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 االجتماع

 
 اسم المشارك المؤسسة البلد

 النفایات
 

 باید. د.أ المعهد الوطني لبحوث الهندسة البيئية الهند

 الزراعة
 

 بومان. ف.أ المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة هولندا

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

 آرت جاك إدارة البيئة آندا

 ليات الصناعيةالعم
 

 آرت نوجوك شرآة آاسونيك أمریكا الشمالية الوالیات المتحدة األمریكية

 العمليات الصناعية
 الطاقة

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

 مصلحة معلومات البطاقة، وزارة الطاقة  الوالیات المتحدة األمریكية
 األمریكية

 آرثر ریبنسكي

 \العمليات الصناعية
 ئيةالصياغة النها

 

آي المحدودة للكيماویات .سي.آي المملكة المتحدة
 والبوليمرات

 آرشي ماك آالوك

 الزراعة
 الصياغة النهائية

 

دائرة البحوث الزراعية بوزارة الزراعة  الوالیات المتحدة األمریكية
 األمریكية

 آرفن موسييه

 العمليات الصناعية
 

 إریك دولين حمایة البيئةالوآالة األمریكية ل الوالیات المتحدة األمریكية

 العمليات الصناعية
 الزراعة
 الطاقة

 

 إریك راموسين وآالة الطاقة الدانمرآية الدانمرك

 الزراعة
 

 إریك لك المعهد الوطني للبحوث البيئية الدانمرك

 العمليات الصناعية
 الطاقة

 

 آسترید أولسون الوآالة السویدیة لحمایة البيئة السوید

 الطاقة
 

 إعجاز حسين جامعة الهندسة والتكنولوجيا ببنغالدیش شبنغالدی

 الطاقة
 الصياغة النهائية

 

 آغوس آایونو آدي وآالة تقييم وتطبيق التكنولوجيا إندونيسيا

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

 ألكسندر ناخوتين معهد المناخ العالمي واالیكولوجيا روسيا

 العمليات الصناعية
 

 إليسا اربوال لندي للبيئةالمعهد الفن فنلندا

 العمليات الصناعية
 الصياغة النهائية

 

 أليكسي آوآورین معهد التغير العالمي واالیكولوجيا روسيا

 الزراعة
 عدم التيقن

 

 جامعة فاغنينغين الزراعية هولندا
 

 أندریه فان آمستيل
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 النفایات
 
 

معهد سلوفينيا لألرصاد الجویة                               سلوفينيا
 الهيدرولوجية

 ه آرانيتشأندری

 الطاقة
 النفایات

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

 آنكه هيرولد معهد االیكولوجيا التطبيقية ألمانيا

 العمليات الصناعية
 

 أنيتا سيسيرو االتحاد الدولي للبخاخات الصيدالنية الوالیات المتحدة األمریكية

 الزراعة
 

 أوتو هاینمایر بي إم إل/فال ألمانيا

 ائيةالصياغة النه
 

 أودون روزالند الهيئة النروجية لمراقبة التلوث النرویج

 النفایات
 

 أوزوالدو لوآون شرآة تكنولوجيا اإلصحاح البيئي البرازیل

 الطاقة
 

 أوليغ تيالآوف المرآز الروسي لميثان طبقة الفحم  روسيا

 الطاقة
 

 أوما راجارتنام معهد طاطا لبحوث الطاقة الهند

 الزراعة
 النهائيةالصياغة 

 

معهد بحوث البيولوجيا الزراعية  هولندا
 وخصوبة التربة

 أوني أونيما

 الصياغة النهائية
 

 أیان آاروثرز مكتب االحتباس الحراري األسترالي استراليا

 العمليات الصناعية
 عدم التيقن

 

المرآز التقني المهني الدولي لدراسات  فرنسا
 تلوث الغالف الجوي

 إیمانویل ریفيير

 نفایاتال
 

 انغفار سفينسون الوآالة السویدیة لحمایة البيئة السوید

 الزراعة
 عدم التيقن

 الصياغة النهائية
 

 منظمةبإدارة بحوث الغالف الجوي                    استراليا
 لبحوث العلمية والصناعية الكومنولث ل

 ایان غاالبالي

 النفایات
 
 

معهد البحوث الكازاخستاني لرصد البيئة        آازاخستان
 والمناخ 

 ایرینا یسيرآيبوفا

 النفایات
 
 

 ایغل نوفایس تييخيرا  آلية الهندسة المدنية البرازیل

 الطاقة
 عدم التيقن

 الصياغة النهائية
 

 ایليف جيرالد الهيئة النروجية لمراقبة التلوث النرویج

 العمليات الصناعية
 

 ایوالد بریسيغر سولفاي ألمانيا

 الزراعة
 

 بوجيدماي. ب یة والهيدرولوجيامعهد األرصاد الجو منغوليا

 عدم التيقن
 

-جيمس ماغيزي. ب إدارة األرصاد الجویة أوغندا
 أآيكي 
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معهد هندسة الزراعة والبيئة والطاقة،  استراليا الزراعة
 جامعة العلوم الزراعية

