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ЗАН ВА ЗАМИН
Тоҷикистон

Ташаббуси Экватор пиромуни Омӯзиши ҳолат
Роҳҳои ҳалли рушди устувори маҳаллӣ барои одамон, табиат ва
мутобикатнокии ҷамоаҳо

СИЛСИЛАИ ТАЧРИБАХОИ БЕХТАРИНИ БРСММ ТАШАББУСИ ЭКВАТОР
Ҷомеаҳои маҳаллӣ ва бумӣ дар саросари дунё роҳҳои ҳалли пешқадами навоваронаро ҷиҳати рушди
устувор, ки барои мардум ва табиат коромаданд, пеша менамоянд. Якчанд нашрияҳо ё омӯзиши ҳолат
қиссаи пурраи чи тавр ташаббусҳо дигар мешаванд, умқи таъсири онҳо ва чи тавр онҳо бо мурури
замон тағйир мепазирандро ба қалам медиҳанд. Теъдоди каме гузаронда шудаанд, то ин қиссаҳо бо
таҷрибаандузони мардумиро, ки худ ҳикояро роҳбаладанд, нақл бикунанд.
Бо мақсади таҷлил намудани 10-солагии худ, Ташаббуси Экватор мехоҳад ин холигиро пур намояд.
Ҳолатомӯзии баъдина яке аз силсилаҳои афзоянда мебошад, ки фаъолияти ғолибони Мукофоти Экваторро
батафсил шарҳ медиҳанд, яъне таҷрибаҳои беҳтарини дастгиришуда ва аз ҷониби ҳамкорон боздидшуда
дар муҳофизати ҷомеаасоси муҳит ва василаҳои зиндагӣ. Мақсад аз ин ҳолатҳо илҳомбахшӣ ба як гуфтугӯи
сиёсатгузории иҷтимоӣ мебошад, ки барои вусъат додани муваффақиятҳои маҳаллӣ, беҳтар намудани
пояи дониши ҷаҳонӣ пиромуни роҳҳои ҳалли муҳити зист ва инкишоф ва хидматкунӣ ҳамчун як модел
барои такроркунии фаъолият хидмат намояд. Ҳолатомӯзиҳо аз ҳама беҳтар бо муроҷиа ба “Қудрати амали
маҳаллӣ: Сабақ аз 10 соли Мукофоти Экватор” хонда баромад ва фаҳмид, яъне он як хулосаи сабақҳои
омӯхташуда ва роҳбаладии сиёсатгузорӣ мебошад, ки аз ин маводи ҳолатомузиҳо бармеоянд.

Ба болои харита ба хотири дидан аз пойгоҳи қобили ҷустуҷӯи ҳолатомӯзии Ташаббуси Экватор нохун занед.
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ЗАН ВА ЗАМИН
Тоҷикистон
ЛОИҲАИ

ДАЛЕЛҲОИ КАЛИДӢ

“Зан
ва
замин”
баҳри
бадастоварии
дастрасӣ
барои
кишоварзони
безамин,
дастгирии усулҳои кишоварзии гуногуншуда
(диверсификасияшуда) ва равнақдиҳии ҳифзи
гуногунии биологӣ тавассути идоракунии
масъули захираи табиӣ фаъолият мекунад. Дар
натиҷаи ҳимояву гуруҳ беш аз 2,000 кишоварз бо
қитъаҳои замин таъмин шуданд ва ба табақаҳои
камбизоаттари ҷомеа хушккунакҳои офтобии
сабзавот, гармхонаҳои офтобӣ ва бухориҳои
камхарҷӣ тақсим карда шуд.
Ин гуруҳ дувоздаҳ “мактаби саҳроӣ”-ро боз
намуд, ки ба таълими усулҳои экокишоварзӣ
машғул буда, солона беш аз 1,000 тонна сабзавот
истеҳсол менамоянд. Ду боғи мардумӣ дорои
беш аз 10,000 дарахт, ки аксарашон намудҳои
гуогуни себ, нок, ангур, зардолу ва шафтолуи
маҳаллӣ мебошанд, ҳастанд. Гуногункунии
зироатҳо аз фарсоиши хок пешгирӣ карданд,
амнияти ғизоиро мустаҳкам намуданд ва
даромадҳои маҳаллиро афзуданд.

ҒОЛИБИ ҶОИЗАИ ЭКВАТОР: 2012
БУНЁД ГАШТААСТ: 1999
МАВҚЕИ ҶОЙГИРШАВӢ: Душанбе ва
вилояти Хатлон
БАҲРАБАРАНДАГОН: Беш аз 1,000 занони
кишоварзи безамин
ГУНОГУНИИ БИОЛОГӢ: Беш аз 20 навъи
мева
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Собиқа ва замина

“Зан ва замин” барои бадастоварии дастрасӣ ба
замин барои кишоварзони безамин, дастгирии
усулҳои гуногунишудаи кишоварзӣ, ва равнақ
додани нигаҳдошти гуногунии кишоварзӣ-биологӣ бо
таваҷҷуҳи махсус ба ҳуқуқи занон фаъолият мебарад.
Ин ташкилот соли 1999 баъди пошхӯрии Иттиҳоди
Шуравӣ ва ҷанги хонумонсӯзи шаҳрвандӣ аз ҷониби
як гурӯҳ занон-фаъолон бунёд гардид, ки ҳадафи
онҳо саҳмгузорӣ ба ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва
иқтисодии Тоҷикистон буд.

фаъолият мебарад, вале кори он дар минтақаҳои
деҳот ва махсусан ноҳияҳои марзӣ густариш ёфтааст.
Бештари кори ин ташкилот дар қисми ҷанубӣ-шарқии
вилояти Хатлон дар ноҳияҳои Восеъ, Шуробод,
Муминобод, Ховалинг, Ҳамадонӣ ва Фархор. “Зан ва
замин” як холигии муҳимеро дар хизматрасонӣ ва
барномарезии инкишофӣ дар минтақа пур мекунад.
Вилояти Хатлон бо Афғонистон ҳамсарҳад аст ва бо
сабаби хатарҳои фаъолияткунӣ дар ин ҷо ва муборизаи
худи кишвар бо зуроварии аслиҳавӣ танҳо якчанд
ташкилоти ғайридавлатӣ (ТҒД)-и байнулмиллалӣ
дар онҷо кор мекунанд; ТҒД-ҳои миллӣ дар онҷо кам
фаъолият мекунанд.

Тоҷикистон соли 1991 истиқлолияти худро ба даст
овард, вале бо пошхӯрии Иттиҳоди Шуравӣ он ҳануз
ҳам ба мушкилоти сахти иҷтимоӣ-иқтисодӣ пешорӯ
буд. Миёни солҳои 1992 ва 1997 дар ҷанги шаҳрвандӣ
60,000 нафар (асосан мардон) кушта шуда, беш
аз 700,000 нафар зан бехона гардиданд. Зербинои
физикии кишвар ба таври фарогир вайрон гардид
ва стандартҳои тандурустӣ, маориф ва шуғли аҳолӣ
коста гаштанд. Дар натиҷа Тоҷикистон (ки он вақт
аллакай аз ҷумҳуриҳои қашшоқтарин дар Иттиҳоди
Шуравӣ маҳсуб мешуд) ба кишвари қашшоқтарини
ғайриафриқоӣ дар ҷаҳон мубаддал гашт, ки ҳамаи
аҳолиаш таҳти хатти фақр басар мебурданд.

