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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

)أ( من الفرع الثالث مين اائجيراءاو وايليياو امليعلري  با ميثيال  ريضي  2وفرا  للفرر   -1
؛ اليييع يشيييا   ليهيييا يف هيييذه الوثيرييي  باسيييم 1-/ىل أ 27بروتوكيييول كيوتيييوا )اليييوا    يف مرفييي  املرييير  

باسيم ائجراءاو وايلياو(، ييعت عل  ألن  ا ميثال بكامل هيئيها )ُيشا   ليها يف هذه الوثيري  
الل ني  بكاميل هيئيهيا( تريدد ترريير عين أنشيط  ألني  ا ميثيال )ُيشيا   ليهيا يف هيذه الوثيري  باسييم 
الل نييي (    كييييل  و   عا يييي  ميييين  و او ميييؤ ر األ ييييرا  العاميييل بوصييييفه اجيمييياع األ ييييرا  يف 

 بروتوكول كيوتو )مؤ ر األ را /اجيماع األ را (. 

 نطاق التقرير -باء 
 9    2015أيلول/سييبيمرب  8الحليينوش ااييا ش عشيير لل نيي  الفيية  ميين  يغطييل اليررييير -2

. ويلؤيييل اليرريييير العميييل اليييذش قاميييت بيييه الل نييي  واملحليييا ل اليييع تناوليهيييا 2016أيلول/سيييبيمرب 
 خلل تلك الفة . 

اإلجررررراءات الترررري يتعرررريال أن يتألرررر اا مررررؤتمر األطررررراف العامررررل بوصررررفه اجتمرررراع  -جيم 
 واألطراف في بروتوكول كيوت

وفرييا  للفييرع الثيياين عشيير ميين ائجييراءاو وايلييياو، ييعييت عليي  مييؤ ر األ را /اجيميياع  -3
 األ را  النرر يف اليررير الحلنوش لل ن . 

 وقد يو  مؤ ر األ را /اجيماع األ را  ا ضطلع أيضا   ا يلل: -4
 عييييو    يييييأل مييييؤ ر األ را /اجيميييياع األ ييييرا      جييييراء مشيييياو او بشيييية   )أ( 

 أ ناه(؛ 12و 11يح األعضاء واألعضاء املناوبت يف الل ن ، حبحل  ا قيضاء )انرر الفررتت ترش
 1لفريير  ئثبياو الريييل  ميثاليا لالنرير يف  يرق تشيي يع جهيو  أوكرانيييا علي  ا )ي( 
ميين بروتوكييول كيوتييو يف فيية  ا ليييزاىل األو ، بيية  يطليي     األمانيي  اختييا  الةتيبيياو  3ميين املييا   

  أ ناه(؛ 32    27رو ي  عل  أساس اسيثنا ل )انرر الفرراو من الض
 عو  األ را     تردد تربعاو    الصندوق ا سيئماين لألنشط  اليكميليي   )ج( 

، وتوجييه الشييكر    األ يرا  اليع قييدمت 2017-2016 عميا  لعميل الل ني  يف فيية  الحلينيت 
  أ ناه(.  36الفرر   تربعاو يف الفة  املشمول  باليررير )انرر
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 الموائل التنظيمية -ثانياا  
 ،2016أيلول/سيبيمرب  9و 8عردو الل ن  بكامل هيئيها اجيماعها الثامن عشير ييومل  -5

 يف بو ، أملانيا. 
( واجيميييع فيييرع 2016أيلول/سيييبيمرب  7واجيميييع فيييرع الييحلييي  مييير  وا يييد  يف بيييو  )يف  -6

 (.  2016 أيلول/سبيمرب 7يف و  2016 زيرا /يونيه  21و 20)يومل  ائنفا  مرتت، يف بو  أيضا  
وبائضياف     هييذه ا جيماعياو، نرييم املكييي ، بيدعم ميين األماني ، مناسييب  لل يفييال  -7

