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Кургакчыл жерлерге келечек берүүгө багытталган дүйнөлүк демилге
«Драйнет» - бул дүйнө жүзү боюнча 14 уюмдун проектиси.
Алар жерлердин деградациясына каршы чогуу иш алып барышат.
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«Драйнет»
жаңылыктары
Биз сизге Драйнет проектисинин
бюллетенинин «Драйнет
жаңылыктары» аттуу экинчи
чыгарылышын тартуулого
кубанычтабыз. Бул жаңылыктар
кургакчыл жерлер боюнча
жергиликтүү проблемаларды жана
эксперттердин ар кандай ойлорун
чагылдырууга багытталган.
Бул чыгарылышты биз БУУнун
(Бириккен Улуттар Уюму) Туруктуу
Өнүгүү Комиссиясынын (БУУ ТӨК
– 16) боло турган 16 жолугуушусуна
арнамакчыбыз, себеби бул
жолугушууда кургакчыл жерлер
боюнча, кургакчылык, чөлдөнүү
сыяктуу кээ бир темалар каралат.
Драйнеттин өнөктөштөрү БУУ
ТӨК – 16 ны маанилүү форум катары
аныкташты жана бул форумдун
ишине биз 2007 жылдын октябрь
айында өткөн Бириккен Улуттар
Уюмунун чөлдөнүү менен күрөшүү
Конвенциясынын Тараптардын
Конференциясы (ТК 8) көрсөткөндөй
көмөк көрсөтө алабыз деп чечишти.
Биз башка эл аралык жана улуттук
маектешүүлөрдө бизди уккандай
кылууга аракет жасайбыз!
Драйнет проектисинин
башталышынан тартып бир жыл
өттү. Дүйнө жүзү боюнча 14
өнөктөштөрдүн бул проекттин
жаратуу тажрыйбасы, улуттук
деңгээлде өнөктөштөрдүн
биргелешип иштөөсү бир күндүк
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жумуш эмес жана ошону менен
бирге байланыш жана маалымат өтө
мааанилүү элемент экенин көрсөттү.
Биздин сайт www.dry-net.org
кургакчыл жерлерди башкаруу
боюнча активдүү иштеп жаткан
уюмдардын арасында коомдук
платформа болуп жатканын көрүп
кубануудабыз. Биз сайтыбыз жана
анын ичиндеги улуттук тилдерде
жазылган ийгиликтүү мисалдар менен
таанышып кетүүгө чакырабыз!
Өнөктөштөрүбүз жарандык
коомдун кызыкчылыктарын улуттук
саясаттын күн тартибине киргизүү
боюнча улуттук маектешүүлөрдү
жүргүзүүнү улантат.
Мари Хосе Ван дер Верф тен Бош,
Both ENDS, Нидерланды,
«Драйнет» өнөктөшү

ТӨК 16
БУУнун Туруктуу Өнүгүү
Комиссиясынын 16 – чы сессиясы
(ТӨК 16) 5-16 майда Нью –
Йоркто, АКШда, өтөт.
Бул Комиссия туруктуу
өнүгүүнү ишке ашыруу, кедей
калктын турмушун жакшыртууга
кепилдик түзүү жана уланып
бараткан дүйнөлүк деградация
процесстерин токтотуу үчүн
түзүлгөн.
ТӨК – бул туруктуу өнүгүү
боюнча жогорку деңгээлдеги
форум жана ал Барбадос
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ДҮЙНӨЛҮК
ЖАҢЫЛЫКТАР
аракеттер программасынын
Күн тартибинин 21, жана
Йоханнесбург ишке ашыруу
планынын улуттук, аймактык
жана эл аралык деңгээлде
аракеттердин ырааттуулугуна
кепилдик берет.
Күн тартиби 21 туруктуу
өнүгүүгө жетишүүдө
коомчулуктун чечим чыгарууга
катышуусу олутту экенин жана
жарандык коомдун кээ бир
негизги топтордун өзгөчө ролун
жана милдеттерин аныктаарын
белгилейт.
ТӨК өзүнүн көңүлүн
секторлордун арасындагы жана
пайда болуп жаткан туруктуу
өнүгүү сурооолоруна бурат.
ТӨК 16 өзүнүн көңүлүн
Африкадагы айыл чарбасынын
жер ресурстарынын өнүгүү
суроолоруна айкалыш чөлдөнүү
жана кургакчылыкка багыттайт.
Илим жана технология боюнча
Комитетинин жана ӨЭУнун
(Өкмөттүк эмес уюм) ТӨК 16
тематикалары боюнча коомдук
отчету төмөндөгү макалада
берилет

