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االعرربيیة   2015  

> فيیلمم االمناخخ  

االتكيیفف مع االتغيیررااتت االمناخيیة في االنرروويیج  

وويیمثلل هھھھذذاا بالنسبة للنرروويیج ااررتفاعع متووسطط ددررجاتت االحررااررةة٬، ووززيیاددةة سقووطط . يیتغيیرر االمناخخ بفعلل ااالحتباسس االحرراارريي
ووهھھھناكك أأرربعة قططاعاتت مجتمعيیة ستتعررضض بشكلل خاصص إإلى االتغيیررااتت . ااألمططارر٬، ووززيیاددةة االظظووااهھھھرر االمناخيیة االحاددةة

ووفي إإططارر ااالستعدداادد ااألفضلل لمووااجهھة . اخيیة؛ ووهھھھي االعقاررااتت ووااألعمالل وواالميیاهه وواالصررفف االصحي وواالنقلل وواالززررااعةاالمن
.االمستقبلل٬، يینبغي االتكيیفف مع االتغيیررااتت االمناخيیة٬، وويینبغي أأنن يُیمثلل هھھھذذاا عامالً متكامالً في االتخططيیطط االمحلي  

 

أأسئلة لإلجابة عليیهھا قبلل مشاهھھھددةة االفيیلمم  
1. تت االمناخيیة في االنرروويیج على االنظظامم االبيیئي وواالززررااعة وواالططررقق وواالعقاررااتت؟كيیفف ستؤؤثرر االتغيیرراا   
2. هھھھلل تعتقدد أأنن االمجتمع االنرروويیجي على ااستعدداادد لتحملل مززيیدد منن ااألمططارر وواالظظووااهھھھرر االمناخيیة االعنيیفة ووززيیاددةة مستوويیاتت  

مم إإجابتكك بالددالئلل .ميیاهه االبحرر؟ ددعِّ  
 

أأسئلة حوولل االفيیلمم  
 

1. تقبلل؟كيیفف سيیتغيیرر مناخخ االنرروويیج في االمس   
2. ٬، ووما االمنططقة االتي ستشهھدد 2100ما االمناططقق االنرروويیجيیة االتي ستشهھدد أأكبرر تغيیرر في نسبة سقووطط ااألمططارر بحلوولل عامم  

االتغيیرر ااألقلل؟ لماذذاا تعتقدد أأنن ااألموورر ستؤؤوولل إإلى هھھھذذاا االحالل؟  
 

 
2100االتغيیرر في نسبة ااألمططارر بحلوولل عامم   

االتغيیررااتت االضخمة االتغيیررااتت االططفيیفة   
3. ااكتبب نظظررةة عامة حوولل هھھھذذهه االتحدديیاتت ووأأمثلة عنن االتكيیفف منن . ناخيیة تحدديیاتت كثيیررةة على االمجتمعتفررضض االتغيیررااتت االم 

خاللل مللء االجددوولل االتالي  
 

االقططاعع االمجتمعي تحدديیاتت االتغيیررااتت االمناخيیة   أأمثلة على االتكيیفف    
االنقلل    

االعقاررااتت ووااألعمالل    
االماء وواالصررفف االصحي    

االززررااعة    
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4. .2013صووررةة االتاليیة لتووضيیح ما حددثث أأثناء االفيیضانن االذذيي ووقع في كفامم عامم ااستخددمم االفيیلمم أأوو اال   
 

 
 

5. ما إإجررااءااتت االتكيیفف االتي ااتخذذتهھا بلدديیة كفامم للووقايیة منن ااآلثارر االسلبيیة للفيیضاناتت ووااالنهھيیاررااتت ااألررضيیة؟   
6. ااكتبب  .لتحدديیدد ما إإذذاا كانن هھھھناكك خططرر منن االفيیاضاناتت في االمنططقة االتي تعيیشش بهھا مخطططًطا لمناططقق االفيیضاناتتااستخددمم  

.مقاالً منن بضعة أأسططرر حوولل مددىى هھھھذذاا االخططرر٬، ووما قدد يیحددثث  
7. لماذذاا يُیعدد منن االضرروورريي أأنن ُتعدد االبلدديیاتت تحليیالتت للمخاططرر وومووااططنن االضعفف فيیما يیخصص االتغيیررااتت االمناخيیة؟   
8. دد بميیاهه ااألمططارر؟ وولماذذاا ُتمثلل مشكلة ضخمة في االمناططقق وواالمددنن االمكتظظة بالسكانن؟ماذذاا يُیقص   
9. لماذذاا نحتاجج إإلى تحدديیثث . يُیعدد ميیددجاررددسووررمانن نظظاًما حدديیًثا لألعمالل االمتعلقة بالميیاهه وواالصررفف االصحي في أأووسلوو 

نظظامم االميیاهه وواالصررفف االصحي االقدديیمم؟  
10. تططووررةة في مجالل االززررااعة؟لماذذاا نحتاجج إإلى معالجة االتغيیررااتت االجدديیددةة وواالم   

 

أأسئلة مكثفة  
1. يُیررجى ززيیاررةة . تعررَّفف على االمززيیدد حوولل عووااقبب االتغيیررااتت االمناخيیة ووإإجررااءااتت االتكيیفف االمادديي في بلددكك 

klimatilpasning.no ااكتبب مقاالً صغيیرًراا أأوو منشوورر معلووماتت حوولل للحصوولل على مززيیدد منن االمعلووماتت٬، وو
ررااجع ااقتررااحاتت حوولل االنمووذذجج على االمووقع ااإللكتررووني (إإجررااءااتت االتكيیفف ااإلقليیميیة 

www.naturfag.no/brosjyre.(  
2. االتغيیرر االمناخي ألننا ااتخذذنا أأسلووًبا غيیرر حكيیمم أأوو غيیرر ددقيیقق في تحدديیدد أأوولوويیاتهھ عندد  ستقع جميیع االتحدديیاتت االتي يیفررضهھا 

.االتخططيیطط أأوو تططوويیرر االمجتمعاتت ااألخررىى  
a( .ااذذكرر بعضض ااألمثلة على ااالختيیاررااتت االمخططئة أأوو االتحدديیدد غيیرر االصحيیح لألوولوويیاتت   
b( نن ووجهھة نظظرركك؟ما االسببب في هھھھذذهه ااالختيیاررااتت االمخططئة أأوو االتحدديیدد غيیرر االصحيیح لألوولوويیاتت م  

3. قمم بتسجيیلل ااألماكنن االتي يیؤؤثرر فيیهھا االمناخخ االقاسي عليینا٬، ووما تجرربتنا االشخصيیة مع هھھھذذاا االنووعع منن االمناخخ٬، ووذذلكك منن  
.miljolare.noعلى االمووقع ااإللكتررووني ) Ekstremvær(خاللل نشاطط االططقسس االقاسي   

http://www.nve.no/no/Flom-og-skred/Farekartlegging/Flomsonekart/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Klimatilpasning_Norge/Fylker
http://klimafilm.no/klimatilpasning-i-norge/www.naturfag.no/brosjyre
http://www.miljolare.no/aktiviteter/klima/ekstremver

