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إطراء على الكتاب...

»هذا الكتاب الذي يتخذ طابع الدليل يعد إضافة مرحب بها في املنشورات اآلخذة في التزايد في مجال 

العمل اإلنساني نظراً لتركيزه على إنقاذ احلياة فضالً عن سبل العيش التي ترتكز على املاشية مبا في ذلك 

األصول )احليوانات( التي تعتمد عليها. ويستعرض الكتاب مجموعة قوية احلجة من اإلرشادات املدعمة 

باملفاهيم والسبل الوجيهة التي تشير إلى توقيت استخدام التدخالت القائمة على املاشية ومكانها 

واملستهدفني منها أثناء الطوارئ. سيحقق الدليل أقصى استفادة للعاملني في اخلطوط األمامية من 

مجال العمل اإلنساني فضالً عن واضعي السياسات الذين يحددون توقيت املعونة اإلنسانية املطلوبة 

في أي حالة طارئة ونوعيتها«.

 Emory Universityأستاذ األنثروبولوجيا ومدير دراسات التنمية، جامعة إموري ،Peter D. Little

“من واقع خبرتي أن وكاالت عديدة تتعامل مع الطوارئ اخلاصة باملاشية بطرق متنوعة. وقد تسبب غياب 

اإلرشادات واملعايير العامة في أغلب األحيان في ظهور برامج غير مسئولة داخل هذه الوكاالت وفيما 

بينها. وكتاب املعايير واإلرشادات  في الطوارئ اخلاصة باملاشية )LEGS( من شأنه متكني هذه الوكاالت 

مثل وكالة أوكسفام من توفير برامج معنية باملاشية أكثر مالءمة وعلى قدر أكبر من املسئولية وأكثر 

اتساقاً وأفضل من حيث جودتها. وهذا بالشك سيعود بنفع أكبر على أولئك الذين تستهدفهم هذه 

البرامج”.

Lili Mohiddin، طوارئ األمن الغذائي وسبل العيش، قسم املساعدات اإلنسانية، أوكسفام، بريطانيا

في  األخرى مقدمة  تلو  إرشادات خطوة  إلى  واملعلومات  اخلبرات  كنٍز من  الدليل في حتويل  “ينجح هذا 

تسلسل منطقي ألي شخص يسعى إلى االستجابة أو جتنب كوارث إنسانية تتعلق بأصحاب املاشية 

وحيواناتهم. كما ميثل الكتاب عالمة مميزة للممارسة اجليدة التي ستنقذ بالشك حياة كثيرين فضالً 

عن سبل العيش”.

 Tim Leyland، مستشار الثروة احليوانية والزراعية، وزارة التنمية الدولية، بريطانيا

يتناول املعايير واإلرشادات في الطوارئ اخلاصة باملاشية )LEGS( أحد اجلوانب التي كثيراً ما تُهمل عند 

عند  العيش  سبل  بُعد  االعتبار  في  يضع  ألنه  نظراً  قيمته  في  ثري  أنه  كما  اإلنساني.  العمل  تطبيق 

االستجابة للكوارث، فضالً عن أنه يقدم إطاراً يقبل التطبيق إلى حد كبير الستجابة تقوم على فكر 

مورد  فهو  ثم  ومن  ممارسني  بواسطة  ُمعدة  ممارسني  تستهدف  وثيقة  الكتاب  يعد  كما  األفق.  واسع 

وغيرها”. أفريقيا  في  املاشية  مربي  تواجه  التي  املتزايدة  للتحديات  لالستجابة  املدعوين  ألولئك   مهم 

Sara Pantuliano، مدير مشروع، معهد التنمية اخلارجية
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اخملطط العام لكتاب 
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2

ما هي املعايير واملبادئ التوجيهية في الطوارئ املتعلقة باملاشية )LEGS( ؟

العامة  املبادئ  من  مجموعة   )LEGS( باملاشية  املتعلقة  الطوارئ  في  التوجيهية  واملبادئ  املعايير  تعد 

واملعايير الدولية املتعلقة بتصميم وتنفيذ وتقييم التدخالت املتعلقة باملاشية بغرض مساعدة األشخاص 

العيش  سبل  أهداف  على  واملعايير  املبادئ  من  اجملموعة  هذه  وتقوم  اإلنسانية.  الكوارث  من  املتضررين 

 الرامية إلى تقدمي مساعدة سريعة حلماية أصول املاشية في اجملتمعات املتضررة من الكوارث وإعادة بنائها.

العيش من خالل  إنقاذ سبل  إنقاذ حياة كثيرين وكذلك  إلى دعم  ثم، فكتاب LEGS يهدف        ومن 

الطوارئ،  باملاشية في حاالت  املتعلقة  التدخالت  أنسب  املساعدة في حتديد  رئيسيتني:  استراتيجيتني 

فضالً عن تقدمي معايير ومؤشرات ومالحظات توجيهية لتلك التدخالت بناء على املمارسات اجليدة.

LEGS جذور املعايير

نبعت عملية LEGS من واقع إدراك أنه برغم اعتبار املاشية أحد األصول البالغة األهمية في سبل العيش 

بالنسبة للبشر في كافة أنحاء العالم كما أن التدخالت املتعلقة باملاشية غالباً ما تكون إحدى سمات 

استجابات اإلغاثة، فإنه حتى تاريخه ليست هناك مبادئ توجيهية عامة متوفرة على نطاق واسع ملساعدة 

اجلهات املانحة أو مديري البرامج أو اخلبراء التقنيني في تصميم أو تنفيذ التدخالت املتعلقة باملاشية في 

احلاالت اإلنسانية. في الوقت نفسه تدرك املعايير LEGS أن النزعات املناخية تتسبب في حدوث كوارث 

 إنسانية مبعدل أكبر وأكثر تنوعاً وتؤثر بصفة خاصة على اجملتمعات التي تعتمد اعتماداً كبيراً على املاشية.

امليثاق اإلنساني واملعايير الدنيا في مجال االستجابة        تعكس املعايير LEGS صورة عملية تنمية 

املعايير LEGS تقوم على مساهمة وكاالت  )2011(. ومن ثم، فإن صياغة  اإلنسانية� مشروع “اسفير” 

 LEGS متعددة، وآراء واسعة النطاق، وبوتقة من اخلبرة التطبيقية. وقد وضع التصميم الفني لكتاب

بحيث يضمن استكماله لدليل “اسفير”.

من ينبغي أن يستعمل املعايير LEGS؟

املعايير  الكوارث.. وتستهدف  باملاشية في  املعنية  بالتدخالت  املعنيني  املعايير LEGS جميع  تستهدف 

LEGS بصفة خاصة املنظمات غير احلكومية والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف وكذلك احلكومات 

التي تقوم بتنفيذ تدخالت الطوارئ في مناطق تُستمد سبل العيش فيها جزئياً أو كلياً من املاشية. كما 

تُعنى املعايير LEGS بصناع السياسات والقرارات داخل اجلهات املانحة والوكاالت احلكومية، حيث يؤثر 

التمويل وقرارات التنفيذ على االستجابة للكوارث. كما تُخاطب املعايير LEGS فئة ثالثة هي املؤسسات 

التعليمية واملؤسسات اجملتمعية.

LEGS ما الذي تغطيه املعايير

تركز املعايير LEGS على التداخل بني الطوارئ واملاشية وسبل العيش كما يهدف إلى إضافة بُعد سبل 

العيش إلى أعمال اإلغاثة القائمة على املاشية في حالة الكوارث. من منظور عاملي، يعد حتسني تخطيط 

برامج إغاثة املاشية في اجملتمعات التي تعتمد اعتماداً كبيراً في سالمتها االقتصادية واالجتماعية على 

املاشية من االحتياجات املُلحة. تغطي املعايير LEGS التدخالت املتعلقة باملاشية في هذه املناطق، لكنها 

 تدعم املاشية في اجملتمعات الزراعية املستقرة فضالً عن املاشية التي يربيها الناس في املناطق احلضرية.
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     تتضمن املعايير LEGS منظوراً عاملياً رغم أنه من املدرك أن الطبعة األولى متيل مبدئياً نحو اخلبرة 

املستمدة من بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، وذلك يرجع إلى حد كبير إلى أن نسبة كبيرة من 

الوثائق املتاحة بسهولة واملتعلقة باالستجابة املتعلقة باملاشية تُستمد من الدروس املستفادة من تلك 

املنطقة. من املتوقع أن تسفر عملية املراجعة عن املزيد من املعلومات ، كما إن دراسات احلاالت ستسهم 

الالحقة. الطبعات  في  فعالية  أكثر  بصورة  أخرى  مجاالت  لتغطي  التركيز  بؤرة  توسيع  في   بدورها 

      تقوم املعايير LEGS، مثلها في ذلك مثل “اسفير”، على نهج حقوقي والسيما احلق في الغذاء واحلق 

في مستوى معيشة جيدة. وبعبارة أخرى، يحق للفئات السكانية املتضررة من الكوارث حماية سبل 

عيشها.   

اإلطار 0-1   التحديات اخلاصة بالتفكير في الطوارئ من منظور يقوم على سبل العيش

إن انتهاج منظور يقوم على سبل العيش في حاالت االستجابة اإلنسانية يبرز احلاجة 

إلى وضع روابط أوثق بني اإلغاثة والتنمية، على سبيل املثال من خالل التأهب للكوارث 

واإلصالح بعد الكوارث. عادة ما يهمل منظور سبل العيش احلدود الفاصلة التي اعتادت 

الفصل بني التخطيط لإلغاثة والتنمية، وهو فصل مازالت متارسه العديد من الوكاالت 

حتى تاريخ كتابة هذه السطور، وذلك يتمثل في تركيباتها التنظيمية وسياساتها. غير 

أن بعض اجلهات املانحة واملنظمات غير احلكومية تتجه نحو قدر أكبر من الشمولية 

االجتماعية  احلماية  أنظمة  مثل  التطوير  قيد  جديدة  مناهج  وثمة  التخطيط،  في 

التي  باملناخ  املرتبطة  التأمني  وبرامج  للرعاة،  السالمة(  شبكات  )أو  النطاق  الواسعة 

تستهدف حماية املزارعني وأصحاب املاشية ضد اجلفاف.

اخلاصة  التدخالت  جودة  حتسني  في   LEGS املعايير  في  الرئيسي  التركيز  يتمثل      

باملساعدات اإلنسانية، ومن ثم فالتعرض للقضايا املعنية بالربط بني اإلغاثة والتنمية 

تخرج  املاشية  ملربي  األجل  طويلة  التنمية  عليها  تنطوي  التي  الكثيرة  التحديات  أو 

عن مقام هذا الكتاب. يتسم العديد من هذه القضايا بالتعقيد ومازال غير محسوم 

وموضعاً جلدل متواصل مبا في ذلك على سبيل املثال االستدامة املستقبلية للرعاة في 

أجواء هشة تعاني من حاالت طوارئ مزمنة نتيجة للتغير املناخي.

     تُقر املعايير  LEGS بعدم وجود إجابات قاطعة لهذه األسئلة ، لكنها حتاول حتسني 

مبادرات  سياق  في  العيش  سبل  مبنظور  بالنهوض  وذلك  للطوارئ  االستجابة  جودة 

اإلغاثة السريعة واالعتراف بالعالقة التي تربطها بالتخطيط الطويل األجل.
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      كما أن منظور سبل العيش املطروح في املعايير LEGS يعني أن املبادئ التوجيهية ال تقتصر في 

تركيزها على االستجابة املباشرة للكارثة في األوضاع الشديدة التأزم، وإمنا تشمل أيضاً أنشطة مرحلة 

التعافي والربط بعمليات التنمية طويلة األجل )انظر اإلطار 0�1(. وعليه، فإن التأهب ميثل جانباً مهماً 

من جوانب االستجابة للكوارث في املعايير LEGS بقدر أهمية حفظ أصول سبل العيش من أجل حماية 

سبل العيش في املستقبل وصونها وكذلك إنقاذ حياة البشر. بيد أنه ملا كانت املعايير LEGS متثل أداة 
استجابة للطوارئ، فإنها ال تستطيع تناول كل القضايا املتعلقة بالتنمية الطويلة األجل.1

روابط إلى معايير وإرشادات أخرى

تقدم LEGS املعايير واملبادئ التوجيهية الالزمة ألفضل صور التطبيق واملساعدة في صنع القرار، وليس 

الكوارث؛ فهذا  باملاشية في حاالت  للتطبيق املفصل لتنفيذ تدخل خاص  دليالً  أن تكون  الهدف منها 

اإلرشاد األكثر “إسهاباً” متت تغطيته في مصادر أخرى مذكورة في املراجع في نهاية كل فصل، ويشمل 

مجموعة أدلة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )FAO(، والتي تتناول التدخالت املتعلقة باملاشية 

املصممة لتنفيذ املعايير )LEGS FAO، سيصدر قريباً(.

      أعدت بالفعل في بعض األقطار مبادئ توجيهية على املستوى الوطني تتناول االستجابات املتعلقة 

املنتديات  ودعم  وجدت  حيثما  التوجيهية  املبادئ  هذه  تكملة  إلى   LEGS املعايير  وتهدف   . باملاشية 

 الوطنية ذات الصلة من أجل تطبيق مثل هذه املبادئ التوجيهية في األماكن التي ال توجد بها بالفعل. 

تقوم املعايير LEGS على مبادئ عمل املساعدات اإلنسانية والقانون، وعليه، فإن نقطة انطالقها هي 

سالمة البشر ال احليوانات. غير أن العاملني في مجال املاشية� والسيما البيطريني� مضطرون إلى مراعاة 

مضامني سالمة احليوان املترتبة على أعمالهم. وتتوفر املبادئ التوجيهية املتعلقة بسالمة احليوان، مبا 

في ذلك الذبح الرحيم للماشية،

     في وثائق مثل املدونة الصحية حليوانات اليابسة التي أصدرتها املنظمة العاملية للصحة احليوانية

)OIE( )www.oie.int؛ انظر أيضاً Oxfam, 2007(. من املفترض أن التدخالت القائمة على سبل العيش 

الرامية إلى إفادة البشر من خالل حتسني صحة احليوانات وإيوائها وتغذيتها تعود بآثار إيجابية على البشر 

واحليوانات على حد سواء.

تشترك   .)www.sphereproject.org( “اسفير”  مشروع  مع  مزاملة  اتفاقية  بتوقيع   LEGS قامت        

املعايير املتزاملة في املنهج القائم على احلقوق متاماً كما في “اسفير” ويتم تطويرها بنفس األسلوب 

العريض واالستشاري والقائم على االتفاق اجلماعي في الرأي. وميكن لالستخدام املشترك أن يساعد على 

ضمان الربط احلاسم بني حماية أصول املاشية وإعادة بناءها ومجاالت أخرى في االستجابة اإلنسانية. 

http://toolkit.ineesite.org/toolkit/Toolkit.( الطوارئ  في  للتعليم  معايير  األخرى  املزامالت  وتتضمن 

.)/http://www.seepnetwork.org( وعن التعافي االقتصادي )php?PostID=1002

يتعرض  ال  فهو  ثم  ومن  املناطق،  تنمية  على  “اسفير”،  دليل  مثل  ذلك  في  مثلها   ،LEGS املعايير  وتركز        

أو مكافحة أمراض حيوانية عابرة  أن املعايير LEGS ال تتعرض للوقاية  الرفقة. فضالً عن  الحتياجات حيوانات 

 FAO�EMPERS أصدرها التي  تلك  مثل  دولياً  مقبولة  أخرى  توجيهية  مبادئ  تتناوله  ما  وهو  بعينها،  للحدود 

)نظام الوقاية في الطوارئ من اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود( واملنظمة العاملية للصحة 

احليوانية OIE )انظر املبادئ التوجيهية اخلاصة بنظام الوقاية من الطوارئ الذي أصدرته منظمة األغذية والزراعة 

)www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/home.asp ،لألمم املتحدة للتعامل مع الفاشيات املرضية
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LEGS كيفية استعمال املعايير

تهدف املعايير LEGS في املقام األول إلى أن تكون أداة للتخطيط وصنع القرار تدعم صياغة استجابات 

مناسبة للطوارئ. غير أن املبادئ التوجيهية واملعايير التي حتتويها املعايير LEGS ميكن أن تكون مفيدة 

كأساس يتم على ضوئه مراجعة وتقييم استجابات الطوارئ، إما أثناء تطبيقها أو بعد ذلك.

حتديد االستجابات املالئمة املتعلقة باملاشية 

يقدم الفصل األول من املعايير LEGS – االستجابات املتعلقة باملاشية القائمة على سبل العيش في 

حاالت الطوارئ – نظرة عامة للقضايا الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تخطيط تدخالت تقوم على 

ملراحل الطوارئ املفاجئة  املاشية خصوصاً من حيث عالقتها بسبل العيش، كما أنه يضع إطاراً عاماً 

احلدوث والبطيئة الظهور. ويبرز الفصل الثاني� التقييم واالستجابة� موضوعات تتعلق بالتقييم املبدئي 

ويستعرض إحدى أدوات صنع القرار )مصفوفة حتديد االستجابات التشاركية� PRIM( التي تساعد في 

حتديد أنسب التدخالت التقنية وأنسب مراحل التدخل في حاالت الطوارئ.

املعايير املشتركة

يتناول الفصل الثالث من املعايير LEGS� املعايير الدنيا املشتركة في جميع التدخالت املتعلقة 

باملاشية � معلومات وتوجيهات تتعلق بطرق العمل التي تشترك فيها جميع أنواع التدخالت في حاالت 

الطوارئ املتعلقة باملاشية . ويتضمن هذا الفصل معايير ومؤشرات أساسية ومالحظات توجيهية 

 لكل من هذه املعايير. وفيما يلي اإلطار العام للفصل:

*  مقدمة تبرز القضايا املهمة التي يجب أن تؤخذ في االعتبار.   

*  شجرة صنع القرار لتسهيل االختيار بني مختلف خيارات التنفيذ، حيثما كان ذلك     

                      مناسباً.

*  املعايير واملؤشرات األساسية ومالحظات توجيهية.   

*  تضم املرافق معلومات تقنية إضافية مثل القوائم املرجعية للتقييم واملراجع الرئيسية.   

فيما يلي طريقة ترتيب املعايير واملؤشرات األساسية واملالحظات التوجيهية:

املؤشرات األساسية
• تعد املؤشرات األساسية املرفقة بكل معيار وسائل للقياس الكمي أو النوعي إلجناز املعيار 	

والتقدم احملرز.

املعايير

 املعايير، عموما، هي عبارات نوعية ميكن تطبيقها في أي من حاالت الطوارئ.
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مالحظات توجيهية
تقدم املالحظات التوجيهية، التي يجب قراءتها مع املؤشرات األساسية، إطاراً عاماً لقضايا معينة   .1

 يجب مراعاتها عند تطبيق املعايير.

فصول تقنية حول األنواع اخملتلفة من التدخالت املتعلقة باملاشية

اخلدمات  الرابع(؛  )الفصل  املاشية  تصفية  هي:   LEGS املعايير  تغطيها  التي  التقنية  التدخالت  إن 

البيطرية )الفصل اخلامس(؛ توفير العلف )الفصل السادس(؛ توفير املياه )الفصل السابع(؛ إيواء املاشية 

وتوطينها )الفصل الثامن(؛ توفير املاشية )الفصل التاسع(. تسير هذه الفصول على اخملطط نفسه الذي 

صمم به الفصل الثالث فيما يتعلق باملعايير املشتركة وتستعرض توجيهات محددة ومعلومات تقنية 

للتدخل موضع الطرح.

أداة إلكترونية لدعم القرار

صممت األداة اإللكترونية املوجودة على األسطوانة املدمجة اخلاصة باملعايير LEGS لدعم عملية صنع 

القرار باستخدام العناصر األساسية للنص جنباً إلى جنب مع أسئلة وتوجيهات إضافية. كما تتضمن 

.LEGS األسطوانة املدمجة نخبة مختارة من املوارد املشار إليها في قائمة املراجع املوجودة في املعايير

مالحظات

كانت العالقة بني استجابات الطوارئ واألهداف اإلمنائية طويلة األجل محل جدل في مشروع   .1

“اسفير” وكذلك في مراجعة دليل “اسفير” )راجع Young el al, 2004، صفحة 155(.
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سبل العيش والطوارئ

يتزايد الوعي بأنه من املستحسن أن تراعي االستجابات للطوارئ سبل العيش في اجملتمعات املتضررة� 

أيضاً. فهذا بدوره ال يعمل على  العيش”  وإمنا “حتمي وتقوي سبل  البشر”  “إنقاذ حياة  وأال تقتصر على 

اإلغاثة الفورية للمتضررين من حالة طوارئ ما، وإمنا من شأنه أيضاً أن يزيد املرونة طويلة األجل ويقلل 

قابلية التأثر بالصدمات واحلاالت اإلنسانية في املستقبل.

      كما يساعد تبني النهج القائم على سبل العيش في االستجابة للكوارث على خلق توافق بني 

مبادرات اإلغاثة والتنمية اللذين كانا تاريخياً منفصلني وفي بعض الفترات يتعارض كل منهما مع اآلخر. 

أما اآلن فقد استقر الرأي على أن بعض استجابات الطوارئ قد أنقذت حياة بشرية على املدى القصير 

ولكنها لم توفر احلماية بل إنها في بعض األحيان دمرت استراتيجيات سبل معيشة محلية وقوضت 

قد  بأنه   االعتراف  ورغم  احمللية.  اخلدمات  توفير  على  أثر سلبي  لها  كان  متواجدة كما  إمنائية  مبادرات 

تكون للتنمية آثار سلبية واحتمال وجود منفعة في بعض احلاالت في صون مستوى من االستقالل بني 

استجابات الطوارئ والتنمية، فمن األهمية مبكان فهم أنشطة جهود اإلغاثة ومراعاة أنشطة التنمية 

تقوم  التي  الفرضية  احمللية. هذه هي  العيش  تقوية سبل  إلى  الرامية  األنشطة  تلك  احمللية، خصوصاً 

عليها املعايير LEGS والتي تسعى إلى حتديد استجابات تدعم حياة البشر وسبل عيش مربي املاشية 

املتضررين من أية طوارئ.

املاشية وسبل العيش

للماشية دور مهم في سبل عيش الكثير من البشر في جميع أنحاء العالم من أوجه مختلفة. ويشمل 

واحلمير(  واملاعز،  والغنم،  )الياك(،   والقطاس  واإلبل،  )املواشي،  املاشية  متثل  الذين  الرعاة  البشر  هؤالء 

مزيج  على  يعتمدون  الذين  الرعاة  املزارعني  وكذلك  معيشتهم،  بسبل  املتعلق  الرئيسي  الدعم  وجه 

من القطعان واحملاصيل، وحتى صغار املزارعني الذين يعتمدون اعتماداً كبيراً على محاصيلهم ولكنهم 

الدواجن على مصدر تكميلي مهم  أو  اخلنازير  أو  املاعز،  الصغير من  القطيع  أو  يحصلون من بقرتهم، 

للبروتني أو الدخل، إلى صغار مقدمي اخلدمات مثل أصحاب العربات التي يجرها بغل أو حمار ويعتمدون 

في مصدر دخلهم على املاشية، إلى التجار وأصحاب  املتاجر وغيرهم من التجار الذين تقوم املاشية بدور 

مهم في أعمالهم. كذلك متثل املاشية مصدراً تكميلياً للدخل و/أو الغذاء لبعض فئات السكان احلضر 

أو أولئك الذين يعيشون على حدود املناطق احلضرية.

      ميثل إطار سبل العيش املستدامة )انظر الشكل 1�1(، والذي يحظى باالعتراف والقبول على نطاق 

واسع، أساساً لفهم وحتليل سبل العيش في أوضاع الطوارئ، فضالً عن عمليات التنمية طويلة األجل. 

يتركز حتليل سبل العيش على عدد من “األصول الرأسمالية” )انظر مسرد املصطلحات( التي تستخدمها 

األسر كأساس الستراتيجيات سبل عيشها.

    متثل املاشية بالنسبة جلميع أصحاب املاشية أحد األصول املالية املهمة )بل إنها الرصيد املالي الوحيد 

بالنسبة للعديد من الرعاة( يوفر الغذاء )احلليب، واللحم، والدم، والبيض( ويدر الدخل )من خالل البيع، 

واملقايضة، واالنتقال، وقوة اجلرّ، واالستئجار للعمل(. كما تعد املاشية أحد األصول االجتماعية للعديد 

العالقات  وتضافر  بناء  في  محوري  دور  للماشية  الرعاة.  املزارعني  خاصة  وبصفة  املاشية  أصحاب  من 

والشبكات االجتماعية ملعظم الرعاة وبني أفراد العشائر واألنسباء واألصدقاء، ومن الشائع استخدامها 

كعملة لكل من الهدايا والغرامات.
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أصول سبل العيش

 سياق قابلية
 التأثر
الصدمات
التوجهات
الموسمية

 سياسات
ومؤسسات 

وعمليات 
مستويات الحكومة
القطاع الخاص قوانين

ثقافة
سياسات

المؤسسات

 استراتيجيات
كسب العيش

 نتائـج كسب
العيش

زيادة الدخل
زيادة الرفاه

انخفاض قابلية 
التأثر

تحسين األمن
الغذائي

زيادة االستخدام 
المستدام للموارد

الطبيعية 
 التأثير

وإمكانية الوصول

على  املاشية  أصحاب  قدرة  توجه  واملؤسسات  السياسات  فإن  العيش،  سبل  إطار  من  يتضح  كما 

تقدمي  مؤسسات  فإن  املثال،  سبيل  على  معيشتهم.  سبل  دعم  في  أصول  من  لديهم  ما  استخدام 

اخلدمات البيطرية والسياسات الضريبية وسياسات التسويق والتصدير تؤثر جميعها على سبل العيش 

القائمة على املاشية.

    ترتبط قابلية التأثر بقدرة األشخاص على التصدي للصدمات والتوجهات )انظر اإلطار 1�1(. وبالنسبة 

التي  التي تعتمد في كسب عيشها على املاشية، فقد يرتبط ذلك مباشرة بأصول املاشية  للعائالت 

والتعافي  الصدمات  التكيف مع  العائلة في  زادت مرونة  املاشية  زادت قيمة أصول  ميتلكونها� فكلما 

منها. ومن ثم، فإن حماية وإعادة بناء هذه األصول يُحدث أثراً كبيراً على تقليل القابلية للتأثر. غير أنه 

في بعض األحيان مت تدمير سبل عيش أصحاب املاشية بحيث إن إعادة بناء أصول املاشية التي ميتلكونها 

ال يعود مالئماً ورمبا تصبح استراتيجيات تدخل أخرى مثل شبكات األمان أكثر قابلية للتطبيق. إن فهم 

دور املاشية في كسب سبل العيش وأثر الطوارئ – كما هو موضح في الفصل الثاني� يكتسب أهمية 

أساسية في حتديد مالءمة االستجابة القائمة على املاشية. ميكن للتدخالت غير القائمة على املاشية 

مثل املعونات الغذائية أو املنح النقدية أو العلف/املال مقابل العمل أن تلعب دوراً مكمال لالستجابات 

القصير  املدى  املاشية على  الواقع على أصول  تزيل قدراً من الضغط  إنها  املاشية حيث  القائمة على 

لتمكينها من التعافي.

ومن ثم، فإن حماية وتقوية املاشية باعتبارها أحد األصول الرئيسية املتعلقة بسبل العيش تعد أمراً 

محورياً لالستجابات املتعلقة باملاشية في حاالت الطوارئ. وهذا ما يبرزه دليل “اسفير” )2011( إذ يركز 

على أهمية “دعم أساليب العيش وحمايتها وتشجيعها” )صفحة 112( وبصفة خاصة “صون إمكانيات 

اإلنتاج، أو استرجاع اإلمكانيات التي دمرت بسبب الكارثة” )صفحة 120(.

 الشكل 1-1 إطار سبل العيش املستدامة
H = رأس املال البشري، S = رأس املال االجتماعي، N = رأس املال الطبيعي، P = رأس املال الفعلي املفتاح : 

F = األصول املالية   
صفحات توجيه سبل العيش املستدامة؛ وزارة التنمية الدولية – بريطانيا، املصدر: 

www.livelihoods.org/info/guidance_sheets_rtfs/Sect2.rtf   
www.livelihoods.org ملزيد من املعلومات عن حتليل سبل العيش راجع املوقع ملحوظة: 



املعايير واإلرشادات في الطوارئ اخلاصة باملاشية

10

املاشية والنهج القائم على احلقوق

تُبنى املعايير LEGS، مثلها في ذلك مثل دليل “اسفير”، على نهج يقوم على مراعاة حقوق اإلنسان )انظر 

اإلطار 1�2( والسيما االستناد على حقني دوليني أساسيني: احلق في الغذاء واحلق في مستوى املعيشة.1 

بناء ماشيتهم  ويعيد  الطوارئ يحمي  املاشية احلصول على دعم في حاالت  ملربي  فإنه يحق  ثم،  ومن 

باعتبارها أحد األصول الرئيسية التي تساهم إسهاماً كبيراً في قدرتهم على إنتاج الغذاء واحلفاظ على 

مستوى معيشي يدعم عائالتهم. كذلك يركز القانون الدولي للمساعدات اإلنسانية على أهمية حماية 
املاشية باعتبارها أحد األصول الرئيسية للنجاة في حاالت النزاعات واحلروب. 2

 أهداف املعايير LEGS اخلاصة بسبل العيش

 LEGS بناء على هذه احلقوق، واعترافاً بالدور الذي تلعبه املاشية في سبل العيش، مت تأسيس املعايير

 على ثالثة أهداف تقوم على سبل العيش:

 1.      تقدمي مساعدة سريعة للمجتمعات املتضررة من الكوارث من خالل تدخالت قائمة على املاشية؛

 2.      حماية األصول الرئيسية املرتبطة باملاشية في اجملتمعات املتضررة من الكوارث؛

 3.      إعادة بناء األصول الرئيسية املرتبطة باملاشية بني اجملتمعات املتضررة من الكوارث.

في جميع أنواع الطوارئ )انظر أدناه(، تهدف املناهج القائمة على سبل العيش إلى تصميم تدخالت حتد 

من تعطيل التنمية طويلة األجل.

 أثر الطوارئ على مربي املاشية

يجوز تصنيف الطوارئ اخلاصة باملساعدات اإلنسانية باعتبارها بطيئة الظهور، ومفاجئة الظهور، 

ومعقدة و/أو مزمنة.

)Trench et al 2007 (:املصدر

اإلطار 1-1 قابلية التأثر

ميكن تعريف قابلية التأثر على أنها عدم قدرة اجملتمعات أو العائالت على التكيف مع 
 الطوارئ والشدائد التي تتعرض لها، وهي تتكون من ثالثة مكونات:

 •    التعرض للكوارث واخملاطر )جفاف، فيضانات، زالزل(
 •    سهولة التأثر باخلطر

•    القدرة على املقاومة أو التعافي من اخلطر )استراتيجيات التكّيف(
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حاالت الطوارئ البطيئة الظهور

البطيئة  الطوارئ  أكثر  اجلفاف  يعد  باملاشية،  متعلقة  استجابة  تستلزم  التي  الطوارئ  أنواع  بني  من 

املاشية  أن وضع  للجفاف  البطيء  البدء  يعني  القاحلة.  أو شبه  القاحلة  البيئات  في  الظهور شيوعاً 

يتدهور وبعد ذلك تنفق، وذلك يرجع في املقام األول إلى نقص العلف واملياه. ويتسم أثر ذلك على مربي 

املاشية بأنه أثر مزدوج. أوالً يحدث نقص في إنتاجية املاشية، باعتبارها مصدراً للدخل والغذاء، إذ يؤدي 

املاشية. ميكن  بالنسبة ألصحاب  التجارة  إلى انخفاض أسعارها في السوق وتردي شروط  سوء حالها 

أيضاً أن تصبح املاشية أكثر قابلية للتأثر ببعض األمراض أثناء اجلفاف وهو األمر الذي ميكن أن يؤدي إلى 

إلى  يؤدي  مما  املاشية  تنفق  اجلفاف  ازدياد سوء  ثانياً، مع  النفوق.  أو  التكاليف  وزيادة  اإلنتاج  خسائر في 

فقدان أصول سبل معيشية رئيسية ذات أهمية بالنسبة للمستقبل وكذلك احلاضر )انظر اإلطار1�3(.

العودة  والتعافي، قبل  والطوارئ،  واإلنذار،  التأهب،  أربع مراحل:  إلى  املعهود        ينقسم تطور اجلفاف 

إلى الوضع “املعتاد” )انظر مسرد املصطلحات(. )ال تتبع كل الطوارئ هذا النموذج اخلطي – فبعضها ذو 

طابع دوري أو تكراري )مثل اجلفاف املتكرر الذي يتيح فترات قصيرة من التعافي بني كل مرة واألخرى أو 

رمبا ال يتيحها على اإلطالق، بينما تتداخل املراحل في حاالت أخرى أو تكرر نفسها(. وتتباين احتياجات 

واإلنذار  التأهب  في مرحلتي  املثال،  اجلفاف. على سبيل  مراحل  لكل مرحلة من  تبعاً  املاشية  أصحاب 

تنخفض إنتاجية املاشية ولكن لم يحدث بعد فقدان لألصول الرئيسية. بيد أنه بإمكان أصحاب املاشية 

اإلطار 1-2 النهج القائم على حقوق اإلنسان

يشمل النهج القائم على حقوق اإلنسان في العمل اإلمنائي واألعمال اخلاصة بالطوارئ إرساء 

حقوق اإلنسان كجزء من أهدافه. وفي هذا اإلطار، ال يقتصر معنى حقوق اإلنسان عموماً على 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 1948وإمنا يشير أيضاً إلى مختلف العهود واإلعالنات 

املتفق عليها منذ ذلك التاريخ، والسيما احلقوق املدنية والسياسية )CP( واحلقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية )ESC( املبرمة في عام 1966، فضالً عن العهود اإلضافية املعنية 

 بالتمييز العنصري والتمييز ضد املرأة والتعذيب وحقوق الطفل، وما إلى ذلك.

لكل مجموعة من احلقوق هناك “مكلفون باملسؤولية” تقع على عاتقهم مسؤولية ضمان 

حماية احلقوق وصونها. بالنسبة لبعض احلقوق )مثل احلق في الغذاء( يقع االلتزام على الدول 

 بأن تعمل يشكل تدريجي على إرساء احلقوق لكل البشر ال أن ترسيها فورياً. 

يجوز تفسير النهج القائم على احلقوق اخلاص بالعمل اإلمنائي والطوارئ بعدة أساليب، ولكن 

معظم املناهج تنطلق من نطاق معاهدات وإعالنات حقوق اإلنسان لتركز على مسؤوليات 

وواجبات أصحاب املصلحة الرئيسيني فضالً عن أنه مينح ثقالً ألهدافهم املنشودة. وعليه، 

فالنهج القائم على احلقوق يركز على املشاركة والتمكني واملساءلة وعدم التمييز في تقدمي 

برامج اإلمناء أو الطوارئ. وفي الوقت نفسه، ميكن التركيز على حقوق معينة� مثل احلق في 

الغذاء.

)Aklilu and Wekesa )2002 (:املصدر
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يشمل  وقد  غذاء،  شراء  أجل  من  للحيوانات  االحتياج  بدافع  البيع  مثل  تكيفية  استراتيجيات  اتباع 

استراتيجيات تضر األمن الغذائي على املدى البعيد )مثل بيع املاشية القابلة للتكاثر(. ومن ثم، يجوز أن 

تكون األولوية هي حماية أصول املاشية وفي الوقت نفسه توفير دعم األمن الغذائي للعائلة. وفي مرحلة 

الطوارئ، ميكن أن تكون املاشية قد نفقت ويجوز أن تكون احلاجة امللحة هي إمداد العائلة بالغذاء وحماية 

أية أصول ماشية متبقية. أما في مرحلة التعافي أو اإلنعاش فإن أصول املاشية حتتاج إلى إعادة بناء.

حاالت الطوارئ املفاجئة الظهور

من الكوارث املفاجئة الظهور الزالزل والفيضانات والظروف املناخية القصوى )مثل التسونامي، والزوابع، 

واألعاصير االستوائية، والعواصف – األمراض الوبائية تتناولها املبادئ التوجيهية لنظام منظمة األغذية 

www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ الطوارئ،  من  للوقاية  املتحدة  لألمم  والزراعة 

home.asp( وهي تشترك في سمات تختلف عن حاالت الطوارئ بطيئة الظهور. فبينما ستكون نتائج 

الكوارث املفاجئة أو بطيئة الظهور إما نفوق املاشية أو جناتها، فإن اختالف النطاق الزمني يعني أن األثر 

الذي ستخلفه الكوارث الشديدة على املاشية مفاجئ بصفة عامة، على عكس التدهور البطيء في 

وضع املاشية في حالة اجلفاف. قد تتعرض اجملموعات السكانية املتضررة إلى التشرد بسرعة، وقد تضطر 

الفوري  الفقدان  يتمثل في  املاشية  الواقع على أصحاب  األثر  فإن  ثم،  التخلي عن حيواناتها. ومن  إلى 

للغذاء/الدخل فضالً عن خسارة األصول اإلنتاجية للمستقبل )انظر اإلطار 1�4(.

حتل  فقد  احلدوث.  البطيئة  الكارثة  مراحل  عن  احلدوث  املفاجئة  الطوارئ  مراحل  تختلف  ما  عادة      

الكارثة بدون سابق إنذار أو مع قدر قليل من التحذير، ويقع معظم األثر األولي في غضون ساعات أو أيام 

قليلة. بعد التداعيات املباشرة للكارثة )انظر مسرد املصطلحات(، تأتي مرحلة التعافي املبكر ثم مرحلة 

التعافي الرئيسية والتي ميكن� وفقاً لطبيعة الكارثة� أن تستغرق أياماً )مثل انحسار مياه الفيضان( أو 

إطار 1-3 تأثير حالة طوارئ بطيئة الظهور

في جفاف 1999�2001 الذي شهدته كينيا، أشارت التقديرات إلى نفوق أكثر من 2 مليون رأس 

من الغنم واملاعز و900 ألف من املواشي و14 ألف من اإلبل. وهذا ميثل نسبة 30 في املئة من 

صغار املاشية واملواشي و18 في املئة من اإلبل بني مختلف مجموعات الرعاة املتضررة. فضالً 

عن حدوث أثر اجتماعي هائل: انفصال العائالت، وانهيار شبكات العالقات االجتماعية التي 

متثل شبكة أمان للرعاة وانتقل كثيرون إلى مستوطنات ومراكز توزيع الغذاء. مع غياب املاشية 

التي تلبي احتياجات الرعاة من الغذاء، صار كثيرون منهم يعتمدون على املعونة الغذائية. 

ومبجرد انتهاء اجلفاف، لم يستطع بعضهم العودة إلى قطاع الرعي نظراً ألن خسارتهم 

للماشية كانت كبيرة للغاية مما ترتب عليه انهيار سبل معيشتهم.

)Aklilu and Wekesa 2002 (:املصدر
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شهوراً أو سنوات )مثل إعادة البناء بعد وقوع زلزال(.

بيد أن بعض حاالت الطوارئ املفاجئة احلدوث حتتوي على مرحلة “اإلنذار” حيث يصدر حتذير باحتمال وقوع 

كارثة وشيكة. قد تكون الفترة قصيرة للغاية أو قد تتيح في بعض احلاالت القيام بتخطيط استعدادات 

أو استجابات.

حاالت الطوارئ املعقدة واملزمنة

وضع مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UN OCHA تعريفاً للطوارئ املعقدة باعتبارها “أزمة 

إنسانية في قُطر أو منطقة أو مجتمع يحدث فيه انهيار كلي أو كبير للسلطة نتيجة صراع داخلي أو 

خارجي ويتطلب استجابة دولية تتجاوز تكليف أو قدرة أية وكالة مبفردها والبرنامج القطري املتواصل 

لألمم املتحدة أو كليهما معاً” UN OCHA, 1999( 3( . في أغلب األحيان تكون الطوارئ املعقدة نتيجة سوء 

اإلدارة أو صراع ممتد وقد تزداد تعقيداً بفعل ظاهرة طبيعية مثل اجلفاف أو الفيضان. وميكن أن يؤثر هذا 

على سبل عيش أصحاب املاشية وذلك من خالل:

    *   التشريد، مع إمكانية خسارة أصول املاشية أو عدم الوصول إلى املوارد الطبيعية مثل املراعي 

         وحقوق املياه أو كال األمرين معاً؛

     *   السطو العنيف على أصول املاشية بواسطة مجموعات مسلحة؛

     *   انهيار خدمات مثل اخلدمات البيطرية؛

     *   قيود على إدارة املاشية وتسويقها مثل تقليل الوصول إلى الرعي واملاء واألسواق؛

     *   انهيار سبل اإلعالم والبنية األساسية مما يحد من احلصول على املعلومات أو دخول األسواق.

فضالً عن أن بعض املناطق تواجه حاالت طوارئ مزمنة أطول أجالً أو ذات طابع دوري، مثل اجلفاف املتكرر 

حيث متتزج مرحلة التعافي من كارثة مع أثر حالة طوارئ جديدة، أو النزاع املطول حيث تنهار سبل 

العيش على مدى فترة زمنية طويلة )انظر اإلطار 1�5(.

إطار 1-4 تأثير حالة طوارئ مفاجئة احلدوث

كان لتسونامي احمليط الهندي الذي وقع في عام 2004 أثر هائل على املاشية التي ميتلكها املتضررون. 

وقد شمل األثر خسارة احليوانات املنزلية )الدواجن، والغنم، واملاعز، واملواشي وجاموس املاء(. ففي 

أندونيسيا على سبيل املثال نفق أكثر من 78 ألف رأس من املواشي، و61 ألف رأس من اجلاموس، 

فضالً عن 52 ألف رأس من املاعز، و16 ألف رأس من الغنم، ونحو 1.5 مليون دجاجة. كما تضررت 

 سبل العيش بفعل دمار البنية األساسية املرتبطة باملاشية مثل احلظائر، واخملازن، ومرافق التجهيز.

فضالً عن أن قاعدة املوارد الطبيعية التي اعتمدت عليها املاشية تضررت أيضاً، مبا في ذلك دمار 

بقية احملاصيل والقش واملراعي الداخلية.

www.fao.org/ag/tsunami/assessment/animal.html :املصدر
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قضايا متداخلة

يجب مراعاة أربع قضايا متداخلة في جميع أنواع استجابات الطوارئ: اجلنسانية، فيروس العوز املناعي 

القضايا في سياق  القسم نظرة عامة لهذه  والبيئة. ويستعرض هذا  واحلماية،  األمن  /اإليدز،  البشري 

االستجابات املتعلقة باملاشية في حاالت الطوارئ. وسيجري تناول تداعيات هذه القضايا لكل استجابة 

تقنية في الفصول التقنية املعنية القادمة.

اجلنسانية والعدالة االجتماعية

تعد العدالة االجتماعية أمراً رئيسياً يجب مراعاته في استجابات الكوارث على األقل ألن الكوارث تؤثر 

على مجموعات بشرية مختلفة بطرق مختلفة، واالستجابة العادلة جزء من أرضية حقوق اإلنسان التي 

بُنيت عليها املعايير LEGS. تنطوي التدخالت في حاالت الطوارئ على إمكانية تعزيز املظالم االجتماعية 

)مثل كبار  العمر  بناء على  املنقسمة  الفئات  اخملتلفة مثل  االجتماعية  الفئات  بني  املساواة  تعميق  أو 

السن، أو األيتام، أو أطفال مستضعفني آخرين، أو العائالت التي يعولها أطفال(، أو العرق أو اجلنسانية.

      وللجنسانية أهمية خاصة نظراً ألنه في أي كارثة تتوفر لكل من الرجال والنساء موارد مختلفة 

في  ومتيزها.  اإلغاثة  بعمل  تقوم  التي  الوكاالت  تفهمها  أن  يستحسن  متباينة  تكيف  واستراتيجيات 

مثل  للتأثر  قابليتهن  زيادة  في  النساء  تتبناها  التي  التكيف  استراتيجيات  تتسبب  قد  احلاالت  بعض 

تعريضهن لإليذاء اجلنسي أو االستغالل اجلنسي. غالباً ما تؤدي الطوارئ إلى زيادة عبء العمل الواقع على 

عاتق النساء ويجوز في الوقت نفسه أن يقلل استفادتهن من أصول رئيسية.

        فيما يتعلق بالتدخالت القائمة على املاشية متثل قضايا ملكية املاشية والسيطرة عليها بصفتها 

اإلطار 1-5 أثر حالة طوارئ معقدة

عانت منطقة دارفور السودانية من صراع مزمن وجفاف متكرر لعدة سنوات. يستمد الرعاة 

واملزارعون الرعويون في املنطقة ما يقرب من 50 في املئة من دخلهم/غذائهم من ماشيتهم. 

بيد أن الصراع واجلفاف تسببا معاً في خسائر ذات شأن في املاشية. على سبيل املثال، أبلغ 

بعض سكان القرى عن خسائر تقدر 70�100 في املئة بسبب النهب. وقد ارتفعت معدالت 

نفوق املاشية بسبب تكديس املاشية واختالل اخلدمات البيطرية )وقد نتج كالهما عن عدم 

األمان(. كما تسبب غلق احلدود بني السودان وليبيا إلى اإلضرار الشديد بتجارة املاشية ومن ثم 

ترك أثراً بالغاً على سبل العيش. كذلك تسبب اجلفاف والصراع الذي قيد الوصول إلى طرق 

النزوح التقليدية وممرات كبيرة من املراعي في استنزاف قاعدة املوارد الطبيعية. وصارت املاشية 

املتبقية تباع كملجأ أخير نظراً لالنخفاض الشديد في األسعار.

ICRC )2006(; Helene Berton, pers. com :املصدر
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فهم  من  االستجابات  تنطلق  أن  املهم  فمن  وعليه،  باألولوية.  يحظى  أمراً  العيش  سبل  أصول  أحد 

راجح لدور املرأة في إنتاج املاشية فضالً عن إسهاماتها ومسؤولياتها اليومية واملوسمية؛ واستفادتها 

ومراقبتها ألصول املاشية مبا في ذلك حق استعمال املاشية والتخلص منها، واالختالف بني أنواع املاشية 

وفئات األعمار )على سبيل املثال، قد تتولى املرأة مسؤولية رعاية ماشية صغيرة السن ال ماشية أكبر(. 

)مثل  املاشية  منتجات  في  النساء  تتحكم  أن  الثقافية  املعايير  حتتم  الرعوية،  اجملتمعات  بعض  وفي 

احلليب، والزبد، والفراء، واجللود( كجزء من التحكم اإلجمالي إلمدادات العلف بينما للرجال حق التخلص 

)بالبيع، أو املقايضة، أو اإلهداء( من احليوان نفسه.

      ومن ثم، فمن املستحسن أن تقوم التقييمات السابقة للتدخل بتقييم أدوار اجلنسني في سياق 

تأثير الطوارئ ومداها. كذلك من املستحسن  باملاشية وفرز معلومات عن  اجملتمع املتضرر فيما يتعلق 

إجراء دراسة متأنية للتأثير احملتمل ألي تدخل على أدوار اجلنسني ونصيب املرأة من العمل ووصول املرأة 

دور  يتغير  قد  أنه  إلى  اإلشارة  جتدر  كذلك  ومنتجاتها(.  املاشية  )والسيما  عليها  وسيطرتها  للموارد 

النساء  تتحمله  ما  قسط  يزداد  قد  )فمثالً  السابقة  بـ”األعراف”  مقارنة  الطوارئ  حالة  أثناء  اجلنسني 

من مسؤولية عن املاشية في حالة نزوح الرجال للبحث عن عمل؛ أو على العكس، فقد تُترك النساء 

في معسكرات العلف بينما يبقى الرجال مع املاشية(. خالصة القول، من املستحسن مراعاة األعراف 

للنساء من  الوصول  وإمكانية  التدخل  أفراد فريق  بنوع جنس  يتعلق  باجلنسني فيما  الثقافية اخملتصة 

الناحية الثقافية. فيما يلي مناهج تقييم هذه املسألة )ملزيد من املعلومات عن اجلنسانية في الطوارئ 

.IASC 2006 انظر

      على نحو مشابه من املستحسن مراعاة هذه االعتبارات – التأثير التفاوتي للكوارث؛ الوصول إلى املوارد 

واألصول والسيطرة عليها، والتأثير احملتمل للتدخل اخملطط على أعباء العمل واألدوار� عند التعامل مع 

فئات اجتماعية متمايزة أخرى مثل الفئات املتمايزة على أساس العمر أو العرق أو الطبقة االجتماعية.

فيروس العوز املناعي البشري /اإليدز

يظل فيروس العوز املناعي البشري /اإليدز خطراً عاملياً على صحة البشر رغم هبوط معدالت اإلصابة في 

بعض األقطار وزيادة إتاحة أدوية مكافحة الفيروسات القهقرية )ARV(. وتظل أفريقيا جنوبي الصحراء 

الكبرى، التي تعد موطناً للكثير من مربي املاشية في العالم، أكثر املناطق تضرراً، بينما تتزايد أعداد 

النساء املصابات مقارنة بغيرهن من الفئات. يؤثر الوباء تأثيراً ذا شأن على أصحاب املاشية وقدرتهم على 

إلى تأجيج   HIV/AIDS اإليدز/ البشري  املناعي  العوز  تلبية احتياجاتهم األساسية. ويؤدي وجود فيروس 

عوامل اإلعاقة مثل مرض املاشية واجلفاف والفيضان والنزاعات وسوء البنية التحتية وضعف احلصول 

على ائتمان والوصول إلى األسواق. أحد التأثيرات الرئيسية هو التأثير على عمالة األسرة األمر الذي يؤدي 

بدوره إلى انخفاض اإلنتاج وفقدان الدخل إذ إن العمالة ال تكفي إليجاد إدارة ذات كفاءة للماشية. فضالً 

عن ذلك، تُفقد املعرفة واملهارات مبوت الوالدين قبل أن يستطيعوا نقل معلوماتهم إلى أبنائهم، وتفقد 

خدمات اإلرشاد والدعم مثل اخلدمات البيطرية قدرتها إذ يتضرر العاملون من الوباء. كما أن األشخاص 

املتعايشني مع فيروس العوز املناعي البشري /اإليدز)PLHIV( قد يعانون من االستبعاد والرفض االجتماعي،

من  يطردون  أو  اجملتمعية  املياه  موارد  استعمال  من  احلرمان  من  املثال  سبيل  على  يتعرضون  فقد 

أجل  من  املاشية  تُباع  ما  عادة  عيشهم.  سبل  أنشطة  على  سلباً  ينعكس  الذي  األمر  وهو  قراهم 

تأثير  مع  للتكيف  العائلة  قطعان  يستنفد  ما  وهو  العزاء  ومراسيم  الطبي  العالج  نفقات  تغطية 

العيش. بسبل  املتعلقة  رئيسية  أصول  استنزاف  إلى  يؤدي  /اإليدز/مما  البشري  املناعي  العوز   فيروس 
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       عند وقوع كارثة أو حالة طوارئ، يعد األشخاص املتعايشون بفيروس العوز املناعي البشري /اإليدز 

أكثر قابلية للتأثر من أولئك الذين ليسوا مرضى نظراً النهيار آليات تكيفهم التي تتسم بالهشاشة. 

كذلك تزيد أحداث مثل اجملاعة أو الفيضان من خطر نقص األغذية والتعرض لإلصابة باألمراض، فضالً 

النزاعات وغيرها من  تنشأ  ما  واملياه. غالباً  املراعي  الشحيحة مثل  املوارد  نزاعات حول  وقوع  عن فرص 

حاالت الطوارئ نتيجة انهيار سبل العيش إذ يهرب الناس إلى مناطق أكثر أمناً. وفي حالة تدهور القانون 

والنظام في حالة الطوارئ فقد يرتفع معدل اجلرمية والعنف القائم على نوع اجلنس مما قد يؤدي بدوره إلى 

اتساع رقعة انتشار فيروس العوز املناعي البشري /اإليدز وتعميق قابلية املرأة للتأثر باخلطر.

       نظراً ألن فيروس العوز املناعي البشري /اإليدز HIV/AIDS عادة ما يصيب قطاع اإلنتاج في اجملتمع 

فإن األيتام والعائالت التي يعولها األطفال أو كبار السن يضطرون إلى حتمل املسؤولية عن سبل العيش 

مبا في ذلك رعاية املاشية وإدارتها. ومن ثم، فقد متثل قيود العمالة عامالً ذا شأن عند استيعاب تدخالت 

قائمة على املاشية مثل توزيع املاشية. وفي الوقت نفسه، لدى األشخاص املتعايشني مع فيروس العوز 

املاشية  تلبيتها منتجات  أن تساعد في  تغذوية معينة ميكن  احتياجات   PLHIVاإليدز/ البشري  املناعي 

للفيروسات  املكافحة  األدوية  تتطلب  املثال  سبيل  على   – والبيض(  احلليب  ومنتجات  احلليب،  )مثل 

القهقرية ARVs جودة التغذية حتى تصير فعالة. وعليه، فإن فقدان املاشية في حالة طوارئ ميكن أن 

ينعكس سلباً على النظام الغذائي لألشخاص املتعايشني مع فيروس العوز املناعي البشري /اإليدز بينما 

حفظ أصول املاشية أو إعادة بنائها ميكن على الناحية األخرى أن يساعد على حتسني رفاههم.

    كذلك يعاني األشخاص املتعايشني مع فيروس العوز املناعي البشري /اإليدز من عرضة أكبر لإلصابة 

بأمراض أخرى مبا في ذلك مجموعة من األمراض يجوز أن تنتقل من املاشية إلى البشر )أمراض ذات مصدر 

عن  املقوسات فضالً  وداء   ،)TB( الدرن  احليواني أشكال من  املصدر  ذات  األمراض  وتشمل هذه  حيواني(. 

أمراض أخرى. وينطوي مرض الدرن على أهمية خاصة نظراً ألنه أحد أهم األمراض املميتة للنساء في 

سن اإلجناب وأهم أسباب وفاة األشخاص املصابني بفيروس العوز املناعي البشري )ثلث وفيات املصابني 

مبرض اإليدز على مستوى العالم(. 

بفيروس  العدوى  يعزز  الدرن  مرض  أن  كما  للتهميش.  عرضة  واألكثر  األفقر  الفئات  املرض  يهدد        

الوقاية من األمراض ذات املصدر  العوز املناعي البشري وقد يعجل باالنتقال إلى مرض اإليدز. ولذا، فإن 

. البشري  املناعي  العوز  فيروس  مع  املتعايشني  األشخاص  استضعاف  لتقليل  مهم  أمر   احليواني 

ومن ثم، يجدر مالحظة تأثير أي حالة طوارئ على األشخاص املتعايشني مع فيروس العوز املناعي البشري، 

وينبغي أخذ احتياجاتهم اخلاصة في االعتبار عند تخطيط التدخالت. ينبغي تأسيس التدخالت القائمة 

العوز املناعي  على سبل العيش على استراتيجيات تكيفية حالية تتبعها العائالت املتضررة بفيروس 

البشري /اإليدز وينبغي أن يراعي “مرحلة التكيف” لدى العائالت املتضررة.

األمن واحلماية

يرتبط مبدأ احلماية مع أمان، وكرامة وسالمة الفرد )انظر Slim and Bonwick, 2005( ويقوم على القانون 

اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان الدولية. وفي حاالت الطوارئ، السيما تلك التي تنطوي على صراع قد 

تُهمل حماية الفئات السكانية املتضررة وقد تعاني اجملتمعات واألفراد من العنف اجلنسي، أو السرقة، 

أو النهب، أو اإلكراه، أو االستغالل، أو التعدي، أو احلرمان، أو سوء التصرف في األرض أوتدمير اخلدمات أو 

هذه كلها. ومن ثم، فعلى الوكاالت التي تستجيب للطوارئ مسؤولية ضمان أال تؤدي التدخالت التي 

 ينفذونها على األقل إلى زيادة اخملاطر للمستفيدين وإمنا تؤدي بقدر اإلمكان تقليل اخملاطر وزيادة احلماية.

تقوم املعايير LEGS على النهج القائم على احلقوق وهو يعترف “باحلق في احلياة والكرامة”، التزاماً مبيثاق 
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“اسفير” اإلنساني )انظر www.sphereproject.org(. وعليه، فإن املعايير LEGS تهدف إلى ضمان حماية 

أشخاص لهم عالقة باستجابات في طوارئ ترتبط باملاشية وتقليل اخملاطر إلى احلد األدنى. وميكن حتقيق 

هذا عن طريق التحليل املناسب لقضايا احلماية قبل القيام بالتدخل. على سبيل املثال، قد يتسبب توزيع 

املاشية في زيادة قابلية تعرض العائالت للسرقة أو النهب؛ كما أن تنفيذ أنشطة تتطلب من النساء 

املاء للماشية( قد يجعلهن عرضة خملاطر شخصية؛  أو  الغذاء  بحثاً عن  نائية )مثالً  إلى أماكن  السفر 

أفراداً عرضة لالستغالل. في فترات ندرة  يترك  أن  إدارة فعالة ميكن  وإنشاء مصادر للمياه بدون أنظمة 

املوارد الطبيعية ميكن أن يؤدي نقل املاشية إلى مناطق جديدة زيادة احتمال وقوع نزاعات بني اجملتمعات 

املضيفة والزائرة.

      كذلك تنطبق احلماية والسالمة على فريق عمل الوكالة املنفذة. فمن املمكن أن تتعرض السالمة 

الشديد  للخطر  املتضررة  املناطق  في  والعمل  الوصول  على  وقدراتهم  الوكالة  عمل  لفريق  الفعلية 

بسبب عدم األمان مما ميكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ بسبب احلاجة إلى أنظمة اتصاالت جيدة 

وسيارات إضافية وحراسة مسلحة وما إلى ذلك. وقد يؤدي التأخر الناجت عن ذلك في التنفيذ إلى سوء 

توقيت التدخالت وتغّيرات في آخر حلظة أو كال األمرين مما يضر بجودة تأثير االستجابة.

البيـئــة

املاشية  ألن  نظراً  املاشية  على  القائمة  العيش  سبل  في  مركزياً  ركناً  املستدامة  البيئية  اإلدارة  متثل 

تعتمد في بقائها على موارد بيئية مثل املراعي واملياه. وعندما تتوازن إتاحة هذه املوارد مع طلب املاشية، 

يتضاءل احتمال وقوع آثار بيئية سلبية إلى احلد األدنى. وفي واقع األمر، يُدمج الكثير من أنظمة إدارة 

املاشية )مثل الهجرة املوسمية( عناصر تهدف إلى تقليل اآلثار البيئية إلى احلد األدنى والنهوض بإنتاج 

حيواني مستدام. بيد أن بعض أنظمة املاشية، السيما تلك األنظمة التي تتركز فيها احليوانات في موقع 

واحد )مثل أفنية التغذية( وحظائر الدجاج، ميكن أن يؤدي إلى آثار بيئية سلبية مثل تلوث التربة واملياه 

في حالة عدم سريان إجراءات تخفيفية. كما أن سوء أوضاع النظافة والصرف الصحي ميكن أن يساهم 

في إصابة املاشية باألمراض ونفوقها وهبوط قيمة احليوان وزيادة نفقات اإلدارة لكل رأس من احليوان. 

      ميكن أن تتسبب األوضاع قبل أو أثناء حالة الطوارئ في زيادة مخاطر حدوث آثار بيئية سلبية من 

املاشية. على سبيل املثال، تؤدي قلة املراعي والعلف واملاء بسبب اجلفاف إلى تركز املاشية حول موارد 

املشردين  تُسفر معسكرات األشخاص  إلى رعي جائر محلي. على نحو مشابه، قد  ويؤدي  مياه قليلة 

داخلياً )IDPs( عن جتمع كميات هائلة أكثر من املعتاد من املاشية في منطقة محصورة. وبرغم أن توفير 

الغذاء واملاء ميكن أن يكفل بقاء املاشية في هذه األوضاع، فإن االكتشاف املبكر لآلثار البيئية احملتملة 

ميكن أن يساعد على احلد من تلف املوارد الطبيعية. يحد التشريد والقيود املفروضة على الهجرة بسبب 

النزاعات أو عوامل أخرى من احلركة العادية للحيوانات وتركز املاشية إلى احلد الذي يحدث معه رعي جائر 

وتدهور في صحة احليوانات.

والتخلص  املاشية  املتخلفة عن  إدارة الفضالت  الطوارئ  البيئية األخرى في بعض        من االعتبارات 

من بقايا املاشية بعد الذبح والتخلص من جيف املاشية. فبعض الكوارث، السيما الفيضان، ميكن أن 

تتسبب في نفوق عشرات اآلالف من املاشية مما ميثل حتدياً ذا شأن في حالة الرغبة في جتنب حدوث آثار 

بيئية )وعلى مستوى صحة البشر( سلبية.
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مالحظات

العاملي  واإلعالن   )2(  11 املادة  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد   .1

www.ohchr.org/eng� 25 )1(. ملزيد من املعلومات عن حقوق اإلنسان، انظر  حلقوق اإلنسان، املادة

lish/law/Index.htm

املسلحة  املنازعات  ضحايا  بحماية  املتعلق  اإلضافي  البروتوكول   :1949 لعام  جنيف  اتفاقيات   .2

الدولية، البروتوكول األول )املادة 54( 1977؛ البروتوكول اإلضافي املتعلق بحماية ضحايا املنازعات 

اإلنساني  القانون  عن  املعلومات  من  ملزيد   .)14 )املادة  الثاني  البروتوكول  الدولية،  غير  املسلحة 

www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions الدولي، انظر

املعقدة  الطوارئ  أن   UN OCHA اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  دليل  يضيف   .3

منتشر  وتلف  للناس،  هائل  وتشريد  األرواح،  في  وخسائر  مكثف  “عنف  بوجود  عادة  تتسم 

للمجتمعات واالقتصاديات، واحلاجة إلى معونة إنسانية واسعة النطاق ومتعددة األوجه، وإعاقة 

القيود السياسية والعسكرية للمعونة أو منعها لها، ومخاطر أمنية جسيمة على العاملني في 

مجال اإلغاثة اإلنسانية في بعض املناطق”.
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التقييم األولي للطوارئ

قبل إجراء أي نوع من استجابات الطوارئ، يلزم إجراء تقييم للتأكد من مالءمة وجدوى التدخالت املتعلقة 

أو ما  الطوارئ ومرحلتها وشدتها  نوع  بناء على  العيش في سياق محدد  القائمة على سبل  باملاشية 

إذا كانت االستجابة ضرورية باملرة. كما هو موضح في دليل “اسفير” وغيره من أدلة التقييم، فإن هذا 

التدخالت  بشأن  القرار  من صنع  للتمكني  األولى  اخلطوة  وإمنا  ذاته،  حد  في  غاية  ليس  األولي  التقييم 

التقنية قيد الدراسة. كما هو موضح في دليل “اسفير” وغير ذلك من أدلة التقييم، فإن هذا التقييم 

األولي ليس غاية في حد ذاته، وإمنا اخلطوة األولى للتمكني من صنع القرار بشأن التدخالت التقنية قيد 

الدراسة. ويّولد التقييم األولي معلومات خلفية مفيدة كأساس لعمل تقييم آخر مفصل فيما بعد 

ألمور تقنية محددة.

تتكون عملية تقييم املعايير LEGS من ثالثة أجزاء ميكن تنفيذها على نحو متزامن:

 1.دور املاشية في سبل العيش؛

 2.طبيعة الطوارئ وتأثيرها؛

3.حتليل املواقف.

تُراعى  رئيسية  أسئلة  ذلك  في  مبا  التقييمات  لهذه  مرجعية  قوائم   1�2 رقم  امللحق  يستعرض 

التقييمات.  لهذه  املمكنة  للمناهج  موجزاً   2�2 رقم  امللحق  ويستعرض  خروج.  أساسية/نقاط  ونتائج 

وتناقشها  التقنية،  التدخالت  من  تدخل  لكل  تفصيالً  أكثر  تقييمات  إلى  حاجة  هناك  تكون  أن  يجوز 

الفصول التقنية ذات الصلة.

يفترض الوضع املثالي حدوث جتميع ملعلومات التقييم قبل بدء الطوارئ كجزء من عملية تخطيط 

تتوفر صورة من صور  أن  ينبغي  7(. كما  رقم  املعيار  املشتركة،  املعايير  الثالث،  الفصل  )انظر  اجلاهزية 

وجدت  إذا  احلدوث.  الطوارئ مفاجئة  في  للكوارث حتى  بتعرضها  املعلومات في مناطق معروفة  جمع 

وكاالت عاملة بالفعل تنفذ مبادرات إمنائية أطول أجالً في املنطقة، فإنها في موقع أفضل لتطوير قدرة 

االستعداد لنفسها وكذلك بالتعاون مع اجملتمعات احمللية.

جرى وضع أنظمة لإلنذار املبكر )EWSs( في مناطق مختلفة بهدف توقع الكوارث )السيما الكوارث 

الغذاء  أمن  على  عموماً  األنظمة  هذه  وتركز  مسبقاً.  والتخفيف  لالستعداد  وقت  وإتاحة  الطبيعية( 

والبيانات اخلاصة بالتغذية البشرية بيد أن بعضها يُدمج مؤشرات سبل العيش مثل وضع املاشية. كما 

يتزايد عدد من أنظمة التصنيف قيد الصياغة بهدف املساعدة في تفسير بيانات تقييم الطوارئ واإلنذار 

املبكر. يستعرض اإلطار 2�1 بعضاً من هذه املناهج.

