Arab felsőfok
1.Fordítás arabról magyarra – Megoldás (20 pont)
Vegyes kulturális hírek
Az épületek az iszlám világ egészében tükrözik az iszlám történelmét
Delhi számos király, katonai parancsnok (mamlúk) és uralkodói dinasztia szülőhelye volt, s
így Delhi város muszlim uralma, a XII. századtól kezdődően a XIX. századig bezárólag,
jellegzetes arculatot kölcsönzött a városnak és csodálatosan széppé tette az indiai iszlám
építészet révén, amely megmaradt a pusztulás és rombolás korszakain keresztül is. A türk és
moghul uralom eredménye az indiai szubkontinensen az lett, hogy behatolt a perzsa és középázsiai iszlám építészet stílusa ebbe a térségbe is. Már a XII. század kezdetével megjelentek az
első ebben az építészeti stílusban tervezett emlékek Delhi városában és környékén. Delhi
városában tett felfedező utazásom csak speciálisan az iszlámkori létesítményekre
összpontosult, mivel ezek közül az építmények közül valóban sok tekinthető az UNESCO
által védett kulturális színhelynek, amelyek varázslatosan tükrözik a turisták számára, hogy
milyen mértékű volt a nagyszerű iszlám uralom hatása Indiára. (7 p.)
Az első állomás, ahol elidőztem utazásom során Mehrúli városában volt, amelyik az egyetlen
terület Delhi körzetében, ahol folyamatosan 1000 évig volt iszlám uralom alatt. Ezen a helyen
találhatók Lál Kút várának romjai, amelyet Tomar Radzsput épített Kr. u. 1060-ban, ami azt
jelenti, hogy ez a legrégebbi vár Delhiben. Ezenkívül itt találhatók muszlim és brit uralom
következő korszakainak az építészeti maradványai is. (5 p.)
Véget ért a legsikeresebb kairói könyvvásár, összesen két millió látogatóval
A vásár 60 szemináriumnak, 70 millió könyvnek, 47 ország 850 kiadójának adott otthont
Lehullott a függöny múlt csütörtök este a 46. kairói könyvvásár tevékenységére, amely olyan
nagy tömegeket mozgatott meg, amelyeket a vásár története még nem tapasztalt korábban, s
így a legjelentősebb kulturális esemény lett, a biztonságot érintő zavargások ellenére,
amelyeknek Egyiptom az utóbbi években tanúja volt. Ugyanis 70 millió könyvet állított ki, 47
résztvevő országból, 850 könyvkiadó. Ezt még a kairói eget elborító porfelhő sem tudta
tönkretenni, ami alaposan megzavarta a mindennapi életet, és a vásár látogatóit arra
kényszerítette, hogy kámzsás ruhákba öltözzenek. (5 p.)
A sok éves szokásoknak megfelelően, az egyiptomi kulturális miniszter, Dzsábir Uszfúr tíz
kategóriában osztotta ki a legjobb könyvek díjait, mindegyik díj 10 ezer egyiptomi font volt.
A legjobb politikai könyv kategóriában Saríf Júnusz „A befejezés keresése” c. könyve nyerte
el a díjat, a legjobb irodalom kritika díját Hamída Abdalláh „Az istenség bukása … Szajjid
Hidzsáb esztétikai tudatának az olvasata” c. könyve nyerte el. (3 p.)

Arab felsőfok
2. Szövegértés 25 pont – Megoldás

Válaszoljon a kérdésekre:

1.Hogyan jellemzi a címben szereplő várost az író?
Lausanne svájci város elsősorban a politikai egyezményekről híres. (2 p.)
2. Hol helyezkedik el, mik veszik körül a várost.
Hegyektől körülvéve, Vaud kanton fővárosa a Svájci Szövetségi Köztársaságban. (4 p.)
3. Milyen viszony van a két említett város között?
Lausanne és Genf viszonya a rivalizálásra épül. (3 p.)
4. Mit ír a cikk a vasúti közlekedésről?
Nagyon fejlett, megbízható, sűrű és pontos. (4 p.)
5. Mi a város érdekessége tömegközlekedési szempontból?
A világ legkisebb városa, amelyik metróval rendelkezik. (3 p.)
6. Mit ír a cikk a szállásokról az illető városban?
A nagy érdeklődés, a sok hivatalos rendezvény miatt kiemelkedően drágák a szállodák. (3 p.)
7. Mi a helyzet a schengeni egyezménnyel?
Az Európai Unió államai mellett Svájc is aláírta a határok megszűntetését célzó egyezményt.
(3 p.)
8. Milyen az ország pénznemének a helyzete?
Svájc megőrizte erős saját pénznemét, a svájci frankot. (3 p.)

