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Между управлением лесным хозяйством и фер-
мерством существует очень тесная связь. И леса, 
и фермы являются источником продовольствия 
(получаемого как из растений, так и из животных), 
питания, здоровья и средств к существованию фер-
мерских семейств.   Кроме того, леса – это источ-
ники горючего, электричества, воды и лекарствен-
ных средств. Леса украшают и вносят свой вклад в 
биоразнообразие той или иной местности.  

Множество женщин-фермеров и мужчин-ферме-
ров в Азии живут в лесных районах или возле них, 
при этом они занимаются сбором и производством 
пищи, дров и других продуктов в лесах. Более то-
го, они выращивают сельскохозяйственные культу-
ры возле лесов, и часто пытаются увеличить свой 
доход, работая в области услуг и производства 
продуктов на базе фермерских хозяйств и лесовод-
ства.  Множество людей, живущих в лесах, также 
задействованы в сельском хозяйстве. Из 17 органи-
заций-членов Ассоциации фермеров Азии (АФА) в 
13 странах в 10 организациях девяти (9) стран есть 
члены или партнерские фермерские группы, живу-
щие на территории леса или возле него.

В данном докладе рассматривается ситуация 
фермеров, живущих в лесной местности или ря-
дом с ней, т.е. в лесных ландшафтах. В докумен-
те также рассматриваются проблемы, с которыми 
сталкиваются лесные и сельскохозяйственные 
производители в Азии, и представлены их иници-
ативы и рекомендации по решению этих проблем. 
Содержание данного документа составлено по ре-
зультатам девяти национальных семинаров-обсуж-
дений (проведенных членами АФА в Индонезии, 
Филиппинах, Камбодже, Мьянме, Вьетнаме, Не-
пале, Монголии, Бангладеш, Кыргызстане) с уча-
стием 250 человек, а также по результатам регио-
нальных обучающих заседаний по обмену опытом 
с участием 52 представителей из 15 организаций-
членов АФА и партнёров в 12 странах. 

Согласно ФАО,  “сельскохозяйственные и лесные 
производители – это женщины и мужчины, мелкие 
фермеры, коренное население и местные сообще-
ства, которые тесно связаны с лесами и фермами, 
расположенными в лесных ландшафтах. Такие 
производители выращивают, ухаживают, собирают 
урожай и перерабатывают большое разнообразие 
товаров из природных ресурсов для их использо-
вания в качестве средств к существованию и для 
продажи на местных, национальных и междуна-
родных рынках”.

Насколько важен лесохозяйствен-
ный сектор в Азии?

С экономической точки зрения, лесохозяйствен-
ный сектор важен для экономики и общества во 
многих странах Азии. В 2011 г., в секторе произ-
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ведено 62 миллиона тонн продовольствия, включая 
недревесные лесные продукты животного и расти-
тельного происхождения. Это самый высокий по-
казатель среди основных регионов мира. "В тот же 
самый год 6,9 миллионов людей были обеспечены 
работой в данном секторе.'"

Леса Азии – это основной поставщик древесной 
продукции. В 2011 г. валовая стоимость, получен-
ная от лесного хозяйства и лесозаготовок, а также 
производства пиломатериалов, деревянных пане-
лей, бумажной и целлюлозной промышленности, 
составила 260 миллиардов долл. США.К тому же 
леса являются источником дров и топлива, что по-
зволяет миллионам семей, особенно в бедных со-
обществах, готовить себе пищу и кипятить воду.

Важность этого сектора для Азии объясняется 
тем, что большой процент земельных ресурсов во 
многих странах региона покрыт лесами. Только в 
Юго-Восточной Азии, площадь лесов составляет 
двадцать-пять (25%), что составляет семьдесят два 
процента (72%) от общих земельных ресурсов во 
всех странах, за исключением Сингапура. Один из 
самых больших мангровых лесов в мире это Сун-
дарбан в Бангладеш. 

С какими проблемами сталкиваются 
лесохозяйственные и сельскохозяй-
ственные производители?

Отсутствие доступа к лесным ресурсам, 
контроля над ними и их использованием.  
Лесохозяйственные и сельскохозяйственные про-
изводители не являются владельцами лесных пло-
щадей, хотя некоторым из них правительство дало 
право на использование лесных ресурсов и управ-
ление ими. Многие фермеры, которые живут в лес-
ной местности, не имеют прав на использование, 
управление и продажу древесной и недревесной 
лесной продукции 

Большинство лесов находятся в государствен-
ной собственности по причине их значимости как 
ключевых природных ресурсов, например, в Бру-
нее, Камбодже, Мьянме и Сингапуре. Защита прав 
фермеров и лесохозяйственных производителей на 
владение землей различается в разных странах в 
зависимости от качества и  систематичности зако-
нов и земельной политики, а также от потенциала 
и готовности правительств выполнять эти законы и 
политики. В некоторых странах, таких как Филип-
пины, Малайзия и Индонезия, разрешено частное 
владение лесными площадями, хотя процент такой 
земли очень маленький от общей площади лесов.

В Индонезии существует совместное соглашение 
между четырьмя правительственными агентствами 
– сельского хозяйства, лесного хозяйства, аграрной 
реформы и населения – его целью является ока-
зание помощи бедным сообществам в получении 
доступа к правам на землю.  Однако, множество 
лесохозяйственных и сельскохозяйственных про-
изводителей считают, что  трудно предоставлять 
административные доказательства права владе-
ния на землю. Так как у них нет подтверждения 
прав владения, зачастую местная полиция считает 
их нарушителями порядка, когда они остаются в 
лесах.v

В Бангладеш Программа социального лесовод-
ства должна признавать права владения людей в 
районах, объявленных заповедными лесами. 

В программе социального лесоводства, сельчане 
в основном работают в качестве смотрителей дере-
вьев, что является частью их одной трети партнер-
ства.

Выселение и смещение. Многие фермеры, жи-
вущие в лесной местности, сталкиваются с высе-
лением и смещение по причине (1) захвата земли 
компаниями и государственными чиновниками, 
(2) крупных проектов, таких как, строительство 
плотин, угольных электростанций, разработка ме-
сторождений, экономические зоны, которые вы-
тесняют фермеров и коренные народности или  (3) 
законов о природоохранной территории, которые 
не учитывают интересы людей, уже живущих на 
таких территориях. Например, в Камбодже суще-
ствует 420 законов, указов, административных 
приказов и политик, разработанных для защиты 
лесов и поддержки бедных сообществ. Однако, 
члены сообществ из провинции Мондолькири, 
Прэахвихеа, Поусат, Кампонгспы и Капонгчнанг 
сообщают, что правительственное осуществление ПО

Д
Д

ЕР
Ж

КА
 П

РА
В 

И 
Д

ОС
ТО

ЙН
ОГ

О 
СУ

Щ
ЕС

ТВ
ОВ

АН
ИЯ

 Л
ЕС

ОХ
ОЗ

ЯЙ
СТ

ВЕ
Н-

НЫ
Х 

И 
СЕ

Л
ЬС

КО
ХО

ЗЯ
ЙС

ТВ
ЕН

НЫ
Х 

ПР
ОИ

ЗВ
ОД

ИТ
ЕЛ

ЕЙ
 В

 А
ЗИ

И



СПА КАБАРМАНЫ / ВЕСТНИК АВП

3

политики предоставления земель в аренду, которая 
дает большим компаниям права на фермерские и 
лесные земли на 50 лет, привела к захвату земли, 
истощению рыбных ресурсов и к вырождению ле-
са".

В Таиланде, лесохозяйственные производители 
и фермеры вытесняются из своих земель, так как 
множество лесных районов преобразованы в объ-
екты туризма.  В Филиппинах планируется строи-
тельство огромной плотины, что угрожает домам и 
благосостоянию  1  465 семей, преимущественно 
коренного этноса Агта- Ремонтадо.

Вырождение и вырубка лесов, уязвимость ле-
сов перед изменением климата.  Растущая по-
требность в лесных продуктах, продовольствии, 
убежище, сырье и других товарах оказывает боль-
шое влияние на лесные ресурсы. Вырубка и вы-
рождение леса ухудшают состояние лесов Азии 

и ставят под угрозу устойчивость благосостояния 
людей из фермерских и лесных хозяйств.

Влияние изменения климата, которое выража-
ется в повышении температуры, сезонных изме-
нениях осадков и в экстремальных погодных яв-
лениях, приводят к большим потерям во многих 
сообществах, находящихся в лесной местности/1'. 
Без надлежащей поддержки адаптации, фермеры и 
лесоводы находятся под угрозой дальнейшего вы-
теснения из мест обитания по причине климата.   

В Монголии около 1.2M га лесов страдают от са-
мовозгорания из-за сухого климата, тогда как око-
ло 96,000 га лесов поражены червями и насекомы-
ми, а 900 га подвержены заболеваниям.

В Бангладеш правительство в рамках Программы 
социального лесоводства предлагало сельчанам са-
жать иностранные и экзотические виды деревьев, 
но было доказано, что это вредно для сельскохо-

зяйственных земель. Такие деревья потребляли 
очень много воды, приводя к дефициту воды. Жи-
тели Ходадатпура предпочли выращивать местные 
фруктовые деревья и лечебные травы, которые мо-
гут служить источниками фруктов и древесины. К 
сожалению, с ними не консультировались при раз-
работке программ, которые отрицательно повлия-
ли на них.

В последние годы усиливается интерес к спо-
собности лесов способствовать уменьшению вы-
бросов парниковых газов. Обсуждения о сниже-
нии выбросов из мест обезлесения и  вырождения 
лесов вызвали дебаты о том, как эти инициативы 
могут повлиять на лесных и сельских производи-
телей.

Малые доходы и нестабильные рынки. В лес-
ной местности преобладает бедность.ix Люди, 
живущие в местах с высоким процентом лесо-
насаждений, характеризуются как беднейшие из 
бедных.x Большинство лесохозяйственных и сель-
ских производителей не могут заработать на необ-
ходимые нужды, такие как еда и  продовольствие, 
убежище, услуги здравоохранения и образование. 

У многих до сих пор отсутствуют знания о мар-
кетинге и развитии организаций для производства 
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продуктов лесного хозяйства. В коммуне Йен До 
во Вьетнаме сельские жители сочетают фермер-
ство и животноводство в лесной местности.  Есть 
потребность в древесной продукции, но фермеры 
коммуны не могут достичь соответствия специфи-
кациям такой продукции из-за отсутствия техни-
ческой поддержки, информации о рынках сбыта и 
капитала. Так как у них нет кредита и капитала, их 
ресурсы очень ограничены, они не могут расши-
рить и разнообразить производимую продукцию.   

Они также не могут назначить более высокие це-
ны за продукцию, потому что доступ к технологии 
переработки их продукции, которая помогла бы 
повысить цену, ограничен или вообще отсутству-
ет. Из-за бедности в фермерских хозяйствах лес-
ной местности, молодые люди не хотят работать в 
сельско- и лесохозяйственном секторе, вместо это-
го ищут не фермерскую работу. Во Вьетнаме сель-
ские и лесные производители из Даймо и Йен До 
отмечают, что всего 

20% и 31 % молодежи решили продолжать ра-
боту в сфере сельскохозяйственного и лесохозяй-
ственного производства и услуг. 

Слабая физическая и социальная инфраструк-
тура в лесистых районах. 

Множество лесных площадей располагаются в 
удаленных районах, где слабые электропитание и 
связь, плохие дороги. Все это затрудняет доступ в 
такие районы и оказание базовых услуг таких, как 
обучение в школах, центры здоровья и рынки.  В 
Непале сельские и лесные производители отмеча-
ют отсутствие основной инфраструктуры: 

дорог и транспорта, связующих их с рынками. 
Все эти ограничения ухудшают их способность 
увеличить объемы производства, занять рынки и 
улучшить доходы и благосостояние.

Ущерб от диких животных. Реальность такова, 
что сообщества живут в природных лесных парках 

или возле них. В селе Наябелани возле Националь-
ного парка Читван в Непале, фермеры жалуются 
на то, дикие животные, в частности  носороги, ти-
гры, змеи, обезьяны и дикие птицы заходят на фер-
мы и уничтожают сельскохозяйственные культуры.  
Руководство национального парка предоставило 
электрические провода для ограды, но их недо-
статочно, чтобы отгородить поля целиком.  Кроме 
этого, существует колебание напряжения. В Япо-
нии настолько густые леса, что под деревьями не 
растут трава, поэтому дикие животные такие, как 
олени выходят из лесов и питаются на близлежа-
щих фермах.  Сельскохозяйственные производи-
тели теряют каждый год около 12 миллиардов йен 
($98 млн.) из-за диких животных.

С какими основными проблемами сталкива-
ются сельскохозяйственные и лесохозяйствен-
ные производители?

Существует четыре основных проблемы – об-
ласти, в которых проверяют способности прави-
тельств и людей и решаются вопросы, тревожащие 
фермеров в лесных местностях.

