
 2023در سال  رٍس جْاًی َّاضٌاسی پیام

 (1402فزٍردیي  3تزاتز تا  2023هارس  23)

The future of weather, climate and water across generations 

" ًسل ّاهیاى ، اقلین ٍ آب در  جَآیٌدُ "

 

 . کٌینصًذگی هیجَ ٍ اقیبًَس هطتشک ، دس یک صهیي ،هب دس یک سیبسُ بِ ّن پیَستِ

لزا دس ایي . ضٌبسذسیبسی ًوییچ هشص هلی ٍ ایي سیبسُ ٍُ چشخِ آة اقلین ، ة ٍ َّاآ

 1873ایي فلسفِ اص سبل . ببضذهیضشٍسی الصم ٍ  بیي الوللیّبی ّوکبسیصهیٌِ 

هب سا فعبلیت جبهعِ جْبًی َّاضٌبسی سا ّذایت کشدُ ٍ ( سبل قبل تبکٌَى 150)

ًًَی ٍ آیٌذُ تبذیل کّبی ًسلجبهعِ ٍ کٌذ تب علن سا بِ خذهبتی بشای ساٌّوبیی هی

تبسیس  صذ ٍ پٌجبّویي سبلگشد دس 2023سٍص جْبًی َّاضٌبسی دس سبل . کٌین

دستبٍسدّبی گزضتِ،  هَضَعایي . گشددسبصهبى جْبًی َّاضٌبسی بشگضاس هی



پیص ٍ  19اص اختشاع تلگشاف دس اٍاخش قشى آیٌذُ سا  ّبیقببلیتٍ ّبی کًٌَی پیطشفت

 . دّذسا هَسد تبکیذ قشاس هی فضبییّبی ّب ٍ فٌبٍسیسایبًِابشساًی تب کطتیّبی بیٌی

 جْت سٍصی ضببًِبصَست  آبطٌبسیَّاضٌبسی ٍ ّبی هلی سبصهبىایي هذت ی دس ط

آة ٍ َّایی سا پطتیببًی ّبی یص بیٌیپّبیی کِ دادُآٍسی ٍ استبًذاسدسبصی جوع

  . اًذفعبلیت ًوَدُ ،داًینًوَدُ ٍ هب اهشٍصُ آى سا اهشی بذیْی هی

، داستبًی قببل سبصهبى جْبًی َّاضٌبسیَّاضٌبسی دس ّبی تبسیخچِ تببدل دادُ

تش اص ّوِ یک ّوکبسی هٌحصش بفشد فٌبٍسی ٍ هْناص دیذگبُ علوی ٍ تَسعِ  تَجِ 

. استمسبلگشد ّوچٌیي یبدآٍس اقلین دس حبل تغییش ایي . جْت خذهت بِ جبهعِ است

دس  1873دس سبل الوللی َّاضٌبسی سلف سبصهبى جْبًی َّاضٌبسی سبصهبى بیي

 گشدیذُآغبص  ّبی صٌعتی ٍ اًسبًی فعبلیتکِ آلَدگی ًبضی اص  ضذ ای تبسیسدٍسُ

هیبًگیي دهبی ٍ بِ دام افتبدى گشهب؛ ای دس حبل حبضش بذلیل ٍجَد گبصّبی گلخبًِ. بَد

  . افضایص داضتِ استسبل پیص  150گشاد ًسبت بِ دسجِ سبًتی 1 بیص اص کشُ صهیي

تش تش ٍ اسیذیّب گشماقیبًَس، ّبی حذی سٍبشٍستآة ٍ َّای هب بیطتش بب پذیذُ

 .ضذى ّستٌذ رٍةّب دس حبل ّب ٍ یخیخچبل ٍ سغح آة دسیبّب ببالتش آهذُ ٍ اًذضذُ

بشای کبّص دس حبل حبضش بِ اقذاهبت فَسی . تغییشات دس حبل افضایص استسشعت 

       ّبی آیٌذُ ًسل ؛اص ایٌکِ گشدینًیبص داسین تب هغوئي  ایاًتطبس گبصّبی گلخبًِ