Туруктуу өнүгүүнүн
маселелери
Илим боюнча Эл аралык Кеңеш
(ИЭК) ТӨК 16 га талкуулоо үчүн
төмөнкү документти сунуш кылат
(www.icsu.org).
ИЭК тамак аш жана буланын
өндүрүшүнүн көбөйүшү, кээде
алардын дүйнө жүзүндө кээ
бирлеринин ишке ашпай калганына
карабастан (мисалы: суунун
азайышынын кесепетинен туздуу
жерлердин көбөйүшү) 1960жана 1970- жылдардагы Жашыл

Революциянын жетишкендиктерине
басым кылышат. Бирок ошого
карабастан, айыл чарба өндүрүшүнүн
андан ары күчөшүнө да басым
кылышат. Туруктуу өнүгүү боюнча
талкууланучу бөлөк суроолор
төмөнкүлөр болмокчу:
●● Климаттын өзгөрүшү
Климаттын өзгөрүшү
экосистеманын белгилүү бир бөлүгүн
жана аны пайдалануучуларынын
начар жагын күчөтөт, ошондой
эле көпчүлүк убакта тамак-аш
коопсуздугун төмөндөтөт. Айыл
чарба экосистемасына түшүнүү менен
мамиле кылып, чыгымды азайтуу
керек.
●● Дисциплиналар аралык
мамиле
Кичи фермердик чарбаларда
илимий методдор менен жаңы
технологияны өздөштүрүү кыйынга
турат. Кененирээк эл аралык жана
трансдисциплинарлык стратегия
аркылуу жергиликтүү жана эл аралык
изилдөөлөрдө кызыктыруу (тартуу)
методологиясын колдонуу менен бул
кемчилдиктерден айрылууга болот.
Мында салттык билимдин мааниси
чоң. Ар тараптуу таркалган билим
көбүрөөк жардам берет.
●● Биоотуну
ИЭК энергетикалык коопсуздуктун
жогорулашына, ПГ (парник газы)
төмөндөшүнө, ошондой эле айыл
жеринин өнүгүшүн кызыктырууда,
биоотундун чоң мүнкүнчүлүктөрүн
белгилешет. Өндүрүштө ПГ нын
деңгээлинин азайышы ар кандй терз
көрүнүштөрдү төмөндөтөт. Кургак
аймактагы маргиналдык жерлерди
пайдалануу көптү үмүттөндүрөт.
●● Генетикалык
модификация (ГМ)
ИЭК ГМ га жумшалчу каражаттын
көбүрөөк бөлүнүшүн күтүүдө, бирок
аны пайдалануу үчүн социалдык,
экономикалык жана экологиялык
таасирдүүлүгүн эске алуу менен
өз-өзүнчө талкууланууга тийиш.
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●● Кургак жерлер,
кургакчылык жана
чөлгө айлануу
Жарым чөлдүн/ чөлдүн
экосистемасындагы мобильдик
жайылууга ылайыкташкан
башкарууга өтө чоң маани берилерин
белгилөөдө.
Кортунду
Илимий коомчулук ӨЭУ/
ЖЧКменен катар талкуулоо үчүн бир
нече маселелерди көтөрүүдө.
Аларга: фермерлер менен
кызыккан тараптарды тартуу,
өнүгүп келаткан аймактардын
илимий-техникалык мүмкүнчүлүгүн
жогорулатуу, майда фермерлерге
кызмат көрсөтүүнү кеңейтүү,
ошондой эле айыл маданиятынын
туруктуулугун алга жылдыруу.
Бирок каралып жаткан
маселелердин айрымачылыктары
белгилүү.
• Тамак аш өндүрүшүн көбөйтүү,
элдин көпчүлүк жакыр катмарын
автоматтык түрдө жеткиликтүү
камсыздай албайт. Жащыл
Революциянын өзүнүн өтө эле тар
чеги бар.
• Жерге ээлик кылбай жана
ээликтин укуктук гарантиясы жок
туруп, туруктуу жерди пайдалануу
мүмкүн эмес.
• «Жергиликтүү эл менен кызыктар
тараптын катышшуусу» деген
аларды башынан өнүгүү
процессине тартуу.
• Кеңири тараган экологиялык
булганычтарды жараткан
(пестициддер менен жер
семирирткичтерди кеңири
пайдалануунун натыйжасында
экосистемага тийгизген терс
таасири, суунун булганышы,
биокөптүрдүүлүүгүнүн
бузулушу ж.б.) урук өндүргөн
компанияларга байланыштуу
болуп, Жашыл Революция чар
жайыт каралышы мүмкүн.
Силке Брем, LPP, Германия,
Драйнет өнөктөшү
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ДҮЙНӨЛҮК
ЖАҢЫЛЫКТАР