Создание нормативно-правовой базы для эф-
фективной реализации социального лесовод-
ства/лесоводства сообществ, поддерживающего 
все 5 прав.

Хотя во многих странах региона есть политики 
по фермерскому хозяйству и лесам, большая их 
часть осуществляется не эффективно. Более того, 
некоторые из них противоречат друг другу и во 
многих случаях их толкование предвзято по от-
ношению к бедным и выступает в пользу больших 
компаний. Права, которые могут быть даны людям, 
живущим в лесах и возле них, могут включать:

• доступ: право доступа в леса
• пользование: право получать лесные ресурсы 

(древесные и недревесные)
• управление: право регулировать структуру вну-

треннего пользования или трансформировать ре-
сурсы 
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• исключение: право решать, кто может и кто не 
может использовать ресурсы 

• отчуждение: право пользоваться, продавать, 
брать в аренду или использовать землю в качестве 
залога, включая продажу всех других прав  

Страны-члены АСЕАН (Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии) имеют обязательство дать 
эти права минимум 15.9 миллионам местных жи-
телей. Однако, прогресс очень медленный. Мьян-
ма достигла всего 4% цели, Индонезия - 5%, Кам-
боджа - 9%. В Филиппинах было достигнуто 45%, 
но после 2008 г. этой цели больше нет. Самый вы-
сокий процент достижения 95% во Вьетнаме.

С другой стороны, хотя законодательство мно-
гих стран разработано для защиты прав на землю 
сельских и лесных жителей, множество фермеров 
до сих пор не могут  получить юридические ин-
струменты, чтобы показать, что у них есть права 
управлять лесохозяйственными и сельскохозяй-
ственными землями и использовать их.

Продвижение устойчивого управления лесным 
и сельским хозяйством, включая устойчивость 
и адаптацию к изменению климата. По мере ро-
ста населения и экономики, растет и потребность 
в земельных и природных ресурсах – для  жилья, 
производства, горнодобывающей промышлен-
ности и туризма среди прочих других. Точно так 
же, растущий спрос на сельскохозяйственные и 
лесные продукты оказывает давление на лесные 
ресурсы. Каждый день деревья вырубаются для 
удовлетворения потребностей людей в лесе, жи-
лье, строительстве, топливе, энергии и в других 
продуктах. Во имя развития правительство строит 
мега-плотины или разрешает разработку больших 
горнодобывающих проектов в лесных районах. 
Все это приводит к изменению статуса лесных зе-
мель и вырубке,  способствуя обезлесению, дегра-
дации и потере биологического разнообразия.

Как поддержать, сохранить или защитить лесные 
и сельскохозяйственные ресурсы, одновременно 
удовлетворяя законные потребности людей среди 
усиливающихся эффектов изменения климата - на 
самом деле большая проблема. На Тайване лесные 
фермеры стали богатыми потому, что они могут 
вырубать деревья и продавать их, но они непра-
вильно использовали леса - они просто выруба-
ли и не сажали новые деревья. Тайваньские леса 
сейчас защищены импортом лесных ресурсов и 
остановкой механизмов аренды в лесных районах. 
В Японии лесное сельское хозяйство не является 
больше занятием, никто не заботится о лесах и ни 
использует лесные ресурсы, так как Япония может 
приобретать лесную продукцию в других странах 
по более низким ценам. Но такая зависимость от 
лесных ресурсов других стран дает путь к эксплуа-
тации лесных ресурсов в странах Юга; и, следова-
тельно, не может быть устойчивой.

Существует также проблема в повышении со-
гласованности государственных политик. В Бан-
гладеш правительство осуществляет программы 
социального лесоводства, чтобы поддержать лес-
ные сообщества и получить преимущества от спо-
собности лесов функционировать в качестве есте-
ственной защиты от циклонов и приливных волн. 
В то же время правительство стимулируют людей 
высаживать деревья, раздавая образцы фруктов и 
древесины, а также сорта, устойчивые к засоле-
нию почвы. Однако, правительство также ввело 
деревья акашони и эвкалиптовые деревья, которые 
сельские жители считают опасными для окружаю-
щей среды и угрожающими биоразнообразию ле-
сов Бангладеш.    Кроме того, даже в то время как 
государство делает все это, оно также проводит 
проект угледобычи, который грозит уничтожить 
мангровые заросли в лесу Сундарбан. Это проти-
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воречивая позиция ослабляет эффективность пра-
вительства в решении проблем деградации леса и 
окружающей среды.

Изменение климата является общей проблемой 
для всех стран региона. Последствия изменения 
климата и стихийные бедствия угрожают сельско-
хозяйственным и лесным системам. В Таиланде 
фермеры отмечают, что в первый раз нет воды в 
плотинах из-за засухи. Это оказывает влияние на 
их доступ к воде для бытовых нужд и для произ-
водства. Особенно сложно приходится женщинам, 
поскольку они пытаются управлять домашним хо-
зяйством и фермами при наличии очень малого ко-
личества этого драгоценного ресурса.

Изменение климата также подрывает основные 
цели развития, такие, как искоренение голода и 
нищеты. Фермеры Непала отмечают,  что влияние 
изменения климата на фермы и лесохозяйственное 
производство усугубляет отсутствие продоволь-
ственной безопасности, поскольку многие из них 
не в состоянии производить достаточное количе-
ство продуктов питания и сельскохозяйственной 
продукции для собственного потребления и на 
продажу. В Мьянме фермеры в лесных районах 
сообщают о продолжающемся падении доходов в 
свете негативных последствий изменения климата 
на фермерское и лесохозяйственное производство.

Все это подчеркивает необходимость реализа-
ции инициатив адаптации к изменению климата, 
в частности, для фермеров лесных районов. Фер-
меры Кыргызстана также выразили необходимость 
повышения осведомленности людей о конвенциях 
и инициативах ООН, касающихся изменения кли-
мата и как они могут быть использованы для со-
действия адаптации к изменению климата в стра-
нах. Дискуссии по этому вопросу в настоящее 

время ведутся в переговорах по Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата.

Улучшение позиций фермеров лесных районов 
на рынке через справедливые рынки, а также 
через организации, управляемые фермерами для 
добавления стоимости, переработки и марке-
тинга продуктов лесного хозяйства.  

Существует много лесных ресурсов и с помо-
щью соответствующих предпринимательских на-
выков, капитала, технологий и средств, фермеры 
через свои группы могут получать больше доходов 
от добавочной стоимости этих ресурсов, либо че-
рез прямой маркетинг продукции.

Значительное участие в процессах принятия 
решений. Сельскохозяйственные и лесные произ-
водители, особенно женщины, редко имеют право 
голоса в местных и национальных процессах при-
нятия решений, в частности по вопросам, затра-
гивающим средства к существованию и благосо-
стояние своих общин. Их интересы и положение 
не представлены надлежащим образом и учиты-
ваются при разработке национальных законов, что 
приводит к политике, которая наносит ущерб их 
благополучию. Например, сельскохозяйственные 
и лесохозяйственные производители отмечают, что 
политика Камбоджи экономических концессий на 
землю не прошла интенсивные слушания с клю-
чевыми заинтересованными сторонами, особенно 
с теми, которые наиболее пострадали от этого ре-
шения правительства. Огромные экономические 
концессии на землю, которые возникли в резуль-
тате этого закона, не дают возможности поколе-
нию фермеров использовать земли и осуществлять 
над ними контроль. Фермеры Непала также под-
черкнули необходимость того, чтобы у них было 
право голоса в проектах, направленных на помощь 
им. Например, они отмечают, что их интересы не 
всегда представлены в исполнительных комитетах 
проектов Лесоводства сообществ. Это ограничива-
ет их возможность работать с правительством при 
разработке сельскохозяйственных и лесных про-
грамм и инициатив, которые действительно бы от-
вечали их потребностям.

Отсутствие участия фермеров в процессах при-
нятия решений лишает правительства возможно-
сти подключить фермеров к местным знаниям о 
лесных районах и системах. В Бангладеш прави-
тельство ввело деревья акашони и эвкалипты из 
Австралии в рамках проекта социального лесного 
хозяйства. Тем не менее, сельскохозяйственные и 
лесные производители отмечают, что эти сорта де-ПО
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рева являются вредными для окружающей среды и 
несут угрозу биоразнообразию лесов в Бангладеш. 
Этой проблемы можно было бы избежать, если бы 
правительства вовлекали заинтересованные сто-
роны в процесс разработки и реализации лесных 
программ.

Какие инициативы сейчас предпринимаются 
правительствами для решения этих проблем?

Существуют инициативы правительств регио-
на по поддержке лесных и сельскохозяйственных 
производителей. Есть государственная политика и 
программы, направленные на  помощь им в защи-
те прав на землю, на обеспечение их основными 
услугами поддержки, чтобы они могли справить-
ся с последствиями изменения климата, а также в 
решении проблем обезлесения и ухудшения окру-
жающей среды. Некоторые правительства тесно 
сотрудничают с международными организациями 
развития при разработке и реализации проектов 
лесного хозяйства. Например, в Кыргызстане пра-
вительство осуществляет проект со Всемирным 
банком, JICA и ГИЗ по восстановлению лесов и 
устойчивому управлению лесами. В Монголии го-
сударство предоставляет семьям саженцы в рамках 
своей кампании, чтобы поощрить семьи посадить, 
по крайней мере, два дерева. Этот проект реализу-
ется с ГИЗ и Всемирным фондом дикой природы, 
чтобы поддержать группы лесопользователей.

Фермерские организации также осуществляют 
следующие инициативы:

В Индонезии фермеры Южон Кулонга самоорга-
низовались в Союз пчеловодов Южон Кулонга или 
STUK (сокращение на языке Бахаса) в 2009-2010 
г.  Они прошли обучение технологиям устойчивого 
сбора меда в Сети лесного пчеловодства Индоне-
зии. Данная сеть также помогла STUK в прямой 
поставке меда в некоторые розничные магазины.  
Затем две другие организации Алианси Пенати 
Индонезии и Индонезийский Альянс органиче-

ских продуктов также помогли  STUK с маркетин-
гом их медовых продуктов и в получении Системы 
коллективной гарантии. В 2015 г. STUK получил 
заказы на 

2 000-3 000 бутылок натурального меда от Индо-
незийской компании. Однако, STUK столкнулся с 
некоторыми проблемами такими, как  (1) измене-
ние климата, которое влияет на урожайность, когда 
в долгий сезон дождей лесные цветы сминаются.

С другой стороны в долгий засушливый период 
лесные цветы выделяют меньше нектара; (2) за-
мена главного руководителя близлежащего при-
родного парка, что отрицательно влияет на без-
опасность людей при сборе и обработке меда, (3) 
наличные средства для фермеров для переработки 
их продукции.

В Японии существует движение по возвра-
ту практики «сатояма», которая означает «села с 
окружающими лесами».

Система сатояма была традиционным способом 
использования лесных ресурсов, ухаживая за ни-
ми коллективно.  В системе сатояма фермеры са-
жают деревья в ожидании того, что их дети будут 
когда-то использовать их древесину для домашних 
целей. Система сатояма исчезла 40 лет назад при 
наступлении   индустриализации и последующем 
переходе к дешевым лесным продуктам.

В Монголии группы лесных пастухов сотруд-
ничают с программой правительства по защите и 
восстановлению леса путем “очистки” лесов и по-
садки молодых саженцев каждый год.
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В Непале, Филиппинах, Камбодже и Мьянме 
фермерские организации проводят кампании по 
гарантированию прав безземельных крестьян и 
коренного населения путем повышения осведом-
ленности об их законных правах, проведения юри-
дических тренингов, оказания юридических услуг, 
лоббирования эффективных политик и прямых 
действий (таких как съезды) перед лицами, прини-
мающими решения. Фермеры, выращивающие чай 
в Непале также начали сажать деревья. 

В Кыргызстане группы лесопользователей и во-
допользователей организовали национальную лес-
ную платформу, заинтересованную во вовлечении 
правительства в лесной сектор. 

Какие политики и программы должны быть 
приняты, чтобы помочь лесохозяйственным и 
сельскохозяйственным производителям преодо-
леть эти проблемы?

Правительства, региональные межправитель-
ственные органы, группы гражданского общества, 
затронутые сообщества и организации развития 
играют важные роли в решении многих проблем, 
противостоящих сельскохозяйственным и лесохо-
зяйственным производителям. Ниже приводятся 
некоторые конкретные шаги и рекомендации, ко-
торые эти организации могут предпринять, чтобы 
улучшить жизнь фермеров в лесных районах.

Правительства
1. Облегчение доступа населения к

земле и лесам. Обеспечение того, чтобы законы 
поддерживались ясными руководящими принци-
пами и простыми процедурами, определяющими 
то, как сельские и лесные производители могут  
иметь права на землю, акты на владение, разумное 
управление лесами и концессию на долгосрочной 
основе. Правительства также осуществляют  про-
граммы земельной реформы для демократизации 
доступа к земле, особенно в лесных районах. 