 

 باربارا امون

 الزراعة
 

 اتزباربارا بر مجموعة آي سي إف االستشاریة الوالیات المتحدة األمریكية

 الزراعة
 

 بارت موبيتا محطة بحوث هندرسون زیمبابوي

 الطاقة
 عدم التيقن

 الصياغة النهائية
 

المعهد التشيكي لألرصاد الجویة                            الجمهوریة التشيكية
 الهيدرولوجية

 بافيل فوط

 العمليات الصناعية
 

 بترا مارینهولز الوآالة الفيدرالية للبيئة ألمانيا

 الزراعة
 

 برافي فيشوالتا الحيوان، جامعة آاسيتسارتقسم علم  تایلند

 الزراعة
 

 برنارد سيسكا جامعة سلوفاآيا الزراعية جمهوریة سلوفاآيا

 الطاقة
 النفایات

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

 برهاني نيينزي مرآز رصد الجفاف تنزانيا

 النفایات
 الصياغة النهائية

 

 بسكال بویكس جامعة غنت بلجيكا

 لصناعيةالعمليات ا
 

 بل بالمر شرآة آيمنفو  آندا

 العمليات الصناعية
 

 بوروشوتام آونوار وزارة السكان والبيئة نيبال

 النفایات
 عدم التيقن

 الصياغة النهائية
 

معهد سلوفينيا لألرصاد الجویة  سلوفينيا
 الهيدرولوجية

 بوستيان بارادیز

 العمليات الصناعية
 

 بول أشفورد  اإلدارةلخدمات" آاليب" المملكة المتحدة

 الزراعة
 

 بول جون مجموعة آي سي إف االستشاریة الوالیات المتحدة األمریكية

 الزراعة
 

وزارة اإلسكان والتخطيط المكاني والبيئة  هولندا
 والهواء والطاقة

 بول ریسينارس

 عدم التيقن
 
 

الوآالة السویسریة للبيئة والغابات  سویسرا
 وصفحة األرض 

 مارابولين ماك ن

 الطاقة
 عدم التيقن

 الصياغة النهائية
 

معهد سلوفينيا لألرصاد الجویة  سلوفينيا
 الهيدرولوجية

 بویان رود

 العمليات الصناعية
 الصياغة النهائية

 

شعبة البحوث والتنمية بشرآة ساسول               جنوب أفریقيا
 جنوب أفریقيا

 بيتر دو توات

 تر زوبي EEG Consultants Pty ابوتسوان عدم التيقن
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 العمليات الصناعية

 
 بيرنارد ليبير قيصر لأللومنيوم الوالیات المتحدة األمریكية

 الصياغة النهائية
 

 بيفرلي هنري إدارة الموارد الطبيعية ، آوینزالند استراليا

 الصياغة النهائية
 

 بيني رینينغا مكتب االحتباس الحراري األسترالي استراليا

 العمليات الصناعية
 

 بيير بوالو إدارة البيئة آندا

 العمليات الصناعية
 الطاقة
 النفایات

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

المعهد الوطني للدراسات البيئية، وآالة            اليابان
 البيئة

 تاآا هيرایيشي

 العمليات الصناعية
 

 تاآویا سویزو اتحاد شرآات القوى الكهربائية اليابان

 النفایات
 عدم التيقن

 

 تشارلز جوب بيرنبانك االستشاریة القابضة المحدودة استراليا

 عدم التيقن
 

 مكتب تغير المناخ بوزارة المناجم والبيئة زیمبابوي
 

 تود نغارا

 النفایات
 

 تور آليفيلغارد الهيئة النرویجية لمراقبة التلوث النرویج

 العمليات الصناعية
 

 توشياآي أوغيتا معهد االقتصاد التقني اليابان

 ليات الصناعيةالعم
 

 توشيو هيراتا شرآة دینسو اليابان

 العمليات الصناعية
 

 توم تریب شرآة المغنيسيوم األمریكية الوالیات المتحدة األمریكية

 العمليات الصناعية
 

 توم ویرآيما ELF Atochem الوالیات المتحدة األمریكية

 المخلقات
 

 ماس آارتو الشرطة الهندسية الوالیات المتحدة األمریكية

 الزراعة
 الصياغة النهائية

 

 توماس ویرث الوآالة األمریكية لحمایة البيئة الوالیات المتحدة األمریكية

 الطاقة
 

 تيم سيمونز شرآة أفونلوغ المحدودة المملكة المتحدة

 الطاقة
 عدم التيقن

 الصياغة النهائية
 

 لوستينوس بو المعهد الهولندي للبحوث العلمية التطبيقية هولندا

 الطاقة
 الصياغة النهائية

 

