
Кеңес (ҒХК) ТДК 16 кездесуінде
талқыланатын құжат ұсынды
(www.icsu.org).
1960 және 1970 жылдары болған
Жасыл Төңкеріс жартылай сәтсіздікке
ұшырағанының өзінде де (мысалы,
ирригация салдарынан тұздану), ҒХК
тағам мен талшық өндірісінің ұлғаюы
сияқты Жасыл Төңкеріс жетістіктерін
ерекше орынға қояды. Алайда ауыл
шаруашылық өндірісінің ары қарай
ұлғаюына да көңіл бөледі. Тұрақты
даму тақырыбында талқыланатын
басқа мәселелерге жататындар:

●● Климаттың өзгеруі
Климаттық өзгерістер кейбір
экожүйелердің және оларды
пайдаланушылардың сезімтал
жерлерін одан әрі қиындатады,
сонымен қатар азық-түлік
қауіпсіздігін едәуір азайтады. Ауыл
шаруашылық экожүйелеріне тиетін
әсерді, бейімделушілік және зиян
шегу стратегиясын жақсырақ түсіну
қажеттігі туындап отыр.
●● Пәнаралық қатынас
Кішігірім фермерлік
шаруашылықтарға ғылыми
әдістер мен жаңа технологияларды
ендіру қиынға соғады. Жерігілікті
тұрғындарды қатыстыру бойынша
әдістемені пайдалану арқылы
жергілікті және халықаралық
зерттеудегі пәнаралық және
пәналмасымдық кеңірек стратегия
осы кемшілікті түзетуге көмектесуі
керек. Дәстүрлі білім беру әдісінің
маңызы мойындалады. Одан да
кеңірек қызмет білім беруге өз
септігін тигізуі қажет.
●● Биожанармай
ҒХК биожанармайдың
энергетикалық қауіпсіздікті
жақсартуда, көшетхана газы мөлшерін
азайтуда, сонымен қатар ауыл
шаруашылығын дамытуда маңызды
орын алатынын айқындайды.
Биожанармай қолданысы көшетхана
газы мөлшерін едәуір кеміту және
азық түлік өндірісіне аз зиян келтіру
сияқты нәтижеге жеткізеді, бұл
мақсатта, әсіресе, биожанармайдың
екінші буынының (ағаш пен
калдықтарды қолдану) көмегі
маңызды. Маргинальды жерлерді
құрғақшылық территорияларында
пайдалану үлкен үміт күттіреді.
●● Генетикалық
модификация (ГМ)
Ғылым бойынша Халықаралық
кеңес ГМ мөлшерінің ұлғаюын күтеді,
бірақ оларды пайдалану қоғамдық,
экономикалық және экологиялық
әсерлерді ескеру арқылы жеке мәселе
ретінде талқылау қажет.
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●● Құрғақ жерлер,
қуаңшылық және
шөлдену
Жартылай шөлді немесе шөлді
экожүйелердегі бейімдеушіліктің
мобильді жайылым сияқты басқару
түрі маңызды рөл отқарады.
Қорытынды
Ғылыми қоғамдастық Мемлекеттік
емес ұйымдармен қатар, фермерлерді
және мүдделі жақтарды қатыстыру,
дамушы аймақтардағы ғылымитехникалық потенциалды күшейту,
фермерлер (кішігірім) үшін кеңейген
қызмет көрсету, сонымен қатар, ауыл
шаруашылығының тұрақты дамуы
сияқты бірқатар мәселелерді көтерді.
Бірақ қарастырылған мәселелердің
кейбір ерекшеліктері анық көрінеді:
• Азық түліктің автоматты түрде
жоғарғы өндірісі қоғамның кедей
қабатының азық түлік сұранысын
өтемейді. Жасыл Төңкерістің шегі
өте тар
• Жерді тұрақты пайдалану жерді
иемденусіз немесе иеленушілердің
кепілдік құқығынсыз мүмкін емес
• “Жергілікті халықтың және
мүдделі жақтардың қатысуы”
олардың даму үрдісіне басынан
бастап қатысуын талап етеді
• Жасыл Төңкеріс тұқым өндіруші
компанияларға тәуелді, өйткені
олар қоршаған ортаны ластайды,
яғни пестицидтерді және
тыңайтқыштарды кең қолдану
арқылы экожүйелерге, су
сапасына, биоәртүрлілікке әсер
етеді
Силке Брем, LPP, Германия,
Драйнет серіктесі
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Халықаралық
күн тәртібі 2008
16-20 маусым, 2008 ж. – Модена Био
2008 - 16 Бүкіләлемдік Органикалық
Конгресс, IFOAM. «Болашақты өсіру»
конгресі аймақтық құндылықтарға,
жергілікті білімге, инновацияға
және әртүрлі серіктестердің
ынтымақтасуына негізделеді.
www.ifoam.org/events/
ifoam_conferences/owc/
Organic_World_Congress.html
25-28 маусым, 2008 ж. – Африканың
жер асты сулары және климаты.
Халықаралық конференция, Кампала,
Уганда. Конференцияның міндеті
климат әсерінің және Африканың
жер асты су қорларының дамуы
туралы қазіргі түсінікті жақсарту,
су және климат саласында жұмыс
жасайтын ғалымдар, донорлар
және ассоциациялар арасында
біліммен және сараптамамен алмасу
мақсатында біріктіру.
www.gwclim.org
20-29 қазан, 2008 ж. – CRIC 7 және
CST 9, Стамбул, Түркия. Шөлденуге
қарсы күрес Конвенциясын іске
асыру бойынша Бақылау Комитетінің
7-ші сессиясы (КШҚК) Ғылым және
технология бойынша комитеттің
(ҒТК) 9-шы сессиясымен бірге
мәжіліс құрады.
www.unccd.int