2. Эффективная реализация социального ле-
соводства совместно с организациями лесных и 
сельских производителей с соответствующей по-
литикой и бюджетом. Должна быть также синхро-
низация с реализацией политики и программы, от-
носящихся к лесоводству. 

  3. Содействие устойчивому управлению лесами, 
агро-лесному хозяйству, агроэкологии, участию в 
инвентаризации лесов, картированию земель, сни-
жению риска стихийных бедствий и управлению 
через различные тренинги с организациями сель-
скохозяйственных и лесохозяйственных произво-
дителей, развитие на местах образцовых ферм и 
лесов и предоставление стимулов для сельскохо-
зяйственных инноваций в этих районах.

4.Принять и реализовать комплексную политику 
землепользования, которая определяет  различные 
виды земель, в том числе лесных, согласно над-
лежащего использования. Политика землепользо-
вания также должна предоставить руководящие 
принципы для конкурсного использования земель 
и претензий на них, принимая во внимания ключе-
вые принципы такие, как  продовольственная без-
опасность, охрана окружающей среды и снижение 
бедности. Она также должна содержать положе-
ния, препятствующие беспорядочному изменению 
статуса сельскохозяйственных и лесных земель.

5.Институализировать участие организаций 
сельских и лесных производителей в разработке, 
реализации и мониторинге лесных программ и по-
литик, а также в органах, управляющих лесным 
хозяйством на местном и национальном уровнях.   

6. Обеспечить, чтобы к точке зрения общин при-
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слушивались и решались их проблемы до  предо-
ставления земель в аренду частному сектору и 
бизнес-организациям. Правительства должны пре-
кратить экономические концессии на землю, кото-
рые вытесняют фермы и лесных производителей 
и общины и представляют угрозу их средствам к 
существованию.

7. Требовать у частного сектора уважать и при-
менять принципы свободного, предварительного и 
информированного согласия при учреждении про-
ектов до выдачи частному сектору необходимых 
разрешений на  начало проекта.  

8.Помочь усилению организаций лесохозяй-
ственных и сельскохозяйственных производите-
лей и кооперативам через политику и программы 
поддержки. Данная мера включает предоставление 
свободы организовывать ассоциации, предостав-
ление технологий, информаций о рынке, инфра-
структуры и другой необходимой помощи, чтобы 
они могли напрямую связываться с рынками и до-
бавлять стоимость на лесные продукты. 

Региональные межправительственные орга-
ны такие, как АСЕАН (Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии) и ЮААРС (Южно-Азиат-
ская ассоциация по региональному сотрудниче-
ству)

1. Установить стандарты и мониторинг реали-
зации согласованных действий по социальному 
лесоводству и устойчивому лесопользованию, а 
также устойчивому управлению и использованию 
"достояния".

2. Способствовать обмену технологиями и ин-
формацией между организациями лесных и сель-
ских производителей разных стран. Они могут 
включать обмен информацией и передовыми тех-
нологиями по адаптации к климату и снижению 
риска стихийных бедствий, переработке и исполь-
зованию лесных продуктов,   а также о лучших 

практиках социального лесоводства и устойчивом 
управлении лесами.

Гражданское общество и организации лесных 
и сельских производителей 

1.  Отстаивать права заинтересованных лиц 
на участие в  процессах принятия ключевых ре-
шений на местном, национальном и региональном 
уровнях, особенно для представителей организа-
ций лесохозяйственных и сельскохозяйственных 
производителей.   Поддержать сообществ во вовле-
чении правительства и других учреждений  (АСЕ-
АН, ЮААРС и соответствующие органы ООН), 
что поможет определить политику и программы 
воздействия на сельскохозяйственный и лесохозяй-
ственный сектор.  

2. Работать с сообществами в апробации 
и моделировании лучших практик устойчивого 
управления лесами, агро-лесоводства и  агро-эко-
логии, устойчивого производства и справедливой 
торговли лесных продуктов, развитии учреждений, 
адаптации к изменению климата и снижению ри-
ска стихийных бедствий.

3. Создание осведомленности обществен-
ности по вопросам сельского хозяйства и лесного 
хозяйства, а также о национальных и международ-
ных законах, договорах, политиках, затрагиваю-
щих фермеров в лесных районах. Распространение 
историй о лесных и сельских производителях, осо-
бенно женщинах в традиционных и социальных 
средствах массовой информации, чтобы получить 
государственную поддержку их инициатив.

4. Проведение национальных семинаров, об-
учения и поддержки наращивания потенциала ко-
оперативам и фермерским организациям, а также 
облегчение их доступа к рынкам сбыта.   

5. Вовлечение правительства, региональных 
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межправительственных учреждений и организа-
ций развития для поддержки лесных и сельскохо-
зяйственных производителей путем принятия ре-
комендаций, сформулированных в этом документе.

Как я могу поддержать сельскохозяйственных 
и лесохозяйственных производителей?

Каждый может продемонстрировать свою под-
держку лесохозяйственным и сельскохозяйствен-
ным производителям следующими действиями:

1. Написать своим правительствам и в АСЕАН 
ЮААРС запрос о их деятельности по поддержке 
фермеров, живущих в лесных районах и об одо-
брении рекомендаций, изложенных в данном до-
кументе. 

2. Связаться с фермерскими организациями в ва-
шем районе, выделить свое время и предложить 
свои способности, чтобы поддержать их работу.  

3. Посетить веб-сайт АФА и присоединиться к 
нашим инициативам для того, чтобы повлиять на 
лица, принимающие решения. 

(неопубликованная статья)
vii FNN. Отчет-характеристика, Региональная 

консультация на тему “Усиление участия малых 
лесохозяйственных и сельскохозяйственных про-
изводителей женского и мужского пола в Глобаль-
ных и региональных процессах” и “Популяризация 
добровольных руководящих принципов по ответ-
ственному владению землями, лесным и рыбным 
хозяйством  (VGGT) в контексте

Национальной продовольственной безопасности 
и некоторых аспектов управления правами на зем-
лю в Камбодже ”. Август 2015 (неопубликованная 
статья)

viii http://www.fao.org/fileadmin/templates/rap/
files/NRE/

Леса_и_адаптация_к_изменению_климата_в_
Азии.pd

ix ФАО. Заставляя леса работать на бедных, 
Организация продовольственной безопасности и 
сельского хозяйства, 2012

x Сундерлин В., Деви С, Пунтодево A. Бедность 
и леса, непериодическая серия, номер 47. CIFOR. 
2007

xi Канаан, Реймонд. Расширение лесоводства со-
обществами. Презентация подготовлена во время 
регионального семинара АФА о фермерах в лесной 
местности. Август 2015.

КОНЦЕВЫЕ СНОСКИ
i http://www.fao.org/partnerships/forest-
farm-facility/about/en/ 
от 24 августа 2015 года.
ii ФАФ. Состояние лесов мира. 2014
iii Ibid
iv Ibid
v Разал Р., Фирмалино A., Гуерреро М. Влияние 

Экономического Сообще-
ства АСЕАН на  социальное 
лесоводство и торговлю лес-
ными продуктами.  26 мая 
2015 г.

vi АФА. Заседания регио-
нального семинара по обме-
ну опытом: Создание нашей 
программы для фермеров 
лесных районов. Янгон 
Мьянма,  2-3 августа 2015 г. ПО
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Проблемы, с которыми мы сталкивается:
• Отсутствие доступа к лесным ресурсам, кон-

тролю над ними и  к их использованию 
• Выселение и перемещение 
• Ухудшение состояния, обезлесение и уязви-

мость лесов перед изменением климата 
• Маленькие доходы и неустойчивые рынки ле-

сохозяйственных продуктов 
• Ненадлежащая физическая или социальная ин-

фраструктура в сельских/лесных районах
• Ущерб от диких животных
Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, поли-

тики и программы, которые мы будет продвигать 
на национальном и региональном уровнях в ответ 
на эти проблемы 

• Создание нормативно-правовой базы для эф-
фективной реализации социального лесоводства/
лесоводства сообществ, поддерживающего все 5 
прав 

- Национальная политика землепользования и 
водопользования 

- Свобода объединяться в ассоциации
- Обеспечение доступа и использования земель-

ных, водных и лесных ресурсов для малых ферме-
ров

- Приоритетность интересов малых фермеров 
лесных районов перед интересами корпораций в 
проектах развития

- Свободное и предварительно-информированное
согласие
- Полное и важное участие фермеров-женщин и 
фермеров-мужчин лесной местности 
- Упрощенные процедуры, чтобы фермеры могли 
пользоваться своими правами и осуществлять их
• Продвижение устойчивого управления лесным 

и сельским хозяйством, включая адаптацию к из-
менению климата 

- Эффективное осуществление лесоводства со-
обществ/социального лесоводства 

- Синхронизация реализации политики и про-
граммы по лесным, водным и сельскохозяйствен-
ным ресурсам 

- Прогноз погоды
- Агро-лесоводство, агро-экология 
- Управление водными ресурсами (например, ка-

Политика и программа действий для фермеров лесных районов
пельное орошение)

- Уменьшение риска стихийных бедствий и 
управление риском  

- Участие в инвентаризации леса и картировании 
земельных ресурсов 

• Улучшение позиций фермеров лесных районов 
на рынке через справедливые рынки, а также через 
организации, управляемые фермерами для добав-
ления стоимости, переработки и маркетинга про-
дуктов лесного хозяйства.  

- Надлежащая инфраструктура, услуги поддерж-
ки и социальные услуги фермерам в лесных райо-
нах 

- Развитие учреждения для лесных продуктов че-
рез кооперативы и ассоциации 

- Имиджевая реклама сообщества и сертифика-
ция  устойчивых продуктов лесного хозяйства 

- Организация фермеров в лесных районах для 
достижения экономии за счет расширения произ-
водства

• Значительное участие организаций производи-
телей в процессах принятия решений 

- Включение и полное и активное участие жен-
щин и уязвимых групп 

- Программы развития для женщин и молодых 
предпринимателей 

- Осведомленность и наращивание потенциала 
для управления организациями и защиты интере-
сов 

Наши основные действия 
• Защита политики: вовлечение лиц, принимаю-

щих решения, через организованные и уполномо-
ченные ФО

• Развитие организаций на базе лесоводства, 
управляемых местными ассоциациями фермеров и 
кооперативами с непосредственной связью с руко-
водством национальных и региональных организа-
ций 

• Консолидация и создание новых знаний через 
обмен опытом и обучение, а также через поощре-
ние инноваций

Выражение благодарности
Особое спасибо г-же Фиолете «Бобет» Коррал за 

документирование и ведение протоколов заседа-
ний регионального семинара по обмену опытом: 
Создание нашей программы для фермеров лесных 
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районов, проведенного в Янгон, Мьянма,  2-3 августа 2015 г.
Особое спасибо членам АФА, которые провели национальные обсуждения по вопросам фермеров лес-

ных районов и по добровольным руководящим принципам ответственного управления правами на зе-
мельные, рыбные и лесные ресурсы в контексте продовольственной безопасности  (VGGT) - ПАКИСА-
МА (Филиппины), Алианси Пенати (Индонезия), сеть организаций «Фермеры и Природа» и «Фермеры 
и Вода» (Камбоджа), Федерация сельского хозяйства и фермеров (Мьянма), Союз фермеров Вьетнама, 
Национальный форум прав на землю и Центральная Федерация чайных кооперативов (Непал), Кендрио 
Кришок Моитри (Бангладеш) и Союз Ассоциаций водопользователей (Кыргызстан).

РЕДАКТОРЫ: Рауль Сократес Банзуэла, Эстрелла Пенуния, Марчиано Вирола мл.  
МАКЕТ: БЕБС ПАВИА, АРТ ЭНЖЕЛ ПРИНТШОП
ФОТО: ФОТОБАНК АФА 
Опубликовано АФА

Выражение благодарности
Особое спасибо г-же Фиолете «Бобет» Коррал за документирование и ведение протоколов заседаний 

регионального семинара по обмену опытом: Создание нашей программы для фермеров лесных районов, 
проведенного в Янгон, Мьянма,  2-3 августа 2015 г.

Особое спасибо членам АФА, которые провели национальные обсуждения по вопросам фермеров лес-
ных районов и по добровольным руководящим принципам ответственного управления правами на зе-
мельные, рыбные и лесные ресурсы в контексте продовольственной безопасности  (VGGT) - ПАКИСА-
МА (Филиппины), Алианси Пенати (Индонезия), сеть организаций «Фермеры и Природа» и «Фермеры 
и Вода» (Камбоджа), Федерация сельского хозяйства и фермеров (Мьянма), Союз фермеров Вьетнама, 
Национальный форум прав на землю и Центральная Федерация чайных кооперативов (Непал), Кендрио 
Кришок Моитри (Бангладеш) и Союз Ассоциаций водопользователей (Кыргызстан).

