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 منظمة

األغذية والزراعة    

 لألمم المتحدة

ي و اإلنذار المبكر
 األمن الغذائ 

 يونيو 23 –1 -( 32إصدار مايو )مرجع  

ة )م لككاكحا االككاكة  الك ككب كح    لكك م  م 1الشكلك  
: يككح كط لكاككحا االكاككة  الشك ككغطكء الكبات الكك كاككةا الكك كلككةود

 . ة
 .تقديبات لاحا االاة  ال عت د  عىل الق ب الص ةعة  ل م جم لؤشر حةلء ال اةا ال لةود

 اليمن

ة  لمناخ الزراعي انشر  

 
 ب

 
 ج

 األحوال المناخية:        

 
 أ

 VCI – GIEWS, Crop mask – JRCال صد  : 

 CPCال صد  : 

ة 
ة ااا  ة ال صد  : قاةع اا  ة  ف 

ا  ال دو    لئةء الارا

ة 
 لؤشر ال اةا ال لةود

 ل م(ال احا ال ابي  

 https://earthquaketrack.com/r/gulf-of-aden/recent 1  

 إضاءات: 

  .ب من نهايته  الجفاف الذي استمر منذ بداية العام يقتر

  ي من المممممتمممت دي تمؤدي إن تميم مانمات
تنبؤات األرصاد توكد هطول األمطار الغزيرة التر

ة من   يوليو.  21إن  11واسعة النطاق خالل الفتر

  .ي االنتشار عىل كاتة دنماء البالد طوال شهر يونيو
 السمب الممملة بالغبار استمرت ف 

  .لوحظ انتشار واسع ألمراض الماشية ونفوقها طوال شهر يونيو 

ي اليمن خمالل المثمالأمة دشمهمر الممماضميمة بمممد ددئ  ممن المهمطمول 
ينتهي الجفاف الذي استمر ف 

ي تعز و إب حميمت تمإل اإلبمال  عمن همطمول 
ي شهر يونيو باستثناء مماتظتر

المطري الخفيف ف 

ي الشكت )
ة طمىليملمة وعمىل ممد   1دمطار غزيرة كما ف  د و ب(. وبسبب ظمروف المجمفماف ولمفمتر

 لمتمممسم    ظمروف 
ظ
ي يمونميمو كماتميما

األشهر الثالأة الماضية، لإل يكن هطول األمطار المممسمجمت ف 

ي ظلت ممدودة بشمكمت عمام ممقمارنمة بمالمممتموسم  طمىليمت األجمت )الشمكمت 
ي التر
 3الغطاء النبائر

 اإلجمهماد المزراعي 
ي ممؤار

والمذي سسمتمخمدم كمممؤار  (ASI(ب(. كما لوحمظ إجمهماد المجمفماف ف 

ي المممنماطم  المممزروعمة )الشمكمت 
ج(. حميمت دظمهمرت  -د  6عىل احتماليمة بمظمروف المجمفماف ف 

قية( دعىل مستو  من اإلجهاد بسبب الجفاف.   ي ذمار وإب )األجزاء الشمالية الشر
 مماتظتر

ي مممعممظممإل دنممممماء الممبممالد طمموال شممهممر يممونمميممو   
كممممما ظمملممت درجممات المممممرارة المممممرتممفممعممة سمماوممدة ف 

(. سجلت ممطات الطقم  الممميمدانميمة  ي
 سلبية عىل الزراعة )انظر القسإل الثائ 

ظ
ودحدأت آأارا

موت )سيئوي،  ي حض 
م  1د والجدول  .درجة مئىلية؛ الشكت  8.54دعىل درجة حرارة ف  ي

( والمتر

ي بمالممماومة ودعمىل ممن المممتموسم   31درجة مئىلية( بنمسمبمة  .2.5)كانت دعىل من المتوس  
ف 

ي الممماومة. كممما تمإل اإلبمال  عمن ارتمفما  درجمات  652درجة مئىلية(. بنسبة  8353( 3333مايو 
ف 

ي مماتظة المديدة )الكدي، 
ي مماتظة الجوف )الجموف،    8253المرارة ف 

درجة مئىلية(، وف 

ي مماتظة شبوة  )عت ،   8154
ي مممماتمظمة عمدي   8158درجة مئىلية(، وف 

درجة مئىليمة(، وف 

ي مممماتمظمة  8352( 
ي سجلت ف 

درجة مئىلية(. وقد دظهر تمليت درجات المرارة الصغر  والتر

بالماوة من متوس  درجات المرارة الصمغمر   1.3درجات مئىلية( وهي دقت بنسبة  4ذمار )