ّبی خبش خَة ایي است کِ پیطشفت. تَاًٌذ دس سیبسُ هب صًذُ بوبًٌذ ٍ سضذ کٌٌذهی

بشای  ٍ ّطذاسّبی جَی ّببیٌیپیص سشیع علوی ٍ تکٌَلَطی ببعث ضذُ کِ دقت 

   .ببال بشٍد حیبتًجبت 

د ٍ ىضَهببدلِ هیتشی عَس گستشدُ بِتش اص ّویطِ دس هیبى جَاهع سایگبىّب دادُ کالى

 . َّش هصٌَعی ٍجَد داسداص جولِ یبدگیشی هبضیي ٍ جذیذی  یابضاسّب

 ٍ َّایبیٌی آة پیصضبیِ سبصی ٍ ؛ پبیص دس صهیٌِ قببل تَجْیّبی پیطشفت

اقلین ٍ ، جَ ؛دس آیٌذُ. ستاگشفتِ ّب صَست گیشیاص تصوینجْت حوبیت  ،جْبًی

ّیذسٍلَطیکی بِ  خذهبتاقلین ٍ  ٍ جَ .ًسبت بِ گزضتِ هتفبٍت خَاّذ بَدچشخِ آة 

 .ًوبییناص فشصت ّب استفبدُ  تب ًوَدُّبی هشتبظ هقببلِ کٌذ تب بب چبلصهب کوک هی



 2022در سال  رٍس جْاًی َّاضٌاسی پیام

 (1401فزٍردیي  3تزاتز تا  2022هارس  23)

 "سزیع اقدام ٍ سزیع ّطدار"

 
ای ثِ ػٌَاى ًتیجِ جْبى هٌبطك اس ثسیبری در آة ٍ اللیوی ّب ٍ ضزایط حذی در هَرد ٍضؼیت جَی،فزیي

 هخبطزات هؼزض در دیگزی سهبى ّز اس ثیص حبضز درحبل. تطذیذ است ٍ رٍ ثِ فزاٍاًی اس تغییز اللین

 درحبل سیست هحیط تخزیت ٍ ضْزًطیٌی جوؼیت، رضذ ًتیجِ در خَد وِ ثب جَ ّستین؛ هزتجط هتؼذد

 ػوَم ثِ وِ تأثیز ثز هجتٌی ّبی ثیٌی پیص. ًیست ثِ تٌْبیی وبفی جَی ٍضؼیت ثیٌیپیص .ّستٌذ تىبهل

 حبل ایي ثب. ّستٌذ حیبتی هؼیطت ٍ جبى حفع ایثز .دارد پیبهذّبیی چِ جَی ٍضؼیت دّذ هی اطالع هزدم

-ّوبٌّگی ٍ ثبضٌذًوی سزیغ ّطذار ّبیسیستن پَضص تحت وبفی اًذاسُ ثِ ٌَّس ًفز یه ًفز، سِ ّز اس

-ارگبى ٍ ثحزاى هذیزیت هسئَلیي ،(تْه َّاضٌبسی)آثطٌبسی  َّاضٌبسی ٍ ػبهِ خذهبت ثیي یثیطتز ّبی

 ٍ وزدُ پیچیذُ را جبهؼِ رٍی پیص ّبیچبلص COVID19اخیز،  ّبیدر سبل .طلجذّبی هزتجط را هی

پیَستِ،  ّن ثِ دًیبی در ثِ هب یبد داد وِ گیزّوِ ثیوبری ایي. است وزدُ ضؼیف را همبثلِ ّبیهىبًیسن

 در جْبًی اّذاف سوت ثِ پیطزفت فزاهزسی را ثزای ٍ رٍیی ثب چٌذ ثالی خطزًبناّوشهبى آهبدگی رٍی

 سهبى در الذام ثزای تَاًبیی ٍ آهبدگی .میثپذیز پبیذار تَسؼِ ٍ ثالیب خطز وبّص لیوی،اق الذاهبت سهیٌِ

 حبل در چِ جب، ّوِ در جَاهغ هؼیطت اس ٍ دّذ ًجبت را ثسیبری جبى تَاًذهی هٌبست هىبى در ٍ هٌبست

