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االعرربيیة   2015  

ااإلجررااءااتت االفعالة >يیلمم االمناخخ فف  

عليینا في . يیعتمدد مددىى تأثيیرر االتغيیررااتت االمناخيیة على ااعتمادًداا أأساسيًیا على مددىى نجاحنا في خفضض اانبعاثاتت غاززااتت االددفيیئة
يیجبب عليینا . االبدداايیة ووفي االمقامم ااألوولل االتحوولل إإلى إإنتاجج االططاقة بططررقق صدديیقة للبيیئة٬، ووااستخدداامم االططاقة بشكلل عملي

تقنيیاتت االتي خضعتت للتجارربب ووااالختبارر٬، ووتططوويیرر تقنيیاتت جدديیددةة٬، فضالً عنن ددررااسة ااإلجررااءااتت ااألفضلل تأثيیرًراا٬، ااستخددمم اال
ووفي نفسس االووقتت٬، يیكوونن . تتعلقق ااإلجررااءااتت االمتخذذةة تجاهه االمناخخ تعلًقا كبيیرًراا بالسيیاساتت. وونشرر هھھھذذهه االتقنيیاتت عبرر االبالدد

".االنظظامم"عاتقق منن االسهھلل عاددةًة االتخلي عنن االمسؤؤوولة ووإإلقاؤؤهھھھا على  ووبهھذذهه االططرريیقة نجدد مبرررًراا أأمانن أأنفسنا لالستمرراارر  
كما أأنن . في ااالستهھالكك بنفسس االططرريیقة االتي ااعتددنا عليیهھا٬، ووتكوونن مساهھھھماتنا مجرردد قططررةة في بحرر مترراامي ااألططرراافف
منن االنفايیاتت ااستهھالكك االمنتجاتت٬، ووتددفئة االمناززلل٬، ووااستخدداامم ووسائلل االنقلل إإلى االمددااررسس وواالعملل٬، وواالررحالتت٬، وواالتخلصص 

ماذذاا يُیمكنكك فعلهھ لتعيیشش بشكلل أأكثرر صددااقًة للبيیئة؟. ُتعدد جميیًعا عووااملل مهھمة في هھھھذذاا االصدددد  
 

أأسئلة لإلجابة عليیهھا قبلل مشاهھھھددةة االفيیلمم  
.ااذذكرر مثاالً على مباددررةة قدد تحدد منن اانبعاثاتت غازز ثاني أأكسيیدد االكرربوونن .1  
زز ثاني أأكسيیدد االكرربوونن؟ماذذاا يُیمكنكك فعلهھ على مستووااكك االشخصي للحدد منن اانبعاثاتت غا .2  

 
أأسئلة حوولل االفيیلمم  

ااذذكرر مثاليینن لددوولل تستهھلكك كًما ضخًما منن االططاقة لكلل مووااططنن٬، ووااذذكرر مثاليینن لددوولتيینن تستهھلكك كميیة صغيیررةة منن  .1
منن ووجهھة نظظرركك٬، لماذذاا لددىى هھھھذذهه االددوولل مستوويیاتت مختلفة منن ااستهھالكك االططاقة؟. االططاقة لكلل مووااططنن  

مترريي منن غازز ثاني أأكسيیدد االكرربوونن لكلل مووااططنن سنوويًیا٬، بيینما تساهھھھمم  ططنن 8.5تساهھھھمم االنرروويیج بما يیصلل إإلى  .2
لماذذاا تساهھھھمم االنرروويیج . سنوويًیا أأططنانن مترريیة منن غازز ثاني أأكسيیدد االكرربوونن لكلل مووااططنن 5االسوويیدد بما يیصلل إإلى 

بحصة أأكبرر منن اانبعاثاتت غازز ثاني أأكسيیدد االكرربوونن عنن االسوويیدد؟  
تحدد منن اانبعاثاتت غازز ثاني أأكسيیدد االكرربوونن؟ كيیفف يُیمكننا تعدديیلل ااستخدداامنا للططاقة بططرريیقة .3  
.ِصفف االمبددأأ ااألساسي لكيیفيیة عملل االخاليیا االشمسيیة االحدديیثة .4  
لماذذاا ُتمثلل ااألبحاثث في مجالل االخاليیا االشمسيیة مساهھھھمة بالغة ااألهھھھميیة في االحدد منن اانبعاثاتت غازز ثاني أأكسيیدد  .5

االكرربوونن؟  
ما االتحدديیاتت االتي يیجبب حلهھا . بب االكرربوونن ووتخززيینهھيیعملل علماء ااألبحاثث في موونجستادد على اابتكارر تقنيیة لجذذ .6

قبلل االبددء في ااستخدداامم هھھھذذهه االتقنيیة؟  
ما ااإلجررااءااتت االتي يیجبب عليیكك كشخصص عادديي ااتخاذذهھھھا في حيیاتكك االيیووميیة؟ .7  
كيیفف يُیمكنكك االتأثيیرر على االقررااررااتت االسيیاسيیة لتعززيیزز االمباددررااتت االتي تعملل على االحدد منن اانبعاثاتت غازز ثاني  .8

أأكسيیدد االكرربوونن؟  
 

 

أأسئلة مكثفة  
ووضح كيیفف يیؤؤثرر االتخلصص منن االنفايیاتت ووكميیة االنفايیاتت في االووقتت االررااهھھھنن وواالمستقبلل على اانبعاثاتت غازز ثاني  .1

أأكسيیدد االكرربوونن؟  
ما إإجررااءااتت االتخلصص منن االنفايیاتت ووخفضض كميیة االنفايیاتت االتي يُیمكنهھا أأنن تساهھھھمم في االحدد منن اانبعاثاتت غازز ثاني  .2

أأكسيیدد االكرربوونن؟  
3. ٬، فما مددىى %50عائالتت في االنرروويیج عليیهھا تقليیلل ااستخدداامهھا لووسائلل االمووااصالتت االخاصة بنسبة هھھھبب أأنن جميیع اال      

تأثيیرر ذذلكك على حيیاتكك االشخصيیة؟  


