
 

GE.16- 17098(A) 

 CC-2016-1-6/Ukraine/EB فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال

7 September 2016 

 قرار نهائي  
 أوكرانياالطرف املعين: 

الكاردة يف ترفق وفقاً لــ ااجررااا  والليا  املععقق  اامتعاا  ققعى  ارووككك  كيكوكا  
تن ارووككك  كيكوك  18واملععمــ ة قكرــا املــادة   1))اجررااا  والليــا   1-م أإ/27املقرر 

، يععمــ  فرا اجنذــا   2)ا )النظــام الــ القج لربووككك  كيكوك واالنظــام الــ القج لقانــ  امتعاــا 
  .CC-2016-1-4/Ukraine/EBإىل اسعنعاره األويل )اً القرار النهائج العايل اسعناد

 معلومات أساسية -أوالا  
 اع م امتعاا  اشأن أوكرانيا.اً أولياً ، اععم  فرا اجنذا  اسعنعار2016حزيران/يكنيه  21يف  -1
  CC-2016-1-5/Ukraine/EBتن أوكرانيا )اً كعااياً  ، وقق  الذرا ايان2016 متكز/يكليه 22ويف  -2
 ،2016آب/أغســط   31تن النظام ال القج؛ ويف  17العاشــر واملادة    تن اجلزا)ه1اً لقذقرة وفق

وقق  الذرا رسال  تن أوكرانيا وعىمن تعقكتا  إضافي . وألذ الذرا يف اععباره املعقكتا  الكاردة 
أعاله املق ت  تن أوكرانيا عن  صــياغ  القرار النهائج يف ارعماعه العاســل والعشــرين الذيف عق  يف 

 . 2016أيقك /سبعمرب  7اكن يف 
ال القج، ُتنحت أوكرانيا فرصــــــــــــــ  الععقيق تن النظام  22)د  تن املادة 1اً لقذقرة ووفق -3

 عق  مجيل املعقكتا  اليت حباها الذرا. اً كعااي

 األسباب واالستنتاجات -ثانياا  
أعاله، يالحظ  2إىل املعقكتا  املق ت  تن أوكرانيا واملشــــــــــــار إليها يف الذقرة  اســــــــــــعناداً  -4

 الذرا تا يقج:

__________ 

 .اجشارا  إىل األرزاا يف هذه الكثيق  حتيل إىل اجررااا  والليا مجيل   1)

، 2-م أإ/4مجيل اجشـــــــــــــــارا  إىل تكاد النظــام الــ القج يف هــذه الكثيقــ  حتيــل إىل املكاد الكاردة يف ترفق املقرر   2)
 .4-م أإ/4املع ل  قكرا املقرر  ااصيغعه
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؛ ووألذ إعادة  3)  ال ويلإعادة أوكرانيا اوصــــــــــا  ســــــــــاقها اســــــــــال املعاتال )أ  
 وضل العسكي ؛اً اموصا  حالي

إشـــارة املعقكتا  املعاح  يف ســـال املعاتال  ال ويل تنذ إعادة اوصـــا  ســـال  )ب  
إىل وركد ع د كاف تن وح ا  ارووككك  كيكوك يف حســاب  2016أوكرانيا يف آب/أغســط  

ة املعزام األوىل حســــــــــــــا العق ير اجي اا اخلاص االســــــــــــــال لعغطي  انبعاثا  أوكرانيا لال  ف  
ور او  النمك ج اجلك وين  2014املســعن  إىل املعقكتا  الكاردة يف وقرير أوكرانيا الســنكيف لعام 

 ؛2014املكح  املناظرة واسععراضها الكارد يف وقرير امسععراض السنكيف لعام 
اعمقيــ  حتك  إىل  اععبــار أوكرانيــا تن األ راف املــ ررــ  يف املرفق األو  اليت متر )ج  

اقعصــــاد الســــكس حيب ُيســــممل ا رر  تن املرون  تن قبل تلمتر األ راف العاتل اكصــــذه ارعماا 
يف امععبـــار ًا تن الربووككك  وألـــذ 3تن املـــادة  6اـــالذقرة  األ راف يف ارووككك  كيكوك، عمالً 

 تن اموذاقي  االنسب  هلذه األ راف؛  4تن املادة  6الذقرة 
كرانيـــا عن اهعمـــاتهـــا اـــترراا املعـــاتال  املطقكاـــ  جثبـــا  امتعاـــا  إعراب أو  )د  

قا يشــمل تعاتال  الســحا واجلغاا، اع  إعادة اوصــا   3تن املادة  1ااملعزام قكرا الذقرة 
 ؛ 4)ساقها اسال املعاتال  ال ويل

راا عن اععزاتها إعادة وق مي وقرير ف ة العصحيمل قارد إراً إعراب أوكرانيا أيى )ه  
 املعاتال  الىروري  يف السال الك ين. 

ويالحظ الذرا تا وب يه أوكرانيا تن اســــــعع اد لعســــــكي  تســــــائل العنذيذ، الذيف و   عقيه  -5
أعاله، وم ســــــــــــيما رهكدها الراتي  إىل  2الع ااري البارزة يف اياهنا الكعايب املشــــــــــــار إليه يف الذقرة 

تل العق ير الرغب  اً ال ويل. ويالحظ الذرا أيىـــ وذعيل ســـاقها وإعادة اوصـــاله اســـال املعاتال 
الشــ ي ة اليت أا اها وزير الشــلون اجيككلكري  واملكارد الطبيعي  األوكراين الذيف انىــج إىل ارعماا 

، تن أرل اختا  اخلطكا  الىـــــــــــــروري  2016أيقك /ســـــــــــــبعمرب  7الذرا عرب الع او  االذي يك يف 
 تن ارووككك  كيكوك. 3تن املادة  1القائج قكرا الذقرة لاللعزام اً رمسي اا عامتجثبا  

 قا أوكرانيا اعأريل قراره النهائج حىت إعادة اوصــــــــا  الســــــــال اً ويالحظ الذرا أيىــــــــ -6
اســــــــــــال املعاتال  ال ويل ووكفر مجيل املعقكتا  اخلاصــــــــــــ  اكح ا  ارووككك  كيكوك تن لال  

كتا  اجضـــــافي  اليت ق تعها أوكرانيا يف الرســـــال  ااملعقاً . ولكن الذرا حييط عقم 5)الســـــال ال ويل
 أعاله اأن السال ق  أعي  اوصاله الن االسال ال ويل.  2املشار إليها يف الذقرة 

 ويالحظ الذرا كذلك  قا أوكرانيا اتحال  تســــــــــــــائل العنذيذ إىل فرا العيســــــــــــــري وفقاً  -7
كري ااســـــــــعنعاراوه الســـــــــااق  اأنه تن اجلزا العاســـــــــل. ويف هذا الصـــــــــ د، يكد الذرا العذ  12 لقذقرة

__________ 

(3  CC-2016-1-5/Ukraine/EB 41إىل  36، الذقرا  تن. 

(4  CC-2016-1-5/Ukraine/EB 42، الذقرة. 

