
اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني 80 نرشة الهجرة القرسية 8058

www.fmreview.org/ar/economies2018 يونيو/حزيران

الصحة الحيوانية والبرشية يف مخيامت الالجئني الصحراويني 
جورجيا أنغيلوين وجينيفر كار 

هناك تحديات صحية يف مخيامت الالجئني الصحراويني يف الصحراء الجزائرية تواجه اإلنسان والحيوان 
معاً، وال بد لالستجابات من أنَّ تعود بالفائدة عىل الطرفني معاً.

تجمـع  مـن  بالقـرب  الصحراويـني  الالجئـني  مخيـامت  تقـع 
تنـدوف الجزائـري وقـد تجـاوزت نطـاق املخيـامت إىل املـدن 
منـذ النُّـزوح الجامعـي لالجئـني الصحراويـني يف عـام 1975 إذ 
عـرب أالف األشـخاص عقـب النِّزاع يف الصحراء الغربية اإلسـبانية 
مخيـامت  يف  واسـتوطنوا  ودخلوهـا  الجزائـر  حـدود  سـابقاً 
ر املفوضية السـامية  الالجئـني. وبعـد مـرور أربعـني عامـاً، ُتقـدِّ
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني عـدد سـكان املخيـم بحـوايل 
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الجامعـي  القـرسي  التَّهجـري  حـاالت  مـن  حالـة  كل  ويكتنـف 
مجموعـة فريـدة مـن الظـروف وينشـأ عنهـا تحديـات صحيـة 
مختلفـة. ومـع ذلـك، يتوجـه منظـور املجتمـع اإلنسـاين الـدويل 
وتركيـزه وقـت األزمـات عـىل اإلغاثـة اإلنسـانية وعـىل كل مـا 
يتعلـق بالبـرش وحدهـم. وهكذا، تكـون حاجات البـرش يف وقت 
اشـتداد األزمـة هـي مـا تحـدد مالمـح االسـتجابات، إذ يعمـل 
املجتمـع اإلنسـاين الـدويل عـىل توفـري الغـذاء، واملـاء، والحاميـة، 
تجاهـل  ذلـك  يعنـي  وال  للبـرش.  الطبيـة  والرعايـة  واإلصحـاح، 
وجـود الحيـوان بل الحظنـا أنَّ املنظامت اإلنسـانية تذكر ذلك يف 
تقاريرهـا الرسـمية وتقييم الحاجات. فعىل سـبيل املثال، أشـارت 
إحـدى البعثـات التابعـة لجمعيـات الصليـب األحمـر يف يونيـو/
حزيـران 1977 إىل وجود زيـادة يف أعداد الحيوانات يف املخيامت 

الصحراويـة عـن السـنة السـابقة وأنَّ هذه الزيـادة أتاحت فرصة 
إضافـة اللحـوم إىل الوجبـات الغذائيـة بـني الحـني واآلخـر. 

ويشـري البحـث الـذي أجرتـه أليـس ويلسـون إىل اعتيـاد معظـم 
العهـد  يف  أو  الطفولـة  )منـذ  املنفـى  يف  الصحراويـني  الالجئـني 
عمليـة  وعـىل  املخيـامت  يف  البدويـة  الحيـاة  عـىل  القريـب( 
اإلقامـة  حالـة  إىل  الرتحـال  حالـة  مـن  سـتنقلهم  التـي  التوطـني 
وهـو أمـر مسـتحدث نسـبياً بـدأ يف منتصـف السـبعينيات وأوائل 
الثامنينيات.2ومـع ذلـك، يف أثنـاء التَّهجري الجامعـي األول، مل ينقل 
الالجئـون سـوى عدداً قليـاًل من الحيوانـات، وبحلـول العقد األول 
مـن القـرن الواحـد والعرشيـن، ظلـت مامرسـة الرعـي املتنقـل 

محـدودة ال سـيام بسـبب طبيعـة البيئـة غـري املضيافـة. 

