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تشكل مزيد من األرساب ف منطقة القرن األفريق
غي ناضجة تتشكل من مجموعات الحوريات ف شمال الصومال ر
ورسق إثيوبيا .وعىل الرغم
نظرة عامة :ال تزال أرساب جديدة ر
ي
ر
ى
عي الحدود ربي
من أن األرساب
صغية وليست كثيفة للغاية حت اآلن إال أنها أصبحت أ كي قدرة عىل الحركة مع التحركات ر
ر
شمال غرب الصومال ر
ورسق إثيوبيا وجنوب جيبوت .وال تزال عمليات المكافحة مستمرة .ومن المتوقع أن ىتيكز معظم
ى
النبات ،ومن المحتمل أن تنتقل األرساب إىل منطقة
األرساب يف منطقة الهضبة يف شمال الصومال بمجرد أن يجف الغطاء
ي
ً
ً
عي خليج عدن إىل
عفار يف شمال ررسق إثيوبيا .وهناك خطر ضئيل من أن عددا محدودا من األرساب
الصغية يمكن أن تهاجر ر
ر
الصيف ربي الهند وباكستان
جنوب اليمن .باإلضافة إىل احتمال ضئيل بأن تحاول أرساب قليلة الوصول إىل مناطق التكاثر
ي
عي الساحل ر
الش ى يف لسلطنة عمان.
ر
ى
الماض يف هذا الوقت.
األفريف أقل من العام
المشكلة :كانت التطورات الحالية متوقعة وعىل الرغم من أعداد الجراد يف القرن
ي
ي
الت ستتشكل خالل شهر يوليو ً
ر
فمن المتوقع أن تتحرك األرساب الجديدة ى
غربا إىل منطقة عفار يف شمال رسق إثيوبيا حيث
ي
من المتوقع أن تهطل أمطار صيفية أعىل من المعتاد مما يسمح بتكاثر جيل واحد ف ال ى
فية من أغسطس إىل أكتوبر .وستحدد
ي
نجاح عمليات المسح والمكافحة الحالية حجم أي هجرة وتكاثر يف منطقة عفار خالل هذا الصيف.
الحالة :استمرار اإلصابات المهمة يف الصومال وإثيوبيا.
الصومال .تستمر عمليات المكافحة الجوية واالرضية يف إحراز تقدم جيد ضد مجموعات النطاط المتأخرة المتبقية واألرساب
ً
حديثا ف الشمال الغرت (أرض الصومال) وبدرجة أقل ،ف الشمال ر
ى
الش ى يف (بونتالند).
الت تشكلت
ر
ري
ي
ي
غي الناضجة ي
•إثيوبيا .تتواصل عمليات المكافحة يف منطقة السكك الحديدية بالقرب من عائشة يف المنطقة الغربية الصومالية من اثيوبيا
تقريبا ،كما شوهد عدد ى
ً
غي الناضجة.
ميايد من األرساب
حيث تفرقت معظم مجموعات النطاط
الصغية ر
ر
الش ىف حيث شوهد عدد ى
•جيبوت .ال يزال هناك عدد قليل من مجموعات النطاط المتأخرة ف الجنوب ر
ميايد من األرساب
ي
ي
غي الناضجة يف األيام القليلة الماضية.
ر
عسي يف
غي الناضج بالقرب من خميس مشيط واليمن يف جبال
•السعودية .شوهدت مجموعات
ر
صغية من الجراد البالغ ر
ر
الغرت يوم .22
الجنوب
ري
غي ناضجة قادمة من الشمال وتتحرك بالقرب من صعدة ف  28-26يونيو .كما توجد ر
حشات
•اليمن .شوهدت أرساب قليلة ر
ي
انفرادية متناثرة يف شبوة.
الصغية والمتأخرة بالقرب من وادي النيل بينما شوهدت ر
حشات كاملة
•السودان .يوجد عدد قليل من مجموعات النطاط
ر
متناثرة يف شمال كردفان وقرب كسال.
األخية يف إيران وباكستان والهند.
• جنوب غرب اسيا .لم يشاهد الجراد خالل المسوحات
ر

1

اإلجراءات المطلوبة /المقتحة:
ر
يجب أن تستمر العمليات االرضية والجوية المكثفة يف رسق إثيوبيا وشمال الصومال لتقليل تكوين األرساب من خالل اكتشاف
أكي عدد ممكن من مجموعات النطاط واألرساب الجديدة.
ومعالجة ر
• المنطقة الوسىط (وضع خطر) ،يجب الحفاظ عىل اعمال المسح والمكافحة المكثفة يف كل من إثيوبيا ،الصومال ،كما
يجب اخذ الحيطة والتأهب يف اليمن وسلطنة عمان ،وبدء المسوحات الصيفية يف السودان.
• المنطقة ر
الصيف (الهند والباكستان)
الشقية (وضع هادئ)  -حالة التأهب القصوى يف مناطق التكاثر
ي
• المنطقة الغربية (وضع هادئ)  -بدء المسوحات الصيفية واعمال االستكشاف يف دول (شمال الساحل)

الوضع الحال ،تتكون األرساب الغ ري ناضجة وتتحرك اىل منطقة الهضبة ف شمال غرب الصومال وقرب الحدود ا ر
لشقية
ي
ى
وجيبوت.
ألثيوبيا
ي
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