Тасарруфи замин, ҳуқуқи моликият ва занон
дар Тоҷикистон
“Зан ва замин” махсусан ба мушкилоти занони
тоҷик, ки аз дастрасӣ ба истифодаи замин ва рушди
василаҳои зиндагӣ аз замин иборат мебошанд, диққат
медиҳад. Теъдоди зиёди занон дар кишвар василаҳои
зиндагиашонр аз бахши кишоварзӣ ба даст меоранд.
Оқибатҳои ҷанги шаҳрвандӣ ва дараҷаҳои баланди
муҳоҷират миёни мардон, ки ба Руссия бо мақсади
кофтани кор мераванд, сарварии қисмати зиёди
хонаводаҳои тоҷик бар души занон меафтад. Ин
хонаводаҳо нисбати хонаводаҳои аз тарафи мардон
сарваришуда аз ҷиҳати молиявӣ касоданд. Ба ин
қисман монеъаҳое, ки занон дар мавриди бадастоварии
замин бо номи худашон ва ҳамчунин дастрасӣ ба
хадамоти молиявӣ рӯбарӯанд, боис мегарданд.
Ҳарчанд дараҷаи муҳоҷират миёни мардони қобили

Тоҷикистон ҳануз ҳам кишвари қашшоқ аст: 45
фоизи аҳолии он дар фақр умр ба сар мебарад.
Ҳафтоду се фоизи аҳолии 7.4 миллионнафараи он
дар манотиқи деҳот зиндагӣ мекунанд ва кишоварзӣ
яке аз муҳимтарин соҳаҳои саҳмгузор ба иқтисоду
василаҳои зиндагии мардум ҳисоб меёбад. Ҳарчанд
“Зан ва замин” аз пойтахти кишвар – шаҳри Душанбе

4

кор баланд аст, занон аксаран бо ғоиб будани мардон
дар хонаводаашон қудрати қабули қарорро надоранд,
чун хонаводаҳои серавлод зиёд мебошанд.

Чунин талабот на танҳо вобастагии зиёд ба зироати
ягонаро эҷод менамояд, балки пахта ҳамчунон қобили
истеъмол нест. Сипас деҳқонон дар қобилияташон
маҳдуд мешаванд, то зироатҳоеро бикоранд, ки
амнияти ғизоиашонро таҳким мебахшанд, ғизоро
беҳтар месозанд ва василаҳои маҳаллии зиндагиро
биафзоянд.

Ҳам қонунҳои ислоҳоти замини Тоҷикистон ва ҳам
таҷрибаҳои меросии анъанавӣ барои заноне, мехоҳанд
соҳиби замин гарданд, мушкилӣ эҷод мекунанд.
Вазифаи душвори табдил додани замини давлатӣ
ба замини хусусӣ ҳануз аз замоне, ки Тоҷикистон
нав истиқлолияташро ба даст даровард, оғоз шуда
буд. Замине, ки аз колхозҳо (хоҷагиҳои коллективӣ)
ситонда шуда буд, барои фардҳо ва хонаводаҳо
имконияти хоҷагидорони касбии деҳқонӣ гаштанро
фароҳам овард (Фармони президент № 522, 1996).
Илова бар ин Кодекси Замин ба ҳар як хоҷагӣ ҳуқуқи
гирифтани қитъаи наздиҳавлигиро медиҳад. Қитъаҳои
наздиҳавлигӣ дар даврони Иттиҳоди Шуравӣ маъмул
буданд ва дар давраи гузариш – ҳангоме ки дараҷаҳои
фақр босуръат баланд гардиданд, ба ҳайси сипар
хизмат карданд. Огоҳӣ ва меъёрҳои фарҳангӣ ду
монеъаи азим барои амнияти тасарруфи замин ба
ҳисоб мераванд. Ба зану мард ба таври расмӣ дар назди
қонун муносибати баробар карда мешавад. Вале огоҳии
занон аз ҳуқуқи худ дар бораи замин дар дараҷаи хеле
паст қарор дорад ва бисёри онҳо пиромуни раванди
ислоҳоти замин ва ҳуқуқи кишти замини хусусӣ
дониши кам доранд. Инчунин муқаррароти маъмулӣ
бисёр ҳимояҳои расмии ҳуқуқӣ аз занонро, ки ба
таври анъанавӣ дар идоракунии моликият ягон нақше
надоранд, заиф мегардонанд.

Зан ва замин
Мақсади “Зан ва замин” аз коҳиш додани сатҳи
камбизоатӣ ва нигоҳ доштани биологии гуногунии
кишоварзии маҳаллӣ бо амалигардонии фаъолиятҳои
бахшҳои зерин иборат мебошад:
•

•

•

Таъмин намудани дастгирии ҳуқуқӣ баҳри
кафолати дастрасӣ ба замин барои заноне,
ки кишоварзони безаминанд ва ба ин восита
афзудани даромад ва амнияти ғизоии
хонаводаҳояшон;
Дастгирӣ намудани ташаббусҳои маҳаллие,
ки ба нигаҳдошти гуногунии биологии
кишоварзӣ ва дониши марбути анъанавӣ,
навовариҳо ва таҷрибаҳои мардумони
маҳаллӣ равона гардидаанд;
Дастгирии
худидоракунии
кишоварзон
тавассути таъсис додани иттиҳодияҳо ва
кооперативҳои деҳотӣ.

“Зан ва замин” бо кормандони шомили занонкишоварзон, тренерон дар масъалаҳои боғдорӣ ва
пайвандзании дарахтон ва аввалин зани дорандаи
дипломи докторӣ (дар генетикаи растанӣ) ба яке
аз ташкилоти соҳибэҳтиром табдил ёфт, ки бо
дастовардҳояш дар таъминкунии дастрасӣ ба замин,
ҳуқуқи занон, кишоварзии пойдор ва нигаҳдошти
гуногунии биологӣ шинохта шудааст. Ин ташкилот
манфиатҳои мардуми деҳотро дар масоили марбут
ба идоракунии захираҳои табиӣ дар назди мақомоти
маҳаллӣ ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳимоя
карда, акнун дар назди ҳукумат дар якчанд масъала
маслиҳатҳо медиҳад. Бо ҳамкорӣ бо якчанд теъдод
ташкилоти маҳаллӣ усули пешгирифтаи “Зан ва
замин” барои дигар гуруҳҳо дар минтақа ба унвони як
модел хизмат менамояд.

Гарчанд бештари вақт занон тавассути шавҳарон ва
дигар аҳли хонаводаҳояшон ба замин дастрасӣ доранд,
онҳо гоҳе ҳамчун соҳиби ҳуқуқии замин ҳастанду халос.
Гарчанд замин ба воситаи тақсими давлатӣ ё мерос
ба даст меояд, чун лиҳози фаннӣ замин моликияти
давлатист, барои ҳуқуқи моликияти заминдорӣ бозор
вуҷуд надорад. Чун мувофиқи таҷрибаҳои анъанавии
меросӣ писар нисбати зан ё духтар бартар дониста
мешавад, занон на доим соҳиби замин мешаванд.

Маҳсулоти дорои характери тиҷоратӣ ва
якказироатчигӣ
Илова ба норасоии тасарруфи қонунӣ нисбати замин
дехконон аксаран маҷбур мешаванд, ки маҳсулоти
дорои характери тиҷоратии бефоида, ба монанди
пахтаро коранд. Дар Тоҷикистон пахта 90 фоизи
содироти маҳсулоти кишоварзиро ташкил медод.
Бисёр кишоварзони хурд мувофиқи талабот бояд
пахтаро ба ҳайси як шарти нигаҳдории мавқеи
қонунии худ ҳамчун хоҷагидорони деҳқонӣ бикоранд.

