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وأفضل طريقة لتوفري املساعدة املالمئة للبرش والحيوانات بعد
الكوارث هي من خالل تقديم املشورة للناس أنفسهم فهم يف
النهاية املستخدمون للمساحة واملالكون للحيوانات .ويعرفون
متاماً املواد املطلوبة والرضورية لبناء املآوي املناسبة لحيواناتهم
كام يعرفون التصميم املفضل لها ،بل حتى َّأن بعضهم قد يتمتع
الرا الشواورة l.alshawawreh@napier.ac.uk
أص ًال مبهارات األعامل اإلنشائية والبناء.
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ،كلية الهندسة والبيئة املبنية،
وال شك يف َّ
أن بناء مآوي الحيوانات املناسبة سيخفف من احتاملية جامعة أدنربه نابري www.napier.ac.uk
حدوث املشكالت الصحية ضمن التجمعات .أما عن مستوى
 .1يركز بحث املؤلفة أساساً عىل املآوي البرشية ،ومع ذلك ،ظهرت أدلة تفيد إىل َّأن
التخطيط ا ُملس َّبق الذي ميكن فعله
ِ
كمتطلب من متطلبات مآوي الحاجة لتأمني مآ ٍو للحيوانات ال يقل أهمية عن الحاجات البرشية.
الحيوانات يف التهجري ،فسوف يعتمد عىل طبيعة حالة الطوارئ www.livestock-emergency.net/download/1788/ .2
والتعاون مع املجتمع املضيف .ومع ذلك ،البد من الرتكيز عىل رفع

الوعي بني املالكني تجاه جميع القضايا املرتبطة بصحة حيواناتهم
وحاجات مآويهم َّ
هجرين يف مخيامت الالجئني
ألن ذلك سيساعد ا ُمل َّ
عىل التعايش مع الحيوانات بطريقة مأمونة وسليمة واالستمرار يف
االستفادة من التعامل مع تلك الحيوانات.

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.
حسـن مـن صحـة
ميكـن للحيوانـات يف مخيمات الالجئين أن ُت ِّ
ٌ
وسـلعة تبـاع وتشترى
اإلنسـان ورفاهـه ،فهـي مصـدر للغـذاء
لقـاء الحصـول على السـلع األخـرى أو أداة اسـتثامرية .وميكـن
للحيوانـات أن تكـون مصـدراً للراحـة النفسـية 1فقـد تسـاعد
الالجئين على املحافظـة عىل هويتهـم الثقافية وقد تسـاعد أيضاً
يف بـدء الالجئين لحيـاة طبيعية .ومثال ذلك الالجئون السـوريون
يف املخيمات يف األردن فهـم على اسـتعداد بـأن يرصفوا جـزءاً ال
بـأس بـه من دخلهم الشـهري لقـاء حصولهم عىل طائ ٍر يؤنسـهم
بزقزقتـه َّ
ألن مثـل هـذا الطائـر يف الثقافـة السـورية هـو الـذي
يحـول املنـزل إىل بيـت دافئ .لكنَّ قرب املسـاحة بين الحيوانات
ٌ
ضعـف عـام
واإلنسـان قـد تكـون مصـدراً للخطـر أيضـاً ،وهنـاك
يعتري فهـم املخاطـر التـي ترتتـب على وجـود الحيوانـات يف
مخيمات الالجئين.
منـوذج للصحـة العامـة نشره يف عـام  1991دالهغريـن
ويقـدم
ٌ
ووايتهيـد مقاربـ ًة لتوضيـح املصـادر املحتملة للمخاطـر املرتبطة
بوجـود الحيوانـات يف مخيمات الالجئين 2.ويبين هـذا النموذج
َّأن حـاالت عـدم املسـاواة يف الوضـع الصحـي للنـاس تحددهـا
سمات مجتمعـة ثقافيـة وسياسـية وبيئية واجتامعيـة وفردية إذ
تؤثـر هـذه العوامـل يف كلٍ مـن املخاطـر املاثلة أمـام الفرد الذي
يحتـك بالحيوانـات كما تؤثـر يف تعرضـه لألمـراض وقدرتـه على
الوصـول إىل املصـادر الرضوريـة لالستشـفاء.

