
 

 

ي مين ا مي
ي م ي ياي اليضيمينب ر يي ال الي ي اي ييم مين الي ي    ينيانز

ي من يوليو / تموز بأمطار غزيرة وفيضينيا ياس وااينيا الينيطياا  ز
ز النصف الثانز  طيار تميم

ي خلفت ما  قرب من 
ز واليديرر ، وتيدمييم ليليميميتيلييياسب و  ييم اليتيقياريير  يوالي   02الغزيرة والفضنا اس المدمرة الت  ، واليميتياس مين الينيازايجم

ً
قتضال

ي مأرب ومال اي من م افظاس الدوف بسبب الفضنا اسب  020222خاص إىل   وح مكير من 
 شخص  ز

ة اإل ذار الم كر واررصا  الدويا ال راعضا      نشر
 منظمة

األغذية والزراعة    

  0200  مغسطس0-02  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

ة من الفضنا اس:  مغسطس إىل ااتمرار هطول ا مطار الغزيرة الذي يهد  ا ال اي المنكوبا بالفنل من الضمين،  02إىل  20  يم التوقناس للفي 

وح وفقدان ا ل النيشب من اليميتيوقي  من ييتيأيير ميا  يقيرب مين  ز ي مزيد من اليز
ي والسيهيول  02222مما يتسبب  ز

ي ا راهز
شيخيص بياليفيضينيا ياس  ز

الييميينييخييفيينييا  ييوا ي   و  يالييميي ييويييتا ووا ي راييضييان يتيينيي ا ووا ي ايير) يصيينييدةا ووا ي الييدييوف ووا ي م  يي  يصيينيينييايا ووا ي رميياحب 

ميوسا ووا ي ميضيفينيا  ا ووا ي ادر ووا ي المسضلا ياضز ز ز ووا ي  نا يل ج وا جم يال د دةا ووا ي مور ياداا ووا ي اهام يريماا ووا ي تج 

 عىلاب لمزيد من الت لضل وال ضا اس المصنفا اول عد  ا شخاص المتوق  من يتأيروا بالفضنا اس، يرر  التواصل 0يش وةا يشكل 

FSNIS@fao.org-YE 

ي مين شيهير ييوليييو، ومي  هيطيول الدرا  الص راوي: 
ي الينيصيف اليثيانز

ي ميأرب  ز
اس ال الغا المن ولا غيم الناضيديا  ز شوهد عد  قلضل من ال شر

ي اليديوف 
ي المناطق الداخلضا من م افظت 

ي مناطق التكاير، من المتوق  ادوث تكاير عىل  طاا صغيم  ز
ي توفر الظروف المثالضا  ز

 ا مطار الت 

موس والمهرة يال كل     (.0مأربب وم افظاس ش وة واضز

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 

ر ر  أغسطسر01اإلنذاررالمبكر:راستمراررهطولراألمطاررالشديدروتدفقرالسيولرحتى  
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