Эл аралык күн
тартиби 2008
16-20 июнь, 2008 ж. – Модена
Био 2008 - 16 Дүйнөлүк Өзөктөш
Конгресси, IFOAM.
Конгресс «Келечекти өстүрүү» деп
аталып аймактык баалуулуктарга,
жергиликтүү билимдерге
жана ар кандай тараптардын
кызматташтыгына багытталат.
www.ifoam.org/events/
ifoam_conferences/owc/
Organic_World_Congress.html
25-28 июнь, 2008 ж. – Жер астындагы
суулар жана Африкадагы климат.
Эл аралык конференция, Кампала,
Уганда. Конференциянын маселеси
болуп климаттын таасир этиши жана
Африкадагы жер астындагы суу
ресурстарынын өнүгүшү боюнча
бүгүнкү күндөгү түшүнүк алуу,
ошондой эле суу, климат боюнча
иштеп жаткан окумуштууларды,
донорлорду, уюмдарды бириктирүү
жана билим, тажрыйба алмашуу
эсептелет.
www.gwclim.org
20-29 октябрь, 2008 ж. – CRIC 7 и
CST 9, Стамбул, Турция. Чөлдөнүү
менен күрөшүү Конвенциясын
ишке ашыруу боюнча Байкоочу
Комитетинин 7 - чи сессиясы,
Илим жана технология боюнча
Комитетинин 9 - чу сессиясы менен
биргеликте өтөт.
www.unccd.int

Кургакчылык –
туруктуу өнүгүүнүн
тематикасы
Кургакчылыктын пайда болушу
негизинен аймактардагы жаан
чачындын орточо өлчөмдөн аз
болушуна байланыштуу. Кургакчылык
бир нече жылдарга созулушу мүмкүн.
Кыска мөөнөттөгү тез болгон
кургакчылык экосистемага жана
жергиликтүү экономикага, көбүнчө
жайыт жерлерге өзгөчө чыгым жана
ар кандай кырсыктарды алып келиши
мүмкүн. Кургакчылык каптаган
жерлерде, экономикалык жактан
начар өнүккөн көптөгөн өлкөлөрдүн
болушу кадимки көрүнүш. Бул болсо
тамак-аштын жетишишсиздигинин
негизги бир белгиси. Бирок саясый
абал, улуттук жана регионалдык
саясат, айыл чарбасындагы иш
тажырыйба,мамлекеттик суу
бөлгүчтөрүн башкаруу, ошондой
эле саламаттыкты сактоо жана
тамак- аш ж.б. өз таасирин тийгизип,
кургакчылыкка байланыштуу
кризистин чыгышына түрткү болот.
Кургакчылык аймактарда жашаган
өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн көпчүлүк
калкы, түздөн түз деградацияга
учураган жратылыш байлыктарына
жана альтернативанын жоктугунан
көз каранды, ошондой эле тамак
–аш коопсуздугунун кепилдигинин
жоктугунан өздөрүн социалдык
жактан коргоо мүмкүнчүлүгүнүн
тардыгын сезишет.
Кургакчылыкты азайтуунун
стратегисы буларды камтыйт:
кургакчылыкка мониторинг жүргүзүү
жана маалымат чогултуу, жерди
пайдаланууда туруктуу башкаруу,
айыл чарбасын сактап калуу, ошондой
эле жаан-чачын суусун чогултуу.
Драйнет ыкмасы: кургакчыл
территорияда жашаган
коомчулуктагы туруктуу
иновациялык жана жергиликтүү
технологияга басым жасалат.
Танвир Ариф, SCPE, Пакистан,
Драйнет өнөктөшү