Идоракунии ташкилот аз ҷониби як даста маъмурон
ва мутасаддиёни барномавӣ анҷом мешавад, ки
портфелҳои гуногуни лоиҳаҳоро назорат мекунанд
(барои мисол, Нигаҳдории Гуногунии Биологӣ ва
Дониши Анъанавӣ; лоиҳаҳои Кишоварзӣ; Ҳифзи
Захираҳои Ғизоии Ҷангал). Ташкилот аз тарафи Раис,
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ки дар назди Шурои Иҷроия ва Маҷлиси Умумӣ
ҷавобгар аст, назорат бурда мешавад. Рисолати
ташкилот интихоби лоиҳаҳоеро, ки дар навбати аввал
ба коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ бо дастгирии
занони деҳот дар масъалаҳои кишоварзӣ ва ҳифзи
гуногунии биологӣ равона шудаанд, раҳнамоӣ
мекунад. Фаъолиятҳои имконпазири лоиҳа тавассути
арзёбиҳои ниёз, ки дар деҳот гузаронда мешаванду
аъзоёни ҷомеа худ проблемаҳои муҳимро равшан
месозанд, муайян мекунанд. “Зан ва замин” якҷоя бо

аъзоёни ҷомеа роҳҳои ҳалли ин проблемаҳоро кор карда
баромада, барои маблағгузорӣ пешниҳодномаҳоро ба
ташкилотҳои донорӣ, ба монанди Фонди Кристенсен,
Акт Осиёи Марказӣ, Ҳелветас, Фауна ва Флора
Интернэшнел, ки мақсадҳову ҳадафҳояшон бо они “Зан
ва замин” мувофиқанд, месупорад. Дар тули лоиҳа
занон аз деҳоте, ки “Зан ва замин” дар онҳо фаъолият
мебарад, тавассути робита бо раҳбарони ғайрирасмӣ
ва фаъолони маҳаллӣ ба ин лоиҳаҳо ҷалб мешаванд.
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Фаъолиятҳои асосӣ ва навовариҳо

Ҳифзи гуногунии биологӣ ва нигаҳдории дониши
анъанавӣ

“Зан ва замин” ба ҳайси як ташкилоти занон тамоми
фаъолиятҳояшро тавассути зовияи рушд додани
ҳуқуқ ва имкониятҳои занон амали мегардонад. Ин
фаъолиятҳо ба се қисми васеъ тақсим мешаванд:
таъмин намудани дастгирии ҳуқуқии занони
кишоварзи безамин бо мақсади соҳиб шудан ба замин;
нигаҳдории гуногунии биологӣ ва дониши марбути
анъанавӣ ва ҳамчунин кумак дар таъсис додани
иттиҳодияҳо ва кооперативҳои деҳқонон.

Давраи тулонии кишоварзии саноатии Шуравӣ дар
пайи бурдани кишоварзони тоҷик аз хоҷагии анъанавӣ
ва аз ҷиҳати экологӣ бартари дорои мева ва ғалладона
ба кишти пахтаи монокултурӣ буд. Ин гузариш робитаи
зичи миёни деҳконони тоҷик ва заминашонро заиф
гардонда, ба муҳофизати навъҳои гуногуни зироат
ва мева ва ҳамчунин донишу таҷрибаҳои деҳқонии
анъанавӣ таҳдид намуд. “Зан ва замин” бошад,
барои дигар кардани ин раванд фаъолият мекунаду
манфиатҳои зироатҳои маҳаллиро, ки ба иқлими
тунду тағйирёбандаи Тоҷикистон тобоваранд ва
ниёзҳои ғизоии мардумро қонеъ мегардонанд, равнақ
медиҳад. Ин ташаббус ба пастрасии истеҳсоли пахта
дар ин соҳа овард, ки ҷои онро намудҳои гуногуни
зироат ва мева гирифтанд.

Амнияткунонии тасарруфи замин ва дастрасӣ
ба замин барои занон
“Зан ва замин” то имрӯз беш аз 1,200 занро дар ба
дастоварии ҳиссаи замини ба онҳо тааллуқдошта
ва беш аз 50 занони раҳбарро аз омӯзиш пиромуни
идоракунии хоҷагиҳои деҳқонӣ дастгирӣ намуд. Бо
кумак ба занони деҳқон баҳри тарк нанамудани замин,
аксаран дар набудани шавҳаронашон, ки муҳоҷир
шудаанд, “Зан ва замин” амнияти озуқаи маҳаллиро
тақвият дода, таҷрибаҳои анъанавии экологӣкишоварзии Тоҷикистонро зинда мегардонад. Илова
бар ин “Зан ва замин” дар дубора ба кор андохтани
300 ҳектор замини бекорхобида, ки қаблан ботлоқзор
буд, кумак кард. “Зан ва замин” барои тоза намудани
системаҳои заҳкашиву заҳбур захираҳои мардумиро
сафарбар намуд. Даҳ ҳазор метри системаи заҳкашӣ
то имрӯз тоза карда шуд, ки заминро дубора барои
истифодаи кишоварзӣ бозгардонд, амнияти ғизоии
маҳаллиро зиёд намуд ва шумораи бемориҳои
сироятӣ, аз ҷумла табларзаро, ки аз намнокии зиёди
замини ботлоқ боис шуда буданд, кам гардонд.

Беш аз 10,000 ниҳоли навъҳои гуногуну нодири
мевагӣ дар миёни мардуми деҳот дар ноҳияҳои куҳии
Муминобод ва Ховалинг ва ҳамчунин Ҳамадонӣ тақсим
карда шуданд, то дар боғҳои худашон шинонанд.
Дар масоҳати умумии 6,65 ҳектар замин 12 боғи
намоиши дар сатхи махал сохта шуданд, ки дорои
намудҳои нодири себ, нок, ангур, зардолу ва шафтолу
мебошанд. Ин боғҳо ба ҳайси намуна барои мардумони
деҳот ва ҳамчун пояи омӯзишӣ барои толибилмони
мактабҳои таълими ҳамагонӣ хизмат менамоянд, ки
робитаашонро бо анъанаҳои кишоварзии ниёгонашон
мустаҳкам намуда, аҳамияти гуногунии биологиро
меомӯзонанд.
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Дарвоқеъ як унсури муҳими кори “Зан ва замин”
дар ҳифзи гуногунии биологии кишоварзии минтақа
ривоҷу равнақ додан ва таъкид бар дониши анъанавии
кишоварзӣ мебошад. Ин гуруҳ паси эътиқоде, ки аз
нав муаррифии таҷрибаҳои анъанавӣ роҳи аз ҳама
самарабахшши ҳифзи гуногунии биологист, амал
мекунад; таҷрибаҳое ки дар чандин наслҳои кишоварзӣ
ва идоракунии cозгорпазири муҳит таҳаввул ёфтаанд.
Ташкилоти мазкур бо ҳомилони дониши анъанавӣ
кор мекунад, то итминон диҳад, ки он сабт шуда, ба
дигарон паҳн карда шавад. Як воситаи муҳим барои
ин 12 Мактаби Саҳроӣи Деҳқонон мебошанд, ки “Зан
ва замин” барои таълим додани усулҳои экологӣкишоварзӣ таъсис додааст. Ин мактабҳо бо 200
кишоварз, ҳам марду ҳам зан фаъолият карда, беш аз
1,000 тонна сабзавот (аз ҷумла бодиринг ва себзаминӣ
(помидор)), ки ба як хоҷагии деҳқонӣ баробар меояд,
истеҳсол мекунанд. Сипас сабзавот ба бозорҳои
маҳаллӣ ва ширкатҳои коркарди сабзавот бароварда
мешаванд.

карда, барои рушду равнақи соҳибкории хурд фазои
хуб фароҳам меоранд. Ин хазинаҳо аз ҷониби мардум
истифода шуда, фоидае ки ҳосил мешавад, бо 20
фоиз ба мардум гардонда шуда, 80 фоизи он барои
таъмини ниёзҳои хоҷагӣ истифода бурда мешаванд.
Ин хазинаҳо амнияти ғизоӣ ва резилиенсро беҳтар
карда, махсусан ба заноне ки соҳиби қонунии замин
нестанд ва наметавонанд заминро барои қарзгирӣ
тавассути бонкҳои доим амалкунанда ҳамчун гарав
истифода кунанд, муҳиманд.
Ба фаъолиятҳои иловагие, ки қобилияти мардумро
барои мутобиқ шудан ба тағйирёбии иқлим баланд
гардонданд, омӯзиш барои мардум доир ба чораҳои
камхарҷии барқ, сохтмони гармхонаҳои офтобӣ барои
истеҳсоли сабзавоти барвақтии баҳорӣ аз қабили
помидор, бодиринг ва пиёз ва ҳамчунин ташкили
марказҳои иттилооти доир ба тағйирёбии иқлим ки
дар онҳо деҳқонон ба иттилоот пиромуни чораҳои
идоракунӣ ва мутобиқшавӣ дастрасӣ доранд, шомил
мешаванд. Истеҳсолкунандагони ғизо ҳамчунин
аз паҳнкунии хушккунакҳои сабзавотии офтобӣ ва
бухориҳо (печкаҳо)-и каммасраф барои истеҳсоли
ғизо ба бозорҳои маҳаллӣ ва минтақавӣ фоида ба даст
оварданд. Ташкилоти мазкур 10 гармхонаи умумӣ,
12 таҷҳизоти хушккунаки офтобӣ ва 12 бухориҳои
каммасрафро тақсим намудааст.