المعهد التشيكي لألرصاد الجویة  الجمهوریة التشيكية
 الهيدرولوجية

 جان بریتل

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

المرآز التقني المهني الدولي لدراسات              فرنسا
 تلوث الغالف الجوي

 جان بيير تشانغ

 جان بيير فونتيل التقني المهني الدولي لدراسات             المرآز فرنسا الطاقة
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 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

 تلوث الغالف الجوي

 الطاقة
 

 جان سباآمان المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة هولندا

 الزراعة
 الصياغة النهائية

 

 جان آوش مرآز سوریق للبحوث النوویة إسرائيل

 الزراعة
 

 آلود جيرمون-جان معهد بحوث االقتصاد الزراعي فرنسا

 العمليات الصناعية
 عدم التيقن

 الصياغة النهائية
 

 جو مانجينو مجموعة استرن للبحوث الوالیات المتحدة األمریكية

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

 جورج غاسكا المعهد المكسيكي للبترول المكسيك

 الزراعة
 الصياغة النهائية

 

 جوزیف آواسي أدو معهد بحوث الحيوان غانا

 النفایات
 

معهد اإلدارة البيئية/معهد حمایة البيئة نغاریاه  جوزیف آوتاس 

 العمليات الصناعية
 

 جوليا مارتيني المعهد الوطني لألیكولوجيا المكسيك

المعهد السلوفاآي لألرصاد الجویة  جمهوریة سلوفاآيا النفایات
 الهيدرولوجية

 

 جوليانا أدامكوفا

 الزراعة
 

 فان آردین. جون أ  والمناخةالبيئمرآز فاغنينغين لدراسات  هولندا

 العمليات الصناعية
 

 جون أوینز  إم للمواد الكيمائية٣شرآة  الوالیات المتحدة األمریكية

 العمليات الصناعية
 

 جون بولن شرآة األلومنيوم األسترالية المحدودة استراليا

 النفایات
 

 جون هوبسون مرآز بحوث المياه المملكة المتحدة

 لصناعيةالعمليات ا
 

 جيري مارآس شرآة األلمنيوم األمریكية الوالیات المتحدة األمریكية

 العمليات الصناعية
 

 جيري مایرز شرآة إنتل الوالیات المتحدة األمریكية

 الزراعة
 

دائرة البحوث الزراعية بوزارة الزراعة  الوالیات المتحدة األمریكية
 األمریكية

 جيفري سميث

 العمليات الصناعية
 زراعةال

 الطاقة
 النفایات

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

شعبة الغالف الجوي العالمي، إدارة البيئة  المملكة المتحدة
 والنقل واألقاليم

 

 جيم بنمان

 الطاقة
 

 جيم جانغ معهد علوم البيئة والصحة المهنية الوالیات المتحدة األمریكية
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 العمليات الصناعية
 

 بيكر. جيمس أ لنظم السيارات" دلفي" يةالوالیات المتحدة األمریك

 الزراعة
 الطاقة

 

مكتب التغير العالمي، وزارة الخارجية             الوالیات المتحدة األمریكية
 األمریكية

 جين برینان

 عدم التيقن
 

 جيوف سالواي المرآز الوطني لتكنولوجيا البيئة المملكة المتحدة

 الطاقة
 الصياغة النهائية

 

 خافييه حنا وطني للتغيرات المناخيةالبرنامج ال بوليفيا

 النفایات
 الصياغة النهائية

 

 خوسيه بالداسانو قسم المشاریع الهندسية، جامعة آاتالونا أسبانيا

 الطاقة
 

خوسيه دومينغوس  وزارة العلم والتكنولوجيا البرازیل
 ميغيس

 
 الصياغة النهائية

 
 خوسيه دومينغوس وزارة العلم والتكنولوجيا البرازیل

 ميغيس
دا سيلفا . خووا و شرآة تكنولوجيا اإلصحاح البيئي البرازیل النفایات

 ألفيس
 

 الطاقة
 

 داریو غوميس اللجنة الوطنية للطاقة الذریة األرجنتين

 الزراعة
 
 

، مرفق طلب البيانات البيئية لوسط أوروبا     المملكة المتحدة
 قسم الزراعة، جامعة ریدنغ

 دافيد بيفر

 الطاقة
 ة النهائيةالصياغ

 

 دافيد بيكار شرآة آليرستون الهندسية المحدودة آندا

 الطاقة
 الصياغة النهائية

 
 

تكنولوجيا الطاقة وجودة الهواء في                       استراليا
 منظمة/المناطق الحضریة والصناعية            