أيليييييييول/  8 ييييييرو  عشييييييير سيييييينواو علييييييي   نشيييييياء الل نييييييي . وا ُيفييييييل هبيييييييذه املناسييييييب  يف بيييييييو  يف 
واسيييهدفت هييذه املناسييب ، عريي  اجيماعيياو الفييرعت والل نيي  بكامييل هيئيهييا.  2016 سييبيمرب

بوجه خيا،، ائشيا   بعميل الل ني  وتعميي  فهيم محليا ل ا ميثيال عين  ريي  تبيا ل ا يرباو ميع 
خرباء من نرم اميثال/تنفيذ أخرى. ونوهت الل ن  بكامل هيئيها باملناسب  و  بت بفرص  تبيا ل 

اوبت اليذين عمليوا يف ا رباو. وقدمت الل ن  بكامل هيئيهيا الشيكر    األعضياء واألعضياء املني
 الل ن  خلل الحلنواو العشر األو  ئنشا ها وسامهوا  سهاما  قّيما  يف  جنا ها. 

ويُيييايف يف املوقييع الشييبكل للتفاقييي  ائ ا ييي  جييدول األعمييال وشييرو ه والوثييا   الداعميي   -8
ئيهيييا لبنييو  جييدول األعميييال وتررييير الرلسيياء عييين كييل اجيمييياع ميين اجيماعيياو الل نييي  بكامييل هي

 . (1)واجيماعاو فرعل الييحل  وائنفا 

 انتألاب رئيوي ونائبي رئيوي فرعي اإلنفاذ والتيوير التابعيال للجنة االمتثال -ألف 
، انيؤيي  فييرع الييحليي ، يف (2)ميين الفييرع الثيياين ميين ائجييراءاو وايلييياو 4وفرييا  للفريير   -9

، باسيييييعمال الوسييييا ل ائلكةونييييي   ختييييا  الرييييرا ، 2016آ ا /مييييا س  22اجيماعييييه املعرييييو  يف 
الحلييد   يحلييلوس كييا وئش   يحلييا ، والحلييد   سييانويل سيا  يليع نا بيي  للير يأل. ويف اليييوىل نفحلييه، 

اهيم نصير نا بيا  للير يأل. ويييةلف انيؤ  فرع ائنفا  الحليد غ ها   لويبل   يحلا  والحليد حمميد  بير 
 املكي  األديد لل ن  من هذين الر يحلت ونا بيهما. 

وأشييا و الل نيي  بكامييل هيئيهييا والفييرعت بعمييل عضييوش املكييي  الحلييابرت، ومهييا الحليييد  -10
، والحليد   ويانا هاينأل،   يحلي  فيرع ائنفيا  املنيهي  و ييه يلنو  وبن ف وش،   يأل فرع الييحل  

 . هي  و ييهااملني

__________ 

(1) <http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/items/2875.php> . 
يُرصد بي اائجراءاو وايلياوا يف هذه الوثير  ائجراءاو وايلياو امليعلر  با ميثيال  ريضي  بروتوكيول كيوتيو،  (2)

 .  1-/ىل أ 27الوا    يف مرف  املرر  
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 عضوية لجنة االمتثال -باء 
تو  الل ن  بكامل هيئيها أ  توجيه عنايي  ميؤ ر األ را /اجيمياع األ يرا     الشيواغر  -11

الثلثييي  امليبريييي  يف عضيييوي  الل نييي . وهيييل تطلييي     ميييؤ ر األ را /اجيمييياع األ يييرا  أ  سيييأل 
عضييو منيياوي يف فييرع الييحليي  ميين األ ييرا  الشييواغر امليبرييي ، يف  و تييه املربليي ، بانيؤيياي عضييو و 

غي  املد جيي  يف املرفيي  األول، وانيؤيياي عضيو منيياوي يف فييرع ائنفييا  مين الييدول األز ييي  الصييغ   
 . 2019كانو  األول/ يحلمرب   31النامي ، و لك لباقل فة  و ي  كل وا د منهما الع تنيهل يف 

 تغي  عن  هين األ يرا  محليةل  الييوائ  وأعربت الل ن  بكامل هيئيها عن أملها يف أ  -12
 بت األنحلت لدى تردد الةشيحاو لعضوي  الل ن . 

