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 CC-2016-1-2/Ukraine/EB فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال

3 May 2016 

 قرار بشأن بحث أولي   
 أوكرانيا :املعين الطرف

الواردة يف مرفق   "اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو"  وفقاً ل 
مقققر بروتوكقققول كيوتقققو  11)اإلجقققراءات واآلليقققاتت واملعتجقققملة مبوجققق  املقققادة  1-/م أإ72املققققرر 

 ، يعتجمل فرع اإلنفاذ القرار التايل:ت1)و"النظام الملاخلي للجنة االمتثال" )النظام الملاخليت

 معلومات أساسية  
لتنفيققأ أري ققي إلي ققا يف تقريققر ، تلقققا اامانققة مسققال  تتعلقق  با7112نيسققاأ/أبري   1يف  -1

فري  خرباء االستعراض عر االسقتعراض الفقردل للتقريقر القأل يواق  نقال انت قاء الفقية اإلاقافية 
للوفاء بااللتزامات )فية التصحيحت املتعلقة بفقية االلتقزام ااوا ادقملدة مبقتضقى بروتوكقول كيوتقو، 

. وقققمل FCCC/KP/CMP/2016/TPR/UKR (TPR)وهققو التقريققر ابققار بيوكرانيققا الققوارد يف الو يقققة 
جقققرال االسقققتعراض املركقققزل للتققققارير القققا تواققق  بعقققمل انقضقققاء الفقققية اإلاقققافية للوفقققاء بااللتزامقققات 
)تقارير فية التصقحيحت بالنسق ة إا عيق  اافقراف اململرجقة يف املرفق  ااول والقا لقملي ا التزامقات 

إا  1فققراف اململرجققة يف املرفقق  بققاءت يف الفققية مققر مقيققملة يف املرفقق  بققاء مققر بروتوكققول كيوتققو )اا
مقر بروتوكقول   1"امل قاد  التوجي يقة لتسقتعراض مبوجق  املقادة   وفقاً ل 7112  اط/فرباير  17

ت. ورداً على مسودة تقرير االسقتعراض املتعلق  بفقية التصقحيح، 1-/م أإ77كيوتو" )مرف  املقرر 
، القا نظقر في قا فريق  خقرباء ت2)بفية التصحيح والو قال  املرفققة قملما أوكرانيا رمسياً تقريرها املتعل 

االسقققتعراض يف إفقققار إعقققملاد الصقققيلة الن اليقققة لتقريقققر االسقققتعراض املتعلققق  بفقققية التصقققحيح. ووفققققاً 
مقققر النظقققام القققملاخلي، اعتريقققرب أأ  نقققة  11مقققر املقققادة  7والفققققرة  ت3)مقققر ا قققزء السقققاد  1للفققققرة 

 . 7112نيساأ/أبري   11االمتثال تسلجا املسال  املتعلقة بالتنفيأ يف 
__________ 

 7-/م أإ4عيقق  اإل ققارات إا النظققام الققملاخلي الققا تققرد يف هققأإ الو يقققة ايقق  إا املققواد الققواردة يف مرفقق  املقققرر  ت1)
   .9-/م أإ1واملقرر  4-/م أإ4بصيلته املعمللة مبوج  املقرر 

تشقققققرير الثقققققا /  11كقققققانوأ الثا /ينقققققاير إا   1النجقققققوذك اإللاقققققيو  املونقققققمل عقققققر الفقققققية مقققققر تضقققققجنا جقققققملاول  ت2)
ت، وقالجققققة اارقققققام املتسلسققققلة لونققققملات 7112)جققققملاول النجققققوذك اإللاققققيو  املونققققمل عققققر سققققنة  7112 نققققوفجرب

ارقققام املتسلسققلة بروتوكققول كيوتققو "الققا كققاأ ين لققي نقل ققا إا نسققا  السققح  يف "ايققة فققية التصققحيح"، وقالجققة ا
لونققملات خفققن االن عا ققات وونققملات خفققن االن عا ققات املعتجققمل وونققملات الاجيققات املسققنملة الققا فل ققا أوكرانيققا 

