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 اإلحصاء الفلسطيني واإلدارة العامة لألرصاد الجوية

 الفلسطينية يصدران بيانًا صحفياً 

 32/32/3307الجوية  بمناسبة اليوم العالمي لألرصاد
 

 شعار اليوم العالمي لألرصاد الجوية لهذا العام 
 "فهم السحب والغيوم  "

 

رصاد اصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني واإلدارة العامة لأل
مشتركا  بمناسبة اليوم العالمي  صحفيا   بيانا   الفلسطينية الجوية

تحتفل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، الجوية حيث  دلألرصا
، ومجتمع األرصاد الجوية على دولة 181البالغ عددهم  وأعضاؤها

من كل عام  آذار 32الجوية في  نطاق العالم باليوم العالمي لألرصاد
 ".فهم السحب والغيوم "موضوع هذا العام هو ، و مختارحول موضوع 

 

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

االستغالل  حملت رسالة العامة لألرصاد الجوية الفلسطينية التي 
مة أغراض الحياة المختلفة بصورة األمثل للظروف المناخية لخد

مباشرة أو غير مباشرة، والمساهمة الفاعلة في تنمية االقتصاد الوطني 
خالل تقديم النصح واإلرشاد والمعلومات  من مجاالت المتعددةالفي 

في " مراقبا  " عضوا   تحتل منصبعلما  بأن فلسطين   .المناخية الدقيقة
في المنظمة " دائما  " عالمية وعضوا  العالمية لألرصاد الجوية ال المنظمة

   .في إطار جامعة الدول العربية العربية لألرصاد الجوية
  3112وفيما يلي ابرز المالمح الجوية في فلسطين خالل العام 

 (1/1/3112-21/13/3112).   
 

 3322كميات األمطار حول المعدل السنوي خالل العام 
 

 ما تراوحت المطر مياتك أن 6102خالل العام  البيانات أظهرت
أريحا، في  محطة في ملم 011 نابلس، محطة في ملم 280بين 

 221حين أن المعدل السنوي لسقوط األمطار في محطة نابلس يبلغ 
أما على مستوى كميات االمطار فقد    .ملم 022 ملم وفي أريحا

 . تركزت في معظم المحافظات في شهري كانون أول وكانون الثاني

مقارنة مع معدالتها العامة  3302للعام  التراكمية مطاركميات األ
 لبعض المحطات في الضفة الغربية

 

( ملم)كميات األمطار المحطة

2/2/3322-

22/23/3322  

النسبة من  المعدل العام 

 المعدل العام

 103 221 281 نابلس

 102 612 212 الخليل

 92 216 628 رام هللا 

 91 213 648 طولكرم

 90 482 421 جنين

 65 122 111 أريحا 
 

 

 عن المعدل العام 3302ارتفاع درجات الحرارة للعام 
اليييى أن درجيييات الحيييرارة  6102تشيييير بيانيييات األرصييياد الجويييية للعيييام 

فيييييي معظيييييم  العيييييامالعظميييييى قيييييد ماليييييت اليييييى االرتفييييياع عييييين المعيييييدل 
فيي محطية العيام      حييث بليغ أعليى ارتفياع عين المعيدل  .المحطات

بلغ أقل فيرق فيي محطية جنيين بانخفياض  فيما، oم 3.5اقع بو  طولكرم
 . oم 1.0بواقع 

 

 3302لعام ( oم)الفرق في درجات الحرارة العظمى 
 لبعض المحطات في الضفة الغربية العامعن المعدل 
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باإلضافة الى ذلك لوحظ أن درجات الحرارة الصغرى قد ارتفعت 
 oم 0.3تراوح ما بين  بمقدار العامعن المعدل  2016خالل العام 

 .في محطة أريحا oم 1.0في محطة رام اهلل و
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عن المعدل  2016لعام ( oم)الفرق في درجات الحرارة الصغرى 
 الضفة الغربية في محطاتاللبعض  العام
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 أعلى من المعدل العام   2016كميات التبخر للعام 
فلسطين قد ارتفعت في ن كميات التبخر في أتشير البيانات الى 

ملم  2,449حيث بلغت أعالها في محطة أريحا بعض المحطات، 
 . 2016ملم خالل العام   1,791وأدناها في محطة الخليل بي

 

 والمعدل العام لبعض المحطات  2016كميات التبخر للعام 
 في الضفة الغربية

 المحطة

كميات التبخر 

للعام   (لمم)

3322 

العام  المعدل

لمجموع 

 التبخر

من المعدل النسبة 

 )%( العام

 117 2,101 2,449 أريحا 

 .. .. 2,120 جنين

 122 1,682 2,047 نابلس

 99 1,889 1,864 رام هللا 

 111 1,608 1,791 الخليل
 

 بيانات غير متوفرة..: 
 

 أريحاالمناطق رطوبة وأقلها  أكثر نابلس
قد تيراوح ميا  6102لعام  بيانات إلى أن معدل الرطوبة النسبيةتشير ال

سيجل أقيل نيابلس، وقيد في محطية % 71 أريحافي محطة % 42بين 
وذلك في  %62ليبلغ  حزيرانمعدل للرطوبة النسبية السنوي في شهر 

% 88وبليييغ  كيييانون أولسيييجل أعليييى معيييدل فيييي  كميييا، أريحيييامحطييية 
 .نابلس ةوذلك في محط

 

 

والمعدل العام لبعض   3302بة النسبية للعام معدالت الرطو 
 المحطات في الضفة الغربية

 

معدل الرطوبة  المحطة

)%(   النسبية

 2016للعام 

المعدل 

 العام

النسبة من المعدل 

 )%(   العام

 116 21 71 نابلس

 118 61 67 رام هللا 

 93 21 64 جنين

 103 23 64 الخليل

 82 11 68 طولكرم 

 12 21 56 بيت لحم 

 81 63 42 أريحا 

 بيانات غير متوفرة..: 
 

 

 

 2015مقارنة مع عام  3302معدالت سطوع الشمس خالل العام 
 خالل الشمسي اإلشعاع سطوع ساعات عدد  معدلاما بالنسبة ل

 8.2و أريحايوم في محطة  /ساعة 8.8فقد تراوحت ما بين  3112
فقد تراوحت ما  2015 عاممقارنة مع   ،يوم في محطة الخليل /ساعة
 ييوم في محطت /ساعة 8.4يوم في محطة رام اهلل و /ساعة 8.2بين 

  .الخليل وجنين
 

 :للمزيد من المعلومات، االتصال على

 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

 فلسطين -رام هللا 

   2982700 2 (970/972+): هاتف

   2982710 2 (970/972+): فاكس

 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: صفحة الكترونية

 

 
 

 األرصاد الجوية الفلسطينية

 فلسطين _ رام هللا 

 2403104 2 (970/972+): هاتف
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