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tarapyndan maliýeleşdirilýär

«Draýnet» Täzelikleri
Biz sizi Draýnet taslamanasynyň
býulliteni bolan, «Draýnetden
habarlaryň» ikinji göýberlişiniň
sahypalarynda görmäne şat. Onuň
habarlary gurak topraklaryň ýerli
meseleleri we bilermenleriň dürli
garaýyşlary barada gürrüň bermeklige
gönikdirilendir. Bu goýberilişi biz
esasan BMG-yň Durnukly Ösüş boýunça
Komissiýasynyň (KUR BMG -16)
öňümizdäki 16-njy maslahaty barada
gürrüň bermekligi makul bildik, sebäbi
gurak topraklara degişli bolan käbir
meseleler bu geçiriljek maslahatda
garaljakdyr. Draýnetiň hyzmatdaşlary
BMG KUR -16-ny wajyp toplanşyk
diýip kesgitlediler. Eddil 2007-nji ýylda
Birleşen Milletleriň çölleşmeklige garşy
göreş baradaky Konwensiýanyň (BMG
ÇGK) Taraplarynyň Konferensiaýasynda
(TK 8) edişimiz ýaly, onuň üsti bilen
biz umumy tejribe we bilimiň üsti
bilen goşandymyzy goşup bileris. Biz
öz sesimiziň beýleki halkara we halk
gürrüňdeşliklerde eşidilmegi üçin
elimizde baryny ederis!
Draýnet başlaly bäri bir ýyl
geçdi. 14 hyzmatdaş tarapyndan
bütin dünýä de amala aşyrylýan bu
taslamanyň dörediliş tejribesi bize
milli derejede işdeş hyzmatdaşlarynyň
konsolidasiýasynyň/jebislenmesiniň
bir günde gelmeýändigini, şonuň
bilen birlikde kommunikasiýa bilen
informasiýanyň dolandyrylmagy – örän
wajyp böleklerdigini hem görkezdi. Biz
öz saýtymyzyň, ýagny www.dry-net.org,
gurak topraklaryň dolandyrmagy bilen
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işjeň işleýän guramalaryň jemgiýetçilik
platformasynyň bolýandygyna görmäne
şat. Biz sizi bu saýty görmäne we
üstünliklere degişli bolan wakallary we
dürli dillerde bolan milli býulletenleri
okamana çagyrýarys!
Hyzmatdaşlar grazdan jemgiýetiniň
gyzyklandyrýan meselelerini milli
syýasatlara goşmak maksady bilen milli
gürrüňdeşlikleri dowam ederler.
Mari Hose Wan der Werf ten Boş
Both ENDS, Gollandiýa,
«Draýnetiň» hyzmatdaşy

KUR 16
Durnukly Ösüş boýunça
BMG-nyň Komissiýasynyň 16-njy
sessiýasy (KUR 16) 2008-nji ýylyň
maý aýynyň 5-16 aralygynda
ABŞ-nyň Nýu Ýork şäherinde
geçiriler. Komissýa durnukly
ösüşi durmuşa geçirmeklik üçin
döredildi, we ol garyp adamlaryň
durmuşynyň gowulanýandygynyň
we dünýä ýüzüniň daşky
gurşawynyň dowam edýän
ýaramazlaşma proseiniň tersine
öwürlýändiginiň kepillidir. KURbu Gün Tertip 21 çarçywasynda
işläp düzülen Barbados Çäreleriniň
Maksatnamasynyň (BÇM) we
Ýohanesburgyň amala aşyrylmaly
Meýilnamasynyň (ÝAAM) milli,
sebitleýin we halkara derejelerinde
yzygiderli çäreleri kepillendirýän
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Dünýä
habarlary
durnukly ösüşiň ýokary derejedäki
forumdyr. Gün Tertip 21 durnukly
ösüşe ýetmeklikde karar kabul
etmeklik prosesinde giň köpçiligiň
gatnaşmagynyň fundamental
bolýandygyny ykrar edýär we
grazdan jemgiýetiniň birnäçe esasy
toparlarynyň ýörite rollaryny we
jogapkärçiligini kesgitleýär. KUR öz
ünsüni sektorara we durnukly ösüş
ugrunda emele gelýän meselelere
berýär. KUR 16 çölleşme we
Afrikanyň oba hojalygyndaky ýer
baýlyklary bilen kesişýän meseleler
bilen birlikde guraklyga esaslanar.
Aşakdaky makalada ylym
we tehnologiýa Komitetiniň
ýygnanşygynyň netijeleri we
KUR 16 temalary boýunça DDBG
köpçilikleýin hasabatlary beriler.