(5  CC-2016-1-5/Ukraine/EB 47، الذقرة. 
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داتت هناك تشــــــاكل ت حتل ووععقق اصــــــيغ   ا   اال إلزاتج، فتن تن غري املالئج النظر يف  تا
 . 6)تن اجلزا العاسل 12إحال  تسأل  العنذيذ إىل فرا العيسري قكرا الذقرة 

واع  النظر يف البيان الكعايب املق م تن أوكرانيا واملعقكتا  اجضــــــــــــــافي  اليت ق تعها يف  -8
أعاله، يلك  الذرا عق  النعيا  الســــــااق  اليت وكصــــــل إليها يف  2الرســــــال  املشــــــار إليها يف الذقرة 

تن  1ة ت متعاـل لقذقر تن امســــــــــــــعنعـاج األويل الكارد يف ترفق هـذا القرار اـأن أوكرانيـا  27الذقرة 
املبـــاد  ، ولقشــــــــــــــروا اجلزاتيـــ  الكاردة يف 4، اـــامق ان تل الذقرة تن ارووككك  كيكوك 7 املـــادة

 العكريهي  املععم ة ققعىاها، وم سيما تا يقج: 
ع م اتعاا  أوكرانيا لقمكع  النهائج لعق مي وقرير ف ة العصــــــــــحيمل حســــــــــبما يرد يف  )أ  
 ؛  7)العقرير هبذا العألري البالغ ق  عرقل فعالي  عمقي  امسععراض، واععبار أن وق مي 10-م أإ/3املقرر 

ع م إتكاني  العحقق تن املعقكتا  الكاردة يف وقرير ف ة العصـــــــــحيمل اكاســـــــــط   )ب  
فريق لرباا امســـععراض اســـبا ع م اوصـــا  ســـال أوكرانيا الك ين اســـال املعاتال  ال ويل يف 

 . 8) لك الكقت
ن املعقكتا  املق ت  تن أوكرانيا يف اياهنا الكعايب والرسال  املشار ويسعنعج الذرا كذلك أ -9

أعاله وبني أن ســــال أوكرانيا الك ين، الذيف ت يكن يف الكضــــل الســــقيج عن تا  2إليها يف الذقرة 
الن اســــــال املعاتال  ال ويل. وأك  ت ير الســــــال  اعُعم  امســــــعنعاج األويل، أصــــــبمل تعصــــــالً 

تن  28. وتن مث يععرب الذرا أن النعيا  اليت وكصــــــــــــل إليها يف الذقرة  9)ال ويل إعادة اموصــــــــــــا 
 امسعنعاج األويل الكارد يف ترفق هذا القرار اشأن السال الك ين ت وع  ساري . 

أعاله، يكصـــــــج الذرا اأن يشـــــــمل اســـــــععراض وقرير  9ورغج اســـــــعنعاره املبني يف الذقرة  -10
حلال  ســــــال أوكرانيا اً دقيقاً حبا 2016  ال فيئ  لعام أوكرانيا الســــــنكيف اخلاص اقكائج ررد غازا

اعكفر املكارد املالي ، اأن يُنظَّج امســـــــــععراض ال وريف املقبل لقعقرير  ، رهناً الك ين. ويكصـــــــــج أيىـــــــــاً 
 السنكيف اخلاص اقكائج ررد غازا  ال فيئ  ألوكرانيا كاسععراض قطريف. 

  اأنه نعيا  لع م 29نعاج األويل )الذقرة ويكرر الذرا تا وكصـــــــــــل إليه تن نعائج يف امســـــــــــع -11
كمي  وح ا  لذض امنبعاثا ، ، فتن  4، اامق ان تل الذقرة 7تن املادة  1اتعاا  أوكرانيا لقذقرة 

__________ 

(6  CC-2011-1-8/Romania/EB و ؛22، املرفق، الذقرةCC-2011-3-8/Lithuania/EB،ب .22الذقرة  ، املرفق( 

  تن امسعنعاج األويل. 2انظر الذقرة   7)

 3إىل  2015آب/أغســـط   3اســـال املعاتال  ال ويل يف الذ ة تن  ت يكن ســـال أوكرانيا الك ين تعصـــالً   8)
 . 2016آب/أغسط  

 آب/ 3ألـــذ الذرا يف امععبـــار اكرـــه لـــاص العحـــ يـــب الكارد تن تـــ ير ســـــــــــــاـــل املعـــاتال  الـــ ويل اـــأنـــه يف   9)
 آب/ 23، أعيـ  اموصــــــــــــــا  اني ســـــــــــــاـل املعـاتال  ال ويل والســـــــــــــاـل األوكراين، وأنه تنـذ 2016 أغســـــــــــــط 
، يعمل ت ير الســـــال ال ويل عق  إرراا وســـــكي  يكتي  حليازا  الكح ا  تل الســـــال األوكراين. 2016 أغســـــط 

هك نذســـــــه يف واريخ قطل  -يف واريخ هذا القرار  -وأك   لك أن تســـــــعكت حيازا  الكح ا  يف الســـــــال األوكراين 
 .2015آب/أغسط   3اموصا  يكم 
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ووحـــ ا  لذض امنبعـــاثـــا  املععمـــ ، ووحـــ ا  لذض امنبعـــاثـــا  املععمـــ  امللقـــت، ووحـــ ا  
أوكرانيا عن اخلاص ا، ووح ا  اجزال ، ق  ُساقت اأهنا صذر يف حساب السحا املسن ةالكميا  

امتعاا  ملعزاتها قكرا الذقرة اً . وتن مث، فتن أوكرانيا ت وعمكن تن أن وابت رمسيف ة املعزام األوىل
 . 1-م أإ/13لإلررااا   ا  الصق  املبين  يف املقرر اً تن ارووككك  كيكوك وفق 3تن املادة  1
  اأنه 30النعيا  اليت وكصــــــــــل إليها يف امســــــــــعنعاج األويل )الذقرة اً ويكرر الذرا أيىــــــــــ -12
 تا إ ا كانت أوكرانيايســــــــعطيل تكضــــــــكعياً أن حي د، عق  أســــــــا، مجيل املعقكتا  املعاح  له،  م
 تن 1أو لذىــــــــــــــها عق  النحك اة د قكرا الذقرة امنبعاثا  ممعاق  ملعزاتها ااحل  تن  غري

 .تن اجلزا اخلات  4يف الذقرة حسبما يرد ، 3املادة 
 3تن املــادة  1لقذقرة اً ويالحظ الذرا أنــه حىت وعمكن أوكرانيــا تن إثبــا  اتعاــاهلــا رمسيــ -13

تن ارووككك  كيكوك لذ ة املعزام األوىل، فتهنا ســـــــــــــعحعاج إىل إرراا ســـــــــــــحا لقكح ا  وكذلك 
عني ترارععه اكاســــــط  فريق تن لرباا امســــــععراض، مث إعادة وق مي وقرير ف ة العصــــــحيمل الذيف يع

 وق مي وقرير امسععراض إىل جلن  امتعاا  لقنظر فيه. 
أعاله، يشــري الذرا كذلك إىل أنه محظ يف  13وفيما يععقق ااخلطكا  املبين  يف الذقرة  -14

ارعماا تلمتر األ راف/اســــــــــــــعنعاره األويل ع م وركد إرراا يف الكقت الراهن ضــــــــــــــمن تقررا  
 3تن املادة  1اتعااهلا رمسياً لقذقرة إثبا  األ راف  ا  الصـــــــق  تن شـــــــأنه أن مك ن أوكرانيا تن 

ويف هذا الصــــــــ د،  .االنســــــــب  لذ ة املعزام األوىل حىت وإن أصــــــــبمل ســــــــاقها يعمل اكاتل  اقعه
ـــا قـــ  يكد النظر يف وشــــــــــــــايل رهكد أوكرا تلمتر األ راف/ارعمـــاا األ رافيالحظ الذرا أن  ني