 الشفافية واالتصاالت والمعلومات  -جيم 
من االنراىل الداخلل لل ن  ا ميثال لربوتوكول كيوتوا )مرف   9من املا    1وفرا  للفرر   -13

؛ الذش ُيشيا   لييه يف هيذه 9-/ىل أ 8و 4-ىل أ /4، عل  النحو املعدل باملرر ين 2-/ىل أ 4املرر  
الوثيريي  باسييم النريياىل الييداخلل(، ُسيي لت اجيماعيياو الل نيي  بكامييل هيئيهييا واجيماعيياو فرعييل 
الييحليي  وائنفييا ، املعرييو   يف الفيية  املشييمول  بيياليررير، وأُ يعييت عليي  ائنةنييت عيين  رييي  املوقييع 

 جيماعياو اليع ُعريدو يف جلحلياو مغلري ، وفريا  الشيبكل للتفاقيي  ائ ا يي ، باسييثناء أجيزاء ا
 للما   نفحلها. 

مين النرياىل اليداخلل، أُتيحيت وييع وثيا   الل ني  بكاميل  12من امليا    2ووفرا  للفرر   -14
 . (3)هيئيها ووثا   فرعل ائنفا  والييحل  لل مهو  يف املوقع الشبكل للتفاقي  ائ ا ي 

 اإللكترونية في اتألاذ القراراستعمال الوسائل  -دال 
ميييين النريييياىل الييييداخلل،  ييييوئ لل نيييي  أ  تعييييد قرا ا ييييا  11ميييين املييييا    2عمييييل  بييييالفرر   -15

وتيؤذها باسيعمال الوسا ل ائلكةوني . وقد اعيمدو الل ن ، يف الفة  املشمول  بياليررير، علي  
أعله. وبائضاف   9 يف الفرر  الوسا ل ائلكةوني  يف انيؤاي أعضاء مكيبها، عل  النحو املبت

    لييك، اسيييعمل مكييي  الل نيي  الوسييا ل ائلكةونييي   ختييا  قييرا  بشيية  توئيييع محلييا ل الينفيييذ 
فيما ييعل  بةوكرانيا. واسيعمل فرع الينفيذ أيضا  الوسا ل ائلكةوني   ختيا  قيرا او يف مناسيبيت، 

   الثاني   شو   ا رباء فيما خيل أوكرانيا. تيعل  األو  ببحث أويل ييعل  بةوكرانيا، وتيعل

__________ 

الوثا   امليعلر  بالل ن  بكامل هيئيها ميا   يف الرابط  (3)
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/plenary/items/3788.php>  ؛ والوثا   امليعلر  بفرع الييحل

؛ <http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/facilitative_branch/items/3786.php>ميا   يف الرابط 
والوثا   امليعلر  بفرع ائنفا  ميا   يف الرابط 

<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/items/3785.php> . 
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 العمل المضطلع به في الفترة المشمولة بالتقرير -ثالثاا  
مرررررال بروتوكرررررول كيوترررررو  8تقرررررارير أفرقرررررة عبرررررراء االسرررررتعرا  بموجررررر  المرررررادة  -ألف 

 والمعلومات األعرى التي تلقتها لجنة االمتثال بكامل ايئتها 
ا س مين ائجيراءاو وايليياو، أ اليت األماني     الل ني  مين الفيرع الحلي 3وفرا  للفرير   -16

 . 2013تررير ا سيعرا  اليرين للبلغ الو ين ا امأل املردىل من تركيا يف عاىل 
مين الفييرع الحليا س ميين ائجيراءاو وايلييياو أيضيا ، أ الييت األمانيي      3ووفريا  للفريير   -17

