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االعرربيیة   2015  

أأبحاثث االمناخخ> فيیلمم االمناخخ   
نحنن نستخددمم معلووماتت منن تخصصاتت شتى لخددمة أأبحاثث االمناخخ٬، وومنن ااألمثلة على ذذلكك٬، االمعلووماتت االمتعلقة بالتغيیرر في 

ووللتووصلل إإلى نظظررةة  .كميیة ثاني أأكسيیدد االكرربوونن في االغالفف االجوويي ووقددررةة االبحرر على اامتصاصص ثاني أأكسيیدد االكرربوونن
بجمع ) هھھھيیئة االمناخخ االتابعة لألممم االمتحددةة(" IPCC" االمعنيیة بتغيیرر االمناخخيیة االددووليیة شاملة٬، قامتت االهھيیئة االحكووم

وويیستخددمم  .االمعلووماتت في صووررةة تقارريیرر مفصلة٬، حتى يیكوونن لددىى االسيیاسيیيینن أأررضيیة صلبة يیبنوونن عليیهھا سيیاسة االمناخخ
إإال أأنهھ ما ززاالتت هھھھناكك . لل بضعة قرروونناالباحثوونن في مجالل االمناخخ نماذذجَج مناخيیًة لحسابب مددىى تأثيیرر االتغيیررااتت االمناخيیة خال

وولذذلكك يیستحيیلل االحصوولل على حساباتت ددقيیقة . عووااملل أأووليیة عدديیددةة في االنماذذجج االمناخيیة٬، منهھا كميیة ااالنبعاثاتت االمستقبليیة
كيیفف يُیمكننا االتعاملل مع هھھھذذاا االعاملل غيیرر االمحدددد في أأبحاثث االمناخخ؟ ووهھھھلل يُیمكننا االرردد على االتنبؤؤااتت . للتغيیررااتت االمناخيیة

تي ططررحهھا االباحثوونن؟ ووهھھھلل يُیمكنن ااعتبارر هھھھيیئة االمناخخ االتابعة لألممم االمتحددةة على صوواابب دداائًما؟اال  
 

أأسئلة لإلجابة عليیهھا قبلل مشاهھھھددةة االفيیلمم  
1. ماذذاا تعررفف عنن هھھھيیئة االمناخخ االتابعة لألممم االمتحددةة؟   
2. منن ووجهھة نظظرركك٬، كيیفف يیضمنن االباحثوونن جووددةة   

أأعمالهھمم ووأأعمالل ااآلخرريینن؟  
3. ما االمووضووعع االذذيي يیحظظى باهھھھتمامم أأكبرر؟. مسألة االمناخخ على إإططارر متسعتتناوولل ووسائلل ااإلعالمم    

 

أأسئلة حوولل االفيیلمم  
أأددااةة لقيیاسس ترركيیزز ثاني أأكسيیدد االكرربوونن في ) تشاررلزز دديیفيیدد كيیليینج(في خمسيیناتت االقررنن االعشرريینن٬، ووضع عالمم أأمرريیكي  .1

لماذذاا تجنبب مصاددرر  .لووثثاالغالفف االجوويي على منحددررااتت جبلل ماوونا لوواا في هھھھاوواايي بعيیدًداا عنن جميیع مصاددرر االت
االتلووثث؟ ووما االنتائج االتي تووصلتت إإليیهھا االقيیاساتت؟  

تظظهھرر االقيیاساتت عددةة أأشيیاء منن بيینهھا أأنن هھھھناكك تغيیررااتت مووسميیة ررئيیسيیة في ترركيیزز ثاني أأكسيیدد االكرربوونن في االغالفف  .2
ما االذذيي يیحددثث هھھھذذهه االتغيیررااتت االمووسميیة منن ووجهھة نظظرركك؟ .االجوويي  

 

 
 

هھھھلل يیساهھھھمم االبحرر في خفضض نسبة ثاني أأكسيیدد االكرربوونن في االغالفف االجوويي؟ .3  
كيیفف تقوومم هھھھيیئة االمناخخ االتابعة لألممم االمتحددةة بعمليیاتت االتحققق منن جووددةة أأبحاثث االمناخخ االتي تتمم خاررجج ااألممم االمتحددةة؟  .4

ووكيیفف تتعاملل معهھا؟  
لماذذاا ووضعتت هھھھيیئة . دد يیططررأأ على االعالممووضعتت هھھھيیئة االمناخخ االتابعة لألممم االمتحددةة تصوورًراا يیصفف مددىى االتغيیرر االذذيي ق .5

االمناخخ االتابعة لألممم االمتحددةة عددةة تصووررااتت؟ ووهھھھلل كانن يُیمكنن ااالكتفاء بتصوورر ووااحدد؟  
لماذذاا نحتاجج إإلى ووضع تصوورر؟ .6  
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ما االمقصوودد بالنمووذذجج االمناخي؟ .7  
لماذذاا يیووجدد دداائًما عاملل غيیرر مؤؤكدد في حساباتت االنمووذذجج االمناخي؟ .8  
إإلى أأنهھ منن االمررجح أأنن ااإلنسانن قدد أأحددثث  2007ناخخ االتابعة لألممم االمتحددةة في تووصلل االتقرريیرر االصاددرر عنن هھھھيیئة االم .9

لماذذاا تصددررتت هھھھذذهه االنتائج عناوويینن االصحفف . معظظمم ااالحتباسس االحرراارريي االناتج عنن االخمسيینن عاًما االمنصررمة
وواالنقاشاتت االمحتددمة؟  

ما أأساسيیاتت هھھھذذاا االنقدد؟ . 2007تعررضتت هھھھيیئة االمناخخ االتابعة لألممم االمتحددةة للنقدد بعدد إإصدداارر هھھھذذاا االتقرريیرر في  .10
ووهھھھلل كانن حيیادديًیا؟  

 
 

أأسئلة مكثفة  
لماذذاا تحتلل االنقاشاتت ووااالختالفاتت وواالددعايیة أأهھھھميیة كبيیررةة في أأبحاثث االمناخخ؟ .1  
كيیفف يُیمكنن للباحثيینن االعملل على تقليیلل االعاملل غيیرر االمحدددد في االنماذذجج االمناخيیة؟ .2  
.ي ااإلجابة؟ ااستخددمم االمناخخ كمثالل ف"بالمعلووماتت ااألووليیة"ماذذاا يُیقصدد  .3  
.ِصفف االتعاوونن االددوولي االذذيي كانن حجرر االرركيیززةة لتقارريیرر هھھھيیئة االمناخخ االتابعة لألممم االمتحددةة       .4  


