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Climate Change 2013: The Physical Science Basis 

 : األساس العلمي الفیزیائي 2013تغیر المناخ 
 إسھام الفریق العامل األول في تقریر التقییم الخامس 
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 التصحیح  البند الصفحة
ii النص التالي: اف یض تنبیھ مضاف في المقدمة 

التسمیات المستخدمة في ھذه الخرائط وطریقة عرض المواد فیھا ال تعني بأي حال من األحوال التعبیر  
عن أي رأي من جانب الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ فیما یتعلق بالوضع القانوني ألي بلد 

 یتعلق بتعیین حدودھا أو تخومھا.أو إقلیم أو مدینة أو منطقة أو بسلطاتھا، أو فیما 
viii 2013’بالسنة ‘ 2007’، یستعاض عن السنة 22، السطر 7الفقرة  تصدیر ‘ 
ملخص لصانعي السیاسات،  20

 E.1القسم 
أن یتجاوز درجتین مئویتین في سیناریو مسار  األرجح من’، یستعاض عن عبارة 3، السطر 4الفقرة 

أن یتجاوز درجتین مئویتین في سیناریو مسار  األرجح من’بعبارة )‘ ةثقة عالی(  4.5 التركیز النموذجي 
 )‘ثقة متوسطة(  4.5 التركیز النموذجي 

ملخص لصانعي السیاسات،  28
  E.8القسم 

جزء في  700تركیز ثاني أكسید الكربون الذي یزید عن ’، یستعاض عن عبارة 5، السطر 6الفقرة 
التركیز المكافئ لثاني أكسید الكربون (في العام ’بعبارة ‘ یونجزء في المل 1500الملیون ولكنھ یقل 

 ‘  جزء في الملیون 1500جزء في الملیون، ولكنھ یقل  700) الذي یزید عن 2100
 الملخص الفني 38

 TS.1الشكل 
المصوب. تم تصویب وحدة  TS.1بالشكل  TS.1یستعاض عن الشكل 

 ‘GT 103’بح لتص‘ GT 1015’التوازن الكتلي للنھر الجلیدي 
 الملخص الفني  39

 TS.2.3القسم 
 ‘W 1012’بـ ‘ W 1015’، یستعاض عن 12، السطر 2الفقرة 

 الملخص الفني 40
 TS.2.5.1القسم 

 )‘2، الشكل TFE.1’(بعبارة )‘ 1، الشكل TFE.1’(، یستعاض عن عبارة 11و 10، السطران 1الفقرة 
 }‘2.5.5، 2.5.4، 2.4.4’{بـ}‘ 2.5.6 ،2.5.5، 2.4.4’{، یستعاض عن6، السطر 2الفقرة 
ـ }‘ 2.5.7’{، یستعاض عن4، السطر 3الفقرة   }‘2.5.6’{ب

 الملخص الفني  41
 TS.3  الشكل

 المصوب (اللوحة السفلى).  4.25المصوب لیتسق مع الشكل  TS.3بالشكل  TS.3یستعاض عن الشكل 

 الملخص الفني  41
 TS.3  الشكل

ـ ‘ 4.3.4’ض عن ، یستعا3شرح الشكل، السطر   ‘4.4، 4.3’ب

 الملخص الفني  43
TFE.1 1، الشكل 

 PSS78’المصوب. اللوحة ج، صوبت القیمة  1، الشكل TFE.1بـ  1، الشكل TFE.1یستعاض عن 
 ‘سنة 50لكل  PSS78’لتصبح ‘ لكل عقد

 الملخص الفني  46
 TS.2.5.4القسم 

 ‘متوسطة ثقة’بـ ‘ ثقة منخفضة’، یستعاض عن 4، السطر 2الفقرة 

 الملخص الفني  46
 2.6القسم 

 ‘0.007’بـ ‘ 0.007-’، یستعاض عن 8، السطر 5الفقرة 

 الملخص الفني  74
 TS.12القسم 

، مع متوسطات المجموعات الموازیة لھا (اللون األزرق الداكن واللون ’، تشطب3شرح الشكل، السطر 
 ‘األحمر الداكن على التوالي)

 ‘ولوحات كمیة األمطار’ب ، تشط7شرح الشكل، السطر 
 الملخص الفني  76

، الشكل TS.4اإلطار 
1 

 ‘بعض’، تشطب الكلمة المكررة 3شرح الشكل، السطر 

 الملخص الفني  86
 TS.13كل الش

 ‘اثنین’ بـ‘ عدة’، یستعاض عن 1شرح الشكل، السطر 
 ‘اثنین’بـ ‘ ثالث’، یستعاض عن 3شرح الشكل، السطر 