Қуаңшылық –
тұрақты даму
тақырыбы
Қуаңшылықтың пайда болу
себебі, аймақта жауын-шашынның
жылдық орта көрсеткіштен төмен
мөлшерде түсуі. Қуаңшылық бірнеше
жылдар бойы жалғасса да, қысқа
мерзімді, бірақ қарқынды қуаңшылық
экожүйелерге және жергілікті
экономикаға, әсіресе, жайылымдық
территориялардың экожүйелері мен
экономикасына орасан зор зиян
тигізуі мүмкін.
Экономиканың нашар дамуымен
қатар жүретін қуаңшылық мәселесі,
құрғақ жерлердегі жиі кездесетін
сценарий болып табылады. Бұл азық
түлік қауіпсіздігінің жоқтығының
ең негізгі себебі, бірақ саяси орта,
ұлттық және аймақтық саясат,
ауыл шаруашылығы саласындағы
тәжірибе, су айырығын мемлекеттік
басқару, сонымен қатар денсаулық
сақтау мен тамақтану мәселелері де
қуаңшылықтың үдеюіне әсер етеді.
Дамушы елдердің құрғақ
территорияларында өмір сүретін
халықтың көпшілігі табиғи қорларға
тәуелді, дәл сол адамдарға баламалы
шешімдер жетіспейді және олар азық
түлік қауіпсіздігін кепілдендіру үшін
қоғамдық қауіпсіздіктің жоқтығын
бастарынан кешуде.
Қуаңшылық әсерін азайту
стратегиясы бірнеше әдістерді
біріктіреді, оларға қуаңшылық
мониторингі, ақпарат жинақтау, жер
пайдалануды тұрақты басқару, ауыл
шаруашылығын сақтау және жауын
суын жинау жатады.
Драйнет әдісі: құрғақ
территорияларда өмір сүретін
қоғамдастықтардың тұрақты,
инновациялық және жергілікті
технологияларына көңіл бөлу.
Танвир Ариф, SCOPE, Пәкістан,
Драйнет серіктестік
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Қуаңшылыққа
бейімдеушілік
Оңтүстік Иранның
жергілікті
қоғамдастықтарының
құрғақшылыққа
бейімделудің жергілікті
көпғасырлық және
сәтті технологиясының
тарихы
Иранның оңтүстігіндегі Бушир
провинциясы температурасы 50
градусқа жететін ыстық климатты
шөл далада орналасқан, сондықтан
жергілікті қоғамдастықтар табиғи
жағдайларға бейімделудің дәстүрлі
әдістерін тапқан. Ғажайып мысал
– Иранның жер асты бағы, бұл көп
мөлшердегі жүзімді өсіру мақсатында
дәстүрлі ауыл шаруашылық «ноухауын» арнайы жасалған «ақылды»
су жинағыш технологияларымен
біріктіре пайдаланатын әдіс.
Көлемі 50 метр шамасындағы
тасты қоршау әр егістікті қоршап
тұр. Оның беткейі сирек су
ағыстарын жинақтап, суды жартылай
топырақтың гумустық қабатымен
толтырылған жер асты цистернасына
бағыттайды. Осының арқасында
қоғамдастық жақсы түсім алады.
Жүзім талының жағдайында,
ені екі немесе үш метр, тереңдігі
алты метр шамасында болатын
жер асты камералары топырақтың
«майлы» қабатына жететіндей
жасалған, жергілікті тілде ол қабат
«шол» деп аталады. Жұмысшылар
жер асты камераларын қарапайым
жер қазу құралдарымен қазады.
Олар «шол» деңгейіне жеткенде
камераны жартылай гумус
қабатымен толтырады. Қаңтарда,
қыс басталғанда фермерлер, әдетте,
қажетті жүзім бұтақтарын таңдап,
өсіру үшін жақсы топыраққа
отырғызады. Наурыз айында
өскен жүзім бұтақтарын жер асты
бақтарына көшіреді. Жаздың алғашқы
құрғақшылық айларында жүзімнің
жас өркендерін бес немесе алты рет
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ӘЛЕМ
ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
суаруға болады. Келесі жылдары
жүзім суаруды қажет етпейді.
Жер асты камераларынан жер
бетіне шыққан жүзім бұтақтары
жоғарыдан бір метр шамасындағы
биіктікке ілінеді де, олар «хан»
деп аталады, бос жерлер таспен
толтырылады. Жұмысшылар жүзімді
жер бетінен бұтақ астынан теріп
алады.
Мәселелер: бірте-бірте ұлағайып келе
жатқан қалалар жердің және жер асты
бақтарының көп бөлігін алып жатыр
Стратегиялар: CENESTA
сарапшылармен және үкіметпен
серіктестік нәтижесінде жақында жер
асты бақтары «ұлттық қазына» деп
жарияланды. Бұл шөлейттенуге қарсы

