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 CC-2016-1-3/Ukraine/EB فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال

30 May 2016 

 قرار بشأن مشورة الخبراء  
 الطرف املعين: أوكرانيا

الااا ا يف     ،كي  ااا ""اإلجااارا اا وااليااااا املبعالقااال مباتضب ااااو وقب ااا  مبرو  كااا و    ل وفقاااا   
 ضا  مبرو  كا و كي  ا  11واملعبماة  و جاا املاايف    1))اإلجارا اا وااليااا  1-/م أإ 72ضرفق املقر  

، يعبمااة فااارف اإلن اااا   2)ربو  كاا و كي  ااا " )النظااام الاااةالالن لو"النظااام الاااةالالن لالالناال اتضب ااااو 
  القرا  البايل:

 أساسية معلومات -أوالا  
،  القاااأل انضانااال ضسااااذ  البن ياااا املتاااا  إلي اااا    قريااار فرياااق 7112 نيسااااب/أمبري  1   -١

تااااابعرا  املن ااااريف لالبقرياااار املقااااةم عنااااة انق ااااا  ال اااا   اإل ااااافيل لال فااااا  عاااا  الااااربا  اتااااابعرا  
الااا ا يف   و مباتلبزاضااااا )فااا   البلااا يال  ل ااا   اتلبااازام انو  و جاااا مبرو  كااا و كي  ااا  ضااا  أوكرانياااا 

. وجاااارس اتااااابعرا  املركااااز   فاااا   البلاااا يال) قرياااار  FCCC/KP/CMP/2016/TPR/UKR ال ثيقاااال
لالبقاااا ير املقةضااال عناااة انق اااا  ال ااا   اإل اااافيل لال فاااا  مباتلبزاضااااا ) قاااا ير فااا   البلااا يال  مبالنسااا ل 

 و كي  اا  ربو  كاالجلميااا اناااراف املة جاال   املرفااق انوو الاات لااةي ا البزاضاااا ضقيااة    املرفااق مبااا  
"لالم اااايف  ا  وفقااا 7112شااا ارب/فرباير  17إ   1)انااااراف املة جااال   املرفاااق مباااا     ال ااا   ضااا  

عالا  ا   . و يف1-/م أإ77ض  مبرو  ك و كي  ا " )ضرفاق املقار   1الب جي يل لالابعرا  و جا املايف  
و ،  قريرااا لالمار  ان 7112آ ا /ضا س  9نص ضتروف  قرير ف   البل يال، قةضأل أوكرانيا،   

، والت نظر في ا فريق لربا  اتابعرا  عناة إعاةايفا اللاي ل  3)ل    البل يال وال ثاذق امللاح ل له

__________ 

   ال ثيقل حتي  إ  اإلجرا اا واالياا.مجيا اإلشا اا إ  انجزا    ااا   1)
، 7-/م أإ 4مجيااا اإلشاااا اا إ  ضااا ايف النظاااام الاااةالالن   اااااا ال ثيقااال حتيااا  إ  املااا ايف الااا ا يف    ضرفاااق املقااار    2)

   .9-/م أإ 1و 4-/م أإ 4مبلي به املعةلل و جا املقر ي  
      تااااري  ال ااااا / 11كااااان ب ال ا /يناااااير إ   1كانااااأل اناااااا جااااةاوو النماااا  ل اإلل اااا و  امل حااااة لال اااا   ضاااا    3)

 ؛ وقاذماااال ان قاااااام البسالساااااليل ل حاااااةاا 7112)جاااااةاوو النماااا  ل اإلل ااااا و  امل حااااة لعاااااام  7112ناااا فمرب 
مبرو  ك و كي    "الت كاب ين  ن نقال ا إ  حساب الس ا   هنايال فا   البلا يال"؛ وقاذمال ان قاام البسالسااليل 

ووحاااةاا ل ااب اتن عاثااااا املعبمااة، ووحاااةاا ال مياااا املسااانة  الاات اال اااأل  ل حااةاا ل اااب اتن عاثاااا،
   ض   قرير ف   البل يال. 4أوكرانيا  رحيال ا إ  ف   اتلبزام ال انيل. انظر ال قر  
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ضاا   11ضاا  املااايف   7وال قاار    4)ضاا  اجلااز  السااايفس 1لال قاار  ا  الن اذياال لبقرياار فاا   البلاا يال. ووفقاا
  .7112نيساب/أمبري   11ن يا   رب أب جلنل اتضب او قة  سالمأل ضساذ  البالنظام الةالالن، اعب  

