
 

 

م  ي اليمن. تعمممه همذل الم م  
ي ف 
ي تقلبات سلسلة اإلمداد الغذائ 

 ف 
ً
 رئيسيا

ً
ي األرصاد الجوية الزراعية عامال

دا  لمدعم  كم   تعتبر األحداث الغبر عادية ف 

ي الفبر  من 
ي جميع أنحاء البالد. ف 

ات مخاطر األرصاد الجوية الزراعية ف  ي  11إىل  1القرار من خالل فحص مؤش 
ظهر التحليالت زيماد  ف 

ُ
يوليو، ت

ي معظ  أنحاء البالد مع اإلبالغ عن هطول أمطار غزير  تصه إىل 
قية من اليمن  111أنشطة هطول األمطار ف   . 1مل  عىل األجزاء الشمالية ال  

 ن    اإلنذار المبكر واالرصاد الجوية الزراعية    
 منظمة

األغذية والزراعة    

 لألمم المتحدة

  ي واألرصاد الجوية
ان المدن  ، ومنننظنمنة النفناو لنمنراقنبنة  WRF-Chem (IERSD / NOA)، والنظام العالمي للتوعية بالفيضانات ، ونموذج  (CAMA)تم الحصول عىل توقعات هطول األمطار والغبار والجراد الصحراوي ودرجات الحرارة والرياح من هيئة الطير

 .  الجراد ، ومركز التنبؤات المناخية عىل التوالي

  تم الحصول عىل البيانات الخاصة بأحوال الجفاف من النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن األغذية والزراعة(GIEWS). 

  . ي ستتأثر والسكان المحليير 
 يعتمد تقدير تأثير الفيضانات عىل تقاطع المناطق الت 

 مصادر البيانات: 

  2122 يوليو31-18 

 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 تمبمداء ممن  31إىل  18وتشبر التوقعات للفبر  من 
يمولميمو حميما ممن المممتموقمع همطمول كممميمات  11يوليو إىل هطول أمطار غزير  خاصة للفمبر  المير

موت 01تراكمية تبلغ حواىلي  ي إب ووسط حض 
ي  مل  شمال محافظير . بمحملمول نمهمايمة الشمهمر، ممن وذلك بسبب السحب القادمة من البحر المعمرئر

ممموت ألممطمار غمزيمر  خمالل فمبر   311المتوقع أن تتلقر البالد أكبر من  ي حض 
 أن تمتمعمرا األجمزاء المجمافمة ف 

ً
. من المتموقمع أيًما مل  بشكه تراكمي

ي وادح حمرا ةحمجمةو، وحمواىلي  1111التوقعات. لذلك، من المتوقع حدوث فيًانات واسعة النطاق، ومن المحتمه أن تؤثمر عمىل 
شمخمص ف 

ي وادح مور ةحجة & الحديد و، وحواىلي  0311
ي وادح شدود ةالمحمديمد  ، والمجموحو، وحمواىلي  0011شخص ف 

ي  21111شخص ف 
شمخمص ف 

ي وادح ذنة ةصنعاءو، وحواىلي  0011وادح الجوح ةاألمانة &الجوحو. كذلك 
ي وادح سهام ةصمنمعماء & المحمديمد  &  0111شخص ف 

شخص ف 

ي وادح زبيد ةالحديد  & ذمار & إبو، وكذا  1011ريمةو، وكذلك 
ي وادح تبر  ةلمحم/ ا الًمالمعو، بماإلإمافمة إىل  811شخص ف 

 1211شخص ف 

 ا لح/و، وحواىلي 
ي وادح بنا ةأببر 

موتو.  011شخص ف  ي وادح حجر ةحض 
 شخص ف 

ي   11درجة وبعمق  0.0كما أن زلزال بقو  
ب األربعاء الماض  ات، ض  . وبمالمرغم  ممن أن 2، أجمزاء ممن خملميم/ عمدن2122يوليو ا تموز  13كيلومبر

 ليونة وغبر مستقمر  عمىل همذا المنمحمو، فمكن األمماكمن المقم يمبمة ممن السم
بة المشبعة أصبحت اآلن أكبر ر، إال أن البر ي أح ض 

 احمهالزلزال ل  يتسبب ف 

ي المناطق المنخفًة؛ ينصح بشد  اليقمظمة
ي قد تشمه االنهيارات األرإية والفيًانات ف 

ي عدن معرإة اآلن لخطر اآلثار الثانوية الير
 وخاصة ف 

 وأخذ الحيطة. 

   عواصف رعدية الغبار تساقط الير د صقيع فيضانات ارتفاع درجة الحرارة جفاف الجراد الصحراوي  أعاصي  
 دودة الحشد الخريف 

 ال توجد ال توجد ال توجد
 خطرعالي تحذير

 ال توجد ال توجد
 خطرعالي

 ال توجد ال توجد

  بالفيضاناتالمناطق المتوقع أن تتأثر : 1الشكل 

  : المناطق التي يتوقع أن تتأثر بالغبار3الشكل 

ي 
. قد يستممر همذا االنمخمفماا ف 

ً
ي شهدت هطول األمطار مؤخرا

ي المناطق الير
ي جميع أنحاء البالد، خاصة ف 

ي درجات الحرار  ف 
لوحظ انخفاا ف 

 ةالشمكمه 
ً
قية من البالد قد تظه ساخنمة نسماميما و. عمىل غمرار درجمة المحمرار ، ممن المممتموقمع 2فبر  التوقعات عىل الرغ  من أن األجزاء الشمالية ال  

بة خمالل فمبر  المتموقمعمات ةالشمكمه  ي ستت ثر بالظروح المبر
ي المناطق الير

و. سمتمؤدح األممطمار المغمزيمر  المممتموقمعمة عمىل ممعمظم  3حدوث انخفاا ف 

ي ومن المحتمه أن تشجع التكاثر الداخىلي للجراد الصحراوح
أنحاء اليمن إىل تحسبر  الغطاء النبائر

3. 

 المناطق المتوقع أن تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة : 2الشكل 

يوليو 13طول أمطار غزيرة عىل نطاق واسع ومخاطر عالية للفيضانات حت  ه  

  https://www.fao.org/giews/earthobservation/asis/data/country/YEM/MAP_RFE/HR/wt2211r.png  1 
https://earthquaketrack.com/r/gulf-of-aden/recent 2 

  https://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/1110/en/DL121e.pdf 3   

https://earthquaketrack.com/r/gulf-of-aden/recent
https://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/1914/en/DL525e.pdf