РЕДАКТОРЫ: Рауль Сократес Банзуэла, Эстрелла Пенуния, Марчиано Вирола мл.  
МАКЕТ: БЕБС ПАВИА, АРТ ЭНЖЕЛ ПРИНТШОП
ФОТО: ФОТОБАНК АФА 
Опубликовано при поддержке АФА

Ассоциация фермеров Азии для устойчивого 
сельского развития (АФА) 
Каб. 206, Центр партнерства, 59 C. ул. Саль-
вадор, Лойола Хайтс, г. Кверзон, Филиппины 
ТелеФакс: (+632) 436-4640
Эл. почта: afa@asianfarmers.org

Сайт: www.asianfarmers.org
Фейсбук: www.facebook.com/AsianFarmersAssociation
Твиттер: www.twitter.com/AsianFarmers
Том 7, № 2, август 2015

FOREST
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ФЕРМЕРЛЕРДИН ҮЙ-БҮЛӨӨЛӨРҮНҮН ЖЕРГЕ ЭЭЛИК КЫЛГАН 
УКУКТАРЫН КОРГОО ҮЧҮН  ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУНУН 
ЖЕТЕКТӨӨЧҮ ПРИНЦИПТЕРИН (ЖБЖП) ИЛГЕРИЛЕТҮҮДӨГҮ  
ТОСКООЛДУКТАР ЖАНА МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨР

Ма Вин Мьянмадагы кичинекей айылдын тургуну 
тынчсыз. Анткени токой чарба бѳлүмүнүн кызмат-
кери алар жашаган 700 акр жер жогорку кызматтагы 
полициянын кызматкеринин аялына берилгендигин 
кичинекей баракчанын негизинде айтып, аны жана 
анын айылдаштарын айылдан кѳчүп кетүүсүн суран-
ган. 2000-жылдан тартып ал жана анын айылдашта-
ры буурчак, лимон, ананас, папая жана ѳсүмдүктѳрдү 
ѳстүрѳ башташкан. Алар жакын аралыкта жайгашкан 
токойлордон отунду, даары чѳптѳрдү жана бамбук-
тун жаш бутактарын чогултуп, тиричилик ѳткѳргѳн. 
Айылдыктар жер бул жашыруун эмес мамлекеттик 
токой экенин эчак эле түшүнүшкѳн. Бирок офи-
цер азыр болсо жер кайрадан бош жаткан жерлерге 
бѳлүштүрүлгѳн, демек, алар жеке адамга берилиши 
мүмкүн деп айткан. Эгерде алар кетсе, алар кайда 
барышат? Анын үй-бүлѳѳсү аман калабы? Бүгүнкү 
күндѳ, кээ бир айылдардын жетекчилери Президент-
ке арыз менен кайрылууга даяр. Президент алардын 
арыздарын угат болду бекен? Аларга айылда калууга 
укук берилер болду бекен? 

АЗИЯДАГЫ ЖБЖПнын КОНТЕКСТИ
Ачкачылыкты жана жакырчылыкты түп тамыры-

нан бери жок кылуу жана айлана-чѳйрѳнү туруктуу 
пайдалануу кѳбүн эсе адамдар, коомчулук жана баш-
ка колдонуучулар кандай жол менен жаратылыш бай-
лыктарын колдоонууга жана башкарууга мүмкүндүк 
алуусуна байланыштуу болот, ѳзгѳчѳ жер, балык 
жана токой байлыктарын. Булар болсо алардын та-
магын, жаткан жерин жана жашоого керектүү кара-
жаттарын камсыз кылат, ѳзгѳчѳ айыл жергесиндеги 
жакыр калктын катмарларын. Жерге ээлик кылуу 
системалары уламдан-улам күч алып келе жаткан 
жүккѳ кабылууда, аларга планетада кѳбѳйүп келе 
жаткан калктын азык-түлүк коопсуздугун талап кы-
лышы, ошондой эле айлана-чѳйрѳнүн начарлашы жа-
на аба ырайынын ѳзгѳрүшү менен жер, балык жана 
токой байлыктарынын азайышы кирет.

Коомчулук жана мамлекет жерге ээлик кылуу си-
стемалары аркылуу расмий же расмий эмес кели-
шимдердин жардамы менен жаратылыш байлык-
тарын пайдаланууга адамдар, уюмдар жана башка 
пайдалануучулар кандай жол менен мүмкүндүк ала-
арын, аныкташат жана регламенттештирет. Жерге 
ээлик кылуу эрежелери, ким кандай байлыктарды, 
канча мѳѳнѳттүн ичинде жана кандай талаптардын 
негизинде пайдалана аларын аныктайт.

Жерге ээлик кылууну башкаруу бул байлыктарды 

пайдалануу жана кѳзѳмѳлдѳѳ үчүн коммерциялык та-
лаптардын ѳсүш абалында начар абалдагы адамдарга 
жана коомго бул байлыктарга шайкеш жана коопсуз 
пайдаланууга мүмкүндүк берүүнү камсыз кылууда 
чечүүчү мааниге ээ.

Мындан тышкары, жерлерге жоопкерчиликтүү ээ-
лик кылууну башкаруу жер, балык жана токой бай-
лыктарын адилеттүү пайдаланууга мүмкүндүк берет, 
адамдардын жерге ээлик кылуу укуктарын ѳз билген-
дей пайдалануудан сактайт жана талаш-тартыштар 
чыр-чатакка айлана электе чечилүүсүнѳ кепилдик 
берүүгѳ жардам берет. Начар башкаруу, бир четинен 
жерге ээлик кылуу чыр-чатактарына алып келиши 
мүмкүн, бул ѳз учурунда ачкачылык менен жакыр-
чылыкка же бул байлыктарга болгон күрѳштѳ айы-
гышкан чыр-чатактар аркылуу адамдардын ѳлүмүнѳ 
алып келиши мүмкүн.

Мына ушул ѳсүп келе жаткан талаптын ал-
кагында (контекстинде) жерге ээлик кылууну 
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жоопкерчиликтүү башкаруунун негизинде, 2012-жы-
лы Азык-түлүк жана айыл чарба уюмуна караштуу 
Дүйнѳлүк азык-түлүк коопсуздук комитети (АКК) 
Азык-түлүк коопсуздук контекстинин алкагында 
Жер, балык жана токой запастарына ээлик кылуу жа-
на пайдалануунун жоопкерчиликтүү башкаруу прин-
циптери же кѳп учурда ЖБЖП деп аталуучу прин-
циптерин жактырышкан. ЖБЖП бул 96 мамлекеттин 
ѳкмѳттѳрүнүн, 25 ашуун жарандык коом уюмдары-
нын, жеке сектордун, коммерциялык эмес уюмдар-
дын жана фермердик уюмдардын кеңири консульта-
цияларын жана катышуусун кѳрсѳткѳн үч жылдык 
сүйлѳшүү процессинин жыйынтыгы.

ЖБЖПда жер, балык жана токой ресурстарын 
кѳзѳмѳлгѳ алуу жана аларды башкаруу, пайдала-
нуу укуктары менен байланыштуу системалар үчүн 
эл аралык деңгээлде таанылган стандарттар менен 
тажрыйбалар жана принциптер баяндалат. ЖБЖПны 
тийиштүү деңгээлде пайдаланса, ал ѳлкѳдѳгү азык-
тандыруу коопсуздугуна жана тамактанууга, турук-
туу бакыбаттулукка жана туруктуу социалдык-эконо-
микалык ѳнүгүүгѳ жетүүгѳ жардам бере алат.

Жер, балык жана токой ресурстарына ээлик кылуу 
укугун камсыз кылуу бул кичине фермерлер менен 
ѳндүрүүчүлѳрдүн базалык талабы жана муктаждыгы, 
ѳзгѳчѳ 75% дүйнѳдѳгү фермердик чарбалардын үй-
бүлѳѳлѳрү жашап жаткан Азияда.

Бул аймакта, жердин жоктугу, дайыма орун кото-
руу жана жерди басып алуу катуу коркунучу жана 
айыл-чарбалык эмес максатта пайдалануу үчүн ре-
сурстарды кайра ѳзгѳртүү кѳйгѳйлѳрүнѳ кѳпчүлүк эл 
азыркы убакка чейин туш болууда, бул жерде ЖБЖП 
аркылуу жарандык коомдун топтору, фермерлер, 
ѳкмѳттѳр жерге ээлик кылуу жана пайдалануу систе-
масын башкарууну, жакшыртууну талап кылган жак-
ты ачып кѳрсѳтүүнү жана аларды колдонууну баалай 
алыш үчүн кубаттуу инструмент катары кѳрсѳтүлгѳн.

Бирок ЖБЖПнын олуттуу кемчилиги ал юри-
дикалык милдеттүү түрдѳ эмес ѳз каалоосу менен 
колдонулуучу документ болуп эсептелгендигинде. 
Ал азыркы улуттук жана эл аралык мыйзамдардын, 
милдеттенмелердин, келишимдердин ордун баспайт. 
Бирок ЖБЖП баары бир кѳп ѳлкѳлѳрдѳ улуттук сая-
сатты жана мыйзамдарды иштеп чыгууда пайдалуучу 
колдонмо болуп саналат.

Мамлекеттик деңгээлде катуу түрткү берүү баш-
каруу принциптеринин мамлекеттердин ѳкмѳттѳрү 
тарабынан натыйжалуу түрдѳ ишке ашырылышы, 
ийкемдештирилиши жана кабыл алынышы ошол 
себептен манилүү. Кичи фермерлер, балыкчы-
лар, аялдар жана башка айылдын кедей секторлору 
ЖБЖП менен кабардар болушу керек, себеби алар 
ѳзүлѳрүнүн доо-талаптарын ишке ашыруу жана 

ѳкмѳттѳрүн буларды ийкемдештириш үчүн тартуу 
максатында. 

2014-2015-жылдары айыл жергесин туруктуу 
ѳнүктүрүү боюнча Азия фермелеринин ассоциациясы 
(АФА) Эл аралык жер коалициясынын (ЭЖК) колдо-
осу аркасында «ЖБЖПны кичи фермерлердин уюм-
дарынын, тийиштүү мамлекеттик ѳкмѳттѳрдүн жана 
мамлекет аралык ѳкмѳттѳрдүн уюмдарынын арасын-
да оңойлотуп түшүндүрүү» аталган долбоорду ишке 
ашырган. Долбоор (1) фермерлердин баштоочулары 
менен мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү ѳкмѳттүн 
аткаминерлер ортосундагы алардын азыркы абалы 
жана жер маселелерин чечүүгѳ карата күрѳшүүдѳ 
ЖБЖПны таанууга жана терең түшүнүүгѳ; жана 
(2) жерге ээлик кылууну баалоого жана аракет пла-
нын ишке ашырууга жардам жана колдоо кѳрсѳтүү, 
ѳзгѳчѳ мамлекеттик жана аймактык деңгээлде чоң 
жер инвестицияларына багытталган. 

Бул долбоордун алкагында АФАнын үч сынактык 
мамлекеттик изилдѳѳсү АФА фермердик уюмда-
рынын мүчѳлѳрү тарабынан Бангладеште, Kendrio 
Krishok Moitree (ККМ) башчылыгы астында; Кыр-
гызстанда – Кыргызстан суу пайдалануучулар ас-
социациялар союзунун башчылыгы астында; жана 
Камбоджияда – фермерлер менен жаратылышты 
таза кармоочулар уюму жана фермерлер менен су-
уну таза кармоочулар уюму башчылыгы астында 
жүргүзүлгѳн. Жергиликтүү жана мамлекеттик кон-
сультациялар бул үч мамлекетте 139 адамды камты-
ган (42 аял), кичи ѳндүрүүчүлѳрдүн ѳкүлдѳрүнүн, 
мамлекеттик эмес уюмдардын, тиешелүү мамлекет-
тик ѳкмѳттүн органдарынын жана мамлекет аралык 
уюмдардын катышуусу аркасында ѳткѳрүлгѳн. Бул 
мамлекеттик консультацияларда ЖБЖПнын жобо-
лору менен тиешелүү мамлекеттик мыйзамдарды 
салыштыруучу стратегиялык документтин долбоору 
мындан ары текшерүүдѳн ѳткѳрүү үчүн кѳрсѳтүлгѳн. 
Саясатка жана аракет пландарына карата болгон не-
гизги сунуштардын тизмеги тууралуу айтылган. 

АФА ошондой эле 2015-жылдын август айын-
да АФАнын мүчѳлѳрү менен негизги ѳнѳктѳштѳрү 
ортосунда пикир алышуу максатында ЖБЖПны 
жалпыга тааныштыруу боюнча азыркы убакта бол-
гон демилгелер тууралуу билүү жана алар менен 
бѳлүшүү, Азия регионунда ЖБЖПны мындан ары да 
ѳнүктүрүү үчүн негизги багыттагы аракеттерди жана 
кээ бир чыгарылган тыянактарды жалпылоо боюн-
ча регионалдык семинарды ѳткѳргѳн. Семинарга 42 
адам катышкан, алардын 16-сы аял. 