Ташкил кардани иттиҳодияҳо ва кооперативҳои
фермерӣ
Пеш аз ташкил кардани “Зан ва замин” деҳқонон
қудрати хурди харидуфурӯш ҳангоми фуруши
маҳсулотро доштанд. Ҳатто бо беҳтар шудани
гуногунии кишоварзӣ ва ҳосилнокии кишоварзӣ
деҳқонон на танҳо ба тағйири бозорӣ рубару шуданд,
балки аксаран молашонро бо нархи беадолатонаи паст,
ки аз ҷониби миёнаравон таъин мешуд, мефурухтанд.
Барои мустаҳкам кардани қудрати додуситади
деҳқонон, “Зан ва замин” таъсиси иттиҳодияҳо ва
кооперативҳои деҳқононро равнақ медиҳад. То имрӯз
таҳти ташкилотчигии ташкилоти мазкур 300 деҳқон
гуруҳҳои худро ташкил намуданд. Ҳар сол ин деҳқонон
беш аз 2,000 тонна маҳсулоти кишоварзиро истеҳсол
ва тақсим намуда, иттиҳодияҳоашон ба онҳо имкон
медиҳанд, ки барои ба таври дастҷамъона фурӯхтани
маҳсулоташон шартҳо гузоранд.

Фондҳои гардишӣ ва мутобиқшавӣ ба тағйири
иқлим
Барои беҳтар гардондани шароити иҷтимоӣ ва иқтисодӣ
дар манотиқи деҳот “Зан ва замин” 30 хазинаи тухмӣ
ва 20 хазинаи гардишии қарзро тавассути гуруҳҳои
деҳқонӣ дар навоҳии Ҳамадонӣ, Восеъ, Фархор ва
Муминобод таъсис кард. Дар кишваре, ки дастрасӣ ба
хизматрасониҳои қарзӣ махсусан барои занон маҳдуд
аст, ин фондҳои гардишӣ як холигии муҳимеро пур
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Таъсироти

ТАЪСИРОТИ ГУНОГУНИИ БИОЛОГӢ

“Зан ва замин” на танҳо ба нигаҳдории гуногунии
биологии кишоварзӣ, балки аз ҳама муҳимаш ба
муҳофизати дониш ва таҷрибаҳои анъанавӣ ки марбут
ба онҳо ҳастанд, таваҷҷуҳ дорад, то ки талошҳои
кори мардум пойдор бимонанд. Бо ташкил намудани
нишастҳои ғайрирасмӣ (ритрит), додани ҷоизаҳо
ва имконият барои ҳомилони дониши маҳаллии
кишоварзӣ барои паҳн кардани он ба дигарон “Зан ва
замин” на танҳо намудҳои муайяни зироатҳоро ривоҷ
дода истодааст, балки он арзиши дониши анъанавиро,
ки даҳсолаҳо боз таҳти системаи кишоварзии саноатӣ
дар Тоҷикистони Шуравӣ сарфи назар ва рад мешуд,
тақвият медиҳад.

Як пояи фаъолияти “Зан ва занон”-ро ҳифзи гуногунии
биологӣ тавассути муҳофизат ва равнақи навъҳои
мухталифи мева ва зироат ва дониши марбути
анъанавӣ ташкил медиҳад. Таърихан Тоҷикистон
ва минтақаи ҳамҷавори он ба кишоварзии ҷаҳонӣ
ниҳоят ҳам муҳиманд. Дар манотиқи куҳистони Осиёи
Марказӣ бисёр мева, сабзавот, чормағз ва гандум, ки
ғизои муосирро ташкил медиҳанд, дучор меоянд,
ки нахуст ҳамчун маҳсулоти бумӣ кошта мешуданд.
Бисёр намудҳои зироате, ки аз аввал дар ин манотиқ
кишт мешуданд ва ҳамчунин таҷрибаҳои кишоварзие,
ки ба онҳо марбутанд, таҳти хатар қарор доранд ва
“Зан ва замин” аз зумраи ташкилотҳое мебошад,
ки дар масъалаи зинда гардондани ин мероси бои
кишоварзӣ кушишҳо ба харҷ медиҳад.

“Зан ва замин” ба таври ҷиддӣ масъалаи гузаштан аз
парвариши яксону доимии пахтаи даврони Шуравӣ, ки
ҳануз ҳам бахши азими соҳаи кишоварзии Тоҷикистонро
ташкил медиҳад, ҳимоя мекунад. Ташкилоти мазкур
дар таҷдиди се хоҷагиҳои калонтарини пахтакор
иштирок намуда, таҷрибаҳои кишоварзии аз ҷиҳати
муҳит, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ пойдорро ривоҷу
равнақ медиҳад. Дар натиҷаи фаъолиятҳои онҳо
2,500 ҳектор замин аз кишти парвариши пахта дар
ноҳияи Ҳамадонии вилояти Хатлон кам карда шуд.
Ин ба пастшавии фарсоиши замин ва истифодаи
ҳашароткушҳои кимиёвӣ, нобудсозони алафҳои
бегона ва нуриҳо оварда расонд. Таълим (маориф)
қисми марказии ин стратегияро ташкил медиҳад,
зеро бисёр кишоварзони хурд аз манфиатҳои кишти
зироаҳои маҳаллӣ огоҳ нестанд.

Гуногунии кишоварзӣ-биологӣ ва паст кардани
якказироатӣ
“Зан ва замин” намудҳои маҳаллии ҳифзшуда ва
нодири зироат ҷустуҷу намуд, ки ба шароити маҳаллӣ
беҳтар муносибанд. Беш аз 10,000 ниҳолҳои дарахтони
маҳаллӣ ба мардуми деҳот тақсим карда шуданд ва
бо ин ташаббусҳо тақсим карда шуданд ва беш аз
20 намуди нодири онҳо муҳофизат карда мешаванд.
Дар натиҷа 20 навъи нодири навҳои маҳаллӣ таҳти
муҳофизат қарор доранд. Ба онҳо намудҳои маҳаллии
нодири себ, нок, ангур, зардолу ва шафтолу, ки таҳти
хатари нобудшавӣ ба хотири навъҳои тиҷоратӣ қарор
доранд, дохил мешаванд.
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ТАЪСИРОТИ ИҶТИМОӢ – ИҚТИСОДӢ

Робита байни гуногунии биологӣ, дониши
анъанавӣ ва таълим

Қудратмандкунии занон тавассути ҳуқуқи
моликият

Ин ташкилот ҳамчунин муаррифии такрории дониши
анъанавиро бо фаъолиятҳояш афзалият дода,
робитаи равшан миёни натиҷаҳои бомуваффақи
нигаҳдорӣ, эҳёи таҷрибаҳои анъанавии идоракунии
замин ва маорифу талошҳо баҳри фаҳмондадиҳиро
нишон медиҳад. Дар ҳамҷоягӣ ин се ҷанба як пояи
мустаҳкамро, ки бар асоси он амали дастҷамъии
маҳаллӣ метавонад аз ҳама самарабахш бошаду бо
мурури тамом пойдор бимонад, ташкил бидиҳад. Бо
ташкил намудани чорабиниҳо, додани ҷоизаҳо ва
имконият ба ҳомилони дониши анъанавии кишоварзӣ
барои мубодила ва таълими дигарон, “Зан ва замин”
на танҳо намудҳои зироатҳоро барои мустаҳкам
намудани иқтисоди маҳаллӣ ва бахши кишоварзӣ
равнақ медиҳад, балки он барои арзиши дониши
анъанавӣ, ки ба муддати даҳсолаҳо таҳти низоми
фарогири кишоварзии саноатӣ дар Тоҷикистони
Шуравӣ сарфи назар шуда буд, қоил аст. Талошҳои
нигаҳдорӣ инчунин ба намудҳои таҳдидшудаи
чормағз ва меваҳои ватанӣ дар ҷангалҳои ҳифзшудаи
Чилдухтарон равона шудаанд.

