Trialogul BES-Net cu privire
la Polenizatori, Siguranța Alimentară și Dezvoltarea Rurală
Sarajevo, 18– 20 octombrie, 2017
Agendă
Prin intermediul BES-Net, PNUD contribuie la eforturile de consolidare a capacităților Platformei Interguvernamentale pentru
Biodiversitate și Servicii Ecosistemice (IPBES). BES-Net facilitează și promovează dialogul dintre cele trei comunități științifică,
politică și practică, pe marginea subiectelor aferente evaluărilor IPBES la nivel global. Primul Trialog BES-Net cu privire la
Polenizatori, Siguranța Alimentară și Dezvoltarea Rurală se va desfășura la Sarajevo (Bosnia și Herțegovina), pe data de 18-20
octombrie 2017, evenimentul fiind găzduit de Ministerul Federal al Mediului și Turismului din Bosnia și Herțegovina în calitate
de Punct Focal al IPBES, cu sprijinul Fondului Regional Deschis pentru Europa de Sud-Est – Biodiversitatea (ORF-BD) care este
finanțat de Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și implementat de Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Evaluarea IPBES la nivel global evidențiază declinul polenizatorilor și a serviciilor de polenizare la scară mondială. Participanții
la Trialog vor evalua în comun situația actuală în regiunea Europei de Est, inclusiv impactul economic și factorii ce cauzează
declinul polenizatorilor în regiune, cum acesta afectează biodiversitatea și serviciile pe care polenizatorii le oferă în agricultură,
afaceri agricole și securitatea alimentară și co-beneficiile importante din gestionarea durabilă a polenizatorilor și a habitatului
acestora în scopul adaptării bazate pe ecosistem.
Obiectivele Trialogului sunt:
1. Sensibilizarea cu privire la constatările evaluării IPBES la nivel global aferente polenizatorilor și producerii alimentelor;
2. Crearea unui spațiu partajat pentru evaluarea în comun a cunoștințelor relevante pentru regiune cu privire la polenizatori,
siguranța alimentelor și dezvoltarea rurală și co-crearea opțiunilor de politici locale adecvate; și
3. Elaborarea unei agende de acțiuni comune.
4.
Ziua 1: Miercuri, 18 octombrie
5.

Ora

Activitatea

08:30 – 09:00

Înregistrarea

09:00 – 09:40

SESIUNEA DE DESCHIDERE

09:40 – 10:00

SESIUNEA INTRODUCTIVĂ: Obiectivele Trialogului

10:00 – 11:15

SESIUNEA TEMATICĂ I: Valoarea Polenizării și a Polenizatorilor – O celebrare interactivă a
multiplelor valori ale polenizatorilor

11:15 – 11:30

Pauză de cafea cu tematica bacelor

11:30 – 12:30

SESIUNES TEMATICĂ II: Discurs de bază. “Există oare o problem și de unde știm?

12:30 – 14:00

Statutul și Tendințele Polenizatorilor, Polenizarea și Siguranța Alimentară”. Discurs de bază
ținut de expertul IPBES la nivel global și experți regionali privind motivele îngrijorării globale,
rezultatele evaluării IPBES la nivel global și regional și implicații privind producerea alimentelor,
dezvoltarea rurală și economiile regionale cu privire la vegetație.

14:00 – 19:00

Prânz

19:00 –

VIZITĂ ÎN TEREN: Vizitarea unei selecții de zone în împrejurimile orașului Sarajevo, și discutarea
problemelor aferente polenizatorilor gestionați și sălbatici din apropierea orașului Sarajevo cu
practicienii locali.
Cina

Ziua 2: Joi 19 octombrie
Activitatea

Ora
09:00 – 09:15

Revizuirea Zilei 1

09:15 – 11:15

SESIUNEA TEMATICĂ III: Grupul 1 “Factorii Regionali și Naționali care cauzează Schimbări în
Polenizatori și Serviciile de Polenizare”. Un grup format din factori de decizie politică și oameni
de știință din regiune care vor prezenta și vor dezbate factorii schimbării la nivel național, vor
identifica punctele comune aferente amenințărilor cu care se confruntă populațiile de albine la
nivel regional și vor scoate în evidență orice deferență de situații din țările Europei de Est

11:15 – 11:45

Pauză de cafea cu tematica mierii

11:45 – 13:30

SESIUNEA TEMATICĂ IV: Târgul Inovațiilor – Idei Inovative de abordare a problemelor și de
valorificare a oportunităților disponibile

13:30 – 15:00

Prânz

15:00 – 18:00

SESIUNEA TEMATICĂ V: Opțiuni de Politici și de Gestionare pentru a aborda riscurile și
oportunitățile – O sesiune a grupului de lucru cu scopul de a identifica opțiunile politice
relevante la nivel local

19:00 –

Cina

Ziua 3: Vineri 20 octombrie
Activitatea

Ora
08:30 – 09:45

SESIUNEA TEMATICĂ IV ȘI V: În paralel cu Dejunul la Nivel Înalt, participanții finalizează
prezentarea activității lor expunând ideile și acțiunile inovative aferente politicilor și gestionării,
fiind dispuși să le comunice invitaților de rang înalt și presei

08:30 – 09:45

DEJUN LA NIVEL ÎNALT: Mesajele-cheie ale evaluării IPBES la nivel global, urmare a sesiunilor
Trialogului, sunt discutate de autoritățile guvernamentale de nivel înalt, donatori și parteneri

09:45 – 10:15

Conferință de Presă

10:15 – 10:45

Arată și Descrie

10:45 – 13:00

SESIUNEA TEMATICĂ V: Panel 2 “Modalități de Progresare și de menținere a Ritmului”. Un grup
format din organizații naționale și internaționale de oferire a resurselor vor veni cu comentarii
și vor identifica modalități de sprijinire a ideilor și acțiunilor rezultate din Trialog prin inițiative
continue la nivel național și regional

13:00 – 14:30

Prânz

14:30 – 16:00

SESIUNEA TEMATICĂ V: Sesiune a grupului de lucru scopul identificării opțiunilor politice
relevante la nivel local care urmează să fie incluse în Documentul privind Rezultatele Trialogului

16:00 – 16:15

Moment de Reflecție și Evaluare

16:15 – 16:45

SESIUNEA DE ÎNCHEIERE