تن ارووككك  كيكوك، ويف  3تن املـــادة  1لاللعزام القـــائج قكرـــا الذقرة ًا جثبـــا  اتعاـــاهلـــا رمسيـــ
 . 10)أعاله 13تنحها فرص  جمتام اخلطكا  املبين  يف الذقرة 

 القرار -ثالثاا  
تن النظــام الــ القج،  22)و  تن اجلزا العــاشــــــــــــــر، واملــادة 1لقذقرة ًا وفقــ يلكــ  الذرا، -15

تن  4اــامق ان تل الذقرة  7تن املــادة  1األويل فيمــا يععقق اعــ م امتعاــا  لقذقرة  امســــــــــــــعنعــاج
تن  27ارووككك  كيكوك واملبــاد  العكريهيــ  املععمــ ة ققعىـــــــــــــــاهــا، عق  النحك املبني يف الذقرة 

 م يعازأ تن هذا القرار النهائج.اً امسعنعاج األويل املرفق هبذه الكثيق ، واملقرر اععباره رزا
تن  32ويقرر الذرا وذعيــل العبعــا  املبينــ  يف الذقروني الذرعيعني )أ  و)ب  تن الذقرة  -16

 امسعنعاج األويل الكارد يف ترفق هذا القرار. 
يعارو، أركزيف إيذا أدتكفا،  :القرار النهائجاألعىاا واألعىاا املناواكن املشارككن يف دراس  وصياغ  

ليكناردو  ،كتا، كككانني، غريهارد لكيبل، تاريقيا ويقما تاجنايتشـــــــــــــيهكا وشـــــــــــــني، فيكعكر فكديكيه، و
 .أمح  رريب، أورمن و ريف سانعك،، إيرينا رودزكك، ياككب فريكسمان، حمم  ا. نصر، تاسايف

__________ 

(10  CC-2016-1-4/Ukraine/EB 22، الذقرة. 
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يعارو، شيهكا وشني، وكتا، كككانني، غريهارد أركزيف  :القرار النهائجاألعىاا املشارككن يف اععماد 
، أمح  رريب، أورمن و ريف حمم  ا. نصــر تاســايف )عىــك تناوب عاتل اصــذعه عىــكاً ،لكيبل، ليكناردو 

 .سانعك،، إيرينا رودزكك
 41/32/19 ، الســــاع ٢٠١٦أيقك /ســــبعمرب  7يف اكن يف القرار اعكافق الراا واععم  هذا  

 اعكقيت غرينعش.
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 المرفق

  استنتاج أولي  
 أوكرانيا :املعين الطرف

الكاردة يف ترفق ااجررااا  والليا  املععقق  اامتعاا  ققعى  ارووككك  كيكوكا  وفقاً لــ 
تن ارووككك  كيكوك  18واملععمــ ة قكرــا املــادة   1))اجررااا  والليــا   1-م أإ/27املقرر 

، يععمـــ  فرا اجنذـــا   2)ا )النظـــام الــ القج لربووككك  كيكوك واالنظـــام الــ القج لقانـــ  امتعاـــا 
  امسعنعاج األويل العايل:

  معلومات أساسية -أوالا  

، وققت األتان  تسائل وععقق االعنذيذ ُأشري إليها يف وقرير فريق 2016نيسان/أاريل  8يف  -1
امسععراض الذرديف لقعقرير الذيف يكضل حا  انعهاا الذ ة اجضافي  لقكفاا اشأن لرباا امسععراض 

يكوك، وهك ااملعزاتا  )ف ة العصــــــــــــحيمل  املععقق  اذ ة املعزام األوىل اة دة ققعىــــــــــــ  ارووككك  ك
ررت و  .FCCC/KP/CMP/2016/TPR/UKR (TPR)العقرير اخلــــــاص اــــــأوكرانيــــــا الكارد يف الكثيقــــــ  

لقعقارير اليت وكضل اع  انقىاا الذ ة اجضافي  لقكفاا ااملعزاتا  )وقارير ف ة  كح امسععراض امل
يف تســــاق  عزاتا  اليت ل يها ال، العصــــحيمل  االنســــب  إىل مجيل األ راف امل رر  يف املرفق األو 

ـــــاا  يف الذ ة تن  ـــــاا تن ارووككك  كيكوك )األ راف املـــــ ررـــــ  يف املرفق ا  12إىل  8املرفق ا
تن ارووككك   8ااملباد  العكريهي  لالســــععراض قكرا املادة  وفقاً لـــــــــــــــــــ ،2016شــــباا/فرباير 

اذ ة العصــحيمل، ورداً عق  تســكدة وقرير امســععراض املععقق   .1-م أإ/22كيكوكا )ترفق املقرر 
أرفقعــه ، وقريرهــا املععقق اذ ة العصــــــــــــــحيمل و  3)2016آ ار/تــار،  9قــ تــت أوكرانيــا رمسيــاً، يف 

عن نظر فيها فريق لرباا امســععراض يف إ ار إع اد الصــيغ  النهائي  لعقرير امســععراض   4)كثائقا
تن النظام ال القج،  10ة تن املاد 2تن اجلزا الساد،، والذقرة  1ووفقاً لقذقرة  ف ة العصحيمل.

  .2016نيسان/أاريل  11اعُعرب أن جلن  امتعاا  وسقمت تسائل العنذيذ يف 

__________ 

  مجيل اجشارا  إىل األرزاا يف هذه الكثيق  حتيل إىل اجررااا  والليا .  1)

، 2-م أإ/4مجيل اجشـــــــــــــــارا  إىل تكاد النظــام الــ القج يف هــذه الكثيقــ  حتيــل إىل املكاد الكاردة يف ترفق املقرر   2)
  .4-م أإ/4املع ل  قكرا املقرر  ااصيغعه

  حيمل.تن وقرير ف ة العص 4انظر الذقرة   3)

 2015وشرين الااين/نكفمرب  18كانكن الااين/يناير إىل   1كانت هناك ر او  النمك ج اجلك وين املكح  لقذ ة تن   4)
 ؛ وقائم  األرقام العســـــــــقســـــــــقي  لكح ا  ارووككك  كيكوك االيت 2015)ر او  النمك ج اجلك وين املكح  لعام 

ف ة العصـــــحيملا؛ وقائم  األرقام العســـــقســـــقي  لكح ا  لذض  كان ينبغج نققها إىل حســـــاب الســـــحا يف هناي 
امنبعاثا ، ووح ا  لذض امنبعاثا  املععم ، ووح ا  الكميا  املســـــــــــــن ة اليت  قبت أوكرانيا ورحيقها إىل 

  تن وقرير ف ة العصحيمل. 4انظر الذقرة  ف ة املعزام الااني .
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ـــــووعصل املسأل  األوىل تن تسائل العنذيذ اامتعاا   -2 ا رائق اةاسب  املععقق  االكميا   لـ
  وااملباد  1-م أإ/13ارووككك  كيكوكا )ترفق املقرر تن  7تن املادة  4املسن ة قكرا الذقرة 

تن ارووككك  كيكوكا )ترفق  7العكريهيــــ  املععققــــ  اــــتعــــ اد املعقكتــــا  املطقكاــــ  قكرــــا املــــادة 
أن أوكرانيا ت وق م وقريرها عن اً محظ فريق لرباا امســــــــــــععراض حت ي و  . 5) 1-م أإ/15 املقرر