күрестің ғажайып технологиясын
сақтауға көмектеседі.
Мүдделі жақтар: ауыл тұрғындары
және фермерлер
Сәттілік: жергілікті ауыл
шаруашылық және биологиялық
әртүрліліктің көптігі, қожалықты
жүргізудің тұрақты түрі, азық түлік
қауіпсіздігі және органикалық ауыл
шаруашылығы осы технология
арқылы іске аса алады.
Тұрақтылық: жер асты бақтарында
өсірілген жүзім мен жеміс ағаштары
жергілікті халықтың пайда табу көзі
болып есептеледі. Егер технологияны
бұлжытпай орындаса, жүзім
өсіруші адамдар тұрғындар үшін
де құтқарушы болады, өйткені олар
халықты сумен және ылғалмен жыл
бойы қамтамасыз етеді.
CENESTA, Иран,
Драйнет серіктесі
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Жарияланған мақала жайлы
толығырақ ақпаратты біздің
веб сайттан таба аласыз
www.dry-net.org немесе
drynet@bothends.org
электрондық пошта арқылы
бізбен хабарласа аласыз

Жүзімнің тамыры көрсетілген Иран жер асты
бағының көрінісі. Жүзім жапырақтары тас
тұрған жерден бір метр биіктікте жоғары
өседі, олар «хан» деп аталады, бос кеңістіктер
таспен толтырылған. Жұмысшылар бұтақтар
астынан өтіп өнім жинап жүр.
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АЙМАҚТЫҚ
ЖАҢАЛЫҚТАР

