مرکز امور بينالملل و هماهنگي ديپلماسي آب و برق
کارگروه تغيير اقليم با رويکرد بينالمللي

 -1مشخصات جلسه :
شماره جلسه28 :

تاريخ1400/02/20 :

مكان :به صورت مجازی زمان جلسه 10 :الي 11:00

 -2اعضاء جلسه :
حاضران:
 سرکار خانم دکتر رحيمي (معاونت محترم پشتيباني صنعتي مرکز امور بينالملل و هماهنگي ديپلماسي آب و
برق وزارت نيرو و رييس کارگروه)
 جناب آقای مهندس تبيانيان (نماينده محترم سنديكای صنعت برق ايران و دبير کارگروه)
 جناب آقای مهندس قلخاني (نماينده محترم شرکت مديريت منابع آب ايران)
 سرکار خانم مهندس عبادتي (عضو محترم خبره)
 آقای مهندس دودانگه (همكار محترم سرکار خانم مهندس گلريزان -نماينده محترم شرکت مهندسي آبفای
کشور)
 جناب آقايان مهندس محمدی (همكار محترم جناب آقای مهندس مقيمي -نماينده محترم شرکت توانير)
 جناب آقای مهندس خادم (نماينده محترم ساتبا)
 جناب آقای مهندس جاللي (نماينده محترم پژوهشگاه نيرو)
غايبين:
 سرکار خانم دکتر سرابي (همكار محترم سرکار خانم دکتر لطفي  -نماينده محترم معاونت آب و آبفا)
 -3دستور جلسه:
 .1ارائه گزارش نشست مجازی کميته انطباق توسط نماينده شرکت مهندسي آبفای کشور
 .2بحث و تبادل نظر در خصوص وبگاه کارگروه تغيير اقليم با رويكرد بينالمللي
 .3ارائه اخبار تغيير اقليم
 .4پرسش و پاسخ
 -4خالصه مذاکرات:
الف) ارائه گزارش نشست مجازي کميته انطباق توسط نماينده شرکت مهندسي آبفاي کشور
در ابتدای جلسه آقای مهندس دودانگه نماينده محترم شرکت مهندسي آبفای کشور توضيحاتي در خصوص نوزدهمين نشست
مجازی کميته سازگاری ( )ACکه در تاريخ  26تا  29اسفند ماه سال  1399توسط  UNFCCCبرگزار شده است ،به شرح
گزارش پيوست ارائه نمودند .اهم موضوعات مورد بحث در نشست مذکور بدين شرح است:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

شناخت فعاليتهای سازگاری کشورهای در حال توسعه (موضوع گزارش دوم از سری گزارشهای تلفيقي دوساالنه در زمينه
شناخت فعاليتهای سازگاری کشورهای در حال توسعه)
فعاليتهای  ACدر حوزه برنامهريزی سازگاری در سطح ملي (کارگروه ويژه )NAP
فناوریهای سازگاری (هدف ،دامنه ،طرح کلي مقاله فني در مورد فناوریهای سازگاری)
اهداف جهاني سازگاری (تعيين رويكردهای بررسي پيشرفت کلي حاصل شده در دستيابي به هدف جهاني در زمينه سازگاری)
روشهای بررسي کفايت و اثربخشي سازگاری و پشتيباني
سيستمهای نظارت و ارزيابي در سطوح ملي و فرو ملي
شكاف ظرفيتي در دسترسي به بودجه سازگاری
روشهای ارزيابي الزامات و نيازهای سازگاری
1

 -9آمادهسازی و جمعآوری اطالعات مربوط به GST
 -10بروزرساني گزارش سال  2015در باره موضوع "پيمايش چشم انداز پشتيباني از فرآيند تدوين و اجرای برنامههای ملي سازگاری"
 -11برنامه کاری کميته سازگاری در سالهای  2022و 2024

ب) بحث و تبادل نظر در خصوص وبگاه کارگروه تغيير اقليم با رويکرد بينالمللي
خانم دکتر رحيمي ،توضيحاتي در خصوص وضعيت پيشرفت وبگاه کارگروه ارائه نمودند .اهم موارد مطرح شده توسط ايشان
بدين شرح است:
 اطالعات اوليه شامل شرح فعاليت و چكيدهای از ماهيت و سوابق کارگروه به همراه اطالعات و اسامي اعضا در وبگاه
قرار گرفته است .اعضای کارگروه برای انجام هماهنگيهای مرتيط ،با مسئول بروزرساني وبگاه ،آقای مهندس قلخاني
در ارتباط بوده و نقطه نظرات و پيشنهادات در مورد ساختار وبگاه و نيز مطالب مد نظر خود را در هر يک از محورهای
وبگاه برای ايشان در اسرع وقت ارسال نمايند.
 با توجه به لزوم توجه به عدم نشر و افشاء اطالعات طبقهبندی شده در وبگاه کارگروه ،پروتكل دريافتي از مرکز  ITدر
مورد طبقهبندی اسناد چهارگانه مرتبط با درج مطالب در وبگاه ،تشريح و مقرر شد اين مطالب برای بهرهبرداری و
رعايت کامل در اختيار اعضای محترم کارگروه قرار گيرد.
 عدم درج مطالب محرمانه و مطالبي که موجب رانت شوند نيز مجددا مورد تاکيد قرار گرفت.
 آدرس وبگاه در اين جلسه در اختيار اعضای محترم قرار داده شد wgcc.moe.gov.ir :با اين توضيح که اين وبگاه در
مرحله بلوغ بوده و آدرس آن صرفا در اختيار اعضای کارگروه قرار گرفته است .پس از تكميل ساختار و بارگذاری
مناسب مطالب ،اين وبگاه توسط دفتر  ITاعالم عمومي خواهد شد.
ج) اخبار تغيير اقليم
خانم دکتر رحيمي:
 در جلسه سران  40کشور که به مناسبت روز جهاني زمين در دوم ارديبهشت سال جاری برگزار گرديد به شرح گزارش
پيوست ،دولت جديد آمريكا و ساير کشورها در گزارشات خود بر برنامهريزیهای بلندپروازانه در کاهش انتشار
گازهای گلخانهای ،توسعه انرژیهای پاک و دستيابي به هدف کربن صفر تا  2050تاکيد نمودند.
 گزارشهای پيشنويس نهايي و خالصه گزارش سياستگذاران ( )SPMکارگروه اول  IPCCبا عنوان مباني علمي و
فيزيكي تغيير اقليم منتشر شده و جهت اظهار نظر در اختيار دولتها قرار گرفته است که ارائه نظرات در بازه زماني
تعيين شده از اهميت به سزايي برخوردار است.
 -5مصوبات:
رديف

مسئول اجرا

مصوبه

مهلت اجرا

مقرر شد پروتكل دريافتي از مرکز  ITدر مورد طبقهبندی اسناد چهارگانه
1

برای بهرهبرداری و رعايت کامل در اختيار اعضای محترم در ارائه مطالب

دبير کارگروه

در اسرع وقت

برای درج در وبگاه کارگروه قرار گيرد.
2

مقرر شد اعضای کارگروه پيشنهادات خود را در خصوص برنامه کاری
کارگروه (تا پايان سال جاری) ،ارائه نمايند

 -6دستور جلسه آينده:
 متعاقبا اعالم ميگردد.
 ارائه اخبار تغيير اقليم
 پرسش و پاسخ

2

اعضای کارگروه

1400/2/29