نيساااااب/أمبري   11وأااااانة ض بااااا جلناااال اتضب اااااو ضساااااذ  البن يااااا إ  فاااارف اإلن ااااا     -٢
 1ضا  اجلاز  امااضا وال قار   2و 4لال قار   ا  ضا  اجلاز  الساامبا، وفقا 1و جا ال قار   7112
  ض  النظام الةالالن. 19 ض  املايف 

انضاناااال انع ااااا  وانع ااااا  املناااااومب  ل اااارف ، ألطاااارا 7112نيساااااب/أمبري   19و   -٣
  ض  النظام الةالالن، ومبإانايفاا لال رف. 19ض  املايف   7لال قر  ا  اإلن ا  وساذ  البن يا، وفق

 )أ 1ضاا  اجلااز  السااامبا وال قاار   7لال قاار  ا  ، قاار  فاارف اإلن ااا ، وفقاا7112أيا /ضاااي   3و   -٤
  . CC-2016-1-2/Ukraine/EBيا )ض  اجلز  العاشر، امل ن   حبث ضساذ  البن 

"اراذاق ااااا ل املبعالقال مبال ميااا     ض  ضساذ  البن يا مباتضب ااو لو بل  املسألل انو  -٥
  و"امل ايف  1-/م أإ13" )ضرفق املقر  كي     ض  مبرو  ك و 2ض  املايف   4و جا ال قر   سنة امل

ضاااا  مبرو  كاااا و كي  اااا " )ضرفااااق  2املااااايف   الب جي ياااال املبعالقاااال مبإعااااةايف املعال ضاااااا املطال مباااال و جااااا
 قاةم  وتحظ فريق لربا  اتابعرا ، عال  وجاه املا  ، أب أوكرانياا م . 5) 1-/م أإ12 املقر 

7112كاااااان ب ال ا /ينااااااير   7اااااااةيف   حبالااااا و امل عاااااة الن ااااااذن ت  قريرااااااا ل ااااا   البلااااا يال 
(6  

البلاا يال مبالنساا ل جلميااا اناااراف املة جاال   حبالاا و ض عااة اتااابعرا  املركااز  لبقااا ير فاا    تو 
. وإ افل إ   لك، تحظ فريق لربا  اتابعرا  أب املعال ضاا الت قاةضب ا أوكرانياا  7)املرفق مبا 

بلاااا يال وال ثاااااذق امللاااااح ل ااااام ضبسااااقل ضااااا املعال ضاااااا املقةضاااال   اااااال  ال   قريراااااا ل اااا   
إ  أنااه م ي اا  وقااةو ا  قيااي  ضااةس ا  عرا  أي اا. وأشااا  فريااق لااربا  اتاااب 8)املعاااضالا الااةويل

__________ 

   مجيا اإلشا اا إ  انجزا    ااا ال ثيقل حتي  إ  اإلجرا اا واالياا.  4)
 البل يال.ض   قرير ف    11انظر ال قر    5)
ضاا  مبرو  كاا و   1) ااا يإ إكماااو عمالياال اااابعرا  امااربا  و جااا املااايف   11-/م أإ3ضاا  املقاار   3 اانص ال قاار    6)

كي    املبعالقل مب    اتلبازام انو   عالا  أب البقريار الاا  ي   اا حااو انب اا  ال ا   اإل اافيل لال فاا  مباتلبزاضااا 
ي ضااا  ضاا  انب ااا  ال اا   اإل ااافيل لال فااا  مباتلبزاضاااا  42ين  اان  قة ااه ق اا  انق ااا  املبعالِّقاال مب اا   اتلباازام انو  

لالالااز  ال الااث عتاار ضاا  اإلجاارا اا واالياااا، فااإب ال اا   اإل ااافيل لال فااا  ا  املبعالِّقاال مب اا   اتلباازام انو . ووفقاا
حةيفا ضؤمتر اناراف العاض  مب صا ه اجبمااف   اانو  انب أل   الي م املاذل المباتلبزاضاا املبعالقل مب    اتلبزام 

انااااراف   مبرو  كااا و كي  ااا  )ضاااؤمتر اناراف/اجبمااااف انااااراف  ضااا  أجااا  إكمااااو عماليااال ااااابعرا  اماااربا  
  ضاا  مبرو  كاا و كي  اا  املبعالقاال مبالساانل انلاام  ضاا  فاا   اتلباازام املاااك   . وقاار  ضااؤمتر اناااراف/ 1و جااا املااايف  

ض  مبرو  كا و  1 ، أب عماليل اابعرا  امربا  و جا املايف  1 )ال قر  11-/م أإ3 اقر  ض  اجبماف اناراف، 
أاسااااطا /آب 11كي  اااا  فيمااااا يبعالااااق مبالساااانل انلاااام  ضاااا  فاااا   اتلباااازام انو  ين  اااان أب   سااااب م  حبالاااا و 

