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)RISGs(الدولیة للمراعي والرعاة التحضیریة لمجموعات الدعم اإلقلیمیة للسنة  اتالعملی  
 

األھداف:  

التابعة لمنظمة األغذیة والزراعة من خالل  2020من أجل لجنة الزراعة لعام الدولیة للمراعي والرعاة تم دعم حملة الترویج للسنة 
من مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاعین العام والخاص  150أكثر من شبكة قویة للغایة وحیویة ونشطة وعالمیة تضم 

حكومة على األقل. یمكن االستفادة من ھذه الشبكة بقوة أكبر في الفترة التي تسبق  25 إضافةً لـ، جمعیاتوالمنظمات والتعاونیات وال
، وتبادل معلومات إنشاء نقاط اتصال إقلیمیة للتعاون ، من خالل 2021) في سبتمبر UNGAانعقاد الجمعیة العامة لألمم المتحدة (

) ومنظمة األغذیة والزراعة وجھات أخرى على IYRPللسنة الدولیة للمراعي والرعاة (مجموعة الدعم الدولیة  ISGبدعم من 
)، وغیرھا على NSG(قبل حكومة منغولیا، ومجموعة الدعم الوطنیة المنغولیة من  للدعم المقدم  ضافةھذا باإل الصعید العالمي،

المستویین اإلقلیمي والوطني.  

 أن تقوم في القیام بحملة من أجل (RISGs) إلنشاء مجموعات دعم إقلیمیة للسنة الدولیة للمراعي والرعاة ساسیةاأل غایةمثل التت
من  ، 2026 في عام   )(IYRPالدولیة للمراعي والرعاة للسنة الدولیة بتعیین األمم المتحدة   ً ذلك انطالقا :ھدفین مباشرینو   

توسیع شبكة المنظمات الداعمة والحكومات في المناطق وعلى المستویین القطري والمحلي من خالل االستمرار في زیادة الوعي  - 1
؛ و  

مجموعة  )، من خالل العمل مع(IYRPأن الجمعیة العامة لألمم المتحدة حددت السنة الدولیة للمراعي والرعاة  على فرض. ب2
الدعم الدولیة ومنظمة األغذیة والزراعة وحكومة منغولیا والجھات الداعمة العالمیة األخرى، إلعداد اقتراحات وتوجیھات لتخطیط 

(خطط العمل اإلقلیمیة). مناطقھا اإلقلیمیةفي  )  (IYRPللمراعي والرعاة وتنفیذ السنة الدولیة   

رفة الفئات ذات الصلة، یمكن لمجموعات الدعم اإلقلیمیة للسنة الدولیة للمراعي والرعاة باإلضافة إلى وجود روابط إقلیمیة قویة ومع
)ISG "التواصل بشكل أفضل بلغات منطقتھم. كما یمكنھم ضمان عملیة تشاركیة قویة ومنصفة لجمیع المنظمات الداعمة. عالوة (

نقاط اتصال إقلیمیة سیكون أكثر كفاءة من محاولة إنشاء مركز على ذلك، مع تزاید قائمة المنظمات والبلدان الداعمة ، فإن إنشاء 
لضمان اتباع نھج منسق عبر  اً ومنظمة األغذیة والزراعة وحكومة منغولیا مھم) ISG(عالمي. وسیظل دور مجموعة الدعم الدولیة 
 2021) في أكتوبر IRCللمراعي () والمؤتمر الدولي IGCألراضي العشبیة (السھوب والمناطق. سیوفر المؤتمر الدولي المشترك ل

من خطط )RISGsالدعم اإلقلیمیة للسنة الدولیة للمراعي والرعاة (لضمان التنسیق بین مجموعات   فرصةً  لتحقق  ً عن ا ، فضال
.خبراء المدقیقینالعمل اإلقلیمیة ومراجعتھا من قبل ال  

:رئیسیةأنشطة  تنظیم أربعة لذلك، من المتوقع   

-نوفمبر  30والزراعة ( مجلس منظمة األغذیة 1 )2020دیسمبر  4   

)2021مؤتمر منظمة األغذیة والزراعة (یونیو / یولیو  2  

-14الجمعیة العامة لألمم المتحدة ( 3 )2021سبتمبر  30  

-IGC ()23ألراضي العشبیة (ا) و المؤتمر الدولي المشترك للسھوب وIRCالمؤتمر الدولي للمراعي ( 4 أكتوبر / تشرین  29
)2021األول   

