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الخيليات العاملة يف مخيامت الالجئني
باتريك ج بولوك

تقدم مخيامت الالجئني فرصاً جيدة للتعاون بني املنظامت اإلنسانية ومنظامت الرفق بالحيوان مبا فيه
للمهجرين وحيواناتهم العاملة.
منفعة
َّ
تشري التقديرات إىل وجود ما يزيد عىل مائة مليون من الخيليات جوعاً بسبب نقص الغذاء .وحتى هذه اللحظة ،مل ُي َ
نش سوى عددٌ
العاملة التي تضم الخيول والحمري والبغال يف أجزاء من العامل محدود جداً من اإلرشادات التوجيهية والربوتوكوالت للمساعدة يف
ال تتلقى الرعاية البيطرية الكافية 55 :مليون حصان ( %84من تحسني إدارة األوضاع املامثلة ملا حدث يف السودان بصورة أفضل.
إجاميل الخيول يف العامل) ،و 41مليون حامر ( ،)%98و 13مليون
بغل ( .)%96وتوفر هذه الخيول ،والحمري ،والبغال وسائل النقل ويف البيئات ذات املوارد املحدودة ،تأيت الحيوانات يف املرتبة الثانية
والطاقة الزراعية ورمبا تكون يف كث ٍري من الحاالت مصدر الدخل بعد البرش ،ولعل ذلك منطقي .لكنَّ األمر يختلف يف أبو شوك،
الوحيد ألصحابها الذين يعيش كث ٌري منهم يف فقر .وتشري التقديرات فكام أشار الطبيب البيطري تيس سربايسون “نظراً النعدام التعاون
إىل َّأن نسبة كبرية من سكان العامل ُتقدَّر بـ  %50يعتمدون عىل بني منظامت اإلغاثة اإلنسانية ومنظامت الرفق بالحيوان ،لقيت
الطاقة الحيوانية كمصد ٍر رئييس للطاقة املستخدمة يف الزراعة الحمري حتفها دون داع وماتت بشقاء ،وفقد مالكوها مبوتها يف كثري
1
من الحاالت وسيلتهم الوحيدة لالنتقال أو لكسب قوت يومهم”
والنقل.
وفقدوا حب ًال مه ًام من حبال النجاة ملستقبلهم خارج املخيم .ويف
وتعمل كث ٌري من املجموعات واملنظامت غري الحكومية واألفراد دارفور ،تدخلت جمعية حامية الحيوانات يف الخارج من أجل
عىل تحسني الظروف الصحية والرعاية للخيليات العاملة يف توفري األعالف والرعاية البيطرية األولية واستطاعت الحيوانات
جميع أنحاء العامل .ويتضمن هذا العمل توفري الرعاية البيطرية املتبقية يف مخيم أبو شوك أن تنجو من املوت املحقق .ومع ذلك،
وتدريب الجراحني البيطريني املحليني وماليك الخيليات .ومع ال يتوافر لدينا سوى معلومات ضئيلة جداً عن أعداد الخيليات
ذلك ،حتى يومنا هذا ال يتوافر سوى القليل من املعلومات عن العاملة املستخدمة يف السفر سواء من أم إىل مخيامت الالجئني يف
هجرين ومخيامت الالجئني .أي مكان يف العامل .وباإلضافة إىل ذلك ،ال نعرف الكثري عن مصري
أعداد الخيليات العاملة املرتبطة با ُمل َّ
ويسعى مرشوع ‘البرش والحيوانات يف مخيامت الالجئني’  -من هذه الخيليات العاملة بعد وصول أصحابها إىل املخيامت.
املهجرين
بني أمور أخرى  -إىل تحديد أعداد الخيليات العاملة مع َّ
كام يسعى إىل تحديد حاجات هذه الحيوانات من ناحية الكم وملا كان من املعرتف به َّأن فقدان الالجئني لدوابهم يعني عدم
ترجيح عودتهم إىل ديارهم 2،فقد حان الوقت لعمل أي يشء
والوقوف عىل التحديات التي تواجهها.
لتحديد نطاق تهجري الحيوانات لنعرف مصريها ووضع أطر
ومع َّأن الخيليات السليمة صحياً واملرعية رعاية تامة متثل أصوالً مرجعية لالستجابة إىل وجود هذه الخيليات العاملة .ويف هذه
ملالكيها ،فكث ٌري ممن ميلكون هذه الخيليات فقراء لدرجة ال تسمح السياق ،تقع املنظامت اإلنسانية يف موقع مناسب للعمل مع
لهم الوصول حتى إىل املعلومات املتعلقة بالرعاية الحيوانية وغالباً منظامت الرفق بالحيوان نظراً ألنها تستخدم غالباً معدات
