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ھ&وابارپ%یماننام%کانی  >ھ"وابار/کالیم"تفیلمی   
زیاتر ل" بیست سا:" ک" ل" ژ8ر چ"تری پ"یماننام"ی چوارچ1وەی کاری ن"ت"وە ی"کگرتووەکان ل"س"ر 

گوفتوگۆ دەکر+ت بۆ ئ!وەی بگ!ن ب! ) پ*یماننام*ی ئاوھ*وای ن*ت*وە ی*کگرتووەکان(گۆڕانی ئاوھ#وا 
ل)م گفتوگۆیان) دا ش$وازی داب)شکردنی ئ)رک)کان ھ$شتا . شوھ#واڕ3ک!وتن/کی ن/ودەو+!تی ل!بارەی ک!

ھ'ری'ک ل' و6ت'کان دەب3 س'دا چ'ند ل' ب,وکردن'وەی گازە . گرنگترین ھۆکاری ناکۆکی!
گوFخان"یی"کان ک"م بکات"وە، و ک@ دەب@ پارە بدات؟ ل"م فیلم" دا، ئ0م" س"یر,کی ژیانی ڕۆژان"ی 

	Lan(ماری نگوی&ن ب#رگ ، الن ھ&وابارچاالک)کی بواری   Marie	  Nguyen	  Berg ( دەک,ین، و زانیاریی
، ھ$نگاوەکانی ک$مکردن$وەی ھ&وابار، گفتوگۆکانی ھ&وابارزیاتر وەردەگرین ل%بارەی ڕ+ک%وتنام%کانی 

.گازە ب9وکراوەکان و ئ"وەی ک" گ"نجان چۆن دەتوانن ب"شداری بک"ن  
 

"ک" ئ,وە ت"ماشای بک"نئ+و ئ+رکان+ی ک+ دەب0 ب+رل+ س+یرکردنی فیلم  
1. سا;ی ڕابردوو دا مامناوەندی پل/ی گ/رمیی جیھان چۆن گۆڕا؟ 100ل& ماوەی    
ل- جیھان گۆڕاوە؟ CO2ل$ ھ$مان ماوە دا چۆن کۆی ب(وکردن$وەی  .2  
ب)و دەک$ن$وە؟ CO2ناوی النیک/م پ-نج و5ت بب/ ک/ ل/ ئ-ستا دا زۆرترین  .3  
4. بکر#ت؟ ھ&واباردەو'"تی ل"س"ر ب) ڕای تۆ بۆچی ئ)ست)م) ک) ڕ*ک)وتنی ن"و   
  

ئ!رک!کانی پ!یوەست ب! فیلم!ک!  
1. ، زۆرب$ی و7تانی ئ$ندامی ن$ت$وە ی$کگرتووەکان پ$یماننام$ی ھاووھ$وای 1992ل! ڕیۆ، ل!  

ل" شاری کیۆتۆی ژاپۆن ل"س"ر  1997پاشان ل! . یان واژۆ کرد ن*ت*وە ی*کگرتووەکان
ت! دا ناوەرۆکی س!رەکیی ئ!م دوو ڕ)ک!وتنام! ل% چ%ند ڕس. پرۆتۆکۆلی کیۆتۆ ڕ(ک'وتن کرا

.باس بک!  
2. پرۆتۆکۆلی کیۆتۆ ل'الی'ن ئ'مریکاوە زیان+کی گ'ورە بوو؟ ووااژژۆۆنهھکراانیبۆچی    
3. و,تانی گ#ش#ک#ر ک# پرۆتۆکۆلی کیۆتۆیان واژۆ کردووە ب# ب#راورد ل#گ#ڵ و,تانی دەو%#م#ند  

ھ!ندێ ل!م و#ت! . گو+خان&یی&کان دائ'رکی کۆنکر4تی ک'متریان ھ'ەی' ل' ک'مکردن'وەی گازە 
گ0ش0ک0ران0 وەک چین و ھیند، ل0م سا6ن0ی دوایی دا گ0ش0ی0کی ئابووریی زۆریان کردووە و 

ب# ڕای تۆ بۆچی ئ#ست#م# ئ#م و-تان# ڕازی بک#ین . یان دروست کردووەCO2ب*(کی زۆر گازی 
واژۆ بک#ن؟ ھ&وابارک* ڕ"ک*وتن&کی نو"ی   

