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Бэлчээрийн ба нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн Олон улсын
жил (IYRP)-ийг Бүс нутагт дэмжих бүлгүүдэд (RISGs) бэлтгэх
үйл явцын тхай санал
Зорилтууд
FAO COAG 2020-д зориулсан IYRP-ийг сурталчлах кампанит ажлыг
150 гаруй иргэний нийгэм, төр, хувийн хэвшлийн байгууллагууд,
хоршоо, холбоод, мөн түүнчлэн дор хаяж 25 засгийн газрууд маш
эрч хүчтэй, идэвхтэй, дэлхий даяар сүлжээ болж
дэмжин
ажиллалаа.
Энэ сүлжээг 2021 оны 9-р сард болох НҮБ-ын Ерөнхий ассемблей
(UNGA) -тай холбогдуулан ISG (IYRP International Support Group),
FAO, Монгол Улсын Засгийн газар, Монголын Үндэсний Дэмжлэгийн
Групп (NSG) болон дэлхийн бусад улс орнуудын дэмжлэгтэйгээр
харилцаа холбоо, хамтын ажиллагааны бүс нутгийн зангилаа бий
болгох замаар илүү эрч хүчтэй ашиглах болно.
Бүс нутгийн IYRP-ийн дэмжлэгийн бүлгүүдийг (RISGs) байгуулах
эхний зорилго нь НҮБ-аас 2026 он хүртэл IYRP-ийг зарлах кампанит
ажил бөгөөд, үүнд нэн тэргүүний дараахь хоѐр зорилттой:
1. Бүс нутаг, улс орон, орон нутгийн түвшинд дэмжлэг үзүүлэх
байгууллагууд, засгийн газрын сүлжээг өргөжүүлэн, мэдлэгийг
түгээх , дээшлүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн хийх;
2. UNGA нь IYRP-ийг зарлан тунхаглан гэж үзэж ISG, FAO,
Монгол Улсын засгийн газар болон дэлхийн бусад
дэмжигчидтэй хамтран IYRP-ийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг
хангах чиглэлээр санал хүсэлт, удирдамж бэлтгэж (бүс нутгийн
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулна).
Бүс нутгийн хүчтэй хэлхээ холбоо, оролцогч талуудын мэдлэгээс
гадна RISG нь тухайн бүс нутгийнхаа голлох хэлээр илүү сайн
ойлгож , харилцаж чаддаг болох. Эдгээр нь бүх дэмжигч
байгууллагуудад хүчтэй, тэгш оролцоотой үйл явцыг хангаж,
цаашилбал, дэмжиж буй байгууллагууд, улс орнуудын оролцоо
өсөхийн хэрээр дэлхийн нэгдсэн нэг удирдлагыг бий болгохыг
хичээхээс илүүтэй бүс нутгийн зангилаа үүсгэх нь илүү үр дүнтэй
байх болно. Бүс нутаг даяар харилцан уялдаатай хандлагыг
хангахад ISG, FAO, Монгол Улсын Засгийн газрын үүрэг оролцоо нэн
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чухал хэвээр байх болно. 2021 оны 10-р сард болох Олон улсын
бэлчээрийн конгресс (IGC) ба Олон улсын байгалийн бэлчээрийн
эдэлбэрийн конгресс (IRC) нь RISG-ийн хоорондын уялдаа холбоог
хангах, түүнчлэн бүс нутгийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
хянуулан баталгаажуулах боломжийг олгоно.
Тиймээс дор хаяж дараах дөрвөн чухал үе шаттай байхаар
төлөвлөж байна:
1. НҮБ-ын ХХААБ-ын Зөвлөл (2020 оны 11-р сарын 30-наас 12-р
сарын 4)
2. НҮБ-ын ХХААБ-ын Бага хурал (2021 оны 6/7-р сар)
3. НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблей (2021 оны 9-р сарын 14-30)
4. IRC ба IGC хамтарсан конгресс (2021 оны 10-р сарын 23-29)
RISG нь ISG-ээс аль хэдийнэ санал болгосон IRC ба IGC-ийн
хамтарсан "бүс нутгийн ажлын хэсгүүд" дээр үндэслэнэ. Тэдний
ойрын анхаарлын төвд эдгээр дөрвөн чухал үйл явдал байх болно.