3

Кургакчылыкка
ылайыкташуу
Жергиликтүү технологиянын көп
кылымдык жетишкен тарыхы Түштүк
Иранда жашаган жергиликтүү
коомчулукка кургакчылыкка
ылайыкташууга жардам берет.
Ирандын Түштүгүндө Бушир
провинциясы ысык климаттуу
чөлдө жайланышкан. Ал жердин
температурасы 50º тан ашкандыктан,
жергиликтүү калк жаратылыштын
мындай шартына ылайыкташып,
традициялуу жолун ойлоп табышкан.
Өзгөчө кайталангыз мисал - Ирандын
жер астындагы бактары бул жердин
салттуу «ноу-хау»су (ойлон табуусу),
көп көлөмдөгү жүзүм өстүрүш
үчүн акылдуулук менен курулган
суу чогултуучу технология менен
айкалышкан. Чоңдугу 50 метрге
жакын таш дубал ар бир талааны
бөгөп турат. Анын үстү сууну
чогултуп жана жер астындагы
жарымына чейин гумустуу топурак
менен толтурулган цистерналарга
бере тургандай кылып жазалган.
Ушунун эсебинен коомчулук мол
түшүм алып турушат.
Жер астындагы култивациялык
камералардын туурасы эки-үч метр
жана тереңдиги алты метрге чейин
болуп топурактын «майлуу», жээ
жергиликтүү тилде «шол» деп
аталган катмарынан жүзүмдөрдүн
сабактары ала алат. Жер астындагы
камераларды казуу үчүн жумушчулар
жер казуучу жөнөкөй эле куралдарды
пайдаланышат. Алар качан гана
«шол» дун деңгээлине жеткеде,
гумустуу топурак менен камераны
жарым жартылай толтурушат.
Фемерлер январда же кыштын
башталышында жүзүмдүн ылайыктуу
бутактары тандалып, аны өстүрүш
үчүн жакшы топуракка отургузушат.
Мартта жүзүмдүн өскөн бутактарын
жер астындагы бакка көчүрүшөт.
Биринчи жылдын кургакчыл
айларында алар жүзүмдүн жаш
бутактарын беш же алты жолу
сугарышат. Кийинки жылдары жүзүм
сууну көп талап кылбайт.

«Драйнет»
жаңылыктары
Кургакчыл жерлерге келечек берүүгө багытталган дүйнөлүк демилге

ДҮЙНӨЛҮК
ЖАҢЫЛЫКТАР
Жердин алдындагы камерадан жердин
үстүнө чыккан жүзүмдүн бутактарын
1 метрге чейин көтөрүп байлап жана
аны «хан» деп аташат да, көңдөйдү
болсо таш менен толтурушат.
Жумушчулар болсо жүзүмдү,
бутактардын алдынан чогултушат.
Көйгөйү: шаардын чоңоюп өсүшү
жерлердин жана жер алдындагы
бактардын көпчүлүк бөлүгүн ээлөдө.
Стратегиясы: Өкмөт менен
CENESTA эксперттеринин
кызматташтыгынын аркасында
жакында жер алдындагы бактарды
«улуттун байлыгы» деп жарыялоого
чечим кабыл алышты. Бул болсо
өзгөчө технологияны сактоо менен
жердин такырлануусуна жана кум
каптоого каршы күрөшүү.

Кызыктар тараптар: айыл калкы жана
фермерлер.
Жетишкендик: айыл чарбасынын
жергиликтүү байлыгы жана
биологиялык көп түрдүүлүк;
чарбачылыкты жүргүзүүүнүн
туруктуу образы; ушул көрсөтүлгөн
технологиянын жардамы менен
тамак-аш коопсуздугун жана
органикалык айыл чарба маселелери
чечилиши мүмкүн.

Чыгарылган макалалар
боюнча толугураак маалымат
үчүн биздин веб-сайтыбызга
www.dry-net.org кирип, же
электрондук почта аркылуу биз
менен байланышсаңыз болот
drynet@bothends.org.

Туруктуулук: Жер астында
өстүрүлгөн жүзүм жана жемиш
дарактары жергиликтүү элдин
кирешесинин булагы. Эгерде
технологияны тура колдонсо. анда
жүзүм элди бир жыл бою суудан
сактап нымдуулукту камсыз кылат.
CENESTA, Иран,
Драйнет өнөктөшү
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Ирандагы жер астындагы жүзүм багынын
тамыры менен көрүнүшү. Жүзүмдүн бутактары
өйдө «хан» аттуу 1 метрге чейин жеткен
ташка карай чыгууда, көңдөйлөр таштар
менен толтурулган. Жумушчулар бутактардын
астынан өтүп түшүмдү чогултууда.
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Аймактык
жаңылыктар