الطوارئ  حاالت  إحدى  حتليل  في  شأن  ذات  املبكر  والتصنيف  اإلنذار  نظام  نتائج  تكون  أن  ميكن 

واملساعدة في اقتراح استجابة خاصة بالطوارئ. بيد أنه ينبغي أال تؤدي احلاجة للتحليل املتأني والتصنيف 

الدقيق في أي طوارئ إلى حتويل االنتباه إلى احلاجة إلى سرعة االستجابة وفعاليتها. فاالستجابة املبكرة 

واملناسبة في توقيتها تعد ذات أهمية خاصة في الطوارئ البطيئة الظهور مثل اجلفاف حيث تقل نسبة 

تكاليف التدخالت مقابل الفائدة مع الوقت.
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اإلطار 2-1 األنظمة اخملتارة لإلنذار وتصنيف الطوارئ

• من 	 بالعائالت  اخلاص  الغذائي  لألمن  سريع  تقييم  منهج  التكيف:  استراتيجيات  مؤشر 

تصميم منظمة كير الدولية CARE؛ بناء على أربع فئات للتغيير: تغير النظام الغذائي، 

وزيادة اإلمكانية القصيرة األجل للحصول على الغذاء ، ونقص عدد األشخاص املطلوب 

تغذيتهم، وحصص الغذاء؛ تسفر النتيجة التي يتم تقييمها عن مؤشر يعطي تصوراً عن 

حالة األمن الغذائي النسبي احلالي واملتوقع.

• للتنمية 	 األمريكية  الوكالة  متولها  مبادرة   :)FEWS�NET( باجملاعة  املبكر  اإلنذار  شبكة 

الدولية )USAID( لتقدمي معلومات إنذار مبكر عن تهديدات تتعلق باألمن الغذائي وإقامة 

شبكات معلومات وبناء القدرة احمللية لتوفير املعلومات ومشاركتها.

• األغذية 	 منظمة  تقدمها   خدمة   :)GIEWS( املبكر  واإلنذار  للمعلومات  العاملي  النظام 

والزراعة لألمم املتحدة توفر تقارير معنية بوضع الغذاء في العالم واإلنذار املبكر في حالة 

توقع حدوث كوارث غذائية في أقطار بعينها، كما تقوم ببعثات لتقييم اإلمداد الغذائي 

بالتعاون مع برنامج الغذاء العاملي )WFP( لتزويد احلكومات والوكاالت الدولية باملعلومات.

• نهج اقتصاد األسرة )HEA(: وضعته منظمة إنقاذ الطفولة )اململكة املتحدة(؛ يستعمل 	

إطار العمل املتعلق بسبل العيش املستدام كخط أساس لتأكيد مناطق سبل العيش 

ثم حتليل أثر حالة طوارئ على اختالل سبل العيش، مما  يتيح وضع االحتياجات الغذائية 

في صيغة كّمية.

• وحدة 	 صممته   :)IPC( اإلنسانية  املساعدات  مراحل  وتصنيف  املتكامل  الغذائي  األمن 

 )FSAU( املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  ملنظمة  التابعة  الصومالي  الغذائي  األمن  حتليل 

لتلبية االحتياج إلى تصنيف متسق وقابل للمقارنة ألوضاع األمن الغذائي عبر املواقف 

والطوارئ؛ ويستعمل جدوالً مرجعياً ملؤشرات رفاه البشر وسبل العيش مرتبطاً باستجابة 

لتوصيل  خرائط  صورة  في  بروتوكوالت  على  يشتمل  كما  مبكر؛  وإنذار  استراتيجية 

معلومات تبدو معقدة من الناحية البصرية ومناذج حتليل لتوثيق جداول األدلة والسكان.

• الوكاالت 	 بني  مبادرات  والتنقل:  لإلغاثة  القياسي  والتقييم  املتابعة   SMART بروتوكول 

تهدف إلى توفير معلومات متسقة وميكن االعتماد عليها بشأن الوفيات والوضع التغذوي 

واألمن الغذائي، وتيسير صنع القرار؛ قامت بوضع دليل للدراسات االستقصائية وبرمجيات 

.)CE�DAT( حتليلية؛ كذلك وضعت قاعدة بيانات تختص بالطوارئ املعقدة

• اإلمنائية 	 اجلمعية  في  األعضاء  األقطار  أسستها   :)VACs( الضعف  أوجه  تقييم  جلان 

وأوجه  بالطوارئ  املتعلقة  االحتياجات  تقييم  تنسيق  بهدف   )SADC( األفريقي  للجنوب 

األولي  بالفعل مع اجلمع  ثانوية قائمة  بيانات  الضعف في األقطار األعضاء؛ يربط حتليل 

لبيانات تتعلق بسبل العيش. )انظر املراجع في نهاية هذا الفصل.(
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مناهج التقييم

صممت التقييمات املوصوفة في هذا الفصل بغرض أن تكون جزءاً من عملية تخطيط تشاركي يشمل 

أصحاب مصالح رئيسيني وتشمل ممثلني عن اجملتمعات املستفيدة )انظر الفصل الثالث، معايير مشتركة، 

املعيار األول “املشاركة”(. وفي سياق الطوارئ، فإنه يجوز دراسة احلاجة إلى االستجابة السريعة والعاجلة 

في طوارئ معينة مفاجئة احلدوث من أجل احلد من فرص املناهج التشاركية. بيد أن النهج املتبع في 

إنه ينطوي على إمكانية  إذ  إن لم يكن أهم منها،  املنهجيات اخملتارة،  التقييم ال يقل في أهميته عن 

إرساء أرضية قوية الستجابة قائمة على التعاون واملشاركة. ومن ثم، فإنه بصرف النظر عن املنهجيات 

املستخدمة ينبغي أن يقوم النهج على توافق اآلراء.

       ال تُصمم التقييمات بحيث تُنفذ بترتيب معني. ففي حاالت كثيرة يجوز جمع بعض املعلومات من 

ثالثة تقييمات في الوقت نفسه� على سبيل املثال، أثناء مناقشات اجملتمع احمللي، أو باستشارة مسؤولني 

محليني، أو من واقع بيانات ثانوية. كما أن التقييمات القائمة على املاشية يجوز أن متيل أكثر إلى الطابع 

النوعي مقارنة بتقييمات الطوارئ اخلاصة بالبشر، وذلك بناء على تقدير آراء اخلبراء، نظراً ألن التحليل 

الكمي غير مجٍد دائماً )على سبيل املثال، ال جند حالياً مكافئاً قائماً على املاشية لتقييم سريع للتغذية 

البشرية وال منهجية قياسية لقياس معدل نفوق املاشية( وفي بعض األحيان يحجم أصحاب املاشية 

عن الكشف عن أعداد املاشية. فضالً عن ذلك، يعد دور املاشية في سبل العيش جانباً أساسياً للتقييم 

وسيتباين من مجتمع محلي آلخر ومن منطقة ألخرى.

منهجيات التقييم

ينبغي أن يكون فريق التقييم متوزاناً من ناحية اجلنسانية كما يشمل ممارسون عموميون وإخصائيي 

السيما  محدوداً  يكون  قد  التقييم  لتنفيذ  املتاح  الوقت  أن  وبرغم  محلية.  خبرة  ميتلكون  ماشية 

اجملتمعات  من  ممثلني  مشاركة  دون  هذا  يحول  أن  ينبغي  فال  احلدوث،  املفاجئة  الكوارث  حالة  في 

اجملتمع  عن  ممثلني  في  يتمثلون  شركاء  التقييم  فريق  يشمل  أن  فينبغي  وعليه،  املتضررة.  احمللية 

عة. اجملمَّ البيانات  جودة  حتسني  إلى  احمللية  املشاركة  تؤدي  أن  ينبغي  محلية.  ومؤسسات   احمللي 
في حالة القيام بتقييم أولي سريع في حالة طوارئ، يجوز أن يتبني أن اجلمع الهادف للعينات )انظر امللحق 

اجلنسانية،  مثل  رئيسية  متغيرات  االعتبار  في  األخذ  مع  فعالية،  العينات  جمع  سبل  أكثر   )2�2 رقم 

والعمر، والعرق، واستراتيجيات سبل العيش.

القيام  مدى  من  أيضاً  يحد  للطوارئ  ما  حالة  سياق  في  املتاح  الوقت  قصر  فإن  ذلك،  عن  فضالً       

بدراسات استقصائية كمية مفصلة. ومن ثم، فُيوصى باالستعانة مبناهج نوعية إلى حد كبير تقوم 

على االستقصاء التشاركي والتحقق من صحتها بالرجوع إلى ممثلي اجملتمع احمللي، والعاملني في احلكم 

أنه  الوكاالت احمللية. يستعرض امللحق رقم 2�2 قائمة من الوسائل املمكنة. كما  احمللي والعاملني في 

العوز  فيروس  ووضع  واجلنسانية،  العمر،  مثل  رئيسية  عوامل  على  بناء  النتائج  تصنيف  الضروري  من 
 املناعي البشري، والعرق، وذلك من أجل تفهم للتأثر املتمايز للطوارئ على الفئات اخملتلفة القابلة للتأثر.1

املعنية  الرئيسية  البيانات  ذلك  في  مبا  األولية  التقييمات  الستكمال  الالزمة  املعلومات  جمع  إن       

بالقضايا األربع املتداخلة املوضحة أعاله يتيسر إلى حد كبير إذا كانت الوكالة تعمل بالفعل في املنطقة 

املتضررة أو بإمكانها العمل في شراكة مع منظمة تعمل بالفعل هناك. في هذه األحوال، تتوفر بالفعل 

والثقافية وأشخاص  اإلنتاج واألعراف االجتماعية  العيش وأنظمة  املعرفة واإلملام باستراتيجيات سبل 

ومؤسسات معنيني رئيسيني كما تزداد دقة التقييمات األولية السريعة زيادة ذات شأن.
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حتديد االستجابات للطوارئ املتعلقة باملاشية
LEGS ربط التدخالت التقنية بأهداف سبل العيش اخلاصةباملعايير

إلجناز أهداف سبل العيش اخلاصة باملعايير LEGS، ميكن االستعانة باختيارات تقنية مختلفة إما فرادى 

أو مرتبطة معاً. يوضح اجلدول 1�2 العالقة بني أهداف سبل العيش واالختيارات التقنية فضالً عن بعض 

االنعكاسات الرئيسية التي توضع في االعتبار في كل اختيار تقني.

      ويتم استعراض هذه التداعيات مبزيد من التفصيل في كل من الفصول التقنية التالية.

مصفوفة LEGS لتحديد االستجابات التشاركية

بنتائج  تستعني  التي  األدوات  إحدى   )PRIM( التشاركية  االستجابات  لتحديد   LEGS مصفوفة  تعد 

التدخالت وأكثرها  املناقشات مع أصحاب املصلحة بغرض حتديد أنسب  األولية في تيسير  التقييمات 

جدوى في سياق حماية أصول سبل العيش وإعادة بنائها )انظر دراسات احلاالت أدناه(. ينبغي أن يستعمل 

مجموعة من أصحاب املصلحة مبا فيهم ممثلون عن اجملتمع احمللي نتائج التقييم في استكمال مصفوفة 

.PRIM حتديد االستجابات التشاركية

بسبل  اخلاصة  الثالثة  األهداف  االعتبار  في   PRIM التشاركية االستجابات  تضع مصفوفة حتديد       

تقنية  بتدخالت  مبضاهاتها  األصول(  بناء  وإعادة  األصول،  وحماية  سريعة،  مساعدة  )تقدمي  العيش 

نتائج  ضوء  على  املاشية(  وتوفير  واملأوى،  واملياه  والعلف،  البيطرية،  واخلدمات  املاشية،  )تصفية 

حالة  أية  سياق  في  العيش  سبل  دعم  في  الثالثة  األهداف  كافة  أهمية  املصفوفة  وتؤكد  التقييم. 

أن  ميكن  الطوارئ.  مراحل  أثناء  وتتداخل  تتناسب  أن  اخملتلفة  للتدخالت  ميكن  كيف  وتتناول  طوارئ، 

عالقتها  حيث  من  التدخالت  توقيت  تخطيط  على  الوكاالت  املصفوفة  من  األمين  اجلانب  يساعد 

تختلف  الحقة.  ألنشطة  واالنتقال  لإلعداد  كافي  وقت  وإتاحة  الطوارئ  حالة  وصلتها  التي  باملرحلة 

مسرد  ويحتوي  احلدوث.  البطيئة  والكوارث  احلدوث  املفاجئة  الكوارث  من  كل  في  الطوارئ  مراحل 

أن  ينبغي   PRIM املصفوفة  في  املشاركني  أن  بيد  املراحل،  لهذه  عامة  تعريفات  على  املصطلحات 

قد  التي  املعقدة  الطوارئ  حاالت  ففي  فيه.  يعملون  الذي  السياق  مع  تتناسب  تعريفات  على  يتفقوا 

تكون كارثة مفاجئة احلدوث أو بطيئة احلدوث، يجوز استعمال املصفوفة PRIM ذات الصلة )انظر على 

تشتمل  ال  التي  املعقدة  و/أو  املزمنة  الطوارئ  حلاالت  وبالنسبة  أدناه(.  “ج”  احلالة  دراسة  املثال  سبيل 

مناسباً. يصبح   PRIM املصفوفة  من  فقط  األيسر  اجلانب  فإن  احلدوث،  مفاجئة  أو  بطيئة  كارثة   على 

اإلطار 2-2 االستجابات القائمة على السيولة النقدية

للمعونة  ليس فقط  للطوارئ كبديل  االستجابة  في  النقدية  السيولة  دور  اجلدل حول  يتزايد 

وتوفير  واملاء  التغذية،  مثل  باملاشية  املرتبطة  للمدخالت  وإمنا  الغذاء،  مقابل  الغذائية/العمل 

املاشية. يتيح توفير السيولة النقدية للمستفيدين اتخاذ قراراتهم وتكييف االستجابة لتتالءم 

مع احتياجاتهم. ورغم عدم ثبوت هذه املنهجية، فإن االهتمام يتزايد بوضعها كمنهج )انظر 

.)Mattinen and Ogden, 2006 على سبيل املثال
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اجلدول 2-1 أهداف املعايير LEGSاملتعلقة بسبل العيش واالختيارات التقنية

هدف سبل
 العيش

االنعكاسات والقضايااختيارات تقنية 

1. تقدمي مساعدة سريعة 
للمجتمعات املتضررة من 
الكوارث من خالل تدخالت 

قائمة على املاشية

 تصفية املاشية
)البيع/الشراء السريع 

 للماشية(

 •  قد يكون مناسباً في مراحل مبكرة من حالة طوارئ  
     بطيئة احلدوث

  •  يتيح حماية أطول في مداها ألصول املاشية املتبقية
  •  يوفر دعم السيولة النقدية ألصحاب املاشية

 •  ممكن أيضاً في بعض حاالت الطوارئ املفاجئة احلدوث 
    من أجل إتاحة السيولة النقدية للعائالت التي قد 
     حتتاج إلى تغذية أو مأوى أو عمالة لرعاية ماشيتها.

 •  يتطلب بنية أساسية وجتاراً راغبني وبيئة من 
    السياسات املواتية

 تصفية املاشية
)تصفية املاشية 

بالذبح(

 •  قد يكون مناسباً في حالة تقدم حالة الطوارئ على 
     نحو يعرقل القيام بالبيع/الشراء السريع

  •  يوفر السيولة النقدية أو الغذاء
 •  يتطلب بنية أساسية ومهارات وآليات للتوزيع مرتبطة 

     بالذبح
 •  قد يتطلب قدراً أكبر من املساهمات من الوكاالت 

    اخلارجية

2. حماية األصول الرئيسية 
للماشية في اجملتمعات 

املتضررة من الكارثة

خدمات بيطرية 
)خدمات بيطرية 

إكلينيكية رئيسية؛ 
دعم ملهام القطاع 

 البيطري العام(

 •  قد يحدث أثراً إيجابياً يؤدي إلى حماية األصول وإعادة 
     بنائها في جميع مراحل حالة الطوارئ

 •  ميكن أن يشمل إجراءات االستعداد مثل التطعيم 
     والعالج الوقائي

 •  ميكن تنفيذه باالرتباط مع أنشطة أخرى )مثل العلف، 
     املياه، توفير املاشية( بهدف زيادة حماية األصول

 •  يتطلب قطاع خدمات تشغيلية أو محتملة )حكومية 
    أو قطاع خاص و/أو قائمة على اجملتمع احمللي( وإمدادات 

    بيطرية.

 توفير العلف 
)نقل املاشية؛ التغذية 

 في الطوارئ(

 •  مهم حلماية األصول املتبقية من املاشية أثناء حالة 
    الطوارئ وبعدها

 •  يتطلب توفير العلف و/أو املراعي، و/أو النقل، و/أو مرافق 
     للتخزين

  •  في حالة اجلفاف ميكن أن يكون مكمالً لتوفير املياه
 •  التغذية في الطوارئ ميكن أن تكون مكلفة ومتثل عبئاً 

    لوجستياً

 توفير املياه 
)إعادة تأهيل مواضع 
تواجد املياه؛ تأسيس 

مواضع تواجد مياه 
جديدة؛ توصيل املياه 

بالشاحنات(

 •  مهم حلماية األصول املتبقية من املاشية
•  يتطلب مصادر مياه متوفرة ذات جودة وكمية كافية أو   

    وجود احتمال لتأسيس مواضع جديدة لتوفر املياه
 •  يتطلب توفر أنظمة فعالة إلدارة املياه احمللية

•  ميكن أن يتسم بطلب مكثف على رأس املال )خصوصاً  
   تأسيس موضع جديد لتواجد املياه( أو ارتفاع التكلفة 

   )توصيل املياه بالشاحنات(
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هدف سبل
 العيش

االنعكاسات والقضايااختيارات تقنية 

مأوى املاشية 
 وتوطينها

)التوطني؛ البنية 
التحتية؛ املأوى(

 •  يلبي مجموعة من احتياجات املاشية احلماية من 
األجواء الباردة أو احلارة؛ واألمان؛ والوقاية من الهيمان بال 
هدف؛ وتوفير بيئة صحية للماشية والبشر؛ وتسهيل 

اإلدارة
 •  يعد بصفة عامة )وإن لم يكن حصريا( أكثر مالءمة 

للطوارئ املفاجئة احلدوث في األجواء القاسية وليس في 
الكوارث البطيئة احلدوث مثل اجلفاف

 •  ميكن أن يشمل إجراءات وقائية )مثل أماكن إيواء 
املاشية مقاومة للزالزل( فضالً عن إجراءات الهدف منها 

حماية أصول املاشية عقب الطوارئ
 •  يعالج قضايا أوسع نطاقاً تتعلق بالتوطني )مثل حقوق 

األرض، والتداعيات البيئية، وإمكانية الوصول إلى العلف 
واملاء(

3. إعادة بناء األصول 
الرئيسية للماشية في 
اجملتمعات املتضررة من 

 الكارثة

توفير املاشية 
)إعادة تكوين 

القطعان وتوزيع 
املاشية األخرى( 

 •  ميكن أن يشمل مساعدة أصحاب املاشية على إعادة 
بناء القطعان بعد حالة طوارئ أو استبدال أعداد صغيرة 

من احليوانات )مثل حيوانات اجلرّ أو حيوانات النقل، الدواجن( 
التي تساهم في سبل العيش

 •  مناسب في مرحلة التعافي مبجرد انتهاء التداعيات 
املباشرة وصار باإلمكان تقييم اخلسارة في األصول

  •  قد يكون باهظ الثمن ومن الصعب إدارته بصورة فعالة
 •  يتطلب اإلمداد باملاشية املناسبة إما على املستوى 
احمللي أو على مسافة يكون النقل إليها أمراً مجدياً
  •  يتطلب موارد طبيعية كافية لدعم املاشية املوزّعة

 •  يعتمد النجاح إلى حد كبير على: االستهداف 
املناسب للمستفيدين؛ واختيار املاشية املناسبة؛ وقدرة 
املستفيدين على رعاية املاشية وإدارتها؛ وتوفر خدمات 

دعم املاشية
 •  ميكن أن تساهم التدخالت التكميلية اخلاصة بصحة 

احليوان، مبا في ذلك التدريب، في زيادة معدالت النجاة
  •  قد تتطلب إعادة بناء القطعان إمدادات غذائية وغير 

     غذائية قصيرة األجل للمستفيدين

خدمات بيطرية، 
ماء، غذاء، مأوى

  •  انظر أعاله
 •  ميكن أن يساعد مواصلة التدخل في مرحلة التعافي 

    على إعادة بناء وتقوية أصول املاشية وتقليل قابلية 
    التأثر بكوارث املستقبل
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أكثر  تكون  أن  ميكن  التي  املمكنة  للتدخالت  بصرياً  موجزاً  متثل   PRIM املصفوفة  فإن  وعليه، 

أمثلة  أدناه  احلاالت  دراسات  تتضمن  الطوارئ.  مرحلة  حسب  العيش  سبل  حماية  في  فعالية 

.3�2 رقم  امللحق  في  للمصفوفة  الفارغة  اجلداول  ترد  بينما  مستكملة،   PRIM  ملصفوفات 

      من اجلدير بالذكر أنه وال واحدة من التدخالت املوصوفة في املعايير LEGS تعد حصرية. ومن أجل 

حماية وتقوية سبل العيش، لعله من املناسب االستعانة باستجابة متكاملة تشتمل على أكثر من 

الفصول  تستعرض  الطارئ.  احلدث  مدى  على  متتابع  تُنفذ بشكل  تدخالت مختلفة  عن  تدخل فضالً 

االختيارات  انتقاء  بشأن  وتوجيهات  مفصلة  تقييمات  تشمل  والتي  احملددة  التقنية  التدخالت  التالية 

الفرعية في إطارها.

PRIM دراسات حالة خاصة مبصفوفة حتديد االستجابات التشاركية

الطوارئ  أنواع مختلفة من  املصفوفة PRIM مع  التالية كيف ميكن استعمال  احلاالت  دراسات  توضح 

في كل دراسة حالة يعقب املصفوفة PRIM شرح للنتائج. الحظ أن املصفوفة PRIM هي أداة صممت 

للمساعدة في عملية التخطيط بناء على نتائج التقييم وتقدير املشاركني، وينبغي عدم استعمالها 

في فرض إجراءات بعينها، وليس الهدف من هذه األمثلة سوى التوضيح. ينبغي أن ينتبه املشاركون من 

التحيزات احملتملة بسبب امليول الشخصية لألشخاص أو خبراتهم عند استكمال املصفوفة.

دراسة احلالة “أ  ”: زلزال في آسيا )حدث مفاجئ(
اجلدول 2-2 أهداف املعايير LEGSاملتعلقة بسبل العيش واالختيارات التقنية

التدخالت 
التقنية

مراحل الطوارئأهداف سبل العيش

املساعدات 
العاجلة

حماية 
األصول

إعادة بناء 
األصول

اآلثار بعد 
احلادث مباشرة

التعافي 
املبكر

التعافي

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقتصفية املاشية

************اخلدمات البيطرية

************العلف

***املياه

*********املأوى

******ال ينطبقال ينطبقتوفير املاشية

 املفتاح: 
 الدرجات على ضوء أهداف سبل العيش:

فوائد عظيمة/مناسب إلى حد كبير  ***** 
فوائد/مناسب   **** 
بعض الفوائد  *** 

فوائد قليلة  ** 
فوائد قليلة للغاية/غير مناسب مطلقاً  * 

غير مناسب  ال ينطبق  
 مراحل الطوارئ:

توقيت مناسب للتدخل  
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م
التقييــ

 مالحظات على دراسة احلالة “أ”:

• نظراً 	 الكوارث  من  املتضررة  للعائالت  عاجلة  مساعدة  السريع  البيع/الشراء  يوفر  أن  ميكن  ال 

بالذبح  املاشية  تصفية  وتعد  نشط.  غير  بالتحديد  احلالة  هذه  في  العادي  السوق  نظام  ألن 

عدم  نتيجة  للخطر  معرضة  املاشية  حياة  فيها  تكون  التي  احلاالت  في  األنسب  االختيار 

املتضررة. العائالت  على  شأن  ذات  بفوائد  تعود  أن  احملتمل  غير  فمن  وعليه  الغذاء  أو  املياه   توفر 

• ميكن للتدخالت البيطرية أن توفر بعض املساعدة العاجلة )من خالل املساعدة في اإلبقاء على حياة 	

احليوانات التي جنت من الكارثة( أثناء الفترة التي تلي احلدث مباشرة، وكذلك تقدمي مساهمة كبيرة 

 في حماية أصول املاشية وإعادة بنائها في مرحلة التعافي املبكر وأيضاً مرحلة التعافي نفسها.

• قد يساعد توفير العلف في حماية أصول املاشية وإعادة بنائها رغم أنه قد ال يساهم مساهمة 	

كبيرة في املساعدة العاجلة. في حالة وجود إنذار مسبق بوقوع زلزال، فيجوز اتخاذ بعض اإلجراءات 

تتمثل في تخزين الغذاء )واملاء(.

• قد ميثل توفير املياه فائدة ضئيلة، وذلك يتوقف على أثر الزلزال على اإلمدادات املوجودة من مياه 	

املاشية.

• األصول 	 وحماية  عاجلة  مساعدة  تقدمي  في  باملأوى  املرتبطة  التدخالت  تساهم  أن  املمكن  من 

حالة  في  باملأوى.  اخلاصة  واحتياجاتها  املوجودة  املاشية  أنواع  على  يتوقف  وذلك  بناءها  وإعادة 

حياتها  إنقاذ  على  للماشية  املأوى  توفير  يساعد  أن  املمكن  فمن  اإلنذار،  من  كاٍف  قدر  توفير 

إلى  تتهاوى  قد  التي  املباني  من  املاشية  نقل  خالل  من  املثال:  سبيل  )على  اإلنذار  مرحلة  في 

توفير  يساهم  أن  ميكن  املبكر،  والتعافي  املباشرة  التداعيات  مرحلتي  في  مفتوحة(.  أماكن 

بنائها. وإعادة  األصول  حماية  في  كبيرة  مساهمة  املتضررة  للحيوانات  جاف  و/أو  دافئ   مأوى 

• وفيما يتعلق بإعادة بناء األصول، فإن توفير املاشية )إعادة جمع املاشية( ميكن أن يكون له أثر ذا شأن 	

إذ يساعد األشخاص الذين فقدوا مخزونهم على استرداد بعض أصول املاشية. ولكن ال ميكن لهذا 

أن يتم إال في مرحلة التعافي.

يستعرض شكل 2�1 هذه الدراسة في صورة شكل إيضاحي إذ يعرض التدخالت مقابل مراحل الطوارئ.
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شكل 2-1 دراسة احلالة “أ”: زلزال في آسيا )حدث مفاجئ(

دراسة احلالة “ب”: جفاف في أفريقيا )حدث بطيء(
جدول 2-3 مصفوفة حتديد االستجابات التشاركية )PRIM( لدراسة احلالة “ب”

التدخالت 
التقنية

مراحل الطوارئأهداف سبل العيش

املساعدات 
العاجلة

حماية 
األصول

إعادة بناء 
األصول

التعافيالطوارئاإلنذارالتأهب

**********تصفية املاشية

*********)*(اخلدمات البيطرية

********)*(العلف

*******)*(املياه

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقاملأوى

******ال ينطبقال ينطبقتوفير املاشية
 املفتاح: 

 الدرجات على ضوء أهداف سبل العيش:
فوائد عظيمة/مناسب إلى حد كبير  ***** 

فوائد/مناسب   **** 
بعض الفوائد  *** 

فوائد قليلة  ** 
فوائد قليلة للغاية/غير مناسب مطلقاً  * 

غير مناسب  ال ينطبق  
 مراحل الطوارئ:

توقيت مناسب للتدخل  

العلف 

التعافي   

التوقيت

 اآلثار التي تلي
الحدث مباشرة

 أثر الطوارئ

طبيعي

التعافي 
املبكر

 توقيت التدخل

الخدمات البيطرية

توفيرالماشية 

المأوى 
المياه
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م
التقييــ

 مالحظات على دراسة احلالة “ب”:

• والتوقيت 	 التدخالت  عن  كبيراً  اختالفاً  مختلفاً  منطاً  أفريقيا  في  احلدوث  البطيء  اجلفاف  يُظهر 

مقارنة بزلزال آسيا في دراسة احلالة “أ”. في مرحلتي التأهب واإلنذار، ميكن أن يساهم البيع/الشراء 

توفير السيولة  املتضررة من خالل  السريع مساهمة كبيرة في تقدمي مساعدة عاجلة للعائالت 

النقدية التي ميكن استعمالها في دعم العائلة وكذلك حماية األصول إلى حد ما )إلى احلد الذي 

بعض  استعمال  ميكن  وكذلك  الشحيحة  املوارد  على  منافسة  أقل  املتبقية  املاشية  فيه  تكون 

السيولة النقدية املتولدة في خدمة صحة املاشية املتبقية وتغذيتها(. إذا مت تأخير توقيت التدخل 

حتى مرحلة الطوارئ، فقد يصبح البيع/الشراء السريع غير ممكن نظراً لتردي حالة احليوانات أكثر 

من الالزم. في هذه احلالة، ميكن أن يقدم تصفية املاشية بالذبح )موضح بالسهم املنقط( مساعدة 

عاجلة للعائالت املتضررة.

• إلى 	 اللجوء  )التأهب/اإلنذار(، ومن ثم، فمن املفضل  املراحل األولى  املثال، يعد اجلفاف في  في هذا 

البيع/الشراء السريع للماشية وليس تصفيتها بالذبح نظراً ألن االختيار األول يزود أصحاب املاشية 

بالسيولة النقدية ويدعم حركة السوق

• أثناء كافة مراحل 	 من املمكن أن يكون للتدخالت اخلاصة بصحة احليوانات، والتي ميكن تنفيذها 

اجلفاف، أثر ذو شأن في حماية أصول املاشية من خالل وقاية القطيع من النفوق واألمراض فضالً 

عن تقوية مقاومة املاشية للجفاف.

• كما ميكن أن يساعد توفير العلف واملاء أثناء مرحلتي اإلنذار والطوارئ في حالة اجلفاف على حماية 	

األصول املتبقية للماشية وإعادة بناء القطيع للمستقبل.

• في هذا املثال بالتحديد ال يعد توفير املأوى اختياراً مناسباً.	

• في مرحلة التعافي، ميكن أن يساهم توفير املاشية )إعادة جمع املاشية( مساهمة كبيرة في إعادة 	

بناء أصول املاشية.

 يستعرض الشكل 2�2 دراسة هذه احلالة في صورة شكل بياني إذ يعرض التدخالت مقابل مراحل الطوارئ.

       توضح دراسة احلالة األخيرة أن ارتباط صراع مع حالة طوارئ بطيئة الظهور ميكن أن يؤثر في مالءمة 

.PRIM بعض االختيارات وجداوها، كما توضح املصفوفة
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شكل 2-2 دراسة احلالة “ب”: جفاف في أفريقيا )حدث بطيء(

دراسة احلالة “ج”: جفاف بطيء احلدوث مصاحب لنزاع في أفريقيا )طوارئ معقدة(
جدول 2-4 مصفوفة حتديد االستجابات التشاركية )PRIM( لدراسة احلالة “ج”

التدخالت 
التقنية

مراحل الطوارئأهداف سبل العيش

املساعدات 
العاجلة

حماية 
األصول

إعادة بناء 
األصول

التعافيالطوارئاإلنذارالتأهب

*****تصفية املاشية

*********)*(اخلدمات البيطرية

**********)*(التغذية

****)*(املياه

*********املأوى

*****ال ينطبقال ينطبقتوفير املاشية

 املفتاح: 
 الدرجات على ضوء أهداف سبل العيش:

فوائد عظيمة/مناسب إلى حد كبير  ***** 
فوائد/مناسب   **** 
بعض الفوائد  *** 

فوائد قليلة  ** 
فوائد قليلة للغاية/غير مناسب مطلقاً  * 

غير مناسب  ال ينطبق  
 مراحل الطوارئ:

توقيت مناسب للتدخل  

المياه المأوى   

التعافي

تأهب

إنذار

طبيعي

 أثر الطوارئ

الطوارئ

توقيت التدخل الخدمات البيطرية
العلف

توفيرالماشية 

التوقيت
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م
التقييــ

 مالحظات على دراسة احلالة “ج”:

• على ضوء مقارنة هذه املصفوفة مع دراسة احلالة “ب”، فإن معظم هذه التدخالت تظل مناسبة 	

وتنطوي على فوائد ذات شأن للمجتمعات املتضررة مثل اخلدمات البيطرية والعلف واملياه وتوفير 

املاشية.

• غير أن البيع/الشراء السريع للماشية غير مناسب في هذا املوقف الذي يتضمن نزاعاً نظراً ألن 	

أنظمة السوق والبنية األساسية تعاني من انهيار شديد. لعل تصفية املاشية بالذبح اختيار ممكن 

وذلك يتوقف على قيود التشغيل التي تعمل الوكاالت في ظلها.

• من املمكن أن يساعد توفير العلف على حماية أصول املاشية وإعادة بنائها خصوصاً في اجملتمعات 	

التي قد تكون معزولة في معسكرات وغير قادرة على اصطحاب ماشيتها إلى املراعي. على نحو 

مشابه، من املمكن أن يساعد توفير املياه للماشية التي ال ميكن اصطحابها ملصادر املياه املعتادة 

بسبب عدم األمان إلى حماية أصول املاشية وإعادة بناءها.

• قد يصبح إنشاء أماكن اإليواء أو حظائر املاشية، غير مناسب لدراسة احلالة “ب”، قضية مهمة 	

بسبب النزوح وعدم األمان )على سبيل املثال بسبب خطر التعرض للنهب(.

• تتوقف جميع هذه التدخالت على قدرة الوكاالت على العمل في وضع النزاع.	

 حتديد االستجابات املتعلقة باملاشية القائمة على سبل العيش في الطوارئ 

إن نتائج التقييم األولي وخالصة مناقشات التخطيط التشاركي القائمة على املصفوفة PRIM فضالً 

عن حتليل القدرات والتزام الوكالة املعنية بالتدخل، هذه كلها من شأنها أن متكن من اختيار التدخالت 

التقنية املناسبة، واجملدية، واجليدة التوقيت لدعم وحماية سبل العيش القائمة على املاشية في حالة 

الطوارئ.

   حتتوي املرافق التالية قوائم مرجعية للتقييم األولي وموجزاً ملناهج التقييم واملراجع/املصادر التي تضم 

مزيداً من املعلومات الالزمة لدعم هذه العملية. تتضمن الفصول الالحقة من LEGS املعايير واملبادئ 

التوجيهية لكل من االختيارات التقنية املوضحة أعاله فضالً عن أدوات صنع القرار بهدف تيسير االنتقاء 

بني االختيارات اخملتلفة.

مالحظات

.ميكن تعريف االستقصاء التشاركي بأنه جمع منظم )وسريع في حالة الضرورة( للبيانات   .1

وحتليلها باالشتراك مع السكان احملليني. يسعى االستقصاء التشاركي، إذا جرى تنفيذه جيداً، 

إلى فهم رؤى اجملموعات الضعيفة واملهمشة، ومن ثم تصنيف البيانات آلياً وفقاً لفئات فرعية.
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امللحق رقم 2-1 قوائم مرجعية للتقييم األولي

دور   )1 تقييمات:  ثالثة  على  بناء  أعاله  املوضحة  األولي  التقييم  عملية  املرجعية  القوائم  هذه  تناظر 

املاشية في سبل العيش؛ و2( طبيعة الطوارئ وأثرها؛ و3( حتليل الوضع.

التقييم األولي رقم 1: إدارة املاشية ودور املاشية في سبل العيش

هدف التقييم: التأكد مما إذا كان للماشية دور مهم في سبل عيش األشخاص املتضررين، وطبيعة 

 هذا الدور، من أجل اتخاذ قرار بشأن مالءمة استجابة ترتبط باملاشية وكذلك فهم كيفية إدارة املاشية.

أسئلة محورية:

ما هي استراتيجيات سبل العيش في املنطقة املتضررة في األوقات “العادية”؟  1.1 

ما هي االستعماالت الرئيسية للماشية )الغذاء، الدخل، استعمال اجتماعي، اجلرّ،   1.2

االنتقال(؟   

ما هي النسبة املئوية للغذاء املستمد من املاشية في األوقات “العادية”؟  1.3 

ما هي النسبة املئوية للدخل املستمد من املاشية في األوقات “العادية”؟  1.4 

ما هي األدوار التي يقوم بها أفراد العائلة اخملتلفون فيما يتعلق برعاية املاشية وإدارتها،   1.5

مبا في ذلك حقوق االستعمال والتصرف، )الحظ: األنواع واألعمار اخملتلفة للماشية؛   

التباينات املوسمية( مع تركيز خاص على اجلنسانية؟   

ما هي املؤسسات والقادة الذين عادة ما يكون لهم دور في إنتاج املاشية وإدارة املوارد   1.6

الطبيعية وما هذا الدور؟   

ما هي استراتيجيات التكيف واملؤشرات الرئيسية لـ “األوقات الصعبة” )على سبيل   1.7

املثال: اجملاعات؛ ارتفاع معدالت ذبح املاشية أو بيعها؛ الهجرة؛ تشتت أفراد العائلة؛   

بيع أصول أخرى، وما إلى ذلك(؟ هل تنطوي هذه االستراتيجيات على انعكاسات   

سلبية على أمان سبل العيش في املستقبل؟   

النتيجة/النقطة اخلتامية: هل للماشية دور بارز في سبل عيش األشخاص املتضررين ومن 
ثم فمن املناسب االستعانة باستجابة ترتبط باملاشية؟
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التقييم األولي رقم 2: طبيعة الطوارئ وأثرها

وفهم  بالطوارئ،  تتعلق  باستجابة  القيام  الضروري  من  كان  إذا  ما  حتديد  التقييم:  هدف 
املطلوبة. األخرى  املعلومات  طبيعة  وحتديد  املتضررة،  الفئات  على  للكارثة  املبدئي   األثر 

أسئلة محورية:
ما هي نوعية الطوارئ؟ مفاجئة احلدوث، أم بطيئة احلدوث، أم معقدة؟  2.1 

ما هي مسببات الطوارئ )جفاف، فيضان، حرب، إلخ.(؟  2.2 
ما تاريخ نوعية هذه الطوارئ في هذا السياق؟  2.3 

ما املرحلة التي بلغتها الطوارئ )تأهب/إنذار/طوارئ/األثر املباشر الذي يلي احلدث/تعافي، إلخ.(؟  2.4 
ما هي املنطقة املتضررة؟  2.5 

ماذا كان أثر الكارثة على السكان املتضررين:  2.6 
ما الوضح التغذوي للسكان املتضررين؟  2.6.1   

ما مستوى تفشي األمراض؟  2.6.2   
ما معدل الوفيات؟  2.6.3   

ماذا كان األثر على اجملموعات املستضعفة )مثل النساء، األطفال، األشخاص   2.6.4  
املتعايشون مع فيروس العوز املناعي البشري/اإليدز، فئات عرقية معينة( )انظر    

قسم املراجع في نهاية هذا الفصل للمراجع عن حتليل أوجه الضعف )قابلية التأثر(؟    

هل هناك عالمات على تنفيذ استراتيجيات تكيف/مؤشرات “األوقات الصعبة”   2.6.5  
من السؤال 7�1؟    

هل حدث قدر ذو شأن من الهجرة أو النزوح للسكان املتضررين )أو مجموعات   2.6.6  
منهم(؟ إن كان األمر كذلك، من هم املتضررون وهل اصطحبوا معهم    

ماشيتهم؟ ما األثر الواقع على اجملتمع املستضيف؟    
ماذا كان أثر الطوارئ على استراتيجيات إدارة املاشية:  2.7 

ما األثر الواقع على إمكانية الوصول إلى املراعي؟  2.7.1   
ما األثر الواقع على إمكانية وصول املاشية للموارد املائية؟  2.7.2   

ما األثر الواقع على التنقالت اليومية واملوسمية؟  2.7.3   
ما األثر الواقع على جتار املاشية واألسواق الرئيسية للماشية؟  2.7.4   

ما األثر الواقع على خدمات املاشية؟  2.7.5   
ماذا كان األثر الواقع على املوارد الطبيعية؟  2.7.6   

ماذا كان األثر الواقع على التقسيم اجلنساني للعمالة؟  2.7.7   
ما خطط السكان املتضررين ملاشيتهم في املستقبل؟  2.7.8   

ماذا كان األثر الواقع للطوارئ على املاشية )وضح الفرق وفقاً لألنواع إذا لزم األمر(  2.8 
ما األثر الواقع على مبيعات املاشية؟  2.8.1   

ما األثر الواقع على أسعار املاشية؟  2.8.2   
هل تغيرت شروط التجارة بني املاشية وأسعار احلبوب؟  2.8.3   

كيف تدهور وضع املاشية؟  2.8.4   
هل انخفضت إنتاجية املاشية )بيع/شراء احلليب، الدم، البيض، إلخ.(؟  2.8.5   

هل زادت مراضة املاشية؟  2.8.6   
هل زادت معدالت ذبح املاشية لالستهالك املنزلي؟  2.8.7   

ما معدل نفوق احليوانات؟  2.8.8   
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هل وقع أي أثر على أماكن إيواء/حظائر املاشية؟  2.8.9   
ما مستوى هذه اآلثار؟  2.8.10   

ماذا كان أثر الطوارئ على البيئة؟ )ينبغي إجراء تقييم متأن لألثر البيئي للطوارئ وأي   2.9
تدخالت مخططة( مت تطوير عدد من املناهج لهذا الغرض. انظر على سبيل املثال أداة   

 the Benfield التي صممها مركز بنفيلد ألبحاث اخملاطر )REA( التقييم البيئي العاجل  
UCL Hazard Research Centre ومنظمة كير الدولية CARE International وأداة تقييم   

FRAME )التفاصيل في امللحق رقم 4�2(.   
ما التوقعات والتوجهات )حيثما اتفق( للموسم القادم )على سبيل املثال التوقعات اخلاصة   2.10

بالثلج، األمطار، احلرارة، موسم اجلفاف، زيادة عدم األمان، الوصول إلى الغذاء، إلخ.(؟  

النتيجة/النقطة اخلتامية: هل هناك ضرورة لتدخل متعلق بالطوارئ؟
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التقييم األولي رقم 3: حتليل الوضع

هدف التقييم: اكتساب فهم بيئة التشغيل والقيود اللوجستية احملتملة والتداخل أو 
 التكامل احملتمل مع أصحاب املصلحة اآلخرين.

أسئلة محورية:
من هم األطراف الفاعلة في املنطقة املتضررة وما الذي يقومون به؟  3.1 

هل يقوم أي من أصحاب املصلحة بدور تنسيقي؟  3.2 
ما هي اخلدمات واملرافق املتاحة عادة وماذا كان أثر الطوارئ الواقع عليها )مبا في ذلك اإلدارة   3.3

احلكومية واألسواق وإنتاج احليوانات واخلدمات الصحية(؟   
ما هي املوارد املتوفرة وخصوصاً استراتيجيات التكيف الذي يقوم بها السكان األصليون؟  3.4 

ما هو تاريخ االستجابة للكوارث في املنطقة املتضررة وكل من اخلبرات اإليجابية والسلبية   3.5
والدروس املستفادة؟   

ما هو السياق احلالي )رمبا تكون هناك حاجة إلجراء مزيد من التقيييمات التفصيلية لهذه   3.6
القضايا وذلك يتوقف على االختيارات التقنية املنتقاة )انظر الفصول التقنية أدناه(. متثل   

هذه األسئلة احملددة أهمية خاصة )وفي بعض احلاالت “افتراضات قاتلة”( في مواقف النزاع(؟   
ما هي حالة االتصاالت؟  3.6.1   

ما املوقف األمني؟  3.6.2   
ما هي التداعيات املترتبة على انتقال املاشية والهجرة )حقوق الوصول؛ صراع   3.6.3  

محتمل(؟    
ما هي قضايا احلماية الرئيسية التي تواجه أصحاب املاشية؟  3.6.4   

ما هي البنية األساسية احلالية )الطرق والنقل(؟  3.6.5   
هل هناك أي قضايا عابرة للحدود؟  3.6.6   

ما هي القيود اخلاصة بالسياسات و/أو القوانني التي تؤثر على التدخالت املرتبطة   3.6.7  
باملاشية )على سبيل املثال تنقالت املاشية أو احلذر على الصادرات؛ قوانني الذبح؛    

سياسات الضرائب، تشريعات الترخيص، تنسيق وكاالت اإلغاثة، السياسات    
الوطنية إلدارة الكوارث، السياسات التنظيمية ألصحاب مصالح رئيسيني(؟   

النتيجة/النقطة اخلتامية: هل أي من اإلجابات الواردة أعاله يعد “افتراضات قاتلة” تعوق 
أي نوع من التدخالت في املنطقة )على سبيل املثال الوضع األمني يعوق أي نوع من التنقل في 

الوقت احلالي، أو أطراف فاعلة آخرون يوفرون دعماً كافياً للسكان املتضررين(؟
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امللحق رقم 2-2 مناهج التقييم

ميكن أن تشمل مناهج التقييم التشاركي ما يلي:

• املاشية، 	 رئيسية مثل حالة  السهل نسبياً مالحظات مؤشرات  أن يكون من  املالحظة: ميكن 

وتدهور املوارد الطبيعية، ونفوق املاشية، وأثر الطوارئ على البنية األساسية.

• إن إجراء مقابالت مع مخبرين رئيسيني من أصحاب املصلحة املؤثرين ميكن أن يشمل موظفي 	

احمللي،  اجملتمع  وقادة من  تقليديني،  وقادة  منظمة غير حكومية محلية، وموظفني حكوميني، 

وقادة دينيني ومنظمات اجملتمع املدني.

• وحالة 	 والعمر  اجلنسانية  مراعاة  مع  متضررة  ضعيفة  فئات  مع  بؤرية  مجموعات  مناقشات 

اإلصابة بفيروس العوز املناعي البشري/اإليدز/وغير ذلك من املتغيرات.

• البيانات الكمية: ميكن جمع بيانات كمية لبعض املؤشرات، مثل أسعار املاشية واحلبوب في 	

األسواق احمللية أو األعداد التقديرية حلاالت النفوق باستخدام االستبيانات إذا كان الوقت يسمح 

بذلك

• ميكن جمع بيانات نوعية من مندوبني عن السكان املتضررين باستخدام طرق التقييم 	

التشاركي الريفي )PRA�type( )انظر اجلدول 2�5(، تشمل: 

0    رسم خريطة، 

0    اخلط الزمني/التوجه الزمني؛ 

0    اجلمع النسبي ووضع الدرجات؛ 

0    الترتيب؛ 

0    حتليل اجلنسانية� الوصول إلى أداة املوارد؛ 

0    التقوميات اليومية واملوسمية؛ 

0    رسم “فني” venn البياني؛ 

  تعتمد هذه التقنيات على استخدام مقابالت شبه رسمية وميكن استخدامها أثناء 

  املقابالت مع اخملبرين الرئيسيني و/أو مناقشات اجملموعات البؤرية.

• التقييمات فينبغي االستعانة بطرق 	 املتاح إلجراء معظم  الوقت  لقصر  العينات: نظراً  جمع 

جمع عينات عاجلة بسيطة قائمة على تقنيات اجلمع الهادف للعينات. ويتضمن اجلمع الهادف 

للعينات اختيار مجموعة ممثلة “منطية” وفقاً لسمات معينة )مثل أصحاب املاشية املتضررين 

من اجلفاف، وأصحاب املاشية من النساء، وساكني قرية متضررة من الفيضان(.

• ينبغي جمع البيانات الثانوية باالستعانة بالتقارير احلكومية، واإلحصائيات الصحية والبيطرية، 	

وتقارير املنظمات غير احلكومية وغير ذلك من الوثائق املتاحة. رمبا قامت أيضاً الوكاالت األخرى 

العاملة في املنطقة بتنفيذ التقييمات األولية أو مفصلة للطوارئ مبا في ذلك تقييمات أوجه 

املبكر  اإلنذار  أنظمة  توفر  أن  الثانوية. كما ميكن  للبيانات  والتي تعد مصدراً مفيداً  الضعف، 

EWSs، حيثما توفرت، معلومات مفيدة. كما ميكن أن يكون أصحاب املصلحة أنفسهم مصادر 

مفيدة ملعلومات رئيسية كمية ونوعية.

• عدم 	 حالة  في  تتوفر.  حيثما  الثانوية  البيانات  باستخدام  أساس  خط  وضع  ينبغي 

السكانية  الفئات  استدعاء  خالل  من  أساس  خلطوط  تقديرات  حتديد  ميكن  ذلك،  إمكان 

التوجهات  أو  النسبي  اجلمع  )مثل  أعاله  املوضحة  النوعية  الوسائل  باستخدام  املتضررة 

“الطوارئ”( أوقات  إلى  “املعتادة”  األوقات  من  العلف  توفر  في  التغّيرات  لتحديد   الزمنية 
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• املعلومات 	 الصناعي/نظام  القمر  صور  مثل  مفيدة،  املكانية  البيانات  تكون  أن  أيضاً  ميكن 

اجلغرافية )GIS(، رسم خرائط ملواضع تواجد املياه، وما إلى ذلك. 

يوضح اجلدول 2�5 كيف ميكن استعمال بعض أدوات جمع البيانات من نوع طرق التقييم التشاركي 

الريفي )PRA( الوارد أعاله في التقييمات األولية للطوارئ الواردة في هذا الفصل.

جدول 2-5 تطبيق املناهج التشاركية في التقييمات

قائمة التفقد الطريقة
اخلاصة بالتقييم

املوضوع

أدوار اجلنسانية/األعمار واملوسمية5�1تقومي يومي/موسمي

 حتليل اجلنسيانية� الوصول 
 إلى أدوات املوارد انظر 

)2002 ,Pasteur

متابعة اجلنسانية والوصول إلى املوارد5�1

 5�2رسم اخلرائط
2�7 

 
2�7 

 
2�6�4 

2�9 
2�10

 مدى املنطقة املتضررة 
 اخلدمات واملرافق اخلاصة باألوقات »العادية« والطوارئ 
رسم خريطة للموارد الطبيعية )قبل وبعد(: املراعي، 

 املاء، التنقالت
 مجموعات ضعيفة متضررة

 األثر على البيئة 
تغّيرات موسمية

 4�2اخلط الزمني/التوجه الزمني
2�8 
2�8 
2�8 
2�8

 مراحل الطوارئ 
 توجهات مبيعات املاشية 

 توجهات أسعار املاشية 
 توجهات إنتاجية املاشية 
توجهات أمراض املاشية 

 4�1 ,3�1اجلمع النسبي
2�6 
2�6 
2�8

 مصادر الدخل/الغذاء 
 تغّيرات في الوضع التغذوي 

 تغّيرات في األمراض البشرية 
تغّيرات في مبيعات املاشية وأسعارها وإنتاجيتها 

 4�1 ,3�1الترتيب/وضع الدرجات
2�8 
3�5

 مصادر الدخل/الغذاء 
 حالة املاشية : مراضتها وأمراضها

تاريخ االستجابة السابقة وفعاليتها

السكان املتضررون )لتحديد االستهداف(6�2ترتيب الثروات

6�1رسم »فني« Venn البياني
3�1, 3�2

األدوار املؤسسية املعتادة وعالقاتها
األطراف الفاعلون الرئيسيون والتنسيق

هناك مزيد من املعلومات عن منهجيات PRA في مراجع هذا الفصل.
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اجلدول 2-7مصفوفة حتديد االستجابات التشاركية )PRIM( للطوارئ البطيئة احلدوث

التدخالت 
التقنية

مراحل الطوارئأهداف سبل العيش

املساعدات 
العاجلة

حماية 
األصول

إعادة بناء 
األصول

التعافيالطوارئاإلنذارالتأهب

تصفية املاشية
اخلدمات البيطرية

التغذية
املياه
املأوى

توفير املاشية

 مالحظات : 
 الدرجات على ضوء أهداف سبل العيش:

فوائد عظيمة/مناسب إلى حد كبير  ***** 
فوائد/مناسب   **** 
بعض الفوائد  *** 

فوائد قليلة  ** 
فوائد قليلة للغاية/غير مناسب مطلقاً  * 

غير مناسب  ال ينطبق  
 مراحل الطوارئ:

توقيت مناسب للتدخل  

)PRIM( امللحق رقم 2-3 مصفوفة حتديد االستجابات التشاركية
اجلدول 2-6 مصفوفة حتديد االستجابات التشاركية )PRIM( للطوارئ املفاجئة احلدوث 

التدخالت 
التقنية

مراحل الطوارئأهداف سبل العيش

املساعدات 
العاجلة

حماية 
األصول

إعادة بناء 
األصول

اآلثار التي 
تلي احلدث 

مباشرة
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 مقدمة
أهمية املعايير املشتركة

يعرض هذا الفصل ثمانية معايير يشترك فيها كل من التدخالت املتعلقة باملاشية املوضحة في الفصول 

القادمة. هذه املعايير هي: 1( املشاركة؛ 2( التقييم املبدئي؛ 3( االستجابة والتنسيق؛ 4( االستهداف؛ 5( 

الرصد والتقييم واألثر على سبل العيش؛ 6( الدعم التقني وصالحيات الوكاالت؛ 7( التخطيط للطوارئ، 

واالستعداد واالستجابة املبكرة؛ 8( املناصرة والسياسات. 

      وترتبط هذه املعايير املشتركة بكل من التدخالت املتعلقة باملاشية املوضحة في الفصول األخرى 

وتكملها كلها. سوف تستطيع الوكاالت عن طريق املعايير املوصوفة هنا دعم إجناز املعايير املوصوفة 

في الفصول األخرى. ينبغي أن يرجع القارئ أيضاً إلى دليل إسفير ملزيد من املعايير العامة لالستجابة 

 ”Humanitarian Accountability Partnership“ اإلنسانية وكذلك معايير منظمة شراكة املساءلة اإلنسانية

.)HAP, 2007 وعالمات املساءلة في العمل اإلنساني )انظر

روابط لفصول أخرى

من املهم قراءة هذا الفصل أوالً قبل االنتقال إلى الفصول التقنية لالطالع على أنواع محددة للتدخالت 

املتعلقة باملاشية .

أوجه ضعف وقدرات اجملتمعات املتضررة من الكوارث

يوضح دليل إسفير أنه من املمكن أن تكون فئات معينة من السكان قابلة للتأثر بصفة خاصة أثناء 

الكوارث.. تشمل هذه الفئات النساء واألطفال وكبار السن واملعاقني واألشخاص املتعايشني مع فيروس 

النافعة  أحد األصول  املاشية  أن تكون  الدينية. ميكن  أو  العرقية  البشري/اإليدز/واألقليات  املناعي  العوز 

لهذه الفئات، على سبيل املثال األغذية املستمدة من املاشية مثل احلليب والبيض متثل فائدة غذائية 

مرتفعة وتعد غذاء مهماً لألطفال والنساء في مرحلة احلمل والرضاعة. كما ميكن أن تساعد حيوانات 

التحميل مثل احلمير في نقل النساء جللب املياه أو الوقود أو نقل البضائع إلى السوق.

      إن التقييم املبدئي للتدخالت املمكنة املتعلقة باملاشية البد أن يولي اهتماماً خاصاً باستخدامات 

الفئات املستضعفة للماشية وقدراتها على إدارة املاشية أو الوصول إلى منتجات املاشية أو خدماتها. 

التقييم  أن يضمن تصميم  والبد  واجلنسانية،  للثروة  وفقاً  املاشية  تتباين ملكية  اجملتمعات  في بعض 

والبرنامج التعرف على الفئات املستضعفة بصفة محددة. من املمكن أن تستفيد فئات مختلفة من 

أنواع املساعدات اخملتلفة مما يزيد من تعقيد البرامج وحجم اخلبرة املؤسسية املطلوبة لتقدمي البرنامج. 

أن تستخدمها في  التي ميكن  الوقت نفسه، متتلك اجملتمعات املستفيدة إمكانياتها اخلاصة        في 

ومهاراتهم  األصليني  السكان  اإلمكانيات معرفة  أو  القدرات  وتشمل هذه  الطوارئ.  لوضع  االستجابة 

القومية  أن تلعب املؤسسات  املوارد الطبيعية. كما ميكن  وإدارة  املاشية  بإنتاج  فيما يتعلق  وخصوصاً 

التدخالت. وإدارة  اجملتمع  مشاركة  ييسر  مما  الكوارث  مع  التجاوب  في  مهماً  دوراً  احمللية   واملؤسسات 

وميكن أن يؤدي استخدام املناهج التشاركية أثناء التقييم إلى سرعة حتليل الفئات املستضعفة )القابلة 

للتأثر( وكذلك التعرف على قدرات السكان األصليني ومهاراتهم التي ميكن عليها بناء التدخالت اخلاصة 

بالطوارئ.
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املعايير الدنيا

املعيار املشترك األول : مشاركة
باملاشية  اخلاص  البرنامج  تقييم  في  فعالة  مشاركة  الكارثة  من  املتضررون  السكان  يشارك 

وتنفيذه ومتابعته وتقديره.

املؤشرات األساسية
• يتم حتديد جميع اجملموعات الفرعية والفئات املستضعفة في السكان وتبليغهم بإجراء تقييم 	

وتدخل )أو أكثر من تدخل( محتمل، ويتم تشجيعهم على املشاركة في التقييم والتنفيذ )انظر 

املالحظة التوجيهية 1 و 2( والرصد والتقدير )انظر املالحظة التوجيهية 3(.

• يتم توثيق إنتاج املاشية احمللي والوعي واملمارسات الصحية واستراتيجيات التكيف وخدمات 	

املاشية املوجودة من قبل واستخدامها لضمان استدامة املدخالت )انظر املالحظة التوجيهية 4(.

• تقوم التدخالت على فهم األعراف االجتماعية والثقافية )انظر املالحظة التوجيهية 5(. 	

• تُناقش مدخالت البرنامج اخملططة وتنفيذ املناهج مع ممثلي اجملتمع و/أو فئات اجملتمع التي متثل 	

اجملموعات الفرعية والفئات املستضعفة في السكان )انظر املالحظة التوجيهية 6(.

مالحظات توجيهية
وتنفيذها  باملاشية  املتعلقة  التدخالت  وتصميم  الفعال  التحديد  يتطلب  الفئات:  متثيل   .1

أو  املاشية  تربي  التي  املستضعفة  أو  املهمشة  اجملموعات  ذلك  في  مبا  احمللي،  اجملتمع  مشاركة 

للماشية  احملتملة  أو  الفعلية  االستخدامات  تتباين  ما  عادة  منتجاتها.  من  أو  منها  تستفيد 

فالتقييم  ثم،  ومن  أخرى.  عوامل  أو  اجلنسانية  أو  الثروة  لعوامل  وفقاً  اجملتمعات  بني  وملكيتها 

للكيفية  فهماً  ويصيغ  واجلنسانية،  الثروة  حيث  من  املاشية  ملكية  يغطي  أن  ينبغي  املبدئي 

التي ميكن بها استهداف التدخالت جملموعات مختلفة من خالل آثار محتملة مختلفة. رغم أن 

األشخاص األكثر ثراء قد ميتلكون حيوانات أكبر حجماً مثل املواشي أو اإلبل ويطلبون مساعدة 

تلقي مساعدة  إناث  تعولها  التي  األفقر  العائالت  تفضل  أن  املمكن  احليوانات، فمن  بشأن هذه 

بشأن الغنم واملاعز أو الدواجن أو احلمير. حتتاج الوكاالت أن تكون حساسة لرصد هذه االختالفات 

وتضمن التمثيل املناسب خملتلف الفئات. ينبغي مراعاة العوائق )مثل قضايا اإلمكانيات واملهارات 

عند  األخرى  املستضعفة  والفئات  النساء  مشاركة  دون  حتول  التي  الثقافية(  والقضايا  واألمان 

مرحلتي التقييم والتنفيذ. 

املشاركة  لها حق  املتضررة  اجملتمعات  أن  املشاركة  تعني   LEGS لـ بالنسبة  املشاركة:  أنواع   .2

في البرنامج وميكن أن تساهم مساهمات فكرية حتسن من الفعالية والكفاءة. كذلك تستطيع 
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اجملتمعات ممارسة اختيار نوع تدخالت الطوارئ وتصميمها في منطقتها. يدرك معيار “املشاركة” 

استخدامها  وينبغي  اإلغاثة  لوكاالت  قيمة  ذات  موارد  احمللية هي  واملهارات  املعرفة  أن  املشترك 

بفعالية. كما يدرك هذا املعيار املشترك بأنه على األرجح أن تسفر البرامج القائمة على املشاركة 

الفعالة عن فوائد أو خدمات مستدامة. كما أن مشاركة اجملتمع في االستهداف بصفة عامة 

تكون وسيلة فعالة لضمان التوزيع املناسب للفوائد )انظر املعيار الرابع أدناه(. رغم وجود حتديات 

مهمة أمام حتقيق هذا املستوى من املشاركة خصوصاً في الكوارث مفاجئة احلدوث، فإن املشاركة 

تبقى أحد األهداف الرئيسية للمعايير LEGS إذ يعكس املنهج القائم على احلقوق والروابط التي 

تربطه باالستدامة طويلة األجل لألنشطة.

بالطوارئ  اخلاصة  التدخالت  رصد  في  اجملتمع  مبشاركة  االهتمام  يعد  واملشاركة:  املساءلة   .3

وتقييمها )M&E( وسيلة مهمة لتحسني املساءلة احمللية للوكاالت اإلنسانية واألطراف الفاعلة 

في اجملال اإلنساني� انظر أدناه املعيار املشترك اخلامس : الرصد والتقييم واألثر على سبل العيش.

املاشية معرفة محلية  على  كبيراً  اعتماداً  التي تعتمد  ما متتلك اجملتمعات  االستدامة: غالباً   .4

مفصلة عن إدارة املاشية وصحتها مما ميكن أن يؤدي دوراً مهماً في املشروعات املتعلقة باملاشية . 

كما أنه على األرجح ما تنشأ اخلدمات أو املدخالت املستدامة من االستجابات  اإلنسانية حينما 

استراتيجيات  على  وتبنى  احمللية  واملهارات  باملعرفة  وتعترف  املشاركة  االستجابات  هذه  تعزز 

السكان األصليني في التكيف واستخدام اخلدمات واألنظمة السابقة وتقويتها. في حالة القيام 

أنه عند تنفيذ عمليات  أن تدرك بصفة خاصة  إلى  الوكاالت  باملاشية، حتتاج  بتدخالت متعلقة 

اإلغاثة مبعزل عن مقدمي اخلدمات اخلاصة احملليني، فإن األنظمة احمللية تعاني.

األعراف االجتماعية والثقافية: للمعتقدات واملمارسات الثقافية والدينية تأثير على ملكية   .5

املاشية واستعمال منتجات املاشية واستهالكها. قد يبدو استعمال أنواع معينة من احليوانات 

أو األغذية املستمدة من احليوان مناسبة وعملية من وجهة نظر القادمني من خارج اجملتمع، بيد 

أنها قد تكون موضع رفض بسبب عادات محلية. ورغم أن البشر ال يرفضون دائماً تبني ممارسات 

جديدة، فإن هذه العملية غالباً ما تستغرق وقتاً وتتطلب دعماً من العاملني في الوكاالت الذين 

لديهم خبرة طويلة في اجملتمعات املعنية. في حالة احلاجة إلى تدخل عاجل، فإن فهم األعراف 

االجتماعية والثقافية يساعد على ضمان أن تكون التدخالت مناسبة.

فئات اجملتمع: ميكن أن تؤدي املؤسسات العرفية أو املؤسسات احمللية دوراً رئيسياً في التدخالت   .6

تصميم  حتى  املستضعفني  املستفيدين  حتديد  من  هذا  يتراوح  أن  وميكن  بالكوارث.  اخلاصة 

فإن  باملاشية،  يتعلق  فيما  املبادرات.   )M&E( وتقييم  رصد  في  املشاركة  إلى  وإدارتها  التدخالت 

املؤسسات العرفية غالباً ما تؤدي دوراً رئيسياً في إدارة املوارد الطبيعية مبا في ذلك املراعي واملوارد 

العوامل  أحد  عامة  بصفة  باملاشية  املتعلقة  التدخالت  في  الفئات  هذه  مشاركة  تعد  املائية. 

الضرورية لضمان استدامة األنشطة كما أنها مساهمة إيجابية في سبل العيش.
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• باالستقصاء 	 ويستعني  الثاني  الفصل  في  املوضحة  الرئيسية  املوضوعات  التقييم  يغطي 

التقنية  البيانات  نتائج  ذلك  إلى  ويضيف  املدربون  اإلخصائيون  يجريه  الذي  املنظم  التشاركي 

السابقة الوجود في حالة توفرها )انظر املالحظة التوجيهية 1(.

• يتم تصنيف النتائج وفقاً لفئات السكان الفرعية والفئات املستضعفة في اجملتمع املتضرر من 	

الكارثة. 

• ويراجع التقييم قدرات السلطات املعنية على حماية السكان في املنطقة اخلاضعة لصالحياتها 	

)انظر  باملاشية  املتعلقة  اخملتلفة  التدخالت  تداعيات  وحماية  التشغيل  لبيئة  حتليالً  ويشمل 

املالحظة التوجيهية 2(. 

• يصف التقييم بوضوح مقدمي خدمات موجودين بالفعل ويوضح ما إذا كانت التدخالت ستنجح 	

مع هذه األطراف الفاعلة ويحدد استراتيجية خروج تهدف إلى حتقيق أقصى استخدام مستدام 

للخدمات واألسواق احمللية )انظر املالحظة التوجيهية 3(.