 مر تقرير االستعراض املتعل  بفية التصحيح. 4إاافت ا إا الاجيات املخصصة لفية االلتزام الثانية. انظر الفقرة 

 د يف هأإ الو يقة اي  إا اإلجراءات واآلليات.عي  اإل ارات إا ااجزاء الا تر  ت3)
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 11وأسقققنمل ماتققق   نقققة االمتثقققال املسققققال  املتعلققققة بالتنفيقققأ هقققأإ إا فقققرع اإلنفققققاذ يف  -7
 ابامسمر ا زء  2و 4اً للفقرتني مر ا زء الساب ، وفق 1مبوج  الفقرة  7112نيساأ/أبري  

 مر النظام الملاخلي.  19مر املادة  1والفقرة 
، أخطقققرت اامانقققة ااعضققاء وااعضقققاء املنقققاوبني يف فقققرع 7112نيسققاأ/أبري   19ويف  -3

مقر النظقام القملاخلي، وباسقناد تلقا املسقال   19مقر املقادة  7اإلنفاذ مبسال  التنفيأ وفقاً للفققرة 
 إا الفرع.

وتتصقققق  املسققققيلة ااوا املتعلقققققة بالتنفيققققأ بامتثققققال "فرالقققق  اداسقققق ة املتعلقققققة بالاجيققققات  -4
ت 1-م أإ/13مققققر بروتوكققققول كيوتققققو" )مرفقققق  املقققققرر  2مققققر املققققادة  4املخصصققققة مبوجقققق  الفقققققرة 

مقققر بروتوكقققول كيوتقققو" )مرفققق   2و"امل قققاد  التوجي يقققة إلعقققملاد املعلومقققات املطلوبقققة مبوجققق  املقققادة 
. والنقققر فريققق  خقققرباء االسقققتعراض بوجقققه ابصقققور أأ أوكرانيقققا   تققققملم ت4)ت1-أإ م/12املققققرر 

7112كانوأ الثا /يناير   7تقريرها املتعل  بفية التصحيح ال حبلول املوعمل الن الي ادملد يف 
 ت5)

وال حبلول موعمل االستعراض املركقزل للتققارير املتعلققة بفقيات التصقحيح وابايقة ألجيق  اافقراف 
. وإاافًة إا ذلا، النقر فريق  خقرباء االسقتعراض أأ املعلومقات املقملمقة ت6)جة يف املرف  باءاململر 

مر أوكرانيا يف تقريرها املتعل  بفية التصحيح والو ال  املرفقة غي متسقة م  املعلومقات القواردة يف 
علققى تقيققي  . وأ ققار فريقق  خققرباء االسققتعراض أيضققاً إا أنققه غققي قققادر ت7)سققج  املعققامتت الققملويل

مقققملال يقققحة بعقققن املعلومقققات القققواردة يف تقريقققر أوكرانيقققا املتعلققق  بفقققية التصقققحيح، وذلقققا بسققق   
7112فص  السج  الوفين اوكرانيا عر سج  املعامتت الملويل منأ آ /أغسطس 

 . ت8)

__________ 

 مر تقرير االستعراض املتعل  بفية التصحيح. 11انظر الفقرة  ت4)

مققر بروتوكققول   1)تققاريإ إكجققال عجليققة اسققتعراض ابققرباء مبوجقق  املققادة  11-/م أإ3مققر املقققرر  3تققنا الفقققرة  ت5)
م التقريقققر القققأل يواققق  بعقققمل انقضقققاء الفقققية اإلاقققافية للوفقققاء كيوتقققو املتعلققققة بفقققية االلتقققزام ااوات علقققى أأ يريققققمل  

يومققاً مققر انت ققاء  42بااللتزامققات املتعلقققة بفققية االلتققزام ااوا ادققملدة مبوجقق  بروتوكققول كيوتققو يف موعققمل أقصققاإ 
جققققراءات مقققر اإلالثالققققر عشقققر الفقققية اإلاقققافية للوفقققاء بااللتزامققققات املتعلققققة بفقققية االلتققققزام ااوا. ووفققققاً للجقققزء 