Мувофиқи ҳисоботи 2009 Бонки Ҷаҳонӣ хонаводаҳои
дорои зани сарвар дар Тоҷикистон 28,6 фоиз
камбизоаттар нисбати хонаводаҳои дорои марди
сарвар буданд. Ҷанги шаҳрвандӣ ва муҳоҷират
қисмати хонаводаҳои дорои зани сарварро дар
Тоҷикистон зиёд гардонд ва ин хонаводаҳо бо
беимтиёзии зиёд рубаруанд. Бо таваҷҷуҳи аввалӣ ба
занон ва беҳтаргардонии дастрасии онҳо ба замину
ҳамчунин ҷалби онҳо дар қабули қарорҳои асосӣ кори
“Зан ва замин” имкони беҳтаргардонии шароити зисти
бисёр хонаводаҳои осебпазиру дорои зани сарвари
Тоҷикистонро дорад.
Таъсироти аз ҳама намоёни иҷтимоӣ-иқтисодии
фаъолияти “Зан ва замин” дар риштаи амнияткунонии
тасарруфи замин мебошад. Ташкилоти мазкур занонро
бомуваффақиятона ба низоми қонунӣ дар Тоҷикистон
тавассути ҳимояи ҳуқуқи моликияти занон бозовард.
Тавассути ҳимояи манфиатҳо ва ҳамчунин дастгирии
“Зан ва замин” ба 2,000 деҳқони безамин дар масъалаи
бадастоварии ҳиссаҳои замини ба онҳо тааллуқдошта,
ки 1,200 нафари онҳоро занон ташкил медоду аз
миёни онҳо модарони якка ва бевазанон – қурбониёни
ҷанги шаҳрвандӣ буданд, кумак расонда шуд. Чун
қаблан бисёри ин занон дар заминҳои пахта кор
мекарданду маоши ночиз бидуни ҳифзи иҷтимоӣ ба
даст меоварданд, акнун онҳо дар идракунии хоҷагии
деҳқониашон қудратманд гашта, даромад ба даст
меоранд ва ниёзҳои ғизоии хонаводаҳояшонро таъмин
месозанд.

Таълим, омӯзиш ва фаҳмондадиҳӣ ба фаъолиятҳои
ташкилот ва ба модели пойдориаш муҳим мебошанд.
Бисёр кишоварзон дар Тоҷикистон аз манфиатҳои
гуногуни кишти зироатҳои ватанӣ ё гуногункунии пояи
истеҳсолот бехабаранд. Як силсила давраҳои таълимӣ
ва 12 Мактаби Замини Деҳқонӣ ба деҳқонони кучак
манфиатҳои намудҳои гуногуни маҳаллии зироатҳоро,
ки барои басомад намудан бо иқлими сахт ва
тағйирёбандаи Тоҷикистон нумӯву мутобиқ шудаанд,
омӯзонданд. Бисёрии ин намудҳои зироатҳо табиатан
ба хушксолӣ ва хунукӣ тобоваранд ва амнияти ғизоиро
зиёд намуда, инчунин миқдори маводи кимиёвиро,
ки барои кишти бомуваффақашон лозиманд, паст
мегардонанд. Илова бар ин “Зан ва замин” усулҳои
кишоварзии органикиро равнақ медиҳад, то таъсири
ҳашароткушҳову нуриҳои кимиёвӣ паст шавад.
Деҳот тавассути “Зан ва замин” аҳамият ва арзиши
нигоҳ доштани гуногунии биологии кишоварзиро
омӯхта истодаанд ва эҳтироми анъанавии тоҷикон ба
табиат ва муҳити зист эҳё шуда истодааст.

Омӯзиш ва дастрасӣ ба хизматрасониҳои қарзӣ
Ташкилот ҳамчунин ба занони маҳаллӣ омӯзиш ва
такомули қобилиятро фаъолона таъмин менамояд. Ба
беш аз 50 зан омӯзиш дар идоракунии хоҷагии деҳқонӣ
гузаронда шуд, ки минбаъд 500 зани дигар дар иҷрои
вазифаҳои ба ҳифзи гуногунии биологии кишоварзӣ,
кишти намудҳои мухталифи лубиёгиҳо, мева ва дигар
зироатҳо ва дар амал татбиқсозии ҳунарҳои анъанавӣ
ҷалб гардиданд. Хазинаҳои қарзи гардишӣ ва бонкҳои
марбута ба ин занон дастрасӣ ба қарзро, ки пештар
мушкил буд, таъмин менамоянд. Фаъолиятҳои “Зан
ва замин” рушди шахсии ин занонро ривоҷ медиҳанд
ва ҳамчунин боиси ҷалби афзудаи онҳо дар соҳаҳои
иҷтимоӣ ва сиёсӣ мегарданд. Теъдоди бузурги бонкҳои
маҳаллӣ ва миллӣ барои дастрасӣ ба қарз гараф талаб
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мекунанд ва бисёр кишоварзони деҳот наметавонанд,
ки ба чунин қарзи сармояасос муносиб оянд. Пас
фондҳои гардишӣ, ки аз тарафи “Зан ва замин” ба
кор андохта мешаванд, ба занони маҳаллӣ имконият
фароҳам меоранд, то бизнеси хурд шуруъ кунанд ва ба
фондҳои хурд ва аксаран асаркунанда дастрасӣ дошта
бошанд. Илова бар ин дастрасӣ ба манбаъи қарзи хурд
ба хонаводаҳо амнияти ҳифзи иҷтимоии молиявиро
миёни ҳосилот мебахшад ва мутобиқати онҳо ба
хароҷоти ғайримунтазир ва cадамаҳои даромадро
меафзоёнад.

эътимод ва зиёд мардуме, ки “Зан ва замин” бо онҳо
ҳамкорӣ мекунад, фоидаи дигари тандурастиро ба
даст оварданд. Ташкилот азхудкунии беш аз 300
ҳектор заминро, ки қаблан аз обхезӣ дар натиҷаи
фарсудашавии системаҳои заҳкашӣ шуста шуда буд,
ҳамоҳангсозӣ намуд. Намнокии афзудаи
ботлоқ
боиси бемориҳои сироятӣ, аз ҷумла табларза гардид.
Бо ташкилотчигии “Зан ва замин” 10,000 метр қубури
заҳкашӣ тоза карда шуд, ки он заминро дубора барои
кишоварзӣ бозгардонд.

Резилиенс ба тағйирёбии иқлим

Амнияти ғизоӣ ва даромадҳои беҳтаршуда

Илова бар беҳтар гардондани амнияти ғизоии
кутоҳмуддат фаъолияти “Зан ва занон” резилиенси
дарозмуддати мардумро дар ҷое ки кор мекунад,
беҳтар мегардонад. Фаъолиятҳои амалишуда дар
деҳаҳо қобилияти мардумонро бо басомад намудан
бо мушкилоти тағйирёбии иқлим ва низ бо офатҳои
табии аз қабили обхезӣ, сел ва заминҷунбӣ баланд
бардоштанд. Эҳёи зироатҳои анъанавии маҳаллӣ барои
резилиенси мардумӣ муфид аст, зеро ин зироатҳо
махсусан ба ҳароратҳои ҳадди аксари Тоҷикистон хуб
мутобиқанд. Ин ҳароратҳо тобистон аксаран то 40 C
- 46 C ва зимистон то -25 C мерасанд.Амнияти ғизоии
беҳтаршуда ва даромадҳои афзудаи хонаводаҳо дар
ҳамҷоягӣ бо дастрасӣ ба фонди қарзии гардишии
«Зан ва замин» ба хонаводаҳо тавони сарукор
доштан бо хароҷоти ғайримунтазира ва саҳмгузорӣ
дар беҳтаргардонии хоҷагиҳои деҳқониашонро
мебахшанд.