• يشمل التقييم حتليالً عاجالً للسياسات واللوائح التي تؤثر على سبل العيش أو قد حتول دون تنفيذ 	

الرسمية  واللوائح  القواعد  إنفاذ  احمللية على  التنظيمية  األجهزة  قدرات  ويراجع  تدخالت معينة 

)انظر املالحظة التوجيهية 4(. 

مالحظات توجيهية
املوضوعات  واالستجابة،  التقييم  الثاني،  الفصل  يستعرض  التقييم:  ووسائل  موضوع   .1

وحتليل  ومداها،  الطوارئ  وطبيعة  العيش،  سبل  في  املاشية  دور  فيغطي  للتقييم،  الرئيسية 

املوقف. يحتوي امللحق رقم 1�2 ومراجع الفصل الثاني على قوائم مرجعية للتقييم ومصادر ملزيد 

من املعلومات.

احلماية: أصول املاشية قيمة وقد تتسبب ملكية املاشية وإدارتها في تعريض األشخاص خملاطر   .2

امتالك  أمناط  تأثيرها على  احمللي من حيث  األمان  أجواء  إن حتليل  االنتهاك.  أو  اخلطف  أو  العنف 

احليوانات  تربية  وممارسات  مهاجمتها،  أو  املاشية  نهب  ألحداث  القريب  التاريخ  وكذلك  املاشية 

املعيار املشترك الثاني : تقييم مبدئي

االجتماعية  الفئات  مختلف  عيش  سبل  في  املاشية  تلعبه  الذي  للدور  فهماً  التقييم  يتيح 

املناسبة  للتدخالت  تصوراً  ويوفر  ومداها  الطوارئ  لطبيعة  وحتليالً  السكان،  في  االقتصادية 

املوجودة  واألنظمة  السياسات ومقدمي اخلدمة  التشغيل وسياق  بالسياق  من حيث عالقتها 

بالفعل.
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واحلاجة إلى وصول احليوانات إلى هذه اخلدمات أو األسواق يجب أن يبرز املمارسات أو األنشطة التي 

تنطوي على مخاطر مرتفعة. وتشمل هذه اخملاطر نقل املاشية إلى مراٍع أو مواضع مياه غير آمنة 

أو استخدام مراٍع بها ألغام أو حتتوي على مواد غير ُمفجرة أو وضع املاشية ليالً في أماكن غير 

محمية، أو تربية أنواع من املاشية قد تكون مستهدفة من مجموعات مسلحة. ينبغي أن يحلل 

التقييم أيهما أرجح بني الفوائد احملتملة املتعلقة بسبل العيش املترتبة على زيادة امتالك املاشية 

أو الوصول إلى منتجات املاشية واخملاطر التي تنطوي عليها احلماية. في بعض احلاالت ميكن تعديل 

ممارسة اإلدارة التقليدية للماشية من أجل تعزيز احلماية. ينبغي استهداف الفئات املستضعفة 

بصفة خاصة في هذه العملية التقييمية من أجل ضمان حتديد مواضع احتياجهم للحماية.

اخلدمات واألسواق احمللية: تعد التدخالت املتعلقة باملاشية التي تدعم اخلدمات واألسواق احمللية   .3

جانباً مهماً لتخطيط البرامج القائمة على سبل العيش. يشمل مقدمو اخلدمة احملليون ممولي 

أغذية املاشية واملياه، والعاملني البيطريني، ومساعدي اخلدمات البيطرية، وجتار املاشية، وناقلي 

املاشية. كجزء من حتليل املوقف )انظر امللحق رقم 2�1(، ينبغي أن يوضح التقييم هؤالء األطراف 

الكامل خلدمات  غير  التخصيص  وبعد  األقطار  بعض  في  واحملتملة.  احلالية  وقدراتهم  الفاعلني 

احلكوميني  الشركاء  يقود  مما  واخلاص  العام  القطاعني  في  العاملني  منافسة  حتدث  املاشية، 

للتقليل من من دور القطاع اخلاص.

السياسات واللوائح: من املمكن أن تعوق السياسات واللوائح الوطنية أو تدعم أنواعاً معينة   .4

من التدخالت املتعلقة باملاشية . في بعض األقطار ال يحظى العاملون في مجال صحة احليوان 

الذين يعملون في املؤسسات اجملتمعية باالعتراف أو رمبا يقتصر تعاملهم على مجموعة محدودة 

للغاية من األدوية البيطرية. وفي بعض احلاالت األخرى ميكن أن يتسبب النظام احمللي للضرائب 

أن يقوم  القائمة على السوق. البد  البيروقراطية في إعاقة االستجابات السريعة  أو  أو اجلمارك 

حتليل املوقف بتقييم السياسات واللوائح، ولكنه البد أن يحدد التنفيذ املرجح لهذه اللوائح في 

أي حالة طوارئ نظراً ألن اختبار مناهج جديدة في سياق طوارئ ميكن إلى حد ما أن يوفر براهني 

على احلاجة إلى تغيير في السياسات. في بعض الطوارئ خصوصاً الطوارئ املرتبطة بنزاع، فإن 

احلكومة أو أطراف عاملني آخرين يؤثرون على السياسات الرسمية أو غير الرسمية بغرض إحداث 

االنتقال  القيود على  باملاشية  الصلة  ذات  األمثلة  املدنيني. وتشمل  أثر سلبي على سبل عيش 

عبر احلدود، أو غلق األسواق أو التجريد املتعمد للمجتمعات من األصول. والتحليل املبدئي لهذه 

السياسات ميكن أن يساعد الوكاالت على حتديد أنشطة السياسات )انظر أيضاً املعيار املشترك 

الثامن : املناصرة والسياسات(.
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• االستجابات 	 تعوق  ال  باملاشية  املتعلقة  التدخالت  فإن  للخطر،  البشر  حياة  تعرض  حالة  في 

اإلنسانية الهادفة إلى إنقاذ حياتهم )انظر املالحظة التوجيهية 1(. 

• يتم تنسيق التدخالت املتعلقة باملاشية لضمان تناغم املناهج بني الوكاالت ووفقاً الستراتيجيات 	

تنفيذ متفق عليها )انظر املالحظة التوجيهية 2(. 

• باملاشية، 	 أو االستجابة الحتياجات متعلقة  في حالة عجز وكالة ما عن إجراء تقييم للماشية 

باستجابات متعلقة  القيام  القدرة على  لديها  رمبا تكون  أخرى  القصور لوكاالت  تبلغ هذا  فإنها 

باملاشية )انظر املالحظة التوجيهية 3(. 

• وبقدر اإلمكان، يتم تكميل التدخالت املتعلقة باملاشية مع األنواع األخرى للمساعدة اإلنسانية 	

لتحقيق أقصى أثر وضمان االستعمال الفعال للموارد املشتركة )انظر املالحظة التوجيهية 4(. 

• يقوم أصحاب املصلحة بترتيب أولويات التنسيق مبا في ذلك تناغم مناهج اجلهات املانحة واحلكومة 	

لكل من استجابات الطوارئ ومبادرات التنمية األطول أجالً )انظر املالحظة التوجيهية 5(. 

مالحظات توجيهية
أولويات إنسانية: لعل أكثر االحتياجات إحلاحاً في أي كارثة هو تقدمي مساعدة تعمل على إنقاذ   .1
حياة املتضررين من البشر. ينبغي أال يتسبب تقدمي املساعدة املتعلقة باملاشية في إضرار أو إعاقة 

هذه املعونة. وهذا يعني من الناحية العملية أنه في حالة محدودية االنتقاالت أو االتصاالت أو 

املوارد األخرى في حالة الطوارئ، فإنه على فريق العمل واملدخالت املعنية باملواشي اتباع املدخالت 

اخلاصة بالغذاء واملأوى واملاء والصحة املطلوبة ملساعدة األشخاص احملتاجني. على سبيل املثال، 

أو  واحد  آن  في  وماشيتهم  الناس  احتياجات  بتوفير  إما  املياه  توصيل  برامج  تقوم  أن  ينبغي 

استخدام مستوى مختلف من جودة املياه لكل من الفئتني مع االحتفاظ باملصادر األفضل جودة 

لالستهالك اآلدمي وتوزيع املصادر ذات اجلودة األقل على املاشية.

التنسيق: على ضوء مجال التدخالت املمكنة املتعلقة باملاشية في الطوارئ واحلاجة إلى تكييف   .2
التدخالت لتتناسب مع فئات سكانية محددة أو مجموعات ضعيفة، يصبح تنسيق االستجابات 

املعيار املشترك الثالث  : االستجابة والتنسيق

األخرى  اإلنسانية  للتدخالت  تكميلية  وتعد  باملاشية  املتعلقة  اخملتلفة  التدخالت  تنسيق  يتم 

التي تهدف إلى إنقاذ حياة البشر وسبل العيش وأال تعوق األنشطة املباشرة املصممة حلماية 

حياة البشر.
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أمراً مهماً. في حالة تقدمي وكاالت مختلفة ألنواع مختلفة من الدعم، فالبد من تنسيق هذا األمر 

على نحو يحول دون حدوث تكرار ويضمن عدم إغفال نوع مهم من الدعم. ويصبح هذا أمراً في 

غاية الضرورة في حالة احلاجة إلى استجابة متعلقة باملاشية جتمع بني الغذاء واملياه والصحة 

نظراً ألن اإلخفاق في تقدمي أحد أنواع الدعم يهدد فعالية أنواع الدعم األخرى. على سبيل املثال، 

ميكن تغذية احليوانات وإرواء عطشها ولكنها عندئذ متوت بسبب اإلصابة باألمراض. عندما تقدم 

الوكاالت اخملتلفة دعماً مشابهاً في مجاالت مختلفة، فالبد أن يضمن التنسيق تناغم املناهج 

والتوافق في التخطيط. على سبيل املثال، إذا قامت وكاالت تغطي مناطق متقاربة بوضع أسعار 

شراء مختلفة للماشية التي يتم تصفيتها، فسيميل األشخاص إلى نقل املاشية إلى املنطقة 

ذات أسعار الشراء األعلى. في حاالت الطوارئ بطيئة احلدوث مثل اجلفاف، ينبغي أن يكون أحد 

تنسيق  من  البد  كذلك  اجلفاف.  ملرحلة  وفقاً  التدخالت  تتابع  تعزيز  هو  التنسيق  جهود  جوانب 

التدخالت املتعلقة باملاشية مع األنواع األخرى للمعونة. وهذا التنسيق ميكن أن يؤدي إلى تخطيط 

مشترك ومشاركة فعالة للموارد واملرافق مع القطاعات األخرى )انظر دراسات احلاالت 3�1 و3�2 

في فصل دراسات احلاالت(.

القدرة واخلبرة: التقييم واالستجابة املتعلقة باملاشية القائمة على سبل العيش يعد مجاالً   .3
إلى  تفتقر  التي  فالوكاالت  عملها.  فرق  بني  الالزمة  اخلبرة  الوكاالت  كل  متتلك  ولن  متخصصاً 

اخلبرات الكافية في املواقف التي يجوز أن تتطلب استجابات متعلقة باملاشية ينبغي أن تسعى 

لطلب مساعدة وكاالت أخرى.

جترى  اإلنسانية  األزمات  معظم  في  للموارد:  متكاملة  ومشاركة  متكاملة  استجابات   .4
مجموعة من التدخالت في آن واحد. بقدر اإلمكان، ينبغي إحداث تكامل بني التدخالت املتعلقة 

باملاشية والقطاعات األخرى لتحقيق أقصى استفادة من املوارد. على سبيل املثال، ميكن حتميل 

الشاحنات التي توصل إمدادات اإلغاثة أثناء رجوعها باملاشية كجزء من برنامج تصفية املاشية، 

استخدام الثالجات في تخزين األدوية البشرية واحليوانية على حد سواء، استخدام املواد املتخلص 

منها والتالفة من إنشاء أماكن إيواء البشر في إنشاء أماكن إيواء للحيوانات.

ترتيب أولويات التنسيق: اتضح من اخلبرة أن التنسيق بني الوكاالت املنفذة واجلهات املانحة   .5
تخصيص  يتطلب  التنسيق  هذا  ولكن  اإلنسانية،  االستجابة  لفعالية  حيوي  أمر  واحلكومات 

الوقت والعاملني من جميع الشركاء. على اجلهات املانحة واحلكومات مسؤولية فهم التداعيات 

أن  العيش. من املمكن  ارتباطها بسبل  وأوجه  التي يدعمونها  الطوارئ  املترتبة على استجابات 

يساعد تكوين مجموعات عاملة تختص مبناطق أو كوارث معينة على حتقيق التناغم بني املناهج 

املتواصلة.  التنمية  العيش ومبادرات  روابط مع سبل  املتفق عليها، وإنشاء  واألدوار واملسؤوليات 

على سبيل املثال، ميكن إلنشاء منتدى تنسيقي لتصفية املاشية )يقتضي الوضع املثالي أن يكون 

ذلك على املستوى الوطني، ويتكرر على مستوى املنطقة واملستويات األخرى( أن ييسر التناغم 

التخصص،  أو  اجلغرافي  التوزيع  حسب  الرئيسية  الوكاالت  وحتديد  التنفيذ،  استراتيجيات  بني 

والتواصل املتوافق مع املستفيدين. ميكن أن يكون انسجام املناهج أمراً ذا أهمية خاصة في تقدمي 

اخلدمات البيطرية حيث ميكن أن يتسبب االختالف في السياسات املعنية باسترداد التكلفة في 

أو رمبا  املانحون في وضع جيد  أن يكون  ارتباك بني املستفيدين. ميكن  التدخالت وإحداث  تقويض 

يشترطون تناغم املناهج التي تقوم بها الوكاالت املنفذة لتحقيق فائدة اجملتمعات املتضررة.
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املؤشرات األساسية
• تقوم معايير االستهداف على فهم االستعماالت الفعلية أو احملتملة للماشية بواسطة 	

اجملموعات املستضعفة، ويتم وضع تعريفات واضحة لهذه املعايير ونشرها على نطاق واسع 

)انظر املالحظة التوجيهية 1(. 

• يتم االتفاق على آليات االستهداف واالختيار الفعلي للمستفيدين مع اجملتمعات وذلك يشمل 	

ممثلني عن الفئات املستضعفة )انظر املالحظة التوجيهية 2(. 

 مالحظات توجيهية

معايير االستهداف: ينبغي صياغة معايير االستهداف مع ممثلني عن اجملتمع، وينبغي تغذيتها   .1

مبعرفة مسبقة للفئات املستضعفة بواسطة فريق عمل الوكالة وفقاً ملا مت التوصل إليه أثناء 

التقييم املبدئي. وفي اجملتمعات التي تعتمد على املاشية اعتماداً كبيراً عادة ما تتواجد أنظمة 

بالثروة  تتعلق  ملعايير محلية  وفقاً  الفئات املستضعفة  أو  األفراد  اجتماعي محلية لدعم  دعم 

أو اجلنسانية أو العالقة االجتماعية. تستطيع فئات اجملتمع احمللي، إذا كان ذلك مناسباً ومجدياً، 

املساعدة في وضع نظام استهداف يقوم على مناهج السكان األصليني. 

االتفاق  ينبغي  املستفيدين،  اختيار  أثناء  احملاباة  وعدم  الشفافية  لضمان  االستهداف:  آليات   .2

على إحدى آليات االستهداف مع ممثلني من اجملتمع األوسع نطاقاً و/أو فئات مستضعفة معينة. 

ستتباين اآلليات من مكان آلخر، ولكن من املمكن أن تشمل اجتماعات عامة يتم خاللها شرح 

في  العلني  االختيار  هذا  يكون  قد  بينما  الفعلي.  االختيار  عملية  وامتام  االستهداف  معايير 

اآلليات  عن  النظر  بصرف  أنه  بيد  ثقافية.  أو  اجتماعية  ألسباب  مناسب  غير  أخرى  مجتمعات 

ينبغي شرح عملية االستهداف بوضوح وبقدر إمكان اجملتمعات املستفيدة وذلك  املستخدمة، 

لتجنب اخملاوف بشأن التوزيع غير العادل للفوائد والعمل على ضمان املساءلة والشفافية.

املعيار املشترك الرابع  : االستهداف

استخدامات  على  بناء  احملاباة  من  تخلو  عادلة  بصورة  باملاشية  املتعلقة  املساعدة  تقدمي 

واحتياجات مختلف مستخدمي املاشية وفقاً لفئاتهم االجتماعية االقتصادية.
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عايير 
امل

كة
شتر

امل

املؤشرات األساسية
• يتم وضع نظام للرصد والتقييم M&E في أسرع وقت ممكن أثناء التنفيذ )انظر املالحظة 	

التوجيهية 1(. 

• تقوم أنظمة الرصد والتقييم M&E على مشاركة اجملتمعات املستفيدة بقدر ما كان مجدياً 	

ومناسباً )انظر املالحظة التوجيهية 2(. 

• يُنفذ الرصد مبعدل يكفي للتقصي العاجل للتغّيرات املطلوبة وتعديل التنفيذ )انظر املالحظة 	

التوجيهية 3(. 

• يربط نظام الرصد كالً من مؤشرات التقدم التقني ومؤشرات األثر التي مييزها املستفيدون؛ 	

وتُقاس مؤشرات األثر بواسطة املستفيدين العاملني مع فريق عمل الوكالة )انظر املالحظة 

التوجيهية 4(. 

• يُجرى التقييم بالرجوع إلى األهداف املوضوعة للمشروع ويربط بني قياس املؤشرات التقنية 	

واملؤشرات التي يحددها اجملتمع )انظر املالحظة التوجيهية 4(. 

• يتم تقييم األثر وفقاً للتغّيرات في سبل عيش اجملتمع املتضرر )انظر املالحظة التوجيهية 5(. 	

• عند مشاركة وكاالت متعددة في التدخالت املتعلقة باملاشية، يتم إجراء توحيد قياسي ألنظمة 	

الرصد والتقييم M&E إلتاحة قياس األثر والتقدم على مستوى البرنامج؛ يتم مشاركة تقارير 

M&E بني جميع األطراف الفاعلة املعنية وذلك يشمل فئات اجملتمع واجلهات املنسقة )انظر 

املالحظة التوجيهية 6(. 

• تيسر أنظمة الرصد والتقييم تعلم جميع أصحاب املصلحة )انظر املالحظة التوجيهية 7(.	

مالحظات توجيهية
الواقع على سبل عيش البشر  تاريخه عن األثر  الرصد والتقييم كأولوية: ال يُعرف الكثير حتى   .1

في العديد من التدخالت املتعلقة باملاشية التي مت تنفيذها كجزء من االستجابة اإلنسانية على مدى 

املاشية  إغاثة  والتقييم M&E ملشروعات  الرصد  نظام  أن  وأحد أسباب هذا  املاضية.  القليلة  العقود 

أثناء تصميم املشروع، كما أنه يكون سيئ التصميم أو غير  ال يوضع موضع االعتبار بصورة كاملة 

أثناء  والتقييم  للرصد  االنتباه  تعوق  أن  ميكن  احلدوث  املفاجئة  الطوارئ  أن  ورغم  جيدة.  بصورة  ممول 

مرحلة تصميم التدخل، فإن العديد من التدخالت املتعلقة باملاشية تتعلق باألزمات البطيئة احلدوث 

مناسب   M&E وتقييم رصد  إلجراء  كاٍف  وقت  يتوفر  ما  عادة  املواقف،  هذه  وفي  املعقدة.  الطوارئ  أو 

املعيار املشترك اخلامس : املتابعة والتقييم واألثر على سبل العيش

التنفيذ وتنقيحه حسب  العيش بهدف فحص  واألثر على سبل  والتقييم  املتابعة  يتم حتليل 

الضرورة واستخالص الدروس للتخطيط املستقبلي.
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للتدخالت. ميكن أن تتوفر خطوط األساس للرصد والتقييم من وثائق موجودة بالفعل )مثل تقييمات 

أوجه الضعف( أو ميكن في حالة عدم توفرها صياغتها من خالل التحليل االستبطاني باستخدام أدوات 

االستقصاء التشاركي. حتتوي املرافق على قوائم مرجعية للرصد والتقييم لكل من الفصول التقنية 

أدناه.

الرصد والتقييم التشاركي: بعد معيار املشاركة املشترك، ينبغي أن تكون التدخالت املتعلقة   .2

باملاشية تشاركية بقدر اإلمكان. فرغم أن أنظمة الرصد التي تتسم بالتشاركية الكاملة قد ال 

تكون مجدية في أحد سياقات الطوارئ، فإن املشاركة في التقييم وتقييم األثر أمر حيوي لتعزيز 

لهم  يسمح  وضع  في  املاشية  مستخدمي  ألن  نظراً  جودة،  ذات  بيانات  جمع  وضمان  املساءلة 

مبالحظة أثر التدخالت مبرور الوقت. 

الرصد: يعد الرصد أحد أدوات اإلدارة املهمة أثناء التدخالت املتعلقة باملاشية في الطوارئ، رغم   .3

أنه غالباً ما يكون أضعف اجلوانب. إنه يتيح للوكاالت تتبع التنفيذ والنفقات من خالل مقارنته 

باألهداف وخطط العمل وفي الوقت نفسه ضمان حتديد التغّيرات في االحتياجات أو سياق العمل 

البيع/الشراء  )سواء  املاشية  تصفية  عمليات  في  املثال،  سبيل  على  التطبيق.  حتسني  بهدف 

املاشية  تصفية  تتسبب  أال  لضمان  املاشية  أسعار  رصد  ينبغي  بالذبح(  التصفية  أو  السريع 

املمكن  فمن  البيطرية،  اخلدمات  تقدمي  لرصد  وبالنسبة  )االستضعاف(.  التأثر  قابلية  زيادة  في 

االستفادة من تطبيق مؤشرات الصحة البشرية املقبولة بصفة عامة، أال وهي: إمكانية الوصول، 

واإلتاحة، وإمكانية حتمل النفقات، والقبول، واجلودة. ينبغي أن تشتمل أنظمة الرصد هذه على 

معلومات تتعلق بأمراض املاشية ومن ثم تساهم في مراقبة األمراض. وتتطلب التدخالت التي 

تنطوي على توفير املاشية خطوطاً أساسية تفصيلية وأنظمة رصد لتقييم منو املاشية وتنمية 

املستوى  الرصد اجملمع ضرورية للمساءلة ملن هم في  بيانات  األثر.  وذلك بهدف حتليل  القطعان 

األعلى )للجهات املانحة، واحلكومات( واملستوى املنخفض )للمجتمعات، واملؤسسات املستفيدة(. 

وهذه البيانات مفيدة للتقييم. 

الرصد احمللي ومؤشرات التقييم: ميكن أن تستخدم املناهج التشاركية في الرصد والتقييم   .4

مؤشرات السكان احملليني للفوائد املستمدة من املاشية. ميكن صياغة صورة دقيقة ألثر املشروع 

عند ربطه ببيانات رصد أنشطة املشروع. 

أثر سبل العيش: عند إجراء تقييمات لتدخالت متعلقة باملاشية في الطوارئ، فإنها متيل إلى   .5

أن تقتصر على قياس تنفيذ األنشطة والتقدم احملرز نحو حتقيق األهداف وإغفال األثر الواقع على 

أصول املاشية ومن ثم على سبل العيش. إذا لم تتضمن األهداف املعلنة للمشروع سبل عيش 

البشر، فإن التقييمات قد تغفل أثر املشروع على سبل العيش. ميكن أن تشمل هذه اآلثار استهالك 

الفئات املستضعفة لألغذية املستمدة من املاشية، أو استخدامات الدخل املتولد عن بيع املاشية 

أو منتجاتها، أو الفوائد املستمدة من الوصول إلى حيوانات التحميل، أو الفوائد االجتماعية مثل 

. ينبغي أن تهدف تقييمات اآلثار إلى فهم دور املشروعات  الهدايا أو القروض املتعلقة باملاشية 

في  األثر  تقييم  في  املشتركة  املنهجيات  تساعد  أن  وميكن  خفضها.  أو  الفوائد  هذه  زيادة  في 

ضمان جودة النتائج وكذلك زيادة معرفة املستفيدين ومشاركتهم في تصميم املشروعات في 
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املستقبل.

مناهج منسقة: في حالة البرامج التي تتضمن وكاالت متعددة، فإن املناهج املوحدة قياسياً   .6

واملنسقة في التعامل مع الرصد والتقييم تتيح استخالص دروس على مستوى نطاق البرنامج. 

ميكن أن تقو م املناهج املوحدة قياسياً على مجموعة من األهداف أو القضايا أو املسائل اجلوهرية 

التي  املؤشرات  استخدام  في  مرونة  تتيح  نفسه  الوقت  وفي  الوكاالت،  جميع  بني  املشتركة 

يحددها اجملتمع في املواقع اخملتلفة.

التعلم: اتضح من اخلبرة أنه توجد عادة أخطاء متكررة وعدم تعلم من جانب الوكاالت املنفذة   .7

كافة  تخصيص  يساعد  أن  ينبغي   .)ProVention, 2007 املثال  سبيل  على  )انظر  الطوارئ  في 

الدروس املستفادة  الطوارئ ومشاركة  أصحاب املصلحة للوقت واجلهود لرصد وتقييم تدخالت 

على معاجلة هذه القضية. ينبغي تصميم أنظمة الرصد والتقييم بحيث تعمل على تيسير هذه 

العملية التعليمية من خالل مشاركة الوثائق وكذلك املنهجيات التي تدعم التعلم واالستجابة 

)على سبيل املثال التقييم اآلني(. ميكن أن تكون أيضاً معلومات الرصد والتقييم مصدراً مفيداً 

للبيانات في دعم مبادرات املناصرة للتعامل مع قضايا السياسات التي حتد من فعالية استجابات 

الطوارئ القائمة على سبل العيش. )انظر املعيار الثامن أدناه.(

املؤشرات األساسية

• ميتلك العاملون في مجال املاشية املؤهالت واملعرفة واملهارات التقنية الالزمة إلجراء تقييمات 	

تشاركية عاجلة والتخطيط املشترك للتدخالت مع جميع الفئات السكانية الفرعية املعنية 

والفئات املستضعفة )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 

• كما أن العاملني في مجال املاشية على دراية بحقوق اإلنسان واملبادئ اإلنسانية وعالقتها 	

بالتدخالت املتعلقة باملاشية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 

• كما ميتلك العاملون في مجال املاشية دراية مببادئ التخطيط القائم على سبل العيش )انظر 	

املالحظة التوجيهية رقم 2(.

مالحظات توجيهية

الربط  على  املاشية  مجال  في  العاملني  وفعالية  مهنية  تعتمد  تقنية:  ومؤهالت  مهارات   .1
املناسب بني املعرفة التقنية واخلبرة واالجتاه ومهارات التواصل. بصفة عامة، من املمكن أن يعرف 

يعرفون  ولكنهم  الكوارث  استجابات  عن  الكثير  البلد  في  املقيمون  املديرون  أو  البرامج  مديرو 

املعيار املشترك السادس  : الدعم التقني وقدرات الوكاالت

ميتلك العاملون في مجال إغاثة املاشية مؤهالت واجتاهات وخبرات مناسبة متكنهم من النجاح 

في تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج قائمة على سبل العيش في سياقات الطوارئ.
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القليل نسبياً عن املاشية. وهذا يتناقض مع املتخصصني في مجال املاشية مثل البيطريني أو 

علماء احليوان الذين ميتلكون معرفة تقنية باملاشية، وإن كانوا ليسوا بالضرورة مزودين مبهارات 

مثل التقييم التشاركي أو تصميم املشروعات أو التخطيط القائم على سبل العيش. تعد اخلبرة 

امليدانية العملية مع اجملتمعات املستضعفة أحد العوامل الرئيسية التي حتدد قدرة الشخص 

على العمل مع اجملتمعات وتصميم تدخالت مناسبة. بالنسبة للعاملني املتخصصني في مجال 

والرصد  والتنفيذ  البرامج  لتصميم  التشاركية  املناهج  على  التدرب  يكون  أن  ينبغي  املاشية 

والتقييم صورة قياسية للتطوير املهني.

املتعلقة  التدخالت  صلة  فهم  من  البد  احلقوق:  على  وقائمة  العيش  بسبل  خاصة  مناهج   .2

باملاشية في سياق حقوق اإلنسان وحمايتها، ومن ثم، فالبد أن يدرك العاملني في مجال إغاثة 

اإلنسانية.  املبادئ  وكذلك  احلقوق  على  القائمة  اإلنساني  التدخل  ملناهج  كامالً  إدراكاً  املاشية 

العيش.  القائمة على سبل  البرامج  دراية بتخطيط  أن تكون لديهم  إلى  العاملون  كما يحتاج 

ميكن حتقيق كل هذه الشروط املرتبطة باملعرفة في صورة دورات تدريبية قصيرة قبل وقوع احلاالت 

اإلنسانية.

املؤشرات األساسية

• احلد من خطر الكوارث )DRR( يغذي ويصوغ جزءاً من تخطيط الوكاالت للطوارئ وتنفيذ عملها 	

)انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 

• جتري الوكاالت ذات برامج التنمية طويلة األجر مراجعات للكوارث السابقة في منطقة عملها 	

فيما يتعلق بنوع الكارثة ومعدل وقوعها وشدتها والدروس املستفادة من االستجابة للكارثة، في 

حالة وجود استجابة )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 

• وبناء على هذه املعلومات تضع الوكاالت خطط طارئة للكوارث وتتضمن هذه اخلطط عوامل 	

محددة بوضوح تستلزم البدء في العمل، وما يستتبع ذلك من إنفاق لألموال والتصرف في املوارد 

األخرى )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 

• تراعي خطط الطوارئ إجراءات املشتريات واإلجراءات اإلدارية التي تتخذها الوكالة وأية عوائق 	

لالستجابات احملتملة للطوارئ في املستقبل )انظر املالحظة التوجيهية رقم 3(. 

• تقوم خطط الطوارئ ملواجهة اجلفاف على مبادئ إدارة دورة اجلفاف واالستجابة املبكرة مع 	

مجموعة من التدخالت ذات التتابع املناسب )انظر املالحظة التوجيهية رقم 4(. 

• يتم تشجيع اجملتمعات لالستعداد للطوارئ املستقبلية )املفاجئة والبطيئة احلدوث( )انظر 	

املعيار املشترك السابع  : التأهب

والتخطيط  التأهب  ذلك  في  مبا  الكوارث  خطر  من  احلد  مبادئ  على  الطوارئ  تدخالت  تقوم 

للطوارئ واالستجابة املبكرة. 
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املالحظة التوجيهية رقم 5(. 

• تصاحب جميع خطط تدخالت الطوارئ استراتيجية للخروج تربط بني التعافي الذي يعقب 	

الكارثة والدعم الطويل األجل املتعلقة بسبل العيش )انظر املالحظة التوجيهية رقم 6(.

 مالحظات توجيهية

احلد من خطر الكوارث: يتزايد االعتراف باحلاجة إلى دمج احلد من خطر الكوارث في التخطيط   .1

للتنمية طويلة األجل وتنفيذها. قد يتخذ هذا صورة تخطيط الطوارئ بواسطة الوكاالت و/أو 

بالطوارئ في حالة  اخلاصة  األنشطة  لرفع مستوى  ووضع خطط  األموال  )تخصيص  اجملتمعات 

وقوع كارثة( أو أنشطة التأهب للحد من أثر الكوارث في املستقبل.

التخطيط والعمل للطوارئ: في املناطق التي تتضرر بكوارث متكررة مثل اجلفاف أو الفيضان،   .2

أن  اخلبرة  من  يتضح  وسريعة.  مبكرة  باستجابة  القيام  من  مُيكّن  للطوارئ  التخطيط  فإن 

العيش. حتى في  أثر سبل  التي حتدد  العوامل األساسية  املبكرة للجفاف تعد أحد  االستجابة 

الطوارئ املفاجئة احلدوث، ميكن إعطاء قدر يسير من اإلنذار )مثل إنذارات الزالزل أو الفيضانات( 

اخلاصة  الفعالة  االستجابات  أكثر  من  العديد  تنفيذ  مت  بالفعل.  املعدة  اخلطط  تنشيط  يتيح 

بطوارئ املاشية بواسطة وكاالت اإلغاثة تتمتع بخبرة إمنائية طويلة األجل في مجال معني، بناء 

على خطط لالستجابة للكوارث مدمجة في برامج التنمية. قامت هذه اخلطط على معلومات 

التي ميكن تنفيذها في سياق تشغيلي ومتويلي  وأنواع االستجابة  مستمدة من كوارث سابقة 

معني. من املهم وضع خطط الطوارئ باالشتراك مع شركاء محليني وينبغي أن تشمل اخلطط 

مؤشرات محددة بوضوح ومتفق عليها لبدء العمل واإلفراج عن األموال اخملصصة للطوارئ )انظر 

دراسة احلالة رقم 3�3 في فصل دراسات احلاالت(. تعد الروابط بأنظمة اإلنذار املبكر EWSs ضرورية 

لدعم هذه العملية.

أثناء  الوكاالت  بعض  واجهت  فقد  للطوارئ،  خطط  وضع  رغم  واإلدارة:  املشتريات  ترتيبات   .3

التنفيذ عوائق مالية وإدارية غير متوقعة داخل مؤسساتهم )مثل املشتريات وحدود التعاقد(. قد 

تتطلب استجابات الطوارئ املتعلقة باملاشية القائمة على سبل العيش سرعة شراء بنود جديدة 

مثل كميات كبيرة من علف احليوان أو إبرام عقود مع مشغلني من القطاع اخلاص مثل شركات 

إجراءاتها  مراجعة  إلى  الوكاالت  . كما حتتاج  البيطريني  العاملني  أو  األغذية  أو متعهدي  النقل 

اإلدارية على ضوء احلاجة إلى املرونة وسرعة اتخاذ القرار أثناء االستجابة للطوارئ وذلك لضمان 

أن تكون االستجابات احملتملة ممكنة إدارياً.

إدارة دورة اجلفاف: رغم أن اجلفاف عادة ما يوصف بأنه حالة طوارئ، فإن التفكير من منظور سبل   .4

العيش يرجح إمكانية اعتبار اجلفاف حدثاً متوقعاً وعادياً في العديد من املناطق اجلافة. تستخدم 

مجموعات  تنفيذ  من  والتمكني  مختلفة  استجابات  لبدء  محددة  مؤشرات  اجلفاف  دورة  إدارة 

مرتبطة من التدخالت باعتبارها مناسبة ملراحل مختلفة من اجلفاف )انظر مسرد املصطلحات 

توقيتها  في  واملناسبة  املبكرة  االستجابة  املنهج  يشجع  اجلفاف(.  دورة  إدارة  مراحل  لتعريفات 
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للجفاف وهو ما يتزايد االعتراف بأنه يحقق معدالت فعالة من ناحية التكلفة ألصحاب املاشية 

أكثر من التدخالت الالحقة )مثل تصفية املاشية مقارنة بتوفير العلف أو املاشية الحقاً(. 

تشجيع  على  اجملتمعات  مع  طويل  ألجل  تعمل  التي  الوكاالت  تعمل  أن  ينبغي  اجملتمع:  تأهب   .5

التخطيط التأهبي للمجتمع استعداداً لطوارئ املستقبل سواء كانت بطيئة أو مفاجئة احلدوث. 

انظر  للزالزل�  إيواء ماشية مقاومة  أماكن  )مثل  اإليواء  املثال  أن يشمل هذا على سبيل  وميكن 

الوقائية  التطعيم  حمالت  أو  السادس(،  الفصل  )انظر  احليوان  غذاء  بنك  أو  الثامن(،  الفصل 

للحيوانات )انظر الفصل اخلامس( أو خلق فرص لسوق املاشية )انظر الفصل الرابع(.

استراتيجيات اخلروج: في أغلب األحيان، يجري تخطيط استجابات الطوارئ وتنفيذها بدون وجود   .6

استراتيجية واضحة لالنتهاء التدريجي منها أو للربط مببادرات التنمية طويلة األجل. إن التوقف 

انتهت(  الكارثة قد  أن  إذا مت اعتبار  املثال  التمويل )على سبيل  انتهاء  املفاجئ لألنشطة بسبب 

ميكن أن يكون له عواقب سلبية وخيمة على اجملتمعات املستفيدة. من منظور سبل العيش، فإنه 

ينبغي تخطيط استجابات الطوارئ في مرحلة التعافي بحيث تلتقي عند نقطة ما األنشطة 

أصحاب  ينفذها  أو  نفسها  الوكالة  تنفذها  التي  املدى  طويلة  العيش  سبل  لدعم  املستدامة 

مصالح آخرون.

املؤشرات األساسية

• يتم حتديد قيود السياسات التي تؤثر على حماية أصول املاشية أو استخدامها أو إعادة تكوينها 	

)انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 

• يتم معاجلة قيود السياسات بالتنسيق مع أصحاب املصلحة اآلخرين وبقدر يناسب السياق، 	

وذلك من خالل املناصرة أو األنشطة األخرى في املستوى )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2( ذي 

الصلة )احمللي، الوطني، اإلقليمي، الدولي(.

• يأخذ حتليل السياسات والعمل في االعتبار األسباب األصلية لقابلية التأثر بالكارثة )انظر 	

املالحظة التوجيهية رقم 3(. 

• توفر أنظمة الرصد والتقييم األدلة التي تساهم مساهمة مباشرة في احلوار واملناصرة اخلاصة 	

بالسياسات )انظر املالحظة التوجيهية رقم 4(.

املعيار املشترك الثامن : املناصرة والسياسات

حيثما أمكن يتم حتديد ومعاجلة العوائق اخلاصة بالسياسات أمام التنفيذ الفعال الستجابة 

الطوارئ ودعم سبل العيش للمجتمعات املتضررة من الكوارث. 
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مالحظات توجيهية

الفصل  )انظر  املوقف  بتحليل  اخلاصة  املرجعية  القائمة  تشمل  السياسات:  قيود  حتليل   .1

تنفيذ استجابة  تؤثر على  أن  التي ميكن  السياسات  2�1( أسئلة عن سياق  رقم  امللحق  الثاني، 

الطوارئ القائمة على املاشية مثل القيود على تنقالت املاشية أو حذر الصادرات، أو قوانني الذبح، 

التنقالت  أو  اإلغاثة،  وكاالت  بني  التنسيق  ضعف  أو  الضرائب،  سياسات  أو  الترخيص،  لوائح  أو 

السياسات  أو  الكوارث  بإدارة  اخلاصة  الوطنية  السياسات  أو  املاشية،  أو  للبشر  للحدود  العابرة 

استجابات  تنفيذ  السياسات  قيود  تعوق  أن  املمكن  من  رئيسيني.  التنظيمة ألصحاب مصالح 

الطوارئ القائمة على سبل العيش أو حتد من فعاليتها وأثرها. على سبيل املثال أدت القيود على 

صادرات املاشية من القرن األفريقي إلى الشرق األوسط إلى احلد بصورة كبيرة من املبادرات احملتملة 

القائمة على السوق مع املزارعني الرعاة في إثيوبيا والصومال. من املهم تقييم قيود السياسات 

في املراحل األولى من استجابة الطوارئ أوالً لضمان واقعية التدخالت اخملططة وجدواها وثانياً، 

لتحديد القضايا التي يحتمل أن تعاجلها الوكاالت وأصحاب املصلحة املعنيون.

استجابات  أحد  باعتبارها  باملناصرة  االهتمام  يتزايد  السياسات:  بقضايا  اخلاصة  املناصرة   .2

الطوارئ املناسبة، وبصفة خاصة مع ازدياد عدد الوكاالت التي تتبنى مناهج قائمة على احلقوق 

في التعامل مع الطوارئ والعمل اإلمنائي. بيد أن قدرتها على التعامل مع هذه القضايا بالنيابة عن 

اجملتمعات املتضررة من الكوارث أو بالشراكة معها يعتمد على السياق الذي تعمل فيه. في بعض 

الطوارئ القائمة على صراع، ميكن أن تكون قيود السياسات نتيجة الستراتيجية متعمدة تتبعها 

احلكومات أو اجلهات احلاكمة ملمارسة الضغط على اجملتمعات أو اجملموعات الثورية أو أولئك الذين 

تنظر إليهم باعتبارهم معارضة. في مثل هذه احلاالت، ميكن أن تكون املناصرة مع احلكومات غير 

فعالة بل وخطيرة على من ميارسونها. وفي احلاالت التي متارس فيها املناصرة، يُعد التنسيق بني 

املدني(  اجملتمع  املنفذة،  والدولية  الوطنية  الوكاالت  املانحة،  )اجلهات  اخملتلفني  املصلحة  أصحاب 

أمراً حيوياً.

أسباب كامنة: ال تقتصر املناصرة لدعم سبل عيش أصحاب املاشية على كونها أحد أنشطة   .3

التأثر  قابلية  تسبب  األجل  طويلة  ومؤسسية  سياسية  عوامل  تعالج  أن  البد  وإمنا  الطوارئ، 

ومبادرات  األجل  طويلة  والتنمية  الكوارث  استجابة  بني  روابط  يخلق  وهذا  تزيدها.  أو  بالكوارث 

السياسات الالزمة لإلدارة الفعالة للكوارث ودعم سبل العيش.

دالئل الرصد والتقييم: من املمكن أن يكون أحد استخدامات معلومات الرصد والتقييم هو   .4

تغذية أنشطة املناصرة والسياسات لدعم استجابات الطوارئ القائمة على سبل العيش. ومن 

ثم، ينبغي تصميم أنظمة الرصد والتقييم مع أخذ هذا االحتمال في االعتبار.
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 مقدمة
روابط ألهداف املعايير LEGSاملتعلقة بسبل العيش

العيش  بسبل  املتعلقة   LEGS املعايير  أهداف  بأول  مباشراً  ارتباطاً  املاشية  تصفية  أنشطة  ترتبط 

قائمة على  تدخالت  الكارثة من خالل  املتضررة من  للمجتمعات  العاجلة  املساعدة  تقدمي  املتمثل في 

املاشية. كما ميكن أن تساهم تصفية املاشية في حتقيق الهدف الثاني للمعايير LEGS أال وهو حماية 

األصول الرئيسية للماشية في اجملتمعات املتضررة من الكوارث إلى املدى الذي يتيح للماشية املتبقية 

فرصة أفضل للنجاة، وغالباً ما يُعاد استثمار جزء من السيولة النقدية الناجتة عن تصفية املاشية في 

رعاية صحة احليوانات وتوفير املياه واملرعى لدعم املاشية املتبقية.

أهمية تصفية املاشية في االستجابة للكوارث

في أوقات الكوارث، تظل املاشية التي يرجح أن تهلك أحد األصول احملتملة بالنسبة ألصحابها في حالة 

إحدى وسائل  أو حلوم عن طريق  نقدية  إلى سيولة  إذ ميكن حتويلها  املناسب،  الوقت  بإجراء في  القيام 

تصفية املاشية. وتساعد تصفية املاشية على تخفيف الضغط على املوارد الطبيعية لتحقيق املنفعة 

للماشية املتبقية، كما تزود العائالت املتضررة من الكوارث مبصدر مباشر وغير مباشر للغذاء. بيد أنه 

في جميع األحوال، يتضمن مشروع تصفية املاشية عناصر معقدة من الناحية التشغيلية ميثل توقيت 

التدخل وعالقته مبرحلة الطوارئ أحد أهم هذه العناصر، كما هو موضح أدناه.

       تعد تصفية املاشية أكثر الوسائل شيوعاً في االستجابة للطوارئ بطيئة احلدوث، وعادة ما تعد غير 

مناسبة للتعامل مع الكوارث سريعة احلدوث نظراً ألن املاشية إما تلقى مصرعها أو تنجو )وال تعاني 

حالة من التدهور(، إذ مبجرد وقوع الكارثة، فإنه يكون الوقت بصفة عام قد فات على تنفيذ أي نوع من 

أنواع تصفية املاشية. بيد أنه في حاالت الطوارئ البطئية احلدوث، مثل اجلفاف، ميكن أن تكون التصفية 

املتضررة فضالً عن مساعدتهم على حماية أصول  للعائالت  ناجحة لتقدمي مساعدة مباشرة  وسيلة 

ماشيتهم املتبقية.

خيارات تصفية املاشية

يركز هذا الفصل تركيزاً كبيراً على نوعني من عمليات تصفية املاشية: الشراء/البيع السريع )التصفية 

التجارية( والتصفية بالذبح.

الشراء/ البيع السريع للماشية

يتضمن الشراء/البيع السريع دعماً لتجار املاشية واملصدرين لكي يقوموا بشراء املاشية قبل نفوقها. 

وهذا يوفر سيولة نقدية للمجتمعات املتضررة )التي ميكن أن تستخدم هذه السيولة لتلبية احتياجات 

روابط  تعزيز  على  ويساعد  املتبقية(،  القطعان  في  استثمارها  يعاد  كما  الغذاء،  مثل  األجل  قصيرة 

التسويق بني التجار وأصحاب املاشية الذين من احملتمل أن يجنوا فوائد على املدى الطويل. كما أنها تفيد 

في تيسير شراء/بيع كميات كبيرة من املاشية بالنسبة لألموال املنفقة مقارنة باالختيارات األخرى.

      ميكن أن يتخذ دعم جتار املاشية عدة أشكال: تعزيز الروابط والصالت واالتصاالت؛ تيسير االئتمان؛ 

تعزيز  وهو  األول�  االختيار  يعد  آلخر.  حني  من  التجار  إلى  اإلعانات  ونقل  األجل؛  قصيرة  القروض  توفير 

الروابط� أبسط صور التدخل ومن ثم فهو أكثرها استدامة على املدى البعيد. ميكن القيام بالتيسير 

الشراء/ عملية  سالسة  حتقيق  بهدف  نفسه  الوقت  في  األجل  القصيرة  القروض  وتقدمي  االئتماني 
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لوجود  نظراً  ما  حد  إلى  جدل  موضع  النقل  إعانات  توفير  يعد  األولى.  املراحل  في  خصوصاً  البيع 

السوق  عمليات  استدامة  تعزيز  في  الرغبة  مع  تعارضه  واحتمال  واملساءلة  باملتابعة  تتعلق  مخاوف 

رغم  املاشية.  أصحاب  عيش  لسبل  متواصالً  دعماً  وتوفر  املعنية  الطوارئ  بعد  تستمر  أن  ميكن  التي 

اإلغاثة  فإن بعض وكاالت  اخلاص،  القطاع  بواسطة جتار من  يتم بصفة عامة  السريع  الشراء/البيع  أن 

من حدوث  وجود مخاوف  حالة  في  النشاط وخصوصاً  بهذا  أيضاً  تقوم  احلكومية  غير  املنظمات  مثل 

انخفاض كبير في أسعار السوق وذلك من أجل احملافظة على حركة األسعار مما يوفر الدعم للعائالت 

اإلعانات  خالل  من  املاشية  السريع  الشراء/البيع  أيضاً  احلكومات  بعض  نفذت  املاضي  في  احملتاجة. 

انتشاره. يقل في  بدأ  األمر  أن هذا  احلكومة، غير  ذبحها في مجازر  أجل  املاشية من  تدعم شراء   التي 

تصفية املاشية بالذبح

أو  خارجية  وكاالت  بواسطة  يُنفذ  بالذبح  املاشية  تصفية  فإن  السريع،  الشراء/البيع  عكس  على 

من  وذبحها  اجلفاف  بخطر  املهددة  املاشية  شراء  على  وينطوي  اخلاص،  القطاع  جتار  وليس  احلكومة 

الضغط  من  االختيار  هذا  يخفف  املتضررة.  اجملتمعات  على  اجملففة  أو  الطازجة  اللحوم  توزيع  أجل 

حويل  ت  على  املاشية  أصحاب  يساعد  كما  املتبقية،  للماشية  بالنسبة  واملياه  املراعي  على  احمللي 

مباشراً  مصدراً  ويوفر  نقدية،  سيولة  إلى  املنخفضة  السوقية  القيمة  ذات  ماشيتهم  أصول  بعض 

مجففة.  أو  طازجة  حلوم  صورة  في  عليه  احلصول  الكارثة  من  املتضررة  العائالت  تستطيع  للغذاء 

ثم،  املتدهورة.  احلالة  ذات  املاشية  بشراء  خارجية  وكالة  قيام  على  بالذبح  املاشية  تصفية  ينطوي 

التجفيف(  أو  الغلي،  أو  )بالتمليح،  تعالج  أو  طازجة  توزع  إما  فهي  حلومها  عن  أما  املاشية،  ذبح  يتم 

وتخزن حتى ميكن توزيعها على مراحل كإغاثة غذائية تكميلية. البد من وضع تخطيط جيد للوصول 

اللحم�  على  للحصول  املؤهلني  أولئك  أو  املاشية  لبيع  املؤهلني  سواء  املستهدفني�  املستفيدين  إلى 

عليها. املتفق  املعايير  وكذلك  والثقافية  الدينية  باألعراف  الذبح  عملية  التزام  لضمان   وكذلك 

الذبح من أجل التصرف

من االختيارات األخرى لتصفية املاشية، وهو أقل انتشاراً، الشراء النقدي للماشية التي توشك أن تنفق 

والتصرف فيها.  وإمنا لذبحها  أو احلصول على قيمة غذائية منها(  )وهذا ليس بهدف بيعها مرة أخرى 

قدر  على  يحصلوا  أن  السريع،  الشراء/البيع  مثل  ذلك  في  مثله  املاشية،  ألصحاب  التدخل  هذا  يتيح 

ال  أنه  حيث  من  السريع  الشراء/البيع  عن  يختلف  أنه  بيد  األصول،  هذه  مقابل  النقدية  السيولة  من 

ينطوي على آثار طويلة األجل ويعد حالً أخيراً في حالة استنزاف كافة االختيارات األخرى. قد يكون إحدى 

التي تصاب فيها املاشية ويُستبعد أن تنجو.  االستجابات احملتملة أيضاً في الطوارئ املفاجئة احلدوث 
يتضمن اجلدول 4�1 مزايا االختيارات اخملتلفة وعيوبها وشروطها الرئيسية.
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توقيت التدخالت

واإلنذار  التأهب  الطوارئ. في مرحلتي  مبرحلة  وثيقاً  ارتباطاً  املاشية  نوع لتصفية  أنسب  اختيار  يرتبط 

املبكر قبل أن تتدهور حالة املاشية تدهوراً كبيراً مازالت هناك فرصة للشراء/البيع السريع القائم على 

سيئة  املاشية  حالة  تكون  فرمبا  الطوارئ،  مرحلة  أو  املتأخر  اإلنذار  إلى  الوصول  مبجرد  أنه  بيد  السوق. 

للغاية حتى إن التجار يفقدون اهتمامهم بشراء املاشية املصابة ورمبا يكون التصفية بالذبح هو االختيار 

الوحيد )انظر اجلدول 4�2(.

روابط بفصول أخرى
تهلك  أن  ميكن  التي  العيش  سبل  أصول  من  بعٍض  لتحويل  بفرصة  العائالت  تزود  املاشية  تصفية  إن 

املتضررة  للعائالت  العاجلة  املساعدة  عن  فضالً  النشاط،  هذا  من  الهدف  ينطوي  نقدية.  سيولة  إلى 

فرص  زيادة  ثم  ومن  الرئيسي  التكاثري  القطيع  وخصوصاً  املتبقية  املاشية  حماية  على  العمل  على 

ينبغي  وعليه،  قطعانهم.  بناء  إعادة  من  العائالت  متكني  بهدف  الطوارئ  من  كافية  حيوانات  جناة 

متكامل  منهج  من  كجزء  املاشية  تصفية  عمليات  بدمج  تقوم  التدخالت  من  عدد  تنفيذ  في  النظر 

ستدعم   .)5  ،6  ،7 الفصول  )انظر  احليوانات  بصحة  اخلاصة  واملدخالت  والغذاء  املياه  توفير  وخصوصاً 

سبيل  على  تيسرها.  أن  حقاً  ميكن  التي  التصفية  حدوث  بعد  املتبقية  املاشية  كلها  األنشطة  هذه 

)التصفية(  الشراء/البيع  مبادرات  إحدى  من  استفادوا  الذين  أثيوبيا  في  املاشية  أصحاب  أنفق  املثال، 

املتبقية، وشمل  الناجت عن بيع ماشيتهم على قطعانهم  املئة من الدخل  السريع ما يزيد عن 36 في 

دراسات  فصل  في   2�4 رقم  احلالة  دراسة  )انظر  أفضل  مراٍع  ذات  مناطق  إلى  احليوانات  شحن  هذا 

تصفية  فإن  احليوانات،  من  القليل  سوى  متتلك  ال  التي  الفقر  الشديدة  للعائالت  بالنسبة  احلاالت(. 

على  قدرتها  يعوق  الذي  احلد  إلى  العائالت  هذه  متتلكها  التي  األصول  تستنزف  أن  ميكن  املاشية 

فإن  املثال،  سبيل  على  جفاف  في  التدخل،  هذا  لوال  ستموت  املاشية  كانت  إذا  أنه  بيد  بنائها.  إعادة 

اللحوم. أو  النقدية  السيولة  املباشرة من خالل  املعونة  ببعض  العائالت  تزود  أن  املاشية ميكن   تصفية 

       في احلاالت التي متثل فيها املاشية الدعامة األساسية الستراتيجيات سبل العيش، مثل مجتمعات 

الرعاة واملزارعني الرعاة، فمن املرجح أن الدعم املرتبط باملاشية يحتاج إلى تقوية من خالل أنواع أخرى من 

املساعدة غير املرتبطة باملاشية )مثل اإلعانات الغذائية(، مع مراعاة عدد السنوات املطلوبة لكي تعيد 

أو كارثة مشابهة.  الطوارئ عقب حالة جفاف  قبل  إلى مستواها  ثانية  مرة  وتصل  تكاثرها  القطعان 

يتضمن دليل “اسفير” على مبادئ توجيهية مفصلة لهذا النوع من املعونة.
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اجلدول 4-1مزايا اختيارات تصفية املاشية وعيوبها ومتطلباتها األساسية

املتطلبات األساسيةالعيوباملزايااالختيار

الشراء/
البيع السريع 

للماشية

يوفر سيولة نقدية لالحتياجات 	•
املباشرة و/أو إعادة استثمار في 

املاشية
يقوم على استراتيجيات تكيف 	•

موجودة
أعداد كبيرة من الشراء/البيع 	•
تكلفة منخفضة نسبياً )معظم 	•

التكلفة يتحملها التجار(
انخفاض اإلدارة 	•
يعزز روابط سوقية طويلة األجل 	•

لفوائد محتملةاملتعلقة بسبل 
العيش في املستقبل

ينبغي القيام به 	•
قبل أن يتدهور وضع 

املاشية
االستهداف 	•

االستباقي 
للمجموعات 

املستضعفة أمر 
صعب

جتار مهتمون	•
أسواق نهائية أو تصديرية	•
البنية التحتية: طرق، مساحات 	•

التجميع؛ العلف واملياه؛ األمان
سياق موات للسياسات املتعلقة 	•

بكل من جتارة املاشية واالئتمان
سياسات داخلية مواتية بني 	•

الوكاالت للمشاركة مع القطاع 
اخلاص

تصفية املاشية 
بالذبح: اللحوم 

الطازجة أو 
اجملففة

توفر السيولة النقدية 	•
لالحتياجات املباشرة و/أو إعادة 

االستثمار وكذلك معونة غذائية 
إضافية

تعد اللحوم الطازجة أكثر إرضاًء 	•
من اللحوم اجملففة في نظر 
العديد من اجملتمعات؛ حتتوي 

اللحوم اجملففة على مستويات 
بروتينية أعلى مقارنة باللحوم 

الطازجة
فرص عمل في اجملتمع احمللي	•
تتيح اللحوم اجلافة تخزين اللحوم 	•

 حتى ميكن توزيعها الحقاً

إدارة وتدخل أكثر من 	•
الشراء/البيع السريع، 

وتكاليف أعلى
أقل من حيث 	•

االستدامة الطويلة 
األجل*

أصعب من حيث 	•
اإلدارة في حالة 
احلاجة إلى ذبح 

كميات كبيرة من 
املاشية

تستطيع املؤسسات احمللية 	•
تنظيم وإدارة واملساعدة في 

استهداف 
املستفيدين	•
منتدى للتنسيق بني الوكاالت 	•

املنفذة لالتفاق على املنهجيات 
وخصوصاً استراتيجيات 

التسعير
متتلك الوكاالت املنفذة قدرة 	•

تنظيمية على اإلدارة 
البنية األساسية القائمة 	•

بالفعل للذبح أو املزمع إنشاؤها.
سياسة مواتية خاصة بالصحة 	•

العامة
الذبح حتت إدارة وتوزيع وكالة 	•

ميكن تطويعه وفقاً لألعراف 
الثقافية

الذبح من أجل 
التصرف

يوفر سيولة نقدية لالحتياجات 	•
املباشرة و/أو إعادة االستثمار 

يتلقى أصحاب 	•
املاشية أسعاراً 

منخفضة للماشية
مستوى مرتفع من 	•

اإلدارة والتدخل
تكلفة مرتفعة	•
ال توجد إعانة غذائية 	•

 أو فوائد طويلة األجل 

ماشية في حالة سيئة توشك 	•
على النفوق بدون قيمة سوقية 

أو غذائية
تستطيع املؤسسات احمللية 	•

تنظيم وإدارة ومساعدة في 
استهداف املستفيدين

البنية التحتية قائمة بالفعل 	•
للذبح أو مزمع إنشاؤها

سياسة مواتية خاصة بالصحة 	•
العامة

* إن املشاركة في إعداد اللحوم اجملففة والطازجة والصالل واجللود ال توفر عمالة قصيرة األجل فحسب، وإمنا  ملحوظة:  
تساعد على تنمية املهارات. على سبيل املثال، اكتسبت اجملموعات النسائية التي شاركت في عملية تصفية املاشية في 

كينيا مهارات في العمل والتسويق فضالً عن جهات اتصال، ومت تشجيعهن على مواصلة التجارة بعد انتهاء البرنامج.
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أوجه ضعف وقدرات اجملتمعات املتضررة من الكوارث

يشتمل استهداف الفئات األكثر استضعافاً في عمليات تصفية املاشية على حتديات، وبصفة خاصة فيما 

يتعلق بالشراء/البيع السريع للماشية نظراً ألن التجار من القطاع اخلاص يهدفون إلى حتقيق أقصى استفادة 

ومن ثم فقد يتجنبون استهداف اجملتمعات املستضعفة التي ال متتلك إمكانية وصول للطرق أو األمان أو 

اجملتمعات احملدودة التغذية واملياه في مساحات تخزين املاشية. من املمكن تخفيف اآلثار السلبية لهذا 

بواسطة الوكاالت اخلارجية، إلى حد معني، وذلك من خالل: فرض شروط لالئتمان أو اإلعانات؛ وتعزيز وتيسير 

االتصال باجملتمعات األكثر قابلية للتأثر؛ ورصد وتقييم وصول الفئات املستضعفة إلى اخلدمات؛ واالستثمار 

في التسويق في السنوات “العادية”، وبداخل اجملتمعات نفسها، عن طريق تشجيع مؤسسات األهالي  

 األصليني  على  تعزيز وتيسير وصول اجملموعات الفرعية واألفراد املستضعفني إلى مواقع السوق املؤقتة.

املستهدفة.  الفئات  لتجميع  املستضعفة  العائالت  لتحديد  حيوياً  أمراً  اجملتمع  مشاركة  متثل        

وبالنسبة لتصفية املاشية بالذبح، ميكن للفئات املستهدفة احملتملة أن تتسم مبا يلي:

• تشمل الفئة املستهدفة األولى أولئك املؤهلني لبيع احليوانات من أجل الذبح. ميكن أن تستهدف 	

أصول  من  القليل  سوى  متتلك  ال  التي  )تلك  املستضعفة  العائالت  املاشية  تصفية  عمليات 

املاشية(، وخصوصاً العائالت التي تعولها أنثى وكذلك اجملتمعات املستضعفة أو املهمشة. ميكن 

توسيع نطاق التغطية من خالل تدوير أيام السوق املؤقتة بني اجملتمعات اخملتلفة مع بذل جهد خاص 

لتغطية اجملموعات املعزولة التي تعيش بعيداً عن الطرق والبنية األساسية للسوق.

• الفئة على 	 تركز هذه  أن  ينبغي  اللحوم  لتلقي  املؤهلني  أولئك  الثانية  املستهدفة  الفئة  تشمل 

نسوة  تضم  أو  األطفال  من  الكبير  العدد  ذات  العائالت  )أي  اجملتمع  في  املستضعفة  العائالت 

مرضعات أو أرامل أو مسنني(. غير أنه في األجواء الرعوية والزراعية الرعوية، من املرجح أن تستطيع 

العائالت املستهدفة مشاركة اللحوم مع عائالت غير مستهدفة. في هذه احلاالت وفي حالة وجود 

كميات كافية من اللحوم تغطي اجملتمع بأكمله، فرمبا يكون من األبسط توزيع اللحوم على جميع 

أفراد اجملتمع بالتساوي ومن ثم جتنب حدوث سخط محتمل. ميكن أن يشمل هذا مؤسسات تعاني 

من نقص اخلدمات مثل املدارس واملستشفيات والسجون.

• ينبغي 	 اجملففة.  اللحوم  إعداد  حالة  في  للعمل  املؤهلني  أولئك  الثالثة  املستهدفة  الفئة  تتكون 

دخلهن  لتكميل  فرصة  لهن  تتيح  العمل  فرص  إن  إذ  أولوية  إناث  تعولها  التي  العائالت  إعطاء 

وفي بعض احلاالت تستفيد من معرفتهن ومهارتهن في إعداد اللحوم ومعاجلتها. ميكن توظيف 

الرجال عدميي الدخول أو محدودي الدخول في عملية الذبح والسلخ وحراسة اللحوم، بينما ميكن 

جدول 4-2 التوقيت احملتمل لتدخالت تصفية املاشية

البطيئة احلدوثالسريعة احلدوثاخليارات

اآلثار التي 
تلي احلدث 

مباشرة

التعافي 
املبكر

التعافيالطوارئاإلنذارالتأهبالتعافي

ال ينطبق عموماًالشراء/البيع السريع

ال ينطبق عموماً تصفية املاشية 
بالذبح

الذبح من أجل 
التصرف
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أن تشارك النساء في إعداد اللحوم )وفقاً ملعايير حساسة جتاه اجلنسانية فيما يتعلق بتقسيم 

العمالة(. ميكن أن توفر دباغة الصالل واجللود فرص عمل قيمة.

• ميكن أن تشمل الفئة املستهدفة الرابعة أولئك املتعاقدين لشراء احليوانات)في احلاالت التي تستطيع 	

فيها الوكاالت إسناد عملية الشراء جلهات أخرى� انظر دراسة احلالة 3�4 في فصل دراسات احلاالت(. 

وهذا يعطي الوكالة احلق في إبرام تعاقدات لشراء عدد معني )أو فصائل( من احليوانات من كل متعهد 

ونوع  لعدد  يُشترى ويضع حداً  الذي  للحيوان  البدنية  احلالة  االتفاق  أن يحدد  ينبغي  ثابت.  بسعر 

احليوانات التي تشترى من كل متعهد وذلك إلتاحة فرص متساوية ألفراد اجملتمع. وهذا االتفاق مُيكّن 

العائالت املستضعفة من حتقيق بعض الربح عن طريق شراء حيوانات من أماكن ال ميكن الوصول 

إليها ثم بيعها إلى البرنامج )نظراً ألن السعر الذي تشتري به الوكالة معروف(. ومن املمكن أن يتيح 

 هذا فرصة للعائالت املستضعفة شراء مجموعة أساسية من املاشية أو بدء مشروعات صغيرة.

تقييمات  من  تستفيد  أن  ميكن  كما  التأثر  لقابلية  اجملتمع  معايير  على  العملية  هذه  تقوم  أن  ينبغي 

أوجه الضعف السابقة و/أو نتائج التقييمات األولية املوضحة في الفصل الثاني. كما ميكن للقيادات 

اجملتمعية أن تلعب دوراً بارزاً في اجلوانب األخرى من إدارة عمليات تصفية املاشية وتنظيمها مبا في ذلك 

حتديد املواقع املناسبة لألسواق املؤقتة وحتديد األسعار وأنواع احليوانات املعروضة للشراء والذبح ومواقع 

الذبح في حاالت الطوارئ.

      اجلنسانية، ينبغي أيضاً مراعاة األدوار واألعراف اجلنسانية عند تخطيط عمليات تصفية املاشية. 
على سبيل املثال، في الكثير من اجملتمعات القائمة على املاشية يتحكم الرجال في السيولة النقدية 

دعم  على  اللحوم  توزيع  يساعد  أن  ميكن  احلاالت  هذه  وفي  النساء.  على  الغذاء  مسؤولية  تقع  بينما 

الشراء  يزيد  أن  الذي ميكن  الوقت  للعائلة مبا في ذلك األطفال، في  الغذائي  اإلمداد  تأمني  املرأة في  دور 

عليه  املرأة  يكون سيطرة  قد  أمر  وهو  اإلنفاق،  على  الذكور  من  العائالت  أرباب  قدرة  للماشية  النقدي 

ضعيفاً. ولهذا، فقد يكون من املناسب في بعض احلاالت ضمان أن تكون العائالت التي تعولها نساء بني 

املستفيدين من أنشطة شراء املاشية. كما ميكن أن تشارك النساء في مهام إعداد اللحوم وفقاً لألعراف 

احمللية اخلاصة باجلنسانية.