 لبحوث العلمية والصناعيةالكومنولث ل

 وليامز. دافيد ج

 العمليات الصناعية
 

المعهد القومي للمعایير القياسية                              كيةالوالیات المتحدة األمری
 والتكنولوجيا

 دافيد غرین

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

 دانييال رومانو وآالة حمایة البيئة ایطاليا

 العمليات الصناعية
 

 دنكان یلين مجموعة مارتش االستشاریة المملكة المتحدة

 الزراعة
 

 ن جونسوندو جامعة آلورادو الوالیات المتحدة األمریكية

 العمليات الصناعية
 

 دوین تيلور شرآة دنسو الوالیات المتحدة األمریكية

 العمليات الصناعية
 

 دیبورا شيفر أوتينجر الوآالة األمریكية لحمایة البيئة الوالیات المتحدة األمریكية

 الطاقة
 

 دیتمار آوش وآالة البيئة الفيدرالية ألمانيا

 سياسة رشيدة      انتهاجالتحالف من أجل          المتحدة األمریكيةالوالیات  العمليات الصناعية
 متعلقة بالغالف الجوي

 دیف ستيرب
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 الطاقة

 
 دیف غرین معمل أوك ریدج القومي الوالیات المتحدة األمریكية

 العمليات الصناعية
 الزراعة
 الطاقة
 النفایات

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

 دینا آروغر  األمریكية لحمایة البيئةالوآالة الوالیات المتحدة األمریكية

 دینيس آلودیك مدرسة باریس للمناجم فرنسا العمليات الصناعية
 الصياغة النهائية

 
 راشيل آالرك مكتب االحتباس الحراري األسترالي استراليا

 العمليات الصناعية
 

قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد الهندي  الهند
 للتكنولوجيا في دلهي

 

 أغاروال.  سراضي

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

 رتشارد أودینغو جامعة نيروبي آينيا

 الطاقة
 

 فالك. روبرت س إدارة التجارة والصناعة المملكة المتحدة

 الطاقة
 

 روبرت لوط معهد بحوث الغاز الوالیات المتحدة األمریكية

د مایوا قسم الهندسة الميكانيكية بمعه البرازیل العمليات الصناعية
 للتكنولوجيا

 

روبيرتو دي أغویار 
 بييخوتو

 الزراعة
 

 رودا النتين المعهد الدولي لبحوث األرز الفلبين

 الصياغة النهائية
 

 روري سوليفان الهواء والبيئة إلقليم المحيط الهادئ أستراليا

 الزراعة
 
 

قسم االیكولوجيا والبيولوجيا التطوریة،  الوالیات المتحدة األمریكية
 جامعة رایس

 ساس. رونالد ل

 الزراعة
 النفایات

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

قسم الطاقة بالمرآز الفنلندي للبحوث  فنلندا
 التقنية

 ریتا بيباتي

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

ریكاردو دي  وآالة حمایة البيئة إیطاليا
 الوریتيس

 العمليات الصناعية
 

 رینالدو فورت الوآالة األمریكية لحمایة البيئة ةالوالیات المتحدة األمریكي

 العمليات الصناعية
 

 رینر بيتش سيمنز ألمانيا

 العمليات الصناعية
 

 شيبرد بيرتون. س مجموعة قيصر االستشاریة الوالیات المتحدة األمریكية

 الزراعة
 

قسم السماد والمنتجات الزراعية الثانویة،       هولندا
 والبيئيةمعهد الهندسة الزراعية 

 

 سابرین غيربنس
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 الطاقة
 

 سارة ریباآي الرابطة السویدیة للسلطة المحلية السوید

 الوالیات المتحدة األمریكية العمليات الصناعية
 

 سالي راند الوآالة األمریكية لحمایة البيئة

 الطاقة
 

 سامي توآانين المرآز الفنلندي للبحوث التقنية فنلندا

 العمليات الصناعية
 

المعهد الوطني لألرصاد الجویة                             اریابلغ
 والهيدرولوجيا

ستانيسالف 
 بوغدانوف

 الزراعة
 

 ستيفن جارفس معهد بحوث المراعي والبيئة المملكة المتحدة

 العمليات الصناعية
 

 ستيفن سيدل الوآالة األمریكية لحمایة البيئة الوالیات المتحدة األمریكية

 النفایات
 
 

عليا المشترآة للطاقة        آلية الدراسات ال        تایلند
 والبيئة، آلية آنغ منغكوت للتكنولوجيا

 