ما يعيشون بعيداً عن أي شكل من أشكال الرعاية البيطرية .وقد متشابهة ولها مصلحة مشرتكة يف ‘الصحة الواحدة’( 3الجهد
يكون هذا هو الحال عىل وجه الخصوص يف األماكن التي هُ ِّج َر التعاوين للتخصصات املتعددة التي تعمل عىل املستوى املحيل
إليها الناس سواء أكان ذلك يف مخيامت الالجئني ،أم التجمعات غري واإلقليمي والعاملي للوصول إىل مستوى مثايل من الظروف
الرسمية ،أو أماكن أخرى حيث يكون وصولهم إىل الرعاية البيطرية الصحية لإلنسان والحيوان والبيئة عىل ح ٍد سواء) .وحتى اآلن،
ال يوجد سوى عددٌ قليل جداً من األمثلة عىل ذلك ,5,4ومع ذلك،
محدوداً أو معدوماً.
تعد مخيامت الالجئني فرصة كبرية للمنظامت البيطرية ومنظامت
هجرين
هجرين الرعاية الحيوانية إلحداث تغيري طويل األجل يف حياة ا ُمل َّ
ويف عام  ،2003ساهم حوايل  14ألف حامر يف نقل أرس ا ُمل َّ
بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية يف مخيم أبو شوك لالجئني وحيواناتهم.ورمبا ميتد التعاون ليشمل تطوير ودمج وتقييم أدوات
يف دارفور يف السودان .وبعد مرور مثانية عرش شهراًُ ،أف ِي َد أ َّنه الفحص وطرق التشخيص املشرتكة واألدوية واللقاحات وأنظمة
مل يبق منهم سوى  2300حامر نجا من املوت .وأشارت جمعية املراقبة وسياسات الوقاية من األمراض حيوانية املصدر وكيفية
حامية الحيوانات يف الخارج إىل َّأن  %84من هذه الحمري ماتت التعامل معها والسيطرة عليها.
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هجرين يف العامل اليوم،
ومع وجود هذه األعداد غري املسبوقة من ا ُمل َّ
يبدو أ َّنه من املنطقي جداً افرتاض زيادة أعداد الحيوانات التي
ترضرت هي األخرى من عمليات التهجري هذه .ويتوىل قسم دعم
املعلومات والتنسيق امليداين يف املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني مهمة تتبع أعداد األشخاص الذين يضطرون إىل
النزوح والهجرة كل عام ومبا أ َّنه يسهل التعرف عىل الخيليات
وتحديدها فسيسهل تسجيل وجودها ومعرفة أعدادها .وما من
شك يف َّأن 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
من الحيوانات املنسية وملالكيها الذين يعتمدون عليها يف جل
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.
تتمثل إحدى أهم التحديات التي تواجه االستجابة يف حاالت
الطوارئ بالتخطيط للدعم بعيد األمد .لكنَّ الحيوانات يف مخيامت
الالجئني ال تعاين من ضعف هذا الدعم فحسب ،بل قد تلقى يف
بعض األحيان اإلهامل التام خالل االستجابة األولية .وليس ذلك
مستغرباً ،فال شك َّأن رفاه اإلنسان له األولوية عىل رفاه الحيوان،
لكننا ال نستطيع أن ننكر أن الحيوانات أيضاً تساهم برفاه اإلنسان.
ويف معظم حاالت الطوارئُ ،ي ِ ُ
حض الالجئون حيواناتهم معهم إىل
املخيامت ،أو يبدؤون برشاء الحيوانات والتجارة بها بعد فرتة وجيزة
من وصولهم إىل املآوي الجديدة 1.ويف املراحل األولوية لحاالت
الطوارئ ،قد يركن الالجئون إىل االعتامد كلياً عىل منظامت الدعم،
ثم يسعون يف الوقت نفسه للبحث عن طرق كسب أقواتهم.
وتوفر الحيوانات مساهم ًة مهم ًة لسبل كسب رزق اإلنسان ،سوا ًء
أكان ذلك ألهداف الرعي أم ملن يبيع الحيوانات ويشرتي منتجاتها،
ويتاجر بها ،أو من يوفر العلف والخدمات األخرى لها ،أو من
يستخدم الحيوانات للتنقل إضافة إىل نشاطات األمن والثقافة،

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

أهم االعتبارات

يفهم الالجئون أهمية الحيوانات يف تأسيس حياتهم الجديدة يف
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