Arab felsőfok 1.
Irányított fogalmazás
Megoldás
)(Összesen 20 pont
!Összesen 22-25 sor
1. Feladat: Irányított fogalmazás a következő témára: ”A magyarországi árvizek az
))árvizek kiváltó okai”. (10 pont, minden kérdésre 2-2 pont
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺧﻄﺮ ﻋﻮارض اﻟﺘﻐﻴﺮات واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ
آﻮآﺐ اﻷرض ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌ ﱢﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﺣﻴﺎة اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻠﺨﻄﺮ وﺗﺴﺒﺐ أﺿﺮارًا ﻣﺎدﻳﺔ ﻓﺎدﺣﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول
اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ .وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة اﻟﺘﻲ آﺜﺮ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻢ إﺣﺪى اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻈﺎهﺮة اﻹﻧﺤﺒﺎس اﻟﺤﺮاري واﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻜﻮآﺐ اﻟﺬي ﻳﺆدي ﺑﺪورﻩ إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻨﺴﻮب
اﻷﻧﻬﺎر واﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ .وﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﺪة ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻋﺎدة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ
ﻣﻌﺪل هﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻖ اﻷﻧﻬﺎر ﺧﺎرج ﻣﺠﺮاهﺎ وﺟﺮف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻬﺎ .وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻤﻴﺔ "اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ" واﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﺋﻴﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ واﻷوﺳﻂ ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﺮ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷآﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻻﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ واﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ
ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﻬﺎر واﻓﺘﻘﺎرهﺎ ﻟﻠﺴﺪود اﻟﻤﺘﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎف ﺗﺪﻓﻖ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻬﺎر .وﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﻣﻨﺔ وﺗﺒﺪأ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻓﺮق اﻹﻏﺎﺛﺔ ﺑﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أآﻴﺎس اﻟﺮﻣﻞ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﺪود اﻟﻤﺼﺪﻋﺔ .وﺗﺘﺸﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮق ﻣﻦ أهﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ وأﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ
اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ هﻴﺌﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ .ورﻏﻢ ﺟﻬﻮد اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺗﻌﺠﺰ ﻋﺎدة ﻋﻦ ﺗﺠﻨﻴﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺿﺮار اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻔﺎدﺣﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺟﺮف اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻠﻤﻨﺎزل اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺸﻮارع
واﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ .وﺑﻌﺪ اﻧﺤﺴﺎر اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻳﻌﻮد اﻷهﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ،أو ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ،وﺗﻘﻮم آﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
))2. Írjon levelet Damaszkuszban élő barátjának. (10 pont, minden kérdésre 2-2 pont
ﺻﺪﻳﻘﻲ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﻤﺎل،
ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ وﺑﻌﺪ،
ﺑﺪاﻳﺔ ً أود أن أﺷﻜﺮ اﷲ ﻋ ّﺰ وﺟﻞ اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻷآﺘﺐ ﻟﻚ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ إﺧﻼﺻﻲ واﻣﺘﻨﺎﻧﻲ ﻟﻮﻗﻮﻓﻚ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ واﻟﻤﺤﻦ اﻟﺘﻲ ﻣﺮرت ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺣﻴﺚ وﺟﺪت ﻓﻴﻚ اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﻮﻓﻲ واﻷخ اﻟﺤﻨﻮن اﻟﺬي ﻻ
ﻳﺘﺮك أﺧﺎﻩ أﺑﺪا ً .أرﺟﻮ ﻣﻨﻚ أن ﺗﻄﻤﺌﻨﻨﻲ ﻋﻦ ﺻﺤﺘﻚ وﺻﺤﺔ أﺳﺮﺗﻚ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ،وأن ﺗﻮاﻓﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻋﻦ
ﻋﻤﻠﻚ وﺣﻴﺎﺗﻚ ﻓﻲ اﻟﺸﺎم .ودﻋﻨﻲ أﺳﺘﻐﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷهﻨﺌﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﻚ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﺎﺋﺖ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ،إذ
آﻨﺖ واﺛﻘﺎ آﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄﻧﻚ أﺟﺪر ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ،ﻓﺄﻣﻮري آﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮام واﻟﺤﻤﺪ ﷲ ،وأﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻲ أﻳﻀﺎ ً ﺑﺄﻓﻀﻞ
ﺣﺎل وآﻠﻬﻢ ﻣﺸﺘﺎﻗﻮن ﻟﺮؤﻳﺘﻚ .ﻟﻘﺪ ﻧﺠﺢ اﺑﻨﻲ هﺸﺎم ﻓﻲ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ،وهﻮ ﻳﺴﺘﻌﺪ اﻵن ﻟﺪﺧﻮل آﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻣﺎ زاﻟﺖ اﺑﻨﺘﻲ هﺪى ﺗﺤﺼﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﻴﺪة ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم إن ﺷﺎء اﷲ .آﻤﺎ أن
ﻋﻤﻠﻲ أﻳﻀﺎ ً ﻳﺴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ ،إذ ازداد إﻧﺘﺎج ﻣﺘﺠﺮي ﺑﺤﻴﺚ ﺑﺎت ﺑﻤﻘﺪوري ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﻋﻤﺎ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﺈذﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .وﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﺈﻧﻲ
ﺳﺄﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ أواﺋﻞ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻘﺎدم ،ﺣﻴﺚ ﺳﺄﺗﺼﻞ ﺑﻚ ﻓﻮر وﺻﻮﻟﻲ ﻟﻨﺮﺗﺐ ﻟﻘﺎ ًء ﻧﺘﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﻋﻦ آﺎﻓﺔ اﻷﻣﻮر واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
ﻼ أن أراآﻢ ﻋﻤﺎ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﺄﻓﻀﻞ
وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أﺧﺘﻢ رﺳﺎﻟﺘﻲ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺑﺘﻤﻨﻴﺎﺗﻲ ﻟﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ً ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﺼﻌﺪ ،ﺁﻣ ً
ﺣﺎل ﻓﻲ دﻳﺎرآﻢ اﻟﻬﻨﻴﺌﺔ.
أﺧﻮك اﻟﻤﺨﻠﺺ داﺋﻤﺎ ً
ﻓﺆاد

