
 

 

   ث ث  ث   022مع اإلبالغ عن أكثر  مثن 
ي مثن مثتثا أطاثاثلغ ارث ث ثات ا مثاثال ايث ث  ثاي    ثي ا مثاش ا شثرط مثمثم مثن لثاثمط ا مثاثال شثالط ايثمثاال

  ايبالد. تشرط ا
  و رط مألب و كثرط من اي ناطق اي ربية   

ال ثا يث ثقثايشمالع إىل أنتالغ وم  حاكة اي ماصالتغ وط ا اي قمط ايزلاعيةغ   ري ا   

ال بثايث ثة  19اي  مية إىل مق     بابب ايفيضانات و ا نتيالات ا لضية وكذيك نزوح  ا  ف من ايناس من منثاليثتثم .   ث ثا يث ثقثب أغ 
ً
مخصا

ات من اي نالط و كذيك  م ا بالغ عن ال فاع عدد ايمفيات اينا جة عن ايفيضانات ايجال ة.   بايماال

ي اإلنذال اي بكا وا لصاد ايج  ة ايزلاعية      ناال
 منظمة

األغذية والزراعة    

  0200 رب  ر  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

  ط ا تا ايفيضانات حتى اي نبؤ بايفيضانات: 
رب  ر  مع اح  اط   92من اي  مقع حدوث اي   د من ايمماصف فمق اي ناطق اي ربية من ايي ن ايتى

. ب ممط من صف ييمة  اك ية ي دي  5كبرط  ر  االلا اىل من صف متا رب  ر  أماش عىل اجزاء كثبثرط   5من رب  ر  من اي  مقع لامط ا ماال ايرى

ق  مز و ان  ث ثجثاولحثاجثز   يثمثخثاثا.  يث ثم تشثجث ثع اإلجثااءات  0922مثمثم مثع احث ث ثاط  ثمثا  حثماىل  922من إب  وطاب ايضايع  وشال
ً
مثخثصثا

ئ ايماقية يم د من فقثدان ايثدشث  يثمث ثجث ث ثمثات ايثزلاعثيثة ايضثمثيثفثة. عثالوي عثىل  يثك غ ايقائ ة عىل اي نبؤات مث  إجالء اي امية أو  م  ز اي الج 

  شثاث
 باي مم ق اي ؤقب أو نق  ا ع اط ايزلاعية اي ماضة يمخاا. ي م تشج ع مدياي ايامالئ عىل إعادي اينظثا   

ً
وليغ ُينصح أمضا ط عند ايض 

ولي.   إدالي ايفيضانات و قدمم اي م  زات عند ايض 

 طماط ممظم متا أطاال بضف اينظا عن ايجااد ايكاممة طرط ايناضجة وبشك  منفاد ايجااد ايص ااوي: 
ً
ظ  وضع ايجااد ايص ااوي لادئا

  غواح وبدبد  ب  افثظثة مثألب. و ث ثمقثع حثدوث  ثكثالثا مث ثدود يثمثجثااد و يثك نث ثيثجثة يثتثاثمط 
  مدير تى

واي نخفضة ايكثافة ايتى  م لصدلا   

 .
ً
ول ا ممت.  ظ  اييقظة وا ر االع اي ا  ا غ    م افظات مألب وايجمف ومبمي وحض 

 ا ماالغ شاصة   

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

 ال توجد
 تنبيه

 ال توجد ال توجد
 خطرعالي

 ال توجد ال توجد ال توجد ال توجد ال توجد

  بالفيضاناتالمناطق المتوقع أن تتأثر : 1الشكل 

 المناطق المتوقع أن تتأثر بالجراد الصحراوي  : 2الشكل 
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