 تااري   11انب ااأل   . ومبالبااايل، فااإب ال اا   اإل ااافيل لال فااا  مباتلبزاضاااا املبعالقاال مب اا   اتلباازام انو  7112
   .7112كان ب ال ا /يناير   7   ا ير ف   البل يال كاب قة ح  ض عةااوأب  ق 7112ن فمرب        ال ا /

   ض   قرير ف   البل يال. 11و 2و 4انظر ال قراا   7)
   ض   قرير ف   البل يال. 7و 1واجلةول   11انظر ال قر    8)
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يفقل مبعب املعال ضااا املقةضال    قريار أوكرانياا ل ا   البلا يال نب الساال  الا اين نوكرانياا كااب 
7112سال  املعاضالا الةويل ضنا آب/أاسطا قة قطا  مبطه مب

(9 . 
ضا  مبرو  كا و   3املاايف  ضا   1و بعالق املسألل ال انيل ضا  ضسااذ  البن ياا مباتضب ااو لال قار   -٦

. ولالااااص فرياااق لااااربا  اتاااابعرا ، عالاااا  وجاااه املاااا  ، إ  أب إمجاااايل ان عاثاااااا  10)كي  ااا 
ااااا اا الةفياااال ال تاااريل املنتاااأ نوكرانياااا   فااا   اتلبااازام انو  يبالااااو  كميااااا وحاااةاا ل اااب 

املؤقباال، اتن عاثاااا، ووحااةاا ل ااب اتن عاثاااا املعبمااة، ووحااةاا ل ااب اتن عاثاااا املعبمااة 
ووحةاا ل ب اتن عاثاا املعبمة ا يالل انج ، ووحةاا ال مياا املسنة ، ووحةاا اإل الل 

 .  11)  حساب ا ا أوكرانيا ل    اتلبزام انو 
ولااةس اذااا  فاارف اإلن ااا  قاارا  امل اان   حبااث ضساااذ  البن يااا، قاار  أب يالاابما ضتاا     -٧

البلا يال ومبتاأب املسااذ  املبعالقال مباأ  قارا  يبعااا فارف امربا  مبتأب ض م ب وأااس  قرير ف   
   .11، ال قر  CC-2016-1-2/Ukraine/EBاإلن ا  فيما يبل  وساذ  البن يا املتا  إلي ا )

 األسباب واالستنتاجات -ثانياا  
قطاا أعاالا  2و 2كاب   صمي  نظر فرف اإلن ا    ضساذ  البن يا امل ينل   ال قار    -٨

. ويسبالزم ف   7112عاضالا الةويل ضنا آب/أاسطا سال  املمباالال ا ال اين رمبط لأوكرانيا 
أمش  لالظروف اايطل مبقطا  مبط ا مبسال  املعاضالا الةويل وعالقل ااا ال  ا مبعاةم قاة   فرياق 
لربا  اتابعرا  عال   قيي  ضةس يفقل مبعب املعال ضاا املقةضل    قرير أوكرانياا ل ا   البلا يال 

ضااا  مبرو  كااا و، يسااابالزم ضااا  فااارف اإلن اااا  البمااااس  3ضااا  املاااايف   1و أوكرانياااا لال قااار  وضساااألل اضب اااا
 املساعة  ض  امربا . وابيسر املت    املقةضل ضا  اماربا   ياايف  ف ا  ال ارف ملسااذ  البن ياا، ف اال  
عاا   قيااي  أ  ضعال ضاااا كبامبياال يقااةض ا ااااا الطاارف. وين  اان أب ي اا  اااؤت  امااربا  عالاا  انقاا  

 ا  اتابعرا  الرذيسي  ل ريق لربا  اتابعرا .أحة لرب 
الاا  اايبةاوو فياه  اإلن اا  حاجل إ  ضت    امربا  لالو اجبماف فارف انااواب  ب  -٩

 اتجبمااف اااا عقاة املقار  وضا ومبال   اه واعبماايفا. ا  مبتأب اابنبال أويل أو قرا  مبعاةم امل ان قاةض
 ي  ناا ا أب إ  ضتاا       الاابما الاااي  امااربا  وي ااةع  .7112حزيراب/ي نيااه  71و 71 ياا ضن

 .ال     الك   جاازي 
و  ااايام ضساااذ  البن يااا، ااايالبما ال اارف مب جااه لااا   أ  امااربا  املااةع ي  واااي جه  -١١

 أااالل إلي   مبتأب املساذ  الباليل:

