
 ؟2050أحوال الطقس في عام  سيؤثر تغير المناخ علىكيف 
 

 المستقبل" في"تقارير عن الطقس  شاهد
 

الطبقة الدنيا من الغالف  الحرارة في متوسط درجات التي تفرزها البشرية في االرتفاع، فإن انبعاثات غازات الدفيئةإذا استمرت 

ولكن ما  القرن الحادي والعشرين. ( بحلول نهايةفهرنهايتدرجات  2,7درجات مئوية ) 4قد يرتفع بأكثر من  الجوي لألرض

 وكيف سنتعايش معه على أساس يومي؟؟ لدرجات الحرارةارتفاع المتوسط العالمي المقصود ب
 

مقدمي النشرات الجوية التلفزيونية من  (WMO) الجويةالمنظمة العالمية لألرصاد ، دعت المستقبلخبئه الكتشاف ما قد ي  

 وبطبيعة الحال، فإن ما أنجزوه عبارة عن سيناريوهات". 2050"تقرير عن الطقس في عام تصّور  إلى مختلف أنحاء العالم

لشكل الحياة عقب  وترسم صورة مقنعة، بيد أنها تستند إلى أحدث العلوم المناخية حقيقية.تنبؤات  ت، وليسفحسب محتملة

 احترار الكوكب.
 

خالل شهر  رةهذه المقاطع المصوّ  (WMO). وتطلق المنظمة تنطوي على أسوأ الحاالت ليست حتمّية هذه المستقبالت التيو

ً للنداء الذي يوجهه سبتمبر  أيلول/ الدوائر الحكومية والمالية وقطاع قادة العالم من إلى األمين العام لألمم المتحدة دعما

في  المعني بالمناخاألمم المتحدة قمة مؤتمر بشأن تغير المناخ في  اتخاذ إجراءات طموحةاألعمال والمجتمع المدني بدعم 

 أيلول/ سبتمبر. 23
 

 أدناه، ويستضيفها موقع صورة وفقاً للجدول الزمني الواردويجري إصدار المقاطع الم

https://www.youtube.com/user/wmovideomaster .إلى جانب مواقع شبكية أخرى 
 

 "مقتطفات مثيرة" – أيلول/ سبتمبر 1االثنين 

 بالبرتغالية مع عرض الترجمة اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية على الشاشة؛ البرازيل –أيلول/ سبتمبر  3األربعاء 

 مع عرض الترجمة اإلنكليزية على الشاشة باليابانية؛ اليابان، (NHK)هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية  –أيلول/ سبتمبر  4 الخميس

 عرض الترجمة الفرنسية واإلسبانية والروسية على الشاشة باإلنكليزية مع ؛الدانمرك DBC –أيلول/ سبتمبر  5الجمعة 

 باإلنكليزية مع عرض الترجمة الفرنسية واإلسبانية على الشاشة؛ زامبيا ZNBC –أيلول/ سبتمبر  8االثنين 

والصينية جمة العربية ية مع عرض التربالفرنس؛ بوركينا فاسو ،Chorus Prod./Météo Burkina –أيلول/ سبتمبر  9 الثالثاء

 على الشاشة واإلنكليزية

 باإلنكليزية مع عرض الترجمة؛ الواليات المتحدة األمريكية، (Weather Channel)قناة الطقس  –أيلول/ سبتمبر  10 األربعاء

 على الشاشةوالفرنسية واإلسبانية  العربية والصينية

باإلنكليزية مع عرض الترجمة العربية والصينية والفرنسية ؛ الواليات المتحدة األمريكية NBC TV6 –أيلول/ سبتمبر  11 الخميس

 واإلسبانية على الشاشة

 والفرنسية والروسية على الشاشة نكليزيةاإلبلغارية مع عرض الترجمة بال؛ بلغاريا NOVA TV –أيلول/ سبتمبر  12الجمعة 

 الصينية واإلنكليزية على الشاشة/اإلنكليزية مع عرض الترجمة بالتاغالوغ؛ الفلبين TV5 –أيلول/ سبتمبر  15 االثنين

 مع عرض الترجمة اإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية على الشاشةبالفلمنكية  ؛بلجيكا VTM –أيلول/ سبتمبر  16الثالثاء 

 باإلنكليزية؛ جنوب أفريقيا SABC –أيلول/ سبتمبر  17األربعاء 

 مع عرض الترجمة اإلنكليزية على الشاشةباإلنكليزية واآليسلندية ؛ آيسلندا RUV –أيلول/ سبتمبر  18الخميس 

 باأللمانية مع عرض الترجمة اإلنكليزية على الشاشة؛ األماني ARD –أيلول/ سبتمبر  19الجمعة 

 ؛ باإلنكليزيةتنزانيا TBC1 ITV –أيلول/ سبتمبر  22االثنين 
 

 weather2050#"تويتر": 
 

  :وللحصول على مزيد من المعلومات، ي رجى االتصال

 mwilliams{at}wmo.int ،30 47 406 79 41+ على Michael Williams بالسيد

 cnullis{at}wmo.int ،97 13 709 79 41+ أو 78 84 730 22 41+ على Clare Nullis أو بالسيدة
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