Қымбатты достар!
Біз «Драйнет» бюллетенінің
екінші басылымында сіздермен
кездесіп, жаңалықтармен бөлісу
мүмкіндігі туғанына қуаныштымыз.
Орталық Азия елдеріндегі
ұлттық сарапшылар тобы осы жоба
бойынша жұмысын бастады. Енді
сіздер «Драйнет» сарапшыларына
хабарласып, өз жаңалығыңызбен,
мәлімдемелеріңізбен немесе сәттілік
тарихымен бөлісе аласыз, сонымен
қатар, біздің жоба жайлы көбірек
ақпарат ала аласыз:
Қырғыз Республикасы –
Ражапбаев Муслим,
e-mail: muslim0708@pochtamt.ru
Тәжікстан Республикасы –
Нозанинов Нусратулло,
e-mail: komzem@tajnet.com
Түркменстан –
Нурмухамедова Гульджамал,
e-mail: nurmuhag@mail.ru
Өзбекстан Республикасы –
Наталия Шулепина,
e-mail: habitat@uzsci.net
Қазақстан Республикасы –
Эмиль Гареев,
e-mail: egareyev@carec.kz
Қазіргі уақытта біз Біріккен
Ұлттар Ұйымының шөлденуге қарсы
күресі бойынша Конвенциясының
(UNCCD) қызметі барысында
Орталық Азия елдерінде азаматтық
қоғамның қатысуын ұлғайтатын
әдістерді дамыту мәселесіне
арналған бір қатар семинарлар
өткізуге дайындалып жатырмыз.
Алдағы серіктестік үшін сіздердің
идеяларыңыз бен ұсыныстарыңызды
асыға күтеміз.
Эмиль Гареев,
Драйнет серіктесі
www.carec.kz

Құмның баламасы
Өзбекстанда «Қарақалпақстанның
және Қызылқұм шөлінің тозған
жерлерінде экожүйелердің
тұрақтылығына қол жеткізу» жобасы
басталды. Жоба жер пайдалану
саласындағы Орталық Азия Елдері
Ықыласының маңызды бөлігі болып
табылады және бұл жоба төрт жылға
есептелген. Инвестициялар бір жарым
миллион доллар құрайды.
Жобаның менеджері Ирина
Бекмирзаева хабарлағандай,
инновациялық шешімдер арнайы
таңдалып алынған аймақтарда, яғни
Қызыл Роватта (Бұхар облысы)
және Қазахдарда (Қарақалпақстан)
ендіріледі. Алдымен шөлді және
жартылай шөлді экожүйелерде
экологиялық және экономикалық
пайдасын тигізетін өсімдік
түрлерін анықтау қажет. Бұдан
басқа міндеттерге жер қорларын
басқарудың тұрақты әдістерін тексеру,
қозғалмалы құмдарды тұрақтандыру
және бұзылған жерлерді жергілікті
қоғамдастықтармен бірігіп қалпына
келтіру жатады. Бұдан кейін
экожүйелердің тұрақтылығын
қамтамасыз етудің сәтті әдістері