احتياجات غذائية معينة  لديهم  البشري/اإليدز  املناعي  العوز  فيروس  مع  املتعايشون  األشخاص      

منها  بعض  توفير  ميكن  والتي   ،) القهقرية  الفيروسات  لعالج  أدوية  يتعاطون  الذين  أولئك  )خصوصاً 

عن طريق منتجات املاشية. ومن ثم، فمن املهم أال تعوق أنشطة تصفية املاشية بقدر اإلمكان وصول 

األشخاص املتعايشني مع فيروس العوز املناعي البشري/اإليدز لهذه املنتجات وذلك بسبب اإلسراف في 

شراء/بيع املاشية اإلنتاجية، فضالً عن استهداف هؤالء األشخاص في توزيع اللحوم الطازجة أو اجملففة. 

      بيد أنه ينبغي مالحظة أن تسهيل إمكانية وصول األشخاص املتعايشني مع فيروس العوز املناعي 

البشري/اإليدز باستمرار ألدوية عالج الفيروسات القهقرية قد ال يكون ممكناً باستمرار أو بصورة فورية 

بعد الطوارئ، نظراً الحتمال حدوث ضرر شديد للبنية األساسية مثل وسائل النقل أو اخلدمات الصحية.

األمان واحلماية على القرار بالقيام في أنشطة تصفية املاشية وكيفية        ميكن أن تؤثر اعتبارات 

تنفيذها. في األجواء غير اآلمنة، ميكن أن تكون املاشية مصدراً إضافياً لعدم األمان إذ إنه من السهل 
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الثروات. ميكن أن يحجم جتار القطاع اخلاص  النقدية و/أو لتكومي  نقلها والتصرف فيها نظير السيولة 

عن الذهاب إلى مناطق غير آمنة. ميكن أن تتسبب عمليات تصفية املاشية )سواء التجارية أو بالذبح( 

إلى تفاقم موقف للصراع، إذ تنطوي على صفقات نقدية كبيرة مما يجعل اجملتمعات أكثر قابلية للتأثر 

إدارته بأمان، أحد املدخالت  أو اجملفف، إن أمكن  اللحم الطازج  الناحية األخرى، ميثل توزيع  باخملاطر؛ ومن 

األقل خطراً على العائالت. من املمكن أن حتتاج الوكاالت العاملة في مناطق الصراعات إلى ضمان أال 

تكون احليوانات املعروضة للبيع مسروقة. قد يكون العاملون في الوكالة معرضني أيضاً للخطر حيث 

يجري نقل كميات كبيرة من السيولة النقدية.

املاشية مازالت مفتوحة للمناقشة، وهناك  بالبيئة، فإن تداعيات عمليات تصفية        فيما يتعلق 

تُخلف  ناحية،  فمن  اإليجابي.  أو  السلبي  إما  التأثير  على  ملموسة  أدلة  إلبراز  العمل  من  ملزيد  حاجة 

تكون  قد  مياه  وجود  وتشترط  آمن  بشكل  منها  التخلص  إلى  حتتاج  فضالت  بالذبح  املاشية  تصفية 

تسفر  أن  املمكن  من  األخرى،  الناحية  ومن  واملاء.  والهواء  التربة  تلوث  في  تتسبب  أن  وميكن  شحيحة 

تصفية املاشية على نطاق واسع جداً عن أثر مفيد إذ إنه ميكن أن يخفف الضغط على املوارد الطبيعية 

أثناء وقت القحط )مثل اجلفاف(. في حالة تعرض التنوع البيولوجي ألنواع املاشية للتهديد، ينبغي توخي 

احلرص عند اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان أال تتسبب أنشطة تصفية املاشية في تأجيج فقدان التنوع 

البيولوجي للماشية احمللية من خالل حفظ قطعان وفصائل التكاثر األساسية. إذا كانت الدباغة متثل 

جزءاً من نشاط تصفية املاشية بالذبح، فقد تكون لها تداعيات بيئية مهمة، وهذا يتوقف على الكمية 

التي تتم معاجلتها.

      متتلك اجملتمعات املتضررة من الكوارث قدرات خاصة بها تعتمد عليها في االستجابة للطوارئ. 

التي  احمللية  املنظمات  أو  األهالي  منظمات  تشمل  القدرات  هذه  فإن  املاشية،  بتصفية  يتعلق  فيما 

سياسات  على  واملوافقة  البيع،  مواقع  وتنظيم  املستفيدين،  حتديد  في  ريادي  بدور  تقوم  أن  ميكن 

بصفة  للماشية  املالكة  اجملتمعات  في  األهالي  ميتلك  كما  الذبح.  عمليات  على  واإلشراف  التسعير 

أنها تستفيد من خبرة األهالي  اللحوم وحفظها، فضالً عن  الذبح وكذلك بإعداد  عامة معرفة بطرق 

الشراء/ )سواء  تصفيتها  ينبغي  التي  احليوانات  ونوعية  املاشية  أنواع  اختيار  في  املاشية  إدارة  في 

للمستقبل. أساسياً  تكاثرياً  قطيعاً  تُشكل  حتى  حمايتها  وينبغي  الذبح(  بغرض  أو  السريع   البيع 
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إن تصفية املاشية مُتكن أصحابها من إنقاذ بعض القيمة من املاشية التي قد تكون قيمتها قليلة أو 

عدمية القيمة في حالة عدم التدخل. يعرض الشكل 4�1 شجرة لصنع القرار تبرز القضايا الرئيسية في 

تخطيط مبادرة لتصفية املاشية. يوضح الشكل أن فعالية تصفية املاشية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتوقيت 

التدخل قبل حدوث حاالت هائلة من نفوق املاشية و/أو إغراق األسواق بإمدادات مفرطة تؤدي إلى انخفاض 

حاد في أسعار املاشية. ومن ثم، فإن التحليل املبدئي في مرحلة مبكرة من الكارثة أمر حيوي لتقييم 

جدوى ومالءمة تصفية املاشية وتخطيط االستجابات املناسبة.

املؤشرات األساسية
• تقييم مرحلة الطوارئ تقييماً متأنياً )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 	

• متابعة حالة املاشية وأحكام التجارة )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 	

• للطوارئ، 	 املبكر  واإلنذار  التأهب  أثناء مرحلتي  للماشية  السريع  الشراء/البيع  في  النظر  يقتصر 

املاشية مناسبة للبيع  املاشية، وتكون حالة  عندما يكون جتار القطاع اخلاص مستعدين لشراء 

التجاري )انظر املالحظتني التوجيهيتني رقم 1، 2(. 

• وأنواعها وفقاً 	 وأعمارها  للماشية  املناسبة  الفصائل  اختيار  املاشية على  تقوم تدخالت تصفية 

ملعرفة األهالي وممارساتهم )انظر املالحظة التوجيهية رقم 3(. 

• يراعي التقييم سياق السياسات اخلارجية والداخلية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 4(.	

• )انظر 	 البرنامج  ومنفذي  احليوانات  وأصحاب  العمل  األمني مخاطر على صفقات  املوقف  ميثل  ال 

املالحظة التوجيهية رقم 5(. 

مالحظات توجيهية
املاشية في مرحلتي  بتصفية  يوصى  فإنه   ،4�2 اجلدول  الطوارئ: كما هو موضح في  مرحلة   .1
التأهب واإلنذار املبكر حلالة طوارئ البطئية احلدوث. ومن ثم، فلكي حتقق أنشطة تصفية املاشية 

اجلدوى والنجاح املأمول، فالبد من مراقبة املوقف.هذه املعونة. وهذا يعني من الناحية العملية أنه 

في حالة محدودية االنتقاالت أو االتصاالت أو

بدون  السوق  في  املاشية  من  املعروض  زيادة  إن  التجارة:  وشروط  املاشية  حالة  متابعة   .2
يلجأون  املاشية  أن أصحاب  يوضح  املاشية  إلى هبوط أسعار  يؤدي  مما  الطلب  زيادة مناظرة في 

السوق  قنوات  من خالل  املاشية  من  القيمة  بعض  إلنقاذ  الضغط كوسيلة  التصرف حتت  إلى 

الطبيعية. كما ميكن أن تكون احلالة املتردية للماشية مؤشراً على أزمة توشك أن حتدث. بصفة 

عامة يعتبر انخفاضاً قدره 25 في املئة في أسعار املاشية )في مثل هذه األوضاع( حداً يستدعي 

املعيار العام األول لتصفية املاشية: التقييم والتخطيط

يتناسب نوع تصفية املاشية مع مرحلة الطوارئ واملؤشرات األخرى ذات الصلة.
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البدء في تصفية املاشية. بدءاً من مرحلة اإلنذار فصاعداً، متيل شروط جتارة احلبوب� املاشية إلى 

التغير على نحو يرفع من أسعار احلبوب بصورة ال تتناسب مع أسعار املاشية. ميكن اعتبار زيادة 25 

في املئة في شروط جتارة احلبوب� املاشية مبثابة إيذان بالبدء في تخطيط عملية تصفية املاشية. 

اختيار املاشية: ميتلك معظم أصحاب املاشية معرفة ال بأس بها بأنواع املاشية التي ينبغي   .3
املعرفة أساس استراتيجيات  أن تشكل هذه  بالذبح( وينبغي  أو  بالشراء/البيع  تصفيتها )سواء 

تصفية املاشية. في جميع األحوال، ينبغي استثناء قطعان اإلناث املنتجة الصغيرة فهي تلعب 

دوراً حيوياً في إعادة بناء أصول املاشية بعد حاالت الطوارئ. وفيما يلي مزيد من التفاصيل حتت 

املعايير ذات الصلة أدناه. 

التقييم  في  والداخلية  اخلارجية  )التنظيمية(  السياسات  إدراج  ينبغي  السياسات:  سياق   .4
املبدئي وذلك لتحديد العوائق التي حتول دون التنفيذ وحتديد أنشطة املناصرة احملتملة )انظر املعيار 

املشترك الثامن(. ميكن أن تشمل القيود اخلارجية حظراً على جتارة املاشية وانتقالها عبر احلدود 

أو داخلياً؛ أو منح التراخيص والقواعد الضريبية وأنظمة حتويل األموال؛ أو توفير االئتمان للتجار. 

ميكن أن حتد القيود الداخلية من قدرة الوكاالت على التعاون مع القطاع اخلاص )من خالل توفير 

والتخطيط  التقييم  القضايا بوضوح في مرحلة  املثال(. وميكن متييز هذه  القروض، على سبيل 

توفر  بالذبح  املاشية  تصفية  أنشطة  تشترط  كما  اإلمكان.  بقدر  املتخذة  اإلجراءات  وتخفيف 

مناخ من السياسات املواتية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بقضايا الصحة العامة املرتبطة بذبح 

املاشية. على نحو مشابه، قد جتد الوكاالت أن سياسة املشتريات التي تطبقها حتد من قدرتها 

على شراء املاشية من أفراد اجملتمع. 

التي يُحتمل  املناطق  الوضع األمني في  املاشية في تدهور  قضايا أمنية: قد تتسبب تصفية   .5
تقييم  ينبغي  األموال.  من  كبيرة  نقل كميات  تتطلب  الصفقة  ألن  نظراً  نزاعات،  فيها  تقع  أن 

جدوى نقل املبالغ النقدية في تلك املناطق، وكذلك مستوى التفاقم في عدم األمان الذي ميكن أن 

تسببه تصفية املاشية وذلك قبل إقرار أنشطة التصفية. 

القسم الثاني: الشراء/البيع السريع للماشية

املؤشرات األساسية
• املزارع/	 التجار/املصدرين/أصحاب  حتديد  وكذلك  املاشية  لسوق  الكامنة  اإلمكانية  تقييم  يتم 

مشغلي مستودعات العلف الرئيسيني )انظر املالحظتني التوجيهيتني رقم 1، 2(. 

• يتم عقد مشاورات ومفاوضات من خالل منتدى تنسيقي )انظر املالحظة التوجيهية رقم 3(. 	

• اختيار مجاالت التدخل مع مراعاة توفر البنية األساسية واألمان )انظر املالحظة التوجيهية رقم 4(. 	

• املالحظة 	 )انظر  احملليني  والتجار  اجملتمعات  مع  التسعير  وسياسة  اخملتارة  املاشية  على  االتفاق 

التوجيهية رقم 5(. 

املعيار العام األول لتصفية املاشية: التقييم والتخطيط

يتناسب نوع تصفية املاشية مع مرحلة الطوارئ واملؤشرات األخرى ذات الصلة.
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ميكن ببساطة أن تعني نتيجة “عدم اتخاذ أي إجراءات )إال في حالة إمكانية معاجلة مسائل معلقة(” احلاجة  ملحوظة: 
إلى مزيد من التدريب وبناء القدرات حتى ميكن اإلجابة بـ “نعم” على األسئلة األساسية وليست النتيجة أنه  

  ينبغي عدم القيام بأية تدخالت.

=    املفتاح =

هل حالة بعض الماشية "معقولة" (أي يمكن بيعها)؟

انظر الصفحة
التالية  هل تتوفر مجموعات محلية لتنظيم

االستهداف والمساعدة عليه (أو هل 
يمكن بناء القدرة على ذلك)؟ 

 هل هناك تنسيق على المستوى
 المناسب  لالتفاق على األسعار
(أو هل يمكن التوصل إلى ذلك)

 هل هناك قدرة تنظيمية على شراء
 الماشية وتوزيعها؟

 هل توجد البنية األساسية والعمالة
الالزمة للذبح، وإعداد اللحوم

 وتوزيعها؟ 

 هل يمكن استيفاء الشروط الخاصة
بالصحة العامة والبيئة؟

 هل الذبح واإلعداد المتماشي مع
األعراف الثقافية مجٍد؟

هل هناك تجار لديهم رغبة في شراء
الماشية؟ 

هل توجد أسواق نهائية
(داخلية/للتصدير)؟ 

هل توجد البنية األساسية الالزمة
(أو هل يمكن إنشاؤها)؟ 

 هل سياق السياسات الداخلية
والخارجية مواٍت

 الشراء/البيع السريع

تصفية الماشية بالذبح

عدم اتخاذ أية إجراءات

 إال في حالة إمكانية)
(معالجة مسائل معلقة

نعــم ال
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الشكل 4-1 شجرة صنع القرار لالختيارات املتعلقة بتصفية املاشية

هل حالة بعض الماشية "معقولة" (أي يمكن بيعها)؟

هل ال تزال للماشية قيمة غذائية؟

 هل تتوفر مجموعات محلية لتنظيم
 االستهداف والمساعدة عليه (أو
هل يمكن بناء القدرة على ذلك)؟

 هل هناك تنسيق على المستوى
 المناسب إلقرار التسعير، إلخ.؟ (أو

هل يمكن التوصل إليه)؟

 هل هناك قدرة تنظيمية على شراء
 الماشية وتوزيعها؟

 هل هناك قدرة على شراء الماشية
وذبحها والتصرف فيها؟

 هل يمكن استيفاء الشروط الخاصة
 بالصحة والبيئة؟

 هل توجد البنية األساسية والعمالة
 الالزمة للذبح، وإعداد اللحوم

وتوزيعها؟

 هل يمكن استيفاء الشروط الخاصة
بالصحة العامة والبيئة؟

 هل الذبح واإلعداد المتماشي مع
األعراف الثقافية مجٍد؟

تصفية الماشية بالذبح

الذبح من أجل التصرف

عدم اتخاذ أية إجراءات
 إال في حالة إمكانية)
(معالجة مسائل معلقة

انظر الصفحة
السابقة 
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• تقييم الشروط الضريبية والقواعد البيروقراطية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 6(	

• تقييم الدعم األساسي املطلوب توفيره )انظر املالحظة التوجيهية رقم 7(.	

• توفير دعم ومتابعة متواصلني )انظر املالحظة التوجيهية رقم 8(.	

مالحظات توجيهية
للماشية  السريع  الشراء/البيع  املاشية: حتتاج مبادرات  الكامنة لسوق  تقييم اإلمكانات   .1
تقييم الطلب الوطني، وكذلك الطلب على الصادرات إن كان مناسباً، الستيعاب الفائض املؤقت 

التصدير  في أسواق  تباع جيداً  املتضررة من اجلفاف قد ال  أن احليوانات  املاشية. رغم  من عروض 

يستغلوا  أن  ميكن  العلف  مستودعات  ومديري  املزارع  أصحاب  فإن  التصدير،  أسواق  أو  النهائية 

املزارع،  تأجير  األقطار، ميكن  بعض  في  تأهيلها.  وإعادة  الضعيفة  احليوانات  الفرصة لشراء  هذه 

كما ميكن لتجار املاشية استخدام هذه املرافق حتى ميكنهم تسويق احليوانات. قد تتوفر بعض 

كذلك  والطلب.  العرض  وأمناط  التجارة  وشبكات  املباني  عن  الوطني  املستوى  على  املعلومات 

مجاالتهم  من  مجال  كل  بشأن  حساسة  معلومات  توفير  التنسيق  منتدى  أعضاء  يستطيع 

املعنية التي ميكن أن تيسر مشاركة التجار في عمليات تصفية املاشية. 

السريع  الشراء/البيع  في  رئيسياً  دوراً  يلعبون  التجار  ألن  نظراً  الرئيسيني:  التجار  حتديد   .2
املزارع  أصحاب  عن  فضالً  للماشية،  احملتملني  التجار/املصدرين  حتديد  املهم  فمن  للماشية، 

حني  املباشر  االستقصاء  خالل  من  وذلك  ممكن،  وقت  أسرع  في  العلف  مستودعات  ومشغلي 

أن بعض  توقع  ينبغي  أنه  بيد  دليل كل جمعية جتارية على حدة.  العضوية من  قوائم  تتوفر  ال 

املشغلني قد يحجمون على املشاركة في الشراء/البيع السريع للماشية بسبب العجز املالي أو 

قدرات أخرى. ينبغي إن أمكن حتديد عدد صغير من التجار امللتزمني الذين لديهم الرغبة والقدرة 

على تنفيذ املبادرة )انظر دراسة احلالة رقم 1�4 في فصل دراسات احلاالت(.

مشاورات ومفاوضات من خالل منتدى التنسيق: ينبغي إقامة منتدى تنسيقي مكون من   .3
ينبغي  واحمللي.  الوطني  املستويني  العملية على  وذلك لإلشراف على  رئيسيني  أصحاب مصالح 

للمعنيني من التجار واملصدرين ومشغلي مستودعات العلف واملزارع  أن يعقد املنتدى اجتماعاً 

بهدف تقييم ومناقشة الوضع واألدوار التي ميكن أن يلعبه كل منهم في الشراء/البيع السريع. 

بقدر اإلمكان واملناسب، ينبغي أن يشارك ممثلون عن اجملتمع احمللي في هذا االجتماع. وهذا سيتيح 

إمكانية إجراء مناقشات أكثر تفصيالً حول اجملاالت احملددة التي يود التجار العمل بها ونوع الدعم 

الذي يطلبونه من احلكومة والسلطات احمللية واملنظمات غير احلكومية واجلمعيات املدنية. ميكن 

أن يساعد االجتماع على تقييم نوع الدعم الذي ميكن أن توفره الوكاالت املعنية. 

)كما هو مذكور  األمني  الوضع  تقييم  التدخل على  اختيار  يقوم  أن  ينبغي  التدخل:  مجاالت   .4
في املعيار األول أعاله، فإن التجار سيحجمون عن دخول املناطق غير اآلمنة( وتوفر بيئة أساسية 

مناسبة مثل الطرق وأرضيات االحتفاظ باملاشية.

اختيار املاشية والتسعير: نظراً ألن الشراء/البيع السريع للماشية يهدف إلى إرساء وتعزيز   .5
روابط سوقية طويلة األجل بني أصحاب املاشية وجتار القطاع اخلاص ميكن أن تستمر في األوقات 

التي تخلو من الطوارئ للمساعدة على استدامة سبل عيش أصحاب املاشية، فإنه ينبغي أن 

إذ تكون عموماً  “العادية”�  األوقات  التسويق في  للبيع مع  املاشية  املطروحة من  األنواع  تتوافق 
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اخلاصة  استراتيجياتهم  املاشية  أصحاب  لدى  يكون  احلاالت  معظم  في  الذكور.  من  الفائض 

للتسويق فضالً عن معرفة مكثفة بأنسب أنواع املاشية املطروحة للبيع. كما ينبغي مناقشة 

سياسات تسعير املاشية مع التجار واجملتمعات لتعزيز عدالة األسعار.

بشراء  اخلاصة  والبيروقراطية  الضريبية  الشروط  إن  والبيروقراطية:  الضريبية  الشروط   .6
بعض  في  حتد  وقد  دولة  إلى  دولة  من  تختلف  التصدير  بغرض  أو  داخلياً  سواء  ونقلها  املاشية 

ينبغي  للماشية.  السريع  الشراء/البيع  في  املشاركة  على  اخلاص  القطاع  جتار  قدرة  من  احلاالت 

تنقالت  لتيسير  مناسباً  يكون  حينما  جهود  وبذل  التخطيط  مرحلة  في  الشروط  هذه  تقييم 

املاشية واملتاجرة فيها.

تقييم الدعم الرئيسي: من املهم من البداية توضيح نوع الدعم الذي ميكن للوكاالت اخلارجية   .7
تقدميه )سواء احلكومة أو وكاالت اإلغاثة( للتجار من أجل جتنب التوقعات غير الواقعية من جانب 

الدعم  يكون  أن  ينبغي  للماشية  األجل  والطويل  املستدام  الشراء/البيع  سوق  ولتعزيز  التجار. 

املقدم هو احلد األدنى املطلوب لتيسير العملية خصوصاً في البداية. قد يتخذ هذا الدعم عدة 

املاشية  وأصحاب  املعنيني  التجار  بني  االتصال  تيسير  وأبسطها هو  األشكال  أول هذه  أشكال. 

مواقع  تنظيم  يستطيعون  الذين  الرئيسيني  احملليني  بالقادة  االتصال  سبل  توفير  ذلك  في  مبا 

إقامة األسواق املؤقتة وأوقاتها، وأرضيات االحتفاظ املؤقتة للماشية، والترتيبات األمنية، وتوفير 

العلف /املياه، إلخ. كما ميكن أن يشمل هذا تيسير إقامة روابط العمل من أجل إقامة مكاتب 

مؤقتة، ووكالء محليني، إلخ. وأفضل من ميكنه القيام بدور التيسير هو وكاالت تشغيلية لديها 

حضور وخبرة ميدانية ومعرفة باملنطقة. ثاني هذه األشكال هو توفير االئتمان )أو تيسير تقدمي 

اآلخرين لالئتمان( للتجار املعنيني. كما هو مذكور أعاله، فإن بيئة السياسات )اخلارجية والداخلية 

بالنسبة للوكالة( تعد أحد العوامل احلاسمة التي تؤثر على جدوى هذا النوع من الدعم. ثالث 

اللوجستي في صورة تأمني مساحات جتميع مؤقتة للماشية، وتوفير  الدعم  هذه األشكال هو 

املاء أو التغذية، أو مدخالت الصحة احليوانية للحيوانات إلى حني نقلها. وأخيراً، قد توفر بعض 

الوكاالت للتجار إعانات خاصة بالنقل، رغم حتفظ بعض النقاد باعتبار أن هذا يقوض استدامة 

واستقالل روابط تسويق املاشية التي يُرجتى من الشراء/البيع السريع أن يعززها لدعم سبل عيش 

طويلة األجل.

دعم ومتابعة مستمرين: ينبغي تقييم احلاجة إلى الدعم املستمر في البداية من أجل ضمان   .8
امتالك الوكاالت القدرة على توفير هذه املساعدة أثناء العمل. وقد يتخذ هذا صورة تسوية نزاعات 

املاشية  أصحاب  لتعرض  حتسباً  األسعار  متابعة  عن  فضالً  املوعد  في  الدفع  ضمان  أو  محلية 

لالستغالل. من املهم االحتفاظ بالسجالت النوعية والكمية لتقييم أفضل ممارسة وتقييم أثرها 

وتوثيقه. 
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القسم الثالث: تصفية املاشية بالذبح

 املؤشرات األساسية
• حتديد مواقف وتواريخ الشراء مبشاركة اجملتمع )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 	

• حتديد سعر الشراء لكل من أنواع وطرق الدفع املتفق عليها )انظر املالحظتني التوجيهيتني رقم 	

 .)3 ،2

• املالحظة 	 )انظر  العينية  املساهمات  على  اجملتمعات  مع  واالتفاق  املستفيدة  العائالت  حتديد 

التوجيهية رقم 4(. 

• فحص فرص إقامة “جلان توزيع إعانات اللحوم” والعمل معها )انظر املالحظة التوجيهية رقم 5(. 	

• )انظر 	 األصليني  األهالي  مبعرفة  باالستعانة  احليوانات  أنواع  أنسب  على  املاشية  اختيار  يقوم 

املالحظة التوجيهية رقم 6(. 

• حتديد وسائل الشراء )انظر املالحظة التوجيهية رقم 7(. 	

• الوصول إلى قرارات بشأن إما توزيع اللحوم الطازجة أو اجملففة )انظر املالحظة التوجيهية 8(. 	

• تقوم طرق الذبح واإلعداد واحلفظ على أعراف مقبولة محلياً وتنطبق عليها املعايير الدولية )انظر 	

املالحظة التوجيهية رقم 9(. 

• بذبح 	 مرتبطة  العامة  بالصحة  أو  رئيسية  املنشأ  حيوانية  بأمراض  خاصة  مخاطر  وجود  عدم 

احليوانات )انظر املالحظة التوجيهية رقم 10(. 

• تقييم عملية التصرف من الصالل واجللود )انظر املالحظة التوجيهية رقم 11(. 	

• في حالة عدم وجود خيارات أخرى، فمن املمكن النظر في الذبح من أجل التصرف في حالة املاشية 	

التي تعاني ضعفاً حاداً )انظر املالحظة التوجيهية رقم 12(. 

مالحظات توجيهية
حتديد مواقع وتواريخ الشراء: تعد مشاركة اجملتمع في حتديد مواقع وتواريخ الشراء أمراً حيوياً   .1
لضمان فعالية التغطية واختيار املواقع املناسبة. إن إقامة مواقع للشراء قريبة للقرى املوجودة ميكن 

أن تساعد اجملتمعات على جتنب سير احليوانات الهزيلة إلى أسواق موجودة بالفعل. ينبغي تثبيت أيام 

التجول في  العاملني من  إتاحة فترة إخطار كافية ألصحاب املاشية ومتكني  السوق مقدماً من أجل 

مواقع مختلفة في تواريخ مختلفة. سوف يعتمد عدد املواقع والتواريخ على أن تقوم الوكالة والقدرة 

احمللية بتنظيم األسواق املؤقتة )انظر دراسة احلالة رقم 4�5 في فصل دراسات احلاالت(. 

حتديد سعر الشراء لكل األنواع: ينبغي االتفاق على أسعار شراء األنواع اخملتلفة من املاشية   .2
مقدماً من خالل منتدى التنسيق وبالتفاوض مع اجملتمعات احمللية. يعد االتفاق بني الوكاالت املنفذة 

املعيار العام األول لتصفية املاشية بالذبح: تصفية املاشية بالذبح

و/أو  اللحوم  في  املتمثلة  اإلغاثة  لتوفير  الكارثة  من  املتضررة  املاشية  من  القيمة  إنقاذ   يتم 

السيولة النقدية للمجتمعات املتضررة. 
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اخملتلفة أمراً حيوياً لتجنب “التنافس” بني املناطق املتجاورة جغرافياً، كما أن منتدى التنسيق يقوم 

أفراد  جميع  تعريف  ينبغي  فإنه  اتفاق،  إلى  الوصول  مبجرد  هذه.  التناغم  عملية  في  مهم  بدور 

اجملتمع بالسعر الثابت لكل نوع في اجتماعات مفتوحة لضمان الشفافية. ال ينبغي أن يعكس 

السعر بالضرورة أسواق السعر فرمبا يكون أقل من أن يعود بأي نفع على املشترين املتوقعني. ومن 

الناحية األخرى، ينبغي عدم حتديد سعر مرتفع لدرجة تدفع األسواق احمللية إلى عدم االستقرار أو 

جتعل التغطية محدودة.

التي  البيع  وأثمان  النقدية  املبالغ  من  كبيرة  بكميات  التنقل  إن  الدفع:  طرق  على  االتفاق   .3
ينبغي  اآلمنة.  غير  املناطق  في  قلق خصوصاً  ميثل موضع  أن  نائية ميكن  مناطق  في  قبضها  مت 

الدفع مع اجملتمعات قبل العملية، مبا في ذلك استخدام نظام الكوبونات  التفاوض بشأن طرق 

التي ميكن استبدالها مببالغ نقدية الحقاً في مناخ آمن )انظر دراسة احلالة رقم 4�4 في فصل 

دراسات احلاالت(.

بناء على  ينبغي حتديد املستفيدين من عمليات يقودها اجملتمع  العائالت املستفيدة:  حتديد   .4
معايير رئيسية ألوجه الضعف )قابلية التأثر(، والتي تُعنى بالفئات الرئيسية املستهدفة املذكورة 

أعاله، وهي: أولئك املؤهلني لبيع احليوانات؛ وأولئك املؤهلني للحصول على اللحوم، وأولئك الذين 

ميكن  الذين  وأولئك  اللحوم؛  وإعداد  الذبح  مبهام  للقيام  مالئماً(  ذلك  كان  )إذا  توظيفهم  ميكن 

التعاقد معهم لشراء احليوانات نيابة عن البرنامج. ينبغي القيام بالتفاوض مع اجملتمعات بشأن 

مسؤولية  تولي  من  هذا  يتراوح  أن  وميكن  للبرنامج.  بتقدميها  يرضون  التي  العينية  املساهمات 

الترتيبات األمنية إلى توفير العمالة أو اإلدارة وصوالً إلى تنسيق األنشطة.

إقامة “جلان لتوزيع إعانات اللحوم” والتعاون معها: ميكن دراسة إمكانية إقامة “جلان توزيع   .5
إعانات اللحوم”. ميكن أن تتولى هذه اللجان مسؤولية حتديد املستفيدين واإلشراف على العملية 

وضمان أن حتدث التوزيعات وفقاً لذلك. فضالً عن قيام اللجان بتحديد مسؤولية التنفيذ داخل 

اجملتمع املستفيد، فإنها ميكن أن متثل ثقل مقابل للجان األخرى التي تقوم بتوزيع إعانات غذائية 

رمبا كانت قد تشكلت لتوزيع اإلعانات الغذائية )انظر دراسة احلالة رقم 4�6 في فصل دراسات 

احلاالت(. ميكن حتديد األدوار األخرى مبا يتفق مع األعراف الثقافية ومهارات السكان األصليني، على 

بينما قد يكون الشبان  اللحوم وحفظها،  النساء مهارة في إعداد  ما متتلك  املثال غالباً  سبيل 

مفيدين في السيطرة على املاشية وتقطيع و/أو حراسة اللحوم. 

اختيار املاشية: ينبغي أن تركز تصفية املاشية بالذبح على املاشية غير املنتجة أي الفائض من   .6
الذكور الذين هم في حالة سيئة حتول دون بيعهم والذكور الكبار وبعض اإلناث غير املرغوبة في 

أوقات الطوارئ احلادة، ميكن أخذ عوامل أخرى مثل قابلية التعرض للجفاف واملرض في االعتبار. 

الهزال  من  تعاني  التي  املاشية  في  التصرف  أجل  من  الذبح  في  النظر  احلاالت  بعض  في  ميكن 

الشديد وقلة اللحوم )انظر املالحظة التوجيهية رقم 12 أدناه(.

حتديد طريقة الشراء: ميكن أن تقوم برامج تصفية املاشية بشراء املاشية مباشرة من أصحابها   .7
أو اجلمعيات  املرأة  إبرام عقد مع فئات مركزها اجملتمع للقيام بعملية الشراء )مثل جمعيات  أو 

التعاونية� انظر دراسة احلالة رقم 3�4 في فصل دراسات احلاالت(. وهذا يقلل من انخراط الوكالة 

في عملية الشراء، وفي الوقت نفسه يعود بالفوائد املالية على جماعات مركزها اجملتمع. كما 

يُتيح للمبادرة إمكانية الوصول إلى مجتمعات معزولة إذ رمبا يقوم املتعهدون بتمويل إمداداتهم 
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من مناطق نائية. ينبغي اإلعالن بوضوح عن السعر الثابت الذي تشتري به الوكالة كل نوع من 

احليوانات من املتعهدين، والسعر الذي يشتري به املتعهدون من املنتجني ألفراد اجملتمع كجزء من 

شفافية اتفاقية التسعير.

اتخاذ قرار بشأن توزيع اللحوم الطازجة أو اجملففة: البد من اتخاذ قرار بالتشاور الوثيق مع   .8
اجملتمع بشأن توزيع اللحوم الطازجة أو اجملففة. تعتبر اللحوم الطازجة بصفة عامة أكثر إرضاء 

للعديد من اجملتمعات، برغم أن اللحوم اجملففة حتتوي على مستويات بروتينية أعلى مما حتتوي عليه 

اللحوم الطازجة. كذلك ميكن أن تتيح اللحوم اجملففة ذبح أعداد كبيرة من املاشية دفعة واحدة، 

كما تتيح توزيعاً متدرجاً وأكثر انتشاراً مقارنة باللحوم الطازجة التي يجب توزيعها على الفور، 

فإن  األخرى،  الناحية  ومن  نسبياً.  تغطي سوى منطقة جغرافية محدودة  أن  فال ميكن  ثم  ومن 

اللحوم اجملففة تتطلب إعداداً إضافياً وإمداداً جيداً باملاء وتوفر مباٍن للتخزين القصير األجل على 

األقل. وقد تكون هناك حاجة للقيام بتوزيع اللحوم الطازجة على نحو منتظم لتقدمي السيولة 

أثناء الطوارئ، نظراً ألن كل  النقدية مقابل املاشية واللحوم للمجتمعات املتضررة من الكارثة 

عملية توزيع تقتصر على كمية اللحوم التي ميكن استهالكها في غضون أيام.

في  وكذلك�  اللحم  وتقطيع  الذبح  طرق  ترتكز  أن  ينبغي  بالذبح:  املاشية  تصفية  طرق   .9
و/أو  والتقاليد  الدينية  اللحوم اجملففة� احلفظ على األعراف احمللية ومبا يتفق مع الشروط  حالة 

األذواق الثقافية . سيشترط توفر بنية حتتية مثل ألواح مؤقتة أو دائمة يتم عليها الذبح فضالً 

بينما في  التجفيف  قبل  اللحوم  بغلي  تقوم  اجملتمعات  بالعمل. بعض  تقوم  عن عمالة كافية 

 )OIE( احليوانية  للصحة  العاملية  املنظمة  وضعت  جتفيفها.  ثم  متليحها  يتم  أخرى  مجتمعات 

مبادئ توجيهية لذبح احليوانات كجزء من الكود الصحي حليوانات اليابسة الذي يتضمن املعايير 

انظر   .)www.oid.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_1.7.5.htm( الذبح  إلجراءات  الدولية 

www.oie.int/eng/normes/( وبعده  الذبح  قبل  اللحم  اخلاصة بفحص  التوجيهية  املبادئ  أيضاً 

 .)mcode/en_chapitre_1.6.2.htm

اخملاطر الصحية: تعد األمراض املعدية مثل اجلمرة اخلبيثة وحمى الوادي املتصدع من األمراض   .10
التي يسهل انتقالها إلى البشر خصوصاً األشخاص الذين تدهورت أوضاعهم الصحية بسبب 

حالة طوارئ مثل اجلفاف. لذا، فإن ذبح أعداد كبيرة من احليوانات في مكان واحد ميكن أن يساهم 

في انتشار هذه األمراض وغيرها. ينبغي اللجوء إلى فحص املاشية من ِقبل إخصائيني مؤهلني 

قبل الذبح وبعده واتباع نظام تدوير مواقع الذبح وذلك لتقليل اخملاطر إلى احلد األدنى. كما ينبغي 

القيام بتقييم دقيق للمخاطر احملتملة على الصحة العامة قبل اختيار تدخالت تصفية املاشية 

)انظر أيضاً الفصل اخلامس ، واملتعلق باخلدمات البيطرية(. 

اتخاذ قرار بشأن التصرف في الصالل واجللود: يوفر التصرف في جلود احليوانات الصغيرة   .11
في  مستضعفني  محددين  أشخاص  أو  اجملتمع  من  أكبر  دائرة  إلفادة  فرصة  الكبيرة  واحليوانات 

اجملتمع يكون لهم حق جمع الصالل واجللود وبيعها سواء نتيجة توزيع اللحوم الطازجة أو اجملففة. 

دراستي  )انظر  إلخ  العمل،  واجللود مقابل  الصالل  تقدمي  الدفع عن طريق  يتم  احلاالت  في بعض 

احلالة 4�3 و4�5 في فصل دراسات احلاالت(. 

ومازالت  املاشية  لتصفية  األخرى  االختيارات  استبعاد  حالة  في  التصرف:  أجل  من  الذبح   .12
اجملتمعات في حاجة إلى إعانة مباشرة تستطيع أن يوفرها الشراء النقدي للحيوانات الضعيفة، 
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فمن املمكن النظر في الذبح من أجل التصرف. نظراً ألن الذبح من أجل التصرف يتطلب مستوى 

مرتفعاً من املدخالت اإلدارية ونفقات مرتفعة فضالً عن عدم استدامة هذه األنشطة، فينبغي 

تشارك  أن  األهمية مبكان  الطوارئ فقط. من  يقتصر على مرحلة  وأن  األخير،  احلل  يكون هو  أن 

خالل  من  وذلك  وتنسيقه،  النشاط  إدارة  في  اإلمكان  وبقدر  املستفيدين  اختيار  في  اجملتمعات 

املؤسسات احمللية أو اللجان املكونة لهذا الغرض. كما ذكرنا أعاله أنه ينبغي أن يتم الذبح وفقاً 

لألعراف احمللية الدينية و/أو الثقافية وكذلك في ظروف إصحاحية لتقليل مخاطر حدوث األمراض 

املالحظة  حتت  أعاله  املذكورة   OIE للمنظمة  التوجيهية  املبادئ  انظر  األدنى.  احلد  إلى  والعدوى 

األمراض احليوانات بغرض مكافحة  بذبح  اخلاصة  التوجيهية  املبادئ  9، وكذلك  رقم   التوجيهية 

.)www.oie. int/eng/normes/mcode/en_chapitre_1.7.6.htm( 

مالحظات

السريع  الشراء/البيع  تطبيق  املمكن  يكون من  ال  قد  احلدوث،  املفاجئة  الطوارئ  العديد من  في   .1

نظراً لضيق الوقت الالزم لإلعداد للطوارئ، كما أنه بعد ذلك قد ال تكون املاشية الناجية معرضة 

للخطر. بيد أنه قد ال ينطبق هذا على حاالت أخرى. وعلى سبيل املثال، فقد نفق عدد كبير من 

احليوانات في زلزال باكستان. وقد مت بيع بعض احليوانات الناجية في الشهور التالية لعدة أسباب: 

األوضاع،  هذه  وفي  العمالة.  ونقص  النقدية،  السيولة  ونقص  واملأوى،  العلف  ونقص  اإلصابات، 

.)Roger Lough, pers. com( ميكن أن يوفر الشراء/البيع السريع فوائد كبيرة للعائالت املتضررة
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امللحق رقم 4-1 قائمة مرجعية لتقييم تصفية املاشية
• ما املرحلة التي وصلت إليها حالة الطوارئ؟	

• ما هي حالة املاشية التي جُتلب إلى السوق؟	

• هل تتزايد أعداد املاشية التي جُتلب إلى السوق؟	

• ما الذي يحدث لسعر املاشية؟	

• من أصحاب املصلحة العاملون في املنطقة؟ 	

• هل ميكن إقامة منتدى تنسيقي؟	

• هل املنطقة آمنة لتنقل املاشية وحلركة السيولة النقدية؟	

• ماهي املؤسسات احمللية ومؤسسات األهالي األصليني املوجودة وميكنها تيسير تصفية املاشية؟ 	

ما األدوار التي تقوم بها؟

للشراء/البيع السريع:
• هل في املنطقة جتار عاملون بالفعل؟ 	

• هل البنية األساسية القائمة متكن الشراء/البيع للماشية؟	

• هل توجد مساحات للتجميع )مؤقتة(؟ 	

• هل هناك إمكانية وصول للشاحنات؟	

• هل يتوفر العلف واملياه؟	

• هل هناك قيود رئيسية خاصة بالسياسات املتعلقة بتنقل املاشية واالجتار بها؟	

• ما القيود التي ميكن أن تعوق وصول أكثر الناس استضعافاً إلى األسواق؟	

تصفية املاشية بالذبح:
• ما هي مرافق الذبح املتواجدة؟	

• ما هي الشروط الدينية والثقافية اخلاصة بذبح املاشية؟	

• ما األدوار اجلنسانية احمللية فيما يتعلق بالذبح وإعداد اللحوم ودباغة اجللود، إلخ.؟	

• أن 	 ميكن  والتي  الطوارئ،  حالة  من  تضرراً  املستضعفة  واألفراد  والعائالت  اجملتمعات  أكثر  هي  ما 

تستفيد من تصفية املاشية؟

• هل ينبغي إقامة مواقع مؤقتة لألسواق للوصول إلى القرى النائية؟	

• الناجتة من عمليات تصفية 	 اللحوم  لتلقي  استهدافها  يجب  التي  املستضعفة  الفئات  ما هي 

املاشية؟ 

• أي األفراد ميكنهم االستفادة من فرص التوظيف التي ميكن أن توفرها عملية تصفية املاشية؟ 	

• هل ميكن إقامة نظام للتصرف في الصالل واجللود؟	
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امللحق رقم 4-2 قائمة مرجعية ملتابعة وتقييم مشروع لتصفية املاشية

تعد القائمة املرجعية التالية مخططاً عاماً ميكن للوكاالت تبنيه لالستخدام على مستوى اجملتمع أو 

العائالت )انظر أيضاً املعيار املشترك اخلامس  عن تقييم التأثيرات( ومن ثم تطبيقه باستخدام منهجيات 

متنوعة.؟

للشراء/البيع السريع:
العملية :

• مرحلة الطوارئ )التأهب، اإلنذار، الطوارئ(؛ 	

• رسم خريطة للسوق، والفرص واخملاطر التي تنطوي عليها؛ 	

• التوقعات الوطنية، توقعات الطلب على التصدير؛ 	

• عدد جتار املاشية املشاركني؛ 	

• عدد املناطق التشغيلية )مواقع السوق القائمة واملؤقتة(؛ 	

• املاشية 	 لتجار  إلخ.(  البيطرية،  اخلدمات  املاشية،  تخزين  مساحات  املياه؛  تواجد  )مواضع  التوفير 

)النوعية والكمية(؛ 

• إمكانات النقل؛ 	

• عدد احليوانات املشتراة وأنواعها؛ 	

• إجمالي قيمة احليوانات التي يتم إنقاذها؛ 	

• متوسط سعر كل نوع؛ 	

• العدد الفعلي للمستفيدين مقابل العدد املتوقع؛ 	

• أنواع املستفيدين. 	

بعد التشغيل:
التجــار :

• أعداد احليوانات النافقة من كل نوع بعد الشراء؛ 	

• إجمالي تكاليف النفوق؛ 	

• تكلفة النفوق لكل تاجر؛ 	

• الربح التقديري لكل تاجر؛ 	

• نقاط القوة/الضعف للمشروع من وجهة نظر التجار. 	

اجملتمعات: 
• متوسط القيمة التي يتم إنقاذها لكل مستفيد؛ 	

• نسبة الدخل املستخدم )مقابل خط أساس أو ما يتم تذكره على ضوء األوقات السابقة للطوارئ( 	

في: 

الغذاء  0
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الرسوم املدرسية  0

الدواء  0

علف احليوانات   0

اخلدمات البيطرية   0

املالبس؛   0

نقل احليوانات ملواقع أخرى؛   0

االستثمار في املشروعات التجارية/ القطعان الصغيرة؛   0

أخرى.   0

• ترتيب املستفيدين للفوائد؛ 	

• منظور اجملتمعات لفوائد/عيوب املشروع من حيث: 	

• توقيت التشغيل؛ 	

• السعر؛ 	

• الدفع الفوري وطرق الدفع؛ 	

• القضايا األخرى ذات الصلة؛ 	

• املاشية 	 )قابلية  العيش  بسبل  اخلاصة  األنشطة  بدء  إعادة  على  لقدرتهم  املستفيدين  منظور 

املتبقية للبقاء على قيد احلياة، إلخ.(.

تصفية املاشية بالذبح:
العملية :

• مرحلة الطوارئ )التأهب، اإلنذار، الطوارئ(؛ 	

• امليزانية التشغيلية املتاحة ؛ 	

• سعر الشراء املقّدر لكل نوع؛ 	

• العدد املتوقع من احليوانات املشتراة للذبح )لكل نوع(؛ 	

• معايير االستهداف والعدد التقديري للمستفيدين وأنواعهم )بائعون، األشخاص املتلقون للحوم، 	

املتعهدون، العمالة، إلخ.(؛ 

• طرق التشغيل )طريقة مباشرة أو من خالل “جلان توزيع إعانات اللحوم”(؛ 	

• التغطية )مراكز ثابتة أو قائمة على نظام الدوران(؛ 	

• معدالت الذبح )مرة في كل مركز أو بصفة منتظمة على مدى املشروع(؛ 	

• اتفاقيات الشراء )مباشر، وبواسطة عقود(. 	

أثناء العملية وبعدها :

• انطباق معايير االستهداف على املتلقني؛ 	

• العدد الفعلي للمستفيدين )بائعون، األشخاص املتلقون للحوم، املتعهدون، العمالة، إلخ.(؛ 	

• العدد اإلجمالي للحيوانات املشتراة واملذبوحة من كل نوع؛ 	

• إجمالي عدد األطنان من اللحوم التي يتم إنتاجها )تقديرات اللحوم الطازجة أو اجملففة( 	
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وتوزيعها؛ 

• كمية اللحوم )الطازجة واجملففة( التي يتلقاها املستفيد )العائلة(؛ 	

• سعر الشراء الفعلي لكل نوع؛ 	

• إجمالي تكلفة املاشية املشتراة؛ 	

• عدد بائعي املاشية ومتوسط دخل كل أسرة؛ 	

• عدد املتعهدين ومتوسط دخل املتعهدين )إن وجدوا(؛ 	

• عدد املوظفني ومتوسط املبلغ الذي يحصل عليه كل موظف مؤقت؛ 	

• دور جلان توزيع إعانات اللحوم في حتقيق أهداف املشروع )كمياً(؛ 	

• فوائد املشروع من منظور اجملتمعات )ُمرتّبة(؛ 	

• أوجه قصور املشروع من منظور املشروع )التوقيت، االستهداف، سعر الشراء، إلخ.(؛ 	

• نسبة الدخل )لكل املستفيدين من السيولة النقدية( املستخدم في: 	

الغذاء  0 

الرسوم املدرسية  0 

الدواء  0 

علف احليوانات  0 

اخلدمات البيطرية   0 

املالبس؛   0 

نقل احليوانات إلى مواقع أخرى  0 

االستثمار في املاشية التجارية/ الصغيرة  0 

أخرى.  0
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اخلدمات البيطرية

المعيار العام األول
التقييم والتخطيط

 دعم وظائف القطاع البيطري العامالخدمات البيطرية اإلكلينيكية األساسية

 المعيار األول
أنظمة رصد أمراض الماشيةالصحة البيطرية العامةتصميم الخدمة وتنفيذها

 المعيار األول
رصد أمراض الماشية

 المعيار األولى
األمراض الحيوانية المنشأ

 المعيار الثاني
تقييم النظافة والصرف الصحي
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 مقدمة
روابط ألهداف املعايير LEGS املتعلقة بسبل العيش

يرتبط تقدمي اخلدمات البيطرية في الطوارئ ارتباطاً وثيقاً بالهدف الثاني والثالث للمعايير LEGS، وهما: 

• حماية األصول الرئيسية للماشية في اجملتمعات املتضررة من الكارثة	

• إعادة بناء األصول الرئيسية للماشية في اجملتمعات املتضررة من الكارثة	

اإلبقاء  في  تساهم  احلاالت  من  كثير  وفي  وتقويتها،  املاشية  حماية  على  البيطرية  اخلدمات  تساعد 

الطوارئ )من خالل حتسني صحة  أثناء  املاشية  الدعم اإلمداد مبنتجات  يزيد هذا  أن  على حياتها. ميكن 

احليوانات(، ومن ثم فإنه يؤثر على هدف املعايير LEGS األول املتعلق بسبل العيش� تقدمي مساعدة عاجلة 

للمجتمعات املتضررة من الكوارث عن طريق تدخالت قائمة على املاشية� من خالل حتسني املساهمة 

في إمداد العائالت بالغذاء.

أهمية اخلدمات البيطرية في االستجابة للكارثة

البيطرية في الكوارث من االستراتيجيات املهمة ملساعدة األشخاص على حماية  يعد توفير اخلدمات 

مواشيهم وصون فوائد امتالك املاشية أو الوصول إليها. تتسبب العديد من الطوارئ في تفاقم مخاطر 

صحة احليوانات وزيادة قابلية تأثر املاشية باألمراض. كما ميكن أن تساعد الرعاية البيطرية على الوقاية 

من الفقدان املفاجئ للماشية بسبب األمراض احلادة التي تتسبب في معدالت نفوق مرتفعة. على سبيل 

املثال، ميكن أن يتسبب اجلفاف أو الفيضان في إضعاف حالة املاشية وزيادة مخاطر تفشي األمراض، بينما 

ميكن أن يزيل الفيضان الطبقة العليا من التربة مما يخلق ظروفاً مواتياً النتشار جراثيم اجلمرة اخلبيثة. 

وميكن أن تُخلف كوارث أخرى مثل الزالزل ماشية جريحة أو مصابة. وفي األوضاع التي حتدث فيها معدالت 

نفوق مرتفعة، فقد حتتاج اجملتمعات سنوات عديدة إلعادة بناء ما لديها من أصول املاشية سواء كانت 

هذه األصول قطعاناً كبيرة للرعاة أو حماراً وحيداً أو زوجاً من ثيران اجلر أو مجموعة صغيرة من الدجاج 

تساهم مساهمة كبيرة في سبل العيش. ميكن أن تتسبب الرعاية البيطرية في احلد من آثار األمراض 

املزمنة التي ميكن أن تؤثر على فوائد مثل إنتاج احلليب أو اخلصوبة أو استخدام املاشية كحيوانات حتميل. 

بصفة عامة، تعد التطعيمات واألدوية البيطرية عناصر رخيصة مقارنة بالقيمة االقتصادية )والقيم 

األخرى( للماشية. 

        تاريخياً، تسببت أوبئة املاشية مثل طاعون اجملترات في وقوع كوارث إنسانية. بيد أنه مت اآلن القضاء 

على الطاعون من معظم أنحاء العالم وهناك أمراض قليلة أخرى تتسبب في مثل هذا املعدل املرتفع 

ال  عادة  ولكنها  اإلنسانية،  األزمات  في  تتفشى  املاشية  أوبئة  مازالت  واسعة.  مناطق  في  النفوق  من 

تكون السبب وراء حدوث هذه األزمات. ال يغطي كتاب املعايير واملبادئ التوجيهية في الطوارئ املتعلقة 

باملاشية LEGS وقاية أو مكافحة األمراض الرئيسية املعترف دولياً بأنها أوبئة ماشية نظراً ألن املبادئ 

www.oie.int; www.fao.org/ag/againfo/ انظر( FAOو OIE التوجيهية موجودة بالفعل لدى منظمتي

.)programmes/en/empres/home.asp
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االختيارات املتعلقة باالستجابات البيطرية
البيطرية  اخلدمات  وهي  األولى،  االستجابة  االستجابات.  من  رئيسيني  نوعني  الفصل  هذا  يغطي 

اإلكلينيكية األساسية، تعد االستجابة التي تتصدر األولويات في الطوارئ. بيد أن االستجابة الثانية، 

وهي دعم وظائف القطاع البيطري العام، ميكن أن تكون أيضاً مناسبة، خصوصاً في الطوارئ املمتدة أو 

في مرحلة التعافي من كارثة مفاجئة أو بطيئة احلدوث.

اخلدمات البيطرية اإلكلينيكية األولية
في العديد من األقطار النامية، متر اخلدمات البيطرية بحالة من االنتقال من احلكومة إلى القطاع اخلاص 

فيما يتعلق بالرعاية البيطرية اإلكلينيكية. في األوضاع التي تعقب الكوارث ميكن أن يشمل القطاع 

البيطري اخلاص املتنامي املصدر الرئيسي للرعاية البيطرية العالية اجلودة. وبصفة عامة في أي قطر، 

واملناطق  النائية  املناطق  وفي  الصغيرة.  واملدن  الرئيسية  املدن  في  البيطريني  األطباء  معظم  يتواجد 

الريفية أو املهمشة، تُقدم الرعاية البيطرية عن طريق املساعدين البيطريني الذين ميكن التعاقد معهم 

بعقود ثانوية أثناء األزمات لتقدمي اخلدمات البيطرية أو ميكنهم تقدمي اخلدمات عن طريق آليات مثل برامج 

اإليصاالت.

إلى قسمني رئيسيني ميكن  الوقائية والعالجية في األزمات اإلنسانية  البيطرية  التدخالت      تنقسم 

تنفيذهما في آن واحد.

فحص وعالج احليوانات الفرادى أو القطعان
ميكن للتدخالت البيطرية في الطوارئ من خالل اخلدمات الثابتة أو املتنقلة أن تستهدف تزويد أصحاب 

املاشية بإحدى اخلدمات اإلكلينيكية التي تتضمن عالج املواشي املريضة أو تطعيمها. ميكن أن توفر هذه 

اخلدمات فوائد مباشرة ألولئك الذين لديهم إمكانية الوصول للخدمة؛ هذا بافتراض أن تشخيص املرض 

وعالجه يرقى إلى مستوى كاٍف من اجلودة.

      ميكن تقدمي اخلدمات مجاناً وفي هذه احلالة ستعتمد التغطية على توفير التمويل املقدم من خالل 

املتضررين من  السكان  الوصول على نسبة صغيرة من  يقتصر  احلاالت  وفي كثير من  وكاالت خارجية 

باجملان  اخلدمات  تُقدم  ال  أن  دقيق  إشراف  وجود  فثمة خطورة في حالة عدم  ذلك،  الكوارث.. عالوة على 

بأنواع  املتعلقة  القرارات  بالفعل ويتم فرض رسوم على املستخدمني عند مواقع تقدمي اخلدمة. وتقوم 

اإلكلينيكية  والتقديرات  العالج على أهداف كل وكالة  يتم معاجلتها وطريقة  التي  واألمراض  املاشية 

للعاملني البيطرين في املوقع. في حالة تقدمي اخلدمات اإلكلينيكية بواسطة العاملني في إحدى وكاالت 

اإلغاثة مبعزل عن املقدمني احملليني للخدمات البيطرية، فثمة احتماالت قوية أن تتعرض اخلدمات احمللية 

وعمليات التنمية الطويلة األجل إلى التقويض. ميثل التنسيق دوراً محورياً في حالة الرغبة في أال تتعارض 

بالفعل.  املوجودين  اخلدمات  مقدمي  وتقويض  البعض  بعضها  تقويض  وجتنب  الوكاالت   استجابات 

املوجودين  البيطريني  األطباء  استخدام  إلى  اإلكلينيكية  البيطرية  للخدمة  البديلة  األنظمة  تهدف 

حيثما وجدوا أو القيام باختيار وتدريب عاجل للمساعدين البيطريني. وتساعد هذه املناهج على تقوية 
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الطوارئ.  الوقت ومع تضاؤل شدة حالة  التي ميكن حتسينها مبرور  الدعم احمللي  وأنظمة  احمللية  القدرة 

كما ميكن أن يساعد هذا على حتسني إمكانية الوصول واإلتاحة، بيد أن مسألة إمكانية حتمل التكلفة 

تصبح ذات أهمية. يقوم املنهج الثالث على التدرج في فرض رسوم مقابل اخلدمات مع تقدمي اخلدمات 

مجاناً أثناء املرحلة احلادة من حاالت الطوارئ، والدفع مقابل اخلدمات في املراحل الالحقة ومع بدء نشاط 

أسواق املاشية. 

      البد أن تدرس الوكاالت التي تخطط لتوفير الرعاية البيطرية اإلكلينيكية مسألة املزايا واملساوئ 

لكل بني املناهج اخملتلفة. تتضاءل األدلة على أن التقدمي اجملاني للرعاية البيطرية اإلكلينيكة للحيوانات 

باجلدوى  يتسم  أو  الكارثة  من  املتضررين  للسكان  العيش  بسبل  تتعلق  شأن  ذات  فوائد  يوفر  الفرادى 

من حيث التكلفة أو اإلنصاف. بيد أنه تتوفر أدلة أكثر نسبياً على أن فوائد تتعلق بسبل العيش تُعزى 

ألنظمة مساعدين بيطريني قائمة على دفع مقابل ما نظير احلصول على اخلدمات خصوصاً في األزمات 

املمتدة حيث تشير الدراسات إلى انخفاض في معدالت نفوق املاشية وحتسينات في إمكانية الوصول 

للخدمة وإتاحيتها وقبولها. ففي حالة تصميم هذه األنظمة باستخدام مناهج تشاركية، فإنها توفر 

أيضاً عنصر االختيار أمام أصحاب املاشية من حيث ترتيب أولويات املشكالت التي تتعلق بصحة املاشية. 

وتوضح هذه اخلبرات أن تقدمي اخلدمات البيطرية اإلكلينيكية األساسية في األزمات اإلنسانية ينبغي أن 

يقوم على مناهج مثل: 

• دعم أنظمة املساعدين البيطريني أو سرعة إقامتها مع توفير إشراف عام عليها من ِقبل البيطريني؛ 	

• 	 voucher اإليصاالت  ببرامج  االستعانة  مع  اخلدمات  على  احلصول  نظير  للدفع  الفوري  االهتمام 

الكلي  للثمن  السريع  واالسترداد  األكثر استضعافاً  املاشية  التعامل مع أصحاب  schemes في 

للمدفوع نظير تقدمي اخلدمات لآلخرين؛ 

• مبدأ االختيار، حيث يستطيع أصحاب املاشية مبوجبه اختيار أنواع اخلدمات الوقائية أو العالجية 	

التي يحتاجونها لكل األمراض غير التي تغطيها السياسات الرسمية ملكافحة األمراض.

برامج العالج أو التطعيمات اجلماعية
أو  عالجية  برامج  القطعان  أو  الفرادى  للحيوانات  اإلكلينيكية  الرعاية  مع  تتزامن  األحيان،  بعض  في 

تطعيمات جماعية تستهدف قطعان املاشية في منطقة متضررة من كارثة ما. غالباً ما تركز برامج 

العالج على استخدام األدوية املضادة للطفيليات خصوصاً حاالت عدوى الديدان الطفيلية في املعدة 

واألمعاء والطفيليات اخلارجية بينما تغطي برامج التطعيم أو التطعيمات أمراض مثل اجلمرة اخلبيثة 

وأمراض املطثيات، وداء الباْسُتورِيالَت وداء نيوكاسل. في أغلب األحوال، تُنفذ برامج العالج أو التطعيم 

بنظام املرة الواحدة وتتم بدون حتمل أصحاب املاشية أي نفقات.

      استخدمت برامج عالج املرة الواحدة على نطاق واسع وتتضمن كميات كبيرة من األدوية البيطرية. 

رغم وجود بعض األدلة اإلكلينيكية على قدرة برامج العالج على حتسني فرص جناة املاشية وإنتاجها في 

حاالت الطوارئ أو في مرحلة التعافي، فإن الدراسات الكمية التي تتعلق باملبررات الوبائية أو االقتصادية 

لهذه البرامج تتسم بالقلة. تشير األدلة احملدودة املتوفرة إلى وجود أثر إيجابي ولكن هذه األدلة ال تصنف 
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الفوائد وفقاً ألنواع معينة من العالج.

األزمات  تقع بعض  قد  الطوارئ،  الواحدة في  املرة  ذات  اجلماعية  التطعيمات  ببرامج  يتعلق  فيما        

اإلنسانية في أوقات ال تتسم مبخاطر مرتفعة خاصة بأمراض املاشية التي ميكن الوقاية منها بواسطة 

اللقاح وفي هذه احلالة يتضاءل أثر التطعيم. في بعض األحيان قد يساعد التطعيم، إذا نُفذ بالطريقة 

السليمة، على الوقاية من نفوق احليوانات نظراً ألن األمراض حدثت مصاحبة لألزمة مثل تفشي اجلمرة 

اخلبيثة بعد حدوث فيضان. تقل األدلة الكمية التي تثبت أثر تطعيمات املاشية أثناء األزمات مثله في 

ذلك مثل برامج العالج اجلماعي. يُنصح في أي قُطر أو منطقة بإعطاء التطعيمات وفقاً للسياسات 

التوقيت  ذلك  في  مبا  املعتمدة،  التطعيم  بروتوكوالت  وباستخدام  األمراض  اخلاصة مبكافحة  الرسمية 

املناسب إلعطاء التطعيمات أو استكمال مجموعات كاملة من التطعيمات. كما يعد توفر سلسلة 

تخزين  إمكانية  حالة  في  إال  التطعيم  لبرامج  الفعال  للتنفيذ  مهماً  أمراً  عليها  يعتمد  بارد  توريد 

تدعم  أن  اإلغاثة، كقاعدة عامة،  ووكاالت  احلكومة  احمليطة. على  احلرارة  درجة  املعنية في  التطعيمات 

إعطاء  عند  طوارئ.  حاالت  في  تطعيم  مجرد  وليس  قياسياً  إمنائياً  نشاطاً  باعتبارها  التطعيم  برامج 

وسيلة  التطعيمات  تكون  أن  املمكن  فمن  التصميم،  محكم  للوقاية  برنامج  من  كجزء  التطعيمات 

فعالة من حيث التكلفة حلماية املاشية. ورغم أن احلكومات تنظر إلى التطعيم على أنه “منفعة عامة” 

إال أن الوقاية من األمراض مثل أمراض املطثيات، أو داء الباْسُتورِيالَت تعد منفعة خاصة ومن ثم يقتضي 

للجميع  ميكن  شيئاً  باعتباره  العامة”  “املنفعة  تعريف  )ميكن  اخلاص  القطاع  يوفرها  أن  املثالي  الوضع 

الوصول إليه إلى احلد الذي ال يقلل فيه استهالك شخص من فرص استخدام اآلخرين له(. ومن الناحية 

األخرى، فإن مالك “املنفعة اخلاصة” بإمكانه منع اآلخرين من استخدامها، ومبجرد استهالكها ال ميكن 

لآلخرين استخدامها(.

دعم وظائف القطاع البيطري العام أثناء حاالت الطوارئ
البيطري  للقطاع  اجلوهرية  الوظائف  دعم  إلى  احلاجة  هو  األجل  الطويلة  األزمات  أثناء  االعتبارات  أحد 

العام. قد تبرز احلاجة إلى مثل هذا الدعم بهدف مساعدة القدرة احلكومية اآلخذة في الضعف أو في 

حاالت عدم وجود سلطة حكومية معترف بها رسمياً.

الصحة العامة البيطرية
تغطي الصحة العامة البيطرية الوقاية من ومكافحة أمراض احليوانات التي ميكن أن تنتقل إلى البشر 

سواء عن طريق الغذاء أو االحتكاك بني احليوانات والبشر، وهو أحد األدوار الرئيسية للقطاع البيطري 

العام. هذه األمراض احليوانية املنشأ تشمل اجلمرة اخلبيثة، والسلمونيال، والدرن الرئوي، وداء البروسيالت، 

املقدمة،  في  مذكور  هو  كما  الطيور.  وإنفلونزا  املتصدع  الوادي  وحمى  )احلكاك(  واجلرب  الكلب،  وداء 

فإنه ميكن احلصول على مبادئ توجيهية محددة للوقاية من العديد من هذه األمراض ومكافحتها من 

.OIE و FAO منظمتي

       ميكن أن تؤدي الكوارث إلى حدوث تنقالت غير عادية للماشية أو استخدام غير معتاد ملناطق الرعي 



املعايير الدنيا للخدمات البيطرية

91

ت
خدما

طرية
بي

أو ارتفاع معدل نفوق املاشية يعقبه قيام احليوانات البرية أو املستأنسة آكلة اللحوم بافتراس اجليف، 

تزيد من مخاطر  أن  الظروف ميكن  وهذه  والبشر.  املاشية  بني  اللصيق  االحتكاك  أو  املاشية،  تكدس  أو 

قيد  املرض  على  األمراض  مكافحة  طريقة  تتوقف  والبشر.  للماشية  املنشأ  حيوانية  أمراض  حدوث 

 البحث، وفي معظم األحيان، يجدر حدوث تعاون بني اخلدمات البيطرية واخلدمات اخلاصة بصحة البشر. 

فيما يلي مناذج ألنشطة الصحية البيطرية العامة أثناء األزمات اإلنسانية:

• حمالت توعية جماهيرية عن داء الكلب وبرامج التطعيمات ضده؛ 	

• طريق 	 عن  املثال  سبيل  على  البروسيالت،  وداء  الرئوي  الدرن  ملكافحة  جماهيرية  توعية  حمالت 

حتسني النظافة واستهالك احلليب املغلي؛ 

• مكافحة الكالب الضالة واحليوانات البرية املفترسة مثل الضباع أو بنات آوى.	

رصد األمراض

أو منتجاتها أهميةاملتعلقة بسبل عيش أصحاب  الدولية في املاشية  التجارة  في بعض املناطق متثل 

املاشية. وتتأثر هذه التجارة إلى حد ما باملعايير الدولية لصحة احليوان املطبقة على املعلومات اخلاصة 

باألمراض لتحديد اخملاطر التي ميثلها قطر معني يُصّدر أمراض املاشية. تعد أنظمة الرصد احلكومية أحد 

املصادر الرئيسية للمعلومات عن األمراض ومن ثم فالبد أن تُصمم أية أنشطة لرصد األمراض بالتعاون 

مع السلطات احلكومية حيثما وجدت. 