سرینتورنتيب 
 توبرایون

 النفایات
 

 سكارليت الرا المعهد الوطني لالقتصاد الزراعي  شيلي

 العمليات الصناعية
 

 سكوت بارتوس الوآالة األمریكية لحمایة البيئة الوالیات المتحدة األمریكية

 الطاقة
 

 سمير عاموس س االستشاریة للطاقةشرآة أیبك تونس

 الطاقة
 

 سمير عطية الموافي الهيئة المصریة لشئون البيئة مصر

 عدم التيقن
 

 سمير هابتيتسيون إدارة الطاقة إریتریا

 الطاقة
 
 

مكتب المصادر المتنقلة، الوآالة                            الوالیات المتحدة األمریكية
 األمریكية لحمایة البيئة

 سندي جاآوبس

 الزراعة
 

 سندي نيفيسون المرآز القومي لبحوث الغالف الجوي والیات المتحدة األمریكيةال

وزارة الزراعة والمصاید واألغذیة،  المملكة المتحدة الزراعة
 المملكة المتحدة

 

-سو آرمسترونغ
 براون

 عدم التيقن
 

 سوزان سوباك مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية الوالیات المتحدة األمریكية

 اتالنفای
 

 سونيا مانسو فييرا شرآة تكنولوجيا اإلصحاح البيئي البرازیل

 الطاقة
 

وآالة التكنولوجيات الجدیدة والطاقة  إیطاليا
 والغالف الجوي

 سيرجيو الموتا

 الزراعة
 

 مان-سيسيليا راموس  أورغواي

 الطاقة
 عدم التيقن

 الصياغة النهائية
 

 سيمون إغلستون البيئة المرآز الوطني لتكنولوجيا  المملكة المتحدة

 الصياغة النهائية
 

 سيمون باري مكتب العلوم الریفية استراليا

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

 منظمةبإدارة بحوث الغالف الجوي                    استراليا
 لبحوث العلمية والصناعية الكومنولث ل

 سيمون بنتلي
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 العمليات الصناعية

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

م خدمات التنبؤ والتخفيف من حدة                  قس الصين
الكوارث، مصلحة األرصاد الجویة                   

 الصينية

 شين جينلين

 العمليات الصناعية
 الصياغة النهائية

 

 شيهونغ ویي جامعة تسينغوا الصين

 هيئة األرصاد الجویة السودانية السودان عدم التيقن
 

 عثمان أبو بكر

 العمليات الصناعية
 

 غابریيل ریشباور  ية للتعاون التقنيالجمعية األلمان ألمانيا

 العمليات الصناعية
 

 غاري تيلور فاغنر المساهمة/شرآة تيلور آندا

 العمليات الصناعية
 
 

الدولية "  ألكان"مرآز البحوث والتنمية،        آندا
 المحدودة، أرفيدا

 غاي بوشار

 الزراعة
 
 

قسم تكنولوجيا البيئة، جامعة فاغنينغين             هولندا
 الزراعية

 تيه زیمانغری

 النفایات
 

 غيرد ماوشيتز جامعة فينا للتكنولوجيا النمسا

 الزراعة
 

 غيليرم بّرا  معهد بيولوجيا األمراض األرجنتين

 العمليات الصناعية
 

 فرانسيس غروتشار سولفاي بلجيكا

 عدم التيقن
 

فرانك مورغن  شعبة اإلحصاء بوزارة التخطيط أنتيغوا
 جاآوبس

 
 الطاقة

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

 فرانك نيتسير إدارة البيئة آندا

 العمليات الصناعية
 

 فرید آيللر شرآة آاریار الوالیات المتحدة األمریكية

 النفایات
 عدم التيقن

 الصياغة النهائية
 

فریق دراسات وبحوث الطاقة المتجددة  المملكة المغربية
 والبيئة

 فوزي سنحاجي

 العمليات الصناعية
 

 فيكرام باآشي شرآة آي سي آي المساهمة ات المتحدة األمریكيةالوالی

 العمليات الصناعية
 

 فيليب ليفافاسير شرآة طومسون لإللكترونيات الدقيقة فرنسا

 النفایات
 

 آاتارزینا ستشكو معهد النفط والغاز بولندا

 العمليات الصناعية
 الزراعة
 الطاقة
 النفایات

 عدم التيقن

قسم البيئة بالمعهد السلوفاآي لألرصاد  جمهوریة سلوفاآيا
 الجویة الهيدرولوجية 

 آاتارینا ماریكوفا
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 الصياغة النهائية
 

 العمليات الصناعية
 

 آاثرین اليرتون شرآة أالید سيغنال  الوالیات المتحدة األمریكية

 الصياغة النهائية
 

 آارلوس لوبيز معهد األرصاد الجویة آوبا

 المخلقات
 

 آارمن ميداليا تكنولوجيا اإلصحاح البيئيشرطة  البرازیل

 الزراعة
 
 
 

معهد فاغنينغين لبحوث البيئة والمناخ،              هولندا
 جامعة فاغنينغين الزراعية 