إلى "مجموعات العمل اإلقلیمیة" التي اقترحتھا بالفعل  )RISGsمجموعات الدعم اإلقلیمیة للسنة الدولیة للمراعي والرعاة (وستستند 
على التركیز المباشر لعمل ھذه المجموعات سیكون كما . IGCو  IRC المؤتمر المشترك لـلغرض المشاركة مع  ISGمجموعة 
وما بعده  2022المشترك. وسیكون استمرار عملھا في عام  مؤتمرستكون العضویة أوسع من تلك المتوخاة للاألربعة. نشطة ھذه األ

الموضوعیة لى الحاجة و  اً ع كز .الرسمیةمراجعة لل اً األرجح خاضع سیكون على اكم، مرت  
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األنشطة والنتائج المتوقعة:  

 

= 2020بنھایة شھر نوفمبر   

عدد الحكومات والمنظمات الداعمة وااللتزامات الملموسة للدعم (المالیة والعینیة)النتیجة المتوقعة: التوسع في   

 

األنشطة: الضغط على مستوى الحكومات والھیئات اإلقلیمیة مثل االتحاد األوروبي وجامعة الدول العربیة وما إلى ذلك ؛ أنشطة 
 موقعلم الوثائقیة أو أشرطة الفیدیو لتتم مشاركتھا في امعلومات؛ تطویر مواد اإلعالن مثل األفالالالترویج، اإلعالن وتبادل 
موقع اإللكتروني للسنة الدولیة التطویر المحتوى لتتم مشاركتھ في ) ؛ www.iyrp.info( للمراعي والرعاةاإللكتروني للسنة الدولیة 

/ الوطنیة.على المستویات اإلقلیمیة ) ؛ والوصول وتحدید المنظمات المعنیة IYRPللمراعي والرعاة (  

 

= 2021بحلول یونیو   

) ؛ تصدیق مؤتمر المالیة والعینیةالتوسع في عدد الحكومات والمنظمات الداعمة وااللتزامات الملموسة للدعم ( النتیجة المتوقعة: 
منظمة الزراعة واألغذیة على اقتراح السنة الدولیة للمراعي والرعاة  

ت اإلقلیمیة مثل االتحاد األوروبي وجامعة الدول العربیة وما إلى ذلك ؛ أنشطة األنشطة: الضغط على مستوى الحكومات والھیئا
؛ تطویر وإجراء حملة عبر اإلنترنت قبل المؤتمر (إذا لزم األمر)؛ توفیر اإلمكانیة لالستجابة وتبادل المعلوماتالترویج واإلعالن 

) توعیة نشطةوالزراعة ؛ المشاركة في و / أو تنظیم (أ) نشاط (أللطلبات الواردة من البلدان والمندوبین في مؤتمر منظمة األغذیة 
في حال عقد اإلجتماع بحضور األشخاص و لیس في روما (مثل األحداث الجانبیة وما إلى ذلك) وتخصیص الموارد لھذا الغرض  

.عبر االنترنت  

 

= 2021) في سبتمبر UNGAبالتزامن مع اجتماع الجمعیة العامة لألمم المتحدة (  

النتیجة المتوقعة:  التوسع في عدد الحكومات والمنظمات الداعمة وااللتزامات الملموسة للدعم (المالي والعیني) ؛ مصادقة الجمعیة 
)IYRPالعامة لألمم المتحدة على اقتراح السنة الدولیة للمراعي والرعاة (  

ألوروبي وجامعة الدول العربیة وما إلى ذلك ؛ أنشطة األنشطة: الضغط على مستوى الحكومات والھیئات اإلقلیمیة مثل االتحاد ا
وتبادل المعلومات؛ تطویر وتنفیذ حملة عبر اإلنترنت قبل انعقاد الجمعیة العامة لألمم المتحدة ؛ المشاركة في و / واإلعالن الترویج 

والمعارض وعروض األفالم وما إلى  في نیویورك (مثل األحداث الجانبیة والندوات للمندوبین (أ) نشاط (أنشطة) توعیةأو تنظیم 
ذلك) وتخصیص الموارد لھذا الغرض في حال عقد اإلجتماع بحضور األشخاص و لیس عبر االنترنت.  