Durnukly Ösüşiň
Meseleleri
Ylym boýunça halkara Masalhaty
(YHM) KUR 16-da maslahat etmeklik
üçin resminamany gowşurdy. (www.
icsu.org).
YHM 1960-njy we 1970-nji
ýyllaryndaky, bölekleýin şowsuzlygyna
garamazdan (mysal üçin, irrigasiýa
sebäpli şorlanmak meselesi), iýmitiň
we süýümiň artdyrmaklygy ýaly,
Ýaşyl Rewolusiýasynyň netijelerini
nygtaýar. Emma şonuň bilen
birlikde oba hojalygyň gelejekde-de
güýçlendirilmegini nygtaýar. Durnukly
ösüşiň temalary boýunça maslahat etmek
üçin beýleki meseleler:
●● Klimatiň ütgemegi
Klimatiň ütgemekligi belli
ekosistemalaryň we olary ulanýanlaryň
gowşaklygyny güýçlendirer, we şonuň
bilen bir hatarda azyk howupsyzlygyny

köp möçberde azaldar. Oba hojalykda
ekosistemalaryna degişli bolan täsiri,
we adaptasiýa bilen ýüze çykýan zyýan
edejiligiň azaldylmagy barada has gowy
düşünje zerurdyr.
●● Ylym ara çemeleşmesi
Kiçi göwrümli fermer hojalyklaryna
ylmy usullary we täze tehnologiýalary
ornaşdyrmak kyn. Ýerli we halkara
seljermelerde özara hem trans-ylym
esasy ugry bilen birlikde, çekilmeklik
usulyýeti has giňişleýin ulanmak arkaly
bu kemçiligi ýoldan aýyrmak üçin
ýardam bermelidir. Däp bolup giden
bilimleriň wezipesi hem ykrar edilýär.
Bilimleri ýaýratmaklykda has giňişleýin
hyzmatlar ýardam bermelidir.
●● Bioýangyç
YHM bioýangyjynyň energiýa
howupsyzlygyny ýokarlandyrmakda,
parnik gazlarynyň azaldylmagynda (PG)
we oba ösüşiniň höweslendirilmesinde
ähmiýetli güýjini kesgitleýär. PG-nyň
önümçilige bolan goşmaça täsiriniň has
az möçberinde bioýangyjyň esasan ikinji
nesli (agaç we galandylary ulanmak)
arkaly esli azalmagy garaşylýar. Gurak
ýerlerde marginal ýerleri köp ulanmak
umydy bar.
●● Genetik Modifikasiýasy
(GM)
YHM, GM-nyň üsti bilen, onuň
epesli artmaklygyna garaşýar, emma
olaryň ulanşy bolsa sosial, ykdysady we
ekologik täsirlerini göz öňüne tutmak
bilen, maslahat etmek arkaly bolmalydyr
●● Gurak topraklar,
gurakçylyk we çölleşme
Ýarym çöllik/çöllik
ekosistemalarynda ykjam otarma ýaly
adaptasion dolandyrmaklygyň wajyp
roly nygtalýar.
Netije
DDDG/ JJS bilen birlikde ylmy
jemgiýetler maslahatlaşmak üçin
birnäçe meseleleri galdyrlýarlar,
fermerleri/gyzyklanýan taraplary
çekmeklik, ösýän sebitlerde ylmytehniki güýjini berkitmek, (kiçi
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göwrümli) fermer üçin has giňeldilen we
kämilleşdirilen hyzmatlar we durnukly
oba medeniýetiniň öňe gidişligi ýaly
meseleler.
Emma, garalýan meseleleriň içinde
bir näçe tapawutlar aç-açandyr:
• Azyk önümleriň önümçiligini
artyrmaklyk, ygtyýarsyz azyk
harytlaryň, has garyp ilata el ýeterli
bolmaklygyna getirmeýär. Ýaşyl
Rewolusiýanyň biçak dar çäkleri bar.
• Topragyň durnukly ulanmaklygy
ýeriň eýeçiligi bolmazdan
ýada eýeleriniň hukuklaryny
kepillendirme bolmasa mümkin däl.
• Ösüş prosesine “Ýerli ilaty
we gyzyklanýan taraplary
çekmeklik» meselesi turuw başdan
goşulýandygyny aňladýar.
• Ýaşyl Rewolusiýa tohum öndirýän
kompaniýa, has giňden ýaýran,
ekologiki hapalanmaklygy bilen
baglylykda has belli bolmadyk
ýagdaýda seredilip biliner; başga söz
bilen aýdylanda ekosistemalaryna,
suwyň hiline, biogörnüşlerine we
ş.m. zyýanly täsir edýän pesisitleri
we dökünleri giňden ulanmaklyk
ýaly hereketler bolup biler.
Silke Brem, LPP, Germaniýa,
Draýnetiň hyzmatdaşy
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Halkara Gün
Tertibi 2008
2008-nji ýylyň 16-20 iýun aýynyň
aralygynda – Мodena Bio 2008 IFOAM –yň 16-njy Halkara Organik
Kongresy, “Gelejegi Ösdürmek”
Kongresy sebitleýin gymmatlyklara
we ýerli bilimlere, we dürli taraplaryň
arasynda täzeçe çemeleşmelere we
hyzmatdaşlyklara esaslanar.
www.ifoam.org/events/
ifoam_conferences/owc/
Organic_World_Congress.html
2008-nji ýylyň 25-28 iýun aýynyň
aralygynda – Afrikada ýer asty suwlar
we klimat meseleleri. Uganda, Kamapala
şäherinde, Halkara konferensiýa.
Bu konferensiýanyň maksady klimatyň
täsiriniň häzirki zaman düşünjesiniň
gowulandyrmagyndan we Afrikada
ýer asty suw resurslarynyň ösmegi
meselelerinden ybaratdyr, bu – bilimleri
we ekspertizalary paýlaşmak üçin suw
we klimat ulgamynda işleýän alymlaryň,
donorlaryň we assosiasiýalaryň
birleşmesidir.
www.gwclim.org
2008-nji ýylyň, 20-29 oktýabr aýynyň
aralygynda – CRIC 7 we CST 9,
Istambul, Turkiýe. Çölleşmeklige
garşy göreş baradaky Konwensiýanyň
(ÇGGK) ýerine ýetirilişi boýunça
Gözegçi Komitetiniň 7-nji sessiýasy
bilen bilelikde geçiriljek Ylym we
tehnologiýa Komitetiniň (YTK) 9-njy
sessiýasy.
www.unccd.int

