Rețeaua pentru Biodiversitate și Servicii Ecosistemice
Rețeaua pentru Biodiversitate și Servicii Ecosistemice (BES-Net) reprezintă ”o rețea printre rețele” de punere în comun a
capacităților, care promovează dialogul dintre știință, politică și practică pentru a obține o gestionare mai eficace a biodiversității
și a ecosistemelor, contribuind la bunăstarea oamenilor pe termen lung și la o dezvoltare durabilă. Rețeaua este sprijinită de
activitățile directe de consolidare a capacităților (Trialogurile BES-Net), activități de stabilire de relații și un portal performant
– în cadrul căreia toate componentele se consolidează reciproc. BES-Net este găzduită de Programul Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD) și implementat prin parteneriate cu Ministerul German pentru Mediu, Conservarea Naturii și Siguranța
Nucleară (BMUB), Agenția Norvegiană de Mediu și SwedBio din cadrul Centrului de Reziliență din Stockholm. Prin intermediul
BES-Net, PNUD contribuie la activitatea de consolidare a capacităților Platformei Interguvernamentale pentru Biodiversitate
și Servicii Ecosistemice (IPBES). BES-Net facilitează și promovează dialogul pe subiecte care sunt în deplină concordanță cu
evaluările IPBES la nivel global și în domeniile de bază ale activității PNUD care țin de gestionarea biodiversității și a ecosistemelor.
BES-Net valorifică experiența PNUD-ului privind consolidarea capacităților la nivel de țară, profitând de pe urma cunoștințelor
acumulate din cele mai bune practici și din provocările din acest domeniu și aduce practicienii pe arena științifico-politică.
În implementarea mandatului său, BES-Net urmează o abordare incluzivă, colaborând cu Acordurile Multilaterale de Mediu
relevante și apelând la sprijinul multor altor organizații partenere.

Activitățile BES-Net

Portalul BES-Net
Portalul BES-Net oferă un ghișeu unic pentru informații relevante cu privire la politici și materiale de învățare, ghidând utilizatorii
prin sursele de informații tematice și instrumentele metodologice existente și oferind acces la materiale de învățare și informații
succinte cu privire la politici. Acesta promovează dialogul pe marginea acelorași domenii tematice în care se efectuează
evaluările IPBES, precum și în domeniile de bază ale activității PNUD ce ține de gestionarea biodiversității și ecosistemelor
pentru dezvoltare. De asemenea, oferă caracteristici interactive pentru membrii rețelei ca să interacționeze și să colaboreze în
întrebări politice specifice.
Sunt disponibile module complete privind degradarea și restabilirea terenurilor, polenizatorii, polenizarea și producerea alimentelor,
adaptarea bazată pe ecosistem, precum și privind finanțarea biodiversității.
Caracteristicile interactive ale paginii web permite utilizatorilor să:
• Sugereze conținut nou (o organizație, o sursă pentru bibliotecă, un expert);
• Solicite elaborarea unei informații succinte cu privire la unele politici;
• Identifice o lacună de cunoștințe;
• Întrebe/afle opinia experților; și
• Împărtășească experiența și informațiile prin intermediului forumurilor on-line.
Vă atragem atenția asupra faptului că elementele paginii web actuale ale IPBES se află la stadiul de finalizare, în colaborare cu IPBES.
Facilitatea de Stabilire de Relații
Facilitatea de stabilire de relații a BES-Net actualmente găzduiește secția posturi vacante gestionată de BES-Net, care oferă
informații cu privire la locurile de muncă și de practică disponibile în domeniul biodiversității și serviciilor ecosistemice. La
timpul cuvenit, va oferi de asemenea și alte elemente de stabilire a relațiilor, în dependență de necesitățile Rețelei BES-Net.
Trialogurile BES-Net
Activitățile directe de consolidare a capacităților – “Trialogurile” BES-Net– reprezintă niște dialoguri dintre mai multe părți
interesate care se axează pe întrebări politice specifice la nivel național și regional. Prin facilitarea discuțiilor fructuoase dintre
cele trei comunități BES-Net politică, științifică și practică, Trialogurile își propun să contribuie la abordarea unor aspecte politice
specifice pentru a ajuta la deblocarea remanierilor în traiectoria de dezvoltare a societăților orientate spre durabilitate.
În mod specific, Trialogul va:
1. Asigura legătura dintre comunitățile științifice, politice și practice prin intermediul unui dialog intercultural;
2. Crea un spațiu partajat pentru efectuarea evaluării în comun a cunoștințelor relevante la nivel regional și crearea de comun
acord a opțiunilor politice potrivite pentru nivelul local; și
3. Elabora o agendă de acțiuni comună.