فيما يلي أمثلة ألنشطة رصد األمراض أثناء األزمات اإلنسانية: 

• االستعانة باملساعدين البيطريني في اإلبالغ عن الفاشيات املرضية؛ 	

• حمالت توعية جماهيرية خاصة باألمراض الوبائية الرئيسية؛ 	

• أنشطة دعم األنظمة احمللية أو أنظمة احلكومة الوطنية لرصد األمراض، مثل الربط بني أنظمة 	

رصد األمراض التابعة للمساعدين البيطريني واألنظمة الرسمية لإلبالغ عن األمراض؛ 

• تيسير استقصاء الفاشيات املرضيةفي الوقت املناسب واالستجابة لها.	

روابط بفصول أخرى

املاشية  تتطلب  الكوارث. كما  وإنتاجيتها في حاالت  املاشية  البيطرية وحدها جناة  الرعاية  لن تضمن 

العلف واملاء، وفي بعض األماكن، اإليواء. ولذا، ينبغي دمج الرعاية البيطرية مع األنواع األخرى للمعونة 

الفصل  املثال  )انظر على سبيل   LEGS باملاشية كما هو موضح في فصول أخرى من كتاب املتعلقة 

السادس: تأمني إمدادات العلف، والفصل السابع: توفير املياه(. وفي أنشطة أخرى، مثل تصفية املاشية، 

ميكن للخدمات البيطرية أن تكمل املبادرة ومن ثم تساعد على تأمني جناة املاشية املتبقية )انظر الفصل 

الرابع( وتوفر الدعم مثل فحوصات ما قبل الذبح وما بعده. أثناء توفير املاشية أثناء التعافي الذي يعقب 

الكارثة، سيكون الدعم البيطري اإلضافي مطلوباً، وهذا يشمل فحص املاشية قبل الشراء، فضالً عن 

توفير اخلدمات اإلكلينيكية األولية بعد توزيع املاشية )انظر الفصل التاسع: توفير املاشية(.
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اجلدول 5-1 مزايا وعيوب اختيارات اخلدمات البيطرية

العيوباملزايااالختيار

اخلدمات البيطرية 
اإلكلينيكية األولية

فحص وعالج 
احليوانات الفرادى و/أو 

القطعان

يتيح مرونة ورعاية بيطرية 	•
حسب احلالة

ميكن أن يدعم مقدمي اخلدمات 	•
املوجودين من القطاع اخلاص 

على سبيل املثال برامج 
اإليصاالت

اتساع منظور أصحاب املاشية 	•
لطلب اخلدمات التي يحتاجونها

اتساع التغطية أمر ممكن 	•
خصوصاً عند االستعانة 

مبساعدين بيطريني مدربني 
وخاضعني لإلشراف

يتيح تقدمي عالج ُمهّدف أو 	•
اتقائي استراتيجي أو تطعيمات 

حليوانات فرادى أو قطعان في 
خطر
في حاالت الطوارئ املعقدة، ميكن 	•

االستعانة به إلنشاء خدمة آنية 
على مستوى أولي في مناطق 

تعاني نقص خدمات

سيحد في حالة تقدميه مجاناً 	•
من تغطية اخلدمة واستمرارها 

وفقاً للميزانية
يهدد في حالة تقدميه مجاناً 	•

بتقويض مقدمي اخلدمة 
املوجودين

برامج العالج أو 
التطعيمات اجلماعية

من السهل نسبياً تصميمه 	•
وتنفيذه

أدلة كمية محدودة عن األثر 	•
على معدالت نفوق املاشية أو 

إنتاجها
مرافق تشخيصية ضعيفة في 	•

العديد من املناطق
يصعب تصميم برامج تطعيم 	•

واسعة النطاق بدون معلومات 
أساسية عن األوبئة

غالباً ما تتحدد التغطية 	•
وفقاً للميزانية وليس معايير 

التصميم التقني
ميكن أن يتسبب العالج 	•

والتطعيم اجملاني في تقويض 
القطاع اخلاص

يتطلب العديد من التطعيمات 	•
إنشاء أو دعم سلسلة للتوريد 

البارد
مخاطر ضعف استجابة 	•

املناعة للتطعيم لدى احليوانات 
الضعيفة بالفعل، مثالً بسبب 

نقص العلف
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دعم وظائف القطاع 
العام البيطري

الصحة العامة 
البيطرية 

غالباً ما يكون رفع الوعي 	•
اجلماهيري رخيصاً

ميكن أن يرعى التعاون بني 	•
القطاع البيطري وقطاع صحة 

 البشر

قد يتطلب خبرة متخصصة 	•
في التواصل لتصميم واختبار 

مواد التوعية باللغات احمللية
إن لم يخضع إلدارة جيدة ولم 	•

ينفذ في الوقت املناسب، ميكن 
أن يشتت املوارد بعيداً عن 

املعونة املباشرة القائمة على 
سبل العيش

أنظمة رصد أمراض 
املاشية

ميكن أن يكمل كافة التدخالت 	•
البيطرية األخرى ويساعد على 

تقييم أثر هذه التدخالت
يرعى الروابط بني السلطات 	•

البيطرية املركزية واملنطقة 
املتضررة من الكارثة

ميكن أن يساعد على تعزيز 	•
التجارة الدولية للماشية في 

بعض األقطار واملناطق

البد أن يقوم على أهداف رصد 	•
واضحة املعالم

ميكن بسهولة أن يصبح 	•
عملية قائمة على البيانات 

وليست موجهة نحو التدخل
إن لم يخضع إلدارة جيدة ولم 	•

ينفذ في الوقت املناسب، 
ميكن أن يشتت املوارد بعيداً 

عن املعونة املباشرة القائمة 
 على سبل العيش

توقيت التدخالت
ميكن أن يكون دعم اخلدمات البيطرية اإلكلينيكة األولية مناسباً طوال حالة الطوارئ� كما هي احلال 

في  األنسب  االختيار  يكون  أن  ميكن  العام  البيطري  القطاع  وظائف  دعم  أن  بيد  العادية.  األوضاع  في 

 مرحلة التعافي حينما تكون التهديدات املباشرة لنفوق املاشية وضعفها قد زالت )انظر اجلدول 2�5(. 

 أوجه ضعف وقدرات اجملتمعات املتضررة من الكوارث
يتطلب تصميم أنظمة توصيل عادلة وفعالة للخدمات البيطرية األساسية فهماً لطبيعة ملكية 

املاشية واستخدامها من قبل مختلف الفئات االجتماعية االقتصادية في نطاق السكان املتضررين 

من الكارثة. قد متتلك فئات مستضعفة مثل العائالت التي تعولها إناث أنواعاً معينة من املاشية مثل 

الدواجن أو اجملترات الصغيرة أو احلمير، ولهذا، فمن املهم مراعاة املشكالت الصحية الرئيسية التي تؤثر 

على هذه احليوانات.

حيث  من  سهلة  تكون  أن  ينبغي  األولية،  الطبية  اخلدمات  مثل  ذلك  في  مثلها  البيطرية،  واخلدمات 

الوصول إليها، ومتاحة، وميسورة التكلفة، ومقبولة، وذات جودة كافية. في حاالت الكوارث تبرز سمتان 

من هذه السمات باعتبارهما أهم سمتني لتقدمي اخلدمات، وفي بعض األحيان تكونان موضع جدل.
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إمكانية الوصول
البيطرية  اخلدمات  تقدمي  يعد  واالتصاالت  األساسية  البنية  بضعف  تتسم  التي  النائية  املناطق  في 

أو بواسطة  إلى اجملتمعات إال سيراً على األقدام  الوصول  العادية. ال ميكن  موضع حتٍد حتى في األوقات 

قوارب، وبصفة عامة كلما كان اجملتمع نائياً، زادت قابليته للتأثر عند كارثة ما. عادة ما يكون املساعدون 

البيطريون أنسب من ميكن تقدمي اخلدمة إليهم في هذه احلاالت نظراً ألنهم يستطيعون التنقل والقيام 

بأعمالهم في هذه األجواء خصوصاً أثناء الكوارث. وبالرغم أن املساعدين البيطريني مناسبون ومؤثرون، 

املنظومة  من  رفضاً  أحياناً  يجدون   )CAHWs( احليوانية  الصحة  مجال  في  اجملتمعيني  العاملني  فإن 

البيطرية وقد ال يحصلون على الصالحيات القانونية بسبب املفاهيم اخلاطئة عن قدراتهم و/أو االعتقاد 

اخلاطئ بأنهم بتقدمي تلك اخلدمة يهددون احتكار مهنة الطب البيطري. ولكن العاملني اجملتمعيني في 

املعايير  التي حددتها  الرسميني  املتخصصني غير  العاملني  مجال الصحة احليوانية يعتبرون من فئات 

الدولية التي أرستها منظمة OIE، فينبغي دائماً اعتبار العاملني اجملتمعيني في مجال الصحة احليوانية 

مصدراً محتمالً لتقدمي اخلدمات البيطرية في حاالت الكوارث.

إمكانية حتمل التكلفة
حول  بجدل  النامية  املناطق  في  اإلكلينيكية  البيطرية  اخلدمات  خصخصة  في  التوجهات  ارتبطت 

الرعاية  على  للحصول  مقابل  دفع  على  فقراً  األشد  األشخاص  من  املاشية  أصحاب  وقدرة  استعداد 

البيطرية اخلاصة. ورغم القيمة االقتصادية الواضحة للماشية، فإن أحد جوانب اجلدل يزعم أن بعض 

أصحاب املاشية ليس بإمكانهم حتمل تكاليف اخلدمات البيطرية اخلاصة، ومن ثم فإنهم يُستبعدون من 

استخدام هذه اخلدمات. أما املنظور اآلخر فهو أنه عندما تقوم اخلدمات اإلكلينيكية اخلاصة على مناهج 

مجتمعية بسيطة ذات تكاليف عمل منخفضة، فإنه حتى األفقر من أصحاب املاشية سيستفيدون 

من هذه اخلدمات. ومتثل مسألة إمكانية حتمل النفقة في الكوارث حتدياً خاصاً أمام الوكاالت التي تهدف 

اخلدمة  مقدمي  دعم  نفسه  الوقت  وفي  وفعالة،  وعادلة  سريعة  إكلينيكية  بيطرية  رعاية  تقدمي  إلى 

احمللية من القطاع اخلاص الذين يحتاجون إلى دخل. كانت أساليب مثل العقود من الباطن مع العاملني 

جدول 4-2 التوقيت احملتمل لتدخالت تصفية املاشية

البطيئة احلدوثاملفاجئة احلدوثاخليارات

األثار التي 
تلي احلدث 

مباشرة

التعافي 
املبكر

التعافيالطوارئاإلنذارالتأهبالتعافي

اخلدمات البيطرية 
اإلكلينيكية األولية

دعم وظائف القطاع 
العام البيطري
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أوسع  نطاقاً  وأتاحت  مبشرة  نتائج  ذات  اإليصاالت  برامج  استخدام  أو  اخلاص  القطاع  من  البيطريني 

لالستعمال والتقييم. وميكن لهذه البرامج الوصول إلى مستخدمي املاشية األفقر واألكثر استضعافاً، 

وفي الوقت نفسه املساعدة على صيانة مرافق القطاع اخلاص في الكوارث. على الناحية األخرى، ليس 

الرعاية البيطرية اجملانية على نطاق واسع وتقدميها مباشرة بواسطة  أدلة كثيرة على أن توفير  هناك 

أثراً كبيراً على سبل  يتيح  أو  العدالة  الكوارث يقضي على مشكالت  أثناء  أو احلكومة  وكاالت اإلغاثة 

العيش. 

      في العديد من اجملتمعات تنقسم رعاية املاشية وإدارتها على أساس جنساني، ومن ثم، فمن املهم أن 

تقوم تدخالت الطوارئ على فهم جيد ألدوار اجلنسانية ومسؤوليات كل من اجلنسني وتداعيات األنشطة 

اخملططة. على سبيل املثال، قد تتولى النساء )والفتيات( مسؤولية املاشية الصغيرة احلجم و/أو العمر 

مبا في ذلك تشخيص أمراض املاشية وعالجها، ومن ثم فقد تكون لديهن معرفة بيطرية عرقية كبيرة 

ينبغي أخذها في االعتبار عند التخطيط. كما أن النساء أكثر قابلية للتأثر بصفة عامة في الطوارئ 

جتاه انعدام األمن الغذائي والتهديدات األخرى، ومن ثم ينبغي مشاركتهن في التدخالت اخلاصة بصحة 

احليوان مبا في ذلك استهداف أنشطة معينة وتوظيف النساء العامالت اجملتمعيات في مجال الصحة 

احليوانية )CAHWs( بالقدر املمكن واملالءم. 

البشري/اإليدز،  املناعي  العوز  بفيروس  اإلصابة  مع  املتعايشني  لألشخاص  بالنسبة        

ذا أهمية خاصة نظراً ألن التدخالت اخلاصة بصحة  فإن الوقاية من األمراض احليوانية املنشأ تعد أمراً 

احليوانات ميكن أن تكون ذات فائدة خاصة في احلد من قابليتهم للتأثير. فضالً عن أن منتجات املاشية 

)كما هي مذكورة أعاله( ميكن أن توفر فائدة غذائية مهمة لألشخاص املتعايشني مع اإلصابة بفيروس 

املناعة/اإليدز. ومن ثم، فإن زيادة إنتاجية املاشية عن طريق التدخالت اخلاصة بالصحة احليوانية ميكن أن 

يكون لها أثر إيجابي على هذه الفئات بصفة خاصة. حيثما تعايش السكان من البشر واحليوانات عن 

قرب، مثلما يحدث في األجواء احلضرية أو شبه احلضرية أو معسكرات الالجئني أو النازحني، زادت مخاطر 

اإلصابة باألمراض احليوانية املنشأ . وللحد من هذه اخملاطر، مطلوب التعامل الالئق واإلعداد اجليد للغذاء، 

لذلك، فإن دمج االستجابات املتعلقة باملاشية مع املعلومات عن الصحة واخلدمات البشرية مطلوب في 

هذه الظروف )يتضمن دليل “اسفير” املعايير الدنيا خلدمات النظافة والصحة البشرية(.

      ينبغي مراعاة تداعيات األمن واحلماية ألي تدخل خاص بالصحة احليوانية. على سبيل املثال، ميكن 

أن يكون العاملون اجملتمعيون في مجال الصحة احليوانية أكثر عرضة خملاطر شخصية تتمثل في السرقة 

أو التعدي عليهم نظراً ألن األدوية البيطرية تكون ذات قيمة مرتفعة رغم صغر حجمها ومن ثم يسهل 

سرقتها. كما ميكن أن ينطوي عدم األمان على تداعيات خاصة بصحة احليوان: احليوانات املسروقة من 

مجموعة أو منطقة مجاورة ميكن أن جتلب املرض إلى القطعان.

      البد أن تأخذ املبادرات التي تساعد على حفظ أصول املاشية )مثل توفير العلف أو املياه أو اخلدمات 

البيطرية( في االعتبار التأثير احملتمل على البيئة، خصوصاً في حالة طوارئ سببت ضرراً شديداً للموارد 

الطبيعية، مثل اجلفاف. بيد أنه من الضروري أيضاً مراعاة أنه برغم املفهوم اخلاطئ العام، فمن املستبعد 

أن يؤثر توفير اخلدمات البيطرية على حجم القطيع إلى املدى الذي يحفظ أعداداً من املاشية ال ميكن 

استدامتها. وعلى مستوى العائالت، فإن حتسني النظافة البيئية والصرف الصحي ميكن أن يساعد على 
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احلد من مشكالت الصحة احليوانية خصوصاً عند االحتفاظ باملاشية في أماكن محظورة.

أن السكان احملليني ميتلكون  التعامل مع الصحة احليوانية  املناهج القائمة على اجملتمع في        متيز 

ميتلك  ما  فغالباً  وتقييمها.  اخلدمة  في تصميم  فكرية  يقدموا مساهمات  أن  وميكن  ذات شأن  قدرات 

الصحة  املاشية معرفة مفصلة عن مشكالت  على  كبيراً  اعتماداً  الذين يعتمدون  السكان األصليون 

هذه  وتكون  ومكافحتها.  منها  الوقاية  وطرق  انتقالها  وأطوار  األمراض  عالمات  ذلك  في  مبا  احليوانية 

املعرفة جيدة التوثيق بصفة خاصة بالنسبة جملتمعات الرعاة واملزارعني الرعاة. إن تدريب ودعم السكان 

احملليون املتمثلني في العاملني اجملتمعيني في مجال الصحة احليوانية ميكنه أن يبني على هذه املعرفة 

كما يوفر وسيلة فعالة ومقبولة محلياً لتوصيل اخلدمات البيطرية إلى اجملتمعات الريفية النائية. ميكن 

أن يلعب هؤالء العاملون دوراً مفيداً في الصحة البيطرية العامة ورصد األمراض. وفي اجملتمعات التي 

ال تعتمد اعتماداً كبيراً على املاشية في سبل عيشها، فإن مشاركة احملليني كعاملني مجتمعيني في 

يعملون  الذين  أولئك  من  تفصيالً  أكثر  تدريب  إلى  حاجة  في  كانوا  إذا  )حتى  احليوانية  الصحة  مجال 

الفعالية. زيادة  ثم  ومن  املشاركة  وتيسير  الثقة  اجملتمع  إكساب  على  تساعد  الرعوية(  املناطق   في 

املعايير الدنيا
القسم األول: املعايير العامة للخدمات البيطرية

قبل املشاركة في دعم اخلدمات البيطرية، ينبغي إجراء دراسة متأنية حلاجات السكان املتضررين وتوفر 

مقدمي اخلدمات املوجودين وقدرتهم، كما هو موضح في الشكل 1�5.

املؤشرات األساسية
• التقييم التشاركي العاجل وترتيب االحتياجات البيطرية حسب األولوية مبشاركة كافة الفئات 	

البيطرية  السلطات  مع  وبالشراكة  الكوارث  من  املتضررين  السكان  نطاق  في  املعنية  الفرعية 

احمللية ومقدمي اخلدمة، إن وجدوا )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 

• املتضررة 	 املنطقة  نطاق  في  املوجودين  البيطرية  اخلدمات  مقدمي  لكافة  رصد  خريطة  رسم 

)انظر  اإلغاثة  وكاالت  مبساعدة  احملتملة  والقدرة  احلالية  القدرة  حيث  من  وحتليلهم  الكوارث  من 

املالحظة التوجيهية رقم 2(. 

• يشمل التقييم حتليل مقدمي اخلدمات قبل الكارثة من حيث الدفع مقابل احلصول على اخلدمات 	

)انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(.

• كما يشمل التقييم حتليالً عاجالً للسياسات أو العوامل القانونية التي ميكن أن تعوق أو تيسير 	

استراتيجيات تنفيذ محددة )انظر املالحظة التوجيهية رقم 3(.

املعيار العام األول للخدمات البيطرية: التقييم والتخطيط

يشارك السكان املتضررون من الكارثة، مبا في ذلك الفئات املستضعفة، مشاركة نشطة في 

تقييم االحتياجات البيطرية وترتيب أولوياتها. 
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هل الماشية في خطر التعرض لألمراض التي تسبب معدالت نفوق مرتفعة 
أو خسارة محتملة في اإلنتاج؟

 هل ميكن عالج هذه األمراض باستخدام
 األدوية البيطرية العالجية؟

 هل يوجد مقدمون للخدمة الحكومية؟
(انظر المحلوظة رقم 2)

هل يمتلكون القدرة على تقديم
الخدمات المطلوبة؟ 

 هل يمكن بناء قدراتهم على تقديم
الخدمات المطلوبة؟

عدم اتخاذ أي إجراءات
(ما لم يكن هناك أسئلة معلقة يمكن 
معالجتها أو قدرات يمكن بناؤها)

 

أو  النظر في دعم وظائف
القطاع البيطري العام 

تقديم خدمات بيطرية إكلينيكية أولية

 هل يمكن الوقاية من هذه األمراض عن
طريق التطعيمات البيطرية؟

هل يوجد مقدمو خدمة من القطاع الخاص
 (بما في ذلك المساعدون البيطريون)؟

هل يمكن إبرام عقود من الباطن
معهم لتقديم الخدمات البيطرية؟ 

 هل للمجتمع المحلي دور في
تصميم الخدمات؟

هل يمكن شراء التطعيمات واألدوية
وتخزينها بأمان؟ 

 هل يمكن تقديم الخدمة على نحو ال
يقوض الخدمات الموجودة أو المستقبلية

هل يمكن تحقيق التنسيق لضمان
انسجام المناهج والتغطية؟ 

 هل يمكن حماية األمن الشخصي
للعاملين البيطريين والمساعدين البيطريين؟

الالمفتاح : نعــم

مالحظات: 
ميكن ببساطة أن تعني نتيجة “عدم اتخاذ أي إجراءات )إال في حالة إمكانية معاجلة مسائل معلقة(” احلاجة  .1

إلى مزيد من التدريب وبناء القدرات حتى ميكن اإلجابة بـ “نعم”على األسئلة األساسية وليست النتيجة   
أنه ينبغي عدم القيام بأي تدخالت.  

رمبا يكون من اجملدي قيام الوكاالت اخلارجية باستجابة تشغيلية لفترة محدودة في حالة غياب اخلدمات  .2
البيطرية احلكومية أو خدمات القطاع اخلاص )مثالً في حالة الصراعات(.   

الشكل 5-1: شجرة صنع القرار خلدمات بيطرية إكلينيكية أولية
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مالحظات توجيهية

التقييم التشاركي العاجل: ينبغي إجراء التقييم باستخدام إخصائيني بيطريني محنكني تلقوا تدريباً   .1

على االستقصاء التشاركي. وينبغي أن يتضمن التقييم اهتماماً محدداً بأولويات الفئات املستضعفة، 

وينبغي أن يتضمن مشاورة مع العاملني البيطريني في احلكومة والقطاع اخلاص. كما ينبغي أن يهدف 

لنوع  وفقاً  عاجالً  اهتماماً  تتطلب  التي  احليواني  والرفاه  الصحة  أولويات مشكالت  وترتيب  إلى حتديد 

املاشية والفئة املستضعفة. ينبغي مراجعة املعلومات املستمدة من الوسائل التشاركية على ضوء 

البيانات الثانوية عند توفرها )على سبيل املثال، التقارير احلكومية لرصد األمراض، دراسات األمراض من 

املتعلقة  الرسمية  املسحية  الدراسات  تكون  ما  نادراً  املنشورة(.  والبيانات  احمللية  البحثية  املؤسسات 

تكون  ما  ونادراً  الكوارث،  في سياق  وتشخيصات مختبرية مجدية  استبيانات  تتضمن  التي  باملاشية 

القيمة املتواضعة للمعلومات عن األمراض مبررة من حيث عالقتها بالوقت والتكلفة املطلوبني واحلاجة 

إلى إجراء عاجل. يحتوي امللحق رقم 5�1 على قائمة مرجعية للتقييم ووسائله )انظر أيضاً امللحق رقم 

2�2: التقييم واالستجابة لوسائل االستقصاء التشاركي العام(. في حالة ضرورة القيام باستبيان أو 

دراسات خاصة بأمراض املاشية أكثر نظامية في أزمات ممتدة كوسيلة لتنقيح استراتيجيات مكافحة 

.)Catley, 2005 األمراض، فإنه ينبغي تطبيق املناهج الوبائية التشاركية )انظر

�البيطريني  املوجودين  اخلدمة  مقدمي  رصد  خريطة  رسم  إن  البيطرية:  اخلدمات  مقدمي  حتليل   .2

وكافة أنواع املساعدين البيطريني� وفهم أنشطتهم وتغطيتهم سوف يساعد الوكاالت على حتديد 

استراتيجية لتقدمي اخلدمة أثناء الكارثة مبا في ذلك سبل ملء الفجوات من حيث التغطية اجلغرافية 

ولكنها تشمل  األقطار،  البيطريني بني  املساعدين  تتباين فئات  الفئات املستضعفة.  إلى  الوصول  أو 

في  اجملتمعيني  والعاملني  احليوانية  الصحة  وفنيي  احليوانية  الصحة  ومساعدي  البيطريني  املعاونني 

مجال الصحة احليوانية مبا يتفق مع تعريفات القوانني والتشريعات البيطرية الوطنية والدولية. ميكن 

أن يشمل مقدمو اخلدمات البيطرية غير الرسميني املعاجلني التقليديني و”باعة العقاقير”. ينبغي أن 

يكون أحد عناصر هذا التحليل مراجعة تنظيمات التسعير التي يستخدمها مختلف مقدمي اخلدمة. 

في بعض الطوارئ )خصوصاً القائمة على الصراع(، رمبا يعجز القطاع احلكومي وكذلك القطاع اخلاص 

أن تقوم وكاالت خارجية بدعم تقدمي  احلاالت  املناسب في هذه  رمبا من  البيطرية.  توفير اخلدمات  عن 

خدمة معينة )على سبيل املثال عن طريق تدريب عاملني مجتمعيني في مجال الصحة احليوانية و/

أو أصحاب املاشية أنفسهم(، بناء على استراتيجية خروج واضحة وخطط لبناء قدرات احلكومة و/أو 

القطاع اخلاص بقدر اإلمكان. 

عوامل خاصة بالقانون والسياسات: ينبغي أن يشمل التقييم مراجعة عاجلة لسياسات احلكومات   .3

أنواع  التنفيذ. في بعض األقطار، ال يحصل  التي ترتبط باختيارات  أو اإلجراءات  أو القواعد  والوكاالت 

مبجموعة  القيام  على  دورهم  يقتصر  أو  القانوني  االعتماد  على  البيطريني  املساعدين  من  معينون 

ألمراض  مكافحة  سياسات  األقطار  بعض  في  يكون  قد  أنه  كما  البيطرية.  األنشطة  من  محدودة 

املاشية رمبا ينبغي اتباعها وفي حالة عدم وجود مثل هذه السياسات، فرمبا ينبغي وجود ما يبرر اتباع 

وسائل مكافحة بديلة. رمبا توجد أيضاً قيود على استخدام أنواع معينة من املنتجات البيطرية وفقاً 

اجلهات  بعض  من  األموال  استخدام  يتعطل  ما  أحياناً  األدوية.  لتسجيل  الوطنية  الهيئات  لتعريف 

بعملية  القيام  دون  مانحون حتول  بيروقراطية وضعها  بفعل شروط  البيطرية  األدوية  لشراء  املانحة 

القيود  لتمييز  أمراً حيوياً  السياسات  الطوارئ. يعد فهم سياق  شراء مناسبة وعاجلة في سياقات 

أو إجراء  احملتملة وبقدر اإلمكان صياغة أساس ملا ميكن أن يصاحب هذه القيود من أنشطة مناصرة 

خاص بالسياسات )انظر الفصل الثالث، املعيار العام 8: املناصرة والسياسة(.
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القسم الثاني: خدمات بيطرية إكلينيكية أولية

املؤشرات األساسية
• تنبع عملية تصميم اخلدمة مباشرة من التقييم املبدئي وتستخدم املعلومات والتحليالت الواردة 	

فيه كما أنها تقوم على مشاركة فعالة من السكان املتضررين من الكوارث مبا في ذلك الفئات 

املستضعفة )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 

• ويشمل تصميم اخلدمة عناصر محددة للوصول إلى الفئات املستضعفة وخصوصاً التعامل مع 	

التحديات املتعلقة بإمكانية الوصول واإلتاحية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 

• يراعي تصميم اخلدمة احلاجة إلى سرعة شراء وتوفير التطعيمات واألدوية البيطرية ذات الصلة 	

فضالً عن احلاجة إلى منتجات ذات جودة مناسبة وتخزينها بصورة سليمة على املستوى امليداني 

)انظر املالحظة التوجيهية رقم 3(. 

• كذلك يشمل تصميم اخلدمة توفير تدريب عاجل ملقدمي اخلدمة احملليني حسب الضرورة )انظر 	

املالحظة التوجيهية رقم 4(. 

• بأدوار 	 يتعلق  فيما  خصوصاً  احمللية  والثقافية  االجتماعية  األعراف  على  اخلدمة  تصميم  يقوم 

اجلنسني )انظر املالحظة التوجيهية رقم 5(. 

• يزيد تصميم اخلدمة من أقصى مدى ألمان السكان احملليني، ومقدمي اخلدمات البيطرية والعاملني 	

في وكاالت اإلغاثة )انظر املالحظة التوجيهية رقم 6(.

• توثيق أدوار األطراف الفاعلة ومسؤولياتهم توثيقاً واضحاً، وجعلها أساساً التفاقيات مكتوبة إن 	

كان ذلك مناسباً وضرورياً )انظر املالحظة التوجيهية رقم 7(.

مالحظات توجيهية
تصميم قائم على نتائج التقييم: ينبغي أن يستهدف تصميم اخلدمة معاجلة املشكالت الصحية   .1

املتعلقة باملاشية مرتبة حسب أولوياتها وفقاً لتحديدها أثناء التقييم املبدئي. نادراً ما يكون من اجملدي 

الصحية  األولي كافة املشكالت  البيطرية على املستوى  تعالج اخلدمات  أن  الطوارئ  املناسب في  أو 

من  للوقاية  البيطرية  واألدوية  التطعيمات  استخدام  ميكن  األحوال  معظم  وفي  باملاشية،  املتعلقة 

معظم األمراض املهمة أو عالجها في منطقة معينة. البد من فهم بؤرة تركيز اخلدمة على األمراض 

املتعلقة باملاشية مرتبة حسب أولوياتها واتفاق كافة األطراف الفاعلة، مبا في ذلك أصحاب املاشية، 

فضالً عن احلاالت التي ال ميكن فيها عالج املشكلة ذات األولوية )على سبيل املثال في حالة غياب الدعم 

التقني الالزم مثل سالسل التوريد البارد(، وهذا أمر البد من االتفاق عليه مع كافة أصحاب املصلحة، مبا 

في ذلك اجملتمعات املستفيدة. على نحو مشابه، ينبغي مناقشة التوقيت املناسب لتنفيذ التدخالت 

املعيار األول لتوفير خدمات بيطرية إكلينيكية أولية: تصميم اخلدمة وتنفيذها

واألمني  والتقني  االجتماعي  احمللي  السياق  يتناسب مع  البيطرية على نحو  اخلدمات  تصميم 

الكوارث.  من  املتضررة  اجملتمعات  من  فعالة  مبشاركة  وتنفيذها  احمللية  السياسات   وسياق 
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)وبصفة خاصة التطعيم( واتفاق كافة أصحاب املصلحة بشأنه. وينبغي أن يشارك السكان املتضررون 

من الكارثة مشاركة فعالة في تصميم اخلدمة بقدر ما تسمح الظروف. 

الوصول إلى الفئات املستضعفة: ينبغي أن يأخذ تصميم اخلدمة في االعتبار أنواع املاشية التي   .2
التي  الرئيسية  الصحية  املشكالت  معاجلة  إلى  يهدف  أن  ينبغي  كما  املستضعفة،  الفئات  متتلكها 

تعانيها هذه املاشية. كذلك تتطلب قابلية التأثر من حيث تقدمي اخلدمات البيطرية األولية إيالء اهتمام 

تتطلب  الوصول. كما  تعزيز عدالة  أجل  التكلفة من  وإمكانية حتمل  الوصول  إمكانية  خاص مبسألة 

إمكانية الوصول إلى األماكن النائية ذات البنية األساسية احملدودة إما تكلفة كبيرة )على سبيل املثال 

االستعانة بالنقل اجلوي( مما يحد من التغطية، أو االستعانة مبساعدين بيطريني يستطيعون االنتقال 

سيراً على األقدام أو الدواب أو القوارب أو وسائل انتقال محلية أخرى. قد تستدعي بعض احلاالت توفير 

وسائل انتقال محلية للعاملني البيطريني أو دعم املوجود منها. في حاالت الكوارث املفاجئة احلدوث، 

رمبا ميكن توفير االنتقال مجاناً بينما في حالة الكوارث املمتدة، ورمبا يكون من اجملدي تطبيق املشاركة 

اخلدمات  تقدمي  إلى  احلاجة  االعتبار  اخلدمات في  الدفع نظير  التكلفة. البد من تضع استراتيجية  في 

وبالنسبة  ذلك.  أمكن  كلما  اخلاص  البيطري  القطاع  دعم  نفسه  الوقت  وفي  وعادلة،  عاجلة  بصورة 

للفئات األكثر استضعافاً، فإنه ميكن للوكاالت إبرام عقود ثانوية مع العاملني البيطريني من القطاع 

املنهج  برامج اإليصاالت صورة أخرى من هذا  اخلاص لتقدمي خدمة معينة لفترة قصيرة محددة. تعد 

وفيها يُعطى مستخدمو املاشية إيصاالت تتيح لهم تلقي رعاية بيطرية خاصة بقيمة محددة. ثم 

يقوم العاملون البيطريون بتبديل اإليصاالت بسيولة نقدية من وكالة اإلغاثة. وفي املناطق التي ينشط 

فيها القطاع البيطري اخلاص أو تفرض احلكومة رسوماً نظير تلقي الرعاية اإلكلينيكية البيطرية، فإنه 

ينبغي مواصلة اتباع سياسات التسعير العادية، بخالف ما يتبع مع الفئات املستضعفة املستهدفة. 

ولتجنب التخبط، فهناك حاجة ملشاركة اجملتمع واالتفاق مع ممثلني عن اجملتمع حول هذه القضايا، فضالً 

عن االتصاالت الواضحة مع كافة أصحاب املصالح.

البيطرية املقدمة من املمولني اخملتلفني تبايناً  الشراء والتخزين: تتباين جودة التطعيمات واألدوية   .3
كبيراً سواء على املستوى احمللي أو الدولي. كما يتباين املمولون من حيث قدرتهم على توفير كميات 

ميكن  عليها.  متفق  تسليم  لتوقيتات  ووفقاً  مناسبة  انتهاء صالحية  تواريخ  األدوية حتمل  من  كبيرة 

عدد  وكثرة  اخملتفة  املاشية  أنواع  منها  تعاني  التي  األمراض  مجموعة  بسبب  الشراء  تعقيد  يزداد  أن 

املنتجات املتوفرة للوقاية من مرض معني أو عالجه. تتطلب بعض التطعيمات البيطرية عزل مسببات 

األمراض من الفصائل احمللية لضمان احلماية الكافية، ومن ثم البد من التحقق من التركيب الدقيق لهذه 

التطعيمات، كما ينبغي للوكاالت ذات اخلبرة احملدودة في شراء األدوية البيطرية أن تسعى للحصول على 

املشورة اخلبيرة. ميكن أن يكون املستوردون احملليون، الذين غالباً ما يتواجدون في العواصم، مصدراً لألدوية 

والتخزين  الصالحية  انتهاء  وتاريخ  اجلودة  مراجعة  من  البد  أنه  بيد  معقولة.  بكميات  اإلتاحة  سهلة 

األدوية  وبعض  البيطرية  التطعيمات  معظم  تتطلب  امليداني،  املستوى  على  األدوية.  لهذه  السابق 

بارد كافية وسلسة  توفير مرافق تخزين  أو استعمالها ما لم ميكن  ينبغي عدم شرائها  بارداً.  تخزيناً 

التي تستعمل في خدمات  البارد  التخزين  بارد لنقلها. ميكن في بعض األحيان مشاركة مرافق  توريد 

الصحة البشرية )في أغلب األحيان يقاوم املهنيون العاملون في مجال الصحة البشرية مسألة تخزين 

البشرية. ولكي يتحقق االستغالل  بالصحة  البارد اخلاص  التوريد  البيطرية في سلسلة  التطعيمات 

الكامل ملرافق سلسلة التوريد البارد، البد من الوصول إلى اتفاق مسبق رفيع املستوى(. 

التدريب: في األوضاع التي يتواجد فيها بعض العاملني البيطريني بالفعل ويتطلب األمر تقدميا عاجال   .4
التشخيص  على  تركز  قصيرة  تنشيطية  تدريبية  دورات  على  التدريب  يقتصر  أن  ينبغي  للخدمات، 
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البيطرية،  األدوية  أو  للتطعيمات  الصحيح  واالستعمال  أولويتها  مرتبة حسب  لألمراض  اإلكلينيكي 

احملليني.  للعاملني  احلالية  القدرة  يعتمد على  وهذا  باستمرار  التنشيطي مطلوباً  التدريب  وليس هذا 

العاملني اجملتمعيني في مجال الصحة  إلى اختيار وتدريب مساعدين بيطريني مثل  وفي حالة احلاجة 

احليوانية CAHWs من األساس؛ تتوفر مبادئ توجيهية لألنظمة CAHW )انظر املراجع(، وإن كانت هذه 

التنمية وليس برامج الطوارئ. لعله من الضروري في حاالت الطوارئ  إلى  التوجيهية موجهة  املبادئ 

املعنية  املمارسات  بأفضل  اخلاصة  املبادئ  بعض  وتقصير  إدماج  للخدمات  عاجالً  تقدمياً  تتطلب  التي 

باختيار العاملني اجملتمعيني في مجال الصحة احليوانية وتدريبهم. بيد أنه في حالة امتداد الطوارئ أو 

إنتهائها، فإنه يُوصى مبزيد من التدريب لتعزيز معرفة العاملني CAHW ومهارتهم. تطبق بعض األقطار 

إدارة  على  تساعدهم  للمدربني  بأدلة  مدعمة   CAHW لألنظمة  دنيا  توجيهية  ومبادئ  وطنية  معايير 

دورات تدريبية عملية قصيرة للعاملني اجملتمعيني في مجال الصحة احليوانية تقوم على تقنيات تدريب 

تشاركية. 

األعراف االجتماعية والثقافية: ينبغي أن يأخذ تصميم اخلدمات البيطرية في االعتبار األعراف   .5
والنساء في تقدمي اخلدمات.  الرجال  بأدوار كل من  يتعلق  فيما  والثقافية احمللية خصوصاً  االجتماعية 

من الصعب في بعض اجملتمعات للمرأة التحرك بحرية أو السفر املنفرد إلى مناطق نائية حيث توجد 

املاشية. بيد أنه حتى في الثقافات احملافظة غالباً ما يكون من املمكن اختيار عامالت مجتمعيات في 

مجال الصحة احليوانية وتدريبهن على تقدمي اخلدمات للنساء الالتي ينتمني في أغلب األحيان إلى أكثر 

الفئات استضعافاً. 

احلماية: ينبغي أن يأخذ تصميم اخلدمات في االعتبار إمكانية تعرض العاملني البيطريني للعنف أو   .6
اخلطف أو السرقة. غالباً ما تؤخذ املاشية للرعي في أماكن بعيدة عن املستوطنات األكثر أماناً وأحياناً 

ما يتحتم نقلهم مسافة طويلة إلى مناطق رعي ومواضع تواجد املياه. في مواقف النزاعات قد يتعرض 

العاملون البيطريون الذين يتحتم عليهم السفر إلى هذه املناطق للخطر. ميكن أن تكون االستعانة 

باملساعدين البيطريني مناسبة جزئياً في هذه املواقف ألنهم يعرفون املنطقة احمللية واجملموعة املسلحة 

أو قوات األمن املعنية، كما أنه بإمكانهم الوصول عن طريق التفاوض. وفي املناطق التي متثل املاشية 

فيها أهمية كبيرة لالقتصاديات وسبل العيش احمللية، فإن األدوية البيطرية تصبح غنيمة ثمينة، كما 

أنه من السهل نهب وإعادة بيع العناصر التي تتسم بقلة كمياتها وارتفاع قيمتها. 

في  البيطرية  اخلدمات  تقدمي  أثناء  تنشأ  التي  املشكالت  من  العديد  ترتبط  واملسؤوليات:  األدوار    .7
الطوارئ باملفاهيم اخلاطئة عن أدوار مختلف األطراف الفاعلة والتوقعات الزائفة بشأن أهداف اخلدمة 

وتغطيتها أو االرتباك بشأن اللوائح املنظمة لألسعار أو اختيار املستفيدين. وميكن جتنب العديد من هذه 

املشكالت عن طريق االلتزام مبشاركة اجملتمع وبقدر اإلمكان التعاون احلثيث مع السلطات احمللية وممثلي 

القطاع اخلاص. ينبغي توثيق األدوار واملسؤوليات واستخدامها في مذكرة تفاهم أو اتفاقيات مشابهة 

ميكن أن متثل مرجعاً مفيداً في حالة وقوع نزاعات.

القسم الثالث)أ( : دعم وظائف القطاع العام البيطري – 
الصحة العامة البيطرية

املعيار العام األول للصحة العامة البيطرية: األمراض  احليوانية املنشأ

يستطيع األشخاص الوصول إلى املعلومات واخلدمات املصممة ملكافحة األمراض احليوانية املنشأ . 
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املؤشرات األساسية
• املنشأ 	 احليوانية  لألمراض  تقييماً  احليوان  بصحة  اخلاصة  للمشكالت  املبدئي  التقييم  يتضمن 

وترتيبها حسب األولوية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 

• باخلدمات 	 مرتبطة  وتنفيذها  املنشأ  احليوانية  األمراض  مبكافحة  اخلاصة  التدابير  تصميم  يتم 

اإلكلينيكية أو كأنشطة قائمة بذاتها )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 

مالحظات توجيهية
التقييم: إن التقييم التشاركي العاجل الذي ينفذ ضمن املعيار األول لتقدمي اخلدمات البيطرية   .1
احلاالت  من حيث  املنشأ  احليوانية  لألمراض  عاجالً  تقييماً  يشمل  أن  ينبغي  األولية  اإلكلينيكية 

الفعلية أو اخملاطر احملتملة حلدوث األمراض. في حاالت الطوارئ ميكن أن ترتبط اجلمرة اخلبيثة بانتقال 

املاشية بصورة غير عادية إلى مناطق رعي عادة ما يتم جتنبها، كما ميكن أن يصاحب داء الكلب 

وجود مجموعات محلية من احليوانات املفترسة البرية أو احمللية، رمبا اجنذبت إلى اجليف أو القمامة؛ 

عن  فضالً  والبشر،  احليوانات  بني  اللصيق  باالحتكاك  أخرى  املنشأ  حيوانية  أمراض  ترتبط  بينما 

الظروف غير النظيفة الناشئة عن تكدس البشر واحليوانات في معسكرات أو انهيار إمدادات املياه. 

أو  للمرض  تبعاً  املرض  مكافحة  وسيلة  ستختلف   : املنشأ  احليوانية  األمراض  مكافحة   .2
األمراض احليوانية املنشأ موضع املواجهة. قد ميكن في بعض األمراض نقل املعلومات إلى أصحاب 

املاشية شفهياً أو بواسطة كتيبات يقدمها املساعدون البيطريون كإضافة لعملهم اإلكلينيكي 

الروتيني. ميكن أن يساعد هؤالء اإلخصائيون في تنظيم حمالت التطعيم )ضد داء الكلب مثالً( أو 

مكافحة مجموعة من الكالب الضالة. في حالة االستعانة بإخصائيني من القطاع اخلاص لفترة 

قصيرة، فعادة يتحتم على إحدى وكاالت اإلغاثة الدفع نظير خدماتهم. ينبغي حتقيق االنسجام 

بني جهود مكافحة األمراض احليوانية املنشأ بني الوكاالت وبني املناطق كجزء من جهود التنسيق. 

املناهج  انسجام  لتحقيق  مفيد  البشر  بصحة  املعنية  والبرامج  الوكاالت  مع  التعاون  أن  كما 

ومشاركة املوارد مثل التخزين البارد )انظر املالحظة التوجيهية رقم 3، املعيار األول لتوفير اخلدمات 

البيطرية اإلكلينيكية أولية ، أعاله(.

املؤشرات األساسية
• النظافة 	 والتخلص منها لضمان  وآمنة  رحيمة  بصورة  اجلريحة  أو  املريضة  احليوانات  إنهاء حياة 

)انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 

• في الطوارئ املمتدة، يتم إنشاء ألواح للذبح )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 	

• إرساء إجراءات فحص اللحوم على ألواح الذبح واملذابح التي يستعملها السكان املتضررون من 	

الكارثة )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 

املعيار العام الثاني للصحة العامة البيطرية: اإلصحاح ونظافة الغذاء 

واستهالك  املاشية  من  بالتخلص  املرتبطة  الغذاء  ونظافة  باإلصحاح  خاصة  تدابير  إرساء 

منتجاتها.



املعايير الدنيا للخدمات البيطرية

103

ت
خدما

طرية
بي

مالحظات توجيهية
اإلعدام الرحيم والتخلص من املاشية: قد تتسبب الكوارث في وجود أعداد كبيرة من احليوانات   .1
مطلوباً  الرحيم  اإلعدام  يكون  كذلك  منها.  والتخلص  الرحيم  اإلعدام  إلى  حتتاج  التي  اجلريحة 

للحيوانات املشرفة على النفوق كنتيجة مباشرة للجروح بسبب الكارثة. ميكن أن تتسبب جيف 

احليوانات النافقة في تفشي األمراض، وال متثل منظراً جيداً، وتنتج روائح كريهة وجتتذب الكائنات 

االعتبارات  ينبغي مراعاة  ثم  آوى ومن  بنات  أو  الضباع  أو  الكالب  واملنقبة مثل قطعان  املفترسة 

البيئية والصحية عند التخلص منها. ينبغي أن يتبع اإلعدام الرحيم للحيوان املعايير واملمارسات 

الرحيمة )انظر املبادئ التوجيهية للمنظمة OIE املعنية بذبح احليوانات: املدونة الصحية حليوانات 

اليابسة، املرفقني 7.5 وwww.oie.int ،7.6(. ميكن أن تصلح بعض جيف املاشية لالستهالك البشري 

حسب املرض/اإلصابة وطريقة الذبح.

مرافق الذبح وفحص اللحوم: رمبا يكون من املناسب في معسكرات املشردين أو في حاالت تلف   .2
مرافق الذبح إنشاء ألواح للذبح بهدف تشجيع الذبح الرحيم للحيوانات بواسطة عاملني مدربني 

فضالً عن حتري النظافة في التعامل مع اللحوم وفحصها. على نحو مشابه، في حالة تصفية 

والنظافة ورمبا تكون  رفاه احليوان ومعايير الصحة  املاشية في الطوارئ، فالبد من حتقيق معايير 

هناك حاجة إلى إنشاء منصات ذبح ثابتة أو متنقلة )انظر الفصل الرابع(. في جميع هذه احلاالت، 

ستساعد املشاورة مع العاملني احملليني في مجال املاشية أو اجلزارين على حتديد األماكن الصحيحة 

أللواح الذبح وتصميمها. تُعد إجراءات فحص اللحوم معروفة جيداً بصفة عامة. ينبغي ضمان 

التخلص اآلمن من فضالت املاشية املذبوحة. 

القسم الثالث )ب(: دعم وظائف القطاع العام البيطري – 
أنظمة رصد أمراض املاشية

املؤشرات األساسية
• تشمل املتابعة الروتينية للخدمات البيطرية اإلكلينيكية األولية جمع بيانات عن أمراض مهمة 	

تصاب بها املاشية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 

• التحقق من أمراض املاشية استجابة لتفشي األمراض بهدف تأكيد التشخيص والبدء في تطبيق 	

تدابير املكافحة أو تعديلها حسب الضرورة )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 

• في األزمات املمتدة وفي حاالت أمراض املاشية التي تغطيها السياسات الوطنية لرصد األمراض 	

السياسات  هذه  مع  يتفق  مبا  معلومات  جمع  يتم  األمراض،  على  القضاء  استراتيجيات  أو 

واالستراتيجيات )انظر املالحظة التوجيهية رقم 3(. 

• يجمع جهاز التنسيق البيانات املتعلقة بأمراض املاشية ويقدم تقريراً مجّمعاً للهيئة البيطرية 	

املعنية إن وجدت )انظر املالحظة التوجيهية رقم 4(.

املعيار األول ألنظمة معلومات أمراض املاشية: رصد أمراض املاشية

في الطوارئ املمتدة يتم دعم نظام رصد أمراض املاشية لتغطية السكان املتضررين من الكارثة.
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مالحظات توجيهية
العاملون  بها  يقوم  التي  اإلكلينيكة  األنشطة  متابعة  تساهم  أن  ميكن  الروتينية:  املتابعة   .1
البيطريون في نظام رصد األمراض من خالل تسجيل حاالت أمراض املاشية فضالً عن تدابير العالج 

أو املكافحة في حالة تطبيقها. حتقق مثل هذه البيانات أعلى فائدة إذا مت تسجيل حاالت أمراض 

للخطر.  املعرضني  بالسكان  عالقتها  حيث  من  وذلك  واملرض  الفصائل  حسب  ونفوقها  املاشية 

ينبغي تصميم مهام املتابعة بالتعاون مع األجهزة احلكومية حيثما وجدت. 

التحقق البيطري: ينبغي أن متتلك البرامج والوكاالت البيطرية القدرة على إجراء حتقيقات عن   .2
تفشي األمراض. في حالة قيام وكاالت متعددة بتنفيذ برنامج ما، فإنه ميكن إسناد هذه املهمة 

فحص  ذلك  في  مبا  األمراض  استقصاء  على  املتخصصة  التدريبية  اخلبرة  لديه  فرد  أو  فريق  إلى 

ما بعد النفوق والتشخيص اخملتبري. وفي حالة عدم توفر هذه املساعدة املتخصصة في امليدان، 

ينبغي أن تكون الوكاالت مستعدة جلمع عينات ذات صلة وتقدميها خملتبر إما داخل القطر أو خارجه. 

تقارير  جانب  إلى  احلكومية  البيطري  التحقق  ألنظمة  األنشطة مكملة  تكون جميع  أن  ينبغي 

التشخيص الرسمية التي يقدمها ممثلو احلكومة. أثناء األزمات املمتدة ينبغي أن تدرس الوكاالت 

فكرة إنشاء معمل تشخيصي محلي صغير يقوم بدعم القدرة التشخيصية للعاملني البيطريني 

اإلكلينيكيني والتحقق من األمراض. ورمبا يكون من اجملدي مشاركة املباني مع اخملتبرات الطبية. 

األقطار،  من  العديد  في  املنشأ،  احليوانية  األمراض  تخضع   : املنشأ  احليوانية  األمراض  رصد   .3
إلى برامج مكافحة وقضاء وطنية أو دولية تتبع إجراءات رصد موحدة قياسياً وضعتها منظمات 

دولية مثل OIE وFAO. وبقدر اإلمكان ينبغي على أنظمة رصد أمراض املاشية في األزمات املمتدة 

أن تتبع اإلجراءات املوحدة قياسياً. في حالة ما كانت القيود التشغيلية حتول تنفيذ هذه اإلجراءات، 

ينبغي أن يؤدي تنسيق االتصال مع السلطات الوطنية )إن وجدت( ومع املنظمتني OIE أو FAO إلى 

تعديالت في وسائل الرصد لكي تتناسب مع الظروف الفعلية. 

رفع التقارير: في األزمات املمتدة، ينبغي على كل الوكاالت تقدمي تقارير رصد منتظمة إلى اجلهاز   .4
املنسق الذي بدوره ينبغي أن يجمع املعلومات ويقدمها إلى اجلهة احلكومية املعنية. عادة تُقدم 

التقارير شهرياً.
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امللحق رقم 5-1 طرق التقييم وقوائم مرجعية
 لتوفير اخلدمات البيطرية

ميكن أن يقوم التقييم العاجل لتقدمي اخلدمات البيطرية على خمسة مؤشرات رئيسية: إمكانية 

الوصول، واإلتاحة، وإمكانية حتمل التكلفة، والقبول، واجلودة.

الوسيلة املفيدةاملؤشر

 إمكانية الوصول
املسافة الفعلني بني أصحاب املاشية وأقرب عاملني بيطريني 

 مدربني. 

الرسم التشاركي للخرائط: ميكن أن توضح اخلرائط 
التصويرية البسيطة أماكن املاشية وأصحابها وأقرب 
مقدمي اخلدمات البيطرية بحسب نوع مقدم اخلدمة. 

ميكن قياس املسافات بالكيلومترات، أو األميال أو ساعات 
السفر. ميكن أن توضح خريطة واحدة كافة مقدمي اخلدمات 

البيطرية في منطقة معينة.

 اإلتاحة
قياس للحضور املادي خلدمة في منطقة. قد يتواجد 

العديد من البيطريني في منطقة ما ولكنهم يتركزون 
جميعاً في إحدى املدن الرئيسية، وبهذا تكون اخلدمة 

متوفرة ولكن ال ميكن الوصول إليها.

الرسم التشاركي للخرائط: كما هو موصوف أعاله. 
املالحظة املباشرة للعاملني البيطريني واملرافق واملقابالت: 
بهدف تقييم اخملزون املوجود من املنتجات البيطرية وجودة 

 األدوية واملعدات. 

 إمكانية حتمل التكلفة
قدرة األشخاص على الدفع مقابل احلصول على اخلدمات.

املقابالت شبه املنظمة ومالحظة املرافق البيطرية 
وأسواق املاشية: إن مالحظة املرافق البيطرية وقوائم 

األسعار سيحدد التكاليف العادية للخدمات. ستحدد 
املقابالت قيم املاشية، ومن ثم تتيح مقارنة تكاليف 

اخلدمة على ضوء القيمة املستحقة للماشية. في حالة 
سريان نشاط أسواق املاشية أو تنفيذ برنامج لتصفية 

املاشية، فمن املرّجح  أن يستطيع األشخاص دفع مقابل 
اخلدمات البيطرية.

 القبول
يتعلق بالقبول الثقافي والسياسي للعاملني البيطريني 

ويتأثر باألعراف االجتماعي الثقافية وقضايا اجلنسانية 
 واإلمكانات اللغوية وقضايا أخرى. 

مقابالت مع أصحاب املاشية.

 اجلودة
مستوى تدريب العاملني البيطريني، ومعرفتهم 

ومهاراتهم التقنية ومهاراتهم في التواصل وجودة 
ونطاق األدوية البيطرية والتطعيمات واملعدات املتوفرة 

حتت تصرفهم.

املقابالت مع العاملني البيطريني، واملالحظة املباشرة 
للمرافق البيطرية، ومالحظة الشهادات التعليمية أو 

تراخيص مزاولة املهنة أو ما يوازيها.

مصفوفة إعطاء الدرجات: في حالة وجود أنواع مختلفة كل املؤشرات
من العاملني البيطريني العاملني في املنطقة، فإن 

مصفوفة إعطاء الدرجات مقابل املؤشرات اخلمس سوف 
يكشف نقاط القوة والضعف النسبية لكل نوع.
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امللحق رقم 5-2 مناذج ملؤشرات املتابعة والتقييم 
 لتوفير اخلدمات البيطرية

 مؤشرات العملية

)قياس أشياء حتدث(

 مؤشرات التأثير

)قياس أشياء حتدث(

استكمال دراسة مسحية وحتليل تشاركي	•تصميم النظام
عدد االجتماعات مع اجملتمع/ممثلي اجملتمع	•

• حتديد أهم 10 مشكالت تتعلق بالصحة 	
احليوانية في اجملتمع وفقاً خملتلف فئات 

الثروة واجلنسانية. 
• حتليل االختيارات املتاحة لتحسني 	

الصحة احليوانية
•  االتفاق على إجراء يتم تنفيذه	

عدد االجتماعات بني العاملني البيطريني 	•روابط مبنافذ األدوية
من القطاع اخلاص والوكالة

االتفاق بني األطراف	•
عدد املساعدين البيطريني املرتبطني مبوردي 	•

األدوية البيطرين من القطاع اخلاص أو 
الوكالة

عدد اإلخصائيني املدربني	•تدريب بيطري عاجل
عدد ونوع املشكالت الصحية التي تغطيها 	•

الدورة التدريبية
املوقع اجلغرافي لإلخصائيني	•
تكلفة التدريب	•

حتسني املعرفة واملهارات البيطرية بني 	•
املتدربني

أنشطة العاملني 
البيطريني 

عدد حزم البدء التي يتم تزويد العاملني 	•
البيطريني بها

 تكلفة معدات البدء املقدمة	•

كميات وأنواع األدوية التي يتم تزويد 	•
العاملني البيطريني بها

تكلفة األدوية التي يتم تزويد العاملني 	•
البيطريني بها

عدد مرات العالج لكل مرض لكل نوع من 	•
املاشية لكل ممارس بيطريفي كل شهر

عدد التطعيمات لكل مرض لكل نوع من 	•
املاشية لكل ممارس بيطريفي كل شهر

الدخل الذي يحصل عليه العاملون 	•
البيطريون 

عدد استمارات املتابعة التي يسلمها 	•
العاملون البيطريون 

عدد حاالت تفشي األمراض التي يبلغ عنها 	•
العاملون البيطريون 

معدل نفوق املاشية مقارن بالوقت	•
التغطية اجلغرافية لإلخصائيني البيطريني	•
نسبة العائالت املربية للماشية التي 	•

يخدمها العاملون البيطريون 
نسبة أو عدد اإلخصائيني الذين ميارسون 	•

العمل بعد التدريب
األدوية والتطعيمات التي يعاد تزويد العاملني 	•

اجملتمعيني في مجال الصحة احليوانية 
CAHWs وفقاً للعوائد احملصلة

اإلجراء املتخذ بناء على تقارير حاالت تفشي 	•
األمراض

استهالك الغذاء في اجملتمع من حيث عالقته 	•
بالصحة احليوانية ووفقاً لفئات الثروة 

واجلنسانية
الدخل في اجملتمع من حيث عالقته بالصحة 	•

احليوانية ووفقاً لفئات الثروة واجلنسانية
التأثير على السياسات	•

)Catley et al. 2002( :املصدر
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مقدمة
روابط ألهداف املعايير LEGS املتعلقة بسبل العيش 

ميكن لطائفة من أنواع الطوارئ أن تؤثر على وصول املاشية إلى العلف، على سبيل املثال في حالة اجلفاف 

تقل إمدادات العلف نتيجة النخفاض معدل سقوط األمطار، وفي حالة وجود صراع قد يصعب الوصول 

إلى مصادر العلف، وكذلك قد تُفقد موارد طبيعية بعد الفيضانات العنيفة. إن تأمني إمدادات العلف 

في هذه الطوارئ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالهدف الثاني والثالث من أهداف املعايير LEGS املتعلقة بسبل 

العيش، وهي: 

• حماية األصول الرئيسية للماشية في اجملتمعات املتضررة من الكارثة	

• إعادة بناء األصول الرئيسية للماشية في اجملتمعات املتضررة من الكارثة	

ومن ثم، تتوفر احلماية للماشية التي تلعب دوراً حيوياً في سبل العيش، أي تبقى حية من خالل توفير 

الغذاء، كما ميكن بعد فترة إعادة بناء قطعان املاشية. ميكن لتوفير الغذاء أيضاً أن يؤثر على أول أهداف 

املعايير LEGS املتعلقة بسبل العيش� وهو تقدمي مساعدة عاجلة للمجتمعات املتضررة من الكوارث 

عن طريق تدخالت قائمة على املاشية� إلى الدرجة التي يساهم معها إبقاء املاشية حية في اإلمداد 

الغذائي للعائالت. 

أهمية تأمني موارد العلف في االستجابة للكوارث
تكون املاشية ضعيفة بصفة خاصة في حاالت اخللل القصير املدى للموارد التي تعتمد عليها في بقائها. 

كما أنها حتتاج بالتحديد إلى اإلمداد بالعلف واملاء الكافيني إذا ما كان لها أن تنجو من األوقات الصعبة. 

ومن ثم، فإن إحدى استجابات الطوارئ التي تهدف إلى صون قطعان املاشية في منطقة متضررة ما 

ينبغي أن تتمثل في توفير إمداد متواصل ملوارد العلف. رمبا يكون لهذا أهمية خصوصاً في حاالت اجلفاف 

حينما تتعرض املاشية عموماً للنفوق جوعاً قبل أن تقتلها األمراض؛ وفي حاالت الفيضانات حيث إن عدم 

توصيل العلف للحيوانات احملصورة ميكن أن يؤدي إلى نفوقها، وكذلك في حاالت الصراع حيث يتضاءل 

الوصول إلى املراعي بسبب عدم األمان أو الفساد. على سبيل املثال، تعذر وصول بدو الكوشي Kuchi في 

أفغانستان إلى مراعيهم الصيفية بسبب عدم األمان ولكنهم ال يستطيعون حتمل نفقة شراء الغذاء. 

وفي النيجر أثناء أزمة عام 2004�2005 اضطر أصحاب القطعان إلى دفع رشاوي و”إتاوات” للوصول إلى 

املراعي املوجودة في مزارع امللكية العامة لتربية املواشي. وفي حالة تعرض متاجر العلف للدمار نتيجة 

طوارئ )مثل إعصار أو زلزال أو فيضان(، فقد تكون هناك حاجة ملحة إلعادة متوين مستودعات العلف 

وإعادة بناء مرافق التخزين الضرورية وذلك لتمكني املاشية من النجاة على املدى القصير واملتوسط. 

      غالباً ما يقوم أصحاب املاشية أنفسهم بترتيب أولويات توفير العلف للماشية في الطوارئ. على 

سبيل املثال، أنفق بعض الرعاة األثيوبيون الذين شاركوا في مبادرة الشراء/البيع السريع للماشية في 

جفاف عام 2006 بعضاً من السيولة النقدية التي حصلوا عليها في شحن حيواناتهم املتبقية إلى مراٍع 

أفضل )انظر دراسة احلالة رقم 1�4 في فصل دراسات احلاالت(. وفي حاالت أخرى، أطعم أصحاب املاشية 
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حيواناتهم بنسبة من اإلعانة الغذائية التي حصلوا عليها ألنفسهم أو قاموا بتبديل هذه اإلعانة بغذاء 

للحيوانات )انظر دراسة احلالة رقم 3�6 في فصل دراسات احلاالت(. رغم أنه قد يتبني أن الدعم املقدم 

من وكاالت خارجية لتوفير العلف احليواني موضع نزاع إذ اُعتبر أنه يستغل موارد )مثل وسائل النقل( 

ميكن استخدامها لدعم توفير الغذاء البشري، فإن العلف احليواني ميكن أن يتصدر قائمة األولويات في 

الطوارئ بالنسبة للمجتمعات املالكة للماشية. 

       ينبغي مقارنة التكاليف النسبية للمساهمة في اإلبقاء على حياة املاشية أثناء كارثة ما )خصوصاً 

اجلفاف( على ضوء البدائل األخرى مثل توفير املاشية إلعادة بناء القطعان بعد انتهاء الطوارئ. توصلت 

دراسة أجريت في مناطق رعوية في شمال كينيا وشرق إثيوبيا إلى أن إعادة بناء قطيع أساسي للماشية 

بعد اجلفاف يكلف ما بني ثالثة وستة أضعاف مقارنة باإلبقاء على حياة املاشية من خالل العلف )انظر 

.)Pastoralist Livelihoods Initiative, 2007

اختيارات لتوفير العلف
وجود  تأمني  إلى  تهدف  التي  بالتدخالت  مضمونها  في  الفصل  هذا  يستعرضها  التي  املعايير  تتعلق 

مبعناه  يعني  وهذا  الطوارئ.  فترة  طوال  املاشية  قطعان  في  صونه  ميكن  العلف  من  “كاٍف”  مستوي 

الواسع أنه ميكن إعادة إرساء األدوار اإلنتاجية للحيوانات املتضررة في ظل أدنى حد من املدخالت اخلارجية 

والتأخر أثناء مرحلة التعافي بعد الطوارئ. ويغطي الفصل أسلوبني مختلفني لتأمني إمدادات العلف 

باالستجابات  باالستعانة  االهتمام  يتزايد  كذلك  الطوارئ.  في  واإلطعام  املاشية؛  نقل   : الطوارئ  في 

القائمة على السيولة النقدية في الطوارئ مبا في ذلك البديل لتوفير علف املاشية )انظر اإلطار 2�2 في 

 الفصل الثاني(. يعتمد قرار املشاركة في واحدة من هذه املبادرات أو أكثر من مبادرة على عدة عوامل. 

نقل املاشية
في العديد من اجملتمعات الرعوية، يعد جمع مجموعات من املاشية التي ميتلكها أشخاص مختلفون 

ونقلها إلى مناطق وفيرة املوارد إجراء يتم القيام به منذ فترة طويلة في أوقات األزمات. في الطوارئ ميكن 

أن تعود هذه االستراتيجية بالعديد من الفوائد األخرى مثل حماية احليوانات من العدوى أو االفتراس أو 

احليوانات. قد يصعب مع  بتكوين مجموعات كبيرة من  ترتبط  أخرى  وإن كانت هناك مخاطر  السرقة 

تفاقم  إلى  يؤدي  الكافيني إلعالتها مما  واملاء  العلف  توفير  الطريقة  التي جُتمع بهذه  الكبيرة  القطعان 

القطعان  عبر  اتساعاً  أكثر  بصورة  تنتشر  قد  املعدية  األمراض  بعض  أن  كما  تخفيفها،  ال  املشكالت 

نتيجة لقرب اتصالها. 