Gurakçylyk – durnukly
ösüşiň temasy

Gurakçylyga bolan
adaptasiýasy

Sebitde gurakçylygyň emele
gelmegi, ortaça hasap bilen, yzygiderli
ýagynyň az bolmagy sebäpli bolup
biler. Gurakçylyk bir näçe ýyllaryň
dowamynda bolup dursada, gysga
möhletleýin güýçli gurakçylyk
ekosistema we ýerli ykdysadyýete örän
köp zyýan we heläkçilik getirip biler,
esasan hem öri meýdanlara. Gurakçylyk
bilen bir hatarda, pes derejedäki
ykdysady ösüş gurak topraklarynda köp
duş gelýän ýagdaý bolup bolýar. Bu
bolsa azyk harytlaryň howupsyzlygynyň
ýoklygynyň esasy sebäbidir, emma
syýasy klimat, oba hojalygyndaky milli
we sebitleýin syýasatlar we tejribeler,
suw çäkleriniň döwlet dolandyryjylygy,
we saglygy goraýyş meseleleri bilen
birlikde iýmitlenmek, gurakçylygyň
krizisine ertmesine sebäp bolýär.
Ösýän döwletlerde gurak ýerlerde
ýaşaýan ilatyň aglabasy göniden
göni köp halatlarda kem-kemden
ýaramazlaşýan tebigy resurslara
bagly bolýarlar we adatça ol ilat
üçin alternatiwalaryň ýetmezçiligi
bolýar we olar azyk howupsyzlygy
üçin kepillendirilen we çäklendirilen
sosial howupsyzlyk bilen duş
gelýärler. Gurakçylygy azaltmak
boýunça esasy ugurlar: gurakçylyga
gözegçilik we maglumat toplanmasy,
ýer ulanmaklygyň durnukly
dolandyrylmagy, oba hojalygy gorap
saklanmasy we ýagyn suwyny toplamak
çärelerini öz içine alýarlar.

Günorta Iranda
gurakçylyga
uýgunlaşmakda
ýerli ilata ýardam
berýän köp asyrlaryň
dowamynda toplanan
ýerli tehnologiýanyň
üstünlikleriniň taryhy

