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ااتفاقيیاتت االمناخخ> فيیلمم االمناخخ   
ااتفاقيیة ااألممم االمتحددةة (عاًما في إإططارر ااتفاقيیة االتغيیرر االمناخي االتابعة لألممم االمتحددةة  20تددااوولتت االددوولل االمفاووضاتت ططوواالل 

ووما ززاالتت مسألة تووززيیع ااألعباء محوورًراا مرركززيًیا للخالفف . بغيیة االووصوولل إإلى ااتفاقق ددوولي بشأنن االمناخخ) بشأنن تغيیرر االمناخخ
ما االكميیة االتي يیجبب على كلل ددوولة تخفيیضهھا منن : فهھذذهه االمسألة منن شأنهھا ااإلجابة عنن االتساؤؤلل. ذذهه االمفاووضاتتفي هھھھ

ااالنباعاثاتت االناتجة عنن غاززااتت االددفيیئة٬، وومنن عليیهھ ددفع االثمنن؟ ووفي هھھھذذاا االفيیلمم٬، نررصدد يیووًما في حيیاةة االناشطط االمناخي النن 
اخخ٬، وواالمفاووضاتت االجارريیة بشأنن االمناخخ٬، وواالتدداابيیرر االمتخذذةة لتقليیلل مارريي نجوويینن بيیررجج٬، لنتعررفف أأكثرر على ااتفاقيیاتت االمن

.ااالنبعاثاتت٬، ووما ددوورر االشبابب  
 

أأسئلة لإلجابة عليیهھا قبلل مشاهھھھددةة االفيیلمم  
1. ما مددىى تغيیرر متووسطط ددررجة االحررااررةة االعالميیة خاللل االمائة عامم االمنصررمة؟   
2. لل نفسس االفتررةة؟ما مددىى تغيیرر كميیة ااالنبعاثاتت االعالميیة منن ثاني أأكسيیدد االكرربوونن خال   
3. .حدددد على ااألقلل خمسس ددوولل تشارركك بحصة ضخمة في اانبعاثاتت ثاني أأكسيیدد االكرربوونن   
لماذذاا تعتقدد أأنن االتفاووضض بشأنن ااتفاقيیاتت االمناخخ االددووليیة االتي تصبب في مصلحتنا بالغ االصعووبة؟ .4  
  

أأسئلة حوولل االفيیلمم  
1. ثمم شررعتت . ة االمناخخ االتابعة لألممم االمتحددةة٬، ووقع أأغلبيیة االددوولل ااألعضاء باألممم االمتحددةة على ااتفاقيی1992في رريیوو عامم  

ِصفف بإيیجازز االمفهھوومم ااألساسي . 1997االددوولل في مفاووضاتت بررووتووكوولل كيیووتوو في مدديینة كيیووتوو باليیابانن عامم 
.لهھاتيینن ااالتفاقيیتيینن  

2. لماذذاا يُیمثلل عددمم تووقيیع ااألممم االمتحددةة على بررووتووكوولل كيیووتوو نقططة ضعفف كبررىى؟   
3. . بررووتووكوولل كيیووتوو االتززااماتت ططفيیفة تجاهه تقليیلل ااالنبعاثاتت مقاررنة بالددوولل االغنيیة تتحملل االددوولل االناميیة االتي ووقعتت على 

ووشهھددتت بعضض هھھھذذهه االددوولل كالصيینن وواالهھندد تططوورًراا ااقتصادديًیا هھھھائالً ووززيیاددةة ضخمة في اانبعاثاتت ثاني أأكسيیدد االكرربوونن 
ة جدديیددةة بشأنن االمناخخ؟لماذذاا تعتقدد أأنهھ منن االصعبب إإجبارر مثلل هھھھذذهه االددوولل على االمشارركة في ااتفاقيی .االتي تصددررهھھھا  

