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 ررر   2قررر بش ن رررعر ب ررريي با خطة ررر د ب بمررر  ب قةة ررر  نق  ررر  ب  ةررر     
 ب جزء ب با س ع  

 الطرف املعين: أوكرانيا  
"اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو" الواردة يف مرفق لـ وفقاً  
مــب بروتوكــول كيوتــو  18واملعتمــ ة مبوجــا املــادة   1))اإلجــراءات واآلليــات  1-م أإ/27املقــرر 

اإلنفـــا  ، يعتمـــ  فــر   2)و"النظــام الــ اللج للانـــة االمتثــال ليوتوكـــول كيوتــو" )النظـــام الــ اللج 
 القرار التايل:

  يل  ات أ ا    -أخلا  
-CC-2016-1) 2016أيلول/ســـــ تمي  7أدى القـــــرار النلـــــانج لفـــــر  اإلنفـــــا  املت ـــــ  يف  -1

6/Ukraine/EB والفقـــرتل الفـــرأيتل )أ   27  إىل تفعيـــال االســـتنتاجات والت عـــات الـــواردة يف الفقـــرة
-CC-2016-1للــــــــــر إليــــــــــ  الفــــــــــر  )مــــــــــب االســــــــــتنتا  ا ويل الــــــــــ    32و)ب  مــــــــــب الفقــــــــــرة 

4/Ukraine/EB   ووفقـــــاً للفقـــــرة 32)ب  مـــــب  ، بالصـــــيؤة امليفكـــــ ة يف القـــــرار النلـــــانج واملرفقـــــة بـــــ
االســتنتا  ا ويل، كــاى ألــى أوكرانيــا أى تضــا لطــة ميفــاراً إليلــا يف الفقــرة 1 مــب اءــخلء ا ــام  
أيفر، وفقاً للمتطل ات املوضوأية الواردة يف الفقرة 2 مب اءخلء ا ام  أيفر والفقـرة 1 مـب املـادة 
25 مكرراً مـب النظـام الـ اللج، وأى تقـ ملا يف  ضـوى أشأـة أ ـلر إىل الفـر  وفقـاً للفقـرة 2 مـب 
اءــخلء ا ــام  أيفــر، وأى تقــ م تقريــراً أمــا يفقــق مــب تقــ م يف تنفيــ  ا وفقــاً للفقــرة 3 مــب اءــخلء 

 ا ام  أيفر 
نــــواى "لطــــة مق مــــة ، قــــ مك أوكرانيــــا وأيقــــة بع2016كــــانوى ا ول/دي ــــمي   5ويف  -2

 ، الـــ   أكـــ ا القـــرار CC-2016-1-4/Ukraine/EB)ب  مـــب االســـتنتا  ا ويل )32للفقـــرة  وفقـــاً 
وُأ ــإ إليــ  يف  (CC-2016-1-6/Ukraine/EB)النلــانج الصــادر أــب فــر  اإلنفــا  نصــو  أوكرانيــا 

مـــب اءـــخلء  2املوضـــوأية الـــواردة يف الفقـــرة  اءـــخلء ا ـــام  أيفـــر، وفقـــاً للمتطل ـــات مـــب 1الفقـــرة 
مكــرراً مــب النظـــام الــ اللج للانـــة االمتثــال ليوتوكـــول  25مــب املـــادة  1والفقـــرة  أيفــر ا ــام 
مــب  2ووفقــاً للفقــرة  ؛ ييفــار إليلــا فيمــا يلــج باســ  "ا طــة"  CC-2016-1-7/Ukraine/EBكيوتــو" )
ــــي  أى الفــــر  10املــــادة  ــــ اللج، اأُت كــــانوى ا ول/دي ــــمي   6قــــ  تلقــــى ا طــــة يف  مــــب النظــــام ال
2016  
__________ 

 يفيال مجيا إ ارات ا جخلاء الواردة يف   ا الوأيقة إىل اإلجراءات واآلليات   1)
، بصــيؤتلا 2-م أإ/4النظـام الـ اللج يف  ــ ا الوأيقـة إىل املـواد الـواردة يف مرفـق املقـرر  إىليفيـال مجيـا اإل ـارات   2)

  4-م أإ/4املع لة مبوجا املقرر 

 ف ع بإلن اذ ب يانع  لجن  بل يثال
CC-2016-1-8/Ukraine/EB 

2016كانوى ا ول/دي مي   21  
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مكـــرراً مـــب النظـــام  25مـــب املـــادة  3مـــب اءـــخلء ا ـــام  أيفـــر والفقـــرة  2ووفقـــاً للفقـــرة  -3
لتقيـي  بوسـانال تعراض واال اللج، استعرض الفر  ا طة املق مة مب أوكرانيا وقيملا  وُأجر  االسـ

 مب النظام ال اللج  11 مب املادة 2إلكرتونية ح  ما تنر ألي  الفقرة 

 ب قيل  ات ب يي طد طةةيقها خع ضها خب نظ  ف ها -ثان اا  
ق مك أوكرانيا يف لطتلا أرضاً أاماً لتحليال أس اب أ م االمتثال، والت ابإ اليت تعتـخلم  -4