Draýnetiň çemeleşmesi: gurak
topraklarda ýaşaýan ilaty ýerlerde
ulanýan durnukly, täzeçe we ýerli
tehnologiýalara bolan ünüsdir.
Тanwir Arif, SCOPE, Pakistan,
Draýnetiň hyzmatdaşy
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Iranyň günortasyndakay Buşir
welaýaty yssy klimaty bolan çöllik
zonasynda ýerleşýär, ol ýerde
temperatura 50 gradusdan hem gowrak
bolýar. Şonuň üçin ýerli ilat, tebigy
şertlere uýgunlaşmak üçin köp ýyllaryň
dowamynda toplanan usullaryny oýlap
tapdy. Örän seýrek mysal – adatça oba
hojalyk «nou-haular» bilen birlikde
ynanylmaz möçberde üzüm öndirmeklik
üçin akylly suw toplamak tehnologiýalar
bilen ösdirilýän Iranyň ýer asty
bakçalarydyr.
50 metere ýakyn bolan, daşdan
ýasalan diwar, her bir peliň arasyny
bölýär. Olaryň üsti şeýle usul bilen
edilen, ýagny, ol seýrek bolan suwlaryň
akymyny toplap, ýartysyna çenli gumus
garylan toprak bilen doldyrylan ýer asty
sisternelere/gaplara gönikdirilýär, şonuň
üsti bilen hem ilat bol hasyl alýar.
Üzümiň hoşasy bolsa, takmynan
uzynlygy iki- üç meter we çuňlygy
alty metr bolan ýer asty kultiwasiýa
kameralary, şeýle usul bilen şol
topragyň «mes» gatlagyna ýetýrilýär,
onuň adyna bolsa ýerli dilde «şol»
diýilýär. Işçiler gazmak üçin niýetlenen
ýönekeý enjamlar bilen ýer asty
kameralary gazyp alýarlar. «Şol»
gatlagyna ýetenlerinde olar kamerany
ýartysyna çenli gumusly toprak bilen
doldyrýarlar. Ýanwar aýynda, gyşyň
başynda fermerler adatça üzümiň
ýararly şahalary seçip alýarlar we
olary boý almak üçin mes topraga
oturdýarlar. Mart aýynda boý alan
üzümleriň şahalaryny ýer asty bakçalara
oturdýarlar. Ilkinji tomus möwsüminiň
gurak aýlarynda olar ýaş üzümiň
şahalaryny bäş ýada alty gezek suwlap
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habarlary
bilýärler. Soňraky ýyllarda bolsa, üzüm
suw talap etmeýär.
Ýer asty kameralardan daşyna
çykýan üzüm şahalary, beýikligi bir
metrdan gowrak bolan ýokarlykda
daňylýarlar, we olara «han» diýilýär.
Boşluk bolsa daşlar bilen doldyrylýar.
Işçiler üzümi şahalaryň aşagynda ýeriň
üstünde ýygýarlar.
Meseleler: giňeýän şäherler ýer üsti
we ýer asty bakçalaryň köp böleklerini
aldylar.
Esasy ugurlar: CENESTA-nyň
bilermenleri bilen hökümetiň
arasyndaky hyzmatdaşlyk ýakynda
bolan karara getirdi, ýagny ýer
asty bakçalary «milli gazananlary»
diýip yglan edilmeli dýen karar.
Bu öz gezeginde çölleşmege garşy

göreşde ulanylýan bu seýrek bolan
tehnologiýany saklamana ýardam berer
Gyzyklanýan taraplar: oba ilaty bilen
fermerler
Üstünlik: baý bolan ýerli oba hojalyk
we biologiki dürlilik; hojalygy
ýöretmekligiň durnukly usulyny, azyk
howupsyzlygyny we organiki oba
hojalygyny bu tehnologiýanyň üsti bilen
dolandyryp bolar.

Çap edilen maglumatlary has
içgin öwrenmeklik üçin biziň
saýtymyza ýüz tutup bilersiňiz
www.dry-net.org ýada biz bilen
elektron poçta arkaly baglanyp
bilersiňiz: drynet@bothends.
org.

Durnuklylyk: ýer asty bakçalarda
oturdylan üzüm we miwe getirýän baglar
ýerli ilatyň gazanç alýan çeşmesine
öwrüldi. Egerde tehnologiýany doly
berjaý etseň, onda üzüm hem adamlar
üçin halas ediji çäre bolar, sebäbi suw
bilen çyglyk bir ýyllyň dowamynda
üpjün edilen
CENESTA, Iran,
Draýnetiň hyzmatdaşy
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Üzümiň köklerini görkezýän Irandaky ýer asty
bakjanyň suraty. Üzümiň şahalary ýokary ösüp
gelýärler, ol ýerde bolsa 1 metr ululykda daş bar,
onuň ady «han», boşluklar bolsa daş bilen doldyrylan. Işçiler şahalaryň aşagynda hasyl ýygýarlar.
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Sebitlerden
habarlar

Mähriban dostlar!
Biz siz bilen «Draýnet» býulleteniniň
ikinji goýberilşiniň sahypalarynda
duşuşmana we «gyzgyn» habarlar barada
size gürrüň bermäne mümkinçiligiň
bardygyna şat.
Merkezi Aziýada taslama boýunça
milli bilermenleriň topary işe başlady.
Indi siz öz täzeligiňizi, habaryňyzy ýada
üstünligiňizi beýän edýän waka barada
paýlaşyp bilersiňiz, we «Draýnetiň»
bilermenlerine ýüz tutup, biziň
taslamamyz barada has köp habar alyp
bilersiňiz:
Gyrgyz Respublikasy –
Rajapbaýew Muslim,
e-mail: muslim0708@pochtamt.ru
Täjigistan Respublikasy –
Nozaninow Nusratullo,
e-mail: komzem@tajnet.com
Türkmenistan –
Nurmuhammedowa Guljemal,
e-mail: nurmuhag@mail.ru
Özbegistan Respublikasy –
Nataliýa Şulepina,
e-mail: habitat@uzsci.net
Gazagystan Respublikasy –
Emil Garaýeew,
e-mail: egareyev@carec.kz
Häzir biz MA ýurtlarynda Birleşen
Milletler Guramasynyň Çölleşmege
garşy Konwensiýasynyň (BMGÇGK)
amala aşyrylmagynda grazdan
ilatynyň has giň gatnaşmagyna ýardam
berýän gurallaryny ösdürmäne degişli
bolan soraglara bagyşlanýan okuw
seminarlaryny geçirmäne taýarlanýarys.
Gelejeki hyzmatdaşlyk üçin
siziň pikirleriňize we teklipleriňize
garaşýarys.
Emil Garaýeew,
Draýnetiň hyzmatdaşy
www.carec.kz