ي شهر يونيو )الشكت 
 (5   1ب والجدول  .ف 

ة ممن  ، ممن المممتموقممع دي يمؤدي تمممرن السمممب مممن  3333يممولميمو  21إن  11وخمالل المفمتر

ي ممعمظمإل دنممماء المبمالد. ممن 
ي إن هطول دمطار شديدة قد تؤدي إن تيم مانمات ف  البمر العرئ 

ي المممطمرة  83المتوقع دي تتجاوز األمطار مستو  تقديرات الفاو )دي دنمهما تمتمجماوز المم 
مملمإل ف 

ي تعتت  نقطة انطالق للفي انات، تممن المممتموقمع حمدون تميم مانمات ممفماجمئمة 
الواحدة( والتر

ي المنخمفم مة وقمد تمؤأمر بشمكمت خمطمت  مممما قمد يمؤأمر 
ي معظإل مناط  األراض 

واسعة النطاق ف 

ي جميع دنماء البالد. قد تكوي األجمزاء المجمنمىلمميمة ممن المبمالد ممعمرضمة  83333عىل 
شخص ف 

درجمة والمذي حمدن بمالمقمرب ممن   856بقوة   بشكت خاص لخطر الفي انات نتيجة الزلزال

. ومناء عىل ذلك، ومدعإل من منظمة األغذيمة والمزراعمة 3333يوليو  12بتاريممممخ  1خليج عدي

)الفاو( يدعو قطا  األرصاد الجىلية، إن اتخاذ تدابت  التخفيف واإلعداد المممسمبم  لمممواجمهمة 

ي المناط  المنخف ة. 
 الفي انات، ال سيما ف 
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ي و اإلنذار المبكر

 األمن الغذائ 

 نشرة المناخ الزراعي 

ة   (LTA: 1983-2013)لاحا االاة    (Aبةلنسلء لك   (LTA: االنحبات الش بي  االختالت عن ال تحسط طوط  ااج ، 2الشل  
 (LTA: 1984-2015) م لؤشر الفبق ال عية ي لل اةا ال لةود

 CPCال صد  : 

 االختالت لن ال تحسط طوط  ال دى 

  NDVI anomalies – GIEWS, Cropال صد  : 

 يحنئح  30إىل  21جم يحنئح  20إىل  11 م يحنئح  10إىل  1: يح ط تقديبات لاحا االاة  )م لن 3الشل   

 CPCال صد  : 
 ل م(ال احا ال ابي  

ة الفرد  )م لن 4الشل  
ة ف 
 يحنئح  30إىل  21يحنئح جم لن  20إىل  11يحنئح  م  10إىل  1: حةلء ال اةا ال لةود

 VCI – GIEWS, Crop mask – JRCال صد  : 
ة 
 لؤشر ال اةا ال لةود

 
 أ

 
 ب

 
 ب

 
 ج

 
 أ

 
 ب

 
 ج

 
 أ

 االختالت عن ال تحسط طوط  ال دى
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 :   جء الحبا   الش غطء:  )م الحبا   العظىم  م الحبا   الص بى 5الشل  

 اإلج ة  الز اعة 6الشل  
 يحنئح  30إىل  21يحنئح  جم لن  20إىل  11يحنئح   مم لن  10إىل  1لن  (Aلك  (ASI): يح ط لؤشر

ي و اإلنذار المبكر
 األمن الغذائ 

 نشرة المناخ الزراعي 

 ASI-GIEWS, Crop mask-JRCال صد  : 
  الض ط الز اعة   %م

 لؤشر

 (C)درجة الحرارة 

 
 ب

 
 ج

 
 أ

 
 أ

 
 ب
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  ة ااا  ة  الجوطء
ا  ال دو  ة لئةء الارا

ة اال علحلةت  (MAIازا   الز اعء االبي (CAMA)  يت  الحصحا عىل لصة   البيةنةت اااليء لن قاةع اا  ة  ف 
 التةبع ل  ظ ء ااغذيء االز اعء.    (GIEWS)اال ظةم العةلىمة لإلنذا  ال لكب لل علحلةت   (FSNISم انظ   االن ال ذاو 

   ة
ة االض ط ال لةود

ات ال اةا ال لةود ة ل د     GIEWSلأخحذ  لن ال علحلةت العةل يء ل ظةم اإلنذا  ال لكب /  التةبع ل  ظ ء ااغذيء االز اعء الفةا     (VHI &ASI)لؤشر
م لن ال ستشعب  10اتست د اىل بيةنةت ال اةا ال لةود ة