Бул изилдѳѳ доклады ЖБЖПны жалпыга тааныш-
тыруудагы мүмкүнчүлүктѳр менен чакырыктарды, 
тажрыйбаны баяндайт. Ошондой эле ал фермерлер-
дин үй-бүлѳѳлѳрүнүн жерге ээлик кылуу жана пайда-
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лануу укуктарын камсыз кылуу үчүн нормативдик-мыйзамдык базаны, мамлекетте ЖБЖПнын принциптери 
менен жоболорун кабыл алуу боюнча кээ бир айкын сунуштарды келтирет. 

ЖБЖПга КАРАТА АЗИЯНЫН ЖЕР ЖАНА РЕСУРСТАРДЫ БАШКАРУУ БОЮНЧА 
АЗЫРКЫ САЯСИЙ АБАЛЫ

ЖБЖП жети бѳлүмдѳн турат. 1-бѳлүм ЖБЖПны иштеп чыгуунун негизинде турган процесс жана кон-
текст менен байланыштуу. 2-бѳлүм жерге ээлик кылуу жана пайдалануу системасын башкаруудагы 
жоопкерчиликтүү башкаруу принциптеринин тизмегин; ээлик кылууга жана пайдаланууга карата болгон 
укуктарды жана милдеттерди; ээлик кылуудагы, пайдалануудагы жана кызмат кѳрсѳтүүдѳгү саясий, укуктук 
жана уюштуруучулук негиздерды аныктайт. 3-бѳлүм жергиликтүү элдерге жана башка уюмдарга жерге ээлик 
кылуу жана пайдалануу укуктары жана милдеттери менен бирге, ээлик кылуунун жана пайдалануунун салт-
туу системасын, ошондой эле мамлекеттик секторго тийиштүү жана кѳзѳмѳлү астындагы укуктардын жана 
ээлик кылуу жана пайдалануунун мыйзамсыз укуктарынын берилишин жана таанылышын камсыз кылат. 
4-бѳлүм базарлар, инвестициялар, жерлерди бириктирүү, реституциюлоо, кайра бѳлүштүрүү реформалары, 
экспроприациялоо жана компенсация аркылуу жерге ээлик кылуу жана пайдалануу укуктары менен милдет-
теринин ѳзгѳрүүсүнѳ жана ѳткѳрүлүп берилишине арналган. 5-бѳлүм эсептѳѳнү, баалоону, салык салууну, 
стратегиялык пландаштырууну кѳзѳмѳлдѳѳнү, трансграницалык маселелерди жана ээлик кылуу менен пай-
далануу укуктарына тийиштүү чыр-чатактарды чечүүнү башкарууну майда-чүйдѳсүнѳн бери карайт. 

6-бѳлүм аба ырайынын ѳзгѳрүшүнѳ жана ѳзгѳчѳ кырдаалдарга, анын ичинде жерге ээлик кылуу жана 
жер которуу боюнча чыр-чатактардын пайда болуусуна таасир берет. 7-бѳлүм канткенде кызыктар тараптар 
ЖБЖПны алга жылдыра, ишке ашыра, кѳзѳмѳлгѳ ала жана башкара ала тургандыгын сунуштайт. 

Бул башкаруу принциптерин Азиядагы ар түрдүү мамлекеттердин программалары жана азыркы саясаты 
менен салуштырууда, үч мамлекеттик изилдѳѳ, ошондой эле регионалдык семинардын материалдары, ре-
сурстарга ээлик кылуу жана пайдалануу маселелерин жоопту деңгээлде жѳнгѳ салуудагы негизги кѳйгѳйлүү 
багыттарды сүрѳттѳйт. 

СПАлар Союзу (Кыргызстан), ФЭС/ФСС (Камбоджа) жана ККМ (Бангладеш) кабарлагандай, алардын 
мамлекеттеринин ички дүң продукциясынын орто эсеп менен алганда 20% айыл чарба үлүшүнѳ туура келет. 
Алардын жумушчу күчүнүн 60% дан  ашууну айыл чарбасына туура келет. Ресурстарга жана жерге болгон 
тең укуктуулукту жана аларды жоопту деңгээлде башкарууну камсыз кылуу бул мамлекеттердин кѳпчүлүк 
калкынын жакырчылык деңгээлин кыскартуу үчүн маанилүү орундуу ээлейт. 

Жалпысынан, кичи фермерлердин жерге ээлик кылуусуна кепилдик берүүнү жайылтуучу маанилүү мый-
замдар жана саясий чаралар иштей баштады, жана алар ЖБЖП тарабынан берилген принциптерди алга 
жылдырат. Бирок, бул саясатты ишке ашырууда тоскоол болуучу факторлор жана аларды бузуу али деле 
жетиштүү, бул бир гана пилоттук мамлекеттерде гана эмес, жана башка Азия мамлекеттеринде да жетиштүү. 
Кийинки таблицада кээ бир стратегиялардын аты, ошондой эле ЖБЖПга балким тѳп келбеген жетишпестик-
тер айтылган.

Мамлекет Кээ бир стратегия-
лар/программалар/

пландар

ЖЭПЖБПнин шай-
кештиги

ЖЭПЖБПрин ишке ашыруудагы кѳйгѳй жана/же 
саясат

БАНГЛАДЕШ Улуттук жерди 
пайдалануу са-
ясаты (2001-ж), 
токойду коргоого 
жоопкерчиликтүү 
жана азык-түлүк ко-
опсуздугун камсыз 
кылат.

ЖБЖП, 20-бѳлүм, 
жер, балык жана то-
кой ресурстарын пай-
далануугы ар түрдүү 
максаттарды калыбы-
на келтирүү жана ма-
кулдашууну камсыз 
кылуу үчүн аймак-
тарды пландаштыру-
уну кѳзѳмѳлгѳ алуу 
жѳнүндѳ.

ЖЭПЖБПнин 12-бѳлүмүн жокко чыгарат, бул 
болсо мамлекет, инвесторлор жана улуттар ара-
лык корпорациялар пайдалуу кеңдерди казып 
алуу, шаардаштыруу жана айлана-чѳйрѳ жана 
ѳнүктүрүү долбоорлоруна бѳлүнгѳн инвестиция-
ларга караштуу адамдардын мыйзамдуу негизде 
жерди пайдаланууга болгон укуктарын бузбоого 
милдеттендирет. 
80,000 гектардан ашуун айдоого жарактуу жерлер 
жыл сайын азайууда жана башка максаттар үчүн 
колдонулууда. Буга мисал болуп 2013жылы мам-
лекет тарабынан РАМПАЛ электр станциясынын 
ишке кирүүсүн бекиткен, ал болсо болгону Сан-
дербанс токоюнан 14 чакырым аралыкта жай-
гашкан. Бул болсо абалды бузган болуп саналат,  Ф
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анткени мындай долбоорлор экологиялык сезгич 
аймакта 25 чакырым аралыктан алыс жайгашы-
шы керек.
Аңгыча Фулбари кѳмүр казып алуу долбоору 135 
чарчы километрге чейинки кѳмүрдү ачык казып 
алуу боюнча чоң жер участкаларын сатып алы-
шат, алар азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч 
туудурат, физикалык жана экономикалык жактан 
220,000 фермерлерди жана жергиликтүү калкты 
сүрүп чыгарат.

Айыл чарба жер-
лерин жѳнгѳ са-
луу жана башкаруу 
стратегиясы, 1997-
ж) 
Жерди реформалоо 
саясаты (1972-ж)

Ж Б Ж П н ы н 
15-бѳлүмү, кайра 
бѳлүштүрүү рефор-
малары аялдар менен 
эркектерге жер, балык 
жана токой ресурста-
рына ээ болууга тең  
мүмкүнчүлүк берүүгѳ 
кепилдек бериш керек.

1.5% гана айыл чарба жерлери (мамлекеттик жер-
лер) бѳлүштүрүп берилген, 68.8% айыл тургунда-
рынын азыркыга чейин жери жок. Кѳп саясый эрк 
талап кылынат.

Токой ресурстарын 
башкаруу саясаты
(1994-ж), Калктын 
токойчулукка каты-
шуусу, улуттук пар-
ктар, жаратылыш 
парктары, коргоо 
ѳсүмдүктѳрү, агро-
токойчулук боюнча 
программалар

ЖБЖПнын 9-бѳлүмү Элдердин жер, балык жана токой ресурстарына 
болгон салттык укуктарын мамлекет тарабынан 
коргообо, сыйлабоо жана тануу ЖЭПЖБПнин 
колдонмосуна каршы келет.
Токой чарба департаментинин (ТД) кызматкерле-
ри жергиликтүү калкты токойлуу жерди калыбы-
на келтирүү боюнча долбоорду мыйзамсыз иш-
аракеттер менен бузган деп күнѳѳлѳшкѳн. Токой 
чарба департаменти менен жеке шериктердин 
ортосундагы жер участокторун ижарага берүү бо-
юнча чыр-чатактар мурункудай эле чечиле элек.
Токой чарба программалары боюнча адамдардын 
токой запастарына ээ болуу укугун таануу, ошон-
дой эле бул программалардын айынан ээликтен 
ажыратылган алардын укуктарын акырындык 
менен калыбына келтирүү дагы деле тѳмѳнкү 
деңгээлде. 

Суу саясатын кол-
донууга мүмкүндүк 
алуу.
Улуттук суу ре-
сурстарын башка-
руу саясаты (1999, 
2013-ж.)
Жалмахал (суу объ-
ектери) башкаруу 
саясаты (2009-ж.)

ЖБЖПнын 9-бѳлүмү 
“башка топтордун” 
(аларга балыкчыларды 
кошкондо) салттары-
на негизделген жерди 
пайдалануу система-
сын коргойт. 

Суу объектилерин мамлекеттик территория деп 
жарыялап жатат, бирок аларды жеке менчиктен 
жана ижаралоодон сактабай эле. Жергиликтүү де-
партаментте же социалдык камсыздоо кооперати-
винде катталган үлүшсүз калган балыкчылардын 
тобуна суу объектилерин ижарага берүү.
“Башка уюмдардын” салттуу негизде жерге ээ-
лик кылуу максатын коргоо  коомдогу аябай ке-
дей балыкчылар үчүн оор жана кымбат, бул болсо 
ЖБЖПнын 9-бѳлүмүнѳ (балыкчыларды ресурстар 
менен камсыздоого мүмкүнчүлүк алууга) кедерги 
болот. 

Ѳнүктүрүү планда-
ры
Мамлекетик ин-
вестициялык план 
(2011-2020-ж.)
2 0 2 1 - ж ы л д а г ы 
кѳрүнүш: 6-чы жана 
7-чи беш жылдык 
план (2010-2020-ж).

ЖБЖПнын 12-бѳлүмү 
инвестициялык мо-
дельдер инвесторлор 
үчүн жерге ээлик кы-
луу жана пайдала-
нуу укуктарын чоң 
масштабта которууга 
алып келберин сунуш-
тайт.

ѲИП (Ѳлкѳнүн инвестициялык планы) кайра 
бѳлүштүрү саясатын ишке ашырууда экономика-
лык ѳсүшкѳ түрткү берет. Кѳп ѳлчѳмдѳгү инве-
стициялар кичи ѳндүрүүчүлѳрдүн жерге болгон 
укугун сыйлооруна жана кичи жер ээлерине ин-
вестициялык жардам берүүсүнѳ инвестициялык 
булактар кепилдик бербейт.
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Жергиликтүү элдер-
дин саясаты
Нагпур ижаралоо 
мыйзамы (1908-ж.)
Мамлекеттик жер-
ге ээ болуу жана 
ижаралоо мыйзамы 
(1950-ж.)

ЖБЖПнын 9-бѳлүмү 
салттык негизде ээ 
болгон укуктарды, 
салттык системаларды 
жана институттарды 
жана ата-бабалардан 
калган жерлерди та-
ануу аркылуу  жеке 
шериктердин жерге 
болгон укугун коргоо-
до мамлекеттин мил-
деттери жѳнүндѳ

Эки мыйзам тең “уруусу бардан” “уруусу жок” 
элдерге түздүк жерлерди ѳткѳрүп берүүгѳ урук-
сат бербейт жана жерлерди ѳткѳрүп берүү үчүн 
округдук комиссардын уруксаты талап кылынат.

Аялдардын жерге 
болгон укуктары

Ѳзүнчѳ бѳлѳк мыйзам 
жок

Мурастык укук, социалдык тажрыйба жана па-
триархат аялдардын жерге ээлик кылуу укугун 
кабылдабайт

КАМБОДЖА Жер мыйзамы 
(2001-ж.)

