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اإلحصاء الفلسطيني واإلدارة العامة لألرصاد 

الجوية يصدران بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي 

 00/20/0202 الجوية لألرصاد
 
 

الطقسسس   "شععع ار اليعععال ال عععالمي لورصعععاد الجايععع  لهععع ا ال عععال 

 "إشراك الشباب: والمناخ
 

اصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني واإلدارة العامة 
مشتركا  بمناسبة اليوم العالمي  لألرصاد الجوية بيانا صحفيا  

تحتفل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية حيث  دلألرصا
، ومجتمع دولة 981البالغ عددهم  الجوية، وأعضاؤها

 على نطاق العالم باليوم العالمي لألرصاد األرصاد الجوية

مارس من كل عام حول موضوع / آذار 32الجوية في 
إشراك : الطقس والمناخ "موضوع هذا العام هو ، و مختار

 ". الشباب
 

ن بقية دول العالم بهذا اليوم من أش انهأفلسطين ش وتحتفل
قبل الجهات العاملة في مجال األرصاد الجوية وباألساس 

 اإلدارة العامة لألرصاد الجوية الفلسطينية التي  من قبل
االستغالل األمثل للظروف المناخية لخدمة  حملت رسالة

أغراض الحياة المختلفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 
مجاالت الوالمساهمة الفاعلة في تنمية االقتصاد الوطني في 

خالل تقديم النصح واإلرشاد والمعلومات  من المتعددة
 عضوا   تحتل منصبعلما  بأن فلسطين   .اخية الدقيقةالمن

 العالمية لألرصاد الجوية العالمية وعضوا   في المنظمة" مراقبا  "
في إطار جامعة  في المنظمة العربية لألرصاد الجوية" دائما  "

   .الدول العربية
 

رئيسيا  من  ا  صاءات األرصاد الجوية جزءتعتبر إحهذا و 
ضمن أحد أهم تندرج  يالت ةيالبيئ االحصاءات

يعمل الجهاز المركزي لإلحصاء التي  ختصاصاتاال
من  بهاالفلسطيني على جمع البيانات اإلحصائية المتعلقة 

 .خالل السجالت اإلدارية
 
 

 

 "إشراك الشباب": الطقس االمناخفلسطين ا 
يتم سنويا  تنفيذ الكثير من نشاطات البيئة التوعوية للشباب 

مج التوعية البيئية في سلطة جودة البيئة براوذلك من خالل 
لمعظم المدارس في فلسطين، وذلك من خالل عقد ندوات 
وأفالم قصيرة بيئية، وعمل ركن بيئي في كل مكتبة مدرسية 
باإلضافة الى مشاريع لتأسيس نوادي بيئية في كافة المدارس 

في تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة، وزيادة للمساهمة 
مع إثارة اهتمامهم بالقضايا  ،ايا البيئة المختلفةمعارفهم بقض

دهم بالمعلومات يالبيئية الفلسطينية بشكل خاص؛ وتزو 
لة في حل اعوالمهارات التي تساعدهم على المساهمة الف

نسبة المدارس التي يوجد لديها ، علما  بأن المشكالت البيئية
  .3192وذلك خالل العام % 23نادي بيئي 

 

صاد الجوية الفلسطينية بهذا الدور من خالل كما وتسهم االر 
استقبال العشرات من  طلبة الجامعات، باإلضافة الى تنظيم 
زيارات آلالف من طلبة المدارس سنويا  الى مقراتها في 

 . محافظات الوطن
 

وفيما يلي ابرز المالمح الجوية في فلسطين خالل العام 
 والموسم المطري( 9/9/3192-29/93/3192)  3192
 16/03/3192وحتى  3192/3192

 
 
 
 
 
 

  0200كميات األمطار أعلى من الم دل السناي خالل ال ال 
 

 المطر كميات أن 3102خالل العام  البيانات أظهرت
 في ملم 046 نابلس، محطة في ملم 618بين  ما تراوحت
أريحا، في حين أن المعدل السنوي لسقوط األمطار  محطة

 . ملم 088 ملم وفي أريحا 881في محطة نابلس يبلغ 
 
 
 

 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/meterlo_dayA.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/meterlo_dayA.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/meterlo_dayA.pdf
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 3102/3102اللماسل المطري  3102كميات األمطار لل ال 
االنسب  من الم دل السناي لب ض  16/03/3102حتى صباح 