واآلليات، انت ا الفية اإلاافية للوفاء بااللتزامات املتعلقة بفية االلتزام ااوا يف اليقوم املالقة بعقمل التقاريإ ادقملد 
مر مؤمتر اافراف العام  بويفه اجتجقاع اافقراف يف بروتوكقول كيوتقو )مقؤمتر اافقراف العامق  بويقفه اجتجقاع 

مقر بروتوكقول كيوتقو للسقنة ااخقية مقر  1لقا رري قا ابقرباء مبوجق  املقادة اافرافت إلجنقا  عجليقة االسقتعراض ا
ت، أأ 1)الفققرة  11-/م أإ3فية االلتزام تلا. وقرر مؤمتر اافراف العام  بويفه اجتجقاع اافقراف، يف املققرر 

لق  بالسقنة ااخقية مقر بروتوكقول كيوتقو فيجقا يتع 1تريستاج  عجلية االستعراض القا رري قا ابقرباء مبوجق  املقادة 
. وعليققه، انقضققا الفققية اإلاققافية للوفققاء بااللتزامققات 7112آ /أغسققطس  11مققر فققية االلتققزام ااوا حبلققول 

ونقققق ع موعققققمل تقققققململ التقققققارير املتعلقققققة بفققققية  7112تشققققرير الثققققا /نوفجرب  11املتعلقققققة بفققققية االلتققققزام ااوا يف 
 .7112كانوأ الثا /يناير   7التصحيح يف 

 مر تقرير االستعراض املتعل  بفية التصحيح. 11و 2و 4انظر الفقرات  ت6)

 مر تقرير االستعراض املتعل  بفية التصحيح. 7و 1وا ملولني  11انظر الفقرة  ت7)

 مر تقرير االستعراض املتعل  بفية التصحيح. 7وا ملول  1انظر الفقرة  ت8)
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مقققر بروتوكقققول   3مقققر املقققادة  1وتتصققق  املسقققيلة الثانيقققة املتعلققققة بالتنفيقققأ بامتثقققال الفققققرة  -2
. وعلققى وجققه التحمليققمل، خلققا فريقق  خققرباء االسققتعراض إا أأ اجقق  ان عا ققات غققا ات ت9)كيوتققو

الملفيئقققة ال شقققرية املصقققملر اوكرانيققققا خقققتل فقققية االلتقققزام ااوا تتجققققاو  كجيقققات ونقققملات خفققققن 
االن عا ققات وونققملات خفققن االن عا ققات املعتجققمل، وونققملات خفققن االن عا ققات املعتجققمل املؤقتققة، 

ت املعتجقققمل الطويلقققة ااجققق  وونقققملات الاجيقققات املخصصقققة وونقققملات وونقققملات خفقققن االن عا قققا
 .ت10)اإل الة يف نسا  السح  ابار بيوكرانيا ختل فية االلتزام ااوا

)دت مققر 31وتتصق  املسققيلة ااوا املتعلققة بالتنفيققأ بشقرط ااهليققة املشقار إليققه يف الفققرة  -2
)دت مقققر مرفققق  7، والفققققرة 1-/م أإ9رر )دت مقققر مرفققق  املقققق71، والفققققرة 1-/م أإ3مرفققق  املققققرر 

مققر ا ققزء  1. وبنققاًء علققى ذلققا، تنط قق  اإلجققراءات املعجلققة الققواردة يف الفقققرة 1-/م أإ11املقققرر 
العا ر على نظقر الفقرع يف مسقيلة التنفيقأ هقأإ. وتنط ق  اإلجقراءات القواردة يف ا قزء التاسق  علقى 

 نظر الفرع يف مسيلة التنفيأ الثانية. 
مققققر ا ققققزء  1فققققرع اإلنفققققاذ أأ اإلجققققراءات املعجلققققة، بالصققققيلة الققققواردة يف الفقققققرة ويتنققققر  -2

