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رين يف العامل اليوم،  ومع وجود هذه األعداد غري املسبوقة من امُلهجَّ
التي  الحيوانات  أعداد  زيادة  افرتاض  املنطقي جداً  من  أنَّه  يبدو 
ترضرت هي األخرى من عمليات التهجري هذه. ويتوىل قسم دعم 
السامية لألمم املتحدة  املعلومات والتنسيق امليداين يف املفوضية 
لشؤون الالجئني مهمة تتبع أعداد األشخاص الذين يضطرون إىل 
الخيليات  عىل  التعرف  يسهل  أنَّه  ومبا  عام  كل  والهجرة  النزوح 
وتحديدها فسيسهل تسجيل وجودها ومعرفة أعدادها. وما من 
شٍك يف أنَّ تطوير أدوات الفحص البسيطة التي سوف متكن غري 
البيطريني من معرفة ما إذا كانت الخيليات املوجودة معهم أو أي 
حيوانات أخرى بحاجة إىل التدخل البيطري أم ال سيكون مجدياً 
جداً يف توفري فوائد رعائية بيطرية كبرية إىل هذه األعداد الغفرية 
جل  يف  عليها  يعتمدون  الذين  وملالكيها  املنسية  الحيوانات  من 

شؤون حياتهم.
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إيواء الحيوانات يف مخيامت الالجئني
الرا الشواورة

متثل الحيوانات دوراً مهام يف حياة كثري من الناس يف وضع التهجري، وعىل املخططني للمخيامت ومديريها 
أن يراعوا حاجات الحيوانات ليضمنوا استمرار استفادة املهجرين منها.

حاالت  يف  االستجابة  تواجه  التي  التحديات  أهم  إحدى  تتمثل 
الطوارئ بالتخطيط للدعم بعيد األمد. لكنَّ الحيوانات يف مخيامت 
الالجئني ال تعاين من ضعف هذا الدعم فحسب، بل قد تلقى يف 
ذلك  وليس  األولية.  االستجابة  التام خالل  اإلهامل  األحيان  بعض 
مستغرباً، فال شك أنَّ رفاه  اإلنسان له األولوية عىل رفاه الحيوان، 
لكننا ال نستطيع أن ننكر أن الحيوانات أيضاً تساهم برفاه اإلنسان. 

ويف معظم حاالت الطوارئ، ُيحرِضُ الالجئون حيواناتهم معهم إىل 
املخيامت، أو يبدؤون برشاء الحيوانات والتجارة بها بعد فرتة وجيزة 
لحاالت  األولوية  املراحل  ويف  الجديدة.1  املآوي  إىل  وصولهم  من 
الطوارئ، قد يركن الالجئون إىل االعتامد كلياً عىل منظامت الدعم، 
أقواتهم.  كسب  طرق  عن  للبحث  نفسه  الوقت  يف  يسعون  ثم 
وتوفر الحيوانات مساهمًة مهمًة  لسبل كسب رزق اإلنسان، سواًء 
أكان ذلك ألهداف الرعي أم ملن يبيع الحيوانات ويشرتي منتجاتها، 
من  أو  لها،  األخرى  والخدمات  العلف  يوفر  من  أو  بها،  ويتاجر 
والثقافة،  األمن  نشاطات  إىل  إضافة  للتنقل  الحيوانات  يستخدم 

أو رمبا تحتاج إليها العائالت التي تعتمد عىل الحيوانات كمصدر 
كوسيلة  أيضاً  بالحيوانات  االستثامر  ُيسَتخدم  بل  والدخل.  للغذاء 
والبنوك.  املصارف  إىل  الوصول  غياب  املادي يف  املال  رأس  لتوفري 
للتعاون بني الالجئني واملجتمع  القصوى  ومن هنا، تتبني األهمية 
أجل  من  وذلك  الدعم،  ومنظامت  املضيفة،  والحكومة  املضيف، 
توفري الرعاية الالزمة  للحيوانات. وال بد أيضاً من النظر يف عدد 
من الجوانب املرتبطة باملخيامت أو التجمعات البرشية من أجل  
الجوانب  تلك  أن تضم  الحيوانات، ويجب  ضامن مالءمتها إليواء 
عىل سبيل املثال الوصول إىل نقاط الرشب وأرايض الرعي والدعم 
البيطري وكلها من رضورات صحة اإلنسان والحيوان عىل حد سواء. 