ЖБЖПнын 3В 
бѳлүмү – мыйзамдын 
нормалары жѳнүндѳ

2006-жылдын 3-августундагы Королдун Жарлыгы 
ѳкмѳткѳ каалаган мамлекеттик жерди мамлекет-
тик жеке менчик жерге которушуна уруксат берет, 
бул болсо жер мыйзамынын жоболорун бузат.

Жер мыйзамынын 
жана 2003-жылдагы 
№19 мыйзамдык ак-
тынын алдындагы 
социалдык жер кон-
цессиясы (СЖК)

ЖБЖПнын, 3В бѳлүмү 
- айкындуулук, жа-
на 8.7 бѳлүмү - жерге 
ээлик кылуучу укук-
тарды бѳлүштүрүүнү 
камтыган саясий ча-
раларды жарыялоо 
жѳнүндѳ.
14.4. бѳлүмү колдоо 
кызматтарын кѳрсѳтүү 
жѳнүндѳ

СЖКсын потенциалдуу алуучулар чечим кабыл 
алуу процесстери тууралуу чанда гана кабар-
дар болушат, ошону менен, алар СЖКны алуу 
мүмкүнчүлүгүнѳн ажыратылат. 
Жаңы кыштактарга кѳп учурда инфраструктура-
лар, мектептер жана медицина борборлору сыяк-
туу, суу алуу мүмкүндүгү чектелген же жок, бир 
канча кыштак комитеттеринин объектилери жол-
дор менен базарларга чыгууга мүмкүнчүлүгү жок 
алыскы аймактарда жайгашкан.

Экономикалык жер 
концессиясы

ЖБЖПнын 3В 
бѳлүмү – кѳзѳмѳлгѳ 
жана эсепке алуу 
жана 12.1 бѳлүмү – 
жоопкерчиликтүү ин-
вестициялык саясат 
жѳнүндѳ 

ЭЖКнын грантын алуучулар мыйзамды бузба-
ганын же алардын талап кылуу укугун ѳткѳрүп 
берүүсүн кепилдѳѳчү механиздери бул жакта жок.

КЫРГЫЗСТАН Жер кодекси (1999-
ж.)

ЖБЖПнын 3-бѳлүмү 
-  Жалпы принциптер 
жѳнүндѳ 
ЖБЖПнын 3В.4 
бѳлүмү – Гендерлик 
теңдик, 4.4 бѳлүмү 
– гендерлик сезгич-
тик жана башка ген-
дер боюнча жоболор 
жѳнүндѳ
14.4. бѳлүмү колдоо 
кызматтарын кѳрсѳтүү 
жѳнүндѳ

ЖБЖП адамдарга багытталган болуп эсептелген 
болсо, ал эми жер кодекси жана башка ѳкмѳттүн 
жерге байланыштуу эрежелери менен жоболору 
техникага багытталган болуп эсептелет. Бул болсо 
Кыргызстандын ѳтмѳк экономикалык мамлекет 
болгондугуна байланыштуу болсо керек, ѳзгѳчѳ 
жерге ээлик кылууну башкаруу. 
Чыр-чатактар ѳзгѳчѳ кең казуу тармактарында ар-
гасыздан пайда болот, анткени жаңы жерге байыр 
алуучулар менен жергиликтүү калктын кѳйгѳйү 
начар (же такыр) эсепке алынбайт, ѳзгѳчѳ жерди 
которуп берүү учурларында. 
Мыйзам үй-бүлѳѳдѳгү экономикалык мартабасы 
жок аялдардын укугун тийиштүү даражада кор-
гобойт; Бул болсо жер участкаларын бѳлүштүрү 
боюнча чечимдер гендерлик стериотиптен жана 
дискриминациядан алыс болооруна кепилдик бер-
бейт.
Жерлерди ѳткѳрүп берүүчү бенефициарлар акы-
рында начар ѳндүрүмдүүлүккѳ дуушар болот бул 
жерлерди ѳткѳрүп бергенден кийинки кызматтар-
ды колдоонун жоктугу кесепетинен. 
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Жарандык кодекс 
(1997-ж.)

Жарандык кодекс ѳзүнүн жоболоруна ылайык 
болгондугуна карабастан, гендерлик-бейтарап-
тык, жергиликтүү тажрыйбалар, кайсыл жер-
де эркектер үйдүн башчысы болуп саналганда, 
жерге байланыштуу келишимди оорлотот, ѳзгѳчѳ 
күйѳѳсү чет жакта иштеп жүргѳн учурда.

Айыл чарба жер-
лерин башкаруу 
боюнча мыйзам 
(2001-ж.)

Мыйзам ѳзүнүн жоболоруна ылайык болгонду-
гуна карабастан, гендерлик-бейтараптык, аялдар-
дын укуктарын сактоону камсыз кылуучу жобо-
лор дагы да жетиштүү тажрыйбалык колдонуучу 
далилдерди ала элек, бул жер участогун/үлүшүн 
бѳлүү боюнча так түзүлгѳн критерийлеринин жа-
на бекитилген процедураларынын жоктугунун же 
жер үлүшүнүн механизимдеринин жоктугунун ке-
сепетинен.  

АФА МҮЧӨЛӨРҮ ТАРАБЫНАН ТӨМӨНКҮ МАМЛЕКЕТТЕРДЕ АНЫКТАЛГАН 
ИЗИЛДӨӨЛӨР ЖЫЙЫНТЫГЫ

1. Кичи фермерлердин жер, токой жана балык ресурстарына (Непал, Мьянма, Кыргызстан) ээлик кы-
луу укугун колдоодо нормативдик-укуктук базанын жаңы демократиялык шарттардын жоктугу. Жакында 
түзүлгѳн  демократиялык  Азия ѳлкѳлѳрүндѳ акыркы 15 жылда  жер, токой жана балык запастарына ээлик 
кылууда  жалпы саясий базанын балким бул жетишпестиги. Непал жана Мьянма экѳѳ тең эгемендүүлүккѳ 
ээ болгондон кийин мурдакыдай эле ѳзлѳрүнүн  конституцияларын иштеп чыгуу жана бүтүрүү процессин-
де. Непалдагы фермерлер тобу кембегал фермерлердин жери жоктугун жана башка маселелерин чечүү үчүн  
алардын Конституциясы  ЖБЖПга ылайык келүүсүнүн маанилүүлүгүн камсыздоону  макул кѳрүшүүдѳ. 
Ошол эле учурда мамлекетте инфраструктураны жана калкты жайгаштыруу аймактарын, ѳндүрүмдүүлүктү, 
коргоонуну аныктоого жардам берүү үчүн Филиппинде азыркы күнгѳ чейин жерди пайдаланууну пландаш-
тыруучу жана башкаруучу улуттук мыйзам жок.

2. Бири-биринин мыйзамдарын, эрежелерин жана жоболорун кайталоо ѳнүгүү артыкчылыгынан адашты-
рат (Бангладеш, Мьянма, Непал, Кыргызстан, Филиппина, Камбоджа). Жалпы азия ѳлкѳлѳрүндѳ жер бо-
юнча чыр-чатак арыздануулар кичи фермерлер жана жокорку дээңгелдеги ишкерлер ортосунда күчѳйүүдѳ. 
Кѳптѳгѳн чыр-чатактар азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодо мамлекет тарабынан айлана чѳйрѳнү, айыл 
чарбасын жана балыкчылыкты ѳнүктүрүүгѳ инвестициялоону колдобогондугунан чыгууда. Бангладеште 
улуттук азык-түлүк саясаты боюнча иш планы жана мамлекеттик инвестициялоо планы азык-түлүк коопсуз-
дугу жана ѳнүктүрүүсү боюнча комплекстүү стратегиясын түзѳ жана ишке ашыра алган эмес, ошондой эле 
кичи ѳндүрүүчүлѳрдүн жана аз камсыз болгон топтордун укугун камсыздай алган эмес. Филиппинде болсо, 
айлана чѳйрѳнү жана жаратылышты коргоо департаменти (АЖКД) айлана-чѳйрѳнү бузуулудан сактоо жана 
аймактарды коргоо, ошондой эле тоо кендерин казып чыгаруу жана башка ѳндүрүүчү ѳнѳр жайларды жѳнгѳ 
салуу иш чаралары боюнча карама-каршы программаларды ишке ашырууда. 

Ар түрдүү мекемелер-
дин ушундай карама-
каршы программаларын 
аткаруу Камбоджа жана 
Кыргызстанда да болуп 
жатат.

3. Жерге жана ресур-
старга байланыштуу ке-
дей айыл секторлорунун 
ортосундагы  чыр-чатак 
доолор (башкача айткан-
да фермерлер ЖШге (же-
ке шериктерге) каршы, 
токойдогу жашоочулар Ф
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ЖШге (жеке шериктерге) каршы жана башкалар). 
Филиппинанын жана Индонезиянын кээ бир аймак-
тарында жерге ээлик кылуу чараларын жана кара-
жаттарын бирге алып баруусу бар. Жер реформасы 
жүргүзүлүп жаткан кээ бир аймактарда талап кылын-
ган белгилүү чекте жайгашкан же түп аталары жаша-
ган жерлер табылган. Жергиликтүү элдер же токой 
чарбасын башкарган башчылар тарабынан башка-
рылган фермерлер айыл чарба жерлерин коммерци-
ялык максатта  алмаштырып,  жыйынтыгында токой 
жерлерин ээлеп алуу үчүн  жылып (кѳчүп) кеткен 
фермердик коомдор бар. Карама-каршы талаптар-
ды чечүү үчүн эч кандай так механизмдер  иштелип 
чыккан эмес.

4. Жерди иштетүү системасында жооптуу башкару-
уну киргизүүдѳ мыйзам чыгаруучулардын, жеке мен-
чик компанияларынын  катуу каршылыгы (Филиппи-
на, Индонезия, Непал, Бангладеш) жѳнгѳ салынууда. 
Жер, токой жана балыкчылык байлыктарын  ѳз пай-
дасына ойлогон мыйзам чыгаруучулар албетте  жа-
кыр жашаган катмардагы фермерлердин мыйзамын 
ѳткѳрүүгѳ каршылык кѳрсѳтүшѳт. Бул ресурстарды 
колдонгон жана ижарасын караган жана кѳзѳмѳлгѳ 
алган саясатка жеке компаниялар да каршы чыгышы 
мумкүн. Филиппиндеги Давао провинциясындагы 
банан ѳндүрүүчү да айыл чарба мекемелеринин ке-
лишиминин мыйзам долбооруна массалык маалымат 
каражаттары аркылуу  каршылык кѳрсѳткѳн.

5. Жерди башкаруу жана пайдалануу маселеле-
ри олуттуу жана токтоосуз чечилиши керек. Азия 
ѳлкѳлѳрүндѳ жер ресурстарын башкаруу системасы 
паракордукка, бюрократизмге жана жерге ээлик кы-
луу инструменттеринин бири-бирин кайталоосуна 
айланган, ошол эле учурда бир-бири менен чатак-
ташкан мекемелерге менчик укуктарына жана акча 
алуу укуктарына тийиштүү ар кандай иш кагаздарын 
(документтерин) бѳлүштүрүү жүктѳлгѳн. Бул бир-
бирине каршы келген талапка туш кылат, жалгыз 
жакыр топтордун зомбулукка туш болушуна жана 
кѳчүп кетишине алып барат. Ошол эле учурда чоң 
айыл чарба жерлериндеги банан, ананас, кант кызыл-
ча плантацияларында иштеген ѳндүрүүчүлѳргѳ  ин-
вестиция берүү кѳбѳйтүлгѳн. Ушул жерлерди кичи 
ѳндүрүүчүлѳргѳ кайрадан бѳлүштүрүп берүү жана 
айыл чарба жерлери менен камсыз кылуу максатында 
бѳлүп берүү азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого 
бир кыйла даражада коркунуч пайда кылат.

6. Азияда аялдар үчүн коопсуз жерге ээлик кы-
луунун саясый чени жетишсиз. Азияда айыл чарба 
ѳндүрүшүндѳ аялдардын салымы 80% га жакынын 
түзѳт, бирок адатынча алар жерге менчик ээси уку-
гуна жана тейлѳѳ укугуна ээ эмес. Аялдарга карата 
коопсуздук чараларын камсыз кылуу саясий чаралар, 

мамлекетке кызмат кѳрсѳтүүдѳгү гендерлик сезгич-
тик жана инфраструктура аркылуу түзүлѳт, ошондук-
тан, бул болгону адилеттүүлүк.