__________ 

    قرير ف   البل يال.ض   7واجلةوو  1انظر ال قر    9)
   ض   قرير ف   البل يال. 17انظر ال قر    10)
   ض   قرير ف   البل يال. 3-1واجلةاوو  17-1انظر ال قراا   11)
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م العالقااال مبااا  قطاااا أوكرانياااا لااارمبط ااااالال ا الااا اين مبساااال  املعااااضالا الاااةويل وعاااة )أ  
 قة   فريق لربا  اتابعرا  عال   قيي  ضةس يفقل املعال ضاا املقةضل    قرير أوكرانيا ل    البل يال؛

ضااا   3ضااا  املاااايف   1العالقااال مبااا  اااااا القطاااا وضساااألل اضب ااااو أوكرانياااا لال قااار   )ب  
 مبرو  ك و كي   .

أثناا  اتجبمااف املتاا   وقة يطرح فرف اإلن ا  عال  اماربا  املاةع ي  أاااالل أك ار   لايال   -١١
 أعالا. 9إليه   ال قر  

 القرار -ثالثاا  
ضا  النظاام الاةالالن واتعب اا اا الا ا يف     71ضا  اجلاز  ال ااض  واملاايف   2لال قار  ا  وفق -١٢

 9أعالا، يقر  فرف اإلن ا  البماس ضت    امربا  لالو اتجبماف املتا  إلياه   ال قار   1ال قر  
 ض : أعالا، 
الساااية  ايالااا  مبالااا م )ني  يالناااةا ، أحاااة ل ااام  اتاااابعرا  الرذيساااي    فرياااق  )أ  

 ب اابعر ا ضعال ضاا  قرير أوكرانيا ل    البل يال؛الربا  اتابعرا  الالا
الرذيسااان ال ااا  ضاا  فرياااق  اتااابعرا السااية يفا ياا  ااا ضيز )ان جنبااا  ، ل اام  )ب  

 ا  ضعال ضاا  قرير أوكرانيا ل    البل يال؛لربا  اتابعرا  الا  شا ا   اابعر 
  فريق لاربا  ا  )مبالالي ا ، ل م   السالالا ال انيل ليا ع    مباينتالسية  )ل  
 . 12)اتابعرا 

 لإلجرا اا واالياا والنظام الةالالن.ا  وض  املقر  أب  ريف ضت    امربا  وفق -١٣
إي ااا أيفاض فااا،  النظاار   القاارا  وصااياابه:انع ااا  وانع ااا  املناااومب ب الاااي  شااا ك ا    

وج  يااأ أيبااا و، وعمااة عااالم، واي اااابياب مبالاا ني، وجي اا ا  تاا ، وف باا   فاا يفي ن، وأنط نياا  
ااا نزاليا ناا  يا، و  وضاااس ك وكااان ، واماااا يف ل ي اا ، ولي نااايفو ضااااا ، وعمااة نلاار، وأ ااة 

  فا ا. جاك ب ويركسماب، وضيالب جيب، وأو تنةو إ نيسب   ا  اانب س، وإيرينا  ويف ك ، و 
ج  ياأ أيباا و، وعماة عاالم، وجي ا ا  تا ،  انع ا  الاي  شا ك ا   اعبمايف القارا : 

و  وضاس ك وكان ، واماا يف ل ي  ، وعمة نلر، وأ ة  جيب، وأو تناةو  ا  ااانب س، وإيريناا 
   ويف ك ، وضيالب  فا ا.

__________ 

  ا  م ي اااا  فريااااق لااااربا  اتااااابعرا  الااااا  اااااابعر  ضعال ضاااااا  قرياااار أوكرانيااااا ل اااا   البلاااا يال ي اااا  ل اااام   12)
   قييماااااه، مبالنبااااااذ  املة جااااال    قريااااار  قياااااي   ا ،اتاااااابعرا  عالماااااالساااااالالا ال انيااااال. وأحاااااارب فرياااااق لاااااربا  

البلاااااااااا يال املقااااااااااةم ضاااااااااا  أوكرانيااااااااااا فيمااااااااااا يبعالااااااااااق مب اااااااااا   اتلباااااااااازام انو  )ضباااااااااااح   الاااااااااارامبط البااااااااااايل:  فاااااااااا  
http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/reporting/true-up_period_reports_under_the_kyoto_protocol/ 

application/pdf/true-up_period_assessment_report_ua_final_1.pdf   أعاةا ضسبتاا وب لاا جي ب   الااو
   ض   قرير ف   البل يال. 2انظر ال قر  و ) اجل اا املةير  لنظ  السالالا . 
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  .٢١١٦أيا /ضاي   ٣١ واعبمة ااا القرا  مباإلمجاف   مب ب   
    