      من املؤسف أنه في كثير من الطوارئ يصعب تنفيذ هذه االستراتيجيات املتعلقة بالنقل بسبب 

التقليدية. فضالً على  التنافس مع السكان املتوطنني على امتداد طرق االنتقال  أو  املوارد  تآكل قاعدة 

ذلك، ففي احلاالت التي ميثل فيها النزاع أحد العوامل الرئيسية في الطوارئ، فإن التنقل في منطقة ما 

قد يُعرض أصحاب املاشية أنفسهم خلطر كبير. 
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اإلطعام في الطوارئ
كافية  بكميات  بعد  متوفرة  تعد  لم  التي  العلف  موارد  احللول محل  إلى  الطوارئ  في  اإلطعام  يهدف 

أعالف  إلى  يلجأون  الذين  أنفسهم  املاشية  املبادرة أصحاب  زمام هذه  يأخذ  أن  وميكن  للطوارئ.  نتيجة 

غير تقليدية أو مجمعة أو مشتراة أو رمبا يستعينون بالبنوك التقليدية لألعالف التي يتم االحتفاظ بها 

حتسباً لوقوع حالة من القحط. وفي بعض األحيان، ال تتوفر هذه االختيارات أمام أصحاب املاشية الذين 

يعجزون عن تلبية االحتياجات احلالية حليواناتهم. وفي مثل هذه احلاالت، رمبا تستطيع برامج اإلطعام في 

الطوارئ التي تدار من اخلارج تقدمي يد املساعدة عن طريق توفير العلف أو الكتل الغذائية املركزة أو ذات 

املكونات الغذائية املتعددة.

املناطق  العيش. ففي  املاشية في سبل  دور  باختالف  الطوارئ        تختلف استراتيجيات اإلطعام في 

في  بينما  احليوانات.  إطعام كل  وليس  تكاثري أساسي  اإلطعام فقط على صون قطيع  تركز  الرعوية، 

من  )مثل مجموعة صغيرة  احليوانات  من  أعداداً صغيرة  العائالت  فيها  متتلك  قد  التي  األخرى  املناطق 

املاعز، أو بقرة تعطي حليباً، أو بعض الدواجن(، فرمبا تستهدف برامج اإلطعام كل املاشية في اجملتمع. في 

حالة تدمير الطوارئ لكميات كبيرة من احتياطي العلف، فرمبا تنظر برامج اإلطعام في إعادة متوين هذه 

اخملازن )وإعادة بناء مرافق التخزين� انظر الفصل الثامن(. 

      في حالة توقع أن تواصل املاشية تقدمي مساهمة كبيرة في سبل عيش العائالت في منطقة متضررة 

معينة، فإن فوائد برنامج اإلطعام في الطوارئ جملرد اإلبقاء على حياة احليوانات تعد واضحة. فضالً عن 

ذلك، فإنه ميكن أيضاً توظيف البنية األساسية التي تتطلبها في دعم أنشطة مهمة أخرى مثل توزيع 

املنتجات البيطرية وجمع املعلومات وتصنيفها. 

      بيد أنه مثل هذه البرامج تتسم بصفة عامة بكثافة مدخالتها ومن ثم تتطلب استراتيجيات خروج 

واضحة قبل البدء في تنفيذها لضمان إمكانية صيانتها بصورة كافية على مدى الطوارئ وكذلك حتديد 

مراحلها النهائية بصورة مناسبة. ميكن أن تتطلب املاشية، وخصوصاً اجملترات الكبيرة احلجم، كميات 

كبيرة من العلف على فترة زمنية ممتدة وغالباً ما يتحتم نقل هذا العلف ملسافات كبيرة. وفي حالة 

لصيانة  وذلك  املاشية  لتصفية  موازية  برامج  تنفيذ  دراسة  املهم  من  يكون  رمبا  كبيرة،  وجود قطعان 

املاشية  استهداف  دعم  عن طريق  املوارد  قيود  ملعاجلة مسألة  أو  املتضررة  املنطقة  في  البيئي  التوازن 

املتضررة ذات القيمة األكبر. 

      من املفضل توزيع اإلطعام في الطوارئ “في املوقع” أي نقل العلف إلى املاشية. وفي حالة ما إذا كان ذلك متعذراً أو 

محفوفاً باخلطر، ميكن إنشاء معسكرات غذاء، يستطيع أصحاب املاشية جلب ماشيتهم املعرضة للخطر إليها. 

على سبيل املثال، ميكن إنشاء معسكرات غذاء في حاالت النزاع في مناطق تعاني فقر املوارد ولكنها آمنة؛ إذ ميكن نقل 

العلف إليها في ظل وجود مخاطر أقل مما يحوط نقل احليوانات أنفسهم. كما ميكن أن توفر معسكرات العلف فرصة 

 للربط بني برامج العلف مقابل العمل أو برامج السيولة النقدية مقابل العمل وذلك لصون املعسكر واإلشراف عليه. 

في كل من هذه اخليارات – نقل املاشية واإلطعام في الطوارئ� ينبغي أخذ عدة عوامل في االعتبار، وبصفة خاصة: 

القدرات اإلدارية، واستراتيجيات تكيف األهالي األصليني، وظهور اآلفات واألمراض، وانهيار األسواق احمللية، كما هو 

موضح أدناه. 
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القدرات اإلدارية

رمبا تكون القدرات اإلدارية قد تدهورت نتيجة الطوارئ حتى في اجملتمعات ذات التقاليد العريقة في تربية 

املواشي. رمبا يتعرض أفراد من العائالت للقتل أو رمبا هاجروا أو رمبا ليسوا أصحاء بالدرجة الكافية لتوفير 

العمالة أو اخلبرة اإلدارية. ورمبا يتفاقم هذا املوقف بفعل تطبيق اختيارات إدارية غير مألوفة مثل اإلطعام 

بواسطة مركزات أو كتل متعددة املكونات الغذائية. حتتاج أن تدرس برامج التدخل ما إذا كان من املرجح 

أن تتسبب هذه العوامل في إعاقة جناحها وما إذا كان توفير الدعم الكافي لبناء القدرة اإلدارة والقدرات 

البشرية األخرى )برامج التدريب وتشجيع استقدام قوى عاملة خارجية( يعد أمراً واقعياً. 

االستراتيجيات التكيفية لألهالي األصليني

في أجزء كثيرة من العالم، يضطر البشر إلى مواجهة تبعات الطوارئ لفترة طويلة قبل وصول مساعدة 

خارجية. رغم وضوح الدور الذي تلعبه املساعدة اخلارجية، فينبغي أال تتجاهل الوكاالت االستراتيجيات 

يضعها  التي  الرئيسية  األهداف  على  مركزة  تكون  ما  عادة  إنها  إذ  لنفسها  اجملتمعات  طورتها  التي 

السكان املتضررون للتعافي. على سبيل املثال، من الشائع أن يخصص الرعاة مناطق من املراعي ميكنهم 

مناذج  من  مزيداً  أدناه  التوجيهية  واملالحظات  األساسية  املؤشرات  تبرز  القحط.  أوقات  في  استعمالها 

محددة الستراتيجيات التكيف التي يتبعها السكان األصليون.

ظهور اآلفات واألمراض وناقالت األمراض

عند نقل العناصر الغذائية من خارج منطقة متضررة، ثمة خطر حلدوث توريد ألمراض وآفات احملاصيل أو 

احليوانات وناقالت األمراض. تعد اإلدارة السليمة للصحة النباتية أمراً في غاية األهمية لضمان تقليل 

مخاطر حدوث هذا إلى أدنى مدى. 

تعطل األسواق احمللية
قد ينظر في بعض األحيان إلى نقل موارد العلف إلى منطقة متضررة ما باعتباره اختياراَ “سهالً” على 

األقل من الناحية اللوجستية. في واقع األمر، ينبغي عدم وضعه في احلسبان إال بعد استبعاد إمكانية 

املنقولة  املوارد  حتل  فرمبا  أعاله،  املوصوفة  األمراض  مخاطر  إلى  فباإلضافة  محلية.  مبصادر  االستعانة 

من أماكن أخرى محل األغذية التي كان بإمكان املزارعني والتجار احملليني توفيرها مما يوسع نطاق فوائد 

املفيد  من  يكون  قد  احمللية،  األسواق  من  الشراء  حالة  في  املتضررة.  املنطقة  في  أكبر  بصورة  التدخل 

تنظيم شراء العلف على فترات متباعدة ومن أسواق مختلفة بهدف احلد من األثر على أنظمة السوق 

)وجتنب التالعب االنتهازي املمكن باألسعار(.
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اجلدول 6-1 مزايا وعيوب اخليارات املتعلقة بتوفير العلف

العيوباملزايااخليار

•نقل املاشية ميكن أن يستفيد من ممارسات السكان 	
األصليني، على سبيل املثال استعمال 

احتياطات اجلفاف
• ميكن أيضاً أن يتجنب مخاطر مثل انتشار 	

العدوى أو االفتراس أو السرقة 
• ميكن أن يبسط اجلوانب اللوجستية 	

 لتقدمي الغذاء التكميلي واملياه عند احلاجة

• يتطلب موارد كافية تستطيع املاشية 	
الوصول إليها على مسافة مناسبة

• حتتاج أن تكون املاشية في حالة صحية 	
مناسبة للسفر

• احتمال التنافس مع سكان متوطنون على 	
امتداد طرق الهجرة

• في حاالت النزاع، ميكن أن يزيد نقل املاشية 	
من اخملاطر التي ميكن أن يتعرض لها 

أصحابها
• جمع أعداد كبيرة من املاشية ميكن أن يزيد 	

مخاطر اإلصابة باألمراض
• ميكن أن يحد من إمكانية وصول منتجات 	

املاشية للفئات املستضعفة مثل األطفال 
واملسنني

• ميكن أن يؤثر على أنشطة أخرياملتعلقة 	
بسبل العيش في حالة سحب العمالة من 

أجل اإلشراف على املاشية في مكان بعيد

اإلطعام في الطوارئ: 
التوزيع »في املوقع«

• استجابة سريعة لإلبقاء على حياة 	
املاشية املعرضة للخطر

• ميكن أن يستغل بنوك األعالف التي 	
سبق إنشاؤها كجزء لالستعداد ملواجهة 

الطوارئ
• ميكن أن يسفر عن فوائد غير مباشرة 	

لالقتصاد احمللي حيث تتواجد الفرصة 
لالستعانة باملوارد احمللية

• ميكن أن يستهدف قطيعاً أساسياً 	
للماشية يستخدم في التكاثر

• من املمكن أن يعيد متوين مخزون العلف 	
الذي ضاع في الطوارئ

• يتسم بكثافة املدخالت وارتفاع التكلفة	
• يحتاج إلى أن يستمر مادامت حالة الطوارئ 	

مستمرة
• غير مناسب على املدى البعيد	
• يتطلب مرافق آمنة للتخزين والنقل	
• ينطوي على مخاطر استيراد األمراض 	

واآلفات وناقالت األمراض من اخلارج
• االستعانة مبصادر من خارج املنطقة 	
•  ميكن أن يؤدي إلى تعطل األسواق احمللية	

اإلطعام في الطوارئ: 
معسكرات غذاء

• زيادة األمان للماشية وأصحابها	
• في حالة محدودية املوارد في املنطقة، 	

ميكن نقل العلف إلى املعسكر من 
مكان آخر

• فرص للمتعهدين/احلراس للحصول 	
على السيولة النقدية مقابل العمل أو 

العلف مقابل العمل

• يتطلب موقعاً مناسباً مزوداً مبأوى/	
حظيرة؛ وماء وغذاء

• يتطلب مزيداً من التنظيم واإلدارة يفوق 	
ما يتطلبه النقل البسيط؛ كما أنه 

يتطلب موارد لدفع الرواتب، وموارد جللب 
العلف، إلخ

• يتطلب عمالة منظمة تقوم باإلشراف 	
على القطيع وحراسته

• حتتاج أن تكون املاشية في حالة صحية 	
مناسبة متكنها من السفر إلى املعسكر
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توقيت التدخالت

ميكن أن يتم نقل املاشية في مرحلة مبكرة مثل مرحلة التأهب في حاالت الطوارئ البطيئة احلدوث، 

كنوع من أنواع االستعداد. مبجرد الوصول إلى مرحلة الطوارئ/التداعيات املباشرة، فإن نقل املاشية و/

اإلجراءات  أحد  عامة  الطوارئ بصفة  في  اإلطعام  يُعد  يكونا مناسبني.  أن  العلف ميكن  أو معسكرات 

قصيرة األجل التي تتخذ في مرحلتي التداعيات املباشرة أو الطوارئ في كارثة مفاجئة أو بطيئة احلدوث 

وذلك بهدف صيانة أصول املاشية حتى ميكن تنفيذ إجراءات طويلة األجل مثل النقل أو استرداد املوارد 

الطبيعية لعافيتها على نحو يكفي لصيانة املاشية. وفي هذا الصدد ينبغي أخذ املوسمية في االعتبار 

العلف  موارد  فيه  تصير  أن  يحتمل  الذي  التوقيت  تقدير  ذلك  في  مبا  الطوارئ  استجابة  عند تخطيط 

متاحة مرة أخرى بعد الطوارئ )انظر اجلدول 6�2 أدناه(. 

روابط بفصول أخرى

ميكن أن يأتي توفير العلف مكمالً الستجابات طوارئ أخرى قائمة على املاشية خصوصاً تصفية املاشية 

)انظر الفصل الرابع؛ انظر أيضاً دراسة احلالة رقم 4�9 في فصل دراسات احلاالت( حيث تُستبعد بعض 

احليوانات من نظام اإلنتاج مع بذل جهود مثل توفير العلف )واملاء( لضمان جناة املاشية املتبقية، ومثالياً 

حتسينها. وعليه، فإن التنسيق بني املبادرات وبني الوكاالت أمر يحظى باألولوية لتجنب أن يتسبب نشاط 

في تقويض نشاط آخر )انظر الفصل الثالث، املعيار العام الثالث� التنسيق(. كما ميكن أن توفر مبادرات 

العلف دعماً إضافياً مفيداً لتوفير املاشية للعائالت املتضررة من الكوارث )انظر الفصل التاسع(.

جدول 6-2 التوقيت احملتمل لتدخالت تصفية املاشية

البطيئة احلدوثاملفاجئة احلدوثاخليارات

األثار التي 
تلي احلدث 

مباشرة

التعافي 
املبكر

التعافيالطوارئاإلنذارالتأهبالتعافي

نقل املاشية

اإلطعام في الطوارئ: 
التوزيع »في املوقع«

اإلطعام في الطوارئ: 
معسكر للعلف
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أوجه ضعف وقدرات اجملتمعات املتضررة من الكوارث

تنطوي جميع تدخالت الطوارئ على حتديات تتعلق بضمان توجيه املبادرات للفئات األكثر احتياجاً. ونظراً 

ألن املوارد الغذائية تعد سلعة ميكن شراؤها )وتزداد هذه الطبيعة حينما يقل املعروض من هذه املوارد(، فالبد 

أن تكون الترتيبات اللوجستية قادرة على ضمان وصولها إلى اجلهات املقصودة. وفي حالة عدم كفاية هذه 

الوسائل الرقابية: 

• فمن املمكن أن يقوم أشخاص أغنى أو أقوى في اجملتمع باستهالك كميات يفوق استهالك الفئات األخرى 	

للموارد الغذائية على ماشيتهم التي تعاني من مخاطر أقل؛ 

• رمبا يحدث حتويل ملسار شحنات العلف وبيعها بواسطة أشخاص ال يربون ماشية. 	

تربي  التي  فاألسر  البعيد.  املدى  على  الكوارث  من  تضررت  التي  العائالت  باختالف  التكهنات  تختلف 

املاشية على مدى أجيال رمبا تكون قد تأثرت على نحو يجعل من املاشية اختياراً غير عملي بالنسبة 

لهم بعد التعافي. البد أن تدرس كافة برامج التدخل دراسة متأنية مشروعات كسب سبل العيش التي 

يرجح أن تستطيع العائالت العمل بها في املستقبل. وهذا ينطبق بصفة خاصة على تلك التدخالت 

تغذية  تنطوي  ال  العلف.  موارد  توفير  مثل  الكارثة  امتداد  على  املاشية  أصول  حفظ  إلى  تهدف  التي 

احليوانات أثناء الكوارث على فائدة تُذكر إذا كان االختيار الوحيد املتاح للعائالت بعد انتهاء الكارثة هو 

التخلي عن امتالكها. 

      بالنسبة جلميع املبادرات القائمة على املاشية في الطوارئ، فإن األدوار احملدد للجنسانية من حيث 

التدخالت. في بعض اجملتمعات، يتم  أن تؤخذ في االعتبار عند تصميم  وإنتاجها ينبغي  املاشية  رعاية 

تنفيذ العديد من األنشطة املرتبطة بإدارة املاشية بواسطة النساء اللواتي بدورهن ال يستطعن دائماً 

حصاد نصيب عادل من الفوائد املتولدة عن تلك األنشطة. فعادة ما تقع مهام حلب احليوانات املنتجة 

العائلة بصورة غير  أفراد  للحليب/املزدوجة االستخدام وتنظيف حظائر احليوانات على عاتق اإلناث من 

متوازنة. فضالً عن ذلك، فإن جمع العلف وإدارته ميكن أن يتضمن واجبات شاقة على النساء والفتيات. 

ولهذا السبب، البد أن حترص برامج الطوارئ ذات العناصر املوجهة نحو تأمني إمدادات العلف حرصاً خاصاً 

على أال تتهاون األنشطة اإلضافية لإلدارة التي قد تتطلبها التدخالت في مصالح النساء وأال تؤثر سلبياً 

على العبء اليومي من العمل الذي تقوم به النساء أو أي فئات مستضعفة أخرى في اجملتمعات املتضررة.

      في حالة العائالت املتضررة بفيروس العوز املناعي البشري/اإليدز، فرمبا تكون إتاحة العمالة قد تضررت 

بشدة. في هذه احلاالت قد يتطلب تنفيذ بعض أنشطة الغذاء التكميلي مدخالت عمالة ال تستطيع 

العائالت املتضررة تقدميها. على الناحية األخرى، فإنه بالنسبة للتدخالت األخرى القائمة على املاشية 

التي يناقشها هذا الكتاب، فإن تأمني جناة القطيع الذي متلكه األسرة ميكن أن يصون نظاماً غذائياً مغذياً 

للمتضررين من خالل توفير منتجات املاشية. وإذا كانت هذه هي احلالة فإن نقل املاشية ميكن أن يحد 

الوصول إلى هذه املنتجات ومن ثم يعود بأثر سلبي على النظام الغذائي لألشخاص املتعايشني مع اإلصابة 

 بفيروس العوز املناعي البشري وكذلك فئات مستضعفة أخرى مثل األطفال واألمهات احلوامل/املرضعات. 

      ينبغي النظر أيضاً في قضايا األمان واحلماية. رمبا توصم أوضاع الطوارئ بحالة من انعدام القانون 
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والنزاع املدني حتى إذا لم تكن هذه الطوارئ قد نشأت مباشرة نتيجة لصراع. لذا، ينبغي أن تسفر البرامج 

الناجحة إلطعام املاشية عن استرداد أو زيادة القيمة األصلية للماشية حتى إنها تصبح أكثر جاذبية 

للنهب. قد تكون معسكرات العلف التي جتمع أعداداً كبيرة من املاشية موضع إغراء للصوص وخصوصاً 

في األماكن غير اآلمنة. ورمبا ال ميتلك أفقر أصحاب املاشية القدرة على التعامل مع سرقة ماشيتهم، 

ومن ثم ينبغي أن جتري البرامج دراسة متأنية لكيفية ضمان مواصلة حماية احليوانات ذات الصلة. وفي 

مثل  أخرى  تدخل  اختيارات  إلى  اللجوء  املناسب  من  يكون  فرمبا  احلماية،  إمكان ضمان هذه  حالة عدم 

تصفية املاشية. في حالة نزوح أعداد كبيرة من البشر وانتقالهم مع ماشيتهم إلى معسكرات، فرمبا 

تتوفر مراع خارج املعسكر، ولكنها تكون معرضة خلطر العنف أو عدم األمان الشخصي، وفي هذه احلالة 

رمبا يكون من املناسب إمداد املعسكر أو منطقة قريبة بالعلف . 

      ينبغي أن يؤخذ أثر مبادرات العلف اخملططة على البيئة في االعتبار. متثل املاشية، بدرجة كبيرة أو 

صغيرة، عبئاً على النظام البيئي الذي نعيش فيه من خالل استهالكها ملوارد العلف وكذلك من خالل 

توليد الفضالت في األنظمة األكثر تركيزاً. وفي احلاالت التي تتضرر فيها األنظمة البيئية تضرراً شديداً 

هذه  وفي  التعافي.  أثناء  وكذلك  القصير  املدى  على  العبء  هذا  آثار  تتفاقم  أن  ميكن  الطوارئ،  بسبب 

التي  البرامج  مثل  البشر  عيش  بسبل  املتعلقة  البرامج  خدمة  جدوى  حول  شكوك  تبرز  رمبا  األحوال، 

تعمل على إدخال حتسينات على تغذية املاشية التي تشجع على سرعة إعادة إنشاء قطعان املاشية. 

في الوقت نفسه، ميكن أن يساعد نقل املاشية إلى مكان بعيد عن املناطق املتدهورة بشدة على حمايتها 

من ضرر أكبر. ينبغي مراعاة التكاليف البيئية لنقل املاشية أو العلف عند دراسة األثر البيئي لألنشطة 

احملتملة� في بعض األحوال قد تكون التكلفة البيئية لنقل العلف أكبر من الفائدة التي تعود عن نقل 

املاشية، وفي أحوال أخرى قد يكون أقل. كما ينبغي أن تأخذ مبادرات توفير العلف في االعتبار إتاحة املاء 

الالزم إلعالة املاشية )انظر الفصل السابع(. 

      كذلك ميكن أن تستفيد اجملتمعات التي متتلك ماشية من معرفة سكانها األصليني وقدراتهم على 

السكان  يتبعها  التي  املبكر  اإلنذار  آليات  )باستخدام  توقعها  األحيان  بعض  وفي  للطوارئ  االستجابة 

األصليون(. إن ما ميتلكونه من معرفة ومهارات في إدارة املاشية يعني أنهم قادرون على اختيار احليوانات 

املناسبة التي تستطيع االستفادة من برامج اإلطعام من أجل حفظ قطيع تكاثري أساسي. رمبا ميتلكون 

معرفة مكثفة بتوفر العلف وأنسب أنواع العلف التي ميكن شراؤها و/أو تخزينها. كذلك من املمكن أن 

 يكونوا قادرين على التفاوض من أجل الوصول إلى مراٍع مجاورة من خالل شبكة العالقات االجتماعية. 

املعايير الدنيا
القسم األول: معايير عامة للغذاء

قبل القيام مببادرات تغذية في الطوارئ، ينبغي إجراء دراسة متأنية جلدوى االختيارات اخملتلفة كما هو 

موضح في الشكل 6-1 جنباً إلى جنب مع دراسة أنسب ما ميكن استهدافه من املاشية.
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غذاء
 ال

املؤشرات األساسية
• أن يواصل املستفيدون 	 إال في حالة وجود فرصة كبيرة  العلف  ال يتم بدء تنفيذ أنشطة لتوفير 

قدرتهم على تربية املاشية وإدارتها بعد انتهاء الطوارئ )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 

• أصحاب 	 من  كاملة  مبشاركة  الفصل  هذا  في  املستعرضة  االختيارات  على  قائمة  خطط  وضع 

احملتمل  والتعطل  احمللية  واملصادر  األصليني  للسكان  التكيف  استراتيجيات  ومراعاة  املصلحة 

لألسواق احمللية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 

• يقوم استهداف املاشية فيما يتعلق بتوفير العلف على حتليل حالة احليوانات وفرص جناتهم من 	

التوجيهية  )انظر املالحظة  الطوارئ واالنتفاع منهم في إعادة بناء أصول املاشية في املستقبل 

رقم 3(. 

• يأخذ التقييم والتخطيط في االعتبار سياق السياسات وقيود محتملة للسياسات قد تؤثر على 	

الوصول إلى العلف واملراعي )انظر املالحظة التوجيهية رقم 4(. 

مالحظات توجيهية

العائالت  بعض  تكون  قد  املستقبل:  في  وإدارتها  املاشية  تربية  املستفيدون  يستطيع   .1

معرضة خملاطر فقدان ما لديهم من أصول املاشية على املدى البعيد عقب الطوارئ� سواء ألنهم 

فقدوا عدداً أكثر من الالزم من املاشية أو أن أفراد العائلة القادرين على العمل منهم تضررت بسبب 

املوت أو الهجرة أو سوء احلالة الصحية إلى املدى الذي ال يعودون فيه قادرين على تربية ماشية. على 

الوكاالت قبل البدء في تنفيذ تدخالت تساعد على اإلبقاء على حياة املاشية على املدى القصير 

أن تكون لديه ثقة معقولة بأن العائالت املستفيدة ستكون قادرة على تربية املاشية وإدراتها على 

املدى البعيد، وذلك باستخدام عمليات صنع القرار اجملتمعية في استهداف أنسب املستفيدين. 

واألسواق  األصليني  للسكان  التكيف  استراتيجيات  على  قائمة  تشاركية  خطط   .2
السكان  يتبعها  آليات  لديها  للماشية  املالكة  اجملتمعات  فإن  أعاله،  مذكور  هو  كما  احمللية: 
األصليون في التكيف مع حاالت نقص العلف . وينبغي بقدر اإلمكان أخذ هذه االستراتيجيات في 

االعتبار و/أو تقويتها/االستفادة منها. وفي حالة تواجد آليات للتكيف ولكنها غير مطبقة، فالبد 

من إجراء حتليل دقيق للسبب وراء ذلك قبل التقدم في تنفيذ التدخالت. كما ينبغي دعم األسواق 

احمللية  األعالف  منتجات  تقييم  ينبغي  للعلف.  نقل  أو  شراء  عملية  بأي  تقويضها  وعدم  احمللية 

)يقتضي الوضع املثالي القيام بذلك كجزء من االستعداد قبل بدء الطوارئ� انظر الفصل الثالث، 

التأهب  مبادرات  من  كجزء  احمللية  العلف  بنوك  تُنشأ  احلاالت،  بعض  في  السابع(.  العام  املعيار 

ملواجهة الكوارث، وميكن أن توفر مصدراً محلياً قيماً للغذاء في الطوارئ )انظر دراسة احلالة رقم 

6�5 في فصل دراسات احلاالت(. يتضمن امللحق رقم 6�1 قائمة مرجعية لتوجيه عملية التقييم 

والتخطيط.

املعيار العام األول لتأمني إمدادات العلف: التقييم والتخطيط

تقييم اختيارات تأمني إمدادات العلف وفقاً لالحتياجات واملمارسات والفرص املتاحة محلياً.
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هل هناك نقص في علف املاشية؟

 هل يتبع السكان األصليون
استراتيجيات لنقل املاشية؟

هل هي كافية؟
 هل هذه االستراتيجيات

نافذة؟

عدم اتخاذ أي
إجراءات 

 انظر أيضًا
 الصفحة التالية
للتغذية التكميلية

 هل النقل المدعوم من الخارج لن يتأثر باألسباب
وراء عدم تطبيق استراتيجيات السكان األصليين؟

هل تتوفر أماكن مناسبة بها موارد كافية للنقل الذي يتم
 دعمه، وهل من المرجح أال تتأثر هذه األماكن بالطوارئ 

الحالية؟

هل يمكن تلبية احتياجات الماشية
(الماء، المأوى، الرعاية البيطرية) هناك؟

 هل من السهل نقل الماشية وهل تمتلك
القوة الكافية لالنتقال؟

هل تقل مخاطر اإلصابة باألمراض أو على
 األقل تتساوى المخاطر في ذلك المكان 

مع المكان الحالي؟

هل يمكن اإلشراف على الماشية بدون
 وجود أثر سلبي على األنشطة األخرى 

المتعلقة بسبل العيش؟

هل يمكن تجنب فرص حدوث نزاع مع
السكان في المكان الذي سيتم النقل إليه 

نقل الماشية

=  = الالمفتاح : نعــم

ميكن ببساطة أن تعني نتيجة “عدم اتخاذ أية إجراءات )إال في حالة إمكانية معاجلة مسائل معلقة(” احلاجة  مالحظات:   
إلى مزيد من التدريب وبناء القدرات حتى ميكن اإلجابة بـ “نعم” على األسئلة األساسية وليست النتيجة أنه   

ينبغي عدم القيام بأي تدخالت.   
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هل هناك نقص في علف املاشية؟

انظر الصفحة
السابقة 

 هل الممارسات التي يتبعها السكان األصليون
فيما يتعلق بالتغذية التكميلية كافية لتلبية

االحتياجات أم أنها غير موجودة؟ 

 هل يتوفر التمويل الكافي لتوفير تغذية تكميلية
 كافية لتحقيق األهداف التغذوية طوال

مدة الطوارئ؟

هل يمكن تأمين مصادر العلف وتخزينها ونقلها

هل تتوافر مصادر محلية للعلف؟

هل تتوفر مصادر خارجية
مناسبة؟

هل تتوفر وسائل النقل؟

هل تتوفر أنظمة كافية للدعم اللوجستي
واإلشرافي واإلداري للعملية؟ 

 هل يمكن إرساء عمليات توزيع
آمنة تتم بإدارة المجتمع؟

اإلطعام في الطوارئ

التفكير في إقامة معسكر
 للعلف 

عدم اتخاذ أي إجراءات
(إال في حالة إمكانية
معالجة مسائل معلقة)

الشكل 6-1 شجرة صنع القرار لالختيارات املتعلقة بالعلف
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العلف  أو  املاء  التكيف مع نقص  بقدرة على  احليوانات  أنواع  تتميز بعض  املاشية:  استهداف   .3
والتعافي منه بصورة تفوق حيوانات أخرى. ووفقاً للوضع، فإن بعض احليوانات قد تكون أقل احتياجاً 

بينما  إضافي.  علف  توفير  بدون  الطوارئ  من  النجاة  على  القدرة  لديها  أن  تُعتبر  إذ  للمساعدة 

تعتبر حيوانات أخرى أكثر أهلية لتلقي املساعدة، بينما البعض اآلخر، وهي احليوانات األكثر عرضة 

للخطر، فيرى أن جناتها أمر مستبعد في ظل املوارد املتوفرة لتغذيتها. تكاد تكون املوارد الالزمة 

النادر أن  لتنفيذ التدخالت املرتبطة بالعلف في الطوارئ محدودة دائماً. ونتيجة ذلك، فإنه فمن 

ميكن تسديد احتياجات كل حيوانات القطيع، وينبغي جعل االستهداف مقتصراً على احليوانات 

األكثر قيمة. وهذا يعني من الناحية العملية املاشية ذات اجلودة التكاثرية العالية ورمبا احليوانات 

العاملة أو احليوانات التي ميكن أن حتتفظ بقيمة سوقية معقولة مع وجود أدنى حد من اإلطعام 

. وينبغي أن يقوم هذا االستهداف على التخطيط التشاركي مع اجملتمعات املستفيدة لضمان أن 

تعكس فصائل احليوانات اخملتارة احتياجات الفئات واألعراق املستضعفة التي ميكن أن يؤثر عليها 

نقص العلف بأشكال مختلفة. 

بإمكانية  يتعلق  فيما  السياسات  املبدئي سياق  التقييم  يحلل  أن  ينبغي  السياسات:  سياق   .4
انتقال  أو  للمراعي  الوصول  إمكانية  املوجودة على  القيود  أن يشمل  للغذاء. وهذا ميكن  الوصول 

)على سبيل  أو شرائه  العلف  دون حركة  أي عقبات حتول  عن  مناطق جديدة فضالً  إلى  املاشية 

املثال اإلجراءات الداخلية املتعلقة بالشراء التجاري(. ينبغي أن يغذي هذا التحليل خطط التنفيذ 

)انظر  صلة  ذات  مناصرة  أنشطة  أي  عليه  تقوم  الذي  األساس  مناسباً  يكون  حسبما  ويشكل 

الفصل الثالث، املعيار العام الثامن(. 

القسم الثاني: نقل املاشية

املؤشرات األساسية
• آليات وعمليات فعالة لضمان إدماج مشاركة اخلبراء احملليني واملستخدمني النهائيني في تصميم 	

البرنامج من املراحل األولى )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 

• املاشية 	 حتركات  في  املشاركة  على  قادرة  ستكون  التي  واملاشية  البشر  لفئات  االنتباه  توجيه 

واالنتفاع منها )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 

• معاجلة النتائج الفرعية )تشتت األسرة، التناقض مع أنشطة التعافي األخرى( للتحركات املقترحة 	

للماشية أثناء تصميم البرنامج )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(.

• منطقة 	 قصور  مواجهة  على  قدراتها  حيث  من  املقترحة  املقصودة  للجهات  السليم  التقييم 

الكارثة في دعم املاشية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 3، و4، 5(. 

• دمج استراتيجيات اخلروج )فرص للتصرف أو الرجوع( في البرنامج )انظر املالحظة التوجيهية 6(. 	

املعيار األول لنقل املاشية: دعم بدء حتركات املاشية

استراتيجيات  من  واالستفادة  املترتبة  للفوائد  دقيق  تقييم  على  املاشية  نقل  ترتيبات  تقوم 

السكان األصليني للتكيف. 
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حتدد القائمة املرجعية للتقييم في امللحق رقم 1�6 القضايا الرئيسية املطلوب مراجعتها عند النظر 

في دعم مبادرات نقل املاشية. وهذه القضايا ميكن أن تؤثر على القرارات املتعلقة باملشاركة ومن ثم ميكن 

توظيفها في مساعدة األسر على حتديد ما إذا كان نقل املاشية اختياراً مجدياً ملاشيتهم.

مالحظات توجيهية

وراسخة  ُمثبتة  تقليدية  تكيفية  استراتيجية  املاشية  نقل  يعد  احمللية:  اخلبرات  استيعاب   .1
منذ تاريخ طويل. البد أن تدرك أية محاوالت خارجية لدعم هذه املبادرات بأن اخلبراء في تنفيذها 

موجودين في اجملتمع احمللي ولديهم مهارة في تقييم اإلمكانات الكامنة للمرعى املقصود فضالً 

األفراد� من خالل  املهم ضمان حتديد هؤالء  من  الصلة.  ذات  واالجتماعات  البيئية  االعتبارات  عن 

توافق آراء اجملتمع وآراء اخملبرين الرئيسيني� ودمجه في املناقشة والتخطيط. في حالة النظر في 

تبني  عدم  وراء  وجيهة  أسباب  توجد  فرمبا  الطوارئ،  من  حادة  مرحلة  أثناء  املاشية  بنقل  القيام 

السكان احملليني لالستراتيجية بالفعل. من املمكن أن تسفر دراسة هذه القضايا من منظور اخلبراء 

احملليني عن مؤشرات قيمة تساعد على إرساء تدخالت أخرى أكثر مالءمة. 

االستهداف في جوهره هو عملية  املشاركة:  قرار شخصي بشأن  اتخاذ  املساعدة على   .2
ضمان أن تلبي فعلياً الفوائد احملتملة لتدخل ما احتياجات أولئك املشاركني )من البشر واحليوانات( 

أصحاب  من  متنوعة  أنواع  الطوارئ  في  املاشية  نقل  تدخالت  من  يستفيد  أن  املمكن  من  فيها. 

املاشية ولكن ينبغي وضع الشروط املسبقة التالية في االعتبار: 

• البد من دعم األسر للقيام بتقييم واقعي لقدراتهم املرجحة على إعادة تأسيس مشروع املاشية 	

بعد الطوارئ. ينبغي أال تشارك في مبادرات نقل املاشية األسر التي تضررت بشدة من الطوارئ 

لدرجة يستبعد معها أن تواصل النشاطات املتعلقة باملاشية فيما بعد. فهذا سيمكنهم من 

التركيز على االختيارات البديلة للتعافي. ينبغي أن يتم هذا الدعم بقيادة املؤسسات اجملتمعية 

التي لديها معرفة ذات صلة باملهارات واألصول التي متتلكها األسر املعنية. 

• البد من مراعاة دور املاشية باعتبارها مكوناً من مكونات أخرى الستراتيجية سبل عيش العائالت. 	

الشحيحة  املوارد  ممارسة ضغط مبالغ على  املاشية في  نقل  املشاركة في مبادرات  تتسبب  قد 

التي متتلكها األسرة املتضررة مع وجود عواقب غير مباشرة لصيانة وإعادة تأسيس أنشطة سبل 

عيش متضررة أخرى. بصفة عامة يعد نقل املاشية أكثر مالءمة للعائالت التي تعتمد على املاشية 

اعتماداً كبيراً. 

• ينبغي أن تعكس املشاركة القيمة النهائية للحيوان. إن بيع احليوانات ذات القيمة املنخفضة أو 	

االقتصادية،  اجلدوى  األفضل من حيث  االختيار  عادة  أخرى سيعد  بطرق  فيها  التصرف  أو  ذبحها 

وعلى األكثر بسبب املنافسة على املوارد الشحيحة التي تقدمها للحيوانات ذات القيمة املرتفعة.

• النقل مهما بلغت قيمتها 	 أو اجلريحة من عملية  املريضة  أن تستفيد احليوانات  من غير املرجح 

النظرية. 

• الرعي. ومن ثم، يعد 	 إلى صراع مع املستخدمني األصليني ملورد  املاشية  أن يؤدي نقل  من املمكن 

التفاوض مع كافة أصحاب املصلحة أمراً حيوياً. 

توفير املعلومات االستخباراتية: إن أحد اجملاالت احملددة التي تستطيع فيها الوكاالت اخلارجية   .3
)وكذلك احلكومة احمللية( تقدمي مساعدة جوهرية في إرساء املشاركة في نقل املاشية “بأسلوب 

السكان األصليني” هو جمع وتوفير املعلومات االستخباراتية اللوجستية. على سبيل املثال، رمبا 
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يحجم السكان احملليون عن نقل ماشيتهم إلى مواقع تقليدية ألنهم غير قادرين على التأكد من 

إتاحة املوارد الالزمة لدعمها هناك نظراً لطبيعة الطوارئ أو ألسباب أخرى. إذا صارت لديهم الثقة 

في إمكانية حصول ماشيتهم على احلماية واإلعانة الكافيتني سواء في الطريق وعند الوصول، 

فستقل اخملاطر النظرية لتبني استراتيجية نقل املاشية إلى حد كبير.

لتقدمي  املاشية  نقل  لبرامج  املنظمة  املدخالت  نطاق  مد  إلى  حاجة  هناك  تكون  رمبا  املناصرة:   .4
املناصرة نيابة عن العائالت املشردة وحيواناتها. وميكن أن يشمل هذا: 

• خلق تضافر بني الوكاالت احلكومية احمللية واملنظمات غير احلكومية لتقدمي مساعدة تكميلية؛ 	

• التي 	 للمدخالت  أقصى مدى  لتحقيق  اخلدمة  على  التي حتصل  املناطق  في  بالسلطات  االتصال 

تستطيع تقدميها؛ 

• التفاوض مع أصحاب املصلحة اآلخرين في املناطق التي حتصل على اخلدمة )خصوصاً املستخدمني 	

اآلخرين للموارد املرتبطة باملاشية( لتقليل فرص حدوث نزاعات إلى أقصى مدى. 

نقل  مبادرات  تعزيز  على  قادرة  اخلارجية  الوكاالت  تكون  أن  املمكن  من  التكميلية:  املدخالت   .5
الوصول  احملليون  الشركاء  يستطيع  ال  التكميلية  املدخالت  من  مجموعة  بتوفير  وذلك  املاشية 

إليها بأية طريقة أخرى إذا كان ذلك مناسباً. وميكن أن تشمل هذه املدخالت: 

• توفير املاء والعلف أثناء الطريق؛ 	

• التفاوض من أجل احلصول على حقوق االستخدام أثناء الرحلة وعند الوصول؛ 	

• توفير اخلدمات البيطرية في الطريق وفي اجلهة املقصودة؛ 	

• إقامة أو جتديد قنوات التسويق.	

ستكون احلاجة إلى هذه األنواع من املدخالت التكميلية واضحة في العديد من املواقف وميكن أن يكون 

لتوفيرها أثر حاسم على اجلدوى والقبول اإلجمالي لنقل املاشية كاستجابة في حاالت الطوارئ. بيد أنه 

قد مُيثل التنفيذ صعوبات لوجستية أساسية وينطوي على تكاليف مرتفعة. ومن ثم، فمن املهم إجراء 

تقييم سليم للتكاليف والفوائد قبل البدء في تنفيذ نقل املاشية. 

أحد األخطار التي تنطوي عليها مبادرة نقل املاشية هو التركيز على احلاجة الفورية حلماية املاشية   .6
أثناء املرحلة احلادة للطوارئ. بيد أنه ستكون هناك دائماً حاجة أن يقوم مربو املاشية بإعادة إرساء 

استراتيجيات إدارة مستدامة حليواناتهم، وليس من املرجح أن يشمل هذا البقاء في املوقع اجلديد 

البرامج  هذه  في  للمشاركني  احملتملة  البديلة  االستراتيجيات  من حتديد  البد  غير محدود.  ألجل 

التي ميكن تنفيذها أثناء مرحلة التعافي وذلك أثناء التخطيط كما ينبغي تخصيص موارد كافية 

لضمان استكمال هذه االستراتيجيات. وميكن أن تشمل هذه االستراتيجيات: 

• لالستيطان 	 مالءمة  أكثر  أخرى  مواقع  أو  األصلية  املواقع  إلى  وأصحابها  املاشية  لرجوع  ترتيبات 

الطويل األجل؛ 

• دعم إعادة إرساء أسلوب احلياة القائم على الترحال في حالة الرعاة؛ 	

• املساعدة في التصرف في املاشية بتحقيق أقصى استفادة ألوضاع تعافي منتجات املاشية في 	

األسواق وذلك في احلاالت التي لم تعد فيها تربية املاشية إحدى املكونات الفعالة املتعلقة بسبل 

العيش املستدامة.
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القسم الثالث: اإلطعام في الطوارئ

 املؤشرات األساسية

• التعريف 	 إنتاج واضحة  إلى مجموعة من أهداف  بالرجوع  البرنامج  العلف في  تتحدد مستويات 

)انظر املالحظتني التوجيهيتني رقم 1، 2(. 

• التوجيهية 	 املالحظة  )انظر  واستدامتها  البرنامج  ينفذها  التي  العلف  قابلية حتقيق مستويات 

رقم 2(. 

• إعادة متوين مستودعات العلف االحتياطية كجزء من برنامج اإلطعام إذا كان فقدان مستودعات 	

العلف ميثل خطراً مباشراًعلى املاشية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 3(. 

مالحظات توجيهية
أية  ينطوي على  التغذوية ال  الكفاية  أن مفهوم  إدراك  املهم  التغذوية: من  الكفاية  مفهوم   .1
إيحاءات بوجود معايير مطلقة لإلطعام. فالنظام الغذائي الكافي من الناحية التغذوية لإلبقاء 

على حياة احليوان أثناء فترة جفاف متتد شهرين لن يكون كافياً لبقرة تنتج 25 لتراً من احلليب يومياً 

في مزرعة ألبان شبه حضرية. ومن ثم، فمن املهم االتفاق مبكراً على مقومات النتيجة التغذوية 

الكافية في الوضع احلالي )على سبيل املثال، احلد األدنى من “احلصص الغذائية التي تساعد على 

أن  ينبغي  إلخ.(.  التكاثري،  األداء  إعادة حتديد  اجلسم،  وزن  زيادة  إعادة  اجلسم،  وزن  تثبيت  النجاة”، 

يستخدم هذا لتغذية انتقاء االختيارات ووضع التفاصيل التقنية واللوجستية لبرنامج التدخل. 

وضع ميزانية لإلطعام: تخطيط كميات العلف التي سيتطلبها البرنامج مع إيجاد توازن بني   .2
استهالك احليوانات املشاركة واألغذية التي يكون من اجملدي توصيلها إلى منافذ االستعمال. وهذا 

بصفة عامة يتطلب تقديرات لكل من: 

• املتطلبات اليومية من العلف التي حتتاجها األنواع اخملتلفة من احليوانات املشاركة وتتيح للبرنامج 	

حتقيق الهدف املنشود كما هو موضح في املالحظة التوجيهية رقم 1؛ 

• الكميات املتوفرة من العلف التي ميكن توفير مصادرها في نطاق ميزانية البرنامج؛	

• املسافة من مصدر العلف ؛ 	

• فترة استمرار البرنامج املقترح؛ 	

• عدد احليوانات التي ميكن مشاركتها واقعياً؛ 	

• إذا كان عدد احليوانات املشاركة غير كاٍف فرمبا يحتاج البرنامج إلى إعادة تقييم هدفه اإلجمالي 	

)على سبيل املثال قبول أنه سيعمل فقط على استقرار وزن معظم احليوانات وليس إعادة الزيادة 

املعيار األول للتغذية في الطوارئ: مستويات العلف

ينبغي أن تتيح مستويات العلف التي يدعمها البرنامج إمكانية وجود مخرجات إنتاج مناسبة 

وينبغي أن تكون مستدامة طوال عمر البرنامج.
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في الوزن( أو طلب متويل إضافي. إعادة متوين مخازن العلف : من املمكن أن تتعرض مخازن العلف 

للدمار في العديد من الكوارث املفاجئة احلدوث. فإذا كانت خسارة هذه املستودعات ميثل البقاء 

املباشر للماشية، فينبغي أن تتضمن برامج اإلطعام في الطوارئ عنصر 

إعادة متوين هذه اإلمدادات )جنباً إلى جنب مع إعادة إنشاء مرافق التخزين الالزمة( لضمان حماية   .3

أصول املاشية.

املؤشرات األساسية

• واألمراض 	 اآلفات  أمام  احمللية  العلف  ومصادر  املاشية  قطعان  ضعف  ألوجه  كاٍف  تقييم  إجراء 

وناقالت األمراض املستوردة. )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(.

• فحص األعالف التي جُتلب إلى املنطقة املتضررة بحثاً عن مصادر تلوث ذات شأن )انظر املالحظة 	

التوجيهية رقم 2(. 

• املالحظة 	 )انظر  التخزين  ومرافق  النقل  وسائل  وإصحاح  نظافة  لضمان  مرضية  تدابير  تنفيذ 

التوجيهية رقم 3(. 

مالحظات توجيهية

تقييم اخملاطر: رمبا يصعب تنفيذ تقييمات مفصلة للمخاطر في حاالت طوارئ معينة. بيد أنه   .1
من املهم حتديد معظم اخملاطر ذات الشأن التي ميكن أن تهدد مرحلة التعافي قبل إقرار األعالف 

املتضررة  املنطقة  التي واجهتها  السابقة  توفر املشكالت  أن  املمكن  نهائياً. من  إقراراً  املستوردة 

مؤشراً مفيداً للمواضع التي ميكن أن حتدث فيها املشكالت مستقبالً. في حالة اعتبار أن معدل 

اخملاطر مرتفع، فإن استيراد مواد غذائية معينة إلى منطقة مازال ميكن أن يوضع في االعتبار في 

حالة توفر مستوى مقبول من الثقة في التدابير القائمة لفحص وإدارة األعالف ذات الصلة )انظر 

أدناه(. 

مراقبة جودة األعالف املزمع استيرادها: يجب أن تخضع األعالف املزمع استيرادها إلى منطقة   .2
متضررة معينة إلى مراقبة جودة كافية قبل تقدميها. وميكن أن يشمل هذا إجراء فحوص لآلفات 

واإلصابة باألمراض سواء بالعني اجملردة أو باستخدام اجملهر . كما أنه في بعض أنواع العلف رمبا يكون 

من املناسب أيضاً إجراء مزيد من التحاليل اخملتبرية بحثاً عن وجود مواد سامة. على سبيل املثال، 

ميكن أن تكون حبوب الذرة أو وجباتها معرضة ملستوى مرتفع من التلوث بفطريات األفالتوكسني 

األعالف  مع  عادة  يحدث  أمر  وهو  طويلة،  لفترات  وتخزينها  نقلها  احتمال  حالة  في  خصوصاً 

املستخدمة في برامج اإلطعام في الطوارئ. 

ال مُيكن وال يحبذ تنفيذ إجراءات حصرية ملراقبة اجلودة  النظافة واإلصحاح: عموماً  إجراءات   .3

املعيار الثاني لإلطعام في حالة الطوارئ: سالمة العلف

إيالء االهتمام الالزم جلوانب اإلصحاح والصحة النباتية وغير ذلك من جوانب سالمة العلف في 

حالة استيراد أغذية إلى املنطقة املتضررة.
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يقوم  العمل  فريق  من  فرد  أي  على  خاصة  بصفة  فينبغي  ولهذا،   . العلف  توصيل  مواضع  عند 

يتبع  أن  اجلودة  إجراءات مراقبة  بعد تطبيق  إلى منطقة متضررة  نقلها  أو  األعالف  بالتعامل مع 

أن  وميكن  درجة.  أدنى  إلى  التدهور  أو  التلوث  من  مزيد  تقليل مخاطر حدوث  من شأنها  إجراءات 

تشمل هذه اإلجراءات: 

• أن 	 املثالي  الوضع  )ويقتضي  التخزين والشاحنات بني احلموالت  والتنظيف اجليد ألحواض  الغسل 

يتم هذا بواسطة التنظيف بالبخار وإن كان هذا غير ممكن في العديد من احلاالت(؛ 

• التجفيف اجليد ألحواض التخزين والشاحنات بعد تنظيفها؛ 	

• التسجيل السليم للمواد التي يتم حتميلها حتى ميكن جتنب مخاطر عبور العدوى. ينبغي عدم 	

نقل مواد غذائية في شاحنات سبق استعمالها في نقل مواد خطرة مثل الكيماويات الزراعية أو 

الزجاج أو ركام املعادن؛ 

• أدنى حد. على سبيل 	 إلى  نقلها  أو  بتخزينها  يقومون  التي  باملواد  االحتكاك  العمل  فريق  تقليل 

املثال؛ ينبغي أال يسير السائقون فوق شحنة غذائية مكشوفة؛ 

• تغطية شحنات العلف بالتربولني؛ 	

• اتباع أدنى حد ألوقات النقل والتخزين.	

املؤشرات األساسية

• توجد األنظمة اإلدارية وعمليات الشراء أو ميكن تكييفها بني الوكاالت الداعمة لتتيح لها شراء 	

العلف بسرعة )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 

• إجراء تقييمات لتوافر موارد العلف احمللية املناسبة بهدف إدماجها في برنامج اإلطعام في الطوارئ 	

)انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 

• في حالة وجوب استيراد األعالف من خارج منطقة متضررة، يتم احلصول على هذه األعالف من 	

مصادر مستدامة موثوق بها )انظر املالحظة التوجيهية رقم 3(. 

• املالحظة 	 )انظر  املقترحة  العلف  توزيع  شبكة  خدمة  أجل  من  لألمن  دقيقة  تقييمات  إجراء 

التوجيهية رقم 4(. 

• تستفيد آليات التوزيع حيثما أمكن بأنظمة السكان األصليني املوجودة في اجملتمع )انظر املالحظة 	

التوجيهية رقم 5(. 

• التوزيع “في املوقع” وإقامة معسكرات العلف، فإن ضمان سالمة 	 في حالة عدم إمكانية تنفيذ 

وإدارة  الطوارئ  مدة  مدى  على  املعسكر  لدعم  واملوارد  اللوجستيات  وكفاية  والبشر  املاشية 

 .)6 رقم  التوجيهية  املالحظة  )انظر  مستدامة  ملمارسات  عاجلة  إرساء  إعادة  تعزز   املعسكر 

املعيار الثالث لإلطعام في الطوارئ: املصارد وتوزيع موارد العلف

القيام بقدر اإلمكان بشراء  موارد العلف محلياً وتوزيعها بأسلوب آمن وعلى نحو ال يؤدي سوى 

إلى أدنى حد من تعطيل األسواق احمللية والوطنية. 
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مالحظات توجيهية

األنظمة اإلدارية: ال متتلك بعض املنظمات األنظمة املناسبة لشراء العلف )مثالً من جتار القطاع   .1
اخلاص( أو متنع سياساتها الداخلية القيام بذلك. ينبغي صياغة أنظمة قبل بدء الطوارئ إلتاحة 

إمكانية إبرام هذه الصفقات . وقد يشمل هذا قائمة باملوردين احملتملني للغذاء كجزء من تخطيط 

الوكاالت لالستعداد للكوارث )انظر الفصل الثالث، املعيار العام السابع(. 

برامج  في  هائلة  مزايا  عدة  محلياً  املتاحة  األعالف  استعمال  يوفر  محلياً:  املتاحة  األعالف   .2
اإلطعام في الطوارئ: 

• تكاليف النقل تعد منخفضة بدرجة كبيرة رغم أن أسعار الشراء قد تكون مرتفعة في املنطقة 	

املتضررة. 

• يقلل قصر مسافات النقل من احتمال التعرض للسرقة	

• ميكن جتنب االضطرابات التي قد حتدث نتيجة إدخال أغذية مستوردة إلى السوق احمللي )يشير تعبير 	

“مستوردة” في هذا السياق إلى البضائع التي جُتلب من خارج منطقة متضررة وليس بالضرورة من 

خارج القطر(. 

• ميكن ضخ السيولة النقدية إلى االقتصاد احمللي من خالل مشتريات العلف . 	

•  رمبا تتاح فرصة ذات شأن لالستعانة بالعمالة احمللية في نقل األعالف والتعامل معها وتوزيعها. 	

مع  بالفعل  املنفذة  الوكاالت  تنافس  إلى  احمللية  املشتريات  تؤدي  أن  ميكن  األخرى،  الناحية  على 

أصحاب املاشية احملليني ومن ثم يزيد استضعافهم وميكن أن يؤدي إلى تضخم أسعار السوق. 

جلب األعالف من مصادر خارجية: قد تتطلب بعض برامج اإلطعام في الطوارئ استعمال   .3
ذات  غذائية  مركزات  األعالف  هذه  تشمل  أن  وميكن  محلية.  مصادر  من  توفيرها  ميكن  ال  أغذية 

تركيبات تغذوية محددة أو كتل متعددة املكونات التغذوية. في بعض األحيان حتى احلصول على 

هذه العناصر يتطلب االستعانة مبصادر من خارج القطر أو األقطار املتضررة. في أي من هذه احلاالت 

يجب أن تتوفر بالفعل أنظمة نقل و بنية حتتية كافية. وبصفة عامة، كلما زاد الفصل بني مواضع 

اإلمداد واالستهالك، زادت مخاطر حدوث اختالل لإلمدادات. لتقليل هذه اخملاطر إلى أدنى حد ينبغي 

أن تأخذ البرامج في االعتبار: 

• التسليم. 	 انقطاع في  أي  لتغطية  اخملزون  تراكم  تتيح  القطر  داخل  تنظيم مرافق تخزين كافية 

جدير بالذكر أن هذا يستثني اخملاطر املتمثلة في السرقة أو تدهور حالة األعالف في اخملازن؛ 

• حتديد واستعمال أكثر من سلسلة توريد واحدة حتى إنه في حالة انهيار إحداها ال يتوقف البرنامج 	

كلية؛ 

• القصير. فعلى سبيل 	 املدى  الفجوات” على  بدائل محلية ميكن استعمالها كعوامل “ملء  توفر 

الزيتية  البزور  أو  القطن  بزرة  املباشر مثل كعكات  البروتني  األعالف عالية  املثال، ميكن استخدام 

األخرى لتحل محل املركزات املركبة خصيصاً لفترة محدودة؛ 

• تنفيذه 	 عند  املثال  سبيل  على  متضررة�  منطقة  إلى  العلف  لنقل  الراجع”  “التحميل  إمكانية 

نفس  في  املنطقة  خارج  إلى  املاشية  نقل  ميكن  للماشية،  السريع  الشراء/البيع  مببادرة  مقترناً 

الشاحنات التي جتلب العلف . 

• تبني أهداف أكثر تواضعاً لبرنامج اإلطعام في الطوارئ ميكن تلبيتها باالستعانة بالعلف املتوفر 	

محلياً. 

إقامة شبكة توزيع آمنة: يجب أن تظل دائماً مخاطر األمان الشخصي لفريق العمل املستعان   .4
به في نقل العلف لالستعمال في برامج الطوارئ تشغل أهمية كبرى. في أغلب األحوال يصاحب 
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والشاحنات  احلموالت  متثل  أن  وميكن  األمن  انعدام  من  بدرجة  الطوارئ  عن  الناجم  االضطراب 

املستعملة في شبكات التوزيع هدفاً مغرياً للسطو. تتبع معظم وكاالت اإلغاثة الدولية مبادئ 

توجيهية واضحة املعالم فيما يتعلق بهذا األمر وتستطيع بصفة عامة القيام به بفعالية وفي 

أغلب األحوال بالتعاون مع وكاالت األمن احمللية وغيرها. بيد أنه قد يكون من الصعب على املبادرات 

احمللية ضيقة النطاق ذات املوارد احملدودة أن حتقق مستوى مشابهاً من احلماية. 

أنظمة التوزيع اخلاصة بالسكان األصليني: بالقدر املمكن واملناسب، ينبغي أن يدار التوزيع   .5
التوزيع  جلان  )مثل  اآلليات  هذه  مثل  إن  مصممة(.  )أو  موجودة  محلية  أنظمة  بواسطة  ويُنسق 

اجملتمعية املقامة لهذا الغرض أو شيوخ القرى املوجودين أو أنظمة القيادة( ييسر التوزيع املنصف 

للموارد وكذلك استهداف العائالت املستضعفة إذا كان ذلك مناسباً وسبق االتفاق عليه. 

املستفيدين  مع  بالتعاون  وإقامتها  العلف  معسكرات  تخطيط  ينبغي  العلف:  معسكرات   .6
احملتملني مع األخذ في االعتبار قضايا أساسية مثل إمكانية الوصول وتداعيات األمن والتكلفة 

)نقل احليوانات، توفير  الداعمة. في ظل وجود استثمار ذي شأن  والوكاالت  لكل من املستفيدين 

ينبغي  ال  والعاملني(،  األساسية  البنية  تكاليف  احليوانية،  الصحة  توفير خدمات  واملياه،  العلف 

إقامة معسكرات العلف إال إذا كانت املوارد كافية للفترة التي من املتوقع أن تستغرقها الطوارئ. 

وأنواع احليوانات  العلف مربي املاشية املعرضني ألقصى مخاطر  ينبغي أن تستهدف معسكرات 

األكثر قيمة. كما ينبغي تخطيط اإلدارة وفريق العمل مسبقاً كما ينبغي دراسة إمكانية خضوع 

املعسكر لرقابة اجملتمع احمللي/املؤسسات احمللية.
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امللحق رقم 6-1 قائمة مرجعية لتقييم توفير العلف 

الهدف من هذه القائمة املرجعية اخملتصرة أن تكون مبثابة وسيلة مساعدة للتقييم العاجل من أجل 

واألطراف  احمللي  اجملتمع  اخلبرة من كٍل من  إطاراً الستهداف  العلف. وهي متثل  إمدادات من موارد  تأمني 

املشاركة في تقدمي املساعدة في الطوارئ. باإلضافة إلى املوضوعات التي تتناولها هذه القائمة املرجعية، 

املوارد  وإتاحة  احمللي  القبول  للقضايا األساسية مثل  أكثر تفصيالً  تقييم  إجراء  املطلوب  قد يكون من 

والقدرات اللوجستية.

نقل املاشية

أهداف نقل املاشية
• ما هي أنواع املاشية في املنطقة املتضررة التي من املتوقع أن تستفيد من عملية النقل وكيف؟	

• ما الهدف التغذوي الرئيسي من البدء في القيام بنقل املاشية )حد أدنى من النجاة، العمل على 	

وحالة  وزن  إلى  الوصول  التكاثري،  األداء  إعادة  اجلسم،  وزن  زيادة  إعادة  احلية،  احليوانات  وزن  تثبيت 

تصبح فيهما احليوانات قابلة للتسويق(؟

• هل هناك فوائد أخرى يُحتمل أن تترتب على نقل املاشية )مثل احلد من مخاطر األمراض احليوانية، 	

العيش  سبل  استراتيجيات  مع  التعارض  من  احلد  األسواق،  إلى  املاشية  منتجات  وصول  حتسني 

األخرى في املنطقة املتضررة(؟

• ما هو نطاق )عدد كل نوع من احليوانات( النقل املقترح للماشية؟	

• اجلهة 	 في  فيها  )التصرف  األبعد  املدى  على  نقلها  سيتم  التي  للماشية  املتوقع  املصير  هو  ما 

املقصودة، سُتعاد إلى املنطقة املتضررة(؟

حتديد جهات مقصودة ممكنة

• والكمية، 	 )اجلودة،  املاشية  نقل  أهداف  لتحقيق  كافية  املقصودة  اجلهة  في  العلف  موارد  هل 

والقبول(؟

• إن لم يكن األمر كذلك، فهل ميكن تنفيذ البرامج الداعمة )على سبيل املثال توصيل أغذية مركزة 	

أول أو أخر محطة للقطار( تنفيذاً واقعياً وفعاالً في املنطقة؟

• ما املوارد األخرى )مثل املاء واملأوى والرعاية البيطرية( التي قد تكون مطلوبة لدعم املاشية التي يتم 	

نقلها وتتوفر في اجلهة املقصودة؟

• هل من املتوقع أن تتعرض اجلهة املقترحة النتشار أو توابع للطوارئ احلالية في املستقبل؟	

• ما الصراعات احملتملة مع أولئك الذين يعتمدون حالياً على املنطقة املقصودة وهل ميكن أن يقدم 	

البرنامج حالً كافياً لهذه الصراعات؟

•  هل، إذا لزم األمر، ميكن التصرف في احليوانات في اجلهة املقصودة بدون اإلضرار باألسواق املوجودة؟	

لوجستيات التنفيذ

• هل ستكون املاشية املنقولة برفقة أصحابها أم من ميثلونهم؟	

• هل تستطيع العائالت املستهدفة التكيف مع االضطراب الناجت عن نقل ماشيتهم بدون حدوث 	

تأثير ذي شأن على األنشطة األخرياملتعلقة بسبل العيش؟

• احلديدية؛ 	 السكك  الطريق،  مضنية،  طويلة  ملسافات  )سيراً  املاشية  نقل  تنفيذ  سيتم  كيف 
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مجموعات كبيرة أم صغيرة من املاشية(؟

• هل تتوفر املوارد )املالية/املادية( الالزمة لدعم الوسيلة املقترحة لنقل املاشية؟	

• هل أصحاب القطعان واملاشية لديهم القدرة اجلسمانية على االنتقال إلى اجلهة املقترحة؟	

• هل من اجملدي دعم املاشية في الطريق )على سبيل املثال توفير املياه/العلف في مواضع رئيسية 	

في الرحلة(؟

• هل ميكن ضمان أمان أصحاب القطعان واملاشية أثناء عملية النقل؟	

• كيف سيمكن إدارة املاشية املنقولة عند وصولها إلى اجلهة املقصودة؟	

• الرعاية 	 املأوى،  املياه،  )مثل  الزمة  موارد  أي  املقصودة  اجلهة  في  يوفر  أن  للبرنامج  اجملدي  من  هل 

البيطرية( قد تكون غائبة حالياً؟

• في حالة الضرورة هل ميكن إجراء ترتيبات فعالة إلعادة املاشية املنقولة إلى مكانها األصلي؟	

اإلطعام في الطوارئ: التوزيع “في املوقع”

بدالت العلف واجلودة التغذوية

• هل مت وضع أنظمة وبدالت تتناسب مع األهداف احملددة لبرنامج اإلطعام ؟	

• هل تتعامل أنظمة اإلطعام تعامالً واقعياً مع الصعوبات اللوجستية التي ميكن مواجهتها عند 	

محاولة توصيلها للمستفيدين املستهدفني؟

• هل تتعامل أنظمة اإلطعام مع امليزانيات املتوفرة تعامالً واقعياً؟	

سالمة العلف 

• املاشية 	 تعرض  قد  العلف  لتلويث  محتملة  عناصر  الكتشاف  للمخاطر  تقييمات  أجريت  هل 

للخطر؟

• هل إجراءات مراقبة اجلودة التي يستعملها البرنامج في فحص األعالف كافية؟	

• هل تتوافق أوقات تخزين العلف مع احملافظة على سالمة العلف وجودته؟	

• هل تُطبق إجراءات سليمة لضمان كفاية معايير النظافة في وسائل نقل األعالف ومرافق التخزين؟	

مصادر األعالف وتوزيعها

• هل تتسم األنظمة اإلدارية في الوكاالت باملرونة الكافية لتلبية برنامج إمداد متواصل باألعالف؟	

• هل مت اللجوء إلى مصادر محلية للعلف بقدر اإلمكان لتقليل تكاليف النقل إلى احلد األدنى ودعم 	

التجار واملشروعات احمللية األخرى؟

• فئات 	 تعريض  عدم  لضمان  خطوات  اُتخذت  هل  للعلف،  محلية  مصادر  إلى  اللجوء  حالة  في 

أصحاب املصلحة اآلخرين للمخاطر نتيجة لذلك؟

• هل أجري ترتيب إلعادة متوين مخازن العلف املستنزفة أثناء مرحلة التعافي؟	

• هل ميكن حتديد فرص “التحميل الراجع” )تأمني شاحنات حتمل شحنات من املناطق املتضررة وإليها( 	

لزيادة فعالية التوزيع؟

• هل حتظى شبكات التوزيع بحماية من اخملاطر األمنية؟	
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اإلطعام في الطوارئ: معسكرات العلف 
قبول معسكرات العلف وحتديد املستفيدين

• هل ميكن إجراء تقييم سليم لقدرة معسكرات العلف على تلبية االحتياجات الفورية واحتياجات 	

املدى البعيد للفئات املتنوعة للمستفيدين املستهدفني؟

• هل مت تنفيذ إجراءات سليمة لتعريف الفئات املستهدفة مبا تستطيع وما ال تستطيع معسكرات 	

العلف تقدميه والشروط التي تقتضيه املشاركة فيها؟

• هل مت إخطار املستفيدين احملتملني بصورة جيدة باخملاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة املشاركة 	

في املبادرة؟

• هل من املرجح أن يكون املستفيدون احملتملون قادرين على تلبية متطلبات املشاركة في معسكرات 	

العلف )على سبيل املثال توفير العمالة الالزمة لإلشراف على احليوانات، إلخ.(؟

• هل مت وضع إجراءات سليمة لتحديد الفئات املستفيدة وأنواع احليوانات التي ستكون األنسب من 	

حيث االستهداف بإقامة معسكر للعلف؟

اللوجستيات واإلدارة
• هل ميكن اللجوء إلى مصادر محلية ألعمال اإلنشاء واملواد األخرى الالزمة إلقامة معسكر العلف 	

أو ميكن نقلها إلى املوقع بتكلفة ومعدل مخاطرة مقبول؟

• هل تتوفر إمدادات كافية للغذاء واملاء أو ميكن توصيلها وفقاً ملستوى اإلشغال املتوقع للمعسكر؟	

• هل ميكن توفير خدمات دعم مناسبة مثل خدمات الصحة احليوانية؟	

• هل ميتلك املديرون املتاحون مستويات مناسبة للمهارات الالزمة إلدارة املعسكر؟	

• هل تتوفر أنظمة إدارة ميكنها تلبية احتياجات كافة أصحاب املصلحة احملليني ومعاجلة مخاوفهم؟	

• هل ميكن توفير مستويات كافية من العمالة للمعسكر )ينبغي أن تشمل العمالة بقدر اإلمكان 	

املستفيدين املشاركني(؟
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امللحق رقم 6-2 قائمة مرجعية ملتابعة 
وتقييم التدخالت اخلاصة بإطعام املاشية

اإلدارة 
• هل متت صيانة دعم اإلدارة طوال فترة التدخل؟	

• هل حققت إدارة البرنامج أهدافها املتعلقة بنقل املاشية: 	

من حيث األوقات احملددة؛   0  

بدون تعريض املشاركني أو ماشيتهم خلطر األمن الشخصي؛  0  

بدون خلق صراع بني أصحاب املصلحة أثناء العملية؟  0  

• هل مت صيانة إمداد متواصل لألغذية ملعسكرات العلف أو املتلقني الفرادى للتغذية التكميلية؟	

• هل كان من املمكن جتنب املشكالت املتعلقة بتلوث األعالف؟	

• هل حرمت أي من الفئات املستضعفة من إمكانية احلصول على الدعم؟	

• النزاعات بني املستفيدين وغيرهم من أصحاب املصلحة في 	 اإلدارة قادراً على حل  هل كان فريق 

الوقت املناسب وبأسلوب منصف؟

قدرة املاشية على البقاء
• نتيجة للتدخل هل حدث انخفاض ملحوظ في: 	

اختيار املواشي القادرة على البقاء على قيد احلياة؛  0

معدالت نفوق املاشية ألسباب أخرى؛  0

األمناط غير العادية لنقل املاشية ومبيعاتها  0

• املاشية 	 لقدرة  املباشر  التقييم  يتبني من  املعلومات، فهل  في حالة وجود خط أساس من 

على البقاء: 

حتسن مؤشرات حالة األجسام؛   0

ارتفاع في زيادات وزن احليوانات احلية على املدى القصير؛   0

انخفاض معدالت وقوع األمراض؟  0

العواقب االجتماعية
• هل هناك أدلة على: 	

• احلد من استضعاف أصحاب املاشية املتضررين بدون االضطرار للتصرف في حيواناتهم؛ 	

• مربي املاشية يعودون إلى االستراتيجيات املتعلقة بسبل العيش السابقة للتدخل، والتي تنطوي 	

على مساهمة من ماشيتهم؟

آثار بيئية
• هل هناك أي أدلة على أن تنفيذ البرامج املرتبطة بالعلف أدت إلى حدوث ضرر بيئي بسبب: 	

العبور الفعلي للماشية أثناء عملية النقل )الطرق، املمرات، احملاصيل، إلخ.(؛   0

وصول املاشية إلى مناطق االنتقال؛   0

تراكم فضالت املاشية أو مربيها املرافقني لها في مناطق االنتقال؛   0

استخدام املوارد احمللية أو موارد أخرى في تنفيذ برامج التغذية التكميلية؟  0
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مقدمة
روابط ألهداف املعايير LEGSاملتعلقة بسبل العيش 

يرتبط  ثم  ومن  وبعدها،  الكارثة  أثناء  املاشية  أصول  الطوارئ على جناة  في  للماشية  املياه  توفير  يركز 

ارتباطاً وثيقاً بالهدفني الثاني والثالث للمعايير LEGS املتعلقة بسبل العيش، وهما: 

• حماية األصول الرئيسية للماشية في اجملتمعات املتضررة من الكارثة	

• لتوفير 	 الكارثة وبهذا )مشابه  املتضررة من  الرئيسية للماشية في اجملتمعات  بناء األصول  إعادة 

العلف � انظر الفصل السادس( فإنه ميكن اإلبقاء على حياة املاشية الضرورية بواسطة توفير املياه 

كما ميكن إعادة بناء قطعان احليوانات بعد فترة. ميكن لإلطعام توفير العلف أيضاً أن يؤثر على أول 

أهداف املعايير LEGS املتعلقة بسبل العيش� وهو تقدمي مساعدة عاجلة للمجتمعات املتضررة 

من الكوارث عن طريق تدخالت قائمة على املاشية� إلى الدرجة التي يساهم معها اإلبقاء على 

حياة املاشية في اإلمداد الغذائي الفوري للعائالت. 