Çölleriň Alternatiwasy
Özbegistanda «Garagalpagystanyň
degradirleşýän ýerlerinde we Gyzylgum
çölinde ekosistemalaryň durnuklygyna
ýetmeklik boýunça» taslamasy öz işini
başlady. Ol Merkezi Aziýa ýurtlarynyň
ýeri ulanmak pudagyna degişli bolan
başlangyjynyň bitewi bölegidir we
onuň dört ýyl möhleti bardyr. Maýa
goýumlary bolsa bir ýarym million
dollardan ybarat.
Taslamanyň dolandyryjysy
Irina Bekmirzaýewanyň habar
berşine görä, täzeje kararlar Gyzyl
Rowatyň (Garagalpagystan) ýörite
saýlanan ýerlerinde giriziler. Çöllik
we ýarym çöllik ekosistemalarynda
ähmiýetli ekologik we ykdysady
peýdalary berip biljek ösümlikleriň
görnüşlerini kesgitlemek göz öňüne
tutulýar. Beýleki wezipeleriň içinde:
ýer resurslarynyň dolandyrmagy
boýunça durnukly usullaryny
synagdan geçirmeklik, süýşýän
gumlary berkidilmeklik we ýerli
ilat bilen hyzmatdaşlykda kemkemden ýaramazlaşýan ýerleriň
dikeldilmesinden ybarat. Soňra bolsa,
ekosistemanyň durnuklygy üpjün etmek
boýunça has üstünlikli çemeleşmeleri
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girizmek işleri beýleki ýaramazlaşýan
ýerlerde dowam eder.
Özbegistanyň 85 göterimine
ýakyn bolan ýerler çöllik we ýarym
çöllik ýerlerden ybaratdyr. Geçen
asyryň 60-njy ýyllaryndan bäri Aralyň
guranlygy sebäpli çölligiň meýdany
giňeýär. Şol sebäpli çölligiň giňelmegini
duruzmak we durnukly esasda ilata
peýda bermekligi üpjün etmek
meselelesi örän wajypdyr.
Taslamany işläp çykarmakda
ýerleriň degradasiýasy bilen göreşde
Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň
hyzmatdaşlygyny artyrmaga degişli
bolan sub regional forum itergi
boldy. Ol 2003-nji ýylda Daşkent
şäherinde geçirildi. Şol döwürde «Ýer
baýlyklaryny durnukly ulanamak
barda Merkezi Aziýanyň inisiasiwasy
(ÝBDDI)» taslamasy işlenip başlady.
Ol BMG çölleşmeklige garşy göreş
baradaky Konwensiýanyň we Aziýanyň
ösüş bankynyň ýolbaşlygynda ýerine
ýetirildi. Özbegistanda ýerli baýlyklary
rejeli ulanmak boýunça gaýry
goýulmasyz meselelerine degişli bolan
taslama teklipleri öz içine alýan milli
çarçywa maksatnamasy taýarlanyldy. Bu
işi Uzgidromet – çölleşmeklige garşy
Konwensiýanyň çarçywasynda, borçlary