4. تصددرر كثيیرر منن االددوولل االفقيیررةة مستوويیاتت منخفضة منن غاززااتت االددفيیئة٬، لكنن االتغيیرر االمناخي في االمقابلل يیؤؤثرر عليیهھا  
ما ططلباتت مثلل هھھھذذهه االددوولل منن االمجتمع االددوولي؟. بشكلل كبيیرر  

5. .نبعاثاتت غاززااتت االددفيیئةااذذكرر أأمثلة على بعضض االقررااررااتت االسيیاسيیة االتي تمم ااتخاذذهھھھا في االنرروويیج وومنن شأنهھا تقليیلل اا   
6. كيیفف ااستووفتت االنرروويیج االتززااماتهھا االمنصووصص عليیهھا في بررووتووكوولل كيیووتوو؟   
7. ؟2012ما أأهھھھمم نتائج قمة االتغيیرر االمناخي االتي ُعقددتت في االددووحة عامم    
8. .2015ااذذكرر مثاالً لبعضض االتحدديیاتت االمهھمة االتي تووااجهھ ااالتفاقيیاتت االددووليیة االجدديیددةة حوولل االتغيیررااتت االمناخيیة في عامم    
9. .ذذكرر ثالثة أأسبابب تدداافع عنن ووجووبب إإشررااكك االشبابب في االمفاووضاتت بشأنن االمناخخاا   
10. .ضع شررووطًطا خاصة بكك منن شأنهھا كبح ااالحتباسس االحررااررىى   

 

أأسئلة مكثفة  
1. يیسمح بررووتووكوولل كيیووتوو للددوولل االتي عليیهھا خفضض اانبعاثاتهھا بأنن تقوومم بهھذذاا االخفضض بأيي ططرريیقة أأخررىى غيیرر أأنن تقوومم  

تضع ااالتفاقيیة آآليیاتت ثالثث إإضافيیة لإلجررااءااتت االتي يینبغي ااتخاذذهھھھا محليًیا . ددهھھھا فقططبتقليیلل ااالنبعاثاتت ددااخلل حددوو
ووتتمثلل هھھھذذهه ااآلليیاتت في تددااوولل حصصص ااالنبعاثاتت٬، ووآآليیة . وومنن شأنهھا خفضض تكاليیفف تحقيیقق االهھددفف االمناخي

.االتنميیة االنظظيیفة٬، وواالتنفيیذذ االمشترركك  
.ووضح االغررضض منن هھھھذذهه ااآلليیاتت االثالثث) أأ           

ع ااآلليیاتت االتي تكتنفهھا ااددعاءااتت    تخض) بب   
ااذذكرر  . بعددمم جددووااهھھھا في ااإلططارر االمووضووعة لهھ للنقدد               

.مثاالً على االمباددئئ االتي يیستندد إإليیهھا هھھھذذاا االنقدد     
2. لماذذاا يُیعدد منن االصعبب على ااألممم االمتحددةة االتصدديیقق على ااتفاقيیاتت االمناخخ االددووليیة؟   
3. مووجزًزاا حوولل االمسؤؤووليیاتت االتي تتحملهھا االصيینن وواالنرروويیج تجاهه اانبعاثاتت قيّیمم ااالقتباسس االتالي٬، ووااكتبب نقاًشا  

.غاززااتت االددفيیئة  
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تفتتح االصيینن محططتي إإنتاجج ططاقة بالفحمم ! تساهھھھمم االنرروويیج بنسبة ططفيیفة في إإجمالي ااالنبعاثاتت االعالميیة" -
)FpU(." أأسبووعيًیا٬، ووتساهھھھمم محططة ووااحددةة منهھا بأكثرر مما تساهھھھمم بهھ جميیع مناززلل االنرروويیج بأكملهھا  

)Grønn Ungdom!" (تنتج االصيینن اانبعاثاتت عنن كلل شخصص أأكثرر مما تنتجهھ االصيینن عنن كلل شخصص" -  