وملـا كانـت مخيـامت الالجئـني مقامـة يف وسـط الصحـراء، فهـي 
تحـرم السـكان مـن األمـل يف تحقيـق االكتفـاء الـذايت مـن الغـذاء 
مـا يجعلهم يعتمـدون كثرياً عىل املسـاعدات الدوليـة. ويف الواقع، 
ال ميكـن لهـؤالء السـكان ضـامن بقائهـم دون دعـم يف مثـل هـذه 
الظـروف إال مـن خـالل مامرسـات الرتحال، لكـنَّ طبيعة السـكون 
الالجئـني تعرقـل هـذه  التـي تفرضهـا مخيـامت  الرتحـال  وعـدم 
املامرسـات وتقيدهـا. ومـع ذلـك، ميكـن القـول إنَّ هـذه الظروف 
أدت إىل ظهـور اسـتجابات جديـدة يقودهـا الالجئـون بأنفسـهم.
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الحيوانات ودورها يف تغذية اإلنسان
تشري الدراسات التي أُجِرَيت عىل الصحراويني إىل أنَّ وضع الطوارئ 
املزمن يف املخيامت يعرقل حل املشكالت التغذوية املنترشة، وميكن 
املعتمدة  الغذاء  إذا ما متّعنا يف مكونات سلة  الوضع  إدراك هذا 
الغذايئ.  التنوع  تعتمد عىل  أن  من  بدالً  الحرارية  السعرات  عىل 
والسبب يف ذلك أنَّ هذه املخيامت أقيمت أساساً لتكون مضافة 
الدولية عىل حد سواء، ولذلك مل توضع  مؤقتة لالجئني والهيئات 
ونتيجة  الجودة.  عالية  غذائية  منظومات  إلقامة  الالزمة  اآلليات 
عمر  يف  النِّساء  يف  املتزايد  الدم  فقر  حاالت  انتشار  أصبح  ذلك، 
اإلنجاب من املشكالت الرئيسية التي تتصدر املشكالت الصحية يف 
املخيامت. وتقود املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
التغذية  الذين يعانون من سوء  التدخالت لتقليل أعداد األطفال 
الوقاية  تحسني  العاملي عىل  األغذية  برنامج  يعمل  وكذلك  الحاد 
تقليل  إىل  باإلضافة  به  اإلصابة  حاالت  ومعالجة  الدم  فقر  من 
الخامسة،  دون  األطفال  بني  املنترش  الحاد  التغذية  وسوء  التقزم 
الدم يف  فقر  ارتفاع معدالت  ومع  واملرضعات.  الحوامل،  والنساء 
املخيامت بنسبة تصل إىل 39% يف األطفال و45% يف النِّساء يف عمر 
اإلنجاب، تصبح هذه التحديات أكرث إلحاحاً وصعوبة لعدم وجود 
أعداد حصص  تقليل  إىل  بدوره  يؤدي  قد  وذلك  مضمون،  متويل 
اإلعاشة وعدم كفاية املؤن التي تأتيهم عن طريق التدخالت مثل 
البسكويت عايل الطاقة.3 وباإلضافة إىل ذلك، تشري نتائج التقييم 
الذي أجرته املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف 
مارس/آذار 2018 إىل أنَّ عدد السكان يزيد عن 170 ألف وهو رقم 

أعىل بكثري من املوجود لديها يف اإلحصاءات الرسمية التي تقول إنَّ 
العدد 90 ألفاً، ما يؤكد للمفوضية أنَّ هؤالء السكان يعانون منذ 

أمد بعيد من ضعف الخدمات. 

وعىل الرغم من اعتامد الصحراويني كثرياً عىل املساعدات الغذائية، 
نتهم عرب قرون  ال ميكن تجاهل امتالكهم للرثوة الحيوانية التي مكَّ
من الزمن من البقاء يف الصحراء الغربية، وما زالت الرثوة الحيوانية 
جزءاً ال يتجزأ من هويتهم الثقافية. كام أنَّ تربية الالجئني للحيوانات 
ل بالربوتينات الحيوانية وتساعد  تزيد من فرصة تناول الغذاء امُلحمَّ
يف حل مشكالت سوء التغذية يف املخيامت. ويوجد يف املخيامت 
حوايل 80 ألف رأس من املاعز واألغنام و80 ألف رأس من اإلبل. 
ويكاد غذاء املاعز واألغنام ينحرص عىل النفايات العضوية املنزلية 
القريبة من  املراعي  من حياتها يف  اإلبل لتقيض شطراً  ُترتَُك  بينام 
قلة فرص  املناسبة  املراعي  توافر  ويعني عدم  الالجئني.  مخيامت 
املاشية  للبيع ومن هنا تتبني أهمية  تربية أعداد كبرية من اإلبل 
ملساهمتها  نظراً  الالجئني  مخيامت  يف  واألغنام(  واملاعز  )اإلبل 

الكبرية يف زيادة فرص االكتفاء الذايت من الغذاء. 