ضيياء الفيية  ائضييافي  للوفيياء باليزاميياو )ترييا ير الل نيي  ترييا ير ا سيييعرا  الفيير ش لليرييا ير بعييد انر
ا حتييا  األو و ، فيية  اليصييحيح( فيية  ا ليييزاىل األو  لربوتوكييول كيوتييو امليعلريي  بيياأل را  اليالييي : 

يرلنيدا، وآيحليلندا، و يطالييا، آ سييونيا، وأملانييا، وأوكرانييا، و وا حتا  الروسيل، و سيبانيا، وأسيةاليا، و 
كييا، وبلغا يييا، وبولنييدا، واألمهو ييي  اليشيييكي ، والييداار ، و ومانيييا، وسييلوفاكيا، والربتغييال، وبل ي

وسيييييلوفينيا، والحليييييويد، وسويحليييييرا، وفرنحليييييا، وفنلنيييييدا، وكرواتييييييا، و تفييييييا، ولكحليييييمربغ، ولييوانييييييا، 
يرلنيييييدا الشيييييمالي ، ومونييييياكو، والنيييييروي ، آوليؤينشيييييياين، واململكييييي  امليحيييييد  لربيطانييييييا العرمييييي  و 

 . ونيوئيلندا، وهنغا يا، وهولندا، واليابا ، واليونا والنمحلا، 
، أ الييييت األمانيييي     الل نيييي  تررييييير الي ميييييع 1-/ىل أ 13ميييين املريييير   4ووفرييييا  للفريييير   -18

واحملاسب  الحلنوش امليعل  باأل را  يف ا تفاقي  الع عليها اليزاماو منصو، عليها يف املرفي  بياء 
 . (4)ضاف  امللحر  بذلك اليرريروائ 2015لربوتوكول كيوتو عن عاىل 

ميييين الفييييرع الحلييييا س ميييين  3وللفريييير   1-/ىل أ 13ميييين مرفيييي  املريييير   62ووفرييييا  للفريييير   -19
ائجيييراءاو وايليييياو، أ اليييت األمانييي  أيضيييا     الل نييي  ترريييير الي مييييع واحملاسيييب  النهيييا ل لفييية  

ا حتييييا  األو و ، وا حتييييا   : ا ليييييزاىل األو   وجيييي  بروتوكييييول كيوتييييو امليعليييي  بيييياأل را  اليالييييي
يرلنيييييدا، وآيحليييييلندا، و يطالييييييا، والربتغيييييال، آأسيييييةاليا، و سييييييونيا، وأملانييييييا، و الروسيييييل، و سيييييبانيا، و 

وبل يكييا، وبلغا يييا، وبولنييدا، واألمهو ييي  اليشيييكي ، والييداار ، و ومانيييا، وسييلوفاكيا، وسييلوفينيا، 
و تفييييا، ولكحليييمربغ، ولييوانييييا، وليؤينشيييياين،  والحليييويد، وسويحليييرا، وفرنحليييا، وفنلنيييدا، وكرواتييييا،

يرلنييدا الشييمالي ، ومونيياكو، والنييروي ، والنمحلييا، ونيوئيلنييدا، آملكيي  امليحييد  لربيطانيييا العرميي  و وامل
  .وهنغا يا، وهولندا، واليابا ، واليونا 

وأ ا يييت الل نييي  بكاميييل هيئيهيييا علميييا ، يف اجيماعهيييا الثيييامن عشييير، باملعلومييياو اليييع  -20
 دميها  ليها األمان  عن  ال  تردد اليرا ير واسيعراضها  وج  بروتوكول كيوتو. ق

__________ 

 . CC/2015/1ألن  ا ميثال وثير   (4)
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 نظر فرع اإلنفاذ في موائل التنفي  فيما يتعلق بأوكرانيا -باء 
، تلرييت الل نيي  محلييا ل تيعليي  بالينفيييذ عليي  النحييو املشييا  2016نيحلييا /أبريل  11يف  -21

