
اإلحصاء الفلسطيني واإلدارة العامة لألرصاد 
الجوية يصدران بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي 

  23/03/2012 الجوية لألرصاد
  

اسـتخدام  " شعار اليوم العالمي لألرصاد الجوية لهـذا العـام  

  "المستقبل الطقس والمناخ والماء لتوليد الطاقة في

اصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني واإلدارة 

العامة لألرصاد الجوية بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي 

مة العالمية لألرصاد تحتفل المنظالجوية حيث  دلألرصا

، ومجتمع دولة 189البالغ عددهم  الجوية، وأعضاؤها

 األرصاد الجوية على نطاق العالم باليوم العالمي لألرصاد

مارس من كل عام حول موضوع / آذار 23الجوية في 

استخدام الطقس والمناخ ""موضوع هذا العام هو ، ومختار

  "المستقبل والماء لتوليد الطاقة في
   

ن بقية دول العالم بهذا اليوم مـن  أش انهأفلسطين ش وتحتفل

قبل الجهات العاملة في مجال األرصاد الجوية وباألسـاس  

من قبل اإلدارة العامة لألرصاد الجوية الفلسـطينية التـي   

، 1994عـام   يةمع قيام السلطة الوطنية الفلسـطين أنُشئت 

اإلدارة العامة لألرصاد الجوية شهدت وخالل سنوات قليلة 

نقلة نوعية على الصعيدين الـدولي والمحلـي   الفلسطينية 

العالميـة   فـي المنظمـة  " مراقبـا " بحيث أصبحت عضوا

فـي المنظمـة   " دائمـا " لألرصاد الجوية العالمية وعضوا

  .ربيةفي إطار جامعة الدول الع العربية لألرصاد الجوية
  

تعتبر إحصاءات األرصاد الجوية جزءا رئيسياً من هذا و

يعمل الجهاز المركزي لإلحصاء التي  إحصاءات البيئة

الفلسطيني ضمن أحد أهم اختصاصاته على جمع البيانات 

اإلحصائية المتعلقة بإحصاءات األحوال المناخية من خالل 

  .السجالت اإلدارية

في األراضـي  لجوية ابرز الظواهر اواستعرض الطرفان 

  :، على النحو اآلتي2011الفلسطينية خالل العام 
  

خـالل العـام   المعدل السنوي  منما زالت ادني كميات األمطار 
2011 
 608.3 بين ما تراوحت المطر كميات أن البيانات أظهرت

خالل  أريحا محطة في ملم 99.0و نابلس، محطة في ملم

وي  لسقوط األمطار ، في حين أن المعدل السن2011العام 

  . ملم 166ملم وفي أريحا  660في محطة نابلس بلغ 

والمعدل السنوي لبعض  2011كميات األمطار عام 

  المحطات 

كميات األمطار  المحطة

  2011) ملم(

المعدل 

 السنوي

النسبة 

 المئوية

 85.5 615  526.1رام اهللا 

 92.2 660  608.3 نابلس

 98.1 468  459.3 جنين

 59.6  166  99.0 أريحا 

 60.0 596  357.5 الخليل

  

كميات األمطار التراكمية التي هطلت على بعض 

  المحافظات منذ بداية الموسم المطري الحالي

  18/03/2012وحتى صباح  2011/2012  

كميات األمطار  المحطة

  )ملم(

المعدل 

 السنوي

النسبة 

 المئوية

 135.4 615  833.0رام اهللا 

 112.8 660  744.7 نابلس

 97.0 468  453.9 جنين

 77.6  166  128.8 أريحا 

 101.2 596  603.3 الخليل

  

عـن المعـدل السـنوي     2011ارتفاع درجات الحرارة للعام 

  لحرارة الهواء

درجات  الى أن 2011تشير بيانات األرصاد الجوية للعام 

 بارتفـاع   عن المعدل السـنوي تراوحت  الحرارة العظمى

 1.6   انخفاض بمقدارو نابلسة في محط oم 0.8 بمقدار 

  . جنينفي محطة  oم

  

عن  2011لعام ) oم(لفرق في درجات الحرارة العظمى ا

  المعدل السنوي لبعض محطات الضفة الغربية
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 درجات الحرارة الصغرىالى ذلك لوحظ الى أن  باإلضافة

وي بمقـدار   عن المعدل السن 2011رتفعت خالل العام اقد 

فـي   oم 2.6في محطة رام اهللا و  oم 0.1بين تراوح ما 

  .محطة أريحا
  

عن  2011لعام ) oم(الفرق في درجات الحرارة الصغرى 

  المعدل السنوي لبعض محطات الضفة الغربية
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 تعدد وتنوع األقاليم المناخية في فلسطين

لشرقي للبحر األبيض المتوسط، تقع فلسطين على الساحل ا

وتتميز بتنوع أقاليمها المناخية رغم صغر مساحتها، فهي 

تتبع إلقليم البحر المتوسط المعتدل، وبها المناخ المداري 

  . والمناخ الصحراوي وشبه الصحراوي

 معدالت سطوع الشمس اقل من العام الماضي

 خـالل  الشمسـي  اإلشعاع سطوع ساعات معدل اما حول 

يوم في محطة /ساعة 8.7فقد تراوحت ما بين   2011مالعا

وبالمقارنة مع  . يوم في محطة الخليل/ساعة 8.2ورام اهللا 

ــام ا ــدل لســطوع الشــمس  2010لع ــى مع ــان اعل           ك

  .يوم وذلك في محطة رام اهللا/ساعة 9.1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سخانات يتوفر لديها األسر في األراضي الفلسطينية ثلثي

  الشمسية المياه

سخانات المياه الشمسية بلغت نسبة االسر التي يتوفر لديها 

مقارنه ، من األسر% 66حوالي  2011 تموزخالل شهر 

حيث بلغت هذه .  2010لنفس الفترة من العام % 66.7مع 

في % 60.5في الضفة الغربية، مقارنة مع % 69.4النسبة 

   .2011 تموزقطاع غزة وذلك خالل شهر 
  

  

المستخدمة للسخان  سر في األراضي الفلسطينيةنسبة األ

 2011 ،تموزالشمسي حسب المنطقة، 
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  :للمزيد من المعلومات، االتصال على

  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

  فلسطين -رام اهللا 

    2982700 2 (970/972+) :هاتف

    2982710 2 (970/972+): فاكس

 1800300300: خط مجاني

   diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني
  

  الفلسطينية األرصاد الجوية

  ن فلسطي_ رام اهللا 

  2403104 2 (970/972+) :هاتف

  2403103 2 (970/972+): فاكس
Website: www.pmd.ps 

  