 في الضف  الغربي المحطات 
 

كميات  المحط 
( ملل)األمطار

0/0/3102-
20/03/3102  

النسب  
من 

الم دل 
 ال ال

( ملل)كميات األمطار
من  بداي  الماسل 

 المطري الحالي
 2013/2014 

احتى صباح 
16/03/2014 

النسب  
من 

الم دل 
 ال ال

 56 263 103 281 جنين

 71 426 123 322 طولكرم

 67 439 122 818 نابلس

 69 425 125 339 رام اهلل 

 62 103 89 148 أريحا 

 74 400 88 321 القدس 

 67 346 106 548 بيت لحم

 75 447 110 661 الخليل

 

 
 

 

 عن الم دل السناي ال ال 3102ارتفاع درجات الحرارة لل ال 
 

الييى أن درجييات  3102تشييير بيانييات األرصيياد الجوييية للعييام 
الحييرارة العظمييى قييد مالييت الييى االرتفيياع عيين المعييدل السيينوي 

بلييغ أعلييى ارتفيياع عيين المعييدل حيييث   .فييي معظييم المحطييات
وذلك في محطة الخليل بينما بلغ أقل انخفاض  oم 0.1العام 
 . في محطة جنين oم 1.1

 
 

عن  3102ل ال ( oل)الفرق في درجات الحرارة ال ظمى 
 الم دل السناي لب ض المحطات في الضف  الغربي 
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الحيييرارة الصيييغرى قيييد باإلضيييافة اليييى ذليييك ليييوحظ أن درجيييات 
عيييين المعييييدل السيييينوي بمقيييييدار   3102ارتفعييييت خييييالل العييييام 

فيييييي  oم 3.0فيييييي محطييييية رام اهلل و  oم 0.7تيييييراوب ميييييا بيييييين 
 .محطة أريحا

 
 

 2013ل ال ( oل)الفرق في درجات الحرارة الصغرى 
 عن الم دل السناي لب ض محطات الضف  الغربي 
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 أريحاثر المناطق رطاب  اأقلها اك نابلس
 

قيد  3102لعيام  تشير البيانات إلى أن معدل الرطوبة النسيبية
فيييي محطييية % 13و أريحيييافيييي محطييية % 23تيييراوب ميييا بيييين 

سيييجل أقيييل معيييدل للرطوبييية النسيييبية السييينوي فيييي نيييابلس، وقيييد 
سييجل  كمييا، أريحيياوذلييك فييي محطيية  %40ليبلييغ  أيييارشييهر 

تييي وذلييك فييي محط% 17وبلييغ  كييانون أولأعلييى معييدل فييي 
 .نابلس و جنين

االم دل ال ال لب ض   3102م دالت الرطاب  النسبي  لل ال 
 المحطات في الضف  الغربي 

 

م دل الرطاب   المحط 
 )%( النسبي  

الم دل 
 السناي

 النسب  المئاي 

 96 81 88 جنين

 118 89 33 نابلس

 111 33 82 رام اهلل 

 100 33 33 أريحا 

 102 83 82 الخليل
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 م دالت سطاع الشمس أعلى من ال ال الماضي
 الشمسي اإلشعاع سطوع ساعات عدد  معدلاما بالنسبة ل

يوم في محطة  /ساعة 8.1فقد تراوحت ما بين  3192 خالل
مقارنة مع .  يوم في محطة الخليل /ساعة 8.2رام اهلل و

م يو  /ساعة 8.8المعدل العام الماضي فقد تراوحت ما بين 
 . يوم في محطة الخليل /ساعة 8.3في محطة رام اهلل و

 

 

 
 
 

 :للمزيد من الم لامات، االتصال على
 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

 فلسطين -رال اهلل 
   2982700 2 (970/972+) :هاتف
   2982710 2 (970/972+): فاكس

 1800300300: خط مجاني
  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتراني

 www.pcbs.gov.ps: ح  الكتراني صف

 
 
 

 الفلسطيني  األرصاد الجاي 
 ن فلسطي_ رال اهلل 
 2403104 2 (970/972+) :هاتف
 2403103 2 (970/972+): فاكس

Website: www.pmd.ps 