  با سيييعرا  الفيير ش لليررييير عريي  انرضيياء الفيية   ليييه يف تررييير فرييي  خييرباء ا سيييعرا  امليعليي
ائضييييافي  للوفيييياء باليزامييييياو )فيييية  اليصيييييحيح( فيييية  ا ليييييزاىل األو  ألوكرانييييييا  وجيييي  بروتوكيييييول  

، أسند مكيي  الل ني ، باسييعمال الوسيا ل ائلكةونيي ، 2016نيحلا /أبريل  18. ويف (5)كيوتو
، قير  فيرع ائنفيا ، باسييعمال 2016أيا /ميايو  3 . ويف املحلا ل امليعلري  بالينفييذ    فيرع ائنفيا

 . (CC-2016-1-2/Ukraine/EB)الوسا ل ائلكةوني ، مباشر  النرر يف املحلا ل امليعلر  بالينفيذ 
ا را ي  احملاسيب  امليعلري  بالكميياو   وتيعل  املحلةل  األو  من محلا ل الينفييذ با ميثيال ل -22

( 1-/ىل أ 13مييييين بروتوكيييييول كيوتيييييوا )مرفييييي  املرييييير   7امليييييا    مييييين 4املحليييييند   وجييييي  الفرييييير  
مييين بروتوكيييول كيوتيييوا )مرفييي   7اليوجيهيييي  ئعيييدا  املعلومييياو املطلوبييي   وجييي  امليييا    وااملبيييا  

(. و  ظ فري  خرباء ا سيعرا  حتديدا  أ  أوكرانييا   تريدىل ترريرهيا عين فية  1-أ  /ىل15املرر  
، أو حبليول موعيد ا سييعرا  2016كانو  الثاين/يناير   2ل، وهو اليصحيح حبلول املوعد النها 

املو يد ليرييا ير فية  اليصييحيح بالنحليب  ألميييع األ يرا  الييع عليهيا اليزاميياو ُمد جي  يف املرفيي  بيياء 
لربوتوكول كيوتو. وبائضاف      ليك،   يظ فريي  خيرباء ا سييعرا  أ  املعلومياو املردمي  مين 

  اليصييحيح والوثييا   املصييا ب  لييا   تيحليي  مييع املعلوميياو املردميي  يف سيي ل أوكرانيييا يف تررييير فيية 
املعيياملو الييدويل. وأشييا  الفرييي  أيضييا     عييدىل  كنييه ميين ترييييم  قيي  معلوميياو معينيي  و  و يف 
تررييير أوكرانيييا بشيية  فيية  اليصييحيح، أل  الحليي ل الييو ين ألوكرانيييا ُفصييل عيين سيي ل املعيياملو 

 . 2015 الدويل منذ آي/أغحلطأل
مين بروتوكيول   3مين امليا    1وتيعل  املحلةل  الثانيي  مين محليا ل الينفييذ با ميثيال للفرير   -23

كيوتييو. وقييد اسيييني  فرييي  اسيييعرا  ا ييرباء، بوجييه خييا،، أ   وييايل انبعاثيياو غييائاو الدفيئيي  
نبعاثيياو، البشيري  املنشية ميين أوكرانييا يف فية  ا ليييزاىل األو  تزييد علي  كمييياو و يداو خفي  ا 

وو يييداو خفييي  ا نبعاثييياو املعيميييد، وو يييداو خفييي  ا نبعاثييياو املعيميييد املؤقيييي ، وو يييداو 
خفييي  ا نبعاثييياو املعيميييد الطويلييي  األجيييل، وو يييداو الكميييياو املحليييند ، وو يييداو ائئالييي  يف 

  حلاي سح  أوكرانيا عن فة  ا ليزاىل األو . 
، باسيييعمال الوسييا ل ائلكةونييي ، قييرا ا  ، اعيمييد فرييي  ائنفييا 2016أيا /مييايو  30ويف  -24

فيمييييا خيييييل املحلييييا ل املد جيييي  يف أش قييييرا   (CC-2016-1-3/Ukraine/EB)بشيييية  مشييييو   ا ييييرباء 
  ييؤذه الفرع بشة  محلا ل الينفيذ املشا   ليها.