 آارولين آرویز

 الطاقة
 عدم التيقن

 الصياغة النهائية
 

 آاري غرونفورز الهيئة الفنلندیة لإلحصاء فنلندا

 النفایات
 

 ارین ریوكآ معهد البحوث الزراعية شيلي

 الزراعة
 

 آارین غروینشتاین معهد الهندسة البيئية والزراعية هولندا

 الصياغة النهائية
 
 

مرآز البحوث الدولي الياباني للعلوم                   اليابان
 الزراعية

 آازویوآي یاغي

 العمليات الصناعية
 الزراعة

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

 آاي آبل يمكتب االحتباس الحراري األسترال استراليا

 العمليات الصناعية
 

 آریستوف بيتيجان فاليو للنظم الحراریة فرنسا

قسم الهندسة المدنية، جامعة نورث                       الوالیات المتحدة األمریكية عدم التيقن
 آارولينا

  

 آریستوفر فري

 العمليات الصناعية
 الزراعة
 الطاقة

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

 ستين ریبدالآری مكتب اإلحصاء  النرویج

 آنجي یاسودا مرآز آاناغاوا لألبحاث البيئية اليابان الصياغة النهائية
 العمليات الصناعية

 
آندیدو سوزا لومبا   TEIXIERA, Egle Novaes  البرازیل

 نيتو
 الزراعة
 النفایات

 

 آنيث أولسن إدارة البيئة آندا

 الوالیات المتحدة األمریكية العمليات الصناعية
 

 آنيث اتشينسون نوفيالس شرآة 

 المخلقات
 

 آيث براون مرآز تكنولوجيا البيئة المملكة المتحدة

معهد االیكولوجيا وإدارة الموارد، جامعة  المملكة المتحدة الزراعة  آيث سميث
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 الصياغة النهائية
 

 إدنبيرغ

 الزراعة
 الصياغة النهائية

 

المعهد الوطني لبحوث المياه والغالف  نيوزیلندا
 ويالج

 آيث السي

 العمليات الصناعية
 

 آيفين فاي الشراآة الدولية لتغير المناخ الوالیات المتحدة األمریكية

 الزراعة
 

وزارة البيئة والمياه والغابات والصيد                جمهوریة أفریقيا الوسطى
 ومصاید األسماك

 المبرت نابليت

 الزراعة
 

 الوري هاربر ةوزارة الزراعة األمریكي  المتحدة األمریكيةتالوالیا

 العمليات الصناعية
 

 لن سواتكوفسكي اتحاد شرآات بحوث األجهزة التطبيقية الوالیات المتحدة األمریكية

 العمليات الصناعية
 

 لوري بيو موتوروال الوالیات المتحدة األمریكية

 العمليات الصناعية
 

 رزلوویل براذ الشرآة الجنوبية للخدمات الوالیات المتحدة األمریكية

 الزراعة
 

لویس جيراردو  مرآز علوم الغالف الجوي المكسيك
 سواریس-رویس

 الصياغة النهائية
 

إدارة تغير المناخ، وزارة اإلسكان  هولندا
 والتخطيط المادي والبيئة

 ليو مایر

 الزراعة
 

 ليون یانسن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة هولندا

 العمليات الصناعية
 

 ماثيو وليامسون الوآالة األمریكية لحمایة البيئة تحدة األمریكيةالوالیات الم

 النفایات
 

 مارتن بغ وآالة البيئة المملكة المتحدة

 الزراعة
 

 مارتن شميت معهد الحمایة البيئية والزراعة سویسرا

  النفایات
 

 مارتن ملتون المعمل الفيزیائي الوطني المملكة المتحدة

 الزراعة
 

نتاج النباتات، مرآز البحوث             بحوث إ     فنلندا
 الزراعية

 

 مارتي إساال

 عدم التيقن
 
 

مارتيروس  وزارة حمایة الطبيعة أرمينيا
 تساروآيان

 عدم التيقن
 
 

مارسيلو رودریغو  اللجنة الوطنية للبيئة، قطاع تنقية الهواء شيلي
 فيرناندیز

 العمليات الصناعية
 

مارغرت فان  أیكوفيس هولندا
 بروميلين

 
 مليات الصناعيةالع
 

 مارفن برانسكوم معهد ترایانغل للبحوث الوالیات المتحدة األمریكية

 الصياغة النهائية
 

البعثة الوزاریة المعنية بظاهرة االحتباس       فرنسا
 الحراري

 مارك جيليت

 الطاقة
 

 مارك داراس شرآة الغاز الفرنسية فرنسا

 مارك فليبس ن لخطوط أنابيب الغازمجموعة إنرو الوالیات المتحدة األمریكية الطاقة
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 العمليات الصناعية

 
 مارك آریسماس دي بون للمنتجات الفلوریة الوالیات المتحدة األمریكية

 الطاقة
 
 