كك     1بكدقكء  METOP– AVHRR)يةم   العقد الزلن 

الكن  الك كقكةط   http://www.fao.org/giews/earthobservation/country/index.jsp?lang=en&code=YEMك  .   16بدقء  NOAA-AVHRRلن لج حعء بيةنةت ال ستشعبات  1984-2006ك  للفرد     1الة بعدهم. اطت  است لةط البيةنةت بدقء  2002( 
ة  ة اإلنتةج الز اعة عرر االتحة  ااا اور

 .   (ASAP)الفعةلء ف 

   يت  الحصحا عىل تقديبات لاحا االاة  م(RFE2   لن لبكز التنبؤ بةل  ةخ (CPC)  التةبع لإل ا   الحط يء لل حياةت اال الت الجحيNOAA( 

 لصة   البيةنةت: 

طك ال صد ي   الشر

 تمويل من االتحاد األوروب   

ي و اإلنذار المبكر
 األمن الغذائ 

 نشرة المناخ الزراعي 
ات الزراعية  التأثير

  و اإلنذار المبكر
 
ظم معلومات األمن الغذاب

ُ
 برنامج ن

كةا الف ئيا    الشر

ي  وينفذ من منظمة االغذية والزراعة لألمإل المتمدة ) ( FAOممول من االتماد االوروئ 

كاوها من المكومة.   ار

 منظمة

األغذية والزراعة    

 لألمم المتحدة

 للمزيد من المعلومات ير ج  التواصل مع: 

 ممثلية منظمة األغذية والزراعة

 (YE-FSNIS@fao.org)الي ن ،   عةا 
 CAMA / YMSل مساعد لقطاع األرصاد يوك

 hamid22232@gmail.com)( م. لح د سعيد ح يد 

 مدير عام الري المزرع  بوزارة الزراعة والري

 )iskander.thabet@gmail.com(م. إسك د  ثةبت علدهللا  

   2022يحلئح  31-20: التنبؤات لن 2الشل  

ة الي ن : 8الشكل
 يح ط ااقةلي  الز اعيء الحاقع لحاةت الب د لل  ةخ ف 

SOURCE : AREA 

التساقط المطري 

ة 
 
ة ااا  ة ال صد  : قاةع اا  ة  ف

ا  ال دو    لئةء الارا

2 https://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html 

عىل البغ  لن )  الجفةت الذي است ب ل ذ بكدايكء الكعكةم يكقكرد  لكن نك كةيكتكه لكع بكدايكء لكاكحا 

ت لككبات الككجككفككةت، إىل جككةنكك   ة يككحنككئككح. )جككرر
 
 ف
ر
االككاككة ، إال )  تككأثككرا الككجككفككةت كككة  اا ككحككة

ة جك كئكع )نكحكةا الكلكال ، الكعكديكد لكن الك كزا عكيا  عكىل 
 
ة   جةت الكحكبا   ف

 
اال تفةع غرا ال سبحق ف

 بككعككد تككحكذيككب اإلنككذا  الكك ككلككككب الكذي ) كد تككه لكك ككظكك ككء 
ر
تكعككلككئككا لككعكظكك  ااةشككاككء الككز اعككيكء لكؤقككتككة

ة 
 
ااغذيء االز اعء اقاةع اا  ة  الجوطء. الن جةن  )خب، فقكد الك كزا عكح  الكذيكن اسكتك كباا ف

 ا  
ر
)ةشاء الكز اعكء عكىل الكبغك  لكن تكحقكعكةت لكبات الكجكفكةت غكرا الكاكبكيكعكيكء بكذا لك . نكظكبا

اإلج ة  ال ةتج عن الجفةت يزطد لن ال  ةفسء عىل الع ةرص ال ذائيء، حيث ُي صط الك كزا عكح  

بةللجحا إىل البي لن ال يةه الجحفيء )ا تأخرا الز اعء كل ة تحقع حداث جكفكةت. كك كة )  ز اعكء 

ة لث  لذه الظبات ال  ةخيء القةسيء. 
 
ة آخب ف

 ال حة ي  ال قةالء للجفةت لح إجباا تكيف 

 

ا  الكحككئكحانكيككء، ) ى نكقكك  ااعكالت لسكاكك  الككجكفكةت ا  جكةت الكحككبا    بكةلكنككسكلكء لك كزا عة الكرا

الكك ككبتككفككعككء الككحككدا يككء الكك ككيككةه االكك ككباعة إىل سككحا حككةلككء )جسككةم الكك ككة ككيككء الكك ككعككب ككء لكك فككةت 

كقكيكء االشك كةلكيكء ا)جكزاا   ة الك كبتكفكعكةت الشر
 
ة )لكباض الك كة كيكء ف

 
ااالباض. حيث لححظ زطة   ف

كبرا  لن ال  ةطا الج وبيء االحسىط. اقد ) ت لذه العحال ، إىل جةن  زطكة   الكاكلك  عكىل 

