اإلعالن عن تحالف الراغبين في الملقحات
على اعتبار أن الملقحات تمثل عنصرً ا أساسيًا للحفاظ على التنوع البيولوجي وصيانة النظم البيئية األرضية الطبيعية
وخدمات النظام البيئي الرئيسية ،بما في ذلك إنتاج األغذية ،ولتكييف نظم اإلنتاج الغذائي مع تغير المناخ ،وهي إذن تقدم
لً قويًا يوضح إلى أي مدى ترتكز التنمية المستدامة على التنوع البيولوجي ،بما في ذلك تحسين األمن الغذائي لسكان
مثا ً
العالم،
ونظرً ا للقلق البالغ إزاء الحالة الراهنة والمستقبلية للملقحات والتلقيح الحيواني ،كما هو موضح في الرسالة الرئيسية للتقييم
المواضيعي الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية
( )IPBESبشأن الملقحات والتلقيح وإنتاج الغذاء ،والتي تشير إلى أن الملقحات مهددة على سبيل المثال بتغير استخدام
األراضي وإدارة زراعتها بشكل كثيف وغير مناسب ،بما في ذلك استخدام مبيدات اآلفات الزراعية ،والتلوث البيئي ,وهجوم
األنواع الغازية الغريبة ومسببات األمراض وتغير المناخ،
وترحيبًا باألدوات والتوجيهات التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة والشركاء في إطار المبادرة
الدولية لحفظ الملقحات والستخدام المستدام لها ،واقتناعًا بأن أي تطورات قادمة ينبغي أن تقوم على هذه األدوات
والتوجيهات،
واقتناعًا بأن الزخم السياسي يمكنه تشجيع اتخاذ التدابير السياسية واإلجراءات البتكارية بهدف حماية الملقحات

فإننا نتعهد باآلتي:
 .1اتخاذ إجراءات لحماية الملقّحات وموائلها من أجل وقف انخفاض عددها والعمل على زيادته ،مع مراعاة إمكانياتنا
وأولوياتنا الوطنية واإلقليمية والدولية ،ويشمل ذلك وضع استراتيجيات للعمل على:
تعزيز الموائل المواتية للملقحات ،من خالل الممارسات الزراعية المستدامة مثل الزارعة البيئية وتحسين إدارة
الملقحات ،والحد من المخاطر الناجمة عن اآلفات ومسببات األمراض واألنواع الغازية ,وتجنب أو تقليل استخدام
مبيدات اآلفات الضارة على الملقحات البرية والداجنة ،وتطبيق تدابير مناسبة إلدارة المخاطر ،والوصول لبدائل
لستخدامها
وسوف نقوم بذلك من خالل وضع وتيسير وتنفيذ استراتيجيات للتلقيح (إذا لم يكن ذلك قد تم بالفعل) ،بما يتماشى
مع التقييم المواضيعي الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات
النظم البيئية بشأن الملقحات والتلقيح وإنتاج األغذية.
 .2مشاركة الخبرات والدروس المستفادة في وضع وتسهيل وتنفيذ استراتيجيات التلقيح هذه ،ولسيما مشاركة المعرفة
بالنهج والبتكارات الجديدة وأفضل الممارسات ،وذلك بكل شفافية وصراحة
 .3التواصل مع مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة (من بينهم مؤسسات األعمال والمنظمات غير الحكومية
والمزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات المحلية) والسعي إلى التعاون معهم بشأن الحاجة إلى
حماية الملقحات
ً

 .4إجراء األبحاث التي ستساعد بدورها على سد الثغرات المعرفية في موضوع حفظ الملقحات
 .5الدعم والتعاون المتبادلين مع بعضنا البعض ومع جميع الدول والمنظمات الشريكة الراغبة في النضمام إلينا
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من أجل القيام بذلك ،فإننا بموجب هذه الوثيقة نعبر عن رغبتنا في أن نكون شري ًكا في تحالف الراغبين في الملقحات.
ومن جانبنا ،سوف نحرص على التواصل مع الشركاء الجدد المحتملين بهدف توسيع نطاق التحالف .وسوف نعلن عن كل
ما نصل إليه من نتائج في هذا الصدد خالل اجتماعات مؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي.
اإلعالن عن تحالف الراغبين في الملقحات
الموقع في……,..
التاريخ:
نيابة عن الحكومة
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