أو حبقك  تكعــ   ، 6)2016كــانكن الاــاين/ينــاير  2 ، وهكجف ة العصــــــــــــــحيمل حبقك  املكعــ  النهــائ
.  7)امســـــــــــععراض املكح  لعقارير ف ة العصـــــــــــحيمل االنســـــــــــب  جلميل األ راف امل رر  يف املرفق ااا

أن املعقكتا  اليت ق تعها أوكرانيا اشـــــأن ف ة وصـــــحيمل  اخلرباا وااجضـــــاف  إىل  لك، محظ فريق
. وأشـــار  8)تل املعقكتا  املق ت  يف ســـال املعاتال  ال ويلوعىـــارب العقرير والكثائق املصـــاحب  

وقرير يف دق  اعض املعقكتا  اليت ق تعها أوكرانيا ت ت إىل أنه ت يعمكن تن وقييج  الذريق أيىــــــاً 
 عاتال  ال ويل تنذ آب/اســـــــــــــال امل ت يع  تكصـــــــــــــكمً ف ة العصـــــــــــــحيمل ألن ســـــــــــــاقها الك ين 

 . 9)2015 أغسط 

.  10)تن ارووككك  كيكوك 3تن املادة  1العنذيذ الااني  اامتعاا  لقذقرة وععقق تســــــــــــــأل  و  -3
واسعنعج فريق اخلرباا عق  اخلصكص أن إمجايل انبعاثا  غازا  ال فيئ  البشري  املنشأ تن أوكرانيا 
يف ف ة املعزام األوىل وعااوز كميا  وح ا  لذض امنبعاثا ، ووح ا  لذض امنبعاثا  

ووحـــ ا  لذض امنبعـــاثـــا  املععمـــ   ،امللقـــت   لذض امنبعـــاثـــا  املععمـــ ووحـــ ا ،املععمـــ 
الطكيل األرل، ووح ا  الكميا  املســـن ة، ووح ا  اجزال ، يف حســـاب الســـحا تن اخل ت  

 . 11)عن ف ة املعزام األوىل

__________ 

  ف ة العصحيمل. تن وقرير 11انظر الذقرة   5)

تن ارووككك   8عمقيـ  اســــــــــــــععراض اخلرباا قكرـا املـادة انعهـاا )وـاريخ  10-م أإ/3تن املقرر  3ونص الذقرة   6)
كيكوك املععقق  اذ ة املعزام األوىل  عق  أن العقرير الذيف يُكضـــــل حا  انعهاا الذ ة اجضـــــافي  لقكفاا ااملعزاتا  

 ة اجضــــــــافي  يكتاً تن انعهاا الذ 45ينبغج وق مه قبل انقىــــــــاا تن ارووككك  كيكوك املععق ق  اذ ة املعزام األوىل 
ووفقاً لقازا الاالب عشـر تن اجررااا  والليا ، انعهت الذ ة  لقكفاا ااملعزاتا  املععق ق  اذ ة املعزام األوىل.

اجضــــــــــــــافي  لقكفاا ااملعزاتا  املععقق  اذ ة املعزام األوىل يف اليكم املائ  اع  العاريخ اة د تن تلمتر األ راف 
و لك اا األ راف يف ارووككك  كيكوك )تلمتر األ راف العاتل اكصــــــــذه ارعماا األ راف  العاتل اكصــــــــذه ارعم

تن ارووككك  كيكوك لقســــن  األلرية تن ف ة املعزام  8ججناز عمقي  امســــععراض اليت اريها اخلرباا قكرا املادة 
 ، أن ُوســـــــعكمل 1)الذقرة  10-م أإ/3وقرر تلمتر األ راف العاتل اكصـــــــذه ارعماا األ راف، يف املقرر  وقك.

تن ارووككك  كيكوك فيما يععقق االســـــــــن  األلرية تن ف ة  8عمقي  امســـــــــععراض اليت اريها اخلرباا قكرا املادة 
وتن مث، انقىــــت الذ ة اجضــــافي  لقكفاا ااملعزاتا  املععقق   .2015آب/أغســــط   10املعزام األوىل حبقك  

كانكن   2وحّل تكع  وق مي وقارير ف ة العصـــحيمل يف ، 2015وشـــرين الااين/نكفمرب  18اذ ة املعزام األوىل يف 
  .2016الااين/يناير 

  تن وقرير ف ة العصحيمل. 11و 7و 4انظر الذقرا    7)

  تن وقرير ف ة العصحيمل. 2و 1واجل ولني  11انظر الذقرة   8)

  تن وقرير ف ة العصحيمل. 2واجل و   8انظر الذقرة   9)

  تن وقرير ف ة العصحيمل. 12انظر الذقرة   10)

  تن وقرير ف ة العصحيمل. 3-1واجل او   12-8انظر الذقرا    11)
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نيســــــــــــان/أاريل  18وأســــــــــــن  تكعا جلن  امتعاا  تســــــــــــائل العنذيذ إىل فرا اجنذا  يف  -4
 1تن اجلزا اخلات  والذقرة  6و 4تن اجلزا الســـــــــــــاال، وفقاً لقذقروني  1الذقرة قكرا  2016
  تن النظام ال القج. 19 تن املادة

فرا يف لطر  األتان  األعىــــــاا واألعىــــــاا املناواني ، أ  2016نيســــــان/أاريل  19ويف  -5
  لذرا.إىل اواتسنادها تن النظام ال القج،  19تن املادة  2اجنذا  قسائل العنذيذ، وفقاً لقذقرة 

 ،تن اجلزا الســـــــــــــــــاال 2، قرر فرا اجنذــــا ، وفقــــًا لقذقرة 2016أيــــار/تــــايك  3ويف  -6
  .CC-2016-1-2/Ukraine/EB)تسائل العنذيذ دراس  )أ  تن اجلزا العاشر، 1 والذقرة

تن )د  31ووعصـــل املســـأل  األوىل املععقق  االعنذيذ اشـــرا األهقي  املشـــار إليه يف الذقرة  -7
)د  تن ترفق 2، والذقرة 1-م أإ/9)د  تن ترفق املقرر 21، والذقرة 1-م أإ/3ترفق املقرر 

تن اجلزا  1وانـــاًا عق   لـــك، ونطبق اجررااا  املعاقـــ  الكاردة يف الذقرة  .1-م أإ/11املقرر 
العاســــل عق  وونطبق اجررااا  الكاردة يف اجلزا  العاشــــر عق  نظر الذرا يف تســــأل  العنذيذ هذه.