ااغ ةم اال كةعكز االكعكجكحا خكالا الكعكيكد، إىل قكيكةم لكعكظك  الك كزا عكيا  بكاكئكع حكئكحانكةتك ك  بكأسكعكة  

ة اا ك كب الك كقكلكلكء 
 
 ف
ا
ا  الكحكئكحانكيكء لكبافكة سكألكةكء ل خفضء. الن ال تحقع )  يحاجه لكزا عة الكرا

اا ال ةج  عن الحفيكةت الك كةجك كء عكن االكباض، اانكخكفكةض الك كحالكيكد،  لسا  ا تفةع لعدا الشر

 ازطة   ال بيعةت بأسعة  ل خفضء. 

ة ت ايء الي ن طحاا  ك كب يكحنكئكح. 
 
 لظبات الجفةت لشل  عةم، است بت سح  ال لة  ف

ر
نظبا

ة الك ك كةطكا الصكحكبااطكء عكىل الكحكدا  لكع الكغبكككع 
 
عىل البغ  لن )  ال لة  عة   لة يكككح  )ثكقك  ف

ك إىل جك كئكع )نكحكةا الكلكال . يك كككن )  تكؤ ي  ، إال )نكه يكتك  نكقكلكه عكن طكغطكا الكغطكة  اطك كتكشر الخةىلة

ك  ة ال حاا إىل زطة   االباض ال بتلاء بةلج ةز الكتك كفك ة
 
ال ستوطةت العةليء لن ال لة  ال تاةيب ف

 لكاكسك  الكبزق 
ر
 )سكةسكيكة

ر
ة الدااجن، ل ة يؤ ي إىل زطة   لعدا ال فحق. تعترر الدااجن لصد ا

 
ف

 
ر
 عكن ككحنك كة لصكد ا

ا
للعديد لن ااش كك كصكد  لكلكدخك  لكن خكالا بكئكع الكلكحكحم االكبكيك ، فضكً

لل ذاا، خة ء لألطفةا لن خالا است الك البي . لححظ )نكه خكالا فكرد  الكعكيكد، ككة  عكبض 

ة  ك كعكةا، ا تكفكع سكعكب 
 
 ل ة ) ى إىل ا تفةع ااسكعكة  لسكاك  ا تكفكةع الكاكلك . ف

ر
الدجةج ل خفضة

ة عد  بنسلء  25الدجةجء الحاحد  بنسلء 
 
ة ال ةئء، بأل  ة ا تفع سعب  جةجء ااحد  ف

 
ة  43ف

 
ف

 ال ةئء. 

ة تح ي لتقلي  ال يةه ال تكةحكء لكلكبي. )فكة  الكعكديكد لكن 
نتيجء لظبات الجفةت ال لححلء االند

الك ككزا عككيا  الكذيككن  سككتككخكدلككح  اهبككة  لكبي لكحككة ككيكلكك كك  لككن الكخككضككة  االكفككة كك ككء عكن انككخككفككةض 

اات االفحا ه.  ة لستوطةت ال يةه الجحفيء ل ة ) ى إىل فقدا  ال حة ي  االخض 
 
 للححظ ف

 

ة لكتكحكقكئكا سكلك  الكعك ك  
لع بدايء لاحا االاة ، بد) ال زا عح  بإعدا  اا ض لل كحسك  الكثكةو 

، لك كة يكحفكب الكحكد اا و  لكن 
ر
الز اعيء. لن ال تحقع )  يكح  الدخ  لن الع ةلء الز اعيء لكتكةحكة

ة من  إىل لاحا )لاة  غزطب ، ل ة يككحككتكك كك  )  يككحككسككن يوليو  13إىل  02تشير التوقعات للفير

. الكع  ة
ة اقد  شجع عىل حبكء الجبا  الصحبااي لن ل ةطا تلةثبه الصيف 

لبات ال اةا ال لةود

ذلك، لن غرا ال بجط )  يص  الح ع إىل لستوطةت خارا  حند )اائ  ) توبب
2. 