Кымбаттуу достор!
Биз сиз менен «Драйнет»
бюллетенинин экинчи санында
жолугуп, жаңылыктар менен
бөлүшүүгө кубанычтабыз
Долбоор боюнча Орто Азияда
улуттук эксперттердин командасы өз
ишин баштады. Эми сиздер өзүңүздүн
жаңылыгыңыз, билдирүүңүз,
ийгиликтүү тажрыйбаңыз менен
бөлүшүп, ошондой эле биздин
долбоор боюнча көбүрөөк билүү
үчүн «Драйнет» эксперттерине
кайрылсаңыз болот:
Кыргыз Республикасы –
Ражапбаев Муслим,
e-mail: muslim0708@pochtamt.ru
Тажикистан Республикасы –
Нозанинов Нусратулло,
e-mail: komzem@tajnet.com
Туркменистан –
Нурмухамедова Гульджамал,
e-mail: nurmuhag@mail.ru
Өзбөкстан Республикасы –
Наталия Шулепина,
e-mail: habitat@uzsci.net
Казакстан Республикасы –
Эмиль Гареев,
e-mail: egareyev@carec.kz
Азыркы убакта биз Орто Азия
мамлекеттеринде семинарларды
өткөрүүгө даярдануудабыз.
Бул семинарлар коомчулукту
БУУнун Чөлдөнүү мене күрөшүү
Конвенцисынын (UNCCD)
ишине тартуу куралдарын
өнүктүрүүгө багытталган. Биздин
кызматташуубуз боюнча сиздердин ой
сунуштарыңыздарды күтөбүз.
Эмиль Гареев,
Драйнет өнөктөшү
www.carec.kz

Кумдарга болгон
альтернатива
Өзбөкстанда «Каракалпакстандагы
жана Кызылкум чөлүндөгү
деградацияга дуушар болгон
жерлердеги экосистемалардын
туруктуулугуна жетишүү» аттуу
долбоору ишин баштады. Ал төрт
жылга дайындалып Орто Азия
мамлекеттеринин жер ресурстарын
туруктуу пайдалануу боюнча
демилгесинин бөлүгү болуп
эсептелет. Инвестициялардын
көлөмү бир жарым миллион долларга
барабар.
Долбоордун менеджери, Ирина
Бекмирзаеванын айтымында жаңы
чечимдер атайын тандалып алынган
Кызыл Роват (Бухар облусу) жана
Казахдарья (Каракалпакстан)
жерлеринде ишке ашырылат. Чөлдүү
жана жарым чөлдүү жерлерде
экологиялык жана экономикалык
жактан кирешелүү өсүмдүктөрдүн
түрлөрүн аныктоосу белгиленди.
Башка маселелердин ичинен:
жер ресурстарын башкаруунун
туруктуу методдорун тестирлөө,
кумдардын жылышын токтотуу
жана жергиликтүү коомчулуктун
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катышуусу менен деградацияга
дуушар болгон жерлерди калыбына
келтирүү. Кийин экосистемалардын
туруктуулугуна жетишүү үчүн
ийгиликтүү ыкма, амалдарды
башка деградацияланган жерлерде
пайдалнуу.
Өзбөкстандын аянтынын 85
пайызына жакын жерин чөлдүү
жана жарым чөлдүү жерлер түзөт.
Аралдын соолуп баратканынан
өткөн кылымдын 60 – жылдарынан
тартып, чөлдөрдүн аянты чоңойууда.
Ошондуктан чөлдөрдүн кеңейип
баратышын токтотуу жана элди
туруктуу кирешелер менен камсыз
кылуу орчундуу маселе болуп
эсептелет.
Долбоордун иштелип чыгуусуна,
2003 жылы Ташкентте өткөн Орто
Азия республикаларынын жерлердин
дегрдациясы менен күрөшүүгө
багытталган субрегионалдуу
форуму түрткү болду. Ошол кезде
«Орто Азия мамлекеттеринин жер
ресурстарын туруктуу пайдалануу
демилгесинин (ИСЦАУЗР)»
иштеп чыгуусу башталды. Ал иш
БУУнун Чөлдөнүү менен күрөшүү
Конвенциясынын жана Азия
өнүктүрүү банкынын эгидасында
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Аймактык
жаңылыктар
өттү. Өзбөкстанда жер ресурстарын
рационалдуу башкаруунун маанилүү
багыттары боюнча, долбоордук
сунуштарды камтыган, Улуттук
программа дайындалган. Бул ишти,
чөлдөнүү менен күрөшүү Конвенция
милдеттерин аткаруу боюнча улуттук
орган болгон – Узгидромет мекемеси
алып барган. Ошондой эле бул
ишке Өзбөкстан Республикасынын
жаратылышты коргоо Мамлекеттик
комитети, Айыл жана суу чарба
Министирлигинин токой чарба
башкы башкармалыгы катышышты.
Биргелешип каржылоо боюнча
билдирме Глобалдык экологиялык
фондко жиберилген жана 2007 жылы
макулдук алынган.
Орто масштабтагы
«Каракалпакстандагы жана Кызылкум
чөлүндөгү деградацияга дуушар
болгон жерлердеги экосистемалардын
туруктуулугуна жетишүү» аттуу
долбоор Орто Азия мамлекеттеринин
жер ресурстарын туруктуу башкаруу
демилгесинин бөлүгү болуп
эсептелет.
Долбоорго киргизилген
негизги мамлекеттик мекемелер:
Өзбөкстандын Айыл жана суу
чарба Министирлигинин токой
чарба башкы башкармалыгы,
Өзбөкстандын Илимдер академиясы,
«Ботаника» - өсүмдөктөрдүн илимийөндүрүш борбору, Микробиология
институту, Жалпы жана органикалык
эмес химия институту, Илимдер
академиясынын Каракалпакстан
бөлүмүнүн биоэкология институту,
Өзбөкстандын гидрометеорологиялык
кызмат борбору (Узгидромет)
Аткаруучу агенттик ГЭФ –
Өзбөкстандагы БУУнун Өнүгүү
программасы.
Долбоордун улуттук аткаруу
агенттиги – Айыл жана суу чарба
министирлиги. Токой чарба башкы
башкармалыгынын имаратынын
ичинде долбоордун офиси