)ي( مين الفيرع 1من الفيرع الياسيع والفرير   1و  تردىل أوكرانيا أش تررير كيا   وج  الفرر   -25
مييين النرييياىل اليييداخلل، أو أش  لييي  اسييييماع  17لعاشييير مييين ائجيييراءاو وايليييياو، و وجييي  امليييا   ا

  )ج( من الفرع العاشر من ائجراءاو وايلياو.1من الفرع الياسع والفرر   2 وج  الفرر  

__________ 

(5) FCCC/KP/CMP/2016/TPR/UKR.  
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، اعيميييد فيييرع ائنفيييا ، أثنييياء اجيماعيييه الثيييامن والعشيييرين، 2016 زيرا /يونييييه  21ويف  -26
  .(CC-2016-1-4/Ukraine/EB)ييضمن عد  نيا   تيعل  باميثال أوكرانيا  أوليا   اسينياجا  

( مين الفيرع  )ه1واعيمد فيرع ائنفيا ، بعيد تلريل ترريير كييا  مين أوكرانييا  وجي  الفرير   -27
وتلرييل معلوميياو  ضييافي  يف  سييال   2016 وئ/يوليييه  22العاشيير ميين ائجييراءاو وايلييياو يف 

أكييييييد فيييييييه  2016أيلول/سييييييبيمرب  7، قييييييرا ا   ا يييييييا  يف (6)2016حلييييييطأل آي/أغ 31و  و يف 
، بييا قةا  مييع 7ميين املييا    1اسييينياجه األويل الييذش خلييل فيييه    عييدىل اميثييال أوكرانيييا للفريير  

  واملبييا   اليوجيهييي  الييوا    ، ميين بروتوكييول كيوتييو وامليطلبيياو ائلزامييي  امليعلريي  بييالطرا 4الفريير  
  ترييدىل خطي  تيوافي  ميع الفرييراو ونيي ي  ليذلك،  ليي  فيرع ائنفيا     أوكرانييا أالربوتوكيول.  يف
مكر ا  مين النرياىل اليداخلل. ووافي  الفيرع، بعيد  25من الفرع ا امأل عشر، واملا    3    1 من

النرييير يف املعلومييياو امليييذكو   أعيييله املردمييي   لييييه مييين الدولييي  الطييير  املعنيييي ، علييي  أ  ا سيييينياج 
ميين  4ذش خلييل فيييه    عييدىل اميثييال أوكرانيييا مليطلبيياو الحليي ل الييو ين  وجيي  الفريير  األويل اليي
   تعد قا م .  7 املا  
وكييير  فيييرع ائنفيييا  اسيييينياجاته اليييع أو  هيييا يف ا سيييينياج األويل، وهيييل أ  عيييدىل اميثيييال  -28

خفي  انبعاثياو، ، أ ى    تحلي يل كميي  4، با قةا  ميع الفرير  7من املا    1أوكرانيا للفرر  
وو يييداو خفييي  ا نبعاثييياو املعيميييد، وو يييداو خفييي  ا نبعاثييياو املعيميييد املؤقيييي ، وو يييداو 
الكمياو املؤصص ، وو داو ائئال ، بريمي  صيفر يف  حلياي سيح  أوكرانييا عين فية  ا لييزاىل 

