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مراجعة ملطبوعة :وجهات نظر عاملية يف �إعادة التوطني
حترير بريتبال �سوراي� .إ�صدار املجموعة التخ�ص�صية لإعادة التوطني يف IUCN

راجعها :توم بيلي

�أقدم مبزيج من ال�سعادة واالهتمام الفائقني هذا اال�ستعرا�ض الق�صري لهذا املطبوع احلديث ،الذي حرره
بريتبال �سوراي ،من�سق املجموعة التخ�ص�صية لإعادة التوطني يف  .IUCNيعر�ض هذا الإ�صدار اخلا�ص عن
وجهات النظر العاملية يف �إعادة التوطني  62درا�سات حالة ت�شمل الالفقاريات والأ�سماك والربمائيات
والزواحف والطيور والثدييات والنباتات ،قدمت درا�سات احلالة يف منط منظم بالرتتيب التايل :املقدمات،
والأهداف ،وم�ؤ�شرات النجاح ،وموجز امل�شروع ،ال�صعاب الرئي�سة التي ووجهت ،والدرو�س الرئي�سة
امل�ستفادة ،وجناح امل�شروع مع �أ�سباب النجاح والف�شل.
�إنها لوثيقة هامة حيث �أنها تكثف يف �إيجاز وب�شكل ي�سهل ا�ستيعابه م�شاريع ًا ا�ستغرقت عدة �سنوات من
التخطيط� .إن هذا ال�شكل املوجز يعني �أنه ب�إمكاين ،رغم �أن تخ�ص�صي هو يف الطيور واحليوانات ذات الفرو،
�أن �أقر�أ بي�سر موا�ضيع تقع خارج جمال تخ�ص�صي .لقد ا�ستهواين ،بعد �أن ق�ضيت عاما يف جمعية علم احليوان
يف لندن� ،أن �أقر�أ عن �إعادة توطني جنادب احلقل يف جنوب اململكة املتحدة .قد ال �أكون �ضليعا يف الالفقاريات،
�إال �أنه ميكنني كطبيب بيطري �أن �أقدّر �أهمية عنا�صر الك�شف ال�صحي يف امل�شروع ،حيث �أعاقت عدوى
طفيليات الهيموجريجارين �إطالق اجلنادب التي �أكرثت يف الأ�سر لعدة �سنوات .كان من املثري لالهتمام �أن
�أقر�أ كيف �أن الكثري من امل�شاريع (و�أ�سارع للقول ،لي�س كل امل�شاريع) قد عانت من �إجراءات الك�شف ال�صحي.
ت�ضمن الكتاب قدرا جيدا من م�شاريع ال�شرق الأو�سط ،ومنها مراجعات لإعادة توطني احلبارى،
واملها العربي ،والنعام �أحمر العنق ،وغزال الرمال ،مما يجعل منه مرجعا مفيدا جدا لكل من يعمل
يف م�شاريع تت�ضمن �إعادة توطني احليوان يف املنطقة� .إن ما كان جوهريا ،و�إن كانت امل�شاريع قد
جنحت ب�شكل جزئي ،تلك الأهمية الوا�ضحة للح�صول على دعم عرب املجتمعات ،خا�صة يف م�شاريع
الإطالق املتعلقة بحيوانات �ضارية (كالن�سور مثال) ،وكيف ميكن مل�شاريع �إعادة توطني لنوع واحد �أن
ت�ساعد يف رفع وعي ال�صون يف املجتمعات الأو�سع مما ميكن �أن يقود �إىل م�شاريع �إعادة توطني �أخرى.
�إنه لأمر ايجابي �أن نرى قائمة املنظمات الراعية و�أن نالحظ �أن �أبو ظبي قد �شاركت يف متويل امل�شاريع
داخل وخارج الإمارات العربية املتحدة� .إن هذه النظرة الأو�سع لرعاية مبادرات ال�صون حمليا و�إقليميا هي
التي ت�ساهم يف رفعة �ش�أن منظمات  ،كهيئة البيئة يف �أبو ظبي ،على امل�ستوى العاملي .تهانينا ملنظمة IUCN
لتجميعها لهذه الوثيقة الهامة.
ميكن حتميل ن�سخة من الكتاب كوثيقة  PDFمن ق�سم التحميل يف موقع املجموعة التخ�ص�صية لإعادة التوطني RSG
لدى الرابط http://www.iucnsscrsg.org/rsg_book.html. :يخطط لإ�صدار طبعة ثانية يف  ،2010ف�إذا كان لديكم
الرغبة يف تقدمي مقالة عن م�شروع �إعادة توطني ،يرجى االت�صال باملحرر بالربيد الإلكرتوين psoorae@ead.ae.

ما هو اجلديد يف املطبوعات والن�شرات
�سي كيلجلون ،ت�.أ .بيلي ،دز فرينري  -تقييم زماين ال ْن ِق َال ُب
َفاع ِل َّي ِة ا َمل ْ�صل يف ا�ستجابة للقاح معطل املفعول للحمى القالعية
ت ُ
يف املها العربي.
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كان التلقيح الطارئ للحمى القالعية يعترب و�سيلة ناجعة
حلماية املجرتات الغريبة يف الأ�سر واملهددة يف حاالت
تف�شى املر�ض .مت يف هذه الدرا�سة تلقيح ع�شرة ذكور من
املها العربي بلقاح مائي معياري للحمى القالعية متوفر
جتاريا مع هيدروك�سيد الأملونيوم كمادة م�ساعدة .نقدم
نتائج معايري الأج�سام امل�ضادة امل�سجلة �ضد النمطني
امل�صليني ( )Oو ( )Aبا�ستخدام كبح الطور ال�صلب �إليزا
 SPBEوتقنيات حتييد الفريو�س VNT.ورغم �أن متو�سط
معدالت الأج�سام امل�ضادة امل�سجلة يف  SPBEكانت �أكرث
من  1.45 log10للنمط امل�صلي ( ،)Aف�إن معدالت �أقل قد
�سجلت للـ  VNTلكال النمطني امل�صليني وملعدالت SPBE
للحمى القالعية  .FMDV/Oوعلى هذا الدليل ف�إن �إعطاء
جرعات �إ�ضافية كجرعة معززة بعد قرابة � 6-4أ�سابيع من
التطعيم الأويل قد يكون مطلوبا لتوفري حماية اتقائ ّية �ضد
املر�ض يف املها العربي .يبدو �أن هيدروك�سيد الأملونيوم
املعياري التجاري امل�ساعد امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة
غري مالئم لال�ستخدام يف التطعيم الطارئ �إذا مل يكن
مت�ضمنا ب�صورة كامنة يف �إ�سرتاتيجية مركبة تتكون من
جرعة قاعدية �أولية تعطى دون �أي خماطر حمددة لتقدمي
املر�ض تليها جرعة معززة يف مواجهة انت�شار للمر�ض.
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