 الملخص الفني  88
 TS.5.4.5م القس

نخفاض وحجمھ سیكونا غیر مؤكدین على أن معدل اال’، یستعاض عن عبارة 7و 6، السطران 2الفقرة 
بعبارة ‘ بدرجة كبیرة، ویصدق ذلك أیضاً على توقیت حدوث الزیادة في ھذا الدوران على مدى عقود

لعقود عند حدوث  على أن معدل االنخفاض وحجمھ سیكونان غیر مؤكدین بدرجة كبیرة، وقد یستمران’
 ‘ زیادات في ھذا الدوران
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 الملخص الفني  91
 TS.5.5.4القسم 

 ‘من المرجح’بـ ‘ من المرجح بدرجة كبیرة’، یستعاض عن 9، السطر 3الفقرة 

 الملخص الفني  92
 TS.5.5.4القسم 

األبیض البحر ’بعد ‘ جنوب غرب الوالیات المتحدة األمریكیة’، یضاف تعبیر 3، السطر 1الفقرة 
 ‘ المتوسط

 الملخص الفني  100
 5.7.2القسم 

جزء في  700تركیز ثاني أكسید الكربون الذي یزید عن ’، یستعاض عن عبارة 8و 7، السطران 1ة الفقر
التركیز المكافئ لثاني أكسید الكربون (في العام ’بعبارة ‘ جزء في الملیون 1500الملیون ولكنھ یقل عن 

 ‘ جزء في الملیون 1500جزء في الملیون، ولكنھ یقل  700) الذي یزید عن 2100
 ‘ م 0.41’بـ ‘ م 0.43’، یستعاض 5، السطر 2الفقرة 

 الملخص الفني  108
 TS.26القسم 

 ‘ insf. Dالرمز ’بـ ‘ Xالرمز ’، یستعاض عن 6شرح الشكل، السطر 
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 التصحیح البند الصفحة
 الملخص الفني  115

 TS.6.4القسم 
 ‘ثقة منخفضة’بـ ‘ ثقة متوسطة’یستعاض عن ، 1السطر  ،2النقطة 

 2الفصل  124
 2، الشكل 2.1السؤال 

تصویب وحدة التوازن الكتلي للنھر تم . المصوب 2، الشكل 2.1بالسؤال  2، الشكل 2.1السؤال یستعاض 
 ‘GT 103’لتصبح  ‘GT 1015’الجلیدي 

 2الفصل  125
  1، الشكل 2.2السؤال 

‘ 10’تم عكس وضع القیمتین . المصوب 1، الشكل 2.2بالسؤال  1، الشكل 2.2 السؤالیستعاض عن 
 الترتیبتصویب وعلى المحور األفقي ‘ 5’و

 3 الفصل 130
 1، الشكل 3.2السؤال 

 ’صوبت القیمة . اللوحة ج، المصوب 1، الشكل 3.2بالسؤال  1، الشكل 3.2السؤال  یستعاض عن
PSS78 لتصبح ‘ لكل عقد’ PSS78  سنة 50لكل ‘  

 3الفصل  131
  3.3السؤال 

 ‘ 1، الجدول 3.3السؤال ’بـ ‘ 1الجدول ’ستعاض عن ی، 5، السطر 6الفقرة 

  3الفصل  132
 1، الشكل 3.3السؤال 

‘ 1998’ نیالسنتوضع تم عكس . المصوب 1، الشكل 3.3بالسؤال  1، الشكل 3.3السؤال یستعاض عن 
 یح الترتیبتم تصحكما على المحور األفقي ‘ 1996’و

 5الفصل  138
 5.1السؤال 

 ‘ أ1الشكل ، 5.1السؤال ’بـ ‘ أ1الشكل ’یستعاض عن ، 2، السطر 2الفقرة 

 8الفصل  155
 1، الشكل 8.2السؤال 

 ‘ األسود’تشطب كلمة ، 1شرح الشكل، السطر 

 الثالثالمرفق  196
 المسرد

 ‘مولل ومب’بـ‘ مولل وفم’یستعاض عن ، 5، السطر ‘الكسر الجزیئي’

 

اء
خط

األ
ب 

وی
ص

ل ت
دو

 ج


	جدول تصويب الأخطاء

