
 

 

ي جميع أنحاء اليمن ، وقد  أهدتدنه ندتداتدب أ/دتدايدن و مد اتدب ندوفدمدشك هدنو  جدافدب درداد   دا     جداند   رجداه 
انتىه موسم األمطار اآلن ف 

 حنارة  ا تب    أق  من المعتا . 

ة اإلنذار المبكن واالرصا  الجايب الزرا يب      نشر
 منظمة

األغذية والزراعة    

  2222نوفمشك 1 –10  لألمم المتحدة

 اليوجد خطر اليوجد خطر

 ينصح الحذر. يجب أن تبدأ عملية صنع القرار في خطط الطوارئ تنبيه

 ينصح بتجنب التعرض للمخاطر وتنفيذ خطط الطوارئ تحذير

 خطر عالي
 ينصح بشدة تجنب التعرض للمخاطر وتنفيذ خطط الطوارئ

  ونظام المعلومات لإلنذار المبكر  األمن الغذائي

 توقعاه  رجاه الحنارة: 
 
ي  رجب الحنارة ، خاصب  شك المنتفعاه ، حيث من المتوقع  موما

ي تم التنبؤ مانخفاض ف 
 رجاه حنارة  انخفاض ف 

ي األمناض الحيوانيب    االنترار ، ال سيما فوق المنتفعاه الدوسدى
ي  رجب الحنارة ، تمي  تفشر

  ن المعتا . مع هذا االنخفاض المتوقع ف 

دندصدح درد ة مدعدز  الدحديدوانداه  ي ، ية
ي هدذ  الدمدنداكدج. ءدوجدناء وقدانص

وة الحيوانيب  ن كث  ف  والمنتفعاه الجناييب. لذلك ، ينصح ممناقبب الشر

ي  صابتتا مالمنض ، قب  كل  المرورة البيطريب. ويالمث  ، من المحتم  أن يؤ ي انخفاض  رجاه الدحدنارة    تدفداقدم حد و  
المرتبه ف 

ي جميع أنحاء الديدمدن. يدتدم  ردجديدع الدمدجدتدمدعداه الدزرا ديدب والدجدمدتدور  د  
نزاله الشك  وحااله اإلنفلونزا وامناض الجتاز التنفشي األخنى ف 

ة.  ي التجمعاه الكبشر
 غس  الي ين درا  متكنر وارت اء األقنعب  ن  التواج  ف 

ي تم اآلفاه: 
اه البالغب الت   من الحشر

 
 درا   ا  ماستثناء     قلي  ج ا

 
مع انخفاض هطو  األمطار ، تكون وضع الجنا  الصحناوي ها ئا

ي ، مداسدتدثدنداء 
اإلمالغ  نتا خال  أواخن أ/تاين.  رشر التوقعداه    اسدتدمدنار اندخدفداض وجدو  الدجدنا  الصدحدناوي  دشك مدنداكدج الدتداداادن الصديد  

ي اليمن ، حيث من المتوقع أن تز ا  درا  كفيف ،    النغم من مقائتا أق  من المستاياه المت  ة. ومع ذلدك ، 
ساح  البحن األحمن ف 

 ال يزا  الحث قائم ال/ترا  الجنا  الصحناوي واآلفاه الغازيب األخنى ، مث   ت ان الحر  الخريفيب. 

ر رد صقيع فيضانات انخفاضردرجةرالحرارة جفاف الجرادرالصحراوير أعاصي  ر عواصفررعدية الغبار تساقطرالير  
 دودةرالحشدرالخريف 

 ال توجد
 تنبيه

 ال توجد
 تنبيه

 ال توجد ال توجد ال توجد ال توجد ال توجد ال توجد

  بانخفاض درجة الحرارةالمناطق المتوقع أن تتأثر : 1الشكل 

 المناطق المتوقع أن تتأثر بالجراد الصحراوي  : 2الشكل 

راألمراضرالحيوانيةر  
رمعدلراإلصابةروخطورةرتفش   

 
ردرجةرالتحذيررالمبكر:رمنرالمتوقعرحدوثرارتفاعرف  

 
نتيجةراالنخفاضرالشديدرف

 الحرارة

 FSNIS@fao.org-YE التواص : 

  اليب لح و  جفا  أ/شك من متوسط توقعاه هطو  األمطار: 
 
ظتن توقعاه شتن نوفمشك فنصا

ة
هنو  هطو  األمطار ، خاصب  شك ست  ت

يدب غدشر ءدافديدب لد  دم زرا دب الدذرة 
.    هذا النحو ، من المحتم  أن تكون مستاياه ركايب الدش  ي تتامب وسواح  البحن األحمن والبحن العننك

ورة.  يب الجافب والني  ن  الض  ي الش 
 الرتايب والذرة النفيعب. يتم  رجيع المزار ير     التعمج أ/شر من المعتا   ن  الزرا ب ف 
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