 زمنيــاً مك جــ والً أوكرانيــا تنفيــ  ا أو الــيت نفــ لا مــب أجــال حــال ميفــكلة أــ م االمتثــال كمــا قــ 
 لتنفي    ا الت ابإ  

 بأل باب خبل ينيا ات -ثا ثاا  
اليت مت تق ميلا وأرضـلا والنظـر فيلـا، إىل أى ا طـة  خيلر الفر ، استناداً إىل املعلومات -5

مكـرراً مـب  25ملـادة امـب  1مب اءخلء ا ام  أيفر والفقـرة  2ت تويف اليفروط احمل دة يف الفقرة 
عــ  كللـــا و ـــ  نفَّـــ  بالنظــام الـــ اللج  ويشحــ  الفـــر  أى التــ ابإ الـــوارد و ـــفلا يف ا طــة   تُ 

  الواردة يف ا طة  أوكرانيا ألى تنفي  مجيا الت ابإ
أأــشا تتعلــق بامل ــانال  1ويشحــ  الفــر  أى نتــانا أــ م االمتثــال امليفــار إليلــا يف الفقــرة  -6

، مـب بروتوكـول كيوتـو 4 ، مقرتنـة بـالفقرة7مب املـادة  1املتصلة مبتطل ات اإلبشغ مبوجا الفقرة 
 2يلا يف الفقرة مليفار إلاا طة وامل ادئ التوجيلية اليت اأتم ت مبوج لا وأى الفر ، أن  نظرا يف 

 أأشا   راض   ا املقرر، اسرت   بنطاق   ا النتانا  
ويشحــ  الفــر  أيضــاً أى تنفيــ  أوكرانيــا الكامــال للتــ ابإ امل ينــة يف ا طــة امليفــار إليلــا يف  -7

ـأأشا سيكوى مطلوباً لكج ينظر الفـر  فيمـا إ ا كانـك م ـالة الت 2الفقرة  حـال    هلـانفيـ  قـ  ُوج 
ر املتعلـــــق  التقريـــــيفوأى نظــــر الفـــــر  يف  ـــــ ا امل ـــــالة ميكـــــب أى تي ــــرا أيضـــــاً املعلومـــــات الـــــواردة 

  2016باستعراض التقرير ال نو   وكرانيا لعام 
مب اءخلء ا ام  أيفـر، يتعـل ألـى أوكرانيـا أى تقـ م إىل الفـر  بانتظـام  3ووفقاً للفقرة  -8

ر املرحليـــة يف ا التقـــاريالفـــر  أوكرانيــا إىل تقـــ   أول  ــ تقــارير مرحليـــة أــب تنفيـــ  ا طــة  ويـــ أو 
دوريــاً، كــال أشأــة  ، والتقــارير املرحليــة الشحقــة بعــ   لــ 2017موأــ  أقصــاا  ايــة ا ار/مــار  

 أ لر ألى ا قال  

 ق بش -شبنياا  
مكـــرراً مـــب النظـــام  25مـــب املـــادة  3مـــب اءـــخلء ا ـــام  أيفـــر والفقـــرة  2وفقـــاً للفقـــرة  -9

 ال اللج، يرى الفر  أى ا طة:
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مـب اءـخلء ا ـام   2يف د كـال أنصـر مـب العنا ـر املنصـو  أليلـا يف الفقـرة  )أ  
  أيفر وتعاء  معاءة كافية يف أجخلاء منفصلة؛

 إى نـُفِّ ت، يـَُتوقَّا أى يفال ميفكلة أ م االمتثال  )ب  
 إيفــــا أداموفــــا، و ــــيا ت :ا أضــــاء وا أضــــاء املنــــاوبوى امليفــــاركوى يف النظــــر يف القــــرار  

وري ، نثاليــ  نــجوزيــأ أيتــارو، عمــ  أــشم، زيلــوا تيفــل، فكتــور فــوديكج، لوســي  أنطونيــو  و 
ــــ و ر أبلــــومح، أجــــ  رجــــ ،  - توومــــا  كووكــــانل،  إ ــــارد لوي ــــال، سي اســــتياى نؤــــويب  ورالن

 سانتو ، إيرينا رودزكو، جاكوب فإك ماى
جوزيــــأ أيتــــارو، عمــــ  أــــشم، جيلــــوا تيفــــل،  :ا أضــــاء امليفــــاركوى يف اأتمــــاد القــــرار 

كـو، جـاكوب ينـا رودز تووما  كووكانل،  إ ارد لوي ـال، أجـ  رجـ ، أورالنـ و را  سـانتو ، إير 
 فإك ماى )أضو مناوب يعمال كعضو 

 واأتم    ا القرار باإلمجا  يف بوى يف 20  كانوى ا ول/دي مي ٢٠١٦   
    