. وٌذ هحبفظت آیٌذُ در چِ ٍ حبضز



 2021در سال  رٍس جْاًی َّاضٌاسی پیام

 (1400فزٍردیي  3راتز تا ب 2021هارس  23)

" اقیاًَس، ٍضع َّا ٍ اقلین ها "

 

 اقلین ها ٍ َّا ٍضعاقیاًَس، : 2021رٍس جْاًی َّاضٌاسی در سال 

-هی دّذجَ رخ هی صزفب ثِ آًچِ در اًسبى ّب ، اوثزآیذثِ هیبى هیٍ اللین سخي  ٍضغ َّاوِ اس  آى ٌّگبم

ثِ هبًٌذ آى است وِ تىِ ثشرگی اس یه تصَیز را اس د، ىگزفتِ ضَدُ ّب ًبدیالیبًَس یٌىِ اگزا ل اسفغب .ًذاًذیص

 . ایندست دادُ

ٍضغ َّا ٍ اًذ، سْن ثشرگی در وزُ سهیي را ثِ خَد اختصبظ دادُ سطحدرصذ  70ّب وِ تمزیجبً الیبًَس

التصبد جْبًی ًیش ّب در حیطِ الیبًَس. وٌٌذٍ الجتِ ًمص هْوی ًیش در تغییز اللین ایفب هی اللین جْبى دارًذ

 100درصذ سًذگی سبوٌیي وزُ خبوی وِ در 40درصذ تجبرت ّبی جْبًی ٍ ًیش  90ثیص اس  ثز ًمص دارًذ ٍ

َّاضٌبسی ٍ  هلی ّبیثب در ًظز گزفتي ایي هَارد، سبسهبى .گذارًذتأثیز هیثزًذ سز هیُ ویلَهتزی سَاحل ة

ّب تبثیزات الیبًَستغییزات آًْب را پبیص ًوَدُ،  چگًَگیّب ٍ آة ضٌبسی ٍ هحممیي ثِ طَر هزتت الیبًَس

حفع هذلسبسی وزدُ ٍ خذهبت گستزدُ ٍ هتٌَع دریبیی اس جولِ حوبیت اس هذیزیت سَاحل ٍ را جَ  ثز



دیذثبًی  هَجت ضذُ تبرٍس افشٍى تغییز اللین  اثزاتاهزٍسُ، . دٌّذرا ارائِ هی دریبدر وٌبر سًذگی ایوٌی 

 . تز اس گذضتِ ثبضذاّویتت هزتجط ثب الیبًَس، تحمیك ٍ خذهب

، ثز پیًَذ هیبى الیبًَس، "هب اللین ٍ َّا ٍضغالیبًَس، "ضؼبر اهسبل سبسهبى جْبًی َّاضٌبسی ثب ػٌَاى 

 سبسهبى هلل هتحذایي ضؼبر ّوچٌیي یبدآٍر آغبس دِّ  .ٍرسدَّا در سیستن وزُ سهیي تبویذ هی ٍضغاللین ٍ 

ّبی جْبًی را در راستبی دِّ آتی تالش. (2030-2021)ػِ پبیذار است در تَس ػلن الیبًَسثب ػٌَاى 

ثِ ػٌَاى اطالػبت اصلی در حوبیت اس  -ّبی تحَل آفزیياس طزیك اثتىبرات ٍ ایذُ - ّبتجویغ ػلَم الیبًَس

هتحذ تخصصی سبسهبى هلل  آصاًسسبسهبى جْبًی َّاضٌبسی، ثِ ػٌَاى . وٌذتَسؼِ پبیذار ّوسَسبسی هی

ثیي  غیز لبثل اًىبری توبم تالش خَد را ثىبر گزفتِ تب ّوگبى ثذاًٌذ وِ پیًَذ ،َّا ٍ آة ٍضغاللین، سُ در حَ

درن وٌین در جْبى ثِ هب ووه خَاّذ وزد تب ثی گوبى ایي اهز . ٍجَد دارد ٍضغ َّاالیبًَس، اللین ٍ 

 ثب ّذف تمَیت ًی َّاضٌبسیجْب اػضبی سبسهبىثِ  ثبیذ ٍوٌین ّوزاُ ثب اثزات تغییز اللین سًذگی هی

.  ووه وٌین پَیبحفع التصبد  ٍ ثالیب وبّص ریسه هزدم،جبى ٍ هبل  ت اسظاحف در ی آًْبّبتَاًبیی

World Meteorological Day 2021 - The Ocean, our climate and weather 

When it comes to the weather and climate, most of us think only about what is 

happening in the atmosphere. If we ignore the ocean, however, we miss a big 

piece of the picture. 

