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СВЈЕТСКОМ
ДАНУ,

Писмо Генералног секретара Свјетске метеоролошке организације,
Петри Таласа (P. Taalas) о предстојећој прослави свјетског
метеоролошког дана:

флајер свјетског метеоролошког дана
Драге госпође и господо,
Од 1961. године, Свјетски метеоролошки дан се слави 23 марта,
као дан који је
обиљежио ступање на снагу Конвенције о
успостављању СМО (WMO) 23. марта 1950. године. Тема за 2019.
годину, како је договорено на Извршном вијећу на његовој
седамдесетој сједници, биће “Сунце, Земља и Вријеме”.
Наша тема 2019. одражава основну сврху СМО (WMO) и кључну
улогу националних метеоролошких и хидролошких служби НМХС
(NMHSs) у праћењу Земаљског система како би се испоручиле
дневне временске прогнозе и савјетовали креатори политике о
климатској варијабилности и промјенама. На тај начин,
заједница СМО (WMO)
подстиче акције које штите животе и
имовину од екстремних временских услова и гради дугорочну
отпорност на климу.

Светски Метеоролошки Дан 2019 нам такође пружа прилику да
ступимо у интеракцију са доносиоцима одлука и општом јавношћу
о томе како градимо Земаљски осматрачки и истраживачки систем,
како бисмо дизајнирали услуге које задовољавају потребе
различитих заинтересованих страна и корисника, тј. цјелокупне
свјетске заједнице.
Овогодишња тема ће се користити за
фокусирање порука на
важност Сунца у нашем свакодневном
животу и на питања која се крећу од топлотних таласа и
климатских промјена, УВ зрачења, озонског омотача и обновљиве
енергије.
Секретаријат СМО (WMO)
припрема веб страницу, анимације,
постер, видео поруку и друге материјале како би подржао ваше
прославе Светског метеоролошког дана и активности на терену.
Први производ, је био календар СМО (WMO) 2019. године са
фотографијама које су побједиле на конкурсу, преко наше
Facebook странице. Остали материјали ће бити објављени на
веб
страници
СМО
(WMO)
(https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorologicalday)
у блиској будућности. Ако желите да вам помогне у приступу,
коришћењу или прилагођавању ових материјала, молимо вас да
контактирате нашу канцеларију за комуникације и односе с
јавношћу на ipa@wmo.in
Секретаријат СМО (WMO)
ће одржати своју прославу у петак,
22. марта 2019. године, коју планирамо да емитујемо путем
интернета како бисмо омогућили максимално учешће. У петак, 22.
марта биће обиљежен и Свјетски дан вода, чија тема је “Не
остављајте никога иза себе”. Кампања УН-овог Свјетског дана
вода је инспиративна акција за борбу против глобалне кризе
воде. НМХС (NMHSs)
такође могу нагласити своју улогу у
постизању овог циља одрживог развоја током прославе Свјетског
дана одрживог развоја. И Желим вам успјех у прослави Свјетског
метеоролошког дана.
(P. Taalas)
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