مييين  1األو . وليييذلك،   تييييمكن أوكرانييييا مييين أ  تثبيييت  يييييا  اميثاليييا  ليزامهيييا  وجييي  الفرييير  
 . 1-/ىل أ 13من بروتوكول كيوتو وفرا  لإلجراءاو  او الصل  املد ج  يف املرر   3 املا  
   أنييه  وكيير  فييرع ائنفييا  أيضييا  اسييينياجه املييد ج يف ا سييينياج األويل، الييذش خلييل فيييه -29
ت سكنييه أ  يرييير ، مييين النا يييي  املوضييوعي ، يف ضيييوء وييييع املعلومييياو امليا يي  ليييه، ميييا   ا كانييي  

ميين  3ميين املييا    1بيحديييد أو خفيي  ا نبعاثيياو  املرييد   كميييا   وجيي  الفريير   ليييزىلأوكرانيييا   ت
  من الفرع ا امأل من ائجراءاو وايلياو. 4بروتوكول كيوتو، عل  النحو املد ج يف الفرر  

 وأشا  فرع ائنفا  كذلك    أنه ييعيت علي  أوكرانييا، لكيل تكيو  قيا    علي  أ  تثبيت -30
مييين بروتوكيييول كيوتيييو يف فييية  ا لييييزاىل األو ، أ  تحليييح   3مييين امليييا    1 يييييا  اميثاليييا للفرييير  

الو يييييداو وتعييييييد تريييييدد ترريرهيييييا عييييين فييييية  اليصيييييحيح، اليييييذش ينبغيييييل أ  يراجعيييييه فريييييي  خيييييرباء 
  ا سيعرا ، وأ  تردىل ترريرها امليعل  با سيعرا  لكل تنرر فيه الل ن .

 ظ فريي  ائنفيا  عيدىل الينل يف أعله،   30احملد   يف الفرر   واووفيما ييعل  با ط -31
مريير او مييؤ ر األ را /اجيميياع األ ييرا  عليي  أش  جييراء  ييايل يييييح ألوكرانيييا أ  تثبييت اميثالييا 

مييين بروتوكيييول كيوتيييو عييين فييية  ا لييييزاىل األو ،  ييي  و   أصيييبح  3مييين امليييا    1الرييييل للفرييير  
قييد مييؤ ر األ را /اجيميياع األ ييرا  هييذا الصييد ،   ييظ الفييرع أ   سيي لها كامييل الفعالييي . ويف

__________ 

   .<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/questions_of_implementation/items/9575.php>انرر  (6)
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 وجييي  يرغييي  يف النرييير يف تشييي يع جهيييو  أوكرانييييا لكيييل تثبيييت  يييييا  اميثاليييا لللييييزاىل املرطيييوع 
أعيله. وأوصي   30، ومنحهيا فرصي  اسييكمال ا طيواو احمليد   يف الفرير  3من امليا    1 الفرر 

   هيذه املحليةل  يف مؤ ر األ را /اجيمياع األ يرا  يئيها عناي  الفرع بة  توجه الل ن  بكامل ه
  ترريرها الحلنوش.

عناييي  واسييينا ا     اليوصييي  الييوا    أعييله، وافرييت الل نيي  بكامييل هيئيهييا عليي  أ  توجييه  -32
  )ي( أعله(.4)انرر الفرر  مؤ ر األ را /اجيماع األ را     هذه املحلةل  

ميييين الفييييرع الثالييييث ميييين ائجييييراءاو وايلييييياو، أُ  جييييت يف املرفيييي   )أ(2ووفرييييا  للفريييير   -33
 الررا او الع اختذها فرع ائنفا  بشة  أوكرانيا أثناء الفة  املشمول  باليررير. 