Эҳёи намудҳои гуногуни зироатҳо ва меваҳои анъанавӣ
таъсири мусбиро ба амнияти ғизоии хонавода дошт.
Ҷамъ 12 Мактаби Замини Деҳқонӣ беш аз 1,000
тонна сабзавотро дар як сол истеҳсол мекунанд, ки
ба бозорҳои маҳаллӣ бароварда мешаванд. Бо равнақ
додани намудҳои гуногуни ғизои маҳалӣ нисбати
кишти доимии пахта танқисии ғизо паст карда шуд ва
ҳоло деҳқонону хонаводаҳояшон ба хӯроки гуногуни
дорои мева, сабзавот ва ғаллаи истеҳсоли маҳаллӣ
дастрасӣ доранд. Эҳёи дастурҳои хӯрокии анъанавӣ
ва истифодаи маҳсулоти маҳаллии органикӣ ба
тандурустии аъзоёни ҷавон ва калонсолтари деҳот
таъсири мусбӣ мерасонад, чун сифати ғизо дар
муқоиса бо намудҳои тару тозаву содиршуда беҳтар
мебошад.
Дар натиҷаи фаъолиятҳои “Зан ва замин” даромади
миёнаи солонаи деҳқонони шарик ба 1,560 доллари
амрикоӣ расид, ки аз даромади миёнаи миллӣ
баландтар аст. Дар натиҷа таваҷҷуҳ ба некуаҳволии
халқ зиёд мешавад, зеро барои харидани чизҳо, ба
монанди доруворӣ, либосворӣ ва китобҳои дарсӣ
дар хона пул дастрас карда мешавад. Маблағҳои
ибтидоӣ ва сармояҳои гардишии қарз низ фоидаҳои
марбут ба амнияти ғизоиро доранд. Ҳаштод фоизи
даромади ҳосилшуда аз ин сармояҳо ба хонаводаҳои
иштироккунанда дода мешаванд, ки даромади онҳоро
зиёд мегардонад. Илова бар ин бо доштани дастрасӣ
ба қарзҳои хурд ба хонаводаҳо дар бадастоварии
ҳифзи иҷтимоӣ аз ҷиҳати молиявиро миёни ҳосилот
медиҳад. Он ҳамчунин тоқаташонро ба хароҷоти
ғайримунтазир ё садамаҳои даромад зиёд мекунад.

Се маркази таълимӣ дар ноҳияҳои Ҳамадонӣ, Фархор
ва Восеъи вилояти Хатлон ба мардуми деҳот имконият
фароҳам меоранд, то масъалаҳои мабут ба тағйирёбии
иқлим, аз ҷумла мушкилотеро ки эҳтимолан бо
онҳо рубару хоҳанд шуд, мавриди муҳокима қарор
медиҳанд ва ба ин тариқ роҳҳои афзудани резилиенсе
ва мутобиқати онҳоро ба назар мегиранд. Ин мардум
барои посухгӯ будан ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии
иқлим нақшаҳои амалашонро дар сатҳи маҳал таҳия
менамоянд.
Хушккунакҳои офтобӣ, батареяҳои офтобӣ ва
бухориҳои каммасраф, ки ба мардум аз ҷониби “Зан
ва замин” тақсим карда шудаанд, аз ҷанбаи муҳими
мустаҳкам намудани резилиенси мардум, махсусан
ба танқисии бештар ва зиёди барқ дар Тоҷикистон ба
ҳисоб мераванд.

Беҳбудиҳо дар тандурустӣ
Эҳёи таҷрибаҳои анъанавии идоракунии замин ва
ҳамчунин зиёдкунии кишоварзии органикӣ инчунин
ба тандурустии аҳолӣ таъсири мусбӣ расонд. Ба
ғайри манфиатҳои ғизоии доштани маводи қобили
11

Арзиш гузоштан ба дониши анъанавӣ

сиёстгузориҳои асосии миллӣ, аз ҷумла Стратегияи
Рушди Миллӣ (2005-2015), Стратегияи Пасткунии
сатҳи Камбизоатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон (20072009) ва низ Стратегияи Пасткунии Камбизоатӣ (20102012) даъват карда шуд. “Зан ва замин” таҳқиқотҳои
зиёдро гузарондааст, конфронсҳои мизи мудавварро
ташкил кардааст ва ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ дар
амалигардонии сиёсатгузориҳои муҳими стратегиро
ривоҷу равнақ додааст. “Зан ва замин” дар таҳияи
Стратегияи Рушди Миллӣ ҳамчун як қисми “гуруҳи
ҳамкор” аз 14 ташкилоти ҷомеаи шаҳрвандӣ аз
саросари Тоҷикистон иштирок намуд.

Дар қатори манфиатҳои қобили мушоҳидаи иҷтимоӣиқтисодии кори “Зан ва замин” ин ташкилот инчунин
кори азимеро барои боло бурдани арзиши дониши
маҳаллии анъанавӣ доир ба кишоварзӣ анҷом додааст.
Ин кор як ҳисси ифтихорро дар миёни ҳомилони ин
дониш ва таҷриба, ки дар муддати чандин даҳсола
қадр нашуда, сарфи назар гардидааст, овард. “Зан
ва замин” дар масъалаи ҷалби шинохт ва эҳтиром
нисбати муҳофизони ин дониш тавассути Мактаби
Замини Деҳқонӣ, ки дар он дониш аз яке ба дигаре
гузашта ва ҳамчунин тавассути маҳфилҳо ва ҷоизаҳои
аз ҷониби гуруҳи марбута ташкилшуда худро хеле
бомуваффақ нишон дод. “Зан ва замин” ба таври
баробар муҳим барои ҳифзи гуногунии эко-фарҳангӣ
чаҳор маркази мардумӣ таъсис доданд, ки маълумот
доир ба таҷрибаҳои анъанавии идоракунии замин дар
онҳо мубодила карда мешавад. Дар бисёр ҳолатҳо
мувофиқи назари калонсолон ақидаи онҳо қобили қадр
ё арзиш қарор наёфтааст, то он ки “Зан ва замин” бо
шуруъи фаъолияташ аз онҳо қадрдонӣ ва арзишмандӣ
намуд. Ҳоло бошад, ин калонсолон дар деҳоти худ
мавриди эҳтиром қарор гирифтаанд, зеро онҳо ба
донишомӯзони ҷавон тарзи эҳёи анъанаҳои маҳаллии
кишоварзиро ёд медиҳанд. “Зан ва занон” 4 Маркази
Ҷомеаро, ки ба ҳифзи гуногунии биофарҳангӣ барои
мубодилаи иттилоот ва маориф пиромуни дониши
анъанавӣ равона шудаанд, таъсис дод.

“Зан ва замин” инчунин дар таҳия ва амалигардонии
барномаи ҳукуматии “Самти асосии сиёсати давлатӣ
пиромуни кафолатдиҳии ҳуқуқ ва имкониятҳои
баробар барои занон ва мардон дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар солҳои 2001-2010” ширкат варзидааст.
Он махсусан ба таҳияи Боби IV: “Дастрасии замин барои
занони деҳот” саҳмгузорӣ намудааст. “Зан ва замин”
дар баробари Хазинаи Созмони Миллали Муттаҳид
барои Занон (ЮНИФЕМ) (ҳоло бо Бахши СММ барои
Баробарии Гендерӣ ва Қудратмандгардонии Занон
якҷо шудааст) ва ташкилоти “Ситора” пиромуни ҳимоя
аз муаррифии ислоҳҳо ва иловаҳо ба Кодекси Замини
Ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан ба дастрасии занон
ба замин бомуваффақиятона ноил шуд. Дар натиҷаи
ин талошҳо чунин ҳамкорӣ ба ҷудо намудани қитъаҳо
замин ба 1,200 зани безамин оварда расонд.

ТАЪСИРОТИ СИЁСАТГУЗОРӢ

Аз соли 2004 “Зан ва замин” аъзои Гуруҳи Кории
Амалигардонии Ислоҳоти Замин, ки аз ҷониби
Ташкилоти Ғизо ва Кишоварзии СММ ва Кумитаи
Замини Ҳукумати Тоҷикистон ҳамоҳангсозӣ мешава,
мебошад. Ин ташкилоти ҳамчунин узви як иттиҳоди
ТҒД-ҳои зистмуҳитӣ дар Тоҷикистон мебошад, ки
бо мақсади муҳокима ва омода намудани тавсияҳои
муштарак нисбати масъалаҳои мувофиқ ба беҳбуди
муҳит ва экосистема гирд меоянд.

