
 

 

ق األوسط وشمال أفريقيا  ، مع تغير المممنما  ، وممن المممرجم  أ   1ما يشهده اليمن اليوم ليس سوى جزء بسيط من أجزاء أخرى من منطقة الشر

ي لمضيمادة الممغمط  م  الممموارد 
يد من احتياجات المنطقة من الحبوب المستوردة. يجتمممع المنمممو السملمائز ز ي ، مما سير

اجع معدالت األمن الغذائ   تير

ية ، مثل المياه.   األساسية للحياة البشر

ة اإلنذار المبكر واالرصاد الجوية الزرا ية      نشر
 منظمة

األغذية والزراعة    

  0202 يناير20 –31  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

ي جميع أنحاء البالد. ستبدأ درجات الحرارة توقعات درجة الحرارة: 
من المتوقع أ  تكو  درجات الحرارة أ   بقليل من درجات الحرارة العادية فز

مقميمة ممن مم رب ويمممكمن أ  تمممتمد     ي بمعما األجمزاء الشر
ي االنخفاض  ير المرتفعات الوسىط والشمالية )بالقرب من الصفر( كمما ومو المحمال فز

فز

موت.  اوح من المتوقع أ  األجزاء الغربية من ومبة حضز ز  تير  (.1درجات مئوية )الشلل  5و  2درجات الحرارة بشلل  ام بير

 تنبؤات وطول األمطار: 
ً
ة السابقة. سيكو  جافا ي ظروف وطول األمطار مقارنة بالفير

 فز
ً
 ملحوظا

ً
ظهر التنبؤات للعقد األخير من شهر يناير تباينا

ُ
ت

ة )حتر  ي األيام األو  من الفير
ي معظم أنحاء المبمالد. بمعمد تلما تمزداد كممميمة المرقموبمة ممع تموقمع ومطمول األممطمار )أقمل ممن  02فز

ي 5يناير( فز
مملمم( فز

ي المتوسط  02، ثم ترتفع    المتوسط
موت والمهرة. ملم فز ي األجزاء الساحلية من حضز

 فز

ي   واصف ر دية الغبار تساقط الير د صقيع فيمانات ارتفاع درجة الحرارة جفاف الجراد الصحراوي  أ اصير 
 دودة الحشد الخريفز

 تنبيه ال توجد ال توجد ال توجد تنبيه ال توجد ال توجد ال توجد ال توجد ال توجد

 بدودة الحشد الخريفيالمناطق المتوقع أن تتأثر : 2الشكل 

 المناطق المتوقع أن تتأثر بانخفاض درجة الحرارة: 1الشكل 

ي األيام المقبلة
 
ي درجة الحرارة ف

 
 تحذير مبكر: من المحتمل أن يكون هناك انخفاض ف

 FSNIS@fao.org-YE التواصل: 

ي دول الجوار ، وأظهرت المتابعة وجود بعا منها ، لكن النتائج أظهرت  دم تعرض اليمن النتشاروا اآلفات: 
تم رصد وضع الجراد الصحراوي فز

ي تعز ) يفرس  (FAW(وتوسعها. وردت بعا التقارير  ن ظهور دودة الحشد الخريفية 
ي لوحظت فز

ي  -التر
ي  ب )مديمريمتر

( وكذلا فز ي
جبل حبشر

    استخدام األساليب التقليدية للحد من انتشاروا )زيت الطهي والنيم(. 0دمت والدليل( ، )الشلل 
ز  (. ينص  بتشجيع المزار ير

1 https://www.albankaldawli.org/ar/news/

mailto:YE-FSNIS@fao.org