تحسني  إىل  الرامية  الجهود  أمام  مشكلة  التكنولوجيا  تكون  ولن 
الرثوة  من  الكايف  غري  اإلنتاج  دعم  أجل  من  الحيوانات  تغذية 
الحيوانية )وهي حالياً غري كافية( والغذاء املعتمد عليها، فاإلنتاج 
الحيواين ال يتطلب كثرياً من التكنولوجيات، ومبقدور الالجئني أن 
يستفيدوا من املهارات التي يتعلمونها يف املخيم فيام لو غادروه 
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زيارة لعيادة الطبيب البيطري، مخيم الالجئني الصحراويني.
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يف يوم ما. ويعد إنشاء مزارع أشجار البان الزيتوين أو كام ُيعرَف 
وقد  املرشوعات.  هذه  من  واحداً  املورينجا  أو  الشوع  باسم 
املائية  الزراعات  مثل  العالية  التقنيات  ذات  املرشوعات  توفر 
أعىل  مستوياٍت  تتطلب  لكنَّها  الغذايئ  اإلنتاج  يف  مؤقتة  زيادة 
خارج  من  املستدامة  غري  الطاقة  من  ومصادر  االستثامر  من 
املخيامت. وهذه األنظمة ال ميكن نقلها بسهولة، وهي معرضة 
الذي  األمر  املستمرة  الصيانة  إىل  حاجاتها  إىل  باإلضافة  للتلف 
يعد صعباً يف السياق املحيل ألنَّ هذه األنظمة ليست جزءاً من 

الثقافة املحلية. 

مقاومة  عىل  قدرتهم  الصحراويني  الالجئني  عن  املعروف  من 
باملهارات  يتمتعون  أنَّهم  كام  الديني،  وتسامحهم  الظروف، 
يفرس  ما  وهذا  خاملني.  من  يكونون  ما  أبعد  وهم  التنظيمية 
إقامة الالجئني لعدة مرشوعات من تلقاء أنفسهم منها مرشوع 
مزارع أشجار البان الزيتوين يف صحراء حامدة الذي تدعمه كثري 
من املنظامت غري الحكومية مبا يف ذلك منظمة أطباء بيطريون 
بال حدود يف إيطاليا وأفريقيا. وتتميز هذه األشجار التي هي من 
فصيلة البقليات بقدرتها عىل النمو يف ظروف شديدة الجفاف 
عىل  والحيوان  اإلنسان  من  لكل  الكثرية  فوائدها  إىل  باإلضافة 
حٍد سواء الحتوائها عىل الربوتني، وفيتامني ج، وعنرص الحديد، 
وغري ذلك من املغذيات الكبرية والدقيقة كام توفر هذه األشجار 

حلوالً مستدامة للتنوع الغذايئ وإثرائه. 

املخيامت  الحيوانات يف  أعداد كبرية من  أنَّ وجود  وال شك يف 
بحاجة إىل نظام بيطري محيل لضامن أفضل صحة ممكنة لكل 
من الحيوان واإلنسان. ومنذ عام 1996، تتوىل املديرية البيطرية 
التي تضم اآلن 24 عاماًل صحراوياً اإلرشاف عىل إجراءات الذبح، 
وإجراء دراسات استقصائية بشأن األمراض املنترشة التي تنتقل 
لصغار  العيادية  املساعدة  وتقديم  اإلنسان،4  إىل  الحيوان  من 
املربني، ورفع الوعي باملامرسات الجيدة إلدارة الرثوة الحيوانية 
ومع  املعدية.  األمراض  من  الوقاية  عىل  العمل  إىل  باإلضافة 
يف  قوية جداً  تبقى هناك رغبة  تكون محدودة،  املوارد قد  أنَّ 
التعاون بني املنظامت غري الحكومية والالجئني من أجل زيادة 
بعض  فهناك  األقىص.  الحد  إىل  املوارد  وزيادة  القدرات  نطاق 
ع،  ى الوادي امُلَتَصدَّ األمراض مثل الحمى املالطية، والسل، وُحمَّ
امُلَقوَّسات وهي من أكرث  الكلب، وداُء  وداء املشوكات، وسعار 
التصدي  من  بد  وال  والحيوان  اإلنسان  بني  انتشاراً  األمــراض 
غري  واملنظامت  البيطريني  األطباء  بني  الجهود  بتضافر  لعالجها 
إىل  وباإلضافة  الصحية.  الرعاية  تقدم  التي  الطبية  الحكومية 
البيطرية، هناك مستشفى وبنية تحتية للمراكز  التحتية  البنية 
املقيمني  لخدمة  برشية  صحية  مراكز  وستة  البيطرية  الصحية 
بالحيوانات  املرتبطة  األمراض  تقترص  الالجئني. وال  يف مخيامت 