أهمية توفير املياه للماشية في االستجابة للكوارث

إلى جانب توفير الرعاية البيطرية للحيوانات املصابة واملريضة مرضاً شديدة، فمن املرجح أن يكون توفير 

املياه في الطوارئ مبثابة التدخل الذي ينطوي على أكثر اآلثار املطلوبة مباشرة وال ميكن أن يستغنى عنها 

أصحاب املاشية. في حالة عدم وجود أية مياه، فلن تعيش احليوانات )باستثناء بعض اإلبليات( ألكثر من بضعة 

أيام قليلة. ومن ثم، ففي حاالت الطوارئ التي تتعرض فيها مصادر املياه إلى ضرر شديد، فإن توفير البدائل 

يتصدر قائمة األولويات. حتى في احلاالت التي تتوفر فيها املياه حالياً، فالبد أن تقوم برامج اإلغاثة بتقييم، 

وفي حالة الضرورة، تنفيذ االستجابات املناسبة لألخطار احملتملة واملستقبلية التي ميكن أن تتعرض لها 

مصادر املياه لضمان أال يتسبب نقص املياه في تقويض أعمال اإلغاثة األخرى. رغم أنه ينبغي أن تستوفي 

املياه املقدمة للماشية بعض شروط اجلودة األساسية )انظر املناقشة أدناه(، فإن معايير اجلودة ال ترقى 

 الستخدام البشر، ومن ثم، فإن املاشية تستطيع االستفادة مبصادر املياه التي ال تناسب االستهالك اآلدمي.

خيارات لتوفير املياه

وسائل.  بعدة  توصيلها  وميكن  مصادر  عدة  طريق  عن  تتوفر  أن  ميكن  ولكنها  متجانسة  سلعة  املاء 

وهذا ميكن أن يؤدي إلى تعقيد اختيار التدخالت املناسبة التي ستكون قادرة على التوفيق بني العرض 

)يتزايد  واالستدامة.  التكلفة  فعالية  حيث  من  اخليارات  أنسب  اختيار  من  البد  كقاعدة  والطلب. 

االهتمام باستخدام االستجابات القائمة على السيولة النقدية في الطوارئ مبا في ذلك البديل لتوفير 

ألولوياتهم  وفقاً  املاشية  لدعم  اجملتمعات  أو  لألفراد  النقدية  السيولة  تُعطى  حيث  للماشية  املياه 

اإلطار 2�2 في  انظر  اجملتمع.  التي ينظمها  املشتركة  املبادرات  و/أو  القطاع اخلاص  وباستعمال خدمات 

دراسة  من  البد  لذا  ومكلفة،  ملحة  تكون  ما  غالباً  املياه  توصيل  إلى  احلاجة  أن  بيد  الثاني(.  الفصل 

القصير.  املدى  على  األقل  على  بالشاحنات،  املياه  توصيل  مثل  مستدامة  غير  بوسائل   االستعانة 

مواقع تواجد املياه

يكاد يعد توفير مواقع تواجد املياه بثبات أفضل احللول اجملدية والطويلة املدى ملشكلة نقص املاء مقارنة 

باالختيار الرئيسي اآلخر )توصيل املياه بالشاحنات، انظر أدناه(، بشرط أن يكون من اجملدي تنفيذ خطة 

إلدارة استعمالها بصفة مستدامة. من املمكن أن تتخذ نقاط توصيل املياه عدداً من األشكال اخملتلفة 
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مثل اآلبار وُحفر املياه وأنظمة حصاد املياه السطحية )مثل فحص السدود وحاويات التخزين(. بيد أن 

املبادئ التي تقوم عليها والقضايا التي يجب معاجلتها عند إدارتها بصورة فعالة عادة ما تكون واحدة 

مبعناها الواسع. 

      في الطوارئ ميكن أن تتاح مواقع املياه ألصحاب املاشية بإحدى الطرق الثالث التالية: 

• حتسني إدارة مواقع املياه املوجودة لتوفير نطاق استعمال أوسع للسكان املتضررين؛ 	

• وإعادة تأهيل مواقع املياه املوجودة ولكنها في حالة متدهورة؛ 	

• وإقامة مواقع تواجد ماء جديدة. 	

أو  املياه  بسبب عدم كفاية  بأقل تكلفة ولكنه قد ال يكون مجدياً  املناهج عادة  أول هذه  تنفيذ  ميكن 

بسبب تعقيد مسألة تلبية احتياجات املستخدمني املوجودين واجلدد. 

املياه مشكلة.  التعارض بني احتياجات السكان من البشر وماشيتهم من        كذلك ميكن أن يكون 

ولكن هذا األمر قد ميثل مشكلة أقل مقارنة بعمليات توصيل املياه بالشاحنات عندما تكون هي املصدر 

الوحيد للمياه. سيمكن باإلدارة والتخطيط اجليدين إقامة شبكة لتوصيل املياه ميكن أن تلبي احتياجات 

كليهما. 

توصيل املياه بالشاحنات
ينبغي عموماً اعتبار توصيل املياه بالشاحنات آخر التدخالت التي ميكن اللجوء إليها في املراحل األولى 

من الطوارئ فقط. فهو يعد باهظ التكلفة وغير فعال من حيث املوارد ويتطلب عمالة مكثفة. بيد أنه 

نظراً للطبيعة احلرجة آلثر اجلفاف على املاشية، فإنه يصبح في بعض األحيان احلل الوحيد الذي ميكن 

اعتبار  هي  فالقاعدة  ثم،  ومن  القصير.  املدى  على  احليوانات  حياة  على  لإلبقاء  عاجلة  بصورة  تنفيذه 

توصيل املياه بالشاحنات تدخالً مؤقتاً سيتم إحالله بوسيلة أخرى لتوفير املياه بأسرع ما ميكن. وميكن 

أن تشمل هذه التدخالت التالية نقل القطعان )على املدى القصير/املتوسط( )انظر الفصل السادس( 

وإعادة تأهيل مواقع تواجد املياه أو إعادة إنشائها )على املدى املتوسط/الطويل(، كما هو موضح أعاله. 

      يعد توصيل املياه بالشاحنات تدخالً يتطلب مدخالت لوجستية كبيرة. وعليه، فالبد من إيالء اهتمام 

وانتباه كبير للتخطيط واإلدارة املستمرة للعمليات التي تقوم بها الشاحنات. وهذا يشمل احلاجة إلى 

متابعة املوقف حسب تطوره وما إذا كان باإلمكان اإلبقاء على الطرق مفتوحة وكذلك حماية السائقني 

وبقية فريق العمل من التغّيرات في املوقف األمني، وكيف ميكن صيانة احلاويات صيانة فعالة. 

      يلخص اجلدول 7�1 مزايا وعيوب اخليارات اخملتلفة لتوفير املياه. 
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اجلدول 7�1 مزايا وعيوب اخليارات املتعلقة بتوفير املياه

العيوباملزايااخليار

إدارة أفضل ملصادر 
املياه املوجودة

اختيار غير مكلف نسبياً يحقق 	•
أقصى استفادة من الفرص واملصادر 	•

املوجودة
ميكن عادة تنفيذه بصورة عاجلة استجابًة 	•

للطوارئ

• غالباً ما تكون فرص حتقيق ذلك على أرض 	
الواقع محدودة

• ميكن أن يتسبب في صراع بني الفئات 	
املوجودة واملستخدمني اجلدد

إعادة تأهيل مصادر 
املياه املوجودة

يحتمل أن يكون أرخص من اخليارات 	•
األخرى لتوفير املياه

قد توجد بالفعل هياكل وأنظمة إدارة 	•
ملصدر املياه

حل طويل املدى ميكن أن يستمر بعد 	•
انتهاء الطوارئ

من املمكن أن يوفر املاء لتلبية 	•
احتياجات كل من املاشية والبشر

• رمبا تظل أسباب التدهور األصلية موجودة 	
أو تواصل احلدوث

إقامة مواقع مياه 
جديدة

من املمكن أن يوفر مصدراً جديداً للماء 	•
للسكان أثناء الطوارئ وبعدها في 

منطقة تعاني احتياجاً فورياً
من املمكن أن يوفر املاء لتلبية 	•

احتياجات كل من املاشية والبشر

• أكثر تكلفة من إعادة التأهيل ويتطلب 	
استثمار رأس مال كبير للغاية

• حتديد املوقع قد يكون صعباً في حاالت 	
)الطوارئ( القصيرة األجل

• البد من وضع منظومة إدارة محلية 	
متفق عليها للحيلولة دون حدوث صراع 
ولضمان تساوي فرص إمكانية الوصول 

فضالً عن ضمان االستخدام املستدام 
ملصدر املياه والبيئة احمليطة.

توصيل املياه 
بالشاحنات

ميكن أن يسدد بصورة عاجلة 	•
 االحتياجات الفورية إلى املياه

ميكن أن يستفيد من املياه التي ال ترقى 
جودتها لالستهالك اآلدمي

• مكلف وغير فعال من حيث املوارد� قد 	
يكون من األنسب نقل املاشية إلى مصادر 

املياه
• مكثف من حيث العمالة ومعقد من 	

الناحية اللوجستية
•  غير مستدام� حل مؤقت فقط	

تتزايد احتماالت التعارض بني 
• احتياجات البشر واملاشية من املياه	
• يتطلب وجود منظومة إدارة محلية 	

لضمان تساوي فرص احلصول على املياه
• احتمال حدوث صراع مع املستخدمني 	

املوجودين ملصدر املياه
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توقيت التدخالت
كما هو مذكور أعاله، فإن توصيل املياه بالشاحنات يعد من اإلجراءات قصيرة املدى التي ميكن أن تكون 

مناسبة في مرحلة التداعيات املباشرة )في الطوارئ املفاجئة احلدوث( أو مرحلة الطوارئ )في الطوارئ 

البطيئة احلدوث(، ولكن ينبغي عدم استمرارها بعد انتهاء أي من هاتني املرحلتني نظراً ألنها تدخل مرتفع 

في  تنفيذه  أيضاً  ميكن  مياه  إقامة مصادر  أو  تأهيل  إعادة  فإن  النقيض،  على  وغير مستدام.  التكلفة 

املراحل التالية، بل وينبغي مثالياً ربطه بالبرامج الطويلة األجل لتنمية املياه في املنطقة، كما هي احلال 

مع حتسني إدارة مواقع تواجد املياه. ال ينبغي وضع إقامة مصادر ماء جديدة في االعتبار إال إذا كانت مصادر 

املياه احلالية املتدهورة غير كافية أو لم تعد تصلح إلعادة التأهيل )انظر اجلدول 7�2 أدناه(.

روابط بفصول أخرى
التغذية   خصوصاً  املاشية  على  قائمة  أخرى  طوارئ  الستجابات  مكمالً  املياه  توفير  يأتي  أن  ميكن 

التكميلية )انظر الفصل السادس( وتصفية املاشية )انظر الفصل الرابع( حيث تُستبعد بعض احليوانات 

من منظومة اإلنتاج مع بذل جهود مثل توفير املياه والعلف لضمان جناة املاشية املتبقية. وعليه، فإن 

التنسيق بني املبادرات وبني الوكاالت أمر يحظى باألولوية لتجنب أن يتسبب نشاط ما في تقويض نشاط 

آخر )انظر املعيار العام الثاني وكذلك الفصل الثالث(. كما ميكن أن يأتي توفير املياه للماشية مكمالً 

بجودة  ستوفره  للماء  مصادر  إقامة  أو  تأهيل  إعادة  كانت  ما  حالة  في  خصوصاً  للبشر،  املياه  لتوفير 

مناسبة لكل من احليوانات والبشر على حد سواء. على الناحية األخرى، فإن توصيل املياه بالشاحنات 

للماشية قد يؤدي إلى تنافس مع إمدادات املاء للبشر ما لم تتم إدارته بعناية.

أوجه ضعف وقدرات اجملتمعات املتضررة من الكوارث
إن احلرص على وصول املاء املقدم للماشية أثناء الطوارئ إلى أكثر الفئات استضعافاً يتضمن عدة حتديات 

اجلدول 7-2 التوقيت احملتمل التدخالت املتعلقة باملياه للتدخالت املتعلقة باملياه 

البطيئة احلدوثاملفاجئة احلدوثاخليارات

األثار التي 
تلي احلدث 

مباشرة

التعافي 
املبكر

التعافيالطوارئاإلنذارالتأهبالتعافي

حتسني إدارة مواقع 
تواجد املياه

إعادة تأهيل مواقع 
تواجد املياه

إقامة مواقع جديدة 
للمياه

توصيل املياه 
بالشاحنات
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مثله مثل توفير العلف )انظر الفصل السادس(. فمثالً قد يكون بإمكان أصحاب املاشية األكثر ثراًء تأمني 

وسيلة آمنة خاصة لتزويد حيواناتهم باملياه وهو األمر غير املتاح للعائالت األفقر. كما أن حقوق األرض 

واالنتماء العرقي والسياسات احمللية قد تؤثر على إمكانية وصول فئات معينة للمياه. ومن ثم، فينبغي أن 

تأخذ التدخالت في االعتبار الضغوط التي تواجه الفئات املستضعفة في اجملتمع لضمان إنصاف الوصول 

بقدر اإلمكان. ينبغي تقييم أدوار وتداعيات اجلنسانية خصوصاً النساء والفتيات األفقر الالتي رمبا يكن 

عرضة للعنف إذا اضطررن إلى االنتقال ملسافة من أجل جلب املاء للماشية أو رمبا تعانني من االستغالل 

أو جور على فرص حصولهم على املاء.

      ينبغي أن يوضع أمان وحماية مستخدمي املياه في االعتبار. على سبيل املثال، إسقاء احليوانات عند 

مواقع تواجد املياه ميكن أن يعرض املاشية للنهب أو السطو أو الهجوم خاصة بالنسبة للنساء. يجب أن 

تتم معاجلة إدارة مواقع املياه قبل إعادة تأهيلها أو إقامتها وذلك لتجنب فرص حدوث صراعات ولضمان 

تساوي فرص الوصول وإيجاد أنظمة مستدامة للمستقبل. متثل قضايا إدارة املياه أهمية خاصة لضمان 

حماية مستخدمي املياه في معسكرات املشردين داخلياً IDP� على سبيل املثال عندما يحتاج ساكنو 

املعسكر للوصول إلى مواقع تواجد املياه خارج املعسكر لتشرب ماشيتهم وقد يتعرضون إلى صراع مع 

السكان املستضيفني. ميكن أن يساعد التفاوض املسبق مع كافة أصحاب املصلحة لتقليل فرص حدوث 

صراعات إلى أدنى حد. 

      إن االعتبارات البيئية املرتبطة بتوفير املياه للماشية في الطوارئ تشمل أهمية جتنب اإلفراط في 

االستخراج )إما من خالل تركيز مصادر املياه أو معدالت استخراج مرتفعة( بصورة تضر مبستوى ضغط 

املياه اجلوفية، كما أنه من املمكن أن يؤدي تركيز املاشية حول مواقع تواجد املياه إلى تدهور بيئي. على 

الناحية األخرى، فإن توفير املياه� حينما ينسجم مع استراتيجيات إدارة املوارد الطبيعية� ميكن أن يكون 

له أثر إيجابي على البيئة من خالل التشجيع على استخدام أكثر فعالية للمورد الطبيعي. كما أنه من 

املهم ضمان عدم تلوث إمدادات املياه البشرية بواسطة املاشية وأال تتسبب إمدادات املياه امللوثة إلى 

نقل األمراض إلى فصائل برية مما ميكن أن يعرض احلياة البرية للخطر ويزيد من إصابات املاشية. 

     كذلك تستفيد اجملتمعات املتضررة من الكوارث من قدراتها على االستجابة للطوارئ، وذلك على 

سبيل املثال من خالل معرفة السكان األصليني باملوارد الطبيعية، وبصفة خاصة العالقة بني مصادر 

املياه وإدارة املوارد الطبيعية. كما ميكن أن تلعب أنظمة اإلدارة املائية احمللية ومؤسسات السكان األصليني 

دوراً مهماً في إدارة مواقع املياه وجتنب الصراعات. 

املعايير الدنيا

القسم األول: معايير عامة للمياه
قبل القيام مببادرة لتوفير املياه، ينبغي التأني في بحث جدوى االختيارات اخملتلفة وتكاليف كل منها، كما 

هو موضح في الشكل 1�7.
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هل تواجه املاشية خطر بسبب نقص املياه؟

 هل توجد مخاطر عالية قريبة المدى من نفوق
الماشية بسبب نقص المياه؟

هل هناك فرص لتحسين إدارة مواقع
تواجد المياه؟ 

 هل هناك فرصة إلعادة تأهيل مواقع تواجد
مياه متدنية الجودة؟

 هل مواقع تواجد المياه المتدهورة موجودة
في أماكن مناسبة للعائالت المحتاجة؟

هل ترقى جودة المياه وكمياتها لتلبية االحتياج؟

هل يمكن التغلب على أسباب التدهور السابق؟

 هل يمكن إجراء إعادة التأهيل بصورة
فعالة من حيث التكلفة؟

 هل توجد أنظمة محلية إلدارة المياه أو
هل يمكن إقامتها؟

هل يمكن توفير صيانة قصيرة/طويلة المدى
لمواقع تواجد المياه التي أعيد تأهيلها؟ 

 لدراسة الخيارات
األخرى الخاصة
بالمياه: انتقل إلى 
الصفحة التالية 

 تحسين إدارة مواقع تواجد
المياه

إعادة تأهيل مواقع تواجد المياه

هل تم تقييم التداعيات والمخاطر البيئية؟

=  = الالمفتاح : نعــم

ميكن ببساطة أن تعني نتيجة “عدم اتخاذ أي إجراءات )إال في حالة إمكانية معاجلة مسائل معلقة(” احلاجة  مالحظات:   
إلى مزيد من التدريب وبناء القدرات حتى ميكن اإلجابة بـ “نعم” على األسئلة األساسية وليست النتيجة أنه ينبغي عدم 

القيام بأي تدخالت.

الشكل 7-1: شجرة صنع القرار للخيارات املتعلقة باملياه
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هل توجد مخاطر عالية قريبة املدى من نفوق 
املاشية بسبب نقص املياه؟

 لدراسة اخليارات
 األخرى اخلاصة

 باملياه: انتقل إلى
الصفحة التالية

من الصفحة السابقة

 هل توجد مواقع مناسبة إلقامة مواقع المياه
الجديدة بالقرب من العائالت المحتاجة؟

هل المياه متوفرة بكميات وبجودة كافية؟

 هل هناك موارد كافية لدعم إقامة مواقع
جديدة للمياه؟

هل توجد أنظمة محلية إلدارة المياه (أو هل
يمكن إقامتها) إلدارة مواقع جديدة للمياه؟ 

هل يمكن توفير صيانة تترواح بين قصيرة
وطويلة المدى لمواقع المياه الجديدة؟ 

هل تم تقييم التداعيات والمخاطر البيئية؟

 إقامة مواقع جديدة للمياه
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 انتقل إلى
الصفحة السابقة

 هل توجد مخاطر عالية قريبة املدى من نفوق
املاشية بسبب نقص املياه؟

من الصفحة السابقة

 هل مصادر المياه ذات كمية وجودة كافية وعلى مسافة
يمكن شحنها؟

 هل يمكن تجنب اآلثار المناوئة التي تؤثر
على المستخدمين الحاليين لهذه المصادر؟

 هل يمكن تجنب فرص حدوث صراع على
 استعمال المياه (مثل االستعمال اآلدمي مقابل

استعمال الماشية)؟

هل توجد موارد كافية (لوجستية، مالية، 
وسائل انتقال) لدعم عمليات توصيل 

المياه بالشاحنات؟

هل هناك طرق آمنة ومجدية؟

هل يمكن إدارة توزيع المياه بالشاحنات
باالرتباط مع المجتمع المحلي؟ 

توصيل المياه بالشاحنات
عدم اتخاذ أية إجراءات
 (إال في حالة إمكانية
معالجة مسائل معلقة) 

الشكل 1-7: شجرة صنع القرار للخيارات املتعلقة باملياه
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املعيار العام األول للمياه: التقييم والتخطيط

يقوم توفير املياه للماشية على حتليل االحتياجات والفرص واألنظمة احمللية إلدارة املياه.

املؤشرات األساسية
• املالحظة 	 )انظر  املياه  بتوفير  املتعلقة  اخليارات  للمنفعة خملتلف  بالنسبة  التكاليف  إجراء حتليل 

التوجيهية رقم 1(.

• املالحظة 	 )انظر  املياه  توفير  ألنشطة  أساس  ووضع  املوجودة  املياه  مصادر  إدارة  أنظمة  حتليل 

التوجيهية رقم 2(. 

• تقييم مصادر املياه املوجودة واملتدهورة لتحديد كمية املياه وجودتها )انظر املالحظتني التوجيهيتني 	

 .)4 ،3

• ميكن حتديد أنظمة اإلدارة الفعالة التي ستضمن استمرارية توفير مياه مقبولة اجلودة بدون صراع 	

لتلبية احتياجات فئات املستخدمني اخملتلفني )انظر املالحظة التوجيهية رقم 5(. 

• )انظر 	 التنفيذ  املياه وتغذية خطط  إلى  الوصول  التي حتد من  بالسياسات  تتعلق  أي قيود  حتليل 

املالحظة التوجيهية رقم 6(. 

مالحظات توجيهية

حتليل التكاليف بالنسبة للفائدة: ينبغي تقييم التكاليف والفوائد خملتلف اخليارات املتعلقة   .1

بتوفير املياه مبا في ذلك التأثير على بيئة املوقع وقدرة أي مصدر مياه محتمل. كما هو مذكور أعاله، 

ميكن لتحديد مواقع مصادر املياه أن يتسبب في آثار بيئية سلبية؛ بيد أن تخطيط مواقع تواجد 

املياه باالشتراك مع استراتيجيات إدارة املوارد الطبيعية هناك ميكن أن يعود بآثار مفيدة على البيئة 

وعلى املوارد الطبيعية املتوفرة للماشية. يتسم توصيل املياه بالشاحنات بارتفاع التكلفة، ومن 

ثم ينبغي دراسة القيام بخيارات أخرى أوالً مثل نقل املاشية إلى مصادر مياه موجودة )انظر أيضاً 

الفصل السادس(. ينبغي أن متثل أيضاً االحتياجات إلمداد مياه لالستخدام البشري جزءاً من هذا 

التحليل )انظر املعيار الثاني أدناه(. 

تقييم مصادر املياه املوجودة: ينبغي أن يبدأ تخطيط أنشطة توفير املياه بتقييم مصادر املياه   .2

ولم  حالتها  التي ساءت  املياه  مثل مصادر  وجودتها  املتوفرة  املياه  ملراجعة كمية  وذلك  املوجودة 

امليدان�  بالفعل في  التي تعمل  بالفعل لدى املنظمات  املعلومات  )رمبا تتوفر هذه  تعد تستعمل 

يساعد  وهذا  للطوارئ(.  واالستعداد  التخطيط   ، السابع  املشترك  املعيار  الثالث،  الفصل  انظر 

على ضمان أن تقوم التدخالت املتعلقة باملياه على البنية التحتية القائمة مما يساهم بدوره في 
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االستدامة وانخفاض التكلفة. لقائمة مرجعية تساعد على التقييم العاجل ملواقع تواجد املياه 

انظر امللحق رقم 1�7.

جودة املياه: ميكن أن تتضرر املاشية أيضاً باألمراض املنقولة بواسطة املاء مثل الساملونيال واجلمرة   .3

، والعصيات القولونية، ومن ثم فهناك حاجة إلى تقييم جودة املياه املقدمة. بيد أنه ال  اخلبيثة 

اخملّصصة  املياه  بجودة  يتعلق  فيما  للمياه  البكتيري  احملتوي  لتقييم  يوجد مجال فحص معتمد 

للماشية وذلك بخالف الفحوصات املتوفرة الستيفاء معايير جودة املياه البشرية. وبرغم أن جودة 

املياه املتوفرة للماشية تعد موضوعاً أقل حساسية من جودة املياه اخملصصة لالستعمال البشري، 

فإنه ينبغي أن تعي الوكاالت القائمة على توفير املياه اخملاطر التي يحتمل تعرض املاشية لها. 

تلوث مصادر املياه: حيثما اشتركت املاشية والبشر في استعمال مصادر املياه، قد يكون من   .4

السهل أن تتلوث املياه بواسطة املاشية وتتضرر صحة البشر ورفاهيتهم. ميكن تطبيق إجراءات 

الصغيرة  األحواض  أو  الكبيرة  األحواض  استخدام  مثل  هذا،  إدارية بسيطة لضمان عدم حدوث 

إلسقاء املاشية. كذلك قد تكون حماية مصادر املياه ضرورية ملنع تلوث املاء بسبب وجود مبيدات 

احلَلَم واملركبات الكيميائية األخرى التي ميكن أن تضر بصحة املاشية.

إدارة املياه املوجودة: عادة ما تدار احلفر الصغيرة واآلبار السطحية والعميقة  حتليل أنظمة   .5

بواسطة تنظيمات مؤسسية محلية )وغالباً ما تكون عرفية(. إن إعادة تأهيل مصادر املياه املوجودة 

تعزيز  أجل  من  فيها  وتندمج  األنظمة  هذه  االعتبار  في  تأخذ  أن  ينبغي  جديدة  مصادر  إقامة  أو 

استخدام املاء بصورة مستدامة ومنصفة. ميكن أيضاً أن تقوم إدارة توزيع املياه في أنشطة توصيل 

وإمكانية  التوزيع  عدالة  ضمان  على  للعمل  املياه  إلدارة  احمللية  األنظمة  على  بالشاحنات  املياه 

ملاشيتهم،  املاء  إلى  داخلياً  املشردين  معسكرات  ساكني  احتياج  عند  اجملتمعات.  في  الوصول 

ويتحتم عليهم مشاركة املوارد مع اجملتمع املضيف، فمن املمكن أن تساعد املفاوضات على جتنب 

احتماالت حدوث صراع. كما أن إقامة أنظمة إدارة واضحة ومنصفة ملصادر املياه تعد مهمة على 

املدى البعيد� في مرحلة التعافي وبعدها. أوضحت اخلبرة أنه ما لم تُؤخذ هذه القضايا في االعتبار 

في بداية التدخل، فمن املمكن أن تسوء حال مصادر املياه بعد وقت قصير من انتهاء الطوارئ. 

القيود املتعلقة بالسياسات: قد توجد مصادر للمياه، ولكن رمبا يكون الوصول إليها محدوداً أو   .6

محظوراً بسبب قيود خاصة بالسياسات. ينبغي حتليل هذه القيود أثناء التقييم وتخطيط اإلجراء 

ملعاجلتها حسبما يتناسب )انظر الفصل الثالث، املعيار املشترك الثامن (. 

القسم الثاني: توفير مواقع تواجد املياه وإدارتها

املعيار األول ملواضع تواجد املياه: مواقع تواجد املياه

وصول  عدالة  لضمان  تأهيلها  وإعادة  املياه  مصادر  إقامة  برامج  مواقع  حتديد  في  الدقة  حتري 

املاشية التي متتلكها أكثر العائالت استضعافاً في املنطقة املتضررة إلى املياه. 
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املؤشرات األساسية

• يقوم موقع تواجد املياه التي يتضمنها البرناج على التقييم السليم للطلبات احلالية واملستقبلية 	

للسكان من البشر واملاشية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 

• من ناحية اإلمداد، فمن املعقول توقع أن تلبي قدرات مصادر املياه االحتياجات خالل فترة الطوارئ 	

وبعدها )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 

• ترتيب 	 االعتبار  في  تأخذ  املستخدمني  على  وتوزيعها  املياه  تواجد  مواقع  إلى  الوصول  ترتيبات  إن 

)انظر  املستضعفة  الفئات  كافة  بني  وبالتساوي  املستضعفني  للبشر  املياه  إمدادات  أولويات 

املالحظة التوجيهية رقم 3(. 

• أثناء 	 وماشيتهم  للمستخدمني  الشخصية  السالمة  حلماية  السليمة  اإلجراءات  اتخاذ 

استعمالهم ملوقع املاء )انظر املالحظة التوجيهية رقم 4(.

• أنظمة 	 من  االستفادة  ويفضل  اجملتمع  قادة  مع  باالشتراك  وإدارتها  املياه  مواقع  حتديد  تنظيم 

السكان األصليني املوجودة إلدارة املياه )انظر املالحظة التوجيهية رقم 5(. 

مالحظات توجيهية

التقديرات املستمدة  الطلبات على أفضل  تقييمات  أن تقوم  ينبغي  املياه:  الطلب على  تقييم   .1
واملشاورة مع  احمللية  السلطات  بها(، وسجالت  توفر مصادر موثوق  )في حالة  املاشية  من إحصاءات 

فئات السكان احملليني املتضررين. فضالً عن ذلك، رمبا يستطيع جتار املاشية والوسطاء تقدمي معلومات 

مفيدة في بعض املناطق. البد من مراعاة سهولة اجلمع والوصول إلى احليوانات: في حالة استهالك 

املاشية للماء في املوقع، فإن تقييمات الطلب ينبغي أن تأخذ في االعتبار إيجاد مسافة سير على 

األقدام معقولة لتحديد املنطقة التي سيخدمها موقع تواجد املياه. ينبغي إجراء تقييمات مشابهة 

في أي مكان سيتم حمل املياه إليه أو توصيل املياه إلى أماكن تواجد احليوانات. 

هذه  وفي  الطلب،  لتلبية  كافية  غير  املياه  موقع  من  اإلمدادات  تكون  قد  املياه:  إمدادات  كفاية   .2

احلال، رمبا يتحتم القيام بإجراءات تكميلية )مثل إقامة مزيد من مواقع تواجد املياه في مكان قريب 

تقييم  فإن  احلالية،  الطلبات  تلبية  إلى  باإلضافة  الشاحنات(.  بواسطة  إضافية  إمدادات  نقل  أو 

أو  املياه في املستقبل عموماً  االعتبار استخدام مواقع  يأخذ في  أن  ينبغي  املياه  إمدادات  كفاية 

في حالة وقوع طوارئ أخرى. يقتضي الوضع املثالي ضرورة أن تكون مواقع تواجد املياه قادرة على 

تقليل اخملاطر التي متثلها الطوارئ في املستقبل. في حالة النظر في إعادة تأهيل مواقع متدهورة 

للماء، فمن املهم إيالء اهتمام لألسباب التي أدت إلى عدم استخدامها مثل وجود صراع اجتماعي، 

أو تلوث، أو عدم كفاية اإلمداد، أو غياب الصيانة(. في حالة عدم إمكانية معاجلة هذه املشكالت 

عالجاً كافياً بواسطة برنامج منقح لإلدارة ، فرمبا ال يصلح موقع املاء إلعادة التأهيل.

قائمة  للماء  البشر  من  السكان  فئات  احتياجات  تتصدر  واملنصف:  املناسب  االستخدام   .3
بينما  اآلدمي  املتوفر غير صالح لالستهالك  املاء  يكون  قد  أنه  بيد  الطوارئ.  األولويات في حاالت 

ميكن استخدامه للماشية. ورمبا يتيح هذا فرصاً لتلبية احتياجات كافة املستخدمني. في بعض 

طبقية  أو  قبلية  أو  عرقية  فئات  وصول  صعوبة  في  االجتماعية  القيود  تتسبب  قد  اجملتمعات، 

مختلفة إلى موقع املياه نفسه. البد من معاجلة هذه القضايا بقدر كبير من احلساسية لضمان 

عدالة وصول اجلميع. 

الترتيبات األمنية: رمبا يكون األشخاص الذين يصطحبون حيواناتهم إلى املياه ويتجمعون هناك   .4
صور  من  ذلك  وغير  عامة  بصفة  والسطو  املاشية  وسرقة  احليوانات،  حركة  أمام  التأثر  سريعي 
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األمنية للنساء في  التنبؤ بتحركاتهم. ومتثل االحتياجات  السهل  إنه من  إذ  التعدي الشخصي 

هذه املواقف أهمية خاصة. ثمة حاجة في مراحل التخطيط إلى االتصال بالوكاالت املسؤولة عن 

إدارة األمن في املناطق املتضررة وذلك لضمان احلد من هذه األخطار بقدر اإلمكان. 

قادة اجملتمع: كما هو موضح في املعيار العام األول للماء، فإنه ينبغي أخذ األنظمة احمللية إلدارة   .5
أو  سابقة  مصادر  تأهيل  إعادة  أجل  من  سواء  وإدارتها  املياه  مواقع  حتديد  عند  االعتبار  في  املاء 

إنشاء مصادر جديدة. وهذا ميثل أهمية حيوية لضمان اإلدارة والصيانة في املستقبل ملصدر املياه 

بعد انتهاء حالة الطوارئ وللمساهمة في وصول كافة أفراد اجملتمع إلى املياه بصفة مستدامة 

ومنصفة. وقد تزيد أهمية هذا في حالة معسكرات املشردين داخلياً والتنافس احملتمل على املورد 

قادة  مع  واالتفاق  التفاوض  يحتل  احلاالت  هذه  وفي  احملليني.  والسكان  املعسكر  في  املقيمني  بني 

اجملتمع أهمية كبرى لتجنب حدوث صراع.

املؤشرات األساسية
• ال تعتبر إعادة تأهيل مواقع تواجد املياه تدخالً إال حينما يتعذر تلبية الطلب من املنطقة املتضررة 	

بصورة كافية من خالل مد استخدام مواقع املياه املوجودة )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 

• املنطقة 	 مواقع  كافة  في  التدهور  وأسباب  املتدهورة  املياه  ملواقع  كاملة  مسحية  دراسة  إجراء 

املتضررة التي يوجد بها طلب أو يرجح أن يظهر بها طلب )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 

• ال يعتبر إنشاء مواقع جديدة لتواجد املياه تدخالً إال حينما يكون مد مواقع موجودة للماء أو إعادة 	

تأهيل مواقع املياه غير كاٍف لتلبية الطلب في املنطقة املتضررة )انظر املالحظة التوجيهية رقم 3(. 

• املدخالت التقنية واملواد املطلوبة لتنفيذ برنامج إعادة التأهيل أو اإلنشاء ميكن توصيلها بفعالية 	

للمواقع اخملتارة )انظر املالحظة التوجيهية رقم 4(. 

•  ميكن توفير العمالة الكافية لإلدارة والصيانة الروتينية ملواقع املياه )انظر املالحظة التوجيهية رقم 5(	

مالحظات توجيهية

املواقع املوجودة للمياه اختياراً  احلاجة إلى إعادة تأهيل مواقع املياه: يعد توسيع استخدام   .1
أنه ينبغي إجراء تقييم دقيق في مرحلة التخطيط لفرص حدوث  أرخص من إعادة تأهيلها بيد 

التغطية  بعض  توفير  التطبيقية  الناحية  من  ميكن  قد  واجلدد.  احلاليني  املستخدمني  بني  صراع 

للسكان املتضررين وذلك باستخدام املصادر املوجودة ولكن رمبا يحتاج هذا إلى مضاعفة األثر عن 

طريق إعادة التأهيل كجزء من برنامج متكامل. 

حتديد مواقع املياه املناسبة إلعادة التأهيل: من املهم إجراء دراسة مسحية بصورة سليمة   .2
في حالة تنفيذ برنامج فعال من ناحية التكلفة لتوفير مواقع تواجد املياه. وينبغي أن يشمل هذا 

في كل موقع من مواقع تواجد املياه: 

املعيار الثاني ملواضع تواجد املياه: إعادة تأهيل وإقامة مواضع تواجد املياه

تعد مواقع املياه املعاد تأهيلها أو املنشأة حديثاً وسيلة مستدامة وفعالة من حيث التكلفة 

لتوفير مياه نظيفة بكميات كافية للماشية التي سوف تستخدمها. 
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• جودة املياه، 	

• واملوارد املطلوبة إلدارة برنامج إعادة التأهيل؛ 	

• والقدرة املرجحة )الكمية واالستقرار(؛ 	

• ومدى التلف وسهولة/تكلفة اإلصالحات؛ 	

• والطلب من املستخدمني؛ 	

• آثار للنجاح في إعادة تأهيله )فقضايا مثل حدوث صراع 	 ومعرفة األسباب وراء تدهور املوقع وأية 

وجودة املاء والتخبط بشأن امللكية قد تؤدي كلها إلى عدم االستخدام فضالً عن األسباب التقنية 

وتلك األسباب املتعلقة بالصيانة(. 

احلاجة إلى إعادة تأهيل املواقع اجلديدة للمياه: عادة ما تكون إعادة تأهيل مواقع تواجد املياه   .3
اختياراً أرخص من إقامة مواقع جديدة. بيد أنه ال يُنظر في القيام بها إال خلدمة السكان املوجودين 

بالقرب من مواقع املياه املتدهورة احلالة. أما في حالة عدم كفاية التغطية التي يوفرها هذا املنهج 

للسكان املتضررين، فسوف تقتضي احلاجة مضاعفة أثر البرنامج عن طريق إنشاء مواقع تواجد 

مياه جديدة. 

تواجد  مواقع  استخدام  عدم  ألسباب  تقييم  إجراء  املناسب  من  يكون  رمبا  التقنية:  اجلدوى   .4
املياه جنباً إلى جنب مع دعم تخطيط برامج إعادة التأهيل وذلك عند النظر في اجلدوى التقنية 

الستكمال إعادة التأهيل. تشمل الشروط األساسية في هذا اجملال: 

• توفر فئات مؤهلة من مهندسي املياه والعاملني للقيام بتنفيذ البرامج؛ 	

• القدرة على توصيل املواد املطلوبة إلى املوقع وإتاحة الوصول الكافي للطرق لتحقيق هذا؛ 	

• التوفر املستمر لقطع الغيار الالزمة للمكونات الصلبة لآلبار الكبيرة والصغيرة. 	

تنطبق هذه الشروط على برامج إعادة التأهيل واإلنشاء رغم أنه ينبغي اإلشارة إلى أنه من املرجح 

احلفر/معدات  املثال معدات  )على سبيل  إلى حد كبير  ثقيلة  املطلوبة لإلنشاء  املعدات  أن تكون 

التنقيب الالزمة حلفر اآلبار( ومن ثم، فقد تتطلب إمكانيات كبيرة للنقل وطرق أفضل لتحسني 

الوصول. 

مسؤوليات فريق العمل: على فريق العمل الذي يقوم بإدارة البرامج املنفذة ملواقع املياه القيام   .5
أيضاً بعدة مسؤوليات تضمن مواصلة فعالية عمل هذه املواقع. وميكن أن تشمل هذه املسؤوليات: 

• الفحص الروتيني لضمان صيانة جودة املياه وإمداداته؛ 	

• املتابعة لضمان توفير إمكانية الوصول بالتساوي بني كل املستخدمني وحل النزاعات بني مختلف 	

فئات املستخدمني؛ 

• الصيانة الروتينية وطلب وتبديل األجزاء التالفة. ينبغي اإلشارة في هذا الشأن أن اآلبار اليدوية تعد 	

عموماً أقل عرضة للتلف مقارنة باآلبار احملفورة ميكانيكياً.
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القسم الثالث: توصيل املياه بالشاحنات

املؤشرات األساسية
• يقتصر توصيل املياه بالشاحنات على كونه إجراًء قصير املدى وينفذ في الوقت الذي يتعذر فيه 	

تنفيذ اخليارات األخرى )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 

• املقترحة 	 التوصيل  تنفيذ عمليات  فترة  املستخدمة طوال  املصادر  املياه من  إمدادات  ميكن صون 

)انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 

• املستخدمني 	 احتياجات  يهدد  ال  بالشاحنات  التوصيل  املياه من خالل عمليات  استخدام مصادر 

املوجودين ويحظى مبوافقة أي سلطات تشريعية معنية )انظر املالحظتني التوجيهيتني رقم 2، 3(. 

• استخدام مصادر املياه ال يقلل توافر املياه لفئات السكان من البشر )انظر املالحظتني التوجيهيتني 	

رقم 3، 4(. 

• يرقى مستوى املياه املستخدمة إلى اجلودة املناسبة الستخدام املاشية )انظر املالحظة التوجيهية 	

رقم 5(. 

• املالحظة 	 )انظر  االستخدام  قبل  جيداً  تنظيفاً  املياه  توصيل  أوعية  من  وغيرها  احلاويات  تنظيف 

التوجيهية رقم 6(. 

مالحظات توجيهية
املياه  توصيل  تنفيذ  في  النظر  ينبغي  أعاله،  مذكور  هو  كما  املدى:  القصيرة  اإلجراءات   .1
الناحية  من  ومعقد  مكلف  إجراء  ألنه  نظراً  املاشية،  حياة  إنقاذ  بهدف  أخير  كحل  بالشاحنات 

اإلدارية وال يحبذ بصفة عامة تنفيذه حتى إلمدادات املياه لالستهالك اآلدمي. قبل البدء في توصيل 

املياه بالشاحنات ينبغي إجراء بحث دقيق للخيارات األخرى مبا في ذلك نقل املاشية إلى مكان أقرب 

إلى مصادر مياه موجودة )انظر أيضاً الفصل السادس(. 

استمرارية اإلمداد: رغم أن عمليات توصيل املياه بالشاحنات ينبغي أن تهدف إلى العمل على   .2
املدى القصير، فهذا ليس ممكناً بصفة دائمة. مهما كانت فترة عمليات التشغيل، فهناك حاجة 

في مرحلة التخطيط إلى إجراء تقييم واقعي ملدى استمرارية إمدادات املياه. وهذا يشمل: 

• تقييم القدرة املادية ملصادر املياه على مواصلة اإلمداد أثناء فترة التشغيل. ينبغي، كجزء من	

                  هذه املسألة، مراعاة مخاطر تضرر املصادر اخملتارة بفعل اتساع نطاق الطوارئ؛ 

• املياه 	 أو في حالة خضوع استخدام  املوجودين�  مدى احتمال استمرار سماح املستخدمني 

املعيار األول لتوصيل املياه بالشاحنات: مصادر املياه وجودتها

جودة  ذي  كاٍف  إمداد  صون  ميكنها  مصادر  من  بالشاحنات  يُنقل  الذي  املاء  على  احلصول  يتم 

مضمونة أثناء فترة التي سيكون فيها التدخل فاعالً. 
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لرقابة قانونية� بالوصول إلى املصدر.

• مدى إمكانية صون إمكانية الوصول للمصادر. على سبيل املثال ميكن أن يتسبب تكرار مرور 	

                  الشاحنات إلى تدهور حالة مسارات املرور؛ 

• اعتبارات تتعلق بامليزانية� كما هو مذكور في املقدمة، يعد توصيل املياه بالشاحنات عملية	

بنود معنية  وبها  التشغيل كافية  أن تكون ميزانيات  التكلفة بصفة عامة. البد   مرتفعة 

بالطوارئ نظراً ألنه قد يتحتم مد عمليات توصيل املياه بالشاحنات في حالة تأخر التدخالت 

إذا أمكن حتديد مواقع ملصادر مياه قريبة من  إلى حد كبير  التكاليف  البديلة. ميكن تقليل 

نقاط التوزيع النهائية. بيد أن هذا ميكن أن يزيد من احتماالت حدوث صراع مع املستخدمني 

املوجودين أو يهدد استمرارية اإلمداد.

حاليني  مستخدمني  وجود  عدم  املستبعد  من  املوجودين:  املستخدمني  احتياجات  مراعاة   .3
مع  الصراع  يتسبب  أن  ميكن  بالشاحنات.  التوصيل  عمليات  في  املستخدمة  املياه  ملصادر 

احتياجاتهم في أحسن األحوال إلى تقويض جدوى العملية، وفي أسوأ األحوال، خلق فئة متضررة 

أمراً  يكون  رمبا  املياه  استهالك  أماكن  من  قريبة  مياه  ملصادر  مواقع  حتديد  أن  رغم  العائالت!  من 

محبذاً، فينبغي عدم توسيعها إلى مناطق متضررة بالفعل أو رمبا تكون متضررة بفعل الطوارئ 

هامشياً أو قد يتسبب نقل املياه منها إلى اإلضرار باملستخدمني املوجودين. أثناء مراحل تخطيط 

عملية توصيل املياه بالشاحنات، يحتاج املديرون إلى أن يتناقشوا مع القادة احملليني وغيرهم من 

ممثلي أصحاب املصالح، ويستخدموا� بقدر اإلمكان� إجراءات التوسط احمللية لضمان احلساب اجليد 

الحتياجات املستخدمني املوجودين. 

الصراع مع متطلبات السكان البشر: في احلاالت التي تندر فيها املياه أو تكون املوارد الالزمة   .4
الفورية  االحتياجات  وضع  دائماً  يجب  فإنه  محدودة،  بالشاحنات  املياه  توصيل  عمليات  لتنفيذ 

للسكان من البشر في أعلى قائمة األولويات. بيد أن تلبية متطلبات السكان من البشر واملاشية 

ال ينبغي أن تكون حصرية:

• الشحن 	 البنية األساسية لعمليات  أال تكون  املمكن  الطوارئ، فمن  اتساع نطاق  في حالة 

كافية خلدمة البشر واحليوانات. بيد أنه رمبا تكون العمليات احمللية ذات النطاق الصغير قادرة 

على تقدمي خدمة متكاملة إلمداد البشر وماشيتهم باملياه. 

• املقدمة 	 املياه  تُستمد  أن  ميكن  فإنه  العمل،  وفريق  الشاحنات  من  كاٍف  كم  توفر  شريطة 

للماشية من مصادر ال ترقى للجودة الكافية لالستهالك اآلدمي. 

جودة املاء: في العديد من احلاالت يخدم توصيل املياه بالشاحنات كالً من البشر واملاشية، ومن   .5
ثم تنطبق معايير إسفير جلودة املياه. بيد أنه في حالة محدودية مصادر املياه عالية اجلودة، فإن 

انخفاض الشروط التي تتطلبها املاشية ميكن أن يتيح فرصاً للحد من الصراع مع متطلبات البشر 

األقل  اجلودة  ذات  باملياه  االحتفاظ  ميكن  الذي  احلد  إلى  أعاله(   4 رقم  التوجيهية  املالحظة  )انظر 

التي ال ميكن تنقيتها بصورة مجدية واقتصادية  الراكدة  البحيرات  أو مياه  األنهار  املستمدة من 

لالستهالك اآلدمي وتخصيصها الستخدام املاشية.

نظافة احلاويات: رمبا سبق استعمال احلاويات أو األوعية في نقل أنواع أخرى من السوائل مثل   .6
تاريخ  يكن  لم  ما  الصرف.  ومياه  والوقود  واملذيبات  األعشاب  ومبيدات  السامة  اآلفات  مبيدات 

االستعمال السابق معروفاً بصورة موثوق بها، فإنه ينبغي تنظيف وتطهير كافة معدات النقل 

والتوزيع بصورة جيدة قبل السماح باستعمالها في عملية توصيل املياه بالشاحنات.
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املؤشرات األساسية

• ميكن استدامة مدخالت املديرين والعاملني طوال فترة التشغيل )انظر املالحظة التوجيهية رقم 	

 .)1

• توفر موارد كافية لتلبية التكاليف املتكررة لتزويد أسطول احلاويات بالوقود واملعدات املرتبطة بها 	

وصيانتها )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 

• بقدر اإلمكان اختيار مسارات لن يتسبب تكرار املرور شاحنات املاء احململة بحموالت ثقيلها عليها 	

في تدهورها )انظر املالحظة التوجيهية رقم 3(. 

• أي 	 احتياجات  يلبي  نحو  على  وإدارتها  وتخطيطها  مناسبة  مواقع  في  توزيع  نقاط  إقامة 

 .)5 و   4 رقم  رقم  التوجيهيتني  املالحظتني  )انظر  العملية  أثناء  حتدث  قد  املاشية  لنقل   حركات 

مالحظات توجيهية

فريق العمل: يتطلب جناح عمليات توصيل املياه بالشاحنات تناسق مدخالت العمالة واستدامتها.   .1
إدارة وإشراف يتمتعان بالكفاءة واخلبرة. من املهم أيضاً ضمان احملافظة  وهذا يشمل احلاجة إلى 

على حافز السائقني واملساعدين من خالل األجور املناسبة واالهتمام احلثيث باالحتياجات األخرى 

مثل بدالت اإلقامة واعتبارات األمان الشخصي.

توريدات الصيانة والوقود: البد من توفير العناصر امليكانيكية والتوريدات املعتمدة من الوقود   .2
أي مواد يحتاجها تشغيل  بالشاحنات. وهذا يشمل  املياه  امللوث طوال فترة عملية توصيل  غير 

املضخات واحلاويات/معدات التوصيل وصيانتها. من القضايا األساسية التي تؤخذ في االعتبار: 

• تكلفة الوقود وتوفره� يقتضي الوضع املثالي أن يكون من املمكن للسائقني التزود بالوقود 	

يتطلب هذا جلب  ورمبا  بالشاحنات.  املياه  توصيل  االبتعاد مسافات كبيرة من مسار  بدون 

الوقود منفصالً مما يضيف تعقيدات لوجستية إلى عملية التشغيل. ورمبا يكون هذا أحد 

االعتبارات في االختيار األصلي ملصادر املياه. 

• املعدات 	 فإن  عامة،  بصفة  مستقرة.  بصورة  الغيار  قطع  على  احلصول  يتاح  أن  ينبغي 

البسيطة املصنعة محلياً ويسهل إصالحها تُفضل عن احللول العالية التقنية أو املستوردة. 

قد تؤثر هذه القضايا )خصوصاً املتعلقة بالصيانة( في اتخاذ قرار بشأن نوع النقل الذي ستستخدمه 

عملية توصيل املياه بالشاحنات )على سبيل املثال الشاحنات أو اجلرارات التي جتر أوعية الشحن/ حاويات 

املياه املطاطية(.

املعيار الثاني لتوصيل املياه بالشاحنات: اللوجستيات والتوزيع

تنفيذ ترتيبات سليمة من أجل النقل اآلمن للمياه وتوزيعها توزيعاً منصفاً عند وصولها إلى 

املنطقة املتضررة. 
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ضمان سالمة مسارات اإلمداد: يقتضي الوضع املثالي أن تكون هذه املسارات كافية لعبورة   .3
حاويات مياه محملة. وفي حالة تعذر ذلك فالبد من إيجاد سبل لتوفير صيانتها وإصالحها.

إدارة نقاط التوزيع: قد تتطلب نقاط التوزيع من أصحاب املاشية أن يتزودوا باملياه ويحملوها إلى   .4
ماشيتهم أو أن يحضروا حيواناتهم لتشرب مباشرة من حاوية أو بِركة. وفي أي من احلالتني، البد 

من وضع نظام لضمان تلبية كافة احتياجات املوجودين بصورة منصفة ومستدامة، وذلك اعتماداً 

بالقدر املمكن واملناسب على األنظمة احمللية إلدارة املياه )انظر املعيار العام األول للمياه ، واملالحظة 

زيادة كفاءة عملية  املمكن  فمن  للتخزين،  مرافق  إنشاء  املمكن  إذا كان من   .)3 رقم  التوجيهية 

توصيل املياه بالشاحنات إذ ميكن أن تفرغ احلاويات املياه بسرعة وتعود إلى املصدر جللب املزيد وبهذا 

تقل فترات االنتظار. 

توصيل املياه بالشاحنات إلى املاشية املتنقلة: في أغلب األحيان يتم تنفيذ نقل املاشية   .5
مع  بتنسيق  أو  األصليني  السكان  استجابة  من  كجزء  )إما  طارئ  لوضع  االستجابة  من  كجزء 

بالشاحنات  املياه  توصيل  يكون  رمبا  هذا،  وأثناء حدوث  السادس(.  الفصل  انظر  خارجية�  وكاالت 

مطلوباً لدعم الهجرة. سيضيف هذا املوقف عبئاً كبيراً إلى لوجستيات توصيل املياه بالشاحنات 

الذي تتسم بالفعل بالتعقيد.
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امللحق رقم 7-1 قائمة مرجعية للتقييم السريع ملواضع تواجد املياه

تلخص هذه القائمة املرجعية القضايا التي البد أن تؤخذ في االعتبار عند تقييم مواضع تواجد املياه احملتملة 

ليستخدمها أصحاب املاشية في حاالت الطوارئ. قد تتباين مصادر املعلومات الالزمة إلجابة األسئلة املوجودة 

في هذه القائمة املرجعية من تقييمات ميدانية عاجلة )على األقل مبدئياً( إلى حتاليل مختبرية ملعايير جودة 

احمللية. املنطقة  اخملتلفني في  املصلحة  آراء مجموعات أصحاب  دائماً جمع  أن تشمل  ينبغي  أنها  بيد   املياه. 

إمدادات املياه
• هل مواضع املياه تنتج حالياً؟	

• إن كان األمر كذلك: 	

هل يحتمل أن يتعرض موضع تواجد املياه للجفاف أثناء االستجابة للطوارئ؟  0

ما قدرة موضع تواجد املياه على دعم املاشية احمللية؟  0

• إن لم يكن األمر كذلك: 	

هل هناك جدوى تقنية )من ناحية التقنية واجلدول الزمني( إلعادة تأهيل موضع املياه لتلبية   0

احتياجات املاشية احمللية؟

هل فريق العمل متوفر إلدارة وتنفيذ إعادة تأهيل موقع املياه؟  0

إمكانية الوصول
• هل يستطيع عدد كبير من املاشية املتضررة الوصول إلى موضع املياه؟	

• هل هناك أي قيود اجتماعية أو ثقافية أو سياسية على استخدام املاشية موضع املياه؟	

• هل ميكن توفير مياه املصدر ألصحاب املاشية على نحو يتسم باإلنصاف )بصرف النظر عن العمر، 	

أو اجلنسانية، أو العرق(؟

• هل ميكن للماشية املتضررة أن تستخدم موضع املياه بدون: 	

تهديد احتياجات املستخدمني املوجودين )البشر أو احليوان(؛   0

مخاطرة للسالمة الشخصية ألصحاب/ُمربي املاشية؛   0

التعارض مع اجلوانب األخرى جلهود اإلغاثة؟  0

جودة املياه
• هل تتوفر مرافق االختبار )سواء في امليدان أو في مختبرات( لتقييم كفاية جودة املياه للمصدر؟	

• إن كان األمر كذلك: 	

هل هناك إمكانية وصول خملتبرات قادرة على إجراء التحاليل للتلوثات الكيميائية الرئيسية؟  0

هل تتوفر معدات فحص ميكن استعمالها مع مواضع/مصادر املياه قيد النظر؟  

هل يتوفر إخصائيون ميتلكون تأهيالً مناسباً على املستوى احمللي إلجراء تقييمات التلوث   0

          امليكروبيولوجي ملصادر املياه؟

• إن لم يكن األمر كذلك، ميكن أن تساعد األسئلة التالية في إجراء تقييم عاجل في املوقع: 	

هل تتسم املياه املستمدة من املصدر بالصفاء أم أنها معكرة؟  0

هل هناك أي أدلة على وجودة مشكالت امللوحة في املنطقة )على سبيل املثال تكون أحواض   0

         امللح/الصفات احلسية التي ميكن للمرء أن يشعر بها ملياه املصدر(؟

هل هناك أي مؤشرات محلية خملاطر حدوث تلوث كيميائي )مثل أمناط استعمال اخملصبات   0

          ومبيدات اآلفات، وجود صناعات محلية صغيرة النطاق مثل املدابغ، الصناعات اخلفيفة، إلخ.(؟

هل وردت أية تقارير محلية تفيد حدوث أمراض منقولة عبر املياه؟  0
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امللحق رقم 7-2 قائمة مرجعية ملؤشرات األثر اخلاص
بتوفير اإلمداد باملياه

اإلدارة 

• هل مت صون إدارة فعالة )مبا في ذلك املدخالت التقنية( طوال فترة التدخل؟	

• هل مت صون إمداد متواصل للمستخدمني املستهدفني باإلمداد؟	

• هل مت حرمان أي من الفئات املستضعفة من الوصول إلى مصدر اإلمداد باملياه ألي أسباب أخرى؟	

•  هل كان فريق اإلدارة قادراً على حل النزاعات بني املستخدمني في الوقت املناسب وبأسلوب منصف؟	

قدرة املاشية على البقاء
• نتيجة للتدخل هل حدث انخفاض ملحوظ في: 	

إعدام املواشي القادرة على البقاء حية؛  0

معدالت نفوق املاشية ألسباب أخرى؛  0

أمناط غير عادية لنقل املاشية ومبيعاتها؟  0

• على 	 املاشية  لقدرة  املباشر  التقييم  من  يتبني  فهل  املعلومات،  من  أساس  وجود خط  حالة  في 

البقاء: 

حتسن درجات حالة أجسام املواشي؛   0

ارتفاع في زيادات وزن احليوانات احلية على املدى القصير؛   0

انخفاض في حاالت حدوث األمراض؟  0

العواقب االجتماعية
• هل هناك أدلة على: 	

احلد من استضعاف أصحاب املاشية املتضررين بدون االضطرار للتصرف في حيواناتهم؛   0

مربي املاشية يعودون إلى استراتيجيات سبل العيش السابقة للتدخل تنطوي بالكامل على   0

         مساهمة من ماشيتهم؟

اآلثار البيئية
• هل هناك أي أدلة على أن استخدام مصدر املياه أدى إلى حدوث ضرر بيئي بسبب: 	

العبور الفعلي للماشية )الطرق، املمرات، احملاصيل، إلخ.(؛   0

إزالة كميات مياه كبيرة؛   0

تراكم فضالت املاشية أو مربيها املرافقني لها؟  0
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اإليـواء

مقدمة

روابط ألهداف املعايير LEGSاملتعلقة بسبل العيش 

فإن  ثم،  ومن  الطوارئ.  املاشية في  لضمان جناة  يكون حيوياً  أن  وتوطينها ميكن  املاشية  إيواء  توفير  إن 

إيواء املاشية وتوطينها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهدفني من أهداف املعايير LEGS للمجتمعات املتضررة من 

الكوارث في مرحلة الطوارئ، وهما: 

• حماية األصول الرئيسية للماشية في اجملتمعات املتضررة من الكارثة.	

• إعادة بناء األصول الرئيسية للماشية في اجملتمعات املتضررة من الكارثة.	

أهمية إيواء املاشية وتوطينها في االستجابة للكوارث

ميكن تعريف مأوى املاشية باعتباره البنية األساسية الوقائية التي تتطلبها احليوانات من أجل البقاء. 

ينقسم هذا الفصل إلى ثالثة مكونات: التوطني، ويتعلق بالبيئة األوسع التي تدعم املاشية، مثل اختيار 

املوقع، وقضايا حقوق األرض واإلدارة البيئية؛ والبنية األساسية للتوطني، وتشمل تخطيط املباني والطرق 

واملرافق؛ واملأوى، وهو املسكن املادي واملباني التي تأوي إليها املاشية. 

      عقب أي كارثة طبيعية أو أزمة ناجمة عن صراع، فإن سالمة املاشية وأمانها ورفاهها متثل في أغلب 

األحوال أحد أهم أولويات املالكني املتضررين إن لم تكن أهمها. كما ميكن أن تتأثر أمناط حترك السكان البشر 

الذين ميلكون ماشية عقب وقوع كارثة تأثراً كبيراً باحتياجات حيواناتهم. فضالً عن ذلك، ميكن أن تلعب 

البنية األساسية ملأوى املاشية وتوطينها دوراً رئيسياً في توجيه القرارات املتعلقة بإيواء البشر وتوطينهم 

التي تتخذها اجملتمعات. في بعض الطوارئ، تظهر احلاجة إلى احلماية واملأوى ملاشية لم يسبق وضعها في 

 أماكن إيواء من قبل� على سبيل املثال في الظروف املناخية القاسية أو احلاالت القصوى من انعدام األمن.

اختيارات إليواء املاشية وتوطينها

تتباين احتياجات إيواء املاشية وتوطينها حسب نوع التوطني وما إذا كان السكان الذين ميتلكون املاشية 

تعرضوا للتشريد بعيداً عن مساكنهم األصلية أم ال. ويرجح أيضاً أن تتباين االحتياجات حسب مرحلة 

الطوارئ وقت تنفيذ االستجابة التي تتراوح من الطوارئ األولية إلى التداعيات املباشرة والتعافي ووصوالً 

إلى اكتمال إعادة البناء واحللول املستدامة األخرى التي تصبح متوفرة. بيد أن تدخالت اإلغاثة في املراحل 

األولية ينبغي دائماً أن تأخذ في االعتبار أهداف مرحلة التعافي منذ البداية مثل االستخدام املستدام 

لألرض وحقوق األرض وامللكية فضالً عن اإلجراءات املتخذة لتخفيف آثار الكوارث املستقبلية. 