 لك، قرر الذرا، ااععماد تقرره القاضـــــــج ااملىـــــــج يف  وتل نظر الذرا يف تســـــــأل  العنذيذ الااني .
بل اجررااا  املعاق  الكاردة يف أعاله، أن يعّ  6حبب تســــــــــــــائل العنذيذ املشــــــــــــــار إليها يف الذقرة 

ن، وأنه اســــألعني ت ااطعتن اجلزا العاشــــر االنســــب  ملســــأليت العنذيذ، وتراعاة أن هاوني امل 1 الذقرة
 . 12)ينبغج ضمان الكذااة اجررائي  والكضكح

لقا او  الزتني   ا  الصــــــــق  املب ين  يف اجررااا  والليا  ويف النظام ال القج، اً ووفق -8
 -  14) العملاجشــــعار اقرار املىــــج يفو  ، 13)تســــائل العنذيذ الكاردة يف وقرير ف ة العصــــحيملفتن 

اســــــــعماا واملكع  النهائج لعق مي البيان عق  رقســــــــ  اشــــــــأن إتكاني   قا اً الذيف وىــــــــمن وذكري 
ال اقكتاســـــــــــــج املن وب أحيقت مجيعها إىل ق   ، 16)وقرار العما، تشـــــــــــــكرة اخلرباا -  15)الكعايب

  ألوكرانيا، تل نسخ  إىل تركز العنسيق الك ين يف أوكرانيا.
)ج  تن 1لعق  رقســــــ  اســــــعماا قكرا الذقرة يرد إىل الذرا أيف  قا تن أوكرانيا  وت -9

 اجلزا العاشر.

عق  دعكة ثالث  لرباا العريوا تن قائم  لرباا  2016أيار/تايك  30وافق الذرا يف و  -10
 وكان اثنان تن هلما  .CC-2016-1-3/Ukraine/EB) عق مي املشــــــكرة إىل الذرالاموذاقي  اج اري  

  وكرانيا.ألاخلرباا ضمن فريق لرباا امسععراض الذيف أررت اسععراض ف ة العصحيمل 

__________ 

  .CC-2016-1-2/Ukraine/EB) األويل الكارد يف الكثيق  االبحبتن املقرر املععقق  7و 6انظر الذقروني   12)

  .2الساد،، الذقرة  اجلزا  13)

  .4الساال، الذقرة اجلزا   14)

 )ب  و)ج .1 رةاجلزا العاشر، الذق  15)

  .7الساال، الذقرة  اجلزا  16)
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)ب  تن 1تن اجلزا العاســــــــــــــل، والذقرة  1رة لقذقاً وت وق م أوكرانيا أيف ايان كعايب وفق -11
  تن النظام ال القج. 17اجلزا العاشر، واملادة 

، عق  الذرا ارعماعه الااتن والعشرين 2016حزيران/يكنيه  21إىل  20ويف الذ ة تن  -12
وطقا رقس  اسعماا ملا كانت أوكرانيا ت و  . 17)أوكرانيااملععقق  ايف اكن لقنظر يف تسائل العنذيذ 

وقق  و  قســـــــــ  لال   لك امرعماا.هذه اجل)ج  تن اجلزا العاشـــــــــر، فقج وُعق  1قكرا الذقرة 
  املشكرة تن اثنني تن اخلرباا امل عكين أثناا امرعماا.الذرا 

 وقــ م أيف تنظمــ  حككتيــ  دوليــ  أو غري حككتيــ  لعصـــــــــــــــ  أيف تعقكتــا  قكرــا وت -13
  تن اجلزا الااتن. 4 الذقرة

 التي تم تقديمها وعرضها والنظر فيهاالمعلومات  -ثانياا  

ووقرير ف ة العصـــــــــــحيمل املشـــــــــــار إليه يف ذرا يف ت اوموه وقرير ف ة العصـــــــــــحيمل، الو ار،  -14
اليت أُرســقت رداً عق  رســال  األتان   2016آ ار/تار،  9أعاله، ورســال  أوكرانيا امللرل   1 الذقرة

وعصل االسال اليت راسال  اني أوكرانيا واألتان  املاشأن تشروا وقرير ف ة العصحيمل، قا يف  لك 
، وتا يقااقه تن ر او  النمك ج 2014أوكرانيا السـنكيف لعام الك ين األوكراين املشـار إليها، ووقرير 

واســــــــععراضــــــــها الكارد يف العقرير املععقق  ، 18)اجلك وين املكح  )ر او  النمك ج اجلك وين املكح  
  FCCC/ARR/2014/UKR) 2014اامســـــععراض الذرديف لقعقرير الســـــنكيف ألوكرانيا املق م يف عام 

اليت  2015وشرين الااين/نكفمرب  25 ، واملعقكتا  حىت 2014ام )وقرير امسععراض السنكيف لع
  وتشكرة اخلبريين القذين دعامها الذرا. ، 19)10-م أإ/3نشرهتا األتان  عماًل ااملقرر 

عقرير ف ة العصــــحيمل، أن العرض ت يســــعكف اجمجايل لويرت فريق اخلرباا ضــــمن وقييمه  -15
  . 20)3تن املادة  1امتعاا  لقذقرة و  تقعىيا  العكقيت، وامكعما  واموساس،

ص الذريق إىل أن أعاله، لقُ  2، املشـــار إليها يف الذقرة املســـععصـــي  خبصـــكص املشـــكق و  -16
املعقكتا  اليت ق تعها أوكرانيا يف وقريرها لذ ة العصـــــــحيمل م وغطج ســـــــكت اعض العناصـــــــر عق  

قررا   ا  الصق  يف املو  10-م أإ/3و 1-م أإ/15، و1-م أإ/13 ا النحك املطقكب يف املقرر 
ومحظ الذريق أن .  21)ارووككك  كيكوكاأل راف يف قلمتر األ راف العـــاتـــل اكصــــــــــــــذـــه ارعمـــاا 
  تعطقبا  اجاالغ اجلزاتي  العالي  ت وسعكف:

__________ 

 .CC/EB/28/2016/1تن ر و  أعما  امرعماا الااتن والعشرين لذرا اجنذا ، الكارد يف الكثيق   4البن    17)

 /http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissionsانــظـــر املــكقــل:   18)

items/8108.php. 
 .http://unfccc.int/kyoto_protocol/reporting/items/9044.phpانظر املكقل:   19)
  تن وقرير ف ة العصحيمل. 3الذقرة   20)

  العصحيمل.تن وقرير ف ة  6انظر الذقرة   21)
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كانكن   2 ت وق م أوكرانيا وقريرها لذ ة العصــــــحيمل قبل املكع  النهائج اة د يف )أ  
ل أو حبقك  تكع  امســععراض املكح  لعقارير ف ة العصــحيمل االنســب  جلمي  22)2016الااين/يناير 

  ؛10-م أإ/3تن املقرر  3وفقاً لقذقرة  ، 23)األ راف امل رر  يف املرفق ااا

 املعقكتا  ، لكن2015ق تت أوكرانيا ر او  النمك ج اجلك وين املكح  لعام  )ب  
اععبارها دقيق   مكن املق ت  غري تعســـــــــــــق  تل املعقكتا  املق ت  يف ســـــــــــــال املعاتال  ال ويل وم

   ؛1-م أإ/22 )أ  تن ترفق املقرر89والذقرة  1-م أإ/13تن ترفق املقرر  49 )الذقرة

وعىارب املعقكتا  اليت ق تعها أوكرانيا يف ر او  النمك ج اجلك وين املكح  و  )ج  
اشــــــأن الكمي  اجمجالي  واألرقام املعســــــقســــــق  لقكح ا  يف حســــــاب الســــــحا تن  2015لعام 

اخل ت  تل املعقكتا  املق ت  يف ســــــــــــــال املعاتال  ال ويل وتل املعقكتا  الكاردة يف الســــــــــــــال 
   ؛1-م أإ/22  تن ترفق املقرر ب)89)الذقرة  2015يا حىت آب/أغسط  الك ين ألوكران