Covering some 70% of the Earth’s surface, the ocean is a major driver of the 

world’s weather and climate. It also plays a central role in climate change. The 

ocean is also a major driver of the global economy, carrying more than 90% of 

world trade and sustaining the 40% of humanity that lives within 100 km of the 

coast. Recognizing this, National Meteorological and Hydrological Services and 

researchers regularly monitor the ocean and how it is changing, modeling how it 

affects the atmosphere and delivering a wide variety of marine services, 

including supporting coastal management and Safety of Life at Sea. Today, the 

growing impacts of climate change are making ocean observations, research and 

services more critical than ever before. 

The World Meteorological Day theme - The Ocean, our climate and weather – 

celebrates WMO’s focus in connecting the ocean, climate and weather within 

the Earth System. It also marks the launch of the United Nations Decade of 

Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030). The Decade 

galvanizes efforts to gather ocean science – through innovative and 

transformative ideas - as the basis of information to support sustainable 

development.  WMO, as the United Nations specialized agency for climate, 

weather and water, strives to support understanding the inextricable link 

between ocean, climate and weather. This helps us understand the world in 

which we live, including the impacts of climate change, and to help Members to 

strengthen their ability to keep lives and property safe – reducing the risk of 

disaster – and to maintain viable economies. 



 2020در سال  رٍس جْاًی َّاضٌاسی یامپ

 (1399فزٍردیي  4تزاتز تا  2020هارس  23)

" رُ را بحساب بیاٍرّز قط "

  "آیدّز قطزُ بحساب هی"
تَاًد بیش اس سِ رٍس سًدُ ًوی آببِ طَر هتَسط، یک اًساى بدٍى . آب شیزیي بزای سًدگی بسیار حیاتی است

. آب بزای تَلید هَاد غذایی، کلیِ کاالّا ٍ خدهات ٍ هحیط سیست ضزٍری است. بواًد

کِ ًاشی اس استزس آب، سیل ٍ خشکسالی ٍ عدم دستزسی بِ هٌابع ای ّای فشایٌدُدر حال حاضز جْاى با چالش

، یکن آبرفع هشکل جْت ًیاس فَری بزای بْبَد پیش بیٌی، ًظارت ٍ هدیزیت هٌابع آب  .باشدهیهَاجِ ، پاک است

 .آلَدُ ٍجَد دارد آبی ٍ آبْایبی

 



 2019در سال  رٍس جْاًی َّاضٌاسی یامپ

 (1398فزٍردیي  3تا تزاتز  2019هارس  22)

  "خَرضید، سهیي ٍ َّا "

قذرت هی دّذ ٍ ّوچٌیي  هَجَدات رٍی سهیي یتوامکزُ سهیي، تِ هٌثع اًزصی تعٌَاى خَرضیذ 

خَرضیذ، سهیي ٍ َّا ضکل . ٍ چزخِ ّیذرٍلَصیکی را ّذایت هی کٌذ یاقیاًَس ات جَی ٍجزیاى

ایي الْام تخص هَسیقی، عکاسی ٍ . را ها احساسات ٍ فعالیت ّای رٍسهزُ هی دٌّذ خلق ٍ خَ ٍ 

 .ٌّز است

 



 2018در سال  رٍس جْاًی َّاضٌاسی پیام

 (1397فزٍردیي  3تزاتز تا  2018هارس  23)

  "اقلیوی َّضیاری؛ جَیآهادُ باش  "
ّای ضذیذ، ، تارشایچزخٌذ حارُّای ای اس اًَاع تالیا ّوچَى عَفاىجوعیت رٍ تِ رضذ جْاى تا عیف گستزدُ