أهم االعتبارات
الحيوانات يف تأسيس حياتهم الجديدة يف  يفهم الالجئون أهمية 
املخيامت ومن أمثلة تضحية الالجئني باملواد التي متنح إليهم لبناء 
مأويهم أنهم يستخدمون تلك املواد يف بناء مآوي الحيوانات من 
أجل أن يوفروا الحامية لها من الطقس املتقلب، ومن الحيوانات 
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الالجئني  األمثلة  تلك  وتتضمن  الرسقة،  أو  األخــرى،  املفرتسة 
عام  يف  األفغان  والعائدين  كينيا،  يف  داداب  مخيم  يف  املقيمني 
2009 إضافة إىل البنجالديشيني املهاجرين يف عام 2009 بسبب 

نوء آيلة. 

وكذلك  الالجئني،  ألنَّ  للقلق،  دائم  مصدر  األريض  حقوق  لكنَّ 
النازحني داخلياً، مل تعد لديهم السيطرة عىل األرض التي تشغلها 
اإلدارة،  وحسن  املسبق،  التخطيط  من  البد  ولذلك  حيواناتهم. 
وتوفري سبل التعاون الجيد مع كل أصحاب املصلحة املعنيني ألنها 

كلها عنارص مهمٌة يف ضامن الوصول إىل الحلول العملية.

وهناك جانب آخر يرتبط بالتقاليد الثقافية املتعلقة بني تفاعالت 
الناس وحيواناتهم. فبعض الناس يفضلون إبقاء حيواناتهم داخل 
لبعض  أّن  كام  ذلك.  غريهم  يحبذ  ال  بينام  السكنية،  مناطقهم 
الجاليات قواعدها الثقافية الخاصة ومحظوراتها يف التعامل مع 
أنواع معينة من الحيوانات. وهذه املعلومات مهمة جداً إذا ما 
املالكني  تفضيالت  اعتبار  مع  ناجحة  تجمعات برشية  بناء  أريد 

ملواقع حيواناتهم.

ومن املهم جداً أيضاً عدم إغفال جوانب الجندر، والعمر، والوضع 
الصحي ألفراد العائلة الذين سيتولون رعاية حيواناتهم. فلو كان 
مستضعفون،  أنهم  عىل  إليهم  ينظر  ممن  هؤالء  األرسة  أفراد 
مآوي  إيل  قريبة  الحيوانات  مــآوي  تكون  أن  يجب  فعندها 
البرش لتسهيل وصولهم إىل الحيوانات. وينبغي موازنة ذلك مع 
املخاطر املحتملة التي قد تقع عىل صحة الحيوانات بسبب قرب 
الحيوانات من مآوي البرش. ومن تلك املخاطر انتقال األمراض من 

الحيوان إىل اإلنسان. 

إيواء  املتبعة بشأن  التصميم  املناخية يف قرارات  وتؤثر الظروف 
التهوية والظل  الحارة البد من توفري  املناخات  الحيوانات. ففي 
البنى والهياكل محكمة اإلغالق فينبغي  املالمئني للحيوانات، أما 
أيضاً  الحيوانات  السالمة  وتتأثر  الباردة.  املناخات  استخدامها يف 
مبوقع الهياكل التي تؤويها، ولذلك قد يكون من املناسب توفري 
أبواب قابلة للغلق لتلك املآوي يف املناطق التي متثل بها سالمة 

الحيوانات محوراً مهاًم ومصدراً للقلق.

ومن بعض أمثلة مآوي الحيوانات ما توفرها املنظامت الخارجية 
زلزال  أعقاب  عىل  الطوارئ  لحالة  الباكستانية  االستجابة  ضمن 
املآوي  يف  الزلزال  من  نجت  التي  املاشية  وضعت  فقد   2005
األمراض، وأسس  انتشار  بعد تطعيمها من أجل منع  املجتمعية 
والرمل،  الطني  من  مصنوعة  حظرية  إلقامة  أيضاً  جديٌد  برنامج 
والقش، وذلك من األساليب املتبعة يف اإلنشاءات املقاومة للزالزل. 

ويقدم مخيم الزعرتي يف األردن مثاالً مؤخراً حول إحضار الالجئني 
من  لكثري  فبالنسبة  سكنهم.  مكان  إىل  الحيوانات  أنواع  ملختلف 
املخيم  سوق  من  اشرتوها  التي  الداجنة  الطيور  متثل  القاطنني، 
مصدراً لإلحساس بالوطن ألن كثرياً من املقيمني اعتادوا عىل تربية 
كمصدر  بالدجاج  الناس  يحتفظ  حيث  سوريا.  يف  الدواجن  تلك 
للغذاء والدخل، وقد يحتفظون بها أيضاً لتوليد إحساس من األلفة 
والرفقة. وتستخدم الحمري، والخيول لنقل الناس والبضائع. وبنى 
الورق  باستخدام  مأويهم  بقرب  للحيوانات  مآوي  أيضاً  املقيمون 
املقوى وألواح القامش وهام من املواد املتاحة واملقدور عليها مالياً.