4. ار ئاست)کی ک#م ل# گازە گو4خان#یی#کان ب#رھ#م دەھ)نن، ب#"م زۆر,ک ل" و)تانی ھ"ژ 
ئ!م و/تان! داوای چ شت$ک ل! . گۆڕان&کانی ئاوھ&وا ب& س&ختی ل&س&ر ئ&وان کاریگ&ر بووە

کۆم#/گای جیھانی دەک#ن؟  
5. نموون-ی-ک ناو بب- ل- ئوو ب5یارە سیاسیان- ک- ل- و/تی ن-رویژ دراون و دەتوانن  

.ب5وکردن#وەی گازە گو.خان#یی#کان ک#م بک#ن#وە  
ن-رویژ چۆن توانیوی- پاب-ند ب6ت ب- ئ-رک-کانی خۆی ل- پرۆتۆکۆلی کیۆتۆ دا؟ .6  
ل" شاری دەوھ"ی  2012گرنگترین دەرەنجام!کانی کۆبوون!وەی س!ران ل!بارەی ئاوھ!وا ک! ل!  .7

ق+تر ب+ڕ(وە چوو چی بوون؟  
8. نموون!ی!ک ناو بب! ل! ئ!و گرفت! س!رەکیان! ک! ل!ب!ردەم گفتوگۆکان دا ی! بۆ گ!یشتن ب!  

.2015ڕ6ک%وتن2کی ن2ودەو"%تی ل%بارەی ئاوھ%وا ل% سا"ی   
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ب"ت س< ھۆکار ناو بب, بۆ ئ,وەی بگ,ین ب,و باوەڕەی ک, پ1ویست, گ,نجان ل, گفتوگۆکانی تای .9
.دا ب"شداری بک"ن ھ&وابارب!   

10. داواکاری و ڕای خۆت دەربب=ە س!بارەت ب!وەی ک! چ شت3ک پ3ویست! بکر$ت بۆ ئ!وەی ڕ$گ! ل!  
.بوونی گۆی زەوی بگرین گ#رم  

 
ئ*رک* دژوارەکان  

1.  یان ک!م بک!ن!وە ڕ#گ! پرۆتۆکۆلی کیۆتۆ ب$ ئ$و و4تان$ی ک$ ب0یارە ل$ گازە گو(خان$یی$کان 
. "باتیی ک"مکردن"وەی گازەکان ل" و7تی خۆیان ل" ڕ0گ"ی دیک"وە ئ"م کارە بک"ندەدات ک" ل" ل

ئ.م ڕAک.وتنام. جیا ل. ھ.نگاوە نیشتمانی.کان س6 میکانیزم دەخات. ب.ردەست، و ئامانجی 
ئ!م میکانیزمان! بریتین ل! . ی م#ب#ستھ&وابارئ!وەی! ک! ب! ت/چووی!کی ک!متر بگات ب! 

و ج&ب)ج&کردنی ) CDM(ان+یی+کان، میکانیزمی گ+ش+کردنی خاو"ن مام-"-ی پشکی گازە گو"خ
).JI(ھاوب"ش   

a (ئامانجی ئ#م س- میکانیزم# ڕوون بک#وە.  
b (!ئاستی ئامانج&کان دا ک ھ!ندێ ڕەخن! ل!م میکانیزمان! گیراون و ئیدعا دەکر$ت ک &

.ی!ک4ک ل! ھۆکارەکانی ئ!م ڕەخنان! ناو بب!. کاراییان ن$بوە  
2. ق(بووڵ بکات؟ ھ&وابارمریکا ئ&ست&م& ک& ڕ5ک&وتنام& ن0ودەو,&تی&کان ل&بارەی بۆچی بۆ ئ!   
3. وت%کانی خوارەوە ھ%:بس%نگ5ن% و ت5کست5کی کورت بنووس% ک% ب%رپرسیارەتی%کانی ن%رویژ و  

.چین ل#بارەی ب4وبوون#وەی گازە گو/خان#یی#کان ڕوون بکات#وە  
چین ! )یی)کانی جیھان ب)رھ)م دەھ"ن"تن,رویژ ل,س,د3کی زۆر ک,م ل, کۆی گازە گو$خان« –

ھ$ر ھ$فت$ نزیک$ی دوو ھ;زگ$ی ب$ردەخ$5ووز دەکات$وە؛ ت$نھا ی$ک دان$ ل$وان زیاتر ل$ کۆی 
)FpU.» (ھ+موو ما2+کانی ن+رویژ ھ+وا پیس دەکات  

	Grønn!» (س!ران!ی ب!رھ!مھ5نانی گازی گو1خان!یی ل! ن!رویژ زیاتر ل! چین!« –  Ungdom(  