العا قققر، واإلجقققراءات ابايقققة بفقققرع اإلنفقققاذ، بالصقققيلة القققواردة يف ا قققزء التاسققق ،  تلققق  مقققر نيقققر 
ااريفر الزمنية. ويتنر فرع التنفيأ وجود يلة بني مسقيلة التنفيقأ ااوا ومسقيلة التنفيقأ الثانيقة. لقأا 

ال الفقققرع أنقققه رققق ، اقققجاناً لافقققاءة اإلجقققراءات وواقققون ا، مبقققا يف ذلقققا الضقققجانات اإلجراليقققة يقققر 
الااملة للطرف املعين، أأ يرينظر يف مسيلا التنفيأ بالتوا ل، وذلقا بتط يق  اافقر الزمنيقة ادقملدة يف 

 نفيأ كلتي جا.مر ا زء العا ر، على مسيلا الت 1إفار اإلجراء املعج ، بالصيلة الواردة يف الفقرة 

 قرار  
أعقتإ،  2و 4يقرر فرع اإلنفاذ أأ ينظقر يف مسقيلا التنفيقأ القوارد  قرن جا يف الفققرتني  -1

 مر ا زء العا ر. 1اتجعتني عجًت باإلجراءات املعجلة بالصيلة الواردة يف الفقرة 
)أت 1مر ا زء السقاب  والفققرة  7وبعمل أأ أجرال فرع اإلنفاذ ال حر ااويل وفقاً للفقرة  -9

مققر ا ققزء العا ققر، يقققرر املضققي يف عجلققه. ويتنققر فققرع اإلنفققاذ بوجققه خققار أأ مسققيلا التنفيققأ 
تؤيملمها معلومات كافية وال ميار اعت ارمها مر املسال  الواهية أو امل نية على أسا  غي يحيح، 

   تستنملاأ إا متطل ات بروتوكول كيوتو. ب
مققر النظققام الققملاخلي، يوافقق  فققرع اإلنفققاذ   71مققر ا ققزء الثققامر وللجققادة  2ووفقققاً للفقققرة  -11

كألا على التجا  مشورة ابرباء بشيأ حمتوال وأسا  تقرير االستعراض املتعل  بفية التصحيح 
 فيجا خيا مسيلا التنفيأ املشار إلي جا. وبشيأ القضايا املتصلة بيل قرار يتخأإ فرع اإلنفاذ

__________ 

   بفية التصحيح.مر تقرير االستعراض املتعل 17انظر الفقرة  ت9)

 مر تقرير االستعراض املتعل  بفية التصحيح. 3إا  1وا ملاول مر  17إا  1انظر الفقرات مر  ت10)
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، أداموفققاإيفققا  :ويققياغته القققراريف أ الققأير  ققاركوا يف النظققر و ااعضققاء وااعضققاء املنققاوب 
أنطونيقو و ، فقوديايفياتقور و ، غهقوا  قينو ل ، بلقو سي اسقتياأ و حمجقمل عقتم، و ، آيتاروجو ي  و 

أمحققمل و حمجققمل نصققر، و ليونققاردو مسققال، و  ، يقق يغيهققارد لو و ، ، وتومققا  كيوكققاننيغققونزاليس نققوريس
 . فاراميتأ و ، فيكسجاأيعقو  و ، رودساوإيرينا و سانتو ، رل وأورالنملو ارنستو  ،يبايرج

، غهوا  ينو ل حمجمل عتم، و ، آيتارو: جو ي   اركوا يف اعتجاد القرار الأيرااعضاء  
غيهققارد كيوكققانني، و   وتومققا ت، اً عضققو  تهبصققفعامقق  )عضققو منققاو  نققوريس أنطونيققو غققونزاليس و 
 . فاراميتأ و ، رودساوإيرينا و يب، ايأمحمل رجو حمجمل نصر، و   ، ي لو 

 .7112مايو أيار/ 3يف بوأ يف بتواف  اآلراء جمل هأا القرار تري اع 
    


