НҮБ-ын Хөдөө аж ахуйн дэд хороо Бэлчээрийн ба Мал
аж ахуй эрхлэгчдийн Олон улсын жилийг баталлаа
Бэлчээрийн ба мал аж ахуй эрхлэгчдийн Олон улсын жил (БМОУЖ)
-ийг санаачлан хэрэгжүүлэхэд нь маш том алхам боллоо. НҮБ-ын
Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага (ХХААБ) -ын Хөдөө аж ахуйн дэд
Хороо (ХААДХ) нь
өнгөрсөн долоо хоногт болсон цахим
хуралдаанаараа Монгол Улсын Засгийн газраас 2026 онд БМОУЖ-ыг
зарлан тунхаглах саналыг дэмжлээ.
Дэлхийн нэгдсэн хүчин чармайлтын дагуу олон тооны үндэсний З
асгийн газрууд, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд болон хамгийн
түрүүнд иргэний нийгэмийн , түүний дотор бэлчээрийн мал аж ахуй
эрхэлдэг * байгууллагууд нь ХААДХ-ийн уулзалтад зориулж
тусгайлан байгуулсан "цахим лангуу" -г (www.iyrp.info) дэмжиж
захидал, лого илгээсэн юм. Энэ уулзалтад монголчуудын саналыг
хэлэлцэх үед бүх тивийн 150 гаруй байгууллага түүнийг дэмжиж
байгаагаа илэрхийлсэн байна.
Уулзалтын 4 дэх өдөр НҮБ-ын ХХААБ дахь Монгол Улсын Элчин
сайд, эрхэмсэг ноён Ц. Жамбалдорж нь бэлчээрийн мал аж ахуй нь
олон сая хүний амьжиргааны эх үүсвэр, экосистем, биологийн олон
янз байдлыг хамгаалсан тогтвортой хүнсний үйлдвэрлэлийн систем
гэж танилцуулсан. Тэрээр ХААДХ нь БМОУЖ-ийг батлахыг уриалж,
бэлчээрийн газар, бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчид дэлхийн
хүнсний аюулгүй байдал, экосистемийн үйлчилгээнд ямар ач
холбогдолтой болохыг дэлхий нийтийн анхаарлыг дээшлүүлэхийг
уриалав. Тэрээр энэхүү саналыг дэмжиж буй дэлхий дахины мал аж
ахуйн талаархи байгууллагуудад талархал илэрхийлэв.

Бусад орны олон илтгэгчид Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд (ТХЗ) ыг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах, НҮБ-ын одоогийн Өрхийн аж
ахуй эрхлэгчид-газар тариалангийн арван жил (2019–28) болон
удахгүй болох Экосистемийг сэргээх арван жилийн (2021–30) үйл
ажиллагаанд хувь нэмэр оруулахад чиглэсэн Монгол Улсын
санаачилгын ач холбогдлыг онцлон тэмдэглэв.
2020 оны 10-р сарын 2-ны өдөр хийсэн эцсийн мэдэгдэлдээ ХААДХ
нь үндэсний эдийн засагт хувь нэмэр оруулах, олон сая хүний
амьжиргаа, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, экосистемийн
үйлчилгээ үзүүлэх, ялангуяа хуурай газар, уулархаг бүсэд бэлчээрийн
газар, бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчид чухал үүрэг гүйцэтгэдэг
болохыг хүлээн зөвшөөрөв. Энэ нь бэлчээрийн газар, бэлчээрийн мал
аж ахуй нь ТХЗ-д ихээхэн хувь нэмэр оруулах боломжийг хүлээн
зөвшөөрсөн явдал болов. Мөн
уур амьсгалын өөрчлөлтийн
нөлөөлөл гэх мэт бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчид болон
бэлчээрийн газруудад тулгарч байсан олон бэрхшээлийг хүлээн
зөвшөөрсөн болно. Техникийн болон бодлогын хөтөлбөрүүддээ
эдгээрийг системтэй авч үзэхийн тулд НҮБ-аас бэлчээрийн болон
бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэх чиглэлээр үйл ажиллагаагаа
тогтмолжуулахыг хүссэн юм.
COAG нь Гишүүн орнуудын болон Олон улсын, Үндэсний болон
Орон нутгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудын; Нэгдсэн
Үндэстний Байгууллагуудын; БМОУЖ байгуулах тухай олон улсын
байгууллагуудын Монгол Улсын саналд өргөн дэмжлэг дэмжлэг,
туслалцаа үзүүлсэнийг хүлээн зөвшөөрч талархал илэрхийлэв.
Энэхүү саналыг 2020 оны 12-р сард ХХААБ-ийн Зөвлөлийн
хуралдаан, 2021 оны 6-р сард болох ХХААБ-ийн бага хуралд
үргэлжлүүлэн оруулах бөгөөд 2021 оны 10-р сард хүлээгдэж буй
НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблейн Хурлаар албан ёсоор батлан тунхаглах
болно.
* Бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчид ”гэдэг нь амьжиргааны үндсэн эх үүсвэр нь байгалийн
өвс ургамал бүхий бэлчээр, ихэвчлэн бэлчээрийн газар гэж нэрлэдэг, нутагт голчлон
маламьтдыгөсгөн үржүүлэхээс хамааралтай хүмүүс юм