-م أإ/22تن ترفق املقرر  88لقذقرة اً  تعها أوكرانيا وفقم ختقك املعقكتا  اليت قو   د) 
تن وىــــــاراا  وتشــــــاكل: فاملعقكتا  اليت ق تعها أوكرانيا وعىــــــارب تل املعقكتا  املق ت  يف  1

ســــــــــــال املعاتال  ال ويل، م ســــــــــــيما تا يععقق االكمي  اجمجالي  لقكح ا  اليت ســــــــــــحبت تن 
   ؛1-م أإ/22)ج  تن ترفق املقرر 89ة اخل ت ، وم مكن اععبارها دقيق  )الذقر 

 1-م أإ/15تن ترفق املقرر  20قذقرة لاً ووعىــــــــــــــارب املعقكتا  املق ت  وفق )هـ  
تل املعقكتا  املق ت  يف ســــــــــــــال املعاتال  ال ويل،  1-م أإ/22تن ترفق املقرر  88ة والذقر 
مكن اععبارها دقيق   ســيما تا يععقق االكمي  اجمجالي  لقكح ا  اليت ســحبت تن اخل ت ، وم م

   ؛1-م أإ/22رر تن ترفق املق 90)الذقرة 

،  كر  أوكرانيا أنه 2016آ ار/تار،  9ويف وقرير ف ة العصـــــحيمل املق م يف  )و  
حام  ع م امســــــعب ا   وأإشــــــعارا  آلي  العنمي  النظيذ   وأم وكر  وىــــــاراا  يف املعاتال  

. وت يعمكن فريق اخلرباا تن وقييج دق  R5و R2ين رير لعقالالغي ، وت ُُتمل ايانا  ا الكح ا  أو
اســـــــــال املعاتال  ال ويل تنذ  تعصـــــــــالً هذه املعقكتا  ألن الســـــــــال الك ين يف أوكرانيا ت يع  

   ؛1-م أإ/15تن ترفق املقرر  20لذقرة )ا 2015آب/أغسط  

ال ويل: وأفاد  أوكرانيا أنه ت ُوكعشــــــف أيف وىــــــاراا  يف ســــــال املعاتال   )ز  
وكرانيــــا أليعمكن فريق اخلرباا تن أن يقيج دقــــ  هــــذه املعقكتــــا  ألن الســــــــــــــاــــل الك ين  ت إ 
تن ترفق  17)الذقرة  2015اســــــــــال املعاتال  ال ويل تنذ آب/أغســــــــــط   تعصــــــــــالً  يع  ت

 . 24) 1-م أإ/15 املقرر

__________ 

 .6انظر احلاشي    22)

  تن وقرير ف ة العصحيمل. 11و 7و 4انظر الذقرا    23)

  تن وقرير ف ة العصحيمل. 2اجل و    24)



 

11 GE.16-17098 

يق اخلرباا أعاله، فق  لُقص فر  3وخبصــكص املشــكق  املســععصــي  املشــار إليها يف الذقرة  -17
تن وحــ ا  لذض امنبعــاثــا ، ووحــ ا   وحــ ة إىل أن أوكرانيــا ت وســــــــــــــحــا تن اخلــ تــ  أيف

ووحـــ ا  لذض ، وحـــ ا  لذض امنبعـــاثـــا  املععمـــ  امللقـــتلذض امنبعـــاثـــا  املععمـــ ، و 
، ووحــ ا  الكميــا  املســــــــــــــنــ ة، ووحــ ا  اجزالــ ، اغرض امنبعــاثــا  املععمــ  الطكيــل األرــل

ولقص  تن ارووككك  كيكوك. 3تن املادة  1ا االعزاتاهتا قكرا الذقرة امســــــــــــــع م  عق  اتعااهل
وقرير ف ة العصــــــــــــــحيمل ويف ر او  يف طرف الإىل أن املعقكتا  اليت ق تها اً فريق اخلرباا أيىــــــــــــــ

تل املعقكتــا  الكاردة يف ســــــــــــــاــل املعــاتال  م وعذق  2015النمك ج اجلك وين املكحــ  لعــام 
  دقيق .تعقكتا  ن اععبارها ال ويل، وتن مث، فال مك

إمجايل انبعاثا  غازا  ال فيئ  البشـــــــــــــري  كيذي  تقارن  وقييج  إم تن فريق اخلرباا يعمكن وت  -18
املنشــــــــــــــــأ تن أوكرانيـــا عن ف ة املعزام األوىل اكميـــا  وحـــ ا  ارووككك  كيكوك )وحـــ ا  لذض 
امنبعــاثــا ، ووحــ ا  لذض امنبعــاثــا  املععمــ ، ووحــ ا  لذض امنبعــاثــا  املععمــ  امللقــت، 

يا  املســـــــــن ة، ووح ا  اجزال   وح ا  لذض امنبعاثا  املععم  الطكيل األرل، ووح ا  الكمو 
عق  أســـــا، املعقكتا  املعكفرة تن ســـــال املعاتال  ال ويل، اليت تن اخل ت  يف حســـــاب الســـــحا 

 . 25)10-م أإ/3تن املقرر  4، عمالً االذقرة 2015وشـــــــرين الااين/نكفمرب  25 نشـــــــرهتا األتان  يف
شري  املنشأ تن أوكرانيا يف ف ة املعزام ولقص فريق اخلرباا إىل أن إمجايل انبعاثا  غازا  ال فيئ  الب

األوىل ُتـــــاوز كميـــــا  وحـــــ ا  لذض امنبعـــــاثـــــا ، ووحـــــ ا  لذض امنبعـــــاثـــــا  املععمـــــ ، 
لذض امنبعــــاثــــا  املععمــــ  امللقــــت، ووحــــ ا  لذض امنبعــــاثــــا  املععمــــ  الطكيــــل  ووحــــ ا 
  ألوكرانيا ووح ا  الكميا  املســــــن ة، ووح ا  اجزال  يف حســــــاب الســــــحا تن اخل ت األرل،
  . 26)ثاين أكسي  الكراكن يف ف ة املعزام األوىل تكافئ  ن تن 1 999 434 250قق ار 

، وقريرها عن ف ة العصحيمل 2016ر، آ ار/تا 9وأرفقت أوكرانيا  ج رسالعها امللرل   -19
ســــاقها الك ين  اوصــــا و كر  أن هناك تشــــاكل وقني  وونظيمي  وتالي  لطرية دفععها إىل قطل 

  اسال املعاتال  ال ويل.

أعاله، قــ م لبريان ُدعيــا إىل امرعمــاا  12ولال  امرعمــاا املشـــــــــــــــار إليــه يف الذقرة  -20
وأشــــار  تشــــكرة اخلبريين، عق  وره اخلصــــكص، إىل أن قطل  تشــــكرهتما اشــــأن تســــائل العنذيذ.

هك صــقا  2015غســط  اوصــا  الســال الك ين ألوكرانيا اســال املعاتال  ال ويل يف آب/أ
فريق اخلرباا حيصـــــــل هذا، ت  وصـــــــا ولكحظ كذلك أنه، نعيا  لقطل ام املشـــــــكق  عق  تا يب و.