البيئة السياسية/التنظيمية :عىل أوسع نطاق يف هذا السيناريو،
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 آث ٌر يف
الصحة البرشية والحيوانية كام َّأن كفاءة إدارة التفاعالت البرشية
واإلنسانية والحيوانية ستعتمد عىل الهيئات والجهات املوجودة
يف امليدان ودرجة خرباتها يف هذا املجال .فعىل سبيل املثال ،قد ال
يكفي التطعيم وحده ملنع فاشيات األمراض لدى القطعان َّ
(ألن
نجاح برنامج التطعيم يعتمد أيضاً عىل جوانب أخرى مثل تغطية
برنامج التطعيم وتوقيته) لكنَّه عىل أي حال ميكن أن يخفف
املخاطر.
البيئة املادية :ميكن للبيئة التي يسافر فيها الناس وبيئة املخيم
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
مائية تشجع املالريا .ومبا َّأن أفغاَنستان ن َّف َذت يف السابق برنامجاً
ناجحاً يف السيطرة عىل املالريا قبل الحرب السوفيتية األفغانية ،مل
يكن لدى الالجئني الواصلني إىل باكستان أي مناعة تجاه املرض.
وهكذا ،أصبحت العائالت القادمة مع حيواناتها واملخيامت التي
ازداد عدد رؤوس املاشية فيها تعاين من انتشار أكرب للمالريا َّ
ألن
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املاشية قدمت مصدراً جاذباً للبعوض الذي يتغذى عىل الدم فزاد
ذلك من تعداد البعوض 3.وعىل العموم ،قد تتعرض الحيوانات التي
تفر من أصحابها وترشد منهم إىل أنواع جديدة من األمراض التي
مل تكن لديها أي مناعة تجاهها أو قد تنقل بنفسها أمراضاً تعرض
الحيوانات املحلية لخطر اإلصابة بها.
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إىل اإلنسان عىل سبيل املثال وقد يؤدي ذلك إىل مخاطر عىل إصابة
اإلنسان ببعض أنواع الديدان الرشيطية .وتزداد مخاطر اإلصابة
بوجود البقر التي قد تدوس عىل الناس أو تركلهم وكذلك الكالب
التي قد تعضهم .ويساهم يف هذه املخاطر التي تجلبها الحيوانات
املزاج العام للحيوان الفردي أو نوعه وساللته واعتياد صاحبه عىل
التعامل معه .ويف الوقت نفسه ،ميكن لجندر الشخص وعمره
وشخصيته وصحته أن تؤثر يف هذا الخطر وتعدله .ومثال ذلك
َّأن النساء والفتيات يف كثري من الثقافات مسؤوالت عن املجرتات
الصغرية (كالغنم واملاعز) والدواجن يف حني يتوىل الرجال رعاية
املوايش.

وميكن للبيئة املبنية أن يكون لها أث ٌر يف مستوى خطر التفاعالت
البرشية الحيوانية .ونادراً ما يوضع يف الحسبان موضوع حضور
الحيوانات يف تصميم مخيامت الالجئني .ففي مخيم الزعرتي يف
األردن ،عىل سبيل املثال ،طور الناس طرقهم الخاصة من أجل
تربية الدواجن وغالباً ما يكون عن طريق تحويل السكن البرشي
ً
لهذا الغرض .وبعدم وجود هذه الفضاءات واملساحات املناسبة وميكن استخدام النموذج املحدد آنفا لوضع خرائط منهجية
واملخصصة للحيوانات ،قد تضعف خدمات اإلصحاح ويرتفع خطر للمخاطر (واملنافع) املتأتية عن التفاعالت بني البرش والحيوانات يف
اإلصابة باألمراض للحيوانات ونقل بعض هذه األمراض إىل البرش .سياق الهجرة القرسية وتحديد كيفية خفض هذه املخاطر سواء عىل
مستوى اتخاذ القرار بشأن موقع املخيامت أم يف تصميمها أو يف
البيئة االجتامعية :العوامل االجتامعية املحددة لتعرض الشخص إنشائها وإدارتها أو عىل املستوى الفردي .ومع َّأن هناك سياسات
للخطر .ومثال ذلك َّأن الثقافة والتقاليد والعادات الدينية تؤثر يف قامئة حول كيفية تقييم تلك املخاطر ،تقدم اإلرشادات التوجيهية
كيفية ذبح الحيوانات وتحديد الشخص الذي يفعل ذلك وتحدد واملعايري الخاصة بالرثوة الحيوانية يف أوضاع الطوارئ إرشادات
طريقة إعداد اللحوم واستهالكها .وقد يؤدي ذلك بدوره إىل تغري شاملة وقوائم للتحقق و ‘شجرات القرارات’ املرتبطة بحامية املوايش
نوع خطر األمراض املعدية والتعرض لخطر اإلصابة الجسدية نتيجة خالل مختلف مراحل االستجابة لحالة الطوارئ4.وكذلك ،وضعت
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني دلي ًال حول تربية
التعامل مع الحيوانات.