Гишүүнчлэл нь Хамтарсан Конгресст төлөвлөснөөс илүү өргөн байх
болно. Тэд 2022 ба түүнээс цаашид хугацаанд үргэлжлүүлэн
ажиллах хэрэгцээний чиг үүрэг байх бөгөөд бүрэн эрхээ тогтмол
шинэчлэн өөрчлөх шаардлагатай байна.
Хүлээгдэж буй үр дүн ба үйл ажиллагаа
2020 оны 11-р сарын эцэс гэхэд= Үр дүн: Дэмжигч засгийн газар,
байгууллагуудын тоог болон дэмжлэг үзүүлэх талаархи бодит үүрэг
амлалтыг (санхүүгийн болон эд хөрөнгийн) нэмэгдүүлэх,
Үйл ажиллагаа: Засгийн газар, ЕХ, Арабын орнуудын лиг гэх мэт бүс
нутгийн байгууллагуудын түвшинд лобби хийх.; сурталчилгаа,
харилцаа холбооны үйл ажиллагаа; IYRP цахим
лангуу
(www.iyrp.info) дээр хуваалцах баримтат кино эсвэл видео гэх мэт
харилцаа холбооны материалыг хөгжүүлэх; IYRP цахим лангуу
хуваалцах агуулгын хөгжил; бүс нутгийн / үндэсний түвшний
байгууллагуудыг тодорхойлох, тэдэнд хүрч ажиллах.
2021 оны 6-р сар гэхэд= Үр дүн: Дэмжигч засгийн газар,
байгууллагуудын тоо болон дэмжлэг үзүүлэх талаархи бодит
амлалтууд (санхүүгийн болон эд хөрөнгийн) тэлэлт; FAO бага
Хурлаар IYRP-ийн саналыг батлуулах,
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Үйл ажиллагаа: Засгийн газар, ЕХ, Арабын орнуудын лиг гэх мэт бүс
нутгийн байгууллагуудын түвшинд лобби хийх; сурталчилгаа,
харилцаа холбооны үйл ажиллагаа; шаардлагатай бол чуулганаас
өмнө онлайн кампанит ажил боловсруулах; НҮБ-ын ХХААБ-ын бага
хурлын үеэр улс орнуудаас болон төлөөлөгчдөөс ирүүлсэн хүсэлтэд
хариу өгөх боломжтой байх; Ром хот дахь мэдлэг олгох арга
хэмжээнүүдэд оролцох ба хажуугийн арга хэмжээ, гэх мэт зохион
байгуулалт, хэрэв биечилсэн уулзалт зохион байгуулбал нөөцийг
хуваарилах
2021 оны 9-р сард UNGA-ээр= Үр дүн: Дэмжигч засгийн газар,
байгууллагуудын тоо болон дэмжлэг үзүүлэх талаархи бодит
амлалтууд (санхүүгийн болон эд хөрөнгийн) тэлэлт; НҮБ-аас IYRPийн саналыг соѐрхон батлуулах, зарлуулах,
Үйл ажиллагаа: Засгийн газар, ЕХ, Арабын орнуудын лиг гэх мэт бүс
нутгийн байгууллагуудын түвшинд лобби хийх; сурталчилгаа,
харилцаа холбооны үйл ажиллагаа; НҮБ-ийн ЁА-аас өмнө онлайн
кампанит ажил боловсруулж, явуулах; Нью Йорк дахь мэдлэг олгох
арга хэмжээнд оролцох (ба) хажуугийн арга хэмжээ, төлөөлөгчдөд
зориулсан семинар, үзмэр, кино үзүүлэх гэх мэт зохион байгуулах
ба хэрэв биечилсэн
уулзалт зохион байгуулсан тохиолдолд энэ
зорилгоор нөөц хуваарилах.