«Draýnet» Habarlary
Gurak topraklaryň gelejegini üpjün edýän Global başlangyç

Sebitlerden
habarlar
ýerine ýetiriji milli utgaşdyrdyjy
organ bolup durýar. Taýarlyk işlerine
Özbegistan Respublikasynyň tebigaty
goramak boýunça Milli Komiteti, Oba
hojalyk we suw hojalygyň tokaýçylyk
müdürliginiň esasy dolandyryjy edarasy
hem gatnaşdy. Maliýe serişdeleri
bermeklik meselesi boýunça goşmaça
Global Ekologik Fonduna dilegçe
goýberildi we ol 2007-nji ýylda
makullanyldy.
Ortamöçberli bolan
«Garagalpagystanyň degradirleşýän
ýerlerinde we Gyzylgum çölinde
ekosistemalaryň durnuklygyny
gazanmak» taslamasy Merkezi Aziýanyň
ýer baýlyklaryny durnukly ulanmak
boýunça inisiasiwanyň bitewi bölegidir.
Taslamanyň orbitasyna girýän esasy
döwlet edaralary: Özbegistanyň oba
we suw hojalyklarynyň tokaýçylyk
boýunça esasy edarasy, Özbegistanyň
Bilimler Akademiýasy, Özbegistanyň
gidrometeorologik gullugynyň Merkezi
(Uzgidromet).
GEF-yň Ýerine ýetiriji edarasy
- Özbegistandaky BMG-nyň Ösüş
Maksatnamasy (BMGÖM). Milli
derejedäki ýerine ýetiriji edara - oba
we suw hojalyklarynyň Ministrilikleri.
Onuň tokaý hojalygynyň esasy
edarasynyň binasynda bolsa taslamanyň
ofisi ýerleşýär. Hünärmenler üçin giriş
okuw seminary maý aýynyň 22- ne
geçiriler.
Özbegistan Respublikasyndaky
Draýnet taslamasynyň hyzmatdaşy
Natalýa Şulepina

Balhaş sebitindäki
ekologiki ýagdaý:
meseleler we çözgitler
Balhaş köli bilen onuň ýakasyndaky
ýerler Ili-Balhaş howdanynyň bir
bölegidir (IBH). IBH-nyň territoriýasy
400 müň kw. Km we Gazagystanyň
iň uly köl ekosistemasy bolup durýar.
Bu ýer Gazagystanyň ilatynyň ondan
bir böleginiň ýaşaýan ýeridir- 3,3 mln.
Adam. IBH –nyň iň uly howdany –
Balhaş kölidir- ol dünýäniň süji suw
howdanlarynyň içinde ulylygy boýunça
16-njydyr. Balhaş öz çeşmesiniň 80
göterimini Ili derýasyndan alaýandyr,
beýleki bölekleri bolsa Karatal, Aksu,
Lepsy, Aýaguz we başga birnäçe kiçi
bolan derýalardan alyp gaýdýar.
Bu sebitde köp ýyllaryň dowamynda
aktiw öwrenşýän ilatyň köpisine
tebigy baýlyklary gerek bolýandygy
düşniklidir. Emma tebigata-da dynç
gerek bolýar. Adam tarapyndan
tebigy baýlyklary ýalňyş rejesiz
ulanmaklygy birnäçe ekologik
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meseleleriň üstüni açdy: sebitiň
ekosistemasynyň degradasiýasyny we
çölleşmeklik prosesiniň giňelmegini,
ekologlaryň bellemegine görä häzir
sebitde ekarançylyk, bakçalyk
peýdasyz pudaklar bolup başlaýar, öri
meýdanlaryň we ot ýatyrmanyň ýitgileri
bolsa mal saklamagy gymmatlandyrýar;
balykçylyk hem pudag höküminde iýtdi.
Obalaryň köp sanlary suwaryş we süýji
suw ýetmezçiligi bilen duş gelýärler,
IBH demirgazyk bölekleri bilen
günorta dag etek ýerleri aralygynda
ilatyň migrasiýasy emele gelýär. Kiçi
şäherçeleriň we ilatly ýerleriň sanitariýa
ýagdaýlary SES-iň talaplaryna laýyk
gelmeýändigi bellenilýär, ilatyň saglyk
görkezijileriniň peselýändigi hem
görünýär.
Hünärmenleriň nygtyşyna görä bu
sebitde duş gelýän ekologiki meseleler
Aral deňiziň sebitinde ýakynda bolan
sosial-ekologik krizisiniň sebäbi bolup
biler diýip bellenilýär. Egerde ýakyn
geljekde ýagdaý gowulandyrylmasa
Aral katastrofasy gaýtalanmagy
mümkin.
Ekologiki meselelere Köpçilikleýin