жайланышкан. Адистер үчүн
тааныштыруу семинары 22 майда
болуп өтөт
Өзбөкстан Республикасындагы
Драйнет долбоорунун өнөктөшү,
Наталия Шулепина

Балхаш аймагындагы
экологиялык жагдай:
проблемалар жана
чечүү жолдору
Балхаш көлү жана ага чектеш
территория Или-Балхаш бассейнине
кирет (ИББ). ИББнин аянты 400
миң км2 ашат жана Казахстандын
эң чоң көлдүк экосистема болуп
эсептелинет. Бул жерде Казахстандын
калкынын бештин бир бөлүгү –
3,3 млн. адам жашайт. ИББнин эң
чоң Балхаш көлү, чоңдугу боюнча
дүйнөдөгү туссуз көлдөрдүн ичинен
16 орунду ээлейт. Куймасынын
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80% жакынын Балхаш Или
дарыясынан, калганын Каратал, Аксу,
Лепсы, Аягуз жана башка майда
дарыяларынан алат.
Бул аймакта калктын көп
жайланышканынан, жылдан жылга
активдүү пайдаланып келаткан
жаратылыш ресурстарынын бир
топ көлөмү керек экени анык.
Бирок жаратылышка да эс алуу
керек. Жаратылыш ресурстарын
рационалдуу эмес пайдалануу бир
топ экологиялык проблемаларга алып
келди: аймактын экосистемаларынын
деградациясы жана чөлдөнүү
процесстеринин күчөшү, экологтор
белгилегендей азыртадан эле аймакта
жер-жемиш, бак өстүрүү кирешесиз
болуп баратат; жайыттардын,
чабындылардын жоголушунан мал
багуу кымбатка турууда; балык
чарбасы чарба катары жок болууда.
Көптөгөн айылдардарда ичүүчү жана
сугат суусунун тартыштыгынан эл
ИББнин түндүк тарабынан түштүк
тоо этек жактарга көчүүдө. Кичи
шаарлардын жана калкконуштардын
санитардык абалы СЭСтин
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Аймактык
жаңылыктар
талаптарына жооп бербейт, калктын
ден соолугунун көрсөткүчтөрү
төмөндөөдө.
Адистер аймактагы байкалып
турган экологиялык проблемалар
жакында эле Арал көлүнүн
аймагында болгон социалдыкэкономикалык кризистин кесепетинен
деп айтууда. Эгерде жакын арада
абалды өзгөртүп, оңдоого күч
жумшабаса Арал катастрофасы
кайталынышы мүмкүн.
Экологиялык проблемалар боюнча
коомдук угуулар - бул коомчулуктун,
мамлекеттик органдары, ӨЭУдар
жана бизнес-сектор менен
кызматташуунун эффективдүү
методу. Алар коомчулуктун
жаратылышты коргоо боюнча чечим
чыгарууга процесстерине катышу
принциптерин ишке ашырууга жана
экологиялык маалыматты алууга
мүмкүндүк берет. Ар бир адам
жаратылышты коргоо программалары
дайындалып же өзгөрүлүп жаткан
кэзде ыйгарым укуктуу органдарга
өзүнүн сунуштарын берип абалды
өзгөртүүгө мүмкүн.
Ушундай коомдук угуулардын
бири болуп «Или-Балхаш
бассейининдеги бирлешүү башкаруу
планын иштеп чыгуу» долбоорунун
бетачаары болуп эсептелинет. Анда
тыныгууларда ой пикирлердин
жана сунуштардын кабыл алуусу
уюштурулган.
Бул коомдук угууларда
Регионалдык экологиялык борбордун
менеджери Искандар Мирхашимов,
«Или-Балхаш бассейинин бирлешүү
башкаруу план» аттуу долбоору
жөнүндө баяндап өттү (долбоордун
өнөктөштөрү – Европалык Комиссия
жана Айлана чөйрөнү коргоо
министирлиги). Бул долбоордун
максаты Или-Балхаш бассеининдеги
экосистемаларын сактап калуу,
сууну бирлешип башкаруу
жана жаратылыш ресурстарын
рационалдуу пайдалануу үчүн