2021 оны 10-р сард болох хамтарсан конгрессоор=
IYRP-ийн бүс нутгийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг
боловсруулж, эдгээр төлөвлөгөөг Конгресст хэлэлцүүлэх ба түүнийг
зөвшөөрөх Конгрессын тогтоолыг дэмжих. Конгрессын нарийн
бичгийн дарга нарын газар, төлөөлөгчдийг Конгрессын вэбсайт
болон IYRP-ийн цахим лангууны вэбсайтыг тогтмол шинэчлэх
замаар RISG-ийн үйл ажиллагааг үнэлэх болно.
Байгууллага
2020 оны 8-р сарын сүүлчээр IRC-ийн ба IGC Хороод болон ISGийн гишүүд дараахь 10 "бүс нутгийн ажлын хэсэг" –ийг байгуулах
тухай ба түүнд сайн дураараа оролцох саналыг асуусан юм. 2020
оны 10-р сард бусад бүх дэмжигч байгууллагууд болон засгийн
газруудыг эдгээр бүс нутгийн IYRP-ийн дэмжлэгийн бүлгүүд болгон
өргөжүүлэхийг зорьж, RISG-уудад улс , орон тус бүрээс дор хаяж
нэг хүн байхаар уриалж байна.
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RISG-ийн бүс нутгийн ангилал:











Зүүн Ази
Төв Ази ба Монгол
Өмнөд Ази
Далайн орнууд
Хойд Африк ба Ойрхи Дорнод
Зүүн ба Өмнөд Африк
Баруун ба Төв Африк
Европ ба Арктик
Хойд Америк (Канад, АНУ, Мексик)
Латин Америк ба Карибын тэнгис

ISG нь эхний ээлжинд эдгээр бүлгүүдийг (нэг нэгээр нь) хуралдуулж
үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх боловч , RISG-ийн гишүүд өөрсдийн
саналаар
бүсийн зохицуулагчаа болон
харилцаа холбооны
багуудаа сонгож, өөрсдийн стратеги, дотоод зохион байгууллалт,
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хугацааг
шийднэ. RISG нь ISG-тэй
зөвлөлдсөний үндсэн дээр дахин бүлэглэх эсвэл гишүүнчлэлээ
өөрчлөх шийдвэр гаргаж болно. Наад зах нь бүлэг бүр дараахь
дөрвөн ойрын хугацааны зорилтод анхаарлаа төвлөрүүлнэ гэж
найдаж байна.
1. ISG-ийн 2018 онд боловсруулсан “12 сарын сэдэв” болон IYRP
нээлттэй сурталчилгааны хуудсыг шинэчлэх, бүс нутгийн
онцлогт нийцүүлэх зорилгоор хянах.
2. Мэдээллийг
тодорхойлох,
байршуулах,
дэмжигч
байгууллагуудыг тоог нэмэх зэрэг IYRP цахим лангууны бүс
нутгийн хуудсыг удирдах
3. Конгрессын зохиогчдын боловсруулж буй Бүс нутгийн баримт
бичгүүдийн төслийг 2020 оны 11-р сарын 30-ны өдөр гэхэд
ирүүлэх эцсийн хугацааг хянах, шаардлагатай бол бүрэн эхээр
нь боловсруулахад туслах.
4. НҮБ-ын ХХААБ-ын Зөвлөлийн 2020 оны 11/12-р сарын
хуралдаан эхлэхэд шаардлагатай байгаа бүх хүсэлтэд хариу
өгөх.
RISGs нь ажлын явцын талаар ISG-д тогтмол тайлагнаж, шинэ
санал, санаачилгуудыг тухай бүр хуваалцах болно.