اً أيىــــــــــــــوُق تت  متكنه تن وقييج وقرير أوكرانيا عن ف ة العصــــــــــــــحيمل.دقيق  أيف تعقكتا  عق  
  اسال املعاتال  ال ويل.واوصاهلا شروحا  عات  عن أداا الساال  الك ني  

__________ 

  تن وقرير ف ة العصحيمل. 2اجل و    25)

 .تن وقرير ف ة العصحيمل 9و 8انظر الذقروني   26)
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  األسباب واالستنتاجات -ثالثاا  

 :تا يقج ، يالحظ الذرااليت مت وق مها وعرضها والنظر فيهاإىل املعقكتا   اسعناداً  -21

، أو تعقكتا  إىل الذرا أثناا امرعماا كعااياً   ملا كانت أوكرانيا ت وق م اياناً  )أ  
عقييج املربرا  اليت أعاله، فتن الذرا ت يكن يف وضــــــــــل يســــــــــممل له ا 12املشــــــــــار إليه يف الذقرة 

ســاقها الك ين اســال اوصــا  أعاله لقطل  19ق تعها أوكرانيا عق  النحك املشــار إليه يف الذقرة 
املعــاتال  الــ ويل، وتــا وروــا عق   لــك تن وىـــــــــــــــارب البيــانــا  تل وقــك الكاردة يف ســــــــــــــاــل 

  املعاتال  ال ويل؛

املعاتال  ال ويل تســـــائل الســـــال الك ين ألوكرانيا اســـــال اوصـــــا  ياري قطل  )ب  
، وامش ا ا  الكاردة يف 7تن املادة  4لقذقرة اً أساسي  اشأن أداا السال الك ين ألوكرانيا وفق
  املباد  العكريهي   ا  الصق  املععم ة قكربها؛

 ،وحــ ا  لذض امنبعــاثــا  وحــ ة تن ت وســـــــــــــحــا أوكرانيــا تن اخلــ تــ  أيف )ج  
ووحـــ ا  لذض امنبعـــاثـــا  املععمـــ  امللقـــت، ووحـــ ا   ،ووحـــ ا  لذض امنبعـــاثـــا  املععمـــ 

، ووحــــ ا  اجزالــــ ، املســـــــــــــنــــ ة  ووحــــ ا  الكميــــالطكيــــل األرــــل، لذض امنبعــــاثــــا  املععمــــ  
وتن مث، فقج ُوســـــــــــــحا أيف وح ا  تن اخل ت  االنســـــــــــــب  لكاتل ف ة  ؛1-م أإ/13 لقمقرر وفقاً 

  املعزام األوىل؛

النحك املبني يف  قعطقبا  ف ة العصـــــحيمل عق  املعزاميف نعيا  لذشـــــل أوكرانيا  )د  
املعقكتــا  املقــ تــ  تن أوكرانيــا م وععرب تعقكتــا  فــتن ، 10-م أإ/3واملقرر  1-م أإ/13املقرر 

  دقيق  مكن عق  أساسها ورحيل وح ا  أوكرانيا تن ف ة املعزام األوىل إىل ف ة املعزام الااني ؛

قرير هنائج عن العاميل واةاســب  االنســب  ألوكرانيا وفقاً لن وســعطيل األتان  إع اد و )هـ  
  اأوكرانيا؛ ، و لك لع م وكافر تعقكتا  دقيق  وععقق1-م أإ/13تن ترفق املقرر  62لقذقرة 

الســــــــــــــنكيف أوكرانيــــا املعقكتــــا  الكاردة يف وقرير لال  تن  ،تل  لــــك يبــــ و )و  
رد يف وقرير وكما   ،ر او  النمك ج اجلك وين املكح  واســــععراضــــها يف، وتا يقااقها 2014 لعام

وشــرين  25، وعق  النحك الذيف ولي ه املعقكتا  املعاح  حىت 2014امســععراض الســنكيف لعام 
، م ســـيما تا يععقق قامكا 10-م أإ/3هتا األتان  عماًل ااملقرر اليت نشـــر  2015الااين/نكفمرب 

الســـــال الك ين ألوكرانيا، أن اجي اا اوع د الكح ا  يف حســـــاب  ،وىلانبعاثا  ف ة املعزام األ
، 2015حىت آب/أغســـــــــــــط    27)يكذج تن الكح ا  يف الســـــــــــــال الك ين ألوكرانيا هناك تا

  . 28)رانيا لال  ف ة املعزام األوىلانبعاثا  أوك عغطي ل

__________ 

 .http://unfccc.int/kyoto_protocol/reporting/items/9044.phpانظر املكقل:   27)
  .2014تن وقرير امسععراض السنكيف لعام  97و 96سيما الذقروان  م  28)



 

13 GE.16-17098 

 3و 2يها يف الذقروني أن الظروف اةيط  قســائل العنذيذ املشــار إلاً ويالحظ الذرا أيىــ -22
ســــــال أوكرانيا الك ين  اوصــــــا أعاله نشــــــأ  عن ظروف اســــــعانائي  وععقق، يف مجق  أتكر، اقطل 

تعاتال  العحكيل اخلاررج والسحا تن اخل ت  اسعحال  ونذيذ اسال املعاتال  ال ويل، وعن 
وعالوة  انعهت.ألغراض ف ة املعزام األوىل يف ســـــــال املعاتال  ال ويل ألن ف ة العصـــــــحيمل ق  

ورحيل عق  اً )د  أعاله، فتن أوكرانيا غري قادرة حالي21، ولألســـــــــباب املبين  يف الذقرة عق   لك
وعق  هــذا النحك، يالحظ الذرا أنــه م يكرــ  إرراا يف الكقــت  تن ف ة املعزام األوىل.وحــ اهتــا 

ن أوكرانيا أن مك  الراهن ضـــــمن تقررا  تلمتر األ راف/ارعماا األ راف  ا  الصـــــق  تن شـــــأنه 
أصـــبمل  حىت وإن االنســـب  لذ ة املعزام األوىل 3تن املادة  1قذقرة لاً تن الع ليل عق  اتعااهلا رمسي

 )ب  أدناه.32العمل املشار إليها يف الذقرة ساقها الك ين يعمل اكاتل  اقعه اع  ونذيذ لط  
 ســــــبيالً  اً أن يعيمل ألوكرانيانائيويالحظ الذرا أن تلمتر األ راف/ارعماا األ راف يســــــعطيل اســــــعا

  ل هذه الصعكاا .حلاً لقمىج ق ت

إىل ، اليت مت وقــ مهــا وعرضــــــــــــــهــا والنظر فيهــاإىل املعقكتــا  ًا وخيُقص الذرا، اســــــــــــــعنــاد -23
م امتعاا  ملرفق أعاله ق  أفىــــــــت إىل ع  2املشــــــــكق  املســــــــععصــــــــي  املشــــــــار إليها يف الذقرة  أن

ترفق ؛ و 49، و40، و34، و19، و17، و14، و13قذقرا  ل، م سيما 1-م أإ/13 املقرر
  وقرير ف ة العصحيمل.القمسا  األلرية عق  وضل عن  ، 2، م سيما فقروه 1-م أإ/15املقرر 

أعاله، ت يســـــعطل الذرا،  3وفيما يععقق ااملشـــــكق  املســـــععصـــــي  املشـــــار إليها يف الذقرة  -24
   تـا إ ا كـانـت أوكرانيـا قـ  ختقذـت عن امتعاـا إىل املعقكتـا  اليت أويحـت لـه، حتـ يـاً اســــــــــــــعنـاد
، وكما يرد يف 3تن املادة  1الذقرة  قكرا كمياً لذىــــــــــــــها   أوتن امنبعاثا   ااحل ملعزاتها 
  تن اجلزا اخلات . 4الذقرة 

أعاله  2املشــكق  املســععصــي  املشــار إليها يف الذقرة ولكج يعســل لقذرا اخلقكص إىل أن  -25
ىل احلل، يععني عق  أوكرانيا أن وعخذ و ااري لقمحافظ  عق  ســــــــــاقها الك ين ق  عرفت  ريقها إ

، ووح ا  لذض امنبعاثا  اطريق  وكذل اةاســـب  ال قيق  جصـــ ار وح ا  لذض امنبعاثا 
وحيازة هذه الكح ا  ونققها واقعنائها ، ووح ا  اجزال ، املســــــــــــــن ة  ، ووح ا  الكمياملععم 

الصــــــادرة عن وغريه تن املقررا   ا  الصــــــق   1-م أإ/13ملرفق املقرر  وفقاً وإلغائها وســــــحبها، 
ل املشــــــــــــار إليها هذه الع ااري يف لط  العمونعك  وينبغج أن  تلمتر األ راف/ارعماا األ راف.