экосистемалык башкаруу моделин
иштеп чыгуу болуп эсептелинет.
Долбоор боюнча төмөнкүлөр
пландаштырылган: ИББнин
экосистемаларынын абалын
аныктоо жана экономиканын ар
кандай тармактарынын, ошондой
эле коомдун аларга болгон
таасири; Өкмөттүн пландарынын,
областарды өнүктөрүү пландарынын,
тармактардын долбоор жана
программаларынын негизинде,
бассейиндин бирлешүү башкаруу
планын иштеп чыгуу жана ИББ
башкаруу органы боюнча Өкмөткө
сунуштарды тапшыруу; бир нече
мамлекттерден өтүүчү сууларды
башкаруу боюнча эл аралык
келишимдерди иштеп чыгуу ж.б.
Балким бул долбоор боюнча
иштеп чыгарылып жаткан ИИБнин
экосистемалык башкаруу модели,
келе жаткан экологиялык кризисти
токтотуу амалы болушу мүмкүн.
«Экология жана Коом» илимийпопулярдуу экологиялык журнал,
№11(16)2007 – Казакстан, Алматы

Жергиликтүү деңгээлде
жайыттарды
туруктуу пайдалануу
стратегиясын
иштеп чыгуу жана
тестирлөө
САМР-Консалтинг - бул 2004
жылы түзүлгөн коммерциялык
эмес, өкмөттүк эмес уюм, анын иши
Казакстандын айыл аймактарынын
туруктуу өнүгүүсүнө жардам
көрсөтүүгө багытталган. Кыргызстан
жана Тажикистандагы өнөктөш
уюмдар менен биргелешип САМРКонсалтинг, САМР тармагын түзөт.
GTZ/CCDнин «Жергиликтүү
деңгээлде жайыттарды туруктуу
пайдалануу стратегиясын иштеп
чыгуу жана тестирлөө» долбоору
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«САМР-Консалтинг» Коомдук
фондунун айылдык коомчулукту
мобилизациялоо, айыл деңгээлиндеги
проблемаларды чечүүдө чогуу
иш алып баруу, жана ошондой
эле социалдык экономикалык
эсенчиликтин экологиялык
проблемалар менен байланыштыгы
жөнүндү түшүнүктү жогорулатуу
боюнча чоң тажрыйбасында
негизделген. Ошондой эле
долбоор 2008-2013 жылдарына
пландаштырылган жана UNDP
тарабынан Казакстандагы иштелип
жаткан «Жайыт ресурстарын туруктуу
башкаруу» орто масштабтагы
долборунун чогуу каржылоосу болуп
эсептелинет.
Долбоордун максаты болуп
жергиликтүү элдин катышуусу менен
жергиликтүү деңгээлдеги жайыттарды
башкаруу стратегиясын иштеп чыгуу
эсептелет.
Коюлган максаттарга жетүү үчүн
кийинки маселелер аныкталган:
• Элдин катышуусу менен
жайыттарды башкаруу
стратегиясын иштеп чыгуу үчүн
баштапкы маалыматты анализдөө
жана жергиликтүү элдин
потенциалын жогорулатуу
• Маалымдуулукту жогорулатуу
жана жэргиликтүү калкты
мобилизайиялоо ыкмаларын
иштеп чыгуу
• Жэргиликтүү калктын катышуусу
менен жайыттарды башкаруу
стратегиясын иштеп чыгуу
• Жэргиликтүү калктын катышуусу
менен жайыттарды башкаруу
стратегиясын жайылтуу ыкмасын
иштеп чыгуу

