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 شكر وتقدير
 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات                 الرئاسة العامة لمشروع    )  المملكة المتحدة  (تولى جيم بنمان       

في صدد  )  الواليات المتحدة (وشارك في رئاسة المشروع دينا آروغر        .  االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراته       

تقدير مستويات عدم    "في موضوع    )  أستراليا(ي مختلف القطاعات وإيان غولبالي          ف"  وضع إرشادات الممارسة السليمة     "

 ".التيقن

المواضيع بوقتهم ودرايتهم الفنية جنبا إلى جنب مع           /ولم يضن الرؤساء المشارآون ألفرقة الخبراء على مستوى المصادر            

 لكتابة نص هذا التقرير والتعليق عليه          الخبراء اآلخرين المتخصصين في طائفة عريضة من الميادين الذين آرسوا وقتهم                

) النفايات(والبرازيل    )  الصياغة النهائية   (وعقدت اجتماعات الخبراء في النمسا                   .  ومراجعته وحضور االجتماعات       

والواليات المتحدة  )  عدم التيقن (والمملكة المتحدة   )  الزراعة(وهولندا  )  تحديد النطاق (وفرنسا  )  الطاقة(والجمهورية التشيكية   

 .ووردت مساهمات مالية وعينية من الحكومات). العمليات الصناعية(مريكية األ

وقام على تقديم الدعم التقني والتنظيمي األمانة المشترآة بين الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ومنظمة التعاون                       

أشرفت على تنفيذ المشروع وتحديد الممارسات          والتنمية في الميدان االقتصادي والوآالة الدولية للطاقة في باريس التي                    

وعمل توماس مارتنسن مديرا للبرنامج وأما موظفو البرنامج فهم آاتارينا ماريكوفا وروبرت                           .  السليمة في آل قطاع       

 . هوباوس وبيير بوالو وتولت األمانة آمي إميرت

باس الحراري التابع للهيئة الحكومية الدولية            ووحدة الدعم الفني لبرنامج القوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحت                    

المعنية بتغير المناخ التي تسلمت العمل من األمانة في باريس يقع مقرها في معهد االستراتيجيات البيئية العالمية وتمولها                           

يا وروبرت  والموظفون األربعة المسؤولون عن البرنامج هم لياندرو بويند            .  ويرأس الوحدة سال إيمانويل     .  حكومة اليابان 

والمسؤول اإلداري هو آيوآو ميوا، وتولى العناية بأنشطة األمانة ماآيكو ايشيكاوا،           .  هوباوس وجيروين ميير وآيوتو تانابي    

باستفاضة في  )  وآالة حماية البيئة في الواليات المتحدة األمريكية        (وعمل بيل ارفنغ     .  وأما األمين الحالي فهو آيوآو تاآادا       

 .إعداد النص

والرئيسان )  تنزانيا(وبرهاني نيينزي      )  اليابان(توجيه العملية وتشجيعها وتقديم المدخالت إليها تاآا هيرايشي                        وقام ب  

المشارآان لمكتب فرقة العمل التابعة لبرنامج الهيئة بشأن القوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري                               

 .والعاملون معهم، وأعضاء مكتب فرقة العمل

نا الدعم والمشورة والتشجيع من آل من بوب واطسون، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،                                            وتلقي

آما قامت أمانة الهيئة ورودي بورجوا وآني آورسان وشانتال إتوري بتقديم                       .  وناراسيمهان ساندارارامان، أمين الهيئة      

 .المساعدة إلى لمشروع

 
 نية بتغير المناخالهيئة الحكومية الدولية المع

 الرئيس: روبرت واطسون
 األمين: ناراسيمهان ساندارارامان

 
 اليابان-مكتب فريق العمل لبرنامج الهيئة بشأن عمليات الحصر الوطنية النبعاثات غازات االحتباس الحراري 

 رئيس مشارك: تاآا هيرايشي
 رئيس مشارك: وبرهاني نيانزي
 آيان آاروثرز
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 v      دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها  

 مارك جيليه
 ينا آروغرد

 آارلوس لوبيس
 ليو ماير

 دومينغو ميغيس
 وانغ منزينغ

 ايغور نازاروف
 ريتشارد أودينغو
 راجيندرا باشوري

 جيم بنمان
 أودون روزالند

 جون ستون
 

 اليابان-وحدة الدعم الفني لبرنامج الهيئة بشأن عمليات الحصر الوطنية النبعاثات غازات االحتباس الحراري 
 ييمانويلسال إ

 لياندرو بوينديا
 روبرت هوباوس

 جيروين ميير
 آيوآو ميوا
 آيوتو تانابي
 آيوآو تاآادا

 