În cadrul primei runde, Trialogurile BES-Net au drept scop sprijinirea aplicării evaluărilor tematice finalizate ale IPBES. Trialogurile
sunt actualmente finanțate de BMUB cu un sprijin financiar complementar din partea SwedBio.
Trialogurile oferă:
• O pregătire specializată, inclusiv selectarea orientată a participanților din cele trei comunități științifică/a deținătorilor
de cunoștințe, politică și practică pentru a asigura ca persoanele să poată contribui eficient la discuții și să dispună de
putere de luarea a deciziilor urmare a discuțiilor. Procesul care va conduce la Trialog, va include elaborarea participativă
a unui document de referință, instruirea unui co-facilitator local și selectarea și instruirea prezentatorilor;
• O metodologie performantă pentru Trialogul, care are drept scop asigurarea legăturii dintre culturi și dintre comunitățile
științifice, politice și practice oferă o înțelegere mai profundă a perspectivelor și practicilor diverse, creează un spațiu
partajat pentru evaluarea în comun a cunoștințelor relevante la nivel regional și elaborarea unei agende de acțiuni
comune. Fiecare eveniment va fi co-facilitat de o echipă alcătuită dintr-un facilitator la nivel global și unul local;
• Un document bazat pe rezultat orientat către acțiune, care include un set de activități concrete care sunt în cadrul
mandatului/capacității comunității Trialogului, identificând posibilitățile pe care le oferă politicile și oportunitățile
de a promova integrarea biodiversității în programele pentru dezvoltare. Parteneriatele regionale și naționale sunt
instituite pentru a oferi sprijin și a asigura continuitatea agendelor de acțiuni comune și pentru a crea rețele regionale.
O monitorizare sistematică pentru a permite o diseminare pe scară largă a rezultatelor evenimentului și pentru ca
participanții să continue să discute problemele abordate de Trialoguri în regim online, cu o comunitate mai largă de
practicieni găzduiți pe portalul BES-Net; și
• O metodologie performantă pentru a monitoriza și evalua impactul consolidării capacităților Trialogurilor care va
informa cu privire la îmbunătățirea continua a acestora.
Trialogurile regionale vor fi niște evenimente cu o durată de trei zile, care va include un segment de nivel înalt cu presă și
reprezentanți de rang înalt din cadrul Guvernelor relevante și alți actori de bază din domeniu. Evenimentul va întruni în jur de
50 de participanți din până la 5 țări diferite din regiune și va fi organizat cu sprijinul țării-gazde, Centrului Regional PNUD și
reprezentanților PNUD din țările respective, precum și din partea partenerilor regionali.
Primul Trialog BES-Net în Europa de Est
Europa de Est a fost selectată ca regiune în care să fie organizat primul Trialog cu privire la Polenizatori, Siguranța Alimentară
și Dezvoltarea Rurală, utilizând constatările din evaluarea IPBES. Evenimentul va avea loc la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, pe
18-20 octombrie 2017, fiind găzduit de Ministerul Federal al Mediului și Turismului al Bosniei și Herțegovinei în calitate de Punct
Focal al IPBES, cu sprijinul Fondului Regional Deschis pentru Europe 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.
Evenimentul va întruni în jur de 50 de părți interesate din Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Moldova și Muntenegru
reprezentând toate cele trei comunități BES-Net de agricultori locali și apicultori, oameni de știință și factori de decizie politică.
Evenimentul va include, de asemenea, un segment de nivel înalt cu participarea presei.
În cadrul Trialogului, participanții vor evalua în comun situația actuală, inclusiv impactul economic și factorii care cauzează
declinul polenizatorilor în regiune, cum acesta afectează biodiversitatea precum și serviciile pe care polenizatorii le oferă în
agricultură, afacerile agricole și securitatea alimentară, și beneficiile asociate, importante în rezultatul gestionării sustenabile a
polenizatorilor și a habitatului acestora în scopul adaptării bazate pe ecosistem. Mai multe informații le puteți obține pe http://
www.besnet.world/node/1936.
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