«Драйнет»
жаңылыктары
Кургакчыл жерлерге келечек берүүгө багытталган дүйнөлүк демилге

Аймактык
жаңылыктар
•

•

Жэргиликтүү калктын катышуусу
менен жайыттарды башкаруу
стратегиясын ишке ашыруусун
мониторинг жүргүзүүчү жана
баалоо куралдарын аныктоо
Оң тажрыйбаны таратуу

Долбоор аянтчасы катарынды
Алмата облусунун Жамбыл
районунун Матыбулак айылы
тандалган. Айыл чөл өңдүү зонада
жайланышып деградация, бузулуу
проблемалары айылдыктарга түздөнтүз таасир этүүдө. Айылга жакынкы
жайыттар малдын көп жайылышынан,
ал эми ыраакы жайыттар мал
отобогонунан чоң деградацияга
дуушар болууда. Жер кыртышы
шамал эрозиясына дуушар болуп,
сапаты төмөндөп, өсүмдүктөрдүн
турлөрүрнүн сапаттары жана саны
да төмөндөөдө. Ошондой эле буга
аймактын чөл өңдүү зонанын
жаратылыш-климаттык шарттары
да түрткү берүүдө: жылдык
жаандардын санынын аздыгы,
суулулуктун жетишсиздиги, жер

астындагы суулардын абдан төмөн
жайланышканы, өрттөр жана
кургакчылык. Бүт чарбаларынын
түрлөрүндө (дыйкандык, фермердик,
жеке чарбаларда) жайыттардын
жүгүртүлүш, алмашуу так
системасы жок. Айылдыктардын
көпчүлүгү өзүлөрүрнүн
социалдык экономикалык абалын
жайыттардын деградацыясынын
экологиялык натыйжасы менен
байланыштырышпайт.
Долбоор аталган зонада чөлдөнүү
процесстерин токтотууга, жана
ошондой эле Матыбулак айылынын
мисалында Жайыт ресурстарын
туруктуу башкаруу планын иштеп
чыгып, ишке ашырышынын
негизинде жайыттардын башкаруусун
оңдоого багытталган.
Долбоор боюнча социалдык
экономикалык, мыйзам жана башка
суроолор, мал багуу жергиликтүү
калктын жумуштуулугун камсыз
кылуудагы ролу, анын потенциалы
жана чектөөлөрү, калктын санынын
өзгөрүүлөрү боюнча талдоо иштери
жүргүзүлдү.
Жайыттардын туруктуу
башкаруусунун стратегиясын
ийгиликтүү аткаруунун маанилүү
фактору болуп, бул стратегиянын

ишке ашыруусунун бүт этаптарына,
пландаштырудан баштап,
натыйжаларын балоого чейин,
жергиликтүү калктын катышуусу
эсептелет. Жергиликтүү калк
менен иштөө, ошондой эле баалоо
жана таламдаш тараптарды
аныктоо куралдары болуп атайын
ыңгайлашкан төмөнкү L4S модулдар
иштелип чыккан (Learning for
Sustainability):
• Айыл денгээлинде жайыттарды
башкарууда мүмкүнчүлүктөрдүн,
проблемалардын, чектөөлөрдүн
анализи
• Жүргүзүлгөн анализдин жана
терең түшүнүктүн негизинде
молдууулукту жана жайыттарды
башкаруунун туруктуулугун
жогорулатууга жардам берген
эффективдүү ыкма, чечимдерди
табуу
• Аталган проблема боюнча
сунуштарды чогуу иштеп
чыгууга айылдыктардын өзүн-өзү
үйрөтүүсү
Долбоор туруктуу, себеби бул
стратегия Казакстанда биринчи
ирет иштелип чыгып, мамлекеттеги
«үстүдөн-ылдый» принциптеринде
иштөөчү башкаруу жолдорунан
айырмаланып, калктын өзүнүн
ишке ашыруунун бүт этаптарына
катышуусун эске алат.
Айгуль Жансерикова, б.и.к.,
КФ "САМР-Консалтинг",
аткаруучу директор
Е-mail: camp@itte.kz
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