معهد الكيمياء غير العضویة، األآادیمية  الجمهوریة التشيكية
 التشيكية للعلوم

مارآفارت 
 ميروسالف

 العمليات الصناعية
 
 

ماریت فكتوریا  نروجية لمراقبة التلوثالهيئة ال النرویج
 بترسون

 العمليات الصناعية
 

 ماساتاآا سابوري وزارة التجارة الدولية والصناعة البابان

 العمليات الصناعية
 

 ماك ماآفارالند للمنتجات الفلوریة دي بون الوالیات المتحدة األمریكية

 العمليات الصناعية
 

 مایك اتكينسون دایاماتينا للتكنولوجيا استراليا

 العمليات الصناعية
 

شعبة البولي یوریثان، مجموعة آي سي            بلجيكا
 آي للصناعات الكيمائية

 مایك جفس

 الطاقة
 

 مایك وولش استشاري تقني الوالیات المتحدة األمریكية

 العمليات الصناعية
 الزراعة

 الصياغة النهائية
 

 مایكل جيبس ستشاریةمجموعة آي سي إف اال الوالیات المتحدة األمریكية

 العمليات الصناعية
 الزراعة

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

 مایكل ستروجيز الوآالة الفيدرالية للبيئة ألمانيا

 العمليات الصناعية
 الطاقة

 عدم التيقن
 الصيغة النهائية

 

 مایكل غيلينووتر الوآالة األمریكية لحمایة البيئة الوالیات المتحدة األمریكية

 عمليات الصناعيةال
 

 مایكل موسيلال دي بون للمنتجات الفلوریة الوالیات المتحدة األمریكية

 النفایات
 

 مایكل موندشاین الهيئة الدولية لتطبيقات العلم الوالیات المتحدة األمریكية

 الصياغة النهائية
 
 

معهد فيزیاء الغالف الجوي، األآادیمية            الصين
 الصينية للعلم

 منجينغ وانغ

 العمليات الصناعية
 

 موریس فيرهيل ELF-Atochem فرنسا

 الزراعة
 عدم التيقن

 الصياغة النهائية
 

 ميخائيل جيتارسكي معهد المناخ العالمي واالیكولوجيا روسيا

 الطاقة
 

 ميشيهيرو أوي وآالة البيئة اليابان

 النفایات
 الصياغة النهائية

 ميكيل دورن شرآة أرآادیس  هولندا
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  الصناعيةالعمليات
 الطاقة

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

 ميلوس تيشي مكتب السالمة النوویة الجمهوریة التشيكية

 عدم التيقن
 

 ناتاليا آوف مرآز إستونيا لمعلومات البيئة إستونيا

 عدم التيقن
 

 ناوآي ماتسو معهد االستراتيجيات البيئية العالمية اليابان

 العمليات الصناعية
 
 

وآالة ترشيد استعمال الطاقة  اأوآراني
 واالیكولوجيا

 نتاليا باراسيوك

 الطاقة
 

 نجيب عثمان الوآالة الوطنية للطاقة المتجددة تونس

 العمليات الصناعية
 

 نك آامبل آلييا للصناعات الكيمائية المملكة المتحدة

 الزراعة
 

 نيلز آيلده معمل ریزو الوطني الدانمرك

 عدم التيقن
 

 نيلز لند الة السویدیة لحمایة البيئةالوآ السوید

 العمليات الصناعية
 الطاقة
 النفایات

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

 وزارة العلم والتكنولوجيا البرازیل
 

 نيوتن باسيورنك

 الزراعة
 الصياغة النهائية

 

 هارو تسوروتا المعهد الوطني للعلوم الزراعية البيئية اليابان

 النفایات
 

معهد الهولندي للبحوث العلمية التطبيقية ال هولندا  هانز أونك

 العمليات الصناعية
 

 هایك مينهارت شرآة آي سي إف المساهمة الوالیات المتحدة األمریكية

 العمليات الصناعية
 

 هندریك فان أوس االستقصاء الجيولوجي األمریكي الوالیات المتحدة األمریكية

 الطاقة
 
 

 لمعلومات ميثان غرفة مقاصة الصين الصين
 طبقة الفحم 

 هوانغ شنغشو

معمل علوم التربة والجيولوجيا، جامعة            هولندا الزراعة
 فاغنينغين الزراعية 

 

هوغو دینيير فان دیر 
 غون

 الزراعة
 

 هونغمن دونغ األآادیمية الصينية للعلوم الزراعية الصين

 العمليات الصناعية
 الطاقة

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

مكتب السياسات والتخطيط والتقييم،  لوالیات المتحدة األمریكيةا
الوآالة األمریكية لحمایة البيئة، شعبة 