«Draýnet» Habarlary
Gurak topraklaryň gelejegini üpjün edýän Global başlangyç

Sebitlerden
habarlar
garalmasy – bu tebigaty goramakdaky
kararlary kabul etmeklikde köpçiligiň
gatnaşmagy prinsipiniň amala
aşyrmaklygyny üpjün edýän döwlet
edaralary, DDG we biznes sektory bilen
jemgiýetçiligiň hyzmatdaşlygynyň we
«ilkinji çeşmelerde» ekologik habarlary
almaklykda netijeli usullarynyň
biridir. Ýagdaýy ütgetmek üçin
her bir adam täsir edip biler, onuň
üçin teklip bermeli, teklipler bolsa
degişli adamlar tarapyndan tebigaty
goramak maksatnamalary işläp
çykarylanynda we düzedileninde göz
öňüne tutular. Şeýlelikde, köpçilileýin
garamalaryň ähmiýetli bölegi bolup
«ILI-Balhaş howdanynda Integrirlenen
dolandyryjylygynyň meýilnamasyny
işläp çykarmak» taslamasynyň
arakesmelerindede pikir we teklip
toplamaklyk işlerini jemgiýetçilik
tarapyndan gurulan prezentasiýasy
boldy.
Köpçilikleýin meselelere
garamaklykda Merkezi Aziýanyň
sebitleýin ekologik merkeziniň
dolandyryjysy Iskander Mirhaşimow
«Ili Balhaş howdanynyň integrirlenen
dolandyrylyşy meýilnamasyny»
prezentasiýasyny etdi (taslamanyň
hyzmatdaşlary –Ýewropa Komissiýasy
we daşgy gurşawy goramak
Ministirligi). Bu taslamanyň wezipesi
ekosistemany gorap saklamak, suwuň
integrirlenen dolandyrylşy we tebigaty
rejeli ulanmak maksady bilen, Ili
Balhaş howdanynyň ekosistemasynyň
dolandyrmagynyň modelini işläp
çykarmakdan ybarat.
Taslama IBH ekosistemanyň
ýagdaýyny we ykdysadyýet bilen
jemgiýetiň oňa edýän täsiriniň derejesini
öwrenmekligi meýileşdirýär: hökümetiň,
welaýatlaryň ösüş meýilnamalaryň,
pudaklaýyn taslamalaryň we
maksatnamalaryň esasynda howdanyň
integrirlenen dolandyrylşynyň
meýilnamasyny işläp düzmeklik, IBHnyň ösüşini dolandyrmak organyny
döretmeklik maksady bilen modeli

işläp düzmeklik we resminamalar
bukjasyny hökümete geçirmek; sebitara
derýalar suwlaryny dolandyrmak barada
döwletara ylalaşygyny işläp düzmek,
IBH integrirlenen dolandyryjylyk
boýunça meýilnamanyň girizilmegi üçin
tehniki abzalary işläp düzmek we ş.m.
IBH-ynda ekosistema
dolandyryjylygy mümkin, onuň nusgasy
bu taslamanyň çäklerinde işläp düzülýär,
we ol ýetip gelýän ekosistemanyň
krizisini yza serpmekde bir çäre bolar.
Ylmy-popular ekologiki zurnal
"Ekologiýa we jemgiýetçilik"
№11(16)2007 – Gazagystan, Аlmaty

Ýerli derjede öri
meýdanlary durnukly
dolandyrmak boýunça
esasy ugurlaryny işläp
düzülmegi we barlag
edilmegi
KAMP Konsalting – komersiýa
bolmadyk döwlete dahylly däl gurama,
2004 ýylda döredilen, Gazagystanyň
oba ýerleriniň durnukly ösüşine ýardam
berýän gurama. KAMP KonsultingGyrgyzystanda we Täjigistanda işleýän
hyzmatdaş guramalar bilen birlikde
KAMP torunyň bölegidir.
GTZ/CCD-niň «Ýerli derejede
öri meýdanlarynyň durnukly
dolandyryjylygynyň esasy ugurlaryny
işläp düzmeklik we synag etmeklik»
taslamasy, obanyň derejesinde
köpçilikleýin meselleri çözmek üçin oba
ilatyny mobilizlemek özara gatnaşyk
we hyzmatdaşlygyň köpçilikleýin
mehanizmlerini döretmek we sosial
ykdysady abadançylyk bilen ekologik
meseleleriň arasyndaky baglanşyk
barada habardarlygy ýokarlandyrmakda
OF «Kamp-Konsultingiň» baý iş
tejribesine esaslanýar. Şol bir wagtyň
özünde taslama Gazagystanda BMGÖM
tarapyndan ýerine ýetirilýän we 20082013 aralygynda meýilleşdirilen Global
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Ekologik Fondunyň orta möçberli «Öri
meýdanlaryň resurslaryny durnukly
dolandyrmak» taslamasynyň taýarlyk
tapgyry üçin GTZ/ÇÇD tarapyndan hem
maliýe serişdeleri alýar.
Taslamanyň maksady ýerli
derejede ýerli ilatyň gatnaşmagynda
öri meýdanlarynyň resurslaryny
dolandyrmak boýunça esasy ugurlary
işläp düzmekden ybarat.
Bu maksady ýetmek üçin aşakdaky
wezipeler bellenen:
• Ilatyň gatnaşmagynda öri
meýdanlary dolandyrmak boýunça
esasy ugurlary işläp düzmeklik üçin
ilkinji maglumatlaryň seljerilmesi
• Habardarlygy ýokarlandyrmak üçin
we ýerli ilaty mobilizlemek maksady
bilen çemeleşmeleri işläp düzmeklik
• Ýerli ilatyň gatnaşmagynda öri
meýdanlary dolandyrmak boýunça
esasy ugurlary işläp düzmeklik
• Ýerli ilatyň gatnaşmagynda öri
meýdanlary dolandyrmak boýunça
esasy ugurlary girizmek maksady
bilen çemeleşmeleri işläp düzmeklik
• Monitoring etmekligiň we ýerli
ilatyň gatnaşmagynda öri meýdanlary
dolandyrmak boýunça esasy
ugurlarynyň amala aşyrylşyna baha
bermekligiň abzalaryny kesgitlemek
• Öňde baryjy tejribäni ýaýratmak
Taslamany amala aşyryljak ýeri
diýip Almata welaýatynyň Jambyl
etrabynyň Matybulak obasy saýlanyldy.
Oba ýarym çöllik ýerinde ýerleşýär
we topragyň degradasiýa meselesi oba
ilatyna göniden göni degişli boldy.
Golaýda ýerleşýän öri meýdanlarynda
mallary aşa otarma we daşda ýerleşýän
öri meýdanlaryny özleşdirilmezlik

