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 مؤمتر األطراف العامل  وصفل ا اماعلا 
 وروتصكصل كيصتصاألطراف يف 

 الدورة الثالثة عشرة
 ٢٠17تشرين الثاين/نوفمرب  17-6، بون

 من جدول األعمال ٤البند 
 املسائ  املاعلقة آبلية الانعية النظي ة

 اإلرشادات املاصلة آبلية الانعية النظي ة  
 اقرتاح مقدم من الرئيس  
 ١٣-م أإ/- مشرو  املقرر  

 النظي ة اإلرشادات املاصلة آبلية الانعية  
 ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 
 ،6-م أإ/1بروتوكول كيوتو واملقرر  من 1٢و ٣إىل أحكام املادتني  إذ يشري 
وإذ يضع يف اعتباره املقرر ٣/م أإ-1، واإلرشادات الالحقة  املقدمة  مةن مؤمتر/اجتمةاع  

 أطراف كيوتو بشأن آلي  التنمي  النظيف ،
وإذ يرحب ابلتقرير السنوي لسفرتة ٢٠16-٢٠17 الذي أعةده السةا التنفيةذي ةلية   

  ،(1)التنمي  النظيف 
لسمجسةةا التنفيةةذي وتي اتةةه وأفرعتةةه العامسةة  واألمانةة  عسةة  العمةةل  وإذ يعةةرع عةةن تقةةديره 

 ،٢٠17املضطسع به عام 
يةةة  الراميةةة  إىل التغةةةدي لت ةةةري يف اجل ةةةود العاملآليةةة  التنميةةة  النظيفةةة  إسةةة ام وإذ يالحةةة   

مةةن  ٣1٠مةةن أنشةةط  املشةةاريع املسةةجس ، و 7 7٨٠والةةا الةةطسع  حةةمب اةن قةةا يفةةو  ، اخاملنة
مسيةار وحةدة مةن وحةدات افةب ااثنبعةا ت  1.٨٨برامج األنشط  املسجس ، وإصةدار أكثةر مةن 

__________ 
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  أو يف سةةجل مسيةةون وحةةدة من ةةا إمةةا يف السةةجالت الوطنيةة 1٢٤الةةا أغل ةةث أكثةةر مةةن  (٢)املعتمةةد
 آلي  التنمي  النظيف ،

 ،1٠6، الفقةةرة ٢1-م أ/1)ج(، واملقةةرر ٥، الفقةةرة 1٩-م أ/1إىل املقةةرر  وإذ يشةةري أيضةةا   
 بشأن دور اإلل اء الطوعث لوحدات افب ااثنبعا ت املعتمد،

أن نسةةةةب  التوايةةةةع اإلعسيمةةةةث ألنشةةةةط  املشةةةةاريع املسةةةةجس ، وبةةةةرامج  وإذ يالحةةةة  كةةةةذل  
يف  ٢,٢و ٣6,1و ٢,٨ ا ت املعتمةةد، بس ةة   وإصةةدار وحةةدات افةةب ااثنبعةةاألنشةةط  املسةةجس

 ٠,6حملةةةيهل ائةةةاد   ويف املائةةة  ملنطقةةة  آسةةةيا وا ٨٤,٨و ٤7,1و ٨٣,٨املائةةة  ابلنسةةةب  ألفريقيةةةا  و
الالتينية  ومنطقة   ألمريكةايف املائة   1٢,٨و 16,1و 1٢,٨يف املائ  لشر  أورواب  و ٠,٢و ٠,7و

 ،توايل، عس  الالبحر الكارييب
األطراف عس  إيداع صةكو  عبوئةا بشةأن تعةديل الدوحة  لةدي الوديةع، عمةال   وإذ حيث 
 ،(٣)من بروتوكول كيوتو، ب ي  التعجيل بداوله حيز النفاذ ٢٠ابملادة 

إىل السةةةا التنفيةةةذي ةليةةة  التنميةةة  النظيفةةة  أن يواصةةةل تبسةةةيهل عمسيةةة   يطسةةةب -1 
ع اطةوط نة  يف ولةم السةسطات الوطنية  املعيولع اطوط األساس املوحدة واملوافقة  عسي ةا، ودعة