“Зан ва замин” аз зумраи ташкилотҳои аз ҳама
соҳибэҳтироми ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон
ҳисоб меёбад. Ин ташкилот ба ҳукумат пиромуни
масъалаҳои зиёд машварат медиҳад ва дар руихати
мушовирони соҳаҳои мухталиф дар стратегияи миллӣ
шомил гардонда шудааст. Тавассути cуханрониҳо ва
ҳимояи манфиатҳо, “Зан ва замин” тавонист ҷалби
занонро дар зиндагии иҷтимоӣ ва сиёсии кишвар
ва ҳамчунин ширкати онҳоро дар қабули қарор дар
сатҳҳои гуногун бифязояд. Муҳимтараш он аст, ки он
ба ҷалби бештари занон дар раванди қарорқабулкунӣ
аз болои идоракунии зазираи табиӣ ва идоракунии
лоиҳаҳои зистмуҳитӣ ва инкишофӣ оварда расонд.

Аз соли 2011 “Зан ва замин” ба ислоҳи Нақшаи Амали
Миллӣ барои Амалигардонии Қарордоди Созмони
Миллали Муттаҳид доир ба Гуногунии Биологӣ
(ЮНСБД), махсусан механизмҳои марбут ба дастрасӣ
ба захираҳои генетикӣ ва тақсимоти одилонаи
манфиатҳои алоқаманд ҷалб шуд. “Зан ва замин” аъзои
семинори минтақавии ЮНСБД, ки аз ҷониби Котиботи
ЮНСБД дар Туркиё ташкил шудааст, ширкат варзид.
“Зан ва замин” ҳамчунин аз соли 2009 аъзои Кумитаи
Раҳбарии Миллии Барномаи Грантҳои Хурд-и ҶЕФ, ки
аз тарафи Барномаи Тараққиёти СММ (БТСММ) дар
Тоҷикистон амалӣ шудааст, мебошад.

Дар соли 2003 “Зан ва замин” як пурсиши заноне, ки
дар хоҷагиҳои пахтакор кор мекунанд, гузаронд. Дар
ин пурсиш мушкилоти азими вазъи онҳо нишон дода
шуд. Бозёфтҳои пурсиш ба таври васеъ дар саросари
Тоҷикистон тавассути ҳисобот гуфта шуданд ва ба
ҳукумат гузориш дода шуданд. Аз он вақт “Зан ва
замин” ба иштирок дар таҳия, амалигардонӣ ва боздиди
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Пойдорӣ

ПОЙДОРӢ

Замини Деҳқонӣ ва боғҳо имконияте мебошанд, ки
дониши мавҷударо аз аъзоёни солхурдаи ҷомеа, ки
ҳомилон дониши анъанавии кишоварзӣ мебошанд,
ба деҳқонони ҷавоне, ки акнун ба анвоъи маҳаллии
зироатҳо шинос шуданд, мерасонанд. Дар қатори
итминон ҳосил намудан, ки деҳқонон ба таври муносиб
омӯзиш гирифтаанд, ин низом инчунин муносибатҳои
байнинаслиро дар дохили мардуми деҳот равнақ
медиҳад.

“Зан ва замин” дар як қатор фаъолиятҳое, ки
бо мақсадҳои асосиаш алоқаманданд, ширкат
меварзад. Ин фаъолиятҳо бо дастгирии молиявии
сармоягузорони байнулмиллалӣ, якчанд гранти
хурд аз ҳукумати Тоҷикистон ва саҳмгузориҳои хурд
аз ҷониби аъзоён ташкилоти мазкур маблағгузорӣ
мешаванд. Муносибати хуби “Зан ва замин” бо як
силсила сармоягузорон вобастагии онҳо аз ягон
сарчашмаи ягонаи даромад кам мегардонад. Аъзоёни
“Зан ва замин” як қисмати хароҷот (миёни панҷ то 20
фоиз)-и фаъолиятҳои муайянро саҳмгузорӣ мекунанд.
Ин дар мавриди тоза намудани системаи заҳкашӣ,
сохтмони гармхонаҳо ва эҷоди хазинаҳои наздикон
дуруст аст.

Аз ҳама муҳимтар “Зан ва замин”-ро мардуми деҳоте,
ки бо он кор мекунанд, ба таври қавӣ дастгирӣ
мекунанд. Ин мардумон пиромуни фаъолияти
ташкилот ва ниёзи идомадиҳии ин ташаббус хеле
шавқи зиёд доранд. Тамоми лоиҳаҳои аз ҷониби
“Зан ва замин” тарҳрезишуда ва амалигардида ба
худи мардум тамоюл дошта, барои посухгу будан ба
ниёзҳои мардум равона гардидаанд. Иттиҳодияҳои
нави деҳқонон ва мардумони деҳоти ба ноҳияҳои
зерҳадафи “Зан ва замин” ҳамҷавор дар лоиҳаҳои ин
ташкилот алоқамандии зиёд доранд ва кушиш доранд
аз таҷрибаҳои беҳтарини фаъолияташ биёмӯзанд.

Худи хазинаҳои наздикон бошанд як рукни пойдории
ташкилотро ташкил медиҳанд, зеро онҳо ба аъзоён
имкон медиҳанд, ки ба маблағҳо дастрасӣ ёбанд, то
заминашонро нигоҳ доранд ва таҷҳизот бихаранд.
Ин таҷҳизот фурсат медиҳад, ки кори аз ҷониби “Зан
ва замин” оғозшуда идома ёфта, бе саҳмгузории
минбаъдаи мустақими ташкилот ҳамоно нигаҳдорӣ
шавад.

Амалигардонии
мавзеъҳои дигар

Унсури омӯзишии кори “Зан ва замин” натиҷаи
яксонро дорад. Ба ҷои танҳо равнақ додани кишти
мева ва ғалладонаи маҳаллӣ, ташкилоти мазкур
омӯзиш мегузаронад, то итминон ҳосил шавад, ки
деҳқонон донишу таҷрибаи заруриро касб карда,
минбаъд тавонанд ин зироатҳоро ба муддати дароз
бомуваффақона
бикоранд.
Дувоздаҳ
Мактаби

такрории

барнома

дар

Фаъолияти “Зан ва замин” миёни аъзоёнаш тавассути
12 Мактаби Замини Деҳқонӣ густариш дода шуд. Дар
ин марказҳои омӯзишӣ деҳқонон аз солхурдагони
маҳал дар бораи дониши анъанавӣ ва таҷрибаҳои
кишоварзӣ, ки бо кишти намудҳои гуногуни мева ва
ғалла алоқаманданду “Зан ва замин” онҳоро равнақ
медиҳад, меомӯзанд. Тавассути ин модел дониш ва
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таҷрибаи беҳтарин аз як аъзо ба аъзои дигар мегузарад.
То имрӯз 200 деҳқон дар мавзӯи усулҳои зистмуҳитӣкишоварзӣ дар Мактабҳои Замини Деҳқонӣ омӯзиш
гирифтанд.

Байнулмиллалии Бумӣ доир ба Гуногунии Биологӣ
ва дар Шабакаи Байнулмиллалии Занон доир ба
Гуногунии Биологӣ ширкат меварзад, ки дар онҳо
мавқеи занон аз деҳоти вилояти Хатлон муаррифӣ
мегардад. Шеваи омӯзишӣ ва мубодилаи дониши “Зан
ва замин” намояндагони онро ба Ҷопон, Перу, Итолиё,
Швесия, Ҳиндустон, Руссия ва дигар кишварҳо овард,
то таҷрибаашонро пиромуни мавзуҳои мухталиф, ба
монанди қудратмандкунии занон, мутобиқшавӣ ба
тағйирёбии иқлим ва гуногунии биологӣ мубодила
кунанд.