7. Жер жана ресурстарды башкаруунун түзүлүшүн 
кайрадан карап чыгуу жана кайрадан жасоо зарыл. 
Азия ѳлкѳлѳрүндѳгү коомдогу бюрократиянын баш-
чылары үчүн бул үстүнкү катмардагылардын жа-
на  барктуу адамдардын коомуна тийиштүү болуусу 
тенденция болуп эсептелет. Ошентип алардын ѳз 
пайдасын ойлогон кызыкчылыктары алардын баш-
каруучулук чечимдерине таасир этет. Андан сырт-
кары, азыркы ѳкмѳттүк мекемелер  жер, балык жа-
на токой байлыктарын башкарууга байланышкан  
бѳлүштүрүүгѳ же аларды туруктуу пайдаланууну 
башкарууга  жалпы негиздери жок. Программалар 
жана түзүлгѳн мыйзамдар ЖБЖПнын  максаттарына 
туура келбейт, анткени алар ар кандай тармактардагы 
ээлик укуктарын тааныгысы келбейт же анчалык ур-
маттабайт.

Ошондой эле бар маалыматтар боюнча ѳкмѳттѳгү 
бюрократиялык чѳйрѳ ѳздѳрүнүн шайлоочуларынан 
жер бѳлүштүрүүнүн жана менчиктерүүнүн колдон-
молору (программалары) жѳнүндѳгү маалыматтарды 
жашырып келишүүдѳ.

АЗИЯНЫН КИЧИ ФЕРМЕРЛЕРИНИН 
ҮЙ-БҮЛӨӨЛӨРҮ ҮЧҮН ЖЭПЖБПнин 
МААНИЛҮҮЛҮГҮ

Белгилеп айтканда адам укуктарын, азык-түлүк 
коопсуздугун, жакырчылыкты жоюуну, жашоо үчүн 
туруктуу каражат менен камсыздоону, социалдык 
туруктуулукту, коопсуз турак жайды, айыл чарба-
сын ѳнүктүрүүнү жана экономикалык ѳнүгүүнү ишке 
ашырууда жер, балык жана токой ресурстарына ээ-
лик кылууну жоопкерчиликтүү башкарууну камсыз 
кылууда бул ЖБЖП борбордук мааниге ээ деп тааны-
шат (ААУ), 2012-ж.

Бирок бул милдеттуу юридикалык документ бо-
луп эсептелбейт, 2015-жылдын август айында болгон 
регионалдык семинарда  АФАнын мүчѳлѳрү жана Ф
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ѳнѳктѳштѳрү жерге ээлик кылууну камсыздоо үчүн 
күрѳшүүдѳ  ЖБЖПнын керектигин тастыкташты. 
Элдин жакыр катмарына тийиштүү саясатты, ѳзгѳчѳ 
жерлерди кайра бѳлүштүрүүдѳгү жана башкаруудагы 
чаралар ишке ашырууга жана аткарууга ѳкмѳттү ча-
кырууда ЖБЖП жаңы кадам экенин алар кѳрүп ту-
рушат. 

Бангладеш, Камбоджи, Индонезия, Кыргызстан, 
Монголия, Мьянми, Непал жана Филиппиндеги 
АФАнын башчы фермерлери айыл-чарбасын планта-
циялоо үчүн, токойлорду кесүү жана кең байлыктар-
ды алуу үчүн кантип кѳптѳгѳн аял жана эркек фер-
мерлердин, жергиликтүү жашаган элдердин укугун 
тепселенип, коммерциялык баскынчылар тарабынан 
жерлери басылып алынып жаткандыгын билишет. 
Бангладештеги кѳмүр казып алуучу Phulbari  долбо-
ору; Жкономикалык жер концессиялары (ЭЖК) ата-
лыштагы Камбоджа ѳкмѳтү тарабынан “жерди басып 
алуу”; Монголияда жайыттар үчүн фермерлердин 
талаш-тартышы кагылышууга алып келиши; Бардык 
Филиппин аралы боюнча никелдин казылып алыны-
шы. 

Улуттук жер укуктары боюнча форумдун (УЖУФ) 
фермерлеринин башчылары жана ОсОО Борбодук 
чай кооператив федерациясы ЖБЖП ѳкмѳттү бизди 
Непалдын жери жок тургундары экенин таанууда 
жана алардын бар экен танбаш үчүн аларды эсине 
келтирүүгѳ жардам берет деп айтышкан. Непалда-
гы фермерлер ЖБЖП ѳкмѳттѳгү кызматкерлер жана 
фермерлердин арасында жерге ээлик кылуучу укук-
тарды орнотуу принциптери тууралуу маалыматтар-
ды таратууну колдонууну чечти. 

Ошол эле учурда, Индонезия, Филиппин жана 
Вьетнамдагы АФА мүчѳлѳрүнүн арасындагы фер-
мерлердин жетекчилери жер, токой жана башка ре-
сурстарды пайдаланууга, кѳзѳмѳлдѳѳгѳ, чечим чыга-

рууга жана башкарууга мүмкүндүк алуу үчүн,  азык 
түлүк кѳзкарандысыздыгын жылдырууда жана мам-
лекеттин, коомдун укугун жылдырууда ЖБЖПнын  
салымын барлыгын белгилешти, 

Монголиядагы жана Вьетнамдагы фермерлер та-
рабынан ЖБЖП алардын экономикалык ѳнүгүүсүнѳ, 
кичи фермерлердин улуттук, жада калса аймак-
тык азык-түлүк коопсуздугун бузбаган, жардам 
кѳрсѳтүүчү колдонмо катары каралган.

ЭЭЛИК КЫЛУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ 
МАСЕЛЕЛЕРИН ЖӨНГӨ САЛУУДА 
ЫКТЫЯРДУУ ЖЕТЕКЧИЛИК 
ПРИНЦИПТЕРИНЕ ЖАРДАМ 
КӨРСӨТҮҮДӨГҮ КӨЙГӨЙЛӨР 

Ыктыярдуу жана салыштырмалуу жањы колдонмо 
менен алардын статегиялар же программалар катары 
бекитилишин жалпыга түшүнүктүү кылуу үчүн фер-
мерлердин, балыкчылардын, жергиликтүү калктын, 
айылдык аялдардын жана башка кедей айыл топтору-
нун жерге ээлик кылуу укуктарын коргоо жана алар-
ды кепилдѳѳгѳ жардам берүүдѳ кѳп иш талап кылы-
нат.

Ошентип, эл аралык стандарттар, алардын 
ичинде ЖБЖП социалдык реформалардын жана 
адилеттүүлүктүн негизинде түзүлгѳн жакшы жер 
стратегияларын түзүүдѳ .ѳкмѳттѳргѳ жардам кѳрсѳтѳ 
алат деп АФА эсептейт. Аларды алдыга жылдырууда 
жењүүнү талап кылган кээ бир кѳйгѳйлѳр:

1. Саясатчылар, жаратылыш ресурстарынын ме-
неджерлери жана фермердик топтор арасында ээлик 
кылуу жана пайдалануу маселелерин жѳнгѳ салу-
уда ыктыярдуу жетекчилик принциптери тууралуу 
тѳмѳн деңгээлде кабардар болуусу. 2012-жылдын 
май айында айыл чарба атташелери ЖБЖПны жак-
тырышкандан кийин, талкуулоо алардын ѳлкѳлѳрүнѳ 
кайра жеткирилген жок. АФА сыяктуу фермерлер-
дин уюмдары жана ANGOC жана RECOFTC сы-
яктуу ѳкмѳттүк эмес уюмдар ЖБЖПны талкуулоо 
жана пайдалануу, жерге жана ресурстарга болгон 
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саясаттарды жана программаларды карап чыгуу 
үчүн ѳкмѳттѳрдү жана башка кызыкдар тараптарды, 
ѳзгѳчѳ фермердик топторду тартуу боюнча чоң масе-
лени чечүүнү ѳзүлѳрүнѳ алууда. 

2. Азырынча расмий эмес түрдѳ жүргүзүлүүдѳ же 
ѳкмѳттѳр тарабынан колдоого алынбай келет; демек, 
ЖБЖПны кабыл алуу приоритетте жана бюджетте 
эмес. Балким, колдонмо тууралуу кабардар болгон-
дуктун жоктугуна байланыштуу азык түлүк кооп-
суздугу жана туруктуу тиричилик кылуу боюнча 
колдонмо бул жетекчилик принциптерине жетүүнүн 
зор маанилүүлүгү тууралуу кабардар болуунун 
деңгээлин жогорулатуу боюнча жалпы улуттук про-
грамманы иштетүүгѳ, ресурстарды башкарууга жооп 
берүүчү ѳкмѳттүк мекемелер иш алып барууга шаш-
поодо. 

3. Жер менчигинин жана жер пайдалануунун ре-
алдуу абалы тууралуу маалыматтын табылышына 
мүмкүн болуу кесепетинен Ѳкмѳттѳр ЖБЖПны ба-
алоо инструменти катарында пайдаланууну каала-
башы мүмкүн. Камбоджа, Бангладеш жана Непал 
фермерлери бул эскертмени билдиришти. Алар айты-
шат, жергиликтүү топтор ѳзүлѳрүнүн укуктары жана 
милдеттери тууралуу, ал турсун жер жана башка та-
бигый ресурстарынын үстүнѳн болгон алардын рол-
дору жана жоопкерчиликтери тууралуу ѳзүлѳрүнүн 
ѳкмѳттѳрү тарабынан кѳбүрѳѳк караңгылыкта (бил-
бестикте) кармалат. Мисал үчүн, Камбоджада, жер 
экономикалык концессиясы жѳнүндѳ ѳкмѳттүн от-
чету байкалып турат, чоњ эмес кхмер фермерлерден 
чындыгында тартып алынгандан айырмаланат. Фи-
липпинде жерге ээлик кылуу, ошону менен бирге 
базарлар инвестициялар, салык салуу жана баалоо 
боюнча маалыматтарды алууда жана алдын ала жа-
рыялоодо үчүн саясий негиз алсыз. 

4. Ѳкмѳт алардын ылайык келүүчү юрисдикция-
ларын «курчоого алууда». Кѳптѳгѳн бюрократиялар-
дын арасындагы тенденция болуп кандайча жерди 
пайдалануу жана башкаруу, жер реформалар, токой 
чарбасы, балык кармоочулук жана айыл чарбасы ме-
нен иришкен ар түрдүү мекемелер алардын юрисдик-
цияларынын үстүнѳн «территориалдуу» болуп эсеп-
телип калгандыгында. 

Ошентип, алардын кылган иши баалана турган 
биргелешип талкулоолордон качуу тенденциясы бар. 
Демек, ЖБЖП тууралуу ар түрдүү дењгээлдердеги ар 
түрдүү мамлекеттик мекемелердин катышуусундагы 
талкулоолор кылдаттык менен пландаштырылышы 
керек.

5.Билимсиздик жана фермерлердин билимдеринин 
тѳмѳн дењгээли; азыркыга чейин ЖБЖПнын  кото-
рулган версиясынын жоктугу. Сабатсыз жана ан-
глис тилинде сүйлѳбѳгѳн аудиторияга түшүнүктүү 

жѳнѳкѳй, бирок эффективдүү маалыматты таратуу 
материалдарынын иштелип чыгышы зарыл. Демек, 
ЖБЖПнын которуу үчүн ѳкмѳттүк/ѳкмѳттѳр аралык 
колдоо керек. 

6. Тоолуу, жээк жана башка жетүүсү кыйын жайлар 
сыяктуу алыскы айыл аймактарына ЖБЖПнын кан-
тип жеткирүү керек. Кээ бир ѳлкѳлѳрдүн (Камбоджа, 
Вьетнам., Монголия, Кыргызстан, Непал) фермер-
леринин башчылары алыскы провинциялар жана 
кыштактар, ѳзгѳчѳ жакшы жол түйүндѳрү жок тоо-
догу айыл кедейлерине алар кантип жетүүсүнѳ кам 
кѳргѳндѳрүн билдиришти.

7. Жерди башкарууда жер укуктарын реституция-
лоо, пост-климаттык кырсыктар жана ишенимдүү ай-
ыл инвестициялар сыяктуу башка жањы чакыруулар 
ошондой эле кедей айыл секторлорун ѳз укуктарынан 
жана жерге жана табигый ресурстарга жетүүсүнѳн 
ажыратпай чечилиши зарыл.  

ЖБЖПнын АЛГА ЖЫЛЫШЫНДАГЫ 
МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨР.

Ошого карабастан, принциптерди алга жылдыруу 
үчүн бир нече мүмкүнчүлүктѳр ошондой эле анык-
талган, атап айтканда: 

1. ЖБЖП жањы документ, демек кызыгуу болот. 
ЖБЖП иштеп жаткан мыйзамдарды жана програм-
маларды жана кайра кароону баалоо үчүн кайра 
жаңыртылган платформаны камсыз кылат.