 .تغير المناخ

 وایلي باربور

 بونسو-وليام آجيمانغ وآالة حمایة البيئة غانا العمليات الصناعية



        قائمة المشارآين  ٤المرفق 
 

 
 م التيقن في تقدیراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عد                          ١٥ -٤ المرفق 

 
 العمليات الصناعية

 الزراعة
 الطاقة
 النفایات

 عدم التيقن
 ةالصياغة النهائي

 

 وليام ارفنغ الوآالة األمریكية لحمایة البيئة الوالیات المتحدة األمریكية

 عدم التيقن
 

 وليام برید وزارة الطاقة األمریكية الوالیات المتحدة األمریكية

 الوالیات المتحدة األمریكية العمليات الصناعية
 

 وورد اتكينسون  االختباریةةصن للهندس

 الزراعة
 

 وي مين هاو دائرة الغابات بوزارة الزراعة األمریكية ة األمریكيةالوالیات المتحد

 الطاقة
 

 ویلفرید آيبوندیا مرآز الطاقة والبيئة والعلم والتكنولوجيا تنزانيا

 عدم التيقن
 

 ویلفرید وینيوارتر المرآز النمساوي للبحوث النمسا

 العمليات الصناعية
 

 ویللي بيرك مالمعهد الدولي لأللومنيو المملكة المتحدة

 الزراعة
 

 یحيى محمد  وزارة البيئة جزر القمر

 الطاقة
 

 اليوت ليبرمان الوآالة األمریكية لحمایة البيئة الوالیات المتحدة األمریكية

 العمليات الصناعية
 

 یوتاآا أوباتا شرآة آالسونيك اليابان

 العمليات الصناعية
 عدم التيقن

 الصياغة النهائية
 

 یوس أوليفييه  الوطني للصحة العمة والبيئةالمعهد هولندا

 العمليات الصناعية
 الزراعة

 

 یوشن هارنيش أیكوفيس للطاقة والبيئة ألمانيا

 العمليات الصناعية
 

مؤتمر اليابان الصناعي لحمایة طبقة                  اليابان
 األوزون

 یوویشي فوجيموتو

 النفایات
 

الشرآة النروجية لالستشارات                                النرویج
 )نورآونسالت(

فرویالند . یينس ف
 ینسن

 
 



 ٤              المرفق     قائمة المشارآين
 

 
 ١-٤المرفق مارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                               دليل الم

 
 المشارآون من المنظمات الدولية

 
 االجتماع

 
 اسم المشارك المؤسسة

 العمليات الصناعية
 الزراعة
 الطاقة
 النفایات

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

 توماس مارتنسن إدارة البيئة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 الطاقة
 عدم التيقن

 اغة النهائيةالصي
 

وحدة الدعم الفني لبرنامج القوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس                 
 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ-الحراري

 جيروین مایر

 العمليات الصناعية
 الزراعة
 الطاقة 
 النفایات

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

لوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس        وحدة الدعم الفني لبرنامج القوائم ا        
 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ-الحراري

 روبرت هوباوس

 الطاقة
 الزراعة

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

روبرتو أآوستا  أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ
 مورینو

 الطاقة
 النفایات

 عدم التيقن
 ة النهائيةالصياغ

 

وحدة الدعم الفني لبرنامج القوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس                 
 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ-الحراري

 سال إیمانویل

 الطاقة
 

 ستيفاني ویليمز إدارة البيئة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 الطاقة
 عدم التيقن
  النهائيةالصياغة

 

 آارین ترینتون الوآالة الدولية للطاقة

 العمليات الصناعية
 الزراعة
 النفایات

 عدم التيقن
 الصياغة النهائية

 

وحدة الدعم الفني لبرنامج القوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس                 
 الحراري التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

 آيوتو تانابي

 النفایات
 عدم التيقن

 الصياغة النهائية
 

وحدة الدعم الفني لبرنامج القوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس                 
 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ-الحراري

 آيوآو ميوا

ت غازات االحتباس    وحدة الدعم الفني لبرنامج القوائم الوطنية لحصر انبعاثا             عدم التيقن  ليانادرو بویندیا



        قائمة المشارآين  ٤المرفق 
 

 
 م التيقن في تقدیراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عد                          ١٧ -٤ المرفق 

 الصياغة النهائية
 

 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ-الحراري

 الطاقة
 

 ليوني دوبي اتحاد النقل الجوي الدولي

 عدم التيقن
 
 

األمم -جنة االقتصادیة ألوروبا       لل ا   -فرقة العمل المعنية بحصر االنبعاثات              
 المتحدة

 مایك وودفيلد

 العمليات الصناعية
 

ناراسيمهان  لهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخا
 ساندارارامان

 العمليات الصناعية
 عدم التيقن

 

 نيكالس هون أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ

 




