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 2007تغير المناخ 
  التخفيف من تغير المناخ

  
مساهمة الفريق العامل الثالث في تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية 

  المعنية بتغير المناخ
  

  تصويبات
 تصويب        البند/ الصفحة

  
  

يمكن : إضافة مالحظة:  في الملخص لواضعي السياسات5الجدول   ملخص لواضعي السياسات 18
 في التقرير التجميعي لتقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية 5.1ول على مزيد من المعلومات من الجدول الحص

  . والمالحظات المناظرة(IPCC)المعنية بتغير المناخ 

من تقرير الفريق العامل األول من تقرير التقييم :  تعدل آما يلي،28الحاشية    ملخص لواضعي السياسات  20
  . 10.7ع، الفصل الراب

يستعاض عن العبارة الموجود على :  في الملخص لواضعي السياسات8الرسم    ملخص لواضعي السياسات  20
مستوى تثبيت "بعبارة )" جزء بالمليون من ثاني أآسيد الكربون المكافئ(مستوى تثبيت غازات الدفيئة "المحور السيني 

  ".)يون من ثاني أآسيد الكربون المكافئ، بما في ذلك األيروسوالتجزء بالمل(ترآيز ثاني أآسيد الكربون المكافئ 

السطران الرابع والخامس، حذف :  في الملخص لواضعي السياسات8الرسم    ملخص لواضعي السياسات  20
  ".تثبيت غازات الدفيئة في الغالف الجوي"عبارة 

استخلصت من :  على النحو التالي الجزء األخير من التوضيحعدل ي،8الرسم   ملخص لواضعي السياسات   20
  . تقرير التقييم الرابعفي تقييمالفريق العامل األول  من مساهمة 10.7الفصل 

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من : إضافة مالحظة:  في الملخص الفني2الجدول   الملخص الفني  46
 والمالحظات (IPCC)لحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  في التقرير التجميعي لتقرير التقييم الرابع للهيئة ا5.1الجدول 
  .المناظرة

مستوى "يستعاض عن العبارة الموجودة على المحور السيني :  في الملخص الفني11الرسم   الملخص الفني  50
 ثاني أآسيد مستوى تثبيت ترآيز"بعبارة )" جزء بالمليون من ثاني أآسيد الكربون المكافئ(تثبيت ترآيز غازات الدفيئة 

  )".جزء بالمليون في ثاني أآسيد الكربون المكافئ، بما في ذلك األيروسوالت(الكربون المكافئ 

، تعدل الجملة "توجهات االنبعاثات" تحت العنوان الفرعي ،العمود األيسر، الفقرة األولى  الملخص الفني  77
 (N2O) في المائة من أآسيد النيتروز 85 بزهاء 2005قّدرت انبعاثات القطاع الزراعي لعام : "[...] األولى آما يلي

"[...]  

يعدل السطر الرابع، " نمذجة اإلقليميةتقييمات ال"العمود األول، تحت العنوان       الفنيالملخص   84
  . جيغا طون من ثاني أآسيد الكربون في السنة4.2 – 1.3 :آما يلي

 ؛000 3؛ 500 3األرقام بحيث تصبح  يستعاض عن الفواصل داخل ،23الرسم       الفنيالملخص   84
  .؛ وما إلى ذلك500 2

  


