
 

 

  
  منطقة جنوب المحيط الهندي Dingani (TC)  لقد انحرس اإلعصار المداري دنجان 

 TC  بينما استمر إعصار فريدي 1الذي قيل إنه تشكل ف 

Freddy   ومن المحتمل أن يصل إىل شواطئ إفريقيا. لذلك، ال يمثل إعصار فريديTC Freddy   أي تهديد مباشر لليمممن ، وممل  لمك ، يمجم

 لوجود احمتممماب رمبمن  تمبن يم مسم م  
ً
  الحذر نظرا

  حمدو  عموا م   TC Freddyعىل المسافرين من اليمن الذين يزورون جنوب إفريقيا توخ 
ف 

  ممن المممحمتمممل أن تمتم مر  لمتمب من  عصمار فمريمدي
  شمواطئ ممويممبميم . حميمل تشمممل المممنمايم  ااخمرت المن 

ة خا مة ف  ياممبميما   TC Freddy خطن 

ومالوي وجنوب إفريقيا وبوتسوانا ؛ من المحتمل أن تت ر  كل هذه ااماكن للرياح المدمرة وال وا   الشديدة. وممن ااحسمن أن يمتمخ تمبخمن  

   ييارة هذه البلدان. 

ة اإلنذار المبكر واالر اد الجوية الزراعية      نرسر
 منظمة

األغذية والزراعة    

اير 20 –28  لألمم المتحدة   3202فنر

 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

  جميل أنحاء البالد. عىل الرغخ من أن توق ات درجة الحرارة: 
من المتوقل أن تكون درجات الحرارة أعىل تقليل من درجات الحرارة ال ادية ف 

  حم    
  م ظخ أنحاء اليمن، إال أن المرتف ات ال تزاب تشهد درجات حرارة منخمفم مة أقمل ممن الممم متماد. ف 

  االرتفاع ف 
 أنمهدرجات الحرارة س بدأ ف 

 مم مر مون  شمكمل خماص لمخمطمر الصمدممات المبماردة ان 
ً
من الم روف أن الطقس البارد يؤ ر عىل  حة اإلنسان، فإن ااشخاص النايح    داخليما

ة وقمد تمودي إىل الممموت. حميمثممما    أمرا  خطن 
ودة ف  ات للوقاية منها. وقد ي س   الطقس شديد النر التحوالت المفاجئة ال يكون هناك التجهن  

د   المرتف ات، أو البحل عن مبوت مؤقت للحماية من نزالت النر
   أمكن، يج  عدم الت ر  لألماكن الباردة ف 

   عوا   رعدية الغبار تساقط النر د  قيل في انات ارتفاع درجة الحرارة جفاف الجراد الصحراوي  أعا ن  
 دودة الحشد الخريف 

 ال توجد
 تحذير

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

 بالجراد الصحراويالمناطق المتوقع أن تتأثر : 1الشكل 

ن بينما يستمر  إعصار فريدي  تحذير مبكر:  ي دانجي 
 
انتهاء اإلعصار االستوائ  

 FSNIS@fao.org-YE التوا ل: 

. كممممما تشممن  اآلفات:   
  ااسممبمموع الممممما  

تخ ر د عدد قليل من حوريات الجراد الصحراوي البالغات و لك عممىل يمموب سمماحممل الممبممحممر ااحمممممر ف 

  ااسبوع المقبل إىل أنه من المتوقل حدو  ت ض عمليات تكا ر الجراد الصحراوي عنر ساحل البحر ااحمر عىل الرغخ من أنه من
 التوق ات ف 

ة (الشمكمل    أمماكمن 1غن  المحتمل أن تصل إىل مستويات خمطمن 
  حم    أنمه ال يمممكمن اسم مبم ماد وجمود دودة المحمشمد المخمريمفميمة والمممتمواجمدة ف 

). ف 

  حمالمة  مهمور دودة المحمشمد 
  جممميمل أنمحماء المبمالد. ف 

ة  س م  همطموب ااممطمار المغمييمرة ف  متنا رة ، فمن غن  المرجح أن تصل إىل مستويات خطن 

 عىل رش النباتات بييت المطم   ان المييمت يمجمذب المنمممل المذي تمدوره يمقمتمل دودة المحمشمد 
  الحقوب أو المزارع، يتخ حل المزارع   

الخريفية ف 

  النباتات. 
  قد تكون مخببة ف 

   الخريفية الن 

1 https://bit.ly/3XOL6NX   
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