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أعد هذا التقرير فريق العمل لبرنامج القوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية 
  .بتغير المناخ ووافقت عليه الهيئة ولكنها لم تعتمده بالتفصيل

  

لهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وقت مثوله في وعلى الرغم من االعتقاد بصحة ودقة البيانات الواردة في هذا التقرير ل
وال يتحمل .  أخطاء أو سهو في هذا التقريرة مسؤولية أو مساءلة قانونية عن أيةالناشرون أي المطبعة إال أنه ال يتحمل المؤلفون وال

 في هذا التقرير آما أنهم ال يضمنون أن يكون  تم التنويه بهURL مسؤولية عن صحة أي عنوان الكتروني ةالمؤلفون وال الناشرون أي
 . ا أو مناسباأو يظل محتوى تلك المواقع اإللكترونية دقيق
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  4المجلد 

   األخرىضاألرعماالت الزراعة والحراجة واست
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