Расондани фаъолияти “Зан ва замин” ба cамъи
васеъи шунавандагон бо якчанд роҳ сурат мегирад.
Фаъолияти ин ташкилот ба таври васеъ дар расонаҳои
хабарӣ фарогир шуд, ки барои баланд бардоштани
огоҳӣ аз ташкилот ва фаъолиятҳои он кумак менамояд.
Илова бар ин ташкилоти мазкур як қатор китобчаҳо ва
рузномаҳоро ба чоп расонд, ки мақсад ҳуҷҷатгузорӣ
ва огаҳӣ қардан аз кору фаъолияташ, ва ҳамчунин
дастурҳо пиромуни истифодаи самараноки манбаъҳои
таҷдидшуданӣ ва алтернативии энержӣ дар манотиқи
деҳот, махсусан истифодаи энержии офтоб барои хушк
намудани мева ва сабзавот ва истеҳсоли сабзавоти
барвақтии баҳорӣ (себзаминӣ (помидор), бодиринг ва
пиёз) ва сабзагиҳо мебошад.

ШАРИКОН
Иттиҳодияҳои маҳаллӣ: Шарикони асосии “Зан ва
замин” ташкилотҳои маҳаллии ҷомеаи шаҳрвандӣ
мебошанд, ки бо онҳо дар масъалаи мубодилаи дониш
ва таҷрибаҳои беҳтарин ҳамкорӣ менамояд. Ҳамкориҳо
бо “Ҳамкорӣ баҳри тараққиёт” ва “Ганҷи табиат” аз
мубодилаи ахборот, омӯхтани таҷрибаҳои беҳтарин
ва мубодилаи таҷрибаҳое, ки дар мавриди муҳофизат

Механизми расмитар барои такрори барнома ин
таҷрибаомӯзиҳое, ки “Зан ва замин” ташкил мекунад,
мебошанд. То имрӯз ташкилоти мазкур чунин
таҷрибаомузиҳоро бо Путэйто Парк (Парки картошка)
дар Перу ва Индиҷенес Терра Мадре дар Швесия
ташкил намуд, ки дар онҳо як намоянда аз “Зан ва
замин” таҷрибаҳову модели ташкилоти номбурдаро
муаррифӣ намуд. Дар Тоҷикистон бошад, “Зан ва
замин” таҷрибаомӯзиҳоро дар сатҳи маҳал, мизҳои
мудавварро бо намояндагони мақомотҳои маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ, семинорҳо ва конфронсҳоро барои
дигар шарикон ва тарафҳои манфиатдор аз ҷумла
занону деҳқонон ташкил мекунад. Ин чорабиниҳо ба
тарафҳои манфиатдор пиромуни кори “Зан ва замин”
маълумот дода, аз гуруҳҳое ки дар такрор намудани
модели “Зан ва замин” алоқа доранд, илҳоми чунин
алоқамандиро медиҳанд. Дар такрор намудани кори
“Зан ва замин” аллакай беш аз 20 гуруҳи маҳаллӣ
алоқаи худро изҳор намуданд. Дар дигар манотиқи
Тоҷикистон моделҳо бар асоси ташаббуси “Зан ва
замин” таҳия шуда, амалӣ мегарданд.
“Зан ва замин” дар сатҳи миллӣ ва байнулмиллалӣ
дар маҷлисҳо ва маҷмаъаҳо муаррифӣ мегардад, ки
дар онҳо модели худро равнақ дода, таҷрибаи худро
бо созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва сиёсатгузорон
мубодила мекунад. Ташкилоти мазкур дар маҷлиси
гирандагони маблағҳои ройгони Хазинаи Кристенсен,
ки ба гуногунии биологӣ ва истиқлоли ғизо бахшида
шудаанд, ва ҳамчунин дар маҷлиси миллии Мизи
Мудаввар пиромуни Истиқлоли Ғизо муаррифӣ
гардид. “Зан ва замин” инчунин дар Форуми
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Барномаи Тараққиёти СММ (UNDP): Дар аввалҳои
соли 2011 “Зан ва замин” грантеро бо маблағи
32,320 доллари амрикоӣ аз Лоиҳаи Тоҷикӣ-Афғонии
Ташаббуси Пастгардонии Фақр (UNDP-TAPRI), ки аз
ҷониби Ҳукумати Ҷопон маблағгузорӣ шудааст, ба
даст овард. Ин маблағгузорӣ барои амалигардонии
фаъолиятҳои байнимарзӣ ва баландкунии қобилият
дар миёни 1,770 деҳқони Тоҷикистон ва Афғонистон
истифода бурд. Таваҷҷуҳи асосии ташаббуси
байнимарзӣ аз баланд намудани қобилияти деҳқонони
ҳар ду тарафи дарёи Панҷ иборат буд, то барояшон
кумак намояд ки мушкилоти фақр, бекорӣ ва иқтисоди
касодро ҳал намоянд.

ва рушди гуногунии биологӣ ба даст омадаанд,
иборат мебошанд. Шарикон ба саридораҳои ҳамдигар
ташриф оварда, кори ҳамдигарро арзёбӣ мекунанд
ва баҳри беҳбудӣ тавсияҳо медиҳанд. “Зан ва замин”
дар масъалаҳои марбут ба энержии алтернативӣ
бо ташкилоти ҷамъиятии “Малая Земля” ҳамкорӣ
менамояд. Ҳамкории дигар бошад, бо гуруҳи занони
“Меҳрангез” сурат мегирад, ки аз ҳамкорӣ доир ба
масъалаҳои марбут ба кишоварзӣ ва қудратмандкунии
занон иборат мебошад. Ҳамкории фаъол бо ин
созмонҳои шарики маҳаллӣ “Зан ва замин”-ро аз
навовариҳои бомуваффақ дар ҷараён гирифта, барои
мубодилаи афкор ва таҷриба, ва низ таҳияи усули
интиқодӣ ба дастовардҳояш имкониятҳо фароҳам
меорад. “Зан ва замин” ҳамчунин аъзои як иттиҳодияи
ТҒД-ҳои Тоҷикистон мебошад, ки ба тариқи давраӣ
ҷамъ омада, тавсияҳои муштарак нисбати масъалаҳои
дорои аҳамияти экологиро муҳокима ва мураттаб
месозанд.

Шарикони иловагие, ки ба ин ташаббус дохил
мешаванд, аз Фонди Кристенсен, Ҳелветас, Фауна ва
Флора Интернэшнел иборат мебошанд.

Муассисаҳои ҳукуматӣ: “Зан ва замин” бо институти
илмӣ-тадқиқотии “Боғпарвар” (Институти таҳқиқоти
боғдорӣ), Маркази захираҳои генетикии миллӣ ва
дигар муассисаҳои давлатӣ ҳамкорӣ дорад. Шарики
бо ин муассисаҳо аз мубодилаи иттилоот, таъмини
машварати мутахассис дар мавриди мавзуҳои
гуногунии биологӣ, ҳамкории якҷоя дар фаъолиятҳо
ва конфронсҳо ва таҳияи ҳуҷҷатгузорӣ ва изҳороти
ҳамҷоя дар бораи гуногунии биологӣ иборат мебошад.
ТҒД-ҳои байнулмиллалӣ: Аз соли 2003 “Зан ва замин”
бо Крисчен Эйд шарик буда, он ин ташкилот ба он
дар рушди қобилияти созмонӣ ва барномавӣ кумак
расондааст. Баъди ду соли шарикӣ “Зан ва замин” ва
Крисчен Эйд шартномаи дарозмуддати ҳамкориро ба
имзо расонданд. Крисчен Эйд як қатор фаъолиятҳои
“Зан ва замин”ро дастгирӣ менамояд, ки ба онҳо
дастрасии занон ба замин, омӯзондани мардуми
деҳот дар мавзуи ҳуқуқи онҳо ба замин, гуруҳҳои
худкумаки занон ва омӯзиши экологӣ-кишоварзӣ
дохил мешаванд.
Хазинаи Кристенсен бошад, шарик ва маблағгузори
дигари асосии “Зан ва замин” мебошад.
“Зан ва замин” ҳамчунин бо ташкилоти швейсарии
Ҳелветас ва Фауна ва Флора Интернэшнл ба муддати
дароз ҳамкорӣ намудааст.
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