تصميمه  تغري  كام  الزعرتي،  ملخيم  الهيكلية  البنية  تغريت  وقد   
االحتفاظ  للمقيمني  يتيح  ما  وذلك  املخيم،  منو  مع  الزمن  عرب 
بني  الذي  األزرق  مخيم  يف  ا  أمَّ لهم.  مآوي  وبناء  بحيواناتهم، 
ألغراض خاصة، وهو ثاين أكرب مخيم لالجئني السوريني يف األردن فال 
يسمح للمقيمني فيه بتشييد أي بناء إضايف، ولهذا السبب ال ميكن 
االحتفاظ بأي حيوانات سوى الطيور ألنها ال تتطلب أي مساحات 

إضافية ضمن املآوي املتاحة.

التوصيات
باملاشية  الخاصة  الطوارئ  يف  واإلرشــادات  املعايري  دليل  نرش 
لتصميم  توجيهية  وأسساً  معايرياً  الطوارئ  أوضاع  يف   )LEGS(
التدخالت املعنية بالرثوة الحيوانية وتنفيذها وتقييمها.2 لكنَّ هذه 
املعايري لسوء الحظ مل تنفذ عىل أرض الواقع يف حاالت الطوارئ 
إما بسبب عدم وجود معرفة بها أو لعدم وجود التمويل الالزم أو 
لعدم وجود الوقت أو ملجموعة من هذه العوامل. لذلك، البد من 
بذل جهود منسقة من أجل توعية املنظامت وعامل املساعدات 
وتقديم  ــة  األدل بهذه  وتعريفهم  املعنيني  العالقة  وأصحاب 
كيفية  النهائيني حول  للمستخدمني  نفسه  الوقت  يف  االستشارات 

تعزيز التطبيق العميل لهذه املبادئ التوجيهية.
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مأوى للحمري بناه بعض املقيمني يف مخيم الزعرتي.
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بعد  والحيوانات  للبرش  املالمئة  املساعدة  لتوفري  طريقة  وأفضل 
يف  فهم  أنفسهم  للناس  املشورة  تقديم  خالل  من  هي  الكوارث 
ويعرفون  للحيوانات.  واملالكون  للمساحة  املستخدمون  النهاية 
لحيواناتهم  املناسبة  املآوي  لبناء  والرضورية  املطلوبة  املواد  متاماً 
كام يعرفون التصميم املفضل لها، بل حتى أنَّ بعضهم قد يتمتع 

أصاًل مبهارات األعامل اإلنشائية والبناء. 

وال شك يف أنَّ بناء مآوي الحيوانات املناسبة سيخفف من احتاملية 
مستوى  عن  أما  التجمعات.  ضمن  الصحية  املشكالت  حدوث 
التخطيط امُلسبَّق الذي ميكن فعله كمتطلِب من متطلبات مآوي 
الطوارئ  يعتمد عىل طبيعة حالة  التهجري، فسوف  الحيوانات يف 
والتعاون مع املجتمع املضيف. ومع ذلك، البد من الرتكيز عىل رفع 

الوعي بني املالكني تجاه جميع القضايا املرتبطة بصحة حيواناتهم 
رين يف مخيامت الالجئني  وحاجات مآويهم ألنَّ ذلك سيساعد امُلهجَّ
عىل التعايش مع الحيوانات بطريقة مأمونة وسليمة واالستمرار يف 

االستفادة من التعامل مع تلك الحيوانات.  

l.alshawawreh@napier.ac.uk الرا الشواورة 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الهندسة والبيئة املبنية، 
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1. يركز بحث املؤلفة أساساً عىل املآوي البرشية، ومع ذلك، ظهرت أدلة تفيد إىل أنَّ 
الحاجة لتأمني مآٍو للحيوانات ال يقل أهمية عن الحاجات البرشية.

www.livestock-emergency.net/download/1788/ .2

فهم الخطر يف التفاعالت البرشية–الحيوانية 
سارة أوفتشارتشنك-غارستيتسكاه  

من املهم فهم دور الحيوانات يف حياة الالجئني، ومن املهم أكرث فهم املخاطر املحتملة التي تنطوي عليها 
التعامالت بني اإلنسان والحيوان والطرق األفضل لخفض هذه املخاطر.