5

басқа да тозған аймақтарда жалғасын
табады.
Өзбекстан территориясының
85 пайызына жуығы шөлді және
жартылай шөлді жерлерден тұрады.
Өткен ғасырдың 60 –шы жылдарында
Арал теңізінің кебуінен, шөлдердің
көлемі ұлғаюда. Сондықтан шөдену
үрдісін тоқтатып, тұрғылықты
халықтың тұрақты дамуын
қамтамасыз ету өте маңызды болып
табылады.
Жобаның дамуына 2003 жылы
Ташкентте өткен тозған жерлерге
қарсы күрес мәселесі бойынша
Орталық Азия елдері арасындағы
серіктестігінің субаймақтық форумы
себеп болды. Сол жолы «Жер
қорларын тұрақты басқару бойынша
Орталық Азия Елдері Ықыласы»
жобасы (ЖҚТБОАЕЫ) басталды.
Бұл жоба шөлденуге қарсы күрес
бойынша БҰҰ Конвенциясының
және Азиялық даму банкінің атынан
өтті. Өзбекстанда Ұлттық бағдарлама
дайындалды, бұл бағдарлама жер
қорларын басқарудағы басымды
бағыттары бойынша жобалық
ұсыныстарды біріктіреді. Бұл
жұмысты Шөлденуге қарсы күрес
бойынша Конвенцияны орындайтын,
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ұлттық мекеме Узгидромет атқарды.
Сонымен қатар, дайындық барысына,
Өзбекстан Республикасының
Табиғат қорғау мемлекеттік
комитеті, Ауыл шаруашылық және
су қожалығы министрлігінің Орман
шаруашылығының басты басқармасы
қатысты. Қосымша қаржыландыру
жайлы өтініш Ғаламдық экологиялық
фондқа жіберілді және 2007 жылы
өтініш қабылданды.
«Қарақалпақстан мен Қызылқұм
шөлінің тозған жерлерінің экожүйесін
тұрақтандыру» орта масштабты
жобасы Жер қорларын тұрақты
басқару бойынша Орталық Азия
Елдері Ықыласының маңызды бөлігі
болып табылады.
Жобаның жұмысына қатысатын
басты мемлекеттік мекемелер:
Ауыл шаруашылығы және су
қожалығы министрлігінің Орман
шаруашылығының басты басқармасы,
Өзбекстан ғылым Академиясы,
«Ботаника» ғымыми-өндірістік
өсімдіктер орталығы, Микробиология
институты, Жалпы және органикалық
емес химия институты, Ғылым
Академиясының Қарақалпақстан
бөлімінің Биоэкология институты,
Өзбекстан гидрометеорологиялық
қызметінің орталығы (Узгидромет).
ҒЭФ атқарушы комитеті
– Өзбекстандағы БҰҰ Даму
Бағдарламасы (ПРООН). Жобаның
Ұлттық атқарушы агенттігі – Ауыл
шаруашылық және су қожалығының
министрлігі. Осы министрліктің
Орман шаруашылығы басты
басқармасының ғимаратында
жобаның офисі орналасқан.
Мамандарға арналған кіріспе семинар
22 мамырда болады.
Драйнет жобасының
Өзбекстандағы серіктесі
Наталия Шулепина

Балхаш аймағындағы
экологиялық жағдай:
мәселелер және оларды
шешу жолдары
Балхаш көлі және оған қатысты
территориялар Іле-Балхаш
бассейнінің (ІББ) бір бөлігі болып
табылады. ІББ 400 мың км2 астам
жерлерді қамтып жатыр және
Қазақстандағы ең үлкен көлді
экожүйеге жатады. Мұнда Қазақстан
халқының бестен бір бөлігі - 3,3
млн. адам тұрады. ІББ ең үлкен
су қоймасы – Балхаш көлі - әлем
бойынша тұшы су қоймаларының
ішінде 16 орында тұр. Балхашқа
келетін судың 80 пайызы Іле өзенінен
келеді, басқасы Қаратал, Ақсу, Лепсі,
Аягөз және бір қатар кішігірім
өзендердің үлесі.
Аймақты қоныстанған халықтың
көп бөлігі табиғи қорлардың біраз
бөлігін қажет ететіні түсінікті.
Бірақ табиғатқа да демалыс керек.
Табиғи қорларды тиімсіз пайдалану
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нәтижесінде көптеген экологиялық
мәселелердің туындады, оларға
аймақтың экожүйелерінің тозуы,
шөлденудің ұлғаюы, жайылымдардың
және шөп шабындарының азаюы
әсерінен мал бағудың қымбаттауы,
балық аулаудың жойылуы жатады,
экологтардың айтуынша, бақша
өсіру мен дақылдандыру қазірдің
өзінде ауыл шаруашылықтың
тиімсіз саласына айналды. Көптеген
ауылдар суарылымның және ауыз
суының жоқтығын басынан кешуде,
сондықтан олар ІББ-нің солтүстіктегі
тау етегіне көшуде. Кішігірім
қалалардың және тұрғылықты
жерлердің санитарлы жағдайы
СЭС талаптарына сәйкес келмейді,
халықтың денсаулық көрсеткіштері
төмендеуде.
Мамандардың айтуынша,
осы аймақта байқалатын
экологиялық мәселелер Арал теңізі
аймағындағыдай, әлеуметтікэкономикалық дағдарыс туындауы
мүмкін. Егер жақын арада жағдайды
жақсартпаса, Арал апаты қайталануы
ықтимал.
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Экологиялық мәселелер бойынша
Қоғамдық тыңдау өткізу қоғамның
мемлекеттік мекемелермен,
мемлекеттік емес ұйымдармен
және бизнес-секторымен қарымқатынасының ең тиімді әдісі болып
табылады, себебі бұл әдіс қоғамның
экологиялық мәселелерді шешуге
қатысуын, сонымен қатар, қажетті
экологиялық ақпаратты «бірінші
қолдан» алуын қамтамассыз етеді.
Экологиялық мәселені шешу
барысына әркім әсер ете алады, ол
үшін тек ұсыныстар дайындау қажет,
ол ұсыныстарды уәкілетті адамдар
экологиялық бағдарламаларды
қарастыру және түзету кезінде
ескереді. Осылай «Іле-Балхаш
бассейнін ықпалдау жобасын
дамыту» жобасын қоғам алдында
таныстыру қоғамдық тыңдаудың
маңызды бөлігі болды, тыңдаудың
үзілісінде жоба бойынша ұсыныстар
жинақталды.
Қоғамдық тыңдауда Орталық Азия
аймақтық экологиялық орталықтың
менеджері Искандар Мирхашимов
«Іле-Балхаш бассейнін ықпалдау
жобасын дамыту» жобасын ұсынды
(жобаның серіктестері – Еуропалық
Комиссия және Қоршаған ортаны
қорғау министрлігі). Жобаның
мақсаты Іле-Балхаш бассейнін
басқарудың экожүйелік үлгісін жасау
арқылы экожүйелерді сақтау, су
қорларын ықпалды басқару және
тиімді пайдалану.
Жоба барысында ІББ
экожүйелерінің жағдайын және
оларға экономика мен қоғам
секторларының әсерін бағалау;
Үкімет жобалары, облыстардың
даму жобасы, салалық жобалар мен
бағдарламалар негізінде бассейнді
басқарудың ықпалды басқару
жобасын дамыту, үлгісін жасау және
ІББ дамуын бақылайтын Мекемені
құруға арналған құжаттарды Үкіметке
ұсыну; трансшекаралық өзендерді
басқару бойынша мемлекетаралық