Ээлик кылууда башкаруунун тегерегинде талку-
лоонун калыбына келүүдѳгү жањы перспективала-
рын кѳрүп, ЖКУ жана ѳнүгүү боюнча партнерлору 
ЖБЖПнын жактыруусу менен ѳкмѳттүн аткаминер-
лери жана мыйзам чыгаруучулар менен консульта-
цияларды, семинарларды жана диалогдорду уюшту-
рууну башташты. Кѳп чечим кабыл алуучу кишилер 
үчүн бул эл аралык колдонмо жѳнүндѳ билүү жана 
жакыр кызыкдар тараптардын жерге жана ресурстар-
га байланыштуу кѳйгѳйлѳрүн оњ чечим кабыл алуу 
багытында талкулоо максат болуп эсептелет.

2. Жерге жана ресурстарга болгон саясатты 
ЖБЖПнын алкагында кароону же түзүүнү жүргүзүү. 
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Бардык региондордо саясаттын обзорлору болуп жа-
тат, аларга АФА фермерлердинин уюмдары катышып 
жатышат. Непал жањы Конституцияны иштеп чыгуу 
процессинде турат. Кыргызстандын айыл чарба жа-
на токой саясаты кайрадан кароо үчүн турса, ал эми 
Мьянманын жерди пайдалануу саясатынын долбоору 
кароодо. Филиппинде Улуттук жер пайдалануу мый-
замынын ѳтүүсү жакындап келе жатууда. Индоне-
зия община жерлеринде сертификацияны турмушка 
ашырууну жана жерлерди бѳлүштүрүү жана талаш 
тартыштарды чечүү боюнча тѳрт министрликтин 
биргелешип жѳнгѳ салуусун сүрѳѳдѳ. 

3. ЖБЖПны алдыга жылдыруу үчүн ѳкмѳттѳр ара-
лык ѳнѳктѳштѳрдү колдоо жана ѳнүктүрүү. Азыркы 
кезде Азык-түлүк жана айыл чарбалык уюм (ФАО) 
кызыкдар тараптардын кабардар болгондугун жо-
горулатуу боюнча бир нече улуттук семинарларды 
ѳткѳрүү боюнча Пакистан, Монголия, Непал жана 
Мьянма ѳкмѳттѳрү менен иш алып барууда. Непалда 
ЖБЖПнын пландарына туура келүүчү жер ресурста-
рын башкаруу үчүн программалык камсыздоону иш-
теп чыгууга практиктер тартылган. Мьянмада окуу 
материалдары иштелип чыккан жана алар ЖКУ та-
рабынан ЖБЖПны пайдаланууну жогорулатуу үчүн 
пайдаланууда. Ѳнүгүү боюнча Германиялык эл ара-
лык кызматташтык коому (GIZ) сыяктуу башка ше-
риктер Филиппиндеги ѲЭУ азиялык коалициясына 
(ANGOK) саясаттын үч изилдѳѳсүн жүргүзүү үчүн 
жана ЖБЖП боюнча регионалдуу жана улуттук се-
минарларды ѳткѳрүүгү жардам кѳрсѳткѳн. Адамдар 
жана токойлор үчүн (RECOFTC) Центри «Токой ре-
сурстарына ээлмк кылуучу системаларды жогорула-
туу жана башкаруу» темасында Азиядагы токой пай-
далануу топторунун коомдоштуктар арасында окуу 
иш чараларын ѳткѳрүштү. Эл аралык жер коалици-
ясы ЖБЖПны жалпыга түшүндүрүп берүү боюнча 
аракеттерди колдоого умтулат.

4. ЖБЖПдан кабардар болуу жана иш жүзүнү ашы-
рууну жогорулатуу боюнча улуттук лидерлердин жа-
на уюмдардын милдеттенмелери. 

Филиппиндер үчүн ЖБЖП боюнча баштапкы маа-
лымат кампания үчүн кѳп тараптуу техникалык жу-
мушчу тобу (ТЖТ) түзүлгѳн. Бул ТЖТу, ѳкмѳттѳн кээ 
бир союзниктерди тартуу менен, башка ЖКУ, или-
мий чѳйрѳ жана ѳнүгүү боюнча партнерлорго кызык-
дар тараптар менен тѳрт мульти-консультацияларды 
бирге уюштурду. ЖКУ жана эксперттер даярдаган 
үч саясий изилдѳѳлѳр, тандалып алынган жер мый-
замдары жана ээлик кылууну башкаруу, сунушталып 
жаткан улуттук жерди пайдалануу акты жана айыл 
чарбасына бѳлүнүүчү жоопкерчиликтүү инвестиция 
принциптери каралуучу консультациялардын учурун-
да кѳрсѳтүлдү. Монголияда ЖБЖП боюнча пландаш-

тырган тренингдерди жана консультацияларды иш 
жүзүнѳ ашыруу үчүн ѳкмѳттѳн, илимий чѳйрѳлѳрдѳн 
жана жарандык коомдон ар түрдүү кызыкдар тарап-
тардын катышуусу менен улуттук жумушчу тобу 
түзүлгѳн. 

5. Ачык жана айкын ѳкмѳттѳр. АФАнын камбод-
жалык жана индонезиялык катышуучулары жаран-
дык коом уюмдары (ЖКУ) менен диалог жүргүзүү 
үчүн кээ бир ѳкмѳттүк мекемелер ачыгыраак болуп 
калгандарын кабардашты. Камбоджиялык чиновник-
тер ЖКУ жана ФАО менен бирге ЖБЖПны жалпыга 
түшүндүрүп берүүгѳ катышууга умтулуп калышты.

6. Кичи фермерлердин ээлик кылуу укуктары үчүн 
ылайыктуу саясаттагы потенциалдуу ѳзгѳрүүлѳр 
үчүн келерки шайлоолор. Мьянмада, Камбоджа-
да, Монголияда жана Филиппинде улуттук жана 
жергиликтүү шайлоолор жакындап калды. Кедейлер-
дин кызыкчылыгы үчүн саясаттын кабыл алынышы-
на жана программалардын турмушка ашырылышына 
кепилдигин берген орунга жооптуурак кызматкер-
лерди дайындоо бул кичи фермерлер үчүн кубаттуу 
мүмкүнчүлүк. ЖБЖП жер, балык жана токой ресур-
старына ээлик кылуунун жооптуу башкаруу боюнча 
талапкерлердин жактоочулугун ченѳѳ үчүн пайда-
ланса болот.

7. Күчтүү жарандык коомдордун кыймылдары 
ЖБЖПны коргоого даяр. ЖБЖП тууралуу кабардар 
болуу дењгээлин жогорулатуу боюнча алдын ала жу-
муш ЖКУ тарабынан Бангладеште, Камбоджада, 
Филиппинде, Мьянмада жана башка ѳлкѳлѳрдѳ жа-
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салган. Аналитикалык жазмалар, сунуштар жана тар-
мактык консультациялар сыяктуу алгачкы документ-
тер жасалган. Фермердик уюмдар канткенде алар 
ресурстарды башкаруу боюнча программаларды иш 
жүзүнѳ ашыруу жана саясатта баалоо боюнча кол-
донмону жогорулатууну үйрѳнүүгѳ кызыкдар.

АЗИЯ ФЕРМЕРЛЕР АССОЦИАЦИЯсы-
нын МҮЧӨЛӨРҮНҮН СУНУШТАГАН 
АРАКЕТТЕРИ

1. Кѳп тараптуу катышуулар үчүн саясат тармагында-
гы жалпыга жеткиликтүү материалдарды иштеп чыгуу 
жана изилдѳѳ. ЖБЖПны  жергиликтүү тилдерге кото-
руу жана жайылтуу Азия Фермерлер Ассоциациясы-
нын Бангладеш, Камбоджа, Индонезия, Кыргызстан, 
Непал, Монголия, Мьянми, Филиппина жана Вьетнам-
дагы мүчѳлѳрүнүн ишинин артыкчылыктары болуп са-
налат. 

ЖБЖПнын сунуштарды түзүү үчүн иштеп жаткан са-
ясатты кароодо коомдук кызматтарды колдоо үчүн иш-
ке ашырылышы да мүмкүн. Ресурстарга 

жумшалуучу чоң масштабдагы инвестициялар 
боюнча ЖБЖПны тескерисинче фермерлердин, ба-

лыкчылардын, айыл жергесиндеги аялдардын жана 
жергиликтүү калктын укуктарын коргоо мындар ары 
изилдѳѳ саясатынын маанилүү бир тармагы болушу 
мүмкүн.

2. ЖБЖП боюнча милдеттендирмелерин улуттук, 
субаймактык, жергиликтүү, жана кѳп тараптардын ка-
тышуусу алдында улантуу жана кеңейтүү. Фермердик 
топтор ЖБЖПны ѳзүлѳрүнүн ѳкмѳтү жана жада калса 
жеке менчик сектору менен талкуулашуу жана ѳз ара 
аракеттешүү үчүн жаңы жылдыруу орду катары пайда-
лана алышат. Жасала турган кээ бир иш-чаралар:  

а. Кичи менчик ээлеринин ээлик кылуусунун коопсуз-
дугун жогорулатуу жана ЖБЖПнын саясатка ылайык 
келиши үчүн бул жолугушуулардын/консультациялар-
дын жыйынтыгы боюнча макулдашылган биргелешкен 
милдеттендирмелеге мониторинг жүргүзүү.

б. Сүрѳѳ аркылуу учурдагы саясатка ЖБЖПны  инте-

грациялоо.
в. ЖБЖП  боюнча кабардар болуусун жогорулатуу 

боюнча ѳкмѳт менен биргелешкен программаларды 
ѳткѳрүү.

г. ар бир ѳлкѳдѳ ЖБЖП боюнча техникалык иш 
топторун түзүү.

д. ЖБЖП боюнча ѳкмѳттүк процесстерде коомдук 
катардагы мүчѳлѳрдүн катышуусун жана коомдук жа-
рандык уюмдардын катышуусун камсыздоо.

3. Кичи жана кѳп тармактуу топтордун арасында 
потенциалды ѳстүрүү боюнча семинарларды ѳткѳрүү. 
Окутуу боюнча иш-чаралары кийинки темалар бо-
юнча түзүлүшү мүмкүн (мисалы, агрардык реформа 
боюнча  ЖБЖПны айлана чѳйрѳнү коргоо, суу ре-
сурстарын жана коомду башкаруу, жерлерди салттуу 
башкаруу, айыл-чарбасындагы инвестициялар, тоо-
кен  ѳндүрүү ѳнѳр-жайы, жыгач даярдоо жана баш-
калар). 

Кѳп тармактуу тренингдерди уюштурууда (мисалы, 
фермерлердин биригүүсү, айыл чарба жумушчула-
рынын, жеке шериктердин, малчылардын, балыкчы-
лардын, аялдардын, башкалардын арасында) ээлик 
кылуу боюнча каршы суроолорду кеңири талкулоо, 
жерлерди жана ресурстарды башкаруу маселелери 
боюнча бүтүн анализди жана сунушту түзүүгѳ алып 
келет. 

4. Маалыматтарды интенсивдүү жайылтуу
а. Жапа чеккен же ээлик кылуу жана пайдалануу ма-

селелерин жаман кабыл алуусун жеңүүдѳ ийгиликтүү 
тажрыйба алган, кичи фермерлерден маалыматтарды 
топтоо жана тематикалык изилдѳѳлѳрдү даярдоо бар-
дык  ѳлкѳлѳрдѳ, ошондой эле аймактарда алмашты-
рылышы мүмкүн.  

б. Жер, балык  жана токой ресурстарын башкарууга 
байланышкан маалыматтарды жана тажрыйбаларды 
жайылтууда ММК жетектеген жана коомдук байла-
ныштарды пайдалануу. Ошондой эле, жерге ээлик 
кылган кичи фермерлердин кепилденген укуктарына 
жетүү үчүн, ЖБЖПнын контекстин жана анын маа-
нисин түшүндүрүү максатында массалык маалымат 
каражаттары үчүн брифингдер жасалышы керек. 
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в. Ѳкмѳттѳрдүн ЖБЖПнын саясатына туура 
келүүсүн текшерүү үчүн тѳмѳнкү уюмдар үчүн мо-
ниторинг жүргүзүү жана баалоо куралдарын иштеп 
чыгуу.

5. ЖБЖПны колдонуу боюнча жергиликтүү, улут-
тук жана аймактык деңгээлде кампанияларды уюш-
турууну улантуу. Кѳп ѳлчѳмдѳгү каражаттарды бул 
талап кылып турган учурда, ресурстарды начар баш-
каруудан жапа чеккен ѳкмѳттүк жана кызыктар та-
раптар ортосундагы диалогду колдоо үчүн пайдалуу 
салым катары ар тараптуу ѳнѳктѳштүктүктү караса 
болот. Ѳнүктүрүү боюнча ѳнѳктѳштѳр, айрыкча ААУ 
(ФАО) жана АѲЭФ (айыл-чарбаны ѳнүктүрүү боюн-
ча эл аралык фонд) мамлекеттик министрликтер жа-
на тѳмѳнкү топтор ортосундагы ѳнѳктѳштүк мами-
лесин тартипке келтирүүгѳ болгон мамилени камсыз 
кыла алат. 
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