تغییزات اقلیوی تلٌذهذت هٌجز تِ افشایص ضذت ٍ . رٍتزٍست ّای حذیدیذُجاهَاج گزهایی، خطکسالی ٍ دیگز 

ضذى آب  تزسغح دریا ٍ اسیذیتزاس ٍ اقلیوی ضذُ ٍ ّوچٌیي افشایص  ّای حذی جَیپذیذُ رخذاد فزاٍاًی

تِ آسیة پذیزتز ضذى  جزاس آًجا کِ ضْزًطیٌی ٍ گستزش کالى ضْزّا هي. ّا را در پی خَاّذ داضتاقیاًَس

، َّضیاری اقلیوی ٍ پذیذُ ّای جَیآهادگی در تزاتز ٍقَع  هٌذ، اکٌَى تیص اس ّز سهاًی، ًیاساست ساًْا ضذُاى

یي، یکی اس اٍلَیت ّای ساسهاى جْاًی َّاضٌاسی ٍ ساسهاى راتٌاب. ّستینهزتَط تِ آب هخاعزات ًیش آگاّی اس 

، اقلیوی ٍ جَیخغزات ًاضی اس رخذادّای  در تزاتز تطزحفاظت اس جاى ٍ هال  ٍ آتطٌاسی ّای هلی َّاضٌاسی

ّای جْاًی تَسعِ پایذار، ساسگاری تا تغییز در ًتیجِ، ساسهاى جْاًی َّاضٌاسی ٍ اعضای آى اس تزًاهِ. آتی است

 . کٌٌذهیحوایت  ی جَیاقلین ٍ کاّص خغزات ًاضی اس تالیا

راستای آهادگی جاهعِ در تزاتز ٍقَع در ٍ آتطٌاسی ّای هلی َّاضٌاسی ساسهاى جْاًی َّاضٌاسی ٍ ساسهاى

، َّضیاری اقلیوی ٍ ًیش آگاّی اس ٍقایع هزتَط تِ آب، اقذام تِ حوایت اس عزح ّای خذهاتی جَیرخذادّای 

 .  اقلیوی اضارُ کزد َّا ٍ پیص یاتی تلٌذهذت تَاى تِ ارائِ رٍساًِ پیص تیٌیاًذ کِ اس جولِ ایي عزح ّا هیکزدُ

هٌذی اس خذهات ّای کطاٍرسی، صٌعت، ًیزٍ ٍ هصارف اًساًی، ًیاسهٌذ تْزُآتی در تخص هذیزیت کارآهذ هٌاتع

ارائِ چٌیي خذهاتی تِ ارتقاء کیفی . آب است هلی آتطٌاسی است ٍ ایي اهز هستلشم آگاّی ًسثت تِ هسالِ

  .  عٌَاى فزصت استفادُ ضَداقلیوی ٍ آتی تِ  کٌذ تا اس ضزایظ جَی،هیهذیزیت خغز کوک 

 تقَیت ٍ افشایص اًعغاف پذیزی جَاهع در خغزات ًاضی اس تالیاٌّذُ ّای ّطذار سزیع ٍ دیگز تذاتیزکااهاًِس

ُ کارتزاى را اس تصویوات هزتَط تِ تغییز اقلین ٍ ساسگاری تا آى آگا تَاًذهیی اقلین خذهات. ًقص حیاتی دارًذ

 . یي هذیزیت هٌاتع آب کوک خَاّذ کزددرک ها اس چزخِ آب ٍ ّوچي پایص آتطٌاختی تِ ارتقاء. ساسًذ

 



 

 





 
 Weather – ready, Climate - smart 2018آهادُ باش جَی، َّضیاری اقلیوی 

 The sun, the earth and the weather 2019 خَرضید، سهیي ٍ َّا

ّز قطزُ را بحساب بیاٍر 

ّز قطزُ بحساب هی آید 

COUNT EVERY DROP 

EVERY DROP COUNTS 

2020 

 The Ocean, our climate and weather 2021اقیاًَس، ٍضع َّا ٍ اقلین ها 

 Early warning and early action 2022سزیع  اقدام ٍ سزیع ّطدار

 The future of weather, climate andًسل ّا هیاى ، اقلین ٍ آب در  جَآیٌدُ 

water across generations 

 