ـن مـن صحـة  ميكـن للحيوانـات يف مخيـامت الالجئـني أن ُتحسِّ
اإلنسـان ورفاهـه، فهـي مصـدر للغـذاء وسـلعٌة تبـاع وتشـرتى 
لقـاء الحصـول عـىل السـلع األخـرى أو أداة اسـتثامرية. وميكـن 
تسـاعد  فقـد  النفسـية1  للراحـة  مصـدراً  تكـون  أن  للحيوانـات 
الالجئـني عـىل املحافظـة عىل هويتهـم الثقافية وقد تسـاعد أيضاً 
يف بـدء الالجئـني لحيـاة طبيعية. ومثال ذلك الالجئون السـوريون 
يف املخيـامت يف األردن فهـم عـىل اسـتعداد بـأن يرصفوا جـزءاً ال 
بـأس بـه من دخلهم الشـهري لقـاء حصولهم عىل طائٍر يؤنسـهم 
بزقزقتـه ألنَّ مثـل هـذا الطائـر يف الثقافـة السـورية هـو الـذي 
يحـول املنـزل إىل بيـت دافئ. لكنَّ قرب املسـاحة بـني الحيوانات 
واإلنسـان قـد تكـون مصـدراً للخطـر أيضـاً، وهنـاك ضعـٌف عـام 
يعـرتي فهـم املخاطـر التـي ترتتـب عـىل وجـود الحيوانـات يف 

مخيـامت الالجئـني.

ويقـدم منـوذٌج للصحـة العامـة نـرشه يف عـام 1991 دالهغريـن 
ووايتهيـد مقاربـًة لتوضيـح املصـادر املحتملة للمخاطـر املرتبطة 
بوجـود الحيوانـات يف مخيـامت الالجئـني.2 ويبـني هـذا النموذج 
أنَّ حـاالت عـدم املسـاواة يف الوضـع الصحـي للنـاس تحددهـا 
سـامت مجتمعـة ثقافيـة وسياسـية وبيئية واجتامعيـة وفردية إذ 
تؤثـر هـذه العوامـل يف كٍل مـن املخاطـر املاثلة أمـام الفرد الذي 
يحتـك بالحيوانـات كـام تؤثـر يف تعرضـه لألمـراض وقدرتـه عـىل 

الوصـول إىل املصـادر الرضوريـة لالستشـفاء. 

السيناريو،  هذا  نطاق يف  أوسع  السياسية/التنظيمية: عىل  البيئة 
هناك املناخ الدويل والسيايس الوطني والحروب والرصاعات التي 
تحدد طبيعة الحركة العاملية للناس ولحيواناتهم معهم )مبن فيهم 
املهجرون وأماكن بناء املخيامت( والسياسات املنظامت التي تدير 
املخيامت وتدعمها. وسوف يرتتب عىل كل هذه الجوانب آثٌر يف 
الصحة البرشية والحيوانية كام أنَّ كفاءة إدارة التفاعالت البرشية 
املوجودة  والجهات  الهيئات  عىل  ستعتمد  والحيوانية  واإلنسانية 
يف امليدان ودرجة خرباتها يف هذا املجال. فعىل سبيل املثال، قد ال 
)ألنَّ  القطعان  لدى  األمراض  فاشيات  ملنع  التطعيم وحده  يكفي 
نجاح برنامج التطعيم يعتمد أيضاً عىل جوانب أخرى مثل تغطية 
يخفف  أن  ميكن  حال  أي  عىل  لكنَّه  وتوقيته(  التطعيم  برنامج 

املخاطر. 

املخيم  وبيئة  الناس  فيها  يسافر  التي  للبيئة  املادية: ميكن  البيئة 
نفسه أن تساهم يف عبء املخاطر، ومثال ذلك مخيامت الالجئني 
األفغان التي أسست يف أوائل عام 1990عىل الحدود الغربية من 
باكستان فقد أقيمت يف منطقة تضاريس هامشية فيها مسطحات 
َذت يف السابق برنامجاً  مائية تشجع املالريا. ومبا أنَّ أفغاَنستان نفَّ
ناجحاً يف السيطرة عىل املالريا قبل الحرب السوفيتية األفغانية، مل 
املرض.  تجاه  مناعة  أي  باكستان  إىل  الواصلني  الالجئني  لدى  يكن 
وهكذا، أصبحت العائالت القادمة مع حيواناتها واملخيامت التي 
ازداد عدد رؤوس املاشية فيها تعاين من انتشار أكرب للمالريا ألنَّ 
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