املوايش والحيوانات ،ويغطي الدليل موضوعات مشابهة لكنَّ تركيزه
وهناك املواقف واالعتقادات املتعلقة باملامرسات حول الحيوانات يقع عىل املاشية والدواجن5.وال تقدم معايري التخطيط للمخيامت
مثل التصورات الخاصة بكفاءة التطعيامت وهي تتأثر باملجتمع التي قدمتها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أي
املبارش أو األرسة وقد يكون لها دو ٌر يف تحديد احتاملية مشاركة توجيهات رصيحة بشأن توفري مكان للحيوانات ،لكنَّها تقرتح أن
الشخص يف السلوكات التي قد تخفض من الخطر .وإضافة إىل تكون األماكن املخطط لها أ) خالية من املناطق التي قد تزيد البيئة
ذلك ،قد يحتاج املرء إىل االعتامد عىل الشبكات االجتامعية (لغاية فيها من خطر انتشار األمراض التي تحملها الحيوانات مثل املالريا
6
التمويل والحصول عىل املعلومات واالتصال باألشخاص وغريها) من وب) أن تتيح مساحة للزراعة صغرية النطاق.
أجل الوصول إىل املصادر مثل الرعاية البيطرية التي ستساعد أيضاً
يف خفض الخطر .ومن هنا ميكن لألفراد الذين يعيشون باملخيامت ومراقبة الحيوانات التي تعيش يف مخيامت الالجئني أو فيها هي
مع العائلة املمتدة أن يحصلوا عىل املساعدة بأرسع مام ميكن ألي الخطوة األوىل يف إدارة املخاطر .وميكن أن يشارك يف عد الحيوانات
شخص أخر أن يحصل عليها إذا كان معزوالً أو إذا وصل مؤخراً إىل وإعداد التقييامت الصحية لها املتخصصني البيطريني املحليني إضافة
املخيم .وميكن للدعم االجتامعي أن يخفض من أثر فقدان الحيوانات إىل املتدربني يف الكشف عن األمراض من املنظامت البيطرية الدولية
وغري الحكومية واملجتمعات املحلية املربية للحيوانات .ومع َّأن
وتحسني التعايف من اإلصابة واألمراض الناتجة عن الحيوانات.
تقييم املخاطر يف تربية املوايش أمر مهم جداً ،يجب عىل النامذج
السامت الشخصية :من املحتمل أن يؤدي التوتر املرتبط باإلجالء أن تتضمن أيضاً تحديد املخاطر الناجمة عن تعامل اإلنسان مع
وبيئة املخيم إىل اإلرضار مبناعة الحيوانات والبرش .وإذا ما امتدت الحيوانات األخرى التي تعيش يف املخيامت (مثل الكالب والقطط
فرتات التوتر ،قد يصبح البرش والحيوان أكرث عرضة لبعض أنواع والطيور التي قد تعيش يف الجوار) .وعىل نطاق أوســع ،ميكن
األمراض التي تحملها األبقار مثل الحمى املالطية أو السل التي االستعانة باملتخصصني البيطريني يف التخطيط لتجمعات الالجئني
قد ال متثل خطراً يف األوضاع الطبيعية .وتعتمد السامت األساسية وإدارتها لغايات تقييم الحاجات األساسية وتنسيق االستجابات
للمخاطر عل نطاق الحيوانات املحتفظ بها يف املخيم وما إذا كانت املحلية التي قد تتضمن التثقيف حول الحيوانات وتوفري الخدمات
الكالب واملاشية موجودة يف أماكن قريبة بعضها إىل بعض أو قريبة للحيوانات مثل الغذاء واملاء واملأوى والرعاية الطبية األساسية.