Arab felsőfok 1.
Magyar szöveg tömörítése arabul
Megoldás
)(Összesen 20 pont
ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ..إﻟﻲ أي ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﺘﻄﻠﻊ؟
ﻋﻠﻲ ﻣﺪي اﻟﻌﺼﻮر ﻇﻠﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط ﺑﺸﺮي وﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮ
ﻣﻨﺎﺧﻲ ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻵﺧﺮ ﺳﻠﺒﺎ وإﻳﺠﺎﺑﺎ وﻳﺒﺮز ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪﻳﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ(5 pont).
اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻷول ﺣﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ :ﻓﻲ ﻋﺎم 2200ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد أدي ﺗﻐﻴﺮ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ,وﺿﻌﻒ
هﺒﻮب اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻟﻨﺤﻮ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم اﻟﻲ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻷﻣﻄﺎر وﺟﻔﺎف ﻓﻲ ﻗﻨﻮات اﻟﺮي ,واﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ درﺟﺎت
اﻟﺤﺮارة ﻣﻤﺎ ﺿﺮب اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﺤﺮ إﻳﺠﺔ اﻟﻲ ﻧﻬﺮ اﻟﺴﻨﺪ ,وﻗﺪ دﻣﺮ هﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎة اﻷهﺮام ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ,واﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ ﺳﺎرﺟﻮن اﻟﻌﻈﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻼد ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ(7 pont).
اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻓﺘﺮاﺿﻲ :ﻓﻲ ﻋﺎم 2050ﻣﻴﻼدﻳﺎ ,ﺗﻨﺘﺸﺮ اﻟﻤﺪن اﻟﺬآﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻲ
آﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻟﻤﺘﺠﺪدة آﺎﻟﻮﻗﻮد اﻟﺤﻴﻮي واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ,واﺣﺘﺠﺎز اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ,اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﺻﺎﺣﺒﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻐﻴﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻸﻓﻀﻞ(4 pont).
ﺗﻈﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻇﺎهﺮة اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻣﻦ أآﺜﺮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵن وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ,ﻓﻠﻴﺲ
هﻨﺎك ﺑﻠﺪ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺿﺪ هﺬا اﻟﺘﺤﺪي ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﻮن اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ هﻲ اﻷآﺜﺮ ﺗﻀﺮرا ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ(4 .
)pont