келісім жасау; ІББ ықпалды
басқарудың Жобасына қажетті
техникалық құралдарды дамыту және
тағы басқа міндеттер орындалады.
Осы жоба бойынша жасалған
ІББ-ң экожүйелік басқаруының үлгісі
алдағы экологиялық апатты тоқтату
жолы болып табылуы мүмкін.
Ғылыми-танымал экологиялық
журнал "Экология и Общество"
№11(16)2007 – Қазақстан, Алматы

Жайылымдырды
жергілікті деңгейде
тұрақты басқарудың
стратегиясын дамыту
және тексеру
САМР-Консалтинг – 2004 жылы
құрылған коммерциялық емес
мемлекеттік емес ұйым. Бұл ұйым
Қазақстанның ауылдық жерлерінің
дамуын қамтамассыз етеді.
Қырғызстанда және Тәжікстанда
жұмыс істейтін серіктестерімен
бірігіп, САМР-Консалтинг ұйымы
САМР жүйесінің бір бөлігін құрады.
GTZ/CCD-дың «Жайылымдырды
жергілікті деңгейде тұрақты
басқарудың стратегиясын дамыту
және тексеру» жобасы «САМРКонсалтинг» қоғамдық фондының
ауыл қоғамының мобилизациясы,
қарым-қатынастың қоғамдық тетігін
қалыптастыру және ауыл деңгейіндегі
жалпы мәселелерді шешу, сонымен
қатар, әлеуметтік-экономикалық
игілік пен экологиялық мәселелер
арасындағы байланыстар жайлы
ақпаратты тарату саласындағы үлкен
тәжірибеге негізделген. Ғаламдық
Экологиялық Фондтың 2008-2013
жылдарына арналған және бұл
жоба Қазақстандағы UNDP ұйымы
орындайтын «Жайылымдық қорларды
тұрақты басқару» орта масштабты
жобасының дайындық кезеңіне
GTZ/CCD тарапынан қосымша
қаржыландыру болып табылады.
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Жобаның мақсаты
жайылымдырды жергілікті деңгейде
тұрақты басқарудың стратегиясын
дамыту.
Қойылған мақсатқа жету үшін
келесі міндеттер орындалу қажет:
• жайылымдарды жергілікті
деңгейде Тұрақты басқарудың
стратегиясын дамыту үшін
бастапқы ақпаратты сараптау және
жергілікті халықтың мүмкіндігін
жоғарлату
• жергілікті халықтың
ақпараттануын және
мобилизациясын жоғарылату
• жергілікті халықтың қатысуымен
жайылымдарды басқару
стратегиясын құру
• жергілікті халықтың қатысуымен
жайылымдарды басқару
стратегиясын енгізудің әдісін
ойлап табу
• жергілікті халықтың қатысуымен
жайылымдарды басқару
стратегиясының іске асуын
бағалайтын және мониторинг
жүргізетін құралдарды антықтау
• жақсы тәжірибені тарату
Жобалық территорияға Алматы
облысы Жамбыл ауданы Матыбұлақ
ауылы таңдалды. Ауыл жартылай
шөлді аймақта орналасқан және
жердің тозу мәселесі тұрғындарға
тікелей қатысты. Матыбұлақ
ауылының жайылымдары жақын
жайылымдарды көп пайдаланып,
керісінше, алыстағы жайылымдарды
пайдаланбағандықтан өте қатты
тозған. Топырақ қабаты жел
эрозиясына ұшыраған, құнарлылығы
нашарлаған, өсімдіктердің түрлері

