
 

 

ة اإلنذار المبكر واالرصاد الجوية الزراعية      نشر
 منظمة

األغذية والزراعة    

  0202 مارس1 –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

 FSNIS@fao.org-YE التواصل: 

ي المناطق المرتفعات، قد تهدد حصاد القمح. 
 
   تحذير مبكر: متوقع هطول أمطار خفيفة ف

ي جممم من أنمامام الميمممال و مالمتما ي 
ي ارتفاع أسعار المواد الغذائية ف 

ك لتغير المناخ واالضطرابات المدنية بشكل كبير ف 
فمن الممم نممر   ما  ديساهم التأثير المشير

ة كأداة للتخفيفل إ  أقىص حد  مكال  ا اآلثار الماتملة لتغير المناخ عىل المرراعمة  . تعمل هذه النشر ي
ي واأل الناس ناو انعدام األ ا الغذائ 

ي ف 
 ما المغمذائ 

  جم ن أناام اليما. 

ة  ا  ات  خاطر األرصاد الجوية الرراعية للفير ي  11إ   1يشير تاليل  ؤشر
 مارسل  ما المممممكما همطمو   4و 3 ارس إ  أن بداية عطلة نهمايمة األسمبموع ف 

ي صنعام وذ ار.  ما المممتموقمن أن تمتمعمر   41و 01األ طار بمر  
 لم عىل األجرام الغر ية  ا صعدةل عىل حدود حجة وعمرانل األجرام الغر ية  ا  اافظتر

ات األر   ثل الامر   5بقية الب د لرذاذ بشكل عام ال نتجاوز    واتية لتاضير
ً
. ستوفر األ طار المتوقعة عير المرتفعات الوسىط ظروفا  م بشكل تراكمي

 لرراعة الذرة الرفيعة والدخا والذرة الشا ية والابوب األخرى بالو   نتصف  ارس إ  أوائل أبريل. 
ً
 الرمم  ا عىل واستخدام السماد الطبيعي استعدادا

عمير مر  التأثير الجيد المتوقمن لمط مطمار عمىل إعمدادات األر ل فمقمد نمتمأثمر حصماد المقمممل والشمعمير عمير الملمثمير  ما المممرتمفمعمات. لمذلم  نمتمم  شمجم من المممرارعم
ي 
ي الاصاد إ  إنبات بذور الابوب أثنام وجودها ف 

نباتل  ما ال المرتفعات عىل شعة حصاد القمل والشعير اللذنا بلغا  رحلة النضج. س ؤدي أي تأخير ف 
  قد نؤثر عىل الماصو  وجودته. 

ة التنبؤ )توقعات درجات الحرارة ي  سار تصاعدي طوا  فير
ار الموسمي لدرجات الارارة وسيظل ف 

او   11-13: استمر االحير  ارس(.  ا المممتموقمن أن تمير
 بشكل عام بمر  

درجمة  مئمويمة فمو   08درجة  ئمويمة عمير المممرتمفمعمات بملمنممما  ما المممتموقمن أن تصمل أعمىل درجمات المامرارة إ   15و 8درجات الارارة األدئ 
  المناطق الصاراوية لماافظة حض  وت. بشكل عامل ليس  ا المتوقن أن  شكل درجات الارارة أي  خاطر. 

ي جم ن المناطق اآلفات: 
ا ف 
ً
   .1يظل وضن الجراد الصاراوي ودودة الاشد الخريفية هادئ

الصاراويالجراد  أعاصير  د صق ن فيضانات ارتفاع درجة الارارة جفاف  ي  عواصف رعدية الغبار  ساقط الير
 دودة الاشد الخريف 
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1 https://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html                     

mailto:YE-FSNIS@fao.org