  )ب  أدناه.32يف الذقرة 

شـــــــــــــ ا ا  ماتعادة وقييج اتعاا  أوكرانيا قيام الذرا فمن أرل وااجضـــــــــــــاف  إىل  لك،  -26
تن  2لقذقرة  ، وفقاً 1-م أإ/11و 1-م أإ/9و 1-م أإ/3 ا األهقي  املنصــــــــكص عقيها يف املقرر 

ازا تن اسععراض قطريف لعقرير ك،  قسال الك ين ألوكرانياسيقزم إرراا اسععراض لاجلزا العاشر، 
  .ررد سنكيف
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 النتائج -رابعاا  

قشــــــروا ل، و 4مق ان تل الذقرة ، اا7تن املادة  1قذقرة ليرت الذرا أن أوكرانيا ت متعال  -27
تن  7تن املادة  4اجلزاتي  الكاردة يف ا رائق اةاســــب  املععقق  االكميا  املســــن ة قكرا الذقرة 

ااملبــــاد  العكريهيــــ  جعـــ اد املعقكتـــا  املطقكاــــ  و  1-م أإ/13كك  كيكوكا )ترفق املقرر ارووك 
   .1-م أإ/15كك  كيكوكا )ترفق املقرر تن ارووك  7قكرا املادة 

تن  4لقذقرة اً ، وفققائماً اً و ني أنه ملا كانت أوكرانيا م متقك ســــــاالً اً ويرت الذرا أيىــــــ -28
واملعطقبا  واملباد  العكريهي  اليت وقرر  ققعىــــــــــــــ   لك، فتهنا  ،تن ارووككك  كيكوك 7املادة 

  تن ارووككك  كيكوك. 17و 12و 6وذج اشروا األهقي  قكرا املكاد  م

، فــتن كميــ  4، اــامق ان تل الذقرة 7تن املــادة  1قذقرة لونعياــ  لعــ م اتعاــا  أوكرانيــا  -29
وح ا  لذض امنبعاثا  ، و وح ا  لذض امنبعاثا  املععم وح ا  لذض امنبعاثا ، و 

اقتاملســن ة  ، ووح ا  الكمياملععم  امللقت يف حســاب  اأهنا صــذر ، ووح ا  اجزال ، ق  ســُ
اً وهلذا الســـــــــــبا، ت وســـــــــــعطل أوكرانيا أن وابت رمسي عن ف ة املعزام األوىل.ألوكرانيا الســـــــــــحا 

لإلررااا   ا  الصــق  اً تن ارووككك  كيكوك وفق 3تن املادة  1لعزاتها قكرا الذقرة متعاا  ام
  .1-م أإ/13 يف املقررالكاردة 

املعقكتا  املعاح  أن حي د، عق  أســـــا، مجيل اً وتل  لك، م يســـــعطيل الذرا تكضـــــكعي -30
أعاله، تا إ ا كانت  21له، قا يف  لك وقك املشــــــــــــــار إليها يف الذقرة الذرعي  )و  تن الذقرة 

، 3تن املادة  1قكرا الذقرة ، كمياً   هاىـــــلذ وأامنبعاثا  متعال ملعزاتها ااحل  تن  أوكرانيا ت
 تن اجلزا اخلات .  4عق  النحك املبني يف الذقرة 

  قرار هنائج.قكرا امسعنعارا  نافذة اع  أن يلك ها الذرا  ووصبمل هذه -31

 التبعات -خامساا  

العالي  االنســـــب  لقمشـــــكق  املســـــععصـــــي  العبعا  لقازا اخلات  عشـــــر، يطبق الذرا  وفقاً  -32
  أعاله: 2املشار إليها يف الذقرة 

  ؛ملعزاتاهتا يعقن أن أوكرانيا ت متعال )أ  

تن اجلزا  1ا أن وىل لط  عق  النحك املشار إليه يف الذقرة يععني عق  أوكراني )ب  
تن اجلزا اخلات  عشــــــــــــــر،  2لقمعطقبا  املكضــــــــــــــكعي  الكاردة يف الذقرة اً اخلات  عشــــــــــــــر، وفق

تن النظام ال القج؛ وأن وق تها يف غىــــــــــــكن ثالث  أشــــــــــــهر إىل اً تكرر  25تن املادة  1 والذقرة
عما حتقق تن وق م يف ونذيذها اً وأن وق م وقرير  ؛عشـــــــــــــرتن اجلزا اخلات   2لقذقرة  الذرا، وفقاً 

  تن اجلزا اخلات  عشر؛ 3لقذقرة اً وفق
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لألحكام  ا  الصـــــق  قكرا اً أهقي  أوكرانيا لقمشـــــارك  يف الليا ، وفقوـُع ّقق  )ج  
  هلا. رياما ُت  تسأل  العنذيذ األوىل حالً  ،تن ارووككك  كيكوك 17و 12و 6املكاد 

  نافذة اقرار هنائج لقذرا يلك ها.العبعا  ووصبمل هذه  -33

يعارو، أركزيف  األعىــــاا واألعىــــاا املناواكن املشــــارككن يف دراســــ  وصــــياغ  امســــعنعاج األويل:
هكا وشـــــــني، فيكعكر فكديكيه، وكتا، كككانني، غريهارد لكيبل، تاريقيا ويقما تاجنايت )عىـــــــك شـــــــي

اسايف )عىك تناوب عاتل اصذعه عىكاً ، أمح  رريب، ليكناردو ت ،تناوب عاتل اصذعه عىكاً 
 .أورمن و ريف سانعك،، إيرينا رودزكك، ياككب فريكسمان )عىك تناوب عاتل اصذعه عىكاً 

هكا وشــني، وكتا، كككانني، يعارو، شــيأركزيف األعىــاا املشــارككن يف اععماد امســعنعاج األويل: 
تل اصــــــــذعه عىــــــــكاً ، تاريقيا ويقما تاجنايت غريهارد لكيبل، ليكناردو تاســــــــايف )عىــــــــك تناوب عا

)عىــك تناوب عاتل اصــذعه عىــكاً ، أمح  رريب، أورمن و ريف ســانعك،، إيرينا رودزكك، ياككب 
 . فريكسمان )عىك تناوب عاتل اصذعه عىكاً 

 . ٢٠١٦حزيران/يكنيه  21يف اكن يف  القرار اعكافق الراااععم  هذا  
    