«Драйнет»
жаңалықтары
Ғаламдық ықылас - құрғақ жерлердің болашағы

АЙМАҚТЫҚ
ЖАҢАЛЫҚТАР
азайып, сапасы төмендеген. Бұған
жартылай шөлді аймақтың табиғи
климаттық жағдайы да әсер етеді,
олар: жылдық жауын-шашын
мөлшері аздығы, суланудың
жетіспеушілігі, жер асты суларының
терең орналасуы, өрт және
қуаңшылық. Ауыл шаруашылықтың
барлық түрінде (қожалық және
фермерлік шаруашылық, жеке
бақшалық) ауыспалы жайылымның
нақты жүйесі жоқ. Көптеген
ауыл тұрғындары өздерінің
әлеуметтік-экономикалық жағдайын
экологиялық қиыншылықтарымен
байланыстырмайды.
Жоба Матыбұлақ ауылының
нақты мысалында, Жайылымдық
қорларды тұрақты басқару жобасын
енгізу арқылы шөлденуді тоқтатуға
және жайылымдарды басқаруды
жақсартуға бағытталған.
Жоба барысында әлеуметтікэкономикалық, заңнамалық және
институттық мәселелері, мал
шаруашылығының жергілікті
халықтың тіршілік көзі ретіндегі

маңызы, оның мүмкіндігі және
кемшіліктері, демографиялық
өзгерістері сараптамадан өтті.
Жайылымдарды тұрақты
басқарудың стратегиясының сәтті іске
асуының маңызды себебі, жергілікті
халықтың жобалаудан бастап,
нәтижелер бағасын енгізуге дейінгі
жобаның барлық сатысына қатысуы
болып табылады. Жергілікті халықпен
жұмыс істеу, сонымен қатар, мүдделі
жақтарды аңғару, бағалау құралына
арнайы бейімделген L4S (Learning
for Sustainability) модулі жатады. Ол
модуль:
• жайылымдарды ауыл деңгейіндегі
басқару потенциалын, мәселесін,
мүмкіндігін және туындаған
бөгеттерді сараптау үшін
• жүргізілген сараптама және терең
түсіністік фонында жайлымдарды
басқарудың тұрақтылығы мен
өнімділігін жоғарылататын
тиімді әдістерді және техникалық
шешімдерді дамыту үшін
• ауыл тұрғындарының осы
мәселелер бойынша ұсыныстарды
бірігіп шешуді үйрену үшін
арналған
Жоба тұрақты, өйткені бұл
стратегия Қазақстанда бірінші рет
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дамуда және елде бар «жоғарыдантөменге» принципі бойынша
жұмыс істейтін басқару әдістерінен
ерекше, сонымен қатар, жергілікті
халықтың жобаның барлық сатысына
қатысуымен іске асырылады.
Айгуль Жансерикова, б.ғ. к.,
"САМР-Консалтинг" қоғамдық
фондының атқарушы директоры,
Е-mail: camp@itte.kz