 

= 2021في أكتوبر  IGCو  IRCبحلول عقد المؤتمر المشترك لـ   

لدعم ، وضمان تمثیل ھذه للمراعي والرعاة  إعداد مسودة خطط العمل اإلقلیمیة للسنة الدولیة  ً ھا  في المؤتمر إضافة الخطط ومناقشت
قرارات المؤتمر. سیتم إطالع أمانة المؤتمر والمندوبین على عمل مجموعات الدعم اإلقلیمیة للسنة الدولیة للمراعي والرعاة 

)RISG مراعي والرعاة موقع اإللكتروني للسنة الدولیة لللا) من خالل التحدیثات المنتظمة على موقع المؤتمر المشترك كذلك على
)www.iyrp.info(.  
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 التنظیم 

  ISGومجموعة ) CCالمستمرة ( IGC) ولجنة CCالمستمرة ( IRC، تمت دعوة أعضاء لجنة  2020في نھایة أغسطس 
، ستتم دعوة جمیع  2020. في أكتوبر / تشرین األول تالیة" العشر الفئات مجموعات الدعم اإلقلیمیة في إحدى " لشغل مقعد للتطوع 

، بھدف )IYRPالدولیة للمراعي والرعاة (المنظمات والحكومات الداعمة األخرى لتوسیع ھذه المجموعات في مجموعات دعم السنة 
.)RISGsلرعاة (الدعم اإلقلیمیة للسنة الدولیة للمراعي واوجود شخص واحد على األقل لكل دولة في كل من مجموعات ضمان   

): RISGsفئات مجموعات الدعم اإلقلیمیة للسنة الدولیة للمراعي والرعاة (  

Ø شرق اسیا  
Ø آسیا الوسطى ومنغولیا  
Ø جنوب آسیا  
Ø أوقیانوسیا  
Ø شمال أفریقیا والشرق األوسط  
Ø شرق وجنوب أفریقیا  
Ø غرب ووسط أفریقیا  
Ø أوروبا والقطب الشمالي  
Ø دة والمكسیك)أمریكا الشمالیة (كندا والوالیات المتح  
Ø أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي  

 

مجموعات الدعم  في البدایة ھذه المجموعات (واحدة تلو األخرى) لبدء عملھا ، ولكن أعضاء ) ISGمجموعة الدعم الدولیة ( ستدعو
سینتخبون رؤسائھم وفرق االتصال الخاصة بھم، ویقررون استراتیجیاتھم الخاصة  RISG اإلقلیمیة للسنة الدولیة للمراعي والرعاة 

أن  مكن أیضًا  اخلیة. ی لد النھائیة ا إعادة تجمیع أو  RISGs مجموعات الدعم اإلقلیمیة للسنة الدولیة للمراعي والرعاة قررتوالمواعید 
على أربع مھام فوریة:حد أدنى ك. من المتوقع أن تركز كل مجموعة ISGتغییر عضویتھا بالتشاور مع   

بالشكل  للمراعي والرعاة المفتوحة للسنة الدولیة  ات اإلعالمیة" والنشراً لمراجعة "موضوعات االثني عشر شھر .1
المعنیة طقا، من أجل تحدیثھا وتكییفھا مع المن 2018في  ISG طورتھا مجموعة الذي   

، بما في ذلك تحدید  IYRPللموقع اإللكتروني للسنة الدولیة للمراعي والرعاة  إلدارة الصفحة اإلقلیمیة .2
المعلومات وتحمیلھا، وإضافة المزید من المنظمات الداعمة  

المؤتمر والمساعدة في االنتھاء منھا ، في الوقت  خبراءلمراجعة األوراق اإلقلیمیة التي یجري تطویرھا من قبل  .3
.(إذا لزم األمر) 2020نوفمبر  30املة في الك بحاثالمناسب لتقدیم األ  

االستجابة ألي طلبات حسب الحاجة في الفترة التي تسبق دورة مجلس منظمة األغذیة والزراعة في نوفمبر /  .4
.2020دیسمبر   

 

االت RISGستنتخب مجموعات  ًا من فریق اتص یكون جزء ًا ل ا واحد العالمي. قد ترغب  ISG مجموعة الدعم الدولیة شخصً
عن التقدم  ISG مجموعة  تقاریر منتظمة إلى RISGالمجموعات التي تشترك في اللغات في التشاور مع بعضھا البعض. ستقدم 

جدیدة للمشاركة. اً أفكار كما ستحاول أن تقدم الذي تحرزه،   