2023 

 

 

 

 

 

 



: 2017ضعار رٍس جْاًی َّاضٌاسی در سال 
 

 "ابزّا درک ٍ ضٌاخت"
 

 

 
 

ابزّا در هطالعات تغییز اقلین، در چزخِ آب ٍ چگًَگی تَسیع جْاًی آى ًقص 

ر چِ بیطتز چگًَگی تاثیزگذاری ابزّا بز بٌابزایي ضٌاخت ُ. کٌٌدای ایفا هیعودُ

 2017اقلین ٍ تاثیزپذیزی آًْا اس تغییز اقلین ضزٍرت دارد بِ ّویي دلیل ضعار سال 

 .ًاهگذاری ضدُ است درک ٍ ضٌاخت ابزّا: رٍس جْاًی َّاضٌاسی



: 2016ضعار رٍس جْاًی َّاضٌاسی در سال 

 "تزًوٌاک تز،خطکتز، داغ :اقلین آیٌدُ"
 

 

 
 

 

 

: 2016ضعار رٍس جْاًی َّاضٌاسی در سال 

 تز،خطکتز، داغ :اقلین آیٌدُ"

 "تزًوٌاک
 



 
 

: 2015ضعار رٍس جْاًی َّاضٌاسی در سال 



 "ٍَّاٍَّا بزای عول بِ آبداًص آب"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 2014ضعار رٍس جْاًی َّاضٌاسی در سال 

" ضارکت جَاًاىمٍ اقلین،  َّا"



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 2013ضعار رٍس جْاًی َّاضٌاسی در سال 

" حفاظت اس جاى ٍ هال بِ هٌظَر، پایص آب ٍ َّا"

 به مىاسبت پىجاهمیه سالگرد فعالیت سازمان دیدباوی جهاوی جو



 
 

: 2012ضعار رٍس جْاًی َّاضٌاسی در سال 
 

 "ا َّا، اقلین ٍ آبتَاًوٌدساسی آیٌدُ ب"



 
 

: 2011ضعار رٍس جْاًی َّاضٌاسی در سال 

 

Climate for you 
 

 اقلین بزای ضوا  



 
 

: 2010ضعار رٍس جْاًی َّاضٌاسی در سال 

 

60 years of service for your safety and 

well-being 
 

 سال خدهت بزای سالهت ٍ اهٌیت  60

 

 

 



 
 

 

: 2009سال ضعار رٍس جْاًی َّاضٌاسی در 

Weather, climate and the air we 
breathe (2009) 

 

 جَ، اقلین ٍ َّایی کِ تٌفس هی کٌین 



 
 

: 2008ضعار رٍس جْاًی َّاضٌاسی در سال 
 

 

Observing our planet for a better future 
(2008) 

 

  دیدباًی سیارُ هاى بزای سًدگی بْتز
 



 
 

 

: 2007ضعار رٍس جْاًی َّاضٌاسی در سال 
 

 

Polar meteorology: 

Understanding global impacts (2007) 
 

 

   یافتي اثزات جْاًی آى: َّاضٌاسی قطبی



 

 
 

: 2006ضعار رٍس جْاًی َّاضٌاسی در سال 
 

 

Preventing and mitigating natural 

disasters (2006) 
 

 

  کاّص ٍ جلَگیزی اس بالیای طبیعی 



 
 

 

: 2005اضٌاسی در سال ضعار رٍس جْاًی َّ
 

Weather, climate, water and 
sustainable development (2005) 

 

 تَسعِ پایدار ٍ هستوز ٍا اقلین آب ٍ ُ

 

 

 



 
 

 

: 2004ضعار رٍس جْاًی َّاضٌاسی در سال 

 
 

Weather Climate Water in the 

information age (2004) 
 

 

َّا اقلین آب در عصز اطالعات 
 

 



 
 

: 2003ضعار رٍس جْاًی َّاضٌاسی در سال 
 

Our future climate (2003) 

قلین آیٌدُ ها ا