 أنشطة فرع التيوير -جيم 
واصل فرع الييحل ، يف اجيماعه الياسع عشر، النرر يف الطريري  اليع سكنيه أ  يريدىل هبيا  -34

و   والييحلي     األ يرا . ويف هيذا الصيد ، نرير الفيرع يف املحليا ل امليعلري  بكيفيي  خيدماو املشي
ترييدد خييدماو الييحليي     األ ييرا  يف الوقييت املناسيي ، وتعزيييز األييزء غيي  اليصييا مل ميين نريياىل 
ا ميثال، وجعل  و  الييحل  أكثر وضو ا  وجا بي  لأل را . وقد أجرى الفرع نراشا  مثمرا  وبدأ 

  د الطرق املمكن  ليناول هذه املحلا ل، مثل  من خلل جمموع  تداب  ملحلاعد  األ را .حتدي
وأشييييا  فييييرع الييحليييي     أ  لديييييه  صيييييدا كبيييي ا  ميييين ا ييييرباو الييييع سكيييين أ  ييرايهييييا  -35
ييعليي  بيرييدد خييدماو املشييو   والييحليي . ولييذلك قيير  الفييرع أ  يطليي     األمانيي  أ  تعييد،  فيمييا

مع   يأل ونا     يأل فرع الييحل  واألعضاء واألعضاء املنياوبت يف الفيرع، وثيري  تضيم  باليشاو 
ا يييرب  الحليييابر  لفيييرع الييحلييي  يف تريييدد خيييدماو املشيييو   والييحلييي     األ يييرا  يف سيييياق تنفييييذ 

  بروتوكول كيوتو، لكل ينرر فيها الفرع يف اجيماعه اليايل. 

 نة االمتثالالميزانية المألصصة ألعمال لج -دال 
ييو و مين امليزانيي   974 495، ُخصيل ويو 2017-2016فيما ييعل  بفة  الحلنيت  -36

وبائضيياف      لييك،  .(7)األساسيي  ائوالييي  لربنييام  الشيؤو  الرانونييي  لألنشييط  امليعلري  بالل نيي 
يييو و يف   ييا  البنييد املعنييو  ا عييم ألنيي  ا ميثييالا ُيحليييرطع ميين مييوا    505 901اعُيمييد مبليي  

، و  و تربعيييييياو 2016وليييييييه  وئ/ي 31الصييييييندوق ا سيييييييئماين لألنشييييييط  اليكميلييييييي . و يييييي  
عييين ييييو و لفييية  الحلييينيت. وقيييد ييييو  ميييؤ ر األ را /اجيمييياع األ يييرا  ائعيييراي  5 943 قيييد ها

شييكره لبل يكييا وهولنييدا عليي  ترييدسهما تربعيياو للصييندوق ا سيييئماين لألنشييط  اليكميلييي ، ميين 
 . 2015-2014أجل  عم عمل الل ن  يف فة  الحلنيت 

__________ 

 ا يييا ل أو(، العامي )النفرياو  اليربام   عيم تكاليف أو األمان ، نطاق عل  اليشغيل تكاليف املبل  هذا يشمل   (7)
   .19-أ/ىل 27 املرر  يف احملد  النحو عل  امليداول، املال  أس
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 المرفق

اتألرر اا فرررع اإلنفرراذ التررابع للجنررة االمتثررال أثنرراء الفترررة  ترريال تالقرررارا  
 المشمولة بالتقرير

 (CC-2016-1/Ukraine/EB)أوكرانيا 
 اليا يخ (أ) قم الوثير  العنوا 
 2016أيا /مايو  CC-2016-1-2/Ukraine/EB 3 بشة  حبث أويل قرا  

 2016أيا /مايو  CC-2016-1-3/Ukraine/EB 30 قرا  بشة  مشو   ا رباء
 2016 زيرا /يونيه  CC-2016-1-4/Ukraine/EB 21 اسينياج أويل

Final decision CC-2016-1-6/Ukraine/EB 7  2016أيلول/سبيمرب 

تُيييييييييييييييييايف الرييييييييييييييييرا او امليؤييييييييييييييييذ  يف الفيييييييييييييييية  املشييييييييييييييييمول  بيييييييييييييييياليررير بشيييييييييييييييية  أوكرانيييييييييييييييييا يف الييييييييييييييييرابط:  )أ(
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/questions_of_implementation/items/9575.php>.   

    


