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االعرربيیة   2015  

> فيیلمم االمناخخ  

االتكيیفف مع االتغيیررااتت االمناخيیة في جنووبب إإفرريیقيیا  
ووسيیكوونن االتأثيیرر ااألكبرر . سُتحددثث االتغيیررااتت االمناخيیة تأثيیرًراا على االبشرر وومجتمعهھمم وواالنظظامم االبيیئي في جميیع أأنحاء االعالمم

وويیقططنن في هھھھذذهه . يیامنن نصيیبب االمناططقق االمنخفضة وواالجززرر وواالمناططقق االقططبيیة وواالمناططقق االتي يیعصفف بهھا االجفافف في إإفرريیق
ووأأنجززتت بلدديیة دديیرربانن بجنووبب إإفرريیقيیا مشررووًعا شامالً حوولل االمناخخ٬، . االمناططقق االططبقاتت االفقيیررةة ااألكثرر عررضة للمخاططرر

وويُیعدد هھھھذذاا أأحدد ااألمثلة على االتكيیفف على االتغيیررااتت االمناخيیة . لكنهھ يیررفع في نفسس االووقتت منن مستووىى معيیشة االسكانن
.االتعلمم منهھااالمووجووددةة في االعالمم االتي يُیمكننا   

 

أأسئلة لإلجابة عليیهھا قبلل مشاهھھھددةة االفيیلمم  
1. منن ووجهھة نظظرركك٬، كيیفف تؤؤثرر االتغيیررااتت االمناخيیة على االمناططقق االمعررضة للجفافف مثلل إإفرريیقيیا؟   
2. لماذذاا تعتقدد أأنن االفقررااء أأكثرر عررضة للتغيیررااتت االمناخيیة مقاررنة باألغنيیاء؟   

أأسئلة حوولل االفيیلمم  
1. يیقيیا أأكثرر عررضة للتأثرر بالتغيیررااتت االمناخيیة؟ووضح لماذذاا ُتعدد بلدديیة دديیرربانن بجنووبب إإفرر   
2. .ااكتبب نبذذةة عنن االمباددررااتت االتي ططبقتهھا بلدديیة دديیرربانن لضمانن تكيیفف االمجتمع مع االتغيیررااتت االمناخيیة بشكلل أأفضلل   
3. ما ااإلجررااءااتت االمادديیة االتي أأددتت . ُتعدد االمعررفة وواالووضع ااالقتصادديي عنصرريینن مهھميینن لتحسيینن مستووىى معيیشة االسكانن 

مستووىى االمعيیشة بالنسبة لسكانن بووفيیلسددرريیا؟إإلى تحسيیناتت في   
4. لماذذاا يُیعدد منن االضرروورريي ززررعع غاباتت جدديیددةة في بووفيیلسددرريیا؟   
5. هھھھلل يُیعدد منن االضرروورريي حذذفف أأنووااعع االنباتاتت ااألجنبيیة لمدديینة دديیرربانن؟   
6. لماذذاا يُیعدد إإنتاجج االفحمم االحيیوويي االسببب في االتكيیفف مع تغيیررااتت االمناخخ ووتحسيینن االترربة؟   
7. ضررااء؟ما ميیززةة ووجوودد ااألسططح االخ   

 

أأسئلة مكثفة  
1. مم إإجابتكك   هھھھلل تعتقدد أأنن االمباددررااتت االتي تمم تططبيیقهھا في بووفيیلسددرريیا يُیمكنن تططبيیقهھا في أأماكنن أأخررىى منن االعالمم؟ ددعِّ

.بالددالئلل  
 
 
 
 

2. ما مددىى االتغيیيیرر : يیقع خططرر االتغيیررااتت االمناخيیة في االبلدداانن أأوو االمناططقق االتي تتمتع بتددااخلل ثالثة عناصرر؛ ووهھھھي االخططرر 
ما مددىى االتعررضض لهھذذهه االمخاططرر في االمنططقة؟ : االحووااددثث االخططررةة االتي سنووااجهھهھا؟ االتعررضض في االمناخخ؟ ووما
  ما مددىى ااحتماليیة تعررضض منن يیقططنوونن بهھذذهه االمنططقة لمخاططرر االتغيیررااتت االمناخيیة؟: مناططقق االضعفف
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هھھھيیئة االمناخخ االتابعة لألممم االمتحددةة ووهھھھيیئة االبيیئة بالنرروويیج: االتووضيیح  
االتعررضض/مناططقق االضعفف/لمناخخاالمخاططرر االمررتبططة با/االخططرر  

 
a( ِصفف بإيیجازز عووااملل االخططرر وومناططقق االضعفف وواالتعررضض االتي يُیمكنن تططبيیقهھا على بووفيیلسددرريیا بجنووبب إإقرريیقيیا  

لمززيیدد منن االمعلووماتت حوولل مددىى . وويُیمكنكك ااإلجابة باستخدداامم جددوولل كالجددوولل االتالي. ووكفامم ووأأسلوو بالنرروويیج
" االتكيیفف مع االتغيیررااتت االمناخيیة في االنرروويیج"خيیة٬، شاهھھھدد فيیلمم تعررضض مدديینتي بووفيیلسددرريیا ووأأسلوو للتغيیررااتت االمنا
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االخططرر  االتعررضض  مناططقق االضعفف   
       بووفيیلسددرريیا

       كفامم بمدديینة جيیددبررااندددداالنن
       أأووسلوو

 
b( ما أأكبرر ااختالفف بيینن مدديینتي أأووسلوو ووكفامم فيیما يیتعلقق بخططرر االتغيیررااتت االمناخيیة؟  
c( جهھة نظظرركك٬، ما أأكبرر ااختالفف بيینن مدديینتي بووفيیلسددرريیا ووكفامم فيیما يیتعلقق بخططرر االتغيیررااتت االمناخيیة؟منن وو  

 