 األساس املوحدة، بناء عس  طسب السسطات الوطني  املعين  
السةةا التنفيةةذي عسةة  مواصةةس  تعاونةةه مةةع املؤسسةةات املاليةة  اسةةتجاب   يشةةجع -٢ 
  11-م أإ/6من املقرر  ٨و 7لسفقرتني 
ن اةالل مراكةز ابلدعم املقةدم إىل أصةحاع املغةسح  يف آلية  التنمية  النظيفة  مة يقر -٣ 

 ميةة  النظيفةة  عةةنليةة  التنالتعةةاون اإلعسيمةةث، ويطسةةب إىل السةةا التنفيةةذي مواصةةس  دعةةم تطةةوير مشةةاريع آ
فه اجتمةةةاع عامةةةل بوصةةةطريةةةر مراكةةةز التعةةةاون اإلعسيمةةةث، وتقةةةدإ تقريةةةر عةةةن ذلةةة  إىل مةةةؤمتر األطةةةراف ال

 ( ٢٠1٨مرب األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الرابع  عشرة )كانون األول/ديس
 أبن السةةةةةةةةةا التنفيةةةةةةةةةةذي اعتمةةةةةةةةةد اطةةةةةةةةةة  عمةةةةةةةةةل وإدارة ملةةةةةةةةةةدة  حيةةةةةةةةةيهل عسمةةةةةةةةةةا   -٤ 
 ( ٢٠1٨-٢٠1٩سنتني )
بغةف  كيةةاتت تشة يسي  الكيةةاتت الةا اعتمةدتا السةةا التنفيةذي وعّين ةةا   يعةنّي  -٥ 

حمةددة   عطاعةاتيفكياتت تش يسي  بغورة مؤعت  لاللطالع ق ام التغدير و/أو م ام التحقر 
 بني يف املرفر.عس  النحو امل

__________ 

 ./http://cdm.unfccc.int الرابهلانظر  (٢)
 .٨-م أإ/1املقرر  (٣)

http://cdm.unfccc.int/
http://cdm.unfccc.int/
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Annex 

  Designation of operational entities by the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol at its thirteenth session and changes in accreditation 
status of entities during the reporting period of the Executive 
Board of the clean development mechanism (18 October 2016 
to 22 September 2017) 

[English only] 

 

Name of entity Sectoral scopes (validation and verification) 

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. (AENOR)a  
(transfer of accreditation from Spanish Association for 
Standardisation and Certification (AENOR)) 

1–15 

Bureau Veritas India Pvt. Ltd. (BVI) a 
(transfer of accreditation from Bureau Veritas Certification 
Holding SAS (BVCH)) 

1–15 

China Quality Certification Center (CQC)b 1–15 

Earthood Services Private Limited (Earthood)c 1, 3–5, 13 and 15 

ERM Certification and Verification Services Limited (ERM CVS)b  1, 3–5, 8–10 and 13 

Foundation for Industrial Development - Management System 
Certification Institute (Thailand) (MASCI)b 

1 and 13 

Japan Quality Assurance Organisation (JQA)b 1, 3–5, 10, 13 and 14 

Japan Management Association (JMA)d 1–4, 6, 9 and 14 

Korea Energy Agency (KEA)b  1, 3–5, 7, 9 and 11–15 

Korean Standards Association (KSA)b 1–5, 9, 10 and 13 

Perry Johnson Registrars Carbon Emissions Services (PJRCES)e 4, 7, 10, 12 and 15 

Re Carbon Gözetim Denetim ve Belgelendirme Limited Sirketi (Re 
Carbon)a (transfer of accreditation from Re-consult Ltd. (Re-
consult))  

1–4, 9, 13 and 15 

RINA Services S.p.A. (RINA)f 8 

RINA Services S.p.A. (RINA)b 1–7, 9–11 and 13–15 

SGS United Kingdom Limited (SGS)d 1, 4, 7, 10 and 13 

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN.BHD (SIRIM)d 1 and 13 

TÜV Rheinland (China) Ltd. (TÜV Rheinland)d 1–15 

a   Transfer of accreditation from another legal entity. 
b   Accreditation granted for five years.  
c   Voluntary withdrawal of accreditation; the remaining sectoral scopes are indicated.  
d   Voluntary withdrawal of accreditation in its entirety. 
e   Entity suspended; only the suspended sectoral scopes are indicated. 
f   Withdrawal of accreditation by the Board; only the withdrawn sectoral scopes are indicated. 

    