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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 َّأن تعود بالفائدة عىل الطرفني معاً.
تقـع مخيمات الالجئين الصحراويين بالقـرب مـن تجمـع الصحراويـة عـن السـنة السـابقة َّ
وأن هذه الزيـادة أتاحت فرصة
تنـدوف الجزائـري وقـد تجـاوزت نطـاق املخيمات إىل املـدن إضافـة اللحـوم إىل الوجبـات الغذائيـة بين الحين واآلخـر.
منـذ النُّـزوح الجامعـي لالجئين الصحراويين يف عـام  1975إذ
عبر أالف األشـخاص عقـب ال ِّنزاع يف الصحراء الغربية اإلسـبانية ويشير البحـث الـذي أجرتـه أليـس ويلسـون إىل اعتيـاد معظـم
سـابقاً حـدود الجزائـر ودخلوهـا واسـتوطنوا يف مخيمات الالجئين الصحراويين يف املنفـى (منـذ الطفولـة أو يف العهـد
الالجئين .وبعـد مـرور أربعين عامـاًُ ،تقـدِّر املفوضية السـامية القريـب) على الحيـاة البدويـة يف املخيمات وعلى عمليـة
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين عـدد سـكان املخيـم بحـوايل التوطين التـي سـتنقلهم مـن حالـة الرتحـال إىل حالـة اإلقامـة
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 173600الجـئ.
وهـو أمـر مسـتحدث نسـبياً بـدأ يف منتصـف السـبعينيات وأوائل
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الثامنينيات .ومـع ذلـك ،يف أثنـاء التَّهجري الجامعـي األول ،مل ينقل
ويكتنـف كل حالـة مـن حـاالت التَّهجير القسري الجامعـي الالجئـون سـوى عدداً ً
قليلا من الحيوانـات ،وبحلـول العقد األول
مجموعـة فريـدة مـن الظـروف وينشـأ عنهـا تحديـات صحيـة مـن القـرن الواحـد والعرشيـن ،ظلـت مامرسـة الرعـي املتنقـل
مختلفـة .ومـع ذلـك ،يتوجـه منظـور املجتمـع اإلنسـاين الـدويل محـدودة ال سـيام بسـبب طبيعـة البيئـة غير املضيافـة.
وتركيـزه وقـت األزمـات على اإلغاثـة اإلنسـانية وعلى كل مـا
يتعلـق بالبشر وحدهـم .وهكذا ،تكـون حاجات البشر يف وقت وملـا كانـت مخيمات الالجئين مقامـة يف وسـط الصحـراء ،فهـي
اشـتداد األزمـة هـي مـا تحـدد مالمـح االسـتجابات ،إذ يعمـل تحـرم السـكان مـن األمـل يف تحقيـق االكتفـاء الـذايت مـن الغـذاء
املجتمـع اإلنسـاين الـدويل على توفير الغـذاء ،واملـاء ،والحاميـة ،مـا يجعلهم يعتمـدون كثرياً عىل املسـاعدات الدوليـة .ويف الواقع،
واإلصحـاح ،والرعايـة الطبيـة للبشر .وال يعنـي ذلـك تجاهـل ال ميكـن لهـؤالء السـكان ضمان بقائهـم دون دعـم يف مثـل هـذه
وجـود الحيـوان بل الحظنـا َّأن املنظامت اإلنسـانية تذكر ذلك يف الظـروف إال مـن خلال مامرسـات الرتحال ،لكـنَّ طبيعة السـكون
تقاريرهـا الرسـمية وتقييم الحاجات .فعىل سـبيل املثال ،أشـارت وعـدم الرتحـال التـي تفرضهـا مخيمات الالجئين تعرقـل هـذه
إحـدى البعثـات التابعـة لجمعيـات الصليـب األحمـر يف يونيـو /املامرسـات وتقيدهـا .ومـع ذلـك ،ميكـن القـول َّإن هـذه الظروف
حزيـران  1977إىل وجود زيـادة يف أعداد الحيوانات يف املخيامت أدت إىل ظهـور اسـتجابات جديـدة يقودهـا الالجئـون بأنفسـهم.

