نشست گفتگوی آسیا ،اقیانوسیه و شرق اروپایی تهیه برنامه اقدام معین مشارکت ملی INDC
 42الی  42فوریه  – 4102بانکوک ،تایلند

در این نشست که با حضور کشورهای مختلفی از آسیا ،اقیانوسیه و شرق اروپا انجام شد ،هدف هماهنگ سازی و ارائه
دیدگاهی مشترک در خصوص تهیه برنامه اقدام معین مشارکت ملی  INDCکشورهای عضو منطقه بوده است .این
نشست از تاریخ  42الی 42ماه فوریه در شهر بانکوک ،کشور تایلند انجام شد و در روز  42فوریه نیز ارائه ای از موسسه بین
المللی مطالعات منابع  WRIدر خصوص برنامه های کاهش انتشار در دو بخش صبح و بعدازظهر با تمرکز بر سیاستگذاری
های ملی ادامه یافت.
در نشست سه روزه اول که با همت  UNDPو کنوانسیون تغییر آب وهوا و حمایت مالی کشورهای عضو پیوست اول
کنوانسیون سازماندهی شده بود ،بصورت عمده عالوه بر تجربیات کشورهای مختلف که بعضاَ تازه شروع به اقدام در
خصوص تهیه  INDCنموده بودند ،نگرانی های سیاسی و تبعات تهیه این برنامه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود.
از جنبه های مهم این نشست ،غیبت کشورهایی همچون روسیه ،عراق ،عربستان و هند ( نمایندگان رسمی) به عنوان
کشورهای مهم تولید کننده گازهای گلخانه ای بود .در این نشست کشورهای مختلف با توجه به سطح توسعه یافتگی
نگ رانی های خویش را در دو قالب کاهش انتشار ،سازگاری و یا ترکیبی از هر دو بیان نمودند که این نگرانی ها معرف سطح
و میزان برنامه های آتی آن کشورها می باشد.
از دیگر نکات قابل مالحظه،اصرار دبیرخانه کنوانسیون در ارائه برنامه کشورها تا ماه اکتبر میالدی است که نتیجه آن در
افق اقدام جهانی و برنامه کاهش انتشار کشورها در پروتکل احتمالی و جایگزین است .این نکته بی هیچ ابایی توسط
دبیرخانه مطرح می شد که سطح و میزان تعهد احتمالی کشورها براساس برنامه های ملی ارائه شده و سطح کاهش انتشار
در افق های زمانی مد نظر است .همچنین تاکید بر این بود که سطوح ارائه شده حتماٌ قابل دسترسی باشند که دلیل دیگر بر
سندیت این برنامه در میزان تعهد ملی کشورهاست.