 5 

 
ي و اإلنذار المبكر

 األمن الغذائ 

 نشرة المناخ الزراعي 
  .III    تباينات هطول االمطار ونش   

ر
0200الهطل المطري  (020 - 0222متوسط الهطول المطري ) الغطاء النباب    

ر
  ) 0200الفارق الطبيع  لمؤش  الغطاء النباب

ر
(0203—0222متوسط الفارق الطبيع  لمؤش  الغطاء النباب  

ة      
 ال احا ال ابي  ل م         أمانة العاصمة              لؤشر ال اةا ال لةود

ة      
 ال احا ال ابي  ل م         المحويت                          لؤشر ال اةا ال لةود

ة      
 ال احا ال ابي  ل م         عمران                          لؤشر ال اةا ال لةود

ة      
 ال احا ال ابي  ل م         الحديدة                          لؤشر ال اةا ال لةود

ة      
ة       ال احا ال ابي  ل م         إب                                 لؤشر ال اةا ال لةود

 ال احا ال ابي  ل م         ذمار                           لؤشر ال اةا ال لةود

ة      
ة       ال احا ال ابي  ل م         تعز                                 لؤشر ال اةا ال لةود

 ال احا ال ابي  ل م    صنعاء                                 لؤشر ال اةا ال لةود

ة      
ة       ال احا ال ابي  ل م         الضالع                          لؤشر ال اةا ال لةود

 ال احا ال ابي  ل م         البيضاء                          لؤشر ال اةا ال لةود
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ي و اإلنذار المبكر

 األمن الغذائ 

 نشرة المناخ الزراعي 

يح ط لقدا  ال احا ال ابي ا  جةت الحبا   العظىم االص بى ل ختلف  (: 3الجدول رقم )

  إسإل المماتظة 
     الممطة

  درجة المراة )درجة مئىلية(   الهطول المطري )مإل( 

  الصغر    العظىم  الشهري 
     .365   2451   3  الكود   دب   

   3458   8352   3  عدي   عدي 

   -   -   3  ال الع   ال الع 

   3251   8253   81  الكدي   المديدة 

   3454   .245   3  المديدة   المديدة 

   3154   8154   3  الجوف   الجوف 

   3.54   .245   3  الغي ة   المهرة 

تيت   المهرة     1158   2653   1  ست 

   1853   2154   33  الممىليت   الممىليت 

   1253   2253   3  مكتب قطا  األرصاد   دمانة العاصمة 

   دمانة العاصمة     -   -   8  األصبحي

   -   -   3  الجامعة   دمانة العاصمة 

   دمانة العاصمة     -   -   -  المصبة 

   -   -   18  ش بغداد    دمانة العاصمة 

   -   -   2  شمالي   دمانة العاصمة 

   -   -   .  سعواي   دمانة العاصمة 

   -   -   -  العره   دمانة العاصمة

   1153   2256   3  عمراي   عمراي 

   -   -   -  حمده   عمراي 

   -   -   -  قا  البوي   عمراي 

   1353   2253   -  مكتب المماتظ   عمراي 

   1353   2253   3  عيال ايممممح   عمراي 

   453   2153   .  ذمار   ذمار 

   1353   2253   .  المكتب الرويسي للبمون   ذمار 

   -   -   21  رصابة   ذمار 

   -   -     مكتب الزراعة بذمار   ذمار 

   -   -   1  مقر هيئة البمون   ذمار 

عة    ذمار     -   -     قا  ار

موت     -   -   33  المكال   حض 

موت     3651   2651   3  الشمر   حض 

موت     3158   8854   3  سيئوي   حض 

موت     -   -   -  السوم   حض 

موت     -   -   -  تريإل   حض 

موت     -   -   -  ساه   حض 

موت     -   -   -  عىلي طوف   حض 

موت     -   -   -  سيئوي     حض 

موت     -   -   -  سيئوي الوادي    حض 

موت     -   -   -  حوره    حض 

موت     -   -   -  دوعن   حض 

موت     -   -   -  شبام    حض 

موت     -   -   -  درض مخرش    حض 

موت     -   -   -  بروم   حض 

   1658   2253   22  حجه   حجه 

   .125   .235   1.  السده   إب 

   1354   2356   11  إب   إب 

   1253   2353   32  إب مكتب الزراعة   إب 

   1251   3154   64  ريمه -الجب      ريمه 

   1.54   2854   12  صعده   صعده 

   1356   2253   8  صنعاء   صنعاء 

   -   -   -  العرة   صنعاء 

   -   -   3  سنماي   صنعاء 

   3354   8158   11  عت    شبوه 

   3858   2453   3  سقطرة   سقطرة 

   1656   2.56   163  المعاتر   تعز 

عة وحدناي   تعز     -   -   .8  مشر

   -   -   11  المظفر   تعز 

   -   -   32  القاهرة   تعز 

   -   -   24  وادي عرتات   تعز 

   -   -   133  حىلماي قدس   تعز 

   -   -   44  األكاحلة   تعز 

   -   -   11  صت  الموادم   تعز 

   -   -   114  المطار  تعز