«Draýnet» Habarlary
Gurak topraklaryň gelejegini üpjün edýän Global başlangyç

Sebitlerden
habarlar
sebäpli Matybulak obasynyň öri
meýdanlary uly derejede degradasiýa
düşdi. Topragyň üst gaty ýel eroziýasyna
duçar bolýar, hasyllygyň hili pese
düşýär, ösümlikleriň görnüşleri we hili
peselýär. Muňa ýarym çöllik gatlagyna
degişli bolan: ýyllyk ýagynlaryň azlygy,
suwlulandyrmaklygyň ýetmezçiligi,
ýer asty suwlaryň çuň ýerleşýändikleri,
ýangynlar we gurakçylyk ýaly zatlar,
welaýatyň tebigy klimat şertleri de sebäp
bolýar . Hojalyklaryň ähli görnüşlerinde
(daýhan we fermer hojalyklary, hususy
ýerler) öri meýdan dolanşygynyň takyk
sistemasy ýok. Oba ilatynyň köpisi
öz sosial ykdysady ýagdaýlaryny
öri ýerleriniň degradasiýasy bilen
bagly bolan ekologik netijelerine
baglamaýarlar.
Taslama, ýerine ýetirilýän zolagynda,
çölleşmek prosesini wagtlaýyn saklamak
we işläp düzmek, belli bolan Matbulak
obasynyň esasynda öri meýdanlarynyň
resurslaryny durnukly dolandyrmak
baradaky meýilnamasyny girizmeden,
öri meýdanlary dolandyrmaklygy
gowulandyrmana gönikdirilen.

Taslama degişlilikde sosialykdysady, kanunçylyk we institusional
meseleleriniň, ýaşamaklygyň gözbaşy
höküminde ýerli ilaty iş ýerleri bilen
üpjün etmeklikde maldarçylygyň roly,
onuň potensialy we çäklendirmeleriň
seljerilmesi we demografik ütgeşmeleriň
analizi ýerine ýetirildi.
Öri meýdanlarynyň durnukly
dolandyrmagy boýunça esasy
ugurlaryny üstünlikli ýerine
ýetirmekligiň esasy faktory, ony
amala aşyrmakda ähli derejelerde,
meýilleşdirmeklik bilen girizmekden
başlap, netijelerine baha bermeklikde
ýerli ilatyň öziniň gatnaşmagydyr.
Ýerli ilatbilen gyzyklanýan taraplary
kesgitlemek we baha bermek
bilen birlikde, işiň abzalary ýörite
adaptirlenen L4S (Learning for
Sustainability) modul bolup durýar, olar
aşakdakylar üçindir:
• Oba derejesinde öri meýdanlary
dolandyrmak boýunça güýçleriň,
meseleleriň, mümükinçilikleriň we
böwetleriň seljerilmesi
• Geçirilen seljermäniň esasynda
öri meýdanlaryny durnukly
dolandyrmak we netijelligini
artdyrmaklyga ýardam berjek netijeli
çemeleşmeleri we tehniki çözgitleri
işläp düzmeklik
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•

bu meseläni işläp çözmeklikde,
teklipleri bilelikde işläp çykarmak
işleri boýunça oba adamlarynyň öz
özlerini okatmak

Taslama durnukly, sebäbi bu
esasy ugur Gazagystanda ilkinji
gezek işläp çykarylýar we döwletde
bar bolan «ýokardan-aşaklygyna»
prinsipi bilen işleýän, dolandyryjylyk
çemeleşmelerinden tapawutly,
şeýle-de ol amala aşyrmaklygyň
ähli derejelerinde ilatyň özüniň
gatnaşmagyny göz öňüne tutýar.
Aýgul Janserikowa, b.y.k.,
OF «SAMR-Konsaltingiň»
ýerine ýetiriji direktory,
Е-mail: camp@itte.kz