تكون  قد  األليفة  الحيوانات  لكنَّ  فحسب  الحيوانات  عىل 
للعدوى  الناقلة  الحيوانات  بهذه  وُيقَصُد  للعدوى  أيضاً مصدراً 
يقصد  وال  املخيامت  بني  بحرية  تتجول  التي  والكالب  القطط 
أُجريت  التي  الدراسات  أظهرت  وقد  الداجنة.  الحيوانات  بها 
عىل السكان والقطط التي تعيش مع الصحراويني ارتفاع نسبة 
األجسام املضادة التي تواجه طفيليات داء املقوسات لكل من 

اإلنسان والقطط. 

إنَّ تبني مقاربات مثل مرشوع مزارع أشجار البان الزيتوين تفيد 
للظروف  شمولية  استجابة  وتقدم  والحيوان  اإلنسان  من  كاًل 
وعند  الصحراويني.  الالجئني  الحال يف مخيامت  االستثنائية كام 
التحديات  إىل  االنتباه  من  بد  ال  الغذائية،  املواد  سلة  مراجعة 
يف  الصحية  لألنظمة  ينبغي  كام  الحيوانية  بالرثوة  الخاصة 
والحيوان  لإلنسان  الصحية  الظروف  تستوعب  أن  املخيامت 
الفعال  التعاون  املحدودة وتعزيز  املوارد  نطاق  تعظيم  بهدف 
املنظامت  بني  كام  الحكومية  غري  املنظامت  مختلف  بني 
الالجئني  مخيامت  وتعد  أنفسهم.  والالجئني  الحكومية  غري 
والحيوان  اإلنسان  أدوار  أنَّ  كام  استثنائية  حالة  الصحراويني 
باعتبارها  البحث  من  مبزيد  جديرة  الالجئني  مخيامت  داخل 

موضوعات ذات منظور أوسع نطاقاً.

giorgia.angeloni@gmail.com جورجيا أنغيلوين 
 منظمة أطباء بيطريون بال حدود- إيطاليا 

www.veterinarisenzafrontiere.it ونائب رئيس منظمة 
 أطباء بيطريون بال حدود-الشبكة الدولية 

www.vsf-international.org

j.carr.2@research.gla.ac.uk جينيفر كار 
www.gla.ac.uk مرشحة لنيل درجة الدكتوراه, جامعة غالسكو

تتقدم املؤلفات بالشكر إىل سارا دي ليلو وأليساندرو بروغليا 
للمعلومات التي قدموها إلثراء هذه املقالة.

UNHCR )2018( Operational Update: Algeria, 1 January–31 March 2018 .1
http://bit.ly/UNHCR-Algeria-2018

 Wilson A )2014( ’Ambiguities of space and control: when refugee camp .2
 and nomadic encampment meet.‘ Nomadic Peoples 18 )1(: 38-60. 

DOI: 10,3197 /np.2014.180104
ل( )الغموض املكتنف للمساحة والسيطرة: عندما يلتقي مخيم الالجئني بتخييم البدو الرُّحَّ

 WFP )2017( WFP Algeria Country Brief, August 2017 .3
)إحاطة قطرية عن الجزائر- منظمة األغذية العاملية- أغسطس/آب 2017(

http://bit.ly/WFP-Algeria-2017
4. األمراض حيوانية املنشأ )zoonoses( هي أمراض ميكنها أن تنتقل من الحيوانات إىل 

اإلنسان.

ell3sf
FMR cc