بقدر  وذلك  وتوطينها  املاشية  إنشاء مأوى  وإعادة  الالزمة إلصالح  األساسية  البنية  توفير  ينبغي        

دعم  إمكانية  عدم  حالة  في  األصلية.  مساكنها  في  املنفصلة  واجملتمعات  الفرادى  للعائالت  اإلمكان 

املاشية في مستوطنات مبعثرة، ينبغي توفير البنية األساسية ملأوى املاشية وتوطينها بصورة جماعية 

املعسكرات  تقع على مسافة معقولة من جتمعات بشرية مثل  أو حظائر  وفي مواقع مناسبة كبرى 

املؤقتة التخطيط أو ذاتية االستقرار.

        قد تتخذ تدخالت إيواء املاشية وتوطينها أشكاالً عديدة حسب االحتياجات وطبيعة الطوارئ. وميكن 

أن تشمل هذه األشكال: 

• مثل 	 اإليواء  ألماكن  املستفيدين(  بواسطة  مباشرة  أو  املتعهدين  )بواسطة  املباشر  اإلنشاء 

التجمعات اآلمنة واملظللة واألسقف و/أو اجلدران؛ 
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• توفير املواد ألصحاب املاشية إلنشاء أماكن اإليواء؛ 	

• التدريب على إنشاء أماكن اإليواء؛ 	

• متابعة توزيع السيولة النقدية الحتياجات أماكن إيواء احليوانات؛ 	

• دعم املفاوضات املتعلقة بحقوق األرض أو إمكانية الوصول للمراعي و/أو أماكن اإليواء؛ 	

• رفع مستوى الوعي العام. 	

      يرتبط هذا الفصل من املعايير LEGS ارتباطاً وثيقاً بتوفير أماكن اإليواء والتوطني للبشر وكذلك  

احليوانات، ويبرز أهمية تنسيق اإلجراءات وتكاملها مع القطاعات األخرى لالستجابة اإلنسانية. من ثم، 

ينبغي قراءة هذا الفصل مقترناً بالفصل عن اإليواء والتوطني والبنود التي ال تتعلق بالطعام في دليل 

إسفير )انظر أيضاً املعيار األول أدناه واملعيار العام الثالث في الفصل الثالث(. رغم أن االحتياجات اخلاصة 

بإيواء البشر وتوطينهم حتتل أولوية مقارنة باحتياجات املاشية في هذا الشأن عقب وقوع أي كارثة، فإن 

هذا الفصل يناقش احتياجات البقاء للماشية بشكل مستقل متاماً عن احتياجات أصحابها. 

      من املمكن أيضاً أن تنظر االستجابات التي تعقب الكوارث في مسألة إعادة إنشاء البنية األساسية 

الربط بني  أنه ينبغي  بيد  الذبح.  البيطرية وأماكن  والعيادات  املاشية  والتجارية، مثل أسواق  البيطرية 

أي عمل في هذا اجملال مبنظور التنمية الطويلة األجل ويضع في احلسبان احتمال تطوير قطاع خدمي 

خاص. ورمبا تكون هذه هي احلالة بالتحديد في إعادة اإلنشاء عقب النزاعات حيث يكون القطاع اخلاص 

في أفضل وضع يتيح له تقدمي مثل هذه اخلدمات. وعليه، فإن إنشاء أو إعادة إنشاء بنية حتتية جتارية رمبا 

يكون مسؤولية مقدمي اخلدمة من القطاع اخلاص وليس احلكومة أو الوكاالت اخلارجية. 

توقيت التدخالت

بدءاً  للكارثة  االستجابة  مراحل  جميع  في  وتوطينها  املاشية  بإيواء  اخلاصة  املبادرات  تنفيذ  ميكن  رمبا 

أن تساهم  األجل. البد  الطويلة  احللول  ذلك من  وغير  اإلنشاء  وإعادة  التعافي  إلى  الطوارئ  من مرحلة 

االحتياجات املتعلقة بإيواء املاشية وتوطينها في التأهب للكوارث والتخطيط للطوارئ كما هو مناقش 

أدناه في املعيار اخلامس.

املطلوب  والتوطني  باإليواء  اخلاصة  التحتية  البنية  نوعية  الطوارئ وطبيعتها على       ستؤثر مرحلة 

منهج  إتباع  طبيعية  كارثة  عن  الناجمة  احلدوث  املفاجئة  الطوارئ  تتطلب  أن  املرجح  من  للماشية. 

مختلف عن االستجابة ألزمة مستمرة مثل نزاع أو تدهور بيئي مستدام. رمبا عقب وقوع كارثة مفاجئة 

احلدوث تظهر حاجة ملحة لتوفير مأوى للماشية املعرضة للظروف املناخية أو السرقة أو االفتراس. رمبا 

تكون هناك حاجة أيضاً لنقل املاشية مؤقتاً إلى أرض أكثر أماناً حلمايتها، عقب وقوع فيضان على سبيل 

املثال. رمبا تكون هذه إجراءات مؤقتة ميكن جعلها إجراءات دائمة في مرحلة تالية. في املراحل املتأخرة من 

الطوارئ املفاجئة احلدوث، رمبا ميكن تلبية االحتياجات الطويلة األجل لإليواء والتوطني. في حالة طوارئ 

وتوطينها،  املاشية  بإيواء  احتياجات خاصة  والتخطيط ألي  لالستعداد  أكبر  وقت  يتاح  احلدوث  بطيئة 

رغم أنه رمبا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة أثناء الطوارئ نفسها )انظر اجلدول 8�1 أدناه(.
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روابط بفصول أخرى

رمبا يأتي توفير املأوى مكمالً للتدخالت املتعلقة باملاشية املوضحة في الفصول األخرى مبا في ذلك توفير 

املاشية )الفصل التاسع(، وتوفير املياه )الفصل السابع(، وتأمني إمدادات العلف )الفصل السادس(. على 

سبيل املثال، في الطوارئ التي حتدث فيها تدمير خملازن علف املاشية، رمبا تكون هناك حاجة إلى إنشاء 

مرافق تخزين جديدة قبل توفير مزيد من إمدادات العلف. إذا مت توزيع املاشية في أماكن يلعب فيها مأوى 

مسألة  معاجلة  من  فالبد  الباردة،  املناخية  الظروف  مثل  ورفاهها  احليوانات  لبقاء  حيوياً  دوراً  احليوانات 

احتياجات اإليواء قبل التوزيع. عندما تشمل تدخالت االستجابة للكارثة جلب فصائل إلى مجتمعات ال 

تألف تربيتها، فيجب تقدمي نصائح أساسية تتعلق باحتياجات احليوانات للتسكني )واحتياجات اإلدارة 

األخرى(. 

أوجه ضعف وقدرات اجملتمعات املتضررة من الكوارث

إن توفير مأوى املاشية وتوطينها عقب الكوارث ينبغي أن يأخذ في االعتبار األدوار واملسؤوليات اخلاصة 

الثقافية  األعراف  عن  فضالً  للعمالة  السنية  واملراحل  اجلنسانية  مثل  اجملتمع،  في  احليوانات  برعاية 

لتسكني احليوانات. ينبغي أيضاً مراعاة أدوار اجلنسانية في اإلنشاء وجعلها بالقدر املناسب أساساً ألي 

تدخل.

      من املمكن أن يكون ملوقع أماكن إيواء املاشية أثر على الفئات املستضعفة وخصوصاً النساء واألطفال. 

وكذلك  البشر  مساكن  عن  بها  تبعد  التي  باملسافة  يتأثر  مهماً  عامالً  تعد  الوصول  إمكانية  أن  كما 

عدم األمان أو اخلطر املتواصل نتيجة ظاهرة طبيعية مثل الفيضانات. وهذا ميكن أن يحد من إمكانية 

احلصول على منتجات احليوانات مثل احلليب أو البيض اللذين ميثالن أهمية خاصة لفئات مستضعفة 

مثل األطفال وكبار السن واملرضى واألشخاص املتعايشني مع فيروس العوز املناعي البشري/اإليدز.

      كذلك يؤثر موقع أماكن إيواء املاشية على أمان وحماية أصحاب املاشية. على سبيل املثال، وجود 

النساء  البشر للخطر� خصوصاً  أن تعرض  البشر ميكن  املبنية على مقربة من مساكن  اإليواء  أماكن 

واألطفال� وبصفة خاصة في مناطق النزاع. رمبا يكون لعملية إنشاء أماكن اإليواء آثار أمنية إذا كان من 

املطلوب من النساء البحث عن معدات اإلنشاء في مناطق نائية. 

اجلدول 8-1 التوقيت احملتمل للتدخالت اخلاصة بإيواء املاشية وتوطينها

البطيئة احلدوثاملفاجئة احلدوثاخليارات

األثار التي 
تلي احلدث 

مباشرة

التعافي 
املبكر

التعافيالطوارئاإلنذارالتأهبالتعافي

تدخالت مؤقتة ألماكن 
اإليواء 

تدخالت مستدامة 
ألماكن اإليواء

تدخالت التوطني
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ينبغي أيضاً مراعاة االعتبارات البيئية عند إنشاء أماكن إيواء احليوانات وفي تخطيط البنية األساسية 

ويساهم  املراعي  توفر  على  هذا  يؤثر  فرمبا  احليوانات،  تركز  يعزز  اإليواء  أماكن  إنشاء  كان  إذا  للتوطني. 

وجودها  حالة  في  أو  احليوانات  تركز  حالة  في  وخصوصاً  احليوانية،  الفضالت  إن  بيئي.  تلف  حدوث  في 

املعايير  كتاب  يتعرض  )ال  ونظافتها  البشرية  التجمعات  صحة  تضر  أن  ميكن  البشر  من  بالقرب 

ارتباطاً  ترتبط  التي  احليوي،  األمن  لقضايا   )LEGS( باملاشية  املتعلقة  الطوارئ  في  التوجيهية  واملبادئ 

احمللية  لألدوات  املفرط  االستخدام  يؤدي  أن  ميكن  كما  النطاق(.  واسعة  التجارية  بالشركات  رئيسياً 

الثاني.  املعيار  حتت  أدناه  التفصيل  من  مبزيد  القضايا  هذه  تُناقش  للبيئة.  مدمر  أثر  إلى  اإلنشاء   في 
        تستفيد اجملتمعات املتضررة من الكوارث من قدراتها على االستجابة للطوارئ. فيما يتعلق بأماكن 

إيواء  ألماكن  تصميم  وأنسب  البناء  مواد  بأنسب  األصليني  السكان  معرفة  هذه  تشمل  فرمبا  اإليواء، 

املاشية وكذلك مهارات اإلنشاء.

املعايير الدنيا
قبل القيام بتوفير إيواء املاشية وتوطينها، ينبغي التأكد بعناية من جدوى ومالءمة التدخالت املمكنة، 

كما هو موضح في الشكل 8�1 أدناه.

املؤشرات األساسية

• استشارة اجملتمع مبا في ذلك النساء والرجال بشأن ممارسات السكان األصليني املتعلقة بإسكان 	

في  املستعرضة  املبدئية  التقييمات  على  املشاورات  هذه  تقوم  أن  ينبغي  وتوطينها.  احليوانات 

الفصل الثاني )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(.

• تصميم التدخالت اخلاصة بالبنية األساسية إليواء املاشية وتوطينها بناء على تصميمات السكان 	

األصلية ألماكن إيواء احليوانات )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 

• التوجيهية 	 املالحظة  )انظر  اجملتمع  فئات  في  لإليواء  استضعافاً  األكثر  املاشية  احتياجات  تلبية 

رقم 3(. 

• )انظر 	 حد  أدنى  إلى  مناوئة  آثار  أي  وتقليل  املاشية  بإيواء  اخلاصة  للتدخالت  البيئي  األثر  تقييم 

املالحظة التوجيهية رقم 4(. 

• التقييم وتغذي االستجابة 	 تشكل احتياجات اجملتمع املتعلقة بسبل العيش املستدام جزءاً من 

للطوارئ )انظر املالحظة التوجيهية رقم 5(. 

• وتوطينها 	 املاشية  بإيواء  اخلاصة  التدخالت  بشأن  املعنيني  املصلحة  أصحاب  كافة  مع  التفاوض 

)انظر املالحظة التوجيهية رقم 6(.

املعيار األول إليواء املاشية وتوطينها: التقييم والتخطيط

يقوم تقييم وتخطيط البنية األساسية إليواء املاشية وتوطينها على التشاور اجملتمعي ومعرفة 

مستدام.  عيش  سبل  لتحقيق  ستتاح  التي  والفرص  البيئي  األثر  ومراعاة  األصليني   السكان 
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هل تحتاج الماشية إلى مأوى في األوقات الخالية من الطوارئ؟

هل تحتاج الماشية إلى مأوى نتيجة
لحاالت الطوارئ؟  هل تضرر هذا المأوى بفعل الطوارئ؟

 هل يمكن معالجة المسائل المتعلقة بإيواء
الحيوانات وتوطينها بأسلوب يدعم التعايش

اآلمن مع البشر؟ 

 هل تحتاج الماشية إلى بنية أساسية
 للتوطين من أجل ضمان إمكانية الوصول

إلى الماء والغذاء والحماية؟

 هل يمكن أخذ تصميمات السكان المحليين
والممارسات الثقافية في االعتبار؟

هل يمكن معالجة مسألة إيواء الحيوانات
وتوطينهم على نحو يقلل اآلثار البيئية 

المناوئة إلى أدنى حد؟ 

توطين الماشية والبنية األساسية

هل توجد حاجة ملحة إليواء الماشية؟

عدم اتخاذ أية إجراءات
(إال في حالة إمكان معالجة مسائل معلقة

أو بناء قدرات) 

إماكن إيواء مستديمة للماشية

 هل يمكن بناء إنشاءات مادية تقلل
 المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها

 الماشية في حالة الكوارث المستقبلية
إلى أدنى حد؟

أماكن إيواء مؤقتة للماشية

 هل يمكن االستعانة بمصادر
أخرى بتكلفة معقولة؟

هل تتوفر مواد إنشاء محلية؟

 هل األماكن المادية المتوفرة لإليواء تضمن بيئة معيشية صحية
وآمنة للماشية؟

=  = الالمفتاح : نعــم

ميكن ببساطة أن تعني نتيجة “عدم اتخاذ أي إجراءات )إال في حالة إمكانية معاجلة  ملحوظة:  

                  مسائل معلقة(” احلاجة إلى مزيد من التدريب وبناء القدرات حتى ميكن اإلجابة بـ “نعم” 

                  على األسئلة األساسية وليست النتيجة أنه ينبغي عدم القيام بأي تدخالت. 

شكل 8-1: شجرة صنع القرار ملأوى املاشية وتوطينها



املعايير واإلرشادات في الطوارئ اخلاصة باملاشية

164

مالحظات توجيهية

املشاورة اجملتمعية: سيعرف اجملتمع اخلبير الذي ميتلك ماشية أنواع أماكن إيواء املاشية املناسبة   .1
للفصائل التي يربيها واختيارات تصميم أماكن اإليواء التي ستلبي هذه االحتياجات. وهذا ميكن 

املوقع،  إلى  الوصول  إمكانية  واعتبارات  املواقع،  واختيار  املناسبة،  اإلنشاء  أن يشمل معرفة مواد 

وإدارة املاشية والنظافة، وكيفية تنفيذ اإلنشاءات ومن سيقوم بالتنفيذ. ويجب بذل كافة اجلهود 

لضمان مشاركة اجملتمعات بصورة مباشرة في تقييم وتصميم وتنفيذ وتقدير التدخالت اخلاصة 

برعاية  واملتعلقة  املوجودة  والواجبات  األدوار  التقييم  يراعي  أن  ويجب  وتوطينها.  املاشية  بإيواء 

احليوانات وسط اجملتمع مبا في ذلك املراحل السنية للعمالة. كما يجب مراعاة أدوار اجلنسني في 

املاشية وصونها.  النساء لدعم  احتياجات  اإليواء، خصوصاً  بأماكن  يتعلق  أي تدخل  اإلنشاء في 

وينبغي أن تستفيد التدخالت اخلاصة بأماكن إيواء املاشية من املعرفة اجملتمعية باعتبارها نقطة 

انطالق لتصميم التدخل سواء عند تخطيط إنشاءات مؤقتة أو دائمة. كما أن التقييم ميكن أن 

يحدد قضايا السياسات املعنية باملناصرة على املستوى احمللي أو املستوى األوسع حسبما يتناسب 

)انظر الفصل الثالث، املعيار املشترك الثامن (. 

احليوانات  بإسكان  املتعلقة  الثقافية  األعراف  تقييم  ينبغي  األصليني:  السكان  تصميمات   .2
وتوطينهم. ويتضمن هذا صياغة فهم أدوات البناء والتصميمات احمللية التي يستعملها السكان 

األصليني في البنية األساسية ألماكن إيواء املاشية وتوطينها فضالً عن أساليب اإلنشاء املناسبة. 

ينبغي اتباع أو تكييف التقنيات احمللية لتسكني املاشية، وكذلك استعمال املواد احمللية حسبما 

يتناسب. تقتصر مالءمة أو حتى جدوى استعمال “أنظمة اإليواء” أو حلول أماكن اإليواء املستوردة 

املعدة مسبقاً على حاالت نادرة للغاية. 

الضعف )قابلية التأثر(: ينبغي أن يقوم التقييم والتخطيط بدراسة االحتياجات احملددة للفئات   .3
التي يحتمل أن تكون مستضعفة ويتأكد من وجود احتياج يحظى بأولوية احلصول على مساعدة 

مثل مساعدة كبار السن أو املرضى أو املصابني بإعاقات حركية الذين رمبا يفتقرون إلى موارد األيدي 

العاملة الالزمة إلعادة إنشاء أماكن إيواء ملاشيتهم. كذلك أولئك الذين ال ميكنهم احلصول على 

مواد اإلنشاء، مثالً بسبب غياب األمن احمللي، رمبا يحتاجون إلى مساعدة إضافية )انظر امللحق رقم 

8�1، قائمة مرجعية لتقييم االحتياجات اخلاصة بإيواء املاشية(. كما هو احلال في أي تدخل، ينبغي 

أال تتسبب املساعدة املقدمة للفئات املستضعفة في تقويض قدرة أي مجتمع على إعالة هذه 

الفئات ورعايتها من خالل اتباع استراتيجيات التكيف اخلاص به.

األثر البيئي: يجب تقييم أثر التدخالت اخلاصة بأماكن إيواء املاشية وتوطينها على البيئة احمللية   .4
والتركز غير املستدام للماشية في مناطق  مبا في ذلك االستخدام غير املستدام لألدوات احمللية 

محظورة. تُناقش هذه القضايا مبزيد من التفصيل حتت املعيار الثاني. 

سبل العيش املستدامة: رغم ضرورة اتخاذ إجراءات مؤقتة لدعم املاشية، فينبغي بذل كافة   .5
اجلهود لضمان أن تراعي التدخالت اخلاصة بأماكن اإليواء والتوطني احتياجات سبل العيش للسكان 

املتضررين حتى تكون املوارد املتاحة في الطوارئ مفيدة على املدى البعيد. وهذا يتضمن البحث 

املتأني لألثر املرجح للتغّيرات املتوقع أن تتطرأ على استعمال األراضي والتغّيرات الدائمةاملتعلقة 

بسبل عيش اجملتمع وممارسات إدارة املاشية بينما يتعافى اجملتمع من الكارثة.

املفاوضات مع أصحاب املصالح: ينبغي التفاوض بشأن التدخالت اخلاصة بإيواء املاشية مع   .6
أصحاب املصلحة اآلخرين مبا يتسع دائرته عن اجملتمع املتضرر. في حالة ترجيح أن يكون للتدخالت 

واإلمداد  الزراعة  تدير  التي  احمللية  السلطات  هذا  يشمل  فرمبا  البشر،  استيطان  على  كبير  أثر 
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احتمال كبير لالستفادة من خبرة  األراضي واإلسكان. كذلك هناك  واإلصحاح واستخدام  باملياه 

األطراف الفاعلة في مجال العمل اإلنساني في القطاعات األخرى مثل أماكن إيواء وإسكان البشر، 

واملياه واإلصحاح، وإدارة املعسكرات بالقدر املناسب. وفي حالة الطوارئ الكبيرة التي يُطبق فيها 

“التخطيط العنقودي” )انظر مسرد املصطلحات(، فسيتم تنسيق هذه األنشطة من خالل تكتالت 

تنسيق أماكن اإليواء في الطوارئ والتعافي املبكر وإدارة املعسكرات )CCCM(. ينبغي أن تشارك 

الوكاالت التي توفر أماكن اإليواء للماشية بفعالية في هذه التكتالت لتعزيز احتياجات املاشية 

ألماكن اإليواء والتوطني ولضمان أن تكون برامجها متسقة مع استراتيجيات التكتالت وأولوياتها 

املتفق عليها.

كذلك فإنه من املهم في حالة تشرد السكان املتضررين التشاور مع اجملتمع املضيف للتأكد من 

أن موقع البنية األساسية ألماكن إيواء املاشية وتوطينها ال يتسبب في حدوث صراع أو ضغوط 

بيئية أو تنافس على فرص العمل أو املوارد الطبيعية.

املؤشرات األساسية

• املالحظة 	 )انظر  البشر  مع  للماشية  اآلمن  والتعايش  البشر  سالمة  املاشية  توطني  يدعم 

التوجيهية رقم 1(. 

• تقليل األثر البيئي لتوطني املاشية إلى أدنى حد )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 	

• توطني املاشية يدعم التعافي وأهداف التوطني املستدام )انظر املالحظة التوجيهية رقم 3(. 	

مالحظات توجيهية

سالمة  على  املاشية  إيواء  أماكن  موقع  يؤثر  أن  ميكن  املشترك:  والتعايش  البشر  سالمة   .1
من  ما  مسافة  على  املبنية  اإليواء  أماكن  وجود  املثال،  سبيل  على  وحمايتهم.  املاشية  أصحاب 

في  وبصفة خاصة  واألطفال�  النساء  للخطر� خصوصاً  البشر  يعرض  أن  ميكن  البشر  مساكن 

مناطق النزاع. على الناحية األخرى، فإن البنية األساسية وأماكن إيواء املاشية الواقعة في أماكن 

أقرب من الالزم من أماكن استيطان البشر ميكن أن يتسبب في حدوث تدهور بيئي وزيادة مخاطر 

املاشية  بني  اآلمن  املشترك  التعايش  املاشية  توطني  يوفر  أن  أيضاً  ينبغي  املرضية.  الفاشيات 

واجملتمعات البشرية. وهذا ميثل أهمية خاصة للحد من مخاطر انتقال األمراض من احليوانات إلى 

البشر مثل إنفلونزا الطيور والوقاية من انتقال األمراض عن طريق ناقالت األمراض بواسطة روث 

احليوانات.

األثر البيئي: ينبغي تقليل أثر التدخالت اخلاصة بأماكن إيواء والتوطني على البيئة احمللية إلى أدنى   .2

املعيار الثاني إليواء املاشية وتوطينها: توطني املاشية

حد  أدنى  إلى  السلبية  البيئية  اآلثار  وتقليل  البشر  مع  اآلمن  التعايش  املاشية  توطني  يدعم 

ويدعم تعافي سبل العيش واستدامتها.
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حد. وهذا ميثل أهمية خاصة إذا تتطلب أو عزز إنشاء أماكن إيواء املاشية جمع مواد متاحة محلياً 

ميكن أن تشكل خطر حدوث تدهور بيئي دائم. يتمثل أحد هذه اخملاطر بالتحديد في قطع األشجار 

لتوفير األخشاب املستخدمة في إنشاء أماكن اإليواء واحلظائر أو الوقود حلرق الطوب املستخدم في 

بناء البيوت. ينبغي جلب مواد اإلنشاء من مصادر مستدامة أو جمعها بأسلوب مستدام. رمبا يكون 

أيضاً غرس “أسوار بيولوجية ” اختياراً حيوياً جلمع املواد احمللية التي تستعمل في إنشاء احلظائر. ينبغي 

 أيضاً جتنب وجود جتمعات مركزة من املاشية للحد من مخاطر حدوث الرعي اجلائر والتدهور البيئي. 

     إن دمج املاشية في معسكرات الالجئني أو املشردين داخلياً IDP يضيف ضغطاً خاصاً على 

التوطني على  البيئة واملصادر احمللية. ومن ثم، ينبغي تقييم إعالة املاشية في هذه الظروف من 

ضوء اآلثار البيئية. كما أن التنافس على املوارد مع املاشية احمللية قد يكون مصدراً محتمالً للصراع، 

ومن ثم يجب التفاوض بشأن إمكانية الوصول ألراضي الرعي واملراعي مع السكان احملليني. 

التوطني املستدام للبشر واملاشية: ستحتل دائماً احتياجات توطني اجملتمعات البشرية األولية   .3
مقارنة باحتياجات توطني املاشية كما أنه من األهمية مبكان أال يكون لتدخالت توطني املاشية تأثير 

سلبي على توفير مستوطنات البشر. بيد أنه في كثير من األحوال يوجد تبادل اعتمادية بني احتياجات 

توطني البشر واملاشية، وهذا يبرز احلاجة إلى التنسيق والتخطيط والعمل املشترك مع أصحاب 

 املصلحة اآلخرين في هذه األمناط من التوطني )انظر املعيار األول، املالحظة التوجيهية رقم 6 أعاله(. 

ينبغي أن يكون هدف االختيار املفضل للتوطني في كافة االستجابات هو دعم اجملتمعات املالكة 

للماشية في مستوطنات مبعثرة تقع في أرضهم األصلية. بيد أنه قد تكون هناك حاجة لدعم 

املاشية في حاالت تشرد عائالت ومجتمعات. ميكن جعل توطني املشردين مبعثراً، على سبيل املثال 

األشخاص املقيمون مع مضيفني أو يستقرون بأنفسهم على أراض ميتلكها آخرون أو مستوطنات 

مجمعة مثل العائالت التي تعيش في مراكز مجمعة و معسكرات املشردين داخلياً أو معسكرات 

الالجئني.

التكلفة وينطوي على عوائق حتول  أن توطني املشردين والتوطني اجملمع أمر معقد وباهظ  الشك 

 ،)UNHCR 2006( مثل  األخرى  التوجيهية  املبادئ  إن  ومستدامة.   دائمة  حلول  إلى  الوصول  دون 

املرجعية  املبادئ  هي  تكون  أن  ينبغي   ،)2011( “اسفير”  ودليل   ،)Corsellis and Vitale 2005(و

املكثفة  النزوح  معسكرات  تتيح  ما  نادراً  األوضاع.  هذه  في  اإلنساني  الدعم  لتقدمي  الرئيسية 

أنه  لوجود مخاطر حدوث تدهور بيئي وتفشي األمراض. وبرغم  التواجد املشترك للماشية نظراً 

غالباً ال ميكن جتنب الدعم املباشر للمجتمعات املشردة التي متتلك املاشية في أمناط ملستوطنات 

املشردين في مرحلة الطوارئ، فالبد من بذل كل جهد ممكن لدعم العودة إلى املوطن األصلي.

اإلدارة  ومنظومة  احمللية  الرعي  حقوق  اعتباراتها  في  تضع  أن  املاشية  توطني  ألعمال  البد         

وإمكانية الوصول وحقوق األرض وامللكية. ولهذا أهمية خاصة حينما تتسبب كوارث مثل الفيضان 

ينبغي  احلالة  هذه  وفي  للتشرد  للماشية  املالكة  اجملتمعات  وتتعرض  احمللية  البيئة  تغيير  في 

القضايا  يتطلب حسم هذه  أن  املرجح  االعتبار. من  املضيفني في  السكان  احتياجات  أخذ  أيضاً 

مشاورات مكثفة مع أصحاب املصلحة فضالً عن طلب مشورة السلطات احمللية واملتخصصني في 

القطاعات األخرى من أجل الوصول إلى حلول مستدامة.
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املؤشرات األساسية

• البنية األساسية للتوطني تتيح إدارة صحية وآمنة ومستدامة )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(.	

• املالحظة 	 )انظر  حد  أدنى  إلى  الصحة  على  البيئية  اآلثار  من  للتوطني  األساسية  البنية  تقلل 

التوجيهية رقم 2(. 

مالحظات توجيهية

اإلدارة اآلمنة واملستدامة للماشية: فضالً عن املأوى املادي إلسكان املاشية )انظر املعيار الرابع   .1
أدناه(، رمبا تكون هناك حاجة إلى إيجاد البنية التحتية للتوطني من أجل إتاحة إدارة آمنة ومستدامة 

للماشية. وقد يشمل هذا تقدمي النصيحة أو توفير إمكانية الوصول إلى مصادر العلف واحلماية 

آثار على حظائر املوقع  من السرقة واحليوانات املفترسة باستخدام حظائر في املوقع. رمبا تترتب 

مثل احلاجة إلى جلب العلف للماشية )انظر الفصل السادس(، ورمبا تكون هناك مشكالت صحية 

إضافية مثل مشكالت الطفيليات واحلاجة إلى تخزين أدوية بيطرية أو مواضع ذبح احليوانات )انظر 

الفصل اخلامس(. بالنسبة ملأوى املاشية، فينبغي تصميم كافة أشكال البنية األساسية للتوطني 

باالستفادة من معرفة السكان األصليني وممارساتهم في البناء )انظر املعيار األول أعاله(. 

اإلصحاحية  باإلدارة  يسمح  بحيث  املاشية  توطني  تصميم  ينبغي  الصحي:  البيئي  األثر   .2
والتخلص من فضالت احليوانات خصوصاً في احلاالت التي تتعايش فيها اجملتمعات املالكة للماشية 

احلظائر  هذا  يشمل  أن  وميكن  املعسكرات.  مثل  اجملمعة  واملستوطنات  التشرد  مستوطنات  في 

املبنية خارج محيط املستوطنات البشرية ملنع وصول املاشية وضمان وجود مسافة كافية تفصل 

بني مساكن البشر وأماكن إيواء احليوانات. كذلك ينبغي أن تظل كثافة مستوطنات املاشية في 

باملكان  املتعلقة  الشروط  التفاصيل عن  ملزيد من   30 )انظر UNHCR 2005، صفحة  آمن  مستو 

للفصائل اخملتلفة(.

املعيار الثالث إليواء املاشية وتوطينها: البنية األساسية لتوطني املاشية

توفير البنية األساسية لتوطني املاشية مناخاً آمناً وصحياً ومستداماً للماشية.
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املؤشرات األساسية
• توفر أماكن إيواء املاشية حماية كافية من الظروف املناخية السائدة والظروف املناخية اليومية 	

واملوسمية املتطرفة )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 
• ومبا 	 املعنية  احليوانات  لفصائل  احملددة  االحتياجات  تستوفي  بحيث  املاشية  إيواء  أماكن  تصميم 

يتماشى مع الغرض املنشود من استخدامها )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 
• إمداد املاشية بحماية مادية من السرقة واحليوانات املفترسة )انظر املالحظة التوجيهية رقم 3(. 	
• قبل 	 للجوع  تعرضها  مخاطر  لتجنب  مؤقتة  لفترة  املعزولة  املاشية  حترير  تضمن  إجراءات  وجود 

وصول املساعدات األخرى )انظر املالحظة التوجيهية رقم 4(. 

مالحظات توجيهية
بيئة معيشة صحية آمنة: في الظروف املناخية احلارة، ينبغي أن تتيح أماكن اإليواء مساحة   .1
مظللة جيدة التهوية. في الظروف املناخية الباردة، ينبغي أن يوفر مكان اإليواء حظائر جيدة الغلق 
املناخية  الظروف  حالة  في  األرض.  من  العزل  من  أدنى  على حد  ويحتوي  الهواء  تيارات  من  تخلو 

القصوى ينبغي تلبية االحتياجات اخلاصة باإليواء قبل توزيع املاشية. 
احمللية  البناء  تقنيات  على  املاشية  إيواء  يقوم  أن  اإلمكان  بقدر  ينبغي  املناسب:  التصميم   .2
واستعمال مواد البناء احمللية. عقب وقوع كارثة طبيعية، رمبا يتم بناء أماكن إيواء املاشية باستخدام 
املواد املتبقية من البنية األساسية احملطمة واألبنية، وينبغي تعزيز اجلهود املؤدية إلى حتقيق أقصى 
استفادة من عمليات اإلنقاذ مبا في ذلك توزيع حزم األدوات. تتطلب بعض الطوارئ التوفير العاجل 
غير مناسبة  تكون  قد  األماكن  أن هذه  بيد  احليوانات.  أجل ضمان جناة  املاشية من  إيواء  ألماكن 
لالستخدام على املدى البعيد ورمبا حتتاج اجملتمعات إلى دعم إعادة بناء أماكن إيواء أكثر استدامة. 
كما أن اإلمكانات الكامنة لدمج أماكن إيواء املاشية في الطوارئ في األبنية املؤقتة أو الدائمة 
في أعمال املساعدة الالحقة تعد ذات أهمية خاصة. على سبيل املثال، قد تشمل التصميمات 
املستخدمة ألماكن إيواء املاشية املستعملة في الطوارئ بناء سقف وهيكل )مستدام( على أمل 
حتديثه فيما بعد ليكون مأوى دائماً له جدران وأبواب وسور. ومن املفيد دراسة هذا املنهج سواء كان 

التحديث الالحق سيتم بدعم من وكالة أو سيقوم به اجملتمع بشكل مستقل.
السرقة والهجوم: ينبغي أن يضمن إيواء املاشية وتوطينها حماية احليوانات مبا يتفق مع األعراف   .3
إقفال  آليات  ذات  مناسبة  أبواب  توفير  هذا  وقد يشمل  املفترسة.  واحليوانات  السرقة  من  احمللية 
ألماكن اإليواء أو احلظائر املؤمنّة في أماكن استضافة احليوانات. كما أنه رمبا يكون لتخطيط املوقع 
البشر وذلك  املاشية على مقربة من أماكن استيطان  إيواء  آثار تساهم في ضمان تواجد مكان 

لتوفير عامل األمان.
حترير احليوانات املعزولة: اتضح من اخلبرة أن احليوانات مثل اجلاموس والبقر تنفق في األماكن   4
أو أصيبوا إصابات خطيرة بسبب  التي تكون فيها مربوطة في حالة ما لقي أصحابها حتفهم 
زلزال أو كارثة أخرى. من التدخالت البسيطة فك أو حترير هذه احليوانات حتى تتاح لها فرصة العثور 
على العلف واملياه. ينبغي وضع عالمة على هذه احليوانات، بدهان ما على سبيل املثال، حتى ميكن 

إعادتها الحقاً إلى أي من أصحابها الناجني.

املعيار الرابع إليواء املاشية وتوطينها: مأوى املاشية

توفير مناخ معيشة صحي وآمن للماشية يتناسب مع الغرض املنشود من استخدامها. 
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اإليـواء

املؤشرات األساسية

• تقييم مخاطر وقوع كوارث مستقبلية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 	

• التدخالت اخلاصة بأماكن إيواء املاشية وتوطينها تقلل إلى أدنى حد اخملاطر التي ميكن أن يتعرض 	

لها املاشية وأصحابها في حالة وقوع كوارث في املستقبل )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 

مالحظات توجيهية

من  كجزء  مستقبلية  لكوارث  التعرض  مخاطر  تقييم  ينبغي  املستقبلية:  اخملاطر  تقييم   .1
عملية التخطيط ملبادرات إيواء املاشية وتوطينها. 

تقليل اخلسائر املستقبلية في املاشية إلى أدنى حد: ميكن أن يتيح إنشاء البنية األساسية   .2
إليواء املاشية وتوطينها فرصة لتخفيف أثر الكوارث املستقبلية. ومن ثم، ينبغي أن يؤثر تقييم 

اخملاطر املستقبلية على اختيار موقع البنية األساسية ألماكن إيواء وتوطني املاشية وتصميمها 

وإنشائها من أجل احلد من خسائر املاشية في الكوارث املستقبلية. وميكن أن يشمل هذا: 

• الزالزل: ينبغي أن تكون مواقع البنية األساسية ألماكن إيواء املاشية وتوطينها على أرض ثابتة 	
توابع  بفعل  أخرى  وتلفيات  املستقبل  في  أرضية  انزالقات  لوقوع  املعرضة  املناطق  عن  وبعيداً 

الزلزال. كذلك ينبغي إجراء دراسة متأنية إلنشاءات أماكن إيواء املاشية واإلجراءات التي اتخذت 

لزيادة قوة اإلنشاءات بهدف مقاومة الزالزل أو الستعمال إنشاءات خفيفة الوزن لتقليل مخاطر 

حدوث إصابات قاتلة للماشية في حالة انهيار املبنى إلى أدنى حد. ينبغي استخدام مواد وتقنيات 

السكان األصليني رغم أنه رمبا يكون من الضروري مناصرة التغّيرات التي تطرأ على ممارسات البناء 

احمللية لدعم مقاومة الزالزل.

• الفيضانات: ينبغي بقدر اإلمكان جعل موقع أماكن إيواء املاشية بعيداً عن سهول الفيضانات 	
لتجنب التلفيات الناجتة عن الفيضانات املستقبلية. في حالة عدم إمكانية حتقيق هذا، فرمبا حتتاج 

املواقع إلى حتسني الصرف أو رمبا ميكن رفع أماكن إيواء املاشية فوق مستويات الفيضانات السابقة. 

رمبا يؤخذ في االعتبار استخدام اإلنشاءات املقواة في وضع األساسات واملسارات املنخفضة للطوب 

وكذلك املبنى األساسي للحد من مخاطر سقوط املباني أثناء الفيضانات.

• املاشية ربط األسقف وإحكام 	 إيواء  أماكن  إنشاء  أن يضمن  ينبغي  املدارية  التيفونات واألعاصير 

اتصالها بهيكل املبنى.

• التسونامي: يجوز اختيار موقع أماكن إيواء املاشية بعيداً عن الساحل مباشرة بقدر اإلمكان.	

في جميع هذه األحوال، ينبغي طلب املشورة التقنية من خبراء في اإلنشاء )انظر املراجع( لضمان بناء 

اإلنشاءات على أفضل املمارسات لتخفيف حدة الكوارث.

املعيار اخلامس إليواء املاشية وتوطينها: احلد من مخاطر الكوارث والتأهب

البنية األساسية إليواء املاشية وتوطينها يحد من أثر الكوارث في املستقبل.
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امللحق رقم 8-1 قائمة مرجعية لتوفير مأوى املاشية وتوطينها

املـــأوى
• هل هناك أية تدخالت عملية فورية من شأنها تقليل معدل النفوق املباشر للماشية )مثل حترير 	

احليوانات املربوطة بعد الزالزل(؟

• هل توجد حاجة ملحة إليجاد أماكن إيواء مؤقتة للماشية؟	

• ما هي )تقديرات( األعداد لكل من فصائل احليوانات اخملتلفة التي تتطلب أماكن إيواء؟	

• ما هي شروط التسكني لكل فصيلة في الظروف املناخية والبيئية احملددة السائدة في املنطقة 	

املتضررة بالطوارئ؟

• ما هي الفئات االجتماعية الرئيسية؟	

ما هي أدوار كل من الرجال والنساء في مجاالت معينة لرعاية املاشية؟  0

من املسؤول عادة في اجملتمع عن إنشاء أماكن اإليواء؟  0

هل هناك فئات لديها احتياجات أو أوجه ضعف خاصة مثل أولئك املصابني بفيروس العوز   0

         املناعي البشري/اإليدزأو النساء املشردات؟

• ما هي التصميمات احمللية إلسكان احليوانات وتقنيات اإلنشاء واملواد اخلام؟	

• هل تفي ممارسات البناء هذه باحلد من مخاطر اخلسائر في الكوارث املستقبلية؟	

• هل تتوفر مواد محلية كافية؟	

كيف يتم جمع مواد اإلنشاء احمللية؟  0

هل سيتسبب إنشاء أماكن اإليواء في حدوث دمار بيئي كبير؟  0

هل ينبغي نقل مواد البناء إلى املوقع؟  0

التـوطيـــن
• أم مجمعة؟ في مقر 	 املاشية؟ مبعثرة  التي متتلك  اجملتمعات  املوجودة في  التوطني  أمناط  ما هي 

األرض األصلية أم في مكان آخر؟ بدوية أم مستقرة؟

• بني 	 املثال  على سبيل  ماشية،  متتلك  التي  اخملتلفة  اجملتمعات  بني  وقوع صراع  احتمال  هناك  هل 

السكان املتضررين واجملتمع املضيف؟

• هل تتوفر مصادر رعي محلية كافية؟ هل تدهور أراضي الرعي يعد من العواقب احملتملة بالنسبة 	

لألشخاص املشردين وماشيتهم بعد الطوارئ؟

• ما هي أنظمة حقوق األرض واإلدارة املوجودة للبنية األساسية ألماكن اإليواء والتوطني اجملتمعية أو 	

املشتركة للماشية وهل ستكون مناسبة ألية أماكن إيواء يتم إنشاؤها حديثاً؟

• ما احتياجات التوطني األخرى لدى أصحاب املاشية؟ 	

أماكن إيواء للفصائل اجلديدة )مثل الدواجن واألرانب(

• هل األشخاص املستضعفون مثل املصابني بفيروس العوز املناعي البشري/اإليدز سيستفيدون من 	

إنشاء أماكن اإليواء للفصائل املستجدة بالنسبة لهم؟

• هل يحتاج املستفيدون إلى تدريب خاص على إنشاء أماكن اإليواء وإدارتها؟	
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اإليـواء

امللحق رقم 8-2 قائمة مرجعية ملتابعة وتقييم توفير أماكن إيواء املاشية وتوطينها
اخملرجات والعمليات 

• ما هي الظروف الرئيسية التي تتطلب تنفيذ مبادرات حلماية املاشية )مثل الظروف اجلوية املناوئة، 	

عدم األمان، اخملاطر املتعلقة بصحة املاشية( وألي أنواع من املاشية؟

• ما هي اإلجراءات التي مت القيام بها حلماية املاشية من أي من هذه الظروف؟	

• هل تلبي هذه االستجابات احتياجات إيواء املاشية اخلاصة )بحماية وإمكانية وصول وأمان وإدارة( 	

اجملتمعات املستفيدة؟

• كيف مت معاجلة االحتياجات اخلاصة بالبنية األساسية للتوطني؟	

• واإلنشاء 	 والنقل  املواد  )تكلفة  واملدخالت  واملستفيدين(  اإليواء  أماكن  )عدد  اخملرجات  هي  ما 

ومساهمات اجملتمع(؟

• كم كان معدل االستفادة من املبادرة وما هي أسباب عدم االستفادة إن وجد؟	

املشاركة
• كيف شارك اجملتمع املستفيد في املبادرة؟	

هل مت استخددام معرفة السكان احملليني املتعلقة بالتصميم واإلنشاء؟  0

هل متت االستعانة مبواد محلية؟  0

ما هي أنظمة اإلدارة التي أقيمت )عند الضرورة( لدعم أماكن اإليواء اجلماعية؟  0

هل شارك املستفيدون في متابعة وتقييم املبادرة؟  0

األثــــر 
• ماذا كان األثر على نفوق املاشية وتعرض املاشية التي مت إيواؤها لألمراض مقارنة باملاشية التي لم 	

تتلق دعم اإليواء؟

• بالنسبة للفئات 	 هل مت احملافظة على إمكانية الوصول إلى املاشية ومنتجات املاشية )خصوصاً 

املستضعفة(؟

• ما هي آراء املشاركني بشأن فوائد املبادرة؟	

• ماذا كان األثر البيئي للمبادرة خصوصاً األثر على املوارد الطبيعية؟	

التخطيط املستقبلي
• في حالة إنشاء أماكن إيواء مؤقتة، فما اخلطط لتوفير اإليواء على املدى البعيد؟	

• االعتبار 	 في  أخذت  مؤخراً  أنشئت  التي  وتوطينها  املاشية  إيواء  ألماكن  األساسية  البنية  هل 

تخفيف الكوارث املستقبلية من حيث موقعها وتصميمها وإنشائها؟
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تعريف الحزمة

المعيار الثالث
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الدعم اإلضافي: تدريب وغذاء ورعاية بيطرية
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إعادة
شية

املا

مقدمة
روابط ألهداف املعايير LEGSاملتعلقة بسبل العيش 

الرئيسية  األصول  بناء  بإعادة  املرتبطة   LEGS املعايير أهداف  الثالث من  بالهدف  املاشية  توفير  يرتبط 

للماشية في اجملتمعات املتضررة من الكوارث ويقع بني مرحلة ما بعد الكارثة مباشرة ومرحلة التعافي 

من الطوارئ.

أهمية توفير املاشية في االستجابة للكوارث
عندما تتسبب الكوارث في خسائر ذات شأن في املاشية، فإن استعادة أصول املاشية في مرحلة ما بعد 

الكارثة ميكن أن تكون منهجاً ذا قيمة كبيرة إلعادة بناء األصول االقتصادية للبشر وتوفير أغذية مرتفعة 

اجلودة مستمدة من املاشية، مثل احلليب أو البيض. 

      وبناء على استراتيجيات وفرص سبل العيش لدى السكان املستفيدين، فرمبا يتخذ توفير املاشية 

شكل إحالل أصول املاشية بكمية ما إلعادة بناء قطيع أو توزيع املاشية بكميات صغيرة إلحالل ماشية 

مفقودة وذلك لتوفير العلف و/أو الدخل أو كمبادرة جديدة لدر الدخل أو توفير العلف كمكمل ألنشطة 

سبل العيش األخرى. 

اختيارات لتوفير املاشية
يستعرض هذا الفصل نوعني رئيسيني من توفير املاشية وهما إعادة بناء القطعان، )ويطلق عليه أحياناً 

“إعادة جمع املاشية” أو “إعادة توزيع املاشية”( ومناهج أخرى لتوزيع املاشية. ويتضمن هذا الفصل أربعة 

معايير تنطبق بالتساوي على كال التدخلني.

إعادة بناء القطعان
تعد إعادة بناء القطعان أحد أشكال توفير املاشية وتهدف إلى إحالل أصول املاشية في حالة فقدان أو 

هالك قطعان بأكملها. كما يعد هذا أنسب االختيارات للمجتمعات الرعوية واجملتمعات الزراعية الرعوية 

التي تعتمد اعتماداً كبيراً على املاشية باعتبارها مصدراً للغذاء والدخل وسالمة اجملتمع. ويعتمد الرعاة 

في  قاحلة  أراضي منخفضة شبه  القطعان من  ويضمون مجتمعات من  املاشية  بصفة خاصة على 

أفريقيا وصوالً إلى املناطق اجلبلية في التبت. حتتفظ بعض الفئات بقطعان مختلطة من اخلراف واملاعز 

واملواشي واإلبل، بينما تعتمد فئات أخرى اعتماداً أكبر على فصيلة واحدة مثل ثيران التبت أو الرنة.

      ومع تباين سبل العيش هذه، فإن حتليل سبل العيش احمللية، وليس املناهج الوصفية واسعة النطاق، 

ميثل دوراً مهماً لتصميم وتنفيذ إعادة بناء القطعان. وتشترط هذه األوضاع توفر عدد ونوع محدد من 

احليوانات كـ”حد أدنى للقطيع”، واجملتمعات نفسها تعد أفضل من ميكنه حتديد هذا احلد األدنى. 

أنه ميكن  اجملتمعات، كما  للغاية في هذه  باملاشية قوية  السكان األصليني  ما تكون معرفة  دائماً       

ومعرفة  نشطة.  غير  و/أو  ضعيفة  كانت  وإن  املاشية  توزيع  إلعادة  األصليني  السكان  أنظمة  إرساء 

السكان األصليني هذه تعني أن التعاون مع السكان احملليني في تصميم وتنفيذ مشروعات إعادة بناء 

بقدر  موجودة  وممارسات  آليات  على  اخلارجية  التدخالت  تقوم  أن  وينبغي  الضرورة،  بالغ  أمر  القطعان 

اإلمكان )انظر دراسة احلالة رقم 9�4 في فصل دراسات احلاالت(. وفي هذه اجملتمعات ال يُطلب عادة دعم 

مرتفعة  عائلة  لكل  املبادرات  هذه  تكلفة  تكون  ورمبا  حيواناتهم.  رعاية  على  الناس  ملساعدة  تدريبي 

محددة. فترة  في  القطعان  من  األدنى  احلد  الستيفاء  احليوانات  من  كافية  أعداد  إلى  للحاجة   نظراً 
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      في مرحلة التعافي التي تعقب الكارثة ميكن إلعادة بناء القطعان أن تلعب دوراً مهماً في إعادة بناء 

سبل عيش السكان املتضررين. بيد أنه رمبا تكون هناك حاجة إلى صياغة منهج أوسع نطاقاً )وطويلة 

األجل ( يعمل على تقوية قدرة اجملتمعات التي تعتمد على املاشية مثل الرعاة حتى تستطيع مواجهة 

الكوارث والتحديات املستقبلية وقد يرتبط بعضها بالبيئة االقتصادية وبيئة السياسات املتغيرة فضالً 

عن قاعدة مواردها الطبيعية. ورمبا تكون هناك حاجة في املناطق الرعوية بصفة خاصة إلى ربط إعادة 

بناء القطعان ربطاً وثيقاً مببادرات التنمية الرعوية الطويلة األجل، على سبيل املثال زيادة فرص اإلنتاج 

املوجه نحو السوق مبا في ذلك تنمية فرص السوق وبناء القدرات.

مناهج أخرى لتوزيع املاشية

يعد توزيع املاشية تدخالً محتمالً للسكان الذين سيكون اقتناء املاشية بالنسبة لهم شكالً مفيداً من 

أشكال دعم سبل العيش. ورغم أن هؤالء األشخاص رمبا يقومون بتربية أعداد صغيرة نسبياً من احليوانات 

)ورمبا يعتمدون اعتماداً رئيسياً على أغذية ومصادر دخل غير مستمدة من مصادر أخرى غير املاشية(، فرمبا 

يشكل العلف أو الدخل املستمد من املاشية عنصراً مكمالً مهماً. فضالً عن ذلك فرمبا توجد عائالت 

أخرى رمبا تعتمد اعتماداً كبيراً في سبل عيشها على حيوان واحد أو عدد صغير من احليوانات، على سبيل 

املثال ميثل جحش أو حمار العماد األساسي ألعمال النقل. ومن ثم، فإن توزيع املاشية قد يكون مناسباً 

إما إلحالل ماشية مفقودة أو كبدء مشروع جديد. وفي احلالة األخيرة، رمبا تكون خبرة املتلقني محدودة 

بتربية املاشية، ومن ثم فرمبا يحتاجون إلى تدريب على تربية احليوانات.

      متثل تربية املاشية، حتى على نطاق ضيق، أحد فرص سبل العيش املهمة للفقراء والفئات السكانية 

املزارع  إلى  الوصول  إمكانية  من  احلد  في  النزاع  تسبب  حالة  في  السياقات:  من  العديد  في  املهمشة 

ألراٍض  الوصول  يكون  عندما  داخلياً(؛  املشردين  معسكرات  عن   3�9 رقم  امللحق  مثالً  )انظر  واملراعي 

ميكن زراعتها امتيازاً يقتصر على طبقة اجتماعية أو عشيرة؛ أو كمصدر لدر الدخل؛ أو كأحد أشكال 

“صندوق طوارئ اجلفاف” )انظر دراسة احلالة رقم 9�2 في فصل دراسات احلاالت(؛ أو في حالة ندرة وجود 

اليومية  باملهام  القيام  املاشية  رمبا تيسر  الطبيعية.  املوارد  العيش مع وفرة  فرص أخرياملتعلقة بسبل 

ودرس  )احلرث  الزراعية  لألنشطة  تكميلية مفيدة  إضافة  أنها  السحب، كما  و/أو  النقل  قوة  من خالل 

احلنطة وتخصيب األرض، إلخ.(. ولهذه األسباب كلها، فإن توفير عدد صغير من املاشية ميكن أن يساهم 

مساهمة كبيرة في دعم سبل العيش عقب احلروب والكوارث، هذا إذا مت تخطيطه جيداً بحيث يكمل 

أنشطة سبل العيش األخرى من حيث األيدي العاملة واالستثمار والصيانة والرعاية.

      رغم كثرة الفوائد املستمدة من املاشية، فإن توفير املاشية في االستجابات التي تعقب وقوع كارثة 

أو استجابات التعافي تعد معقدة من الناحية التقنية والتشغيلية فضالً عن كونها باهظة التكلفة. 

وال يتسم توفير املاشية باحليادية إذ من املمكن أن تكون له آثار اجتماعية وبيئية واقتصادية إيجابية أو 

سلبية. مازال العديد من أوجه توفير املاشية موضع جدل، وكثيراً ما تبرز شكوك حول استدامة التدخالت 

نظراً لتكرر وقوع الكوارث وقدرات املستفيدين والتخطيط غير املالئم. وباإلضافة إلى الفصائل واألنواع 

اخملتلفة من املاشية التي ميكن أن يربيها األشخاص، فهناك تنوع كبير في األنظمة املستخدمة في تربية 

احليوانات وملكية أو استعمال احليوانات باختالف اجلنسانية أو الثروة ومالءمة الفصائل للبيئة وخدمات أو 

مرافق الدعم املطلوبة للمحافظة على صحة احليوانات أو لتسويق احليوانات أو منتجاتها. كما تستهلك 

املاشية العلف واملياه، وفي بعض األماكن، حتتاج إلى إيواء. والبد من فهم كافة هذه العوامل أثناء تصميم 

مشروعات توفير املاشية مما يجعل مراحل التقييم والتصميم للمشروعات ذات متطلبات تقنية مرتفعة، 

وتتطلب في أغلب األحيان مدخالت من خبراء املاشية وكذلك اإلخصائيني االجتماعيني.
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إعادة
شية

املا

      من بني القضايا موضع اجلدل حول توفير املاشية مسألة ارتفاع تكلفة هذه املشروعات لكل عائلة 

خصوصاً في حالة اشتمالها على مدخالت دعم مثل الرعاية والتدريب البيطريني. كذلك تُطرح توزيع 

السيولة النقدية كبديل لتوفير املاشية العينية ويبدو أنها استجابة مناسبة في حالة استمرار نشاط 

األسواق احمللية وقدرتها على إمداد السلع مبا في ذلك املاشية التي رمبا يحتاجها األشخاص )انظر دراسة 

احلالة رقم 1�9 في فصل دراسات احلاالت ملثال عن األدوات النقدية املستعملة في إعادة بناء القطعان(. 

ثمة حاجة إلى مزيد من تقييم األثر وحتليل الفائدة من ناحية التكلفة الستجابات توفير املاشية وتوزيع 

السيولة النقدية وذلك ملقارنة نقاط القوة والضعف النسبية لكل منهج. 

الواقع  أرض  املوجودة على  الوكاالت  فإن  وتنفيذه،  الفعال  املاشية  توفير  تعقيد تصميم        في ظل 

الوكاالت  من  العديد  ستحتاج  جيدة.  دراسة  العمل  هذا  في  االشتراك  على  قدرتها  دراسة  إلى  حتتاج 

اليوم  حتى  وجهداً.  وقتاً  تستغرق  ذاتها  حد  في  عملية  وهذه  خارجها،  من  اخلبرة  استجالب  إلى 

وضع  أفضل  في  تعد  معني  مجال  في  املدى  طويلة  إمنائية  خبرة  متتلك  التي  الوكاالت  أن  يبدو 

احمللية.  واألنظمة  للماشية  احمللية  باالستعماالت  دراية  على  ألنها  املاشية  توفير  بدعم  لها   يسمح 

       يتضمن اجلدول 9�1 ملخصاً ملزايا وعيوب وآثار هذه االختيارات.
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اجلدول 9�1 مزايا وعيوب اخليارات املتعلقة بتوفير املاشية

العيوباملزايااخليار

إعادة بناء 
القطعان

إحالل خسارة كبيرة في 	•
أصول املاشية

استجابة طويلة األجل 	•
تنطوي على فرصة زيادة 

أصول سبل العيش 
للمستقبل ومن ثم تقوي 

سبل العيش 
محتمل أن يبنى على 	•

األنظمة التي يتبعها 
السكان احملليني في إعادة 

 بناء القطعان 

التكلفة لكل عائلة مرتفعة 	•
الستيفاء احلد األدنى احليوي 

حلجم القطيع
يتطلب قدراً كبيراً من 	•

اإلدارة اللوجستية لشراء 
وتوزيع الفصائل والسالالت 

املناسبة

• تقتصر مالءمته على احلاالت 	
التي تعتمد فيها اجملتمعات 
املستفيدة اعتماداً رئيسياً 

على املاشية
• يحتاج املستفيدون إلى 	

أصول كافية )عالقات 
اجتماعية، وإمكانية الوصول 

للمراعي واملياه، واملعرفة 
التقنية، إلخ.( لدعم املاشية

• رمبا تكون هناك حاجة إلى 	
خدمات تكميلية أخرى 

للماشية )خدمات بيطرية، 
العلف، املأوى، إلخ.(

• رمبا تكون هناك حاجة إلى 	
مزيد من الدعم لسبل 

العيش )مثل تقدمي املعونة 
الغذائية( في الفترة 

االنتقالية
• هناك حاجة إلى حتديد 	

مصادر ماشية مناسبة تبعد 
 مسافة معقولة

مناهج أخرى 
لتوزيع املاشية

يحل محل أصول املاشية 	•
املفقودة أو يوفر أصوالً 

جديدة لكل من:
� األعالف التكميلية

� در الدخل )بيع منتجات 
املاشية ومشروعات النقل(

� احتياجات السحب أو 
النقل

ميكن أن يوفر فرصة لسبل 	•
العيش في حالة محدودية 
االختيارات األخرى املتعلقة 

بسبل العيش بسبب 
وجود نزاع أو قابلية تأثر أو 

قيود أخرى

إدخال ماشية أو فصائل 	•
جديدة يتطلب دعم وتدريب 

للمستفيدين
قد تكون تكاليف التدخالت 	•

مرتفعة مقارنة باألنشطة 
األخرى لدعم سبل العيش

• رمبا تكون هناك حاجة إلى 	
خدمات تكميلية أخرى 

للماشية )خدمات بيطرية، 
العلف، املأوى، إلخ.(

• يعد التدريب على إدارة 	
املاشية أمراً حيوياً ألصحاب 

املاشية اجلدد
• هناك حاجة إلى حتديد 	

مصادر ماشية مناسبة 
على مسافة معقولة
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إعادة
شية

املا

توقيت التدخالت

يتم توفير املاشية عموماً، سواء كان إعادة بناء القطعان أو صور أخرى لتوزيع املاشية، في مرحلة التعافي 

في كل من الطوارئ املفاجئة احلدوث والبطيئة احلدوث نظراً ألنه يتطلب قدراً كبيراً من التخطيط واإلدارة 

رمبا ال يكون ممكناً أو مناسباً وسط الطوارئ. كما أنه يتطلب توفر وسائل لدعم املاشية )العلف، واملياه، 

واملأوى( التي تكون قد تعرضت للدمار أثناء الطوارئ. باإلضافة إلى أن السكان البشر رمبا ال ميتلكون القدرة 

الفورية على التكفل باحليوانات اإلضافية أو البديلة. بيد أنه في حاالت توزيع املاشية في الطوارئ مفاجئة 

احلدوث التي لم يحدث بها دمار ملعظم املوارد الطبيعية التي تتطلبها املاشية وأعداد احليوانات ذات الصلة 

 قليلة نسبياً، فمن املمكن أن يبدأ توفير املاشية أثناء مرحلة التعافي املبكرة )انظر اجلدول 9�2 أدناه(. 

العيش  التنمية طويلة األجل لدعم سبل  املاشية مع تخطيط  توفير  ينبغي بقدر اإلمكان دمج        

للسكان املستفيدين. 

روابط بفصول أخرى
يتطلب توفير املاشية باعتباره استجابة لبعد الكارثة دمجاً مع مدخالت متنوعة أخرى للماشية. قد 

تتطلب املاشية بدرجات متفاوتة العلف واملاء واملأوى والرعاية البيطرية. من ثم، ينبغي استشارة معايير 

هذه التدخالت بهذا الكتاب )انظر الفصول 5، و6، و7، و 8(. فيما يتعلق بالرعاية البيطرية فهناك حاجة 

املنهج هو تشجيع  إذا كان  املاشية، خصوصاً  يتكبدها متلقو  أن  التي يحتمل  للتكلفة  االنتباه  إليالء 

توصيل خدمة القطاع اخلاص.

      في حالة توفير املاشية، فمن املرجح أن تتطلب العائالت التي تتلقى املاشية أنواعاً أخرى من املعونة 

لتستوفي احتياجاتها األساسية. في حالة إعادة بناء قطعان الرعاة أو املزارعني الرعاة، فرمبا يستغرق األمر 

شهوراً عديدة أو رمبا سنوات حتى تستطيع هذه العائالت توسيع قطعانهم بصورة كافية حتى تنجو 

بصورة مستقلة عن املساعدات اخلارجية )انظر املعيار الرابع أدناه(. ومن ثم، يجب أيضاً دمج توفير املاشية 

مع املساعدات اخملتلفة عن املاشية. ينبغي الرجوع إلى املعايير الدنيا في مجال األمن الغذائي واإلطعام 

 واملعونة الغذائية، واملعايير الدنيا في مجال اإليواء والتوطني واللوازم غير الغذائية في دليل “اسفير” )2011(.

 

أوجه ضعف وقدرات اجملتمعات املتضررة من الكوارث

ميثل توفير املاشية حتديات خاصة من حيث أوجه ضعف اجملتمعات وقدراتها. ينبغي مراعاة أدوار واحتياجات 

األفراد والعائالت املستضعفني، وبصفة خاصة أدوار اجلنسانية في رعاية املاشية وإدارتها. رغم أنه في 

الرعاية  مقدمي  النساء  تكون  ما  فغالباً  للماشية،  رسمية  ملكية  للنساء  توجد  ال  اجملتمعات  بعض 

الرئيسيني للحيوانات وخصوصاً املواشي الصغيرة ومن ثم، ينبغي أن تقوم مبادرات توفير املاشية على 

اجلدول 9�2 التوقيت احملتمل لتوفير املاشية

البطيئة احلدوثاملفاجئة احلدوثاخليارات

األثار التي 
تلي احلدث 

مباشرة

التعافي 
املبكر

التعافيالطوارئاإلنذارالتأهبالتعافي

إعادة بناء القطعان

صور أخرى لتوزيع 
املاشية
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هذه األدوار ومعرفة السكان األصليني، وفي الوقت نفسه تأخذ في االعتبار أي عبء إضافي محتمل في 

العمالة قد ينطوي عليه توفير املاشية. ينبغي إيالء اهتمام لألعراف القائمة فيما يتعلق بفوائد املاشية، 

أي املنتجات املتمثلة في اللحوم والسيولة النقدية التي تدرها املبيعات وذلك لضمان استمرار إمكانية 

حصول املستضعفني على هذه الفوائد بقدر اإلمكان. على سبيل املثال، غالباً ما يشارك األطفال في 

رعاية احليوانات أو االنتقال بها إلى مواقع تواجد املياه، كما أن حلب احلليب بشكل مؤقت في األحراج 

ميكن أن يكون مصدراً مهماً للغذاء بالنسبة لهم. بيد أن هذا العمل ميكن أن يحول دون ذهاب األطفال 

إلى املدارس. هناك حاجة إليجاد اتصال بالبرامج التعليمية لضمان أن يستطيع األطفال عند الضرورة 

القيام برعاية احليوانات وحضور املدرسة.

واملزارعني  الرعاة  مجتمعات  حالة  في  القطعان:  بناء  بإعادة  ترتبط  محددة  استهداف  قضايا       

الرعاة، يهدف توفير املاشية تشجيع احلصول على عائد في الوقت املناسب لسبل العيش القائمة على 

املاشية. وفي هذه األحوال، ليس من الضرورة استهداف أن حتصل العائالت األكثر استضعافاً أو البائسة 

إلى  العودة  رغبتها في  وتعبر عن  احليوانات  بالفعل بعض  التي متتلك  العائالت  تلك  وإمنا  على ماشية، 

أسلوب احلياة القائم على املاشية ومتتلك مهارات ومعرفة مناسبة بتربية املاشية. يثير هذا اجلانب من 

االستهداف سؤالني على األقل: السؤال األول: في إطار أي استجابة إنسانية هل من املبرر توجيه املعونة 

تكون  قد  التي  املعونة  أنواع  ما  الثاني:  السؤال  استضعافاً؟  األكثر  ليست  لعائالت  باملاشية  املتعلقة 

مناسبة للعائالت األكثر استضعافاً؟ تظل هذه القضايا موضع اجلدل بيد أنه من الناحية العملية تظل 

اإلجابات معتمدة على احلوار مع اجملتمعات املعنية.

      قضايا استهداف محددة ترتبط بتوفير ماشية تكميلية بالنسبة للذين يعتمدون عادة اعتماداً 

أقل بكثير على املاشية، ينبغي أن يكون أحد أهداف التقييم املبدئي لسبل العيش حتديد األمناط املمكنة 

الرجال  مييل  عامة،  كقاعدة  لذلك.  وفقاً  املعونة  وتصميم  واجلنسانية،  للثروة  وفقاً  املاشية  مللكية 

واألشخاص األكثر ثراء إلى امتالك أو التحكم في األنواع األكبر من املاشية مثل املواشي أو اإلبل، بينما 

على األرجح أن تقوم النساء واألشخاص األفقر بتربية الدواجن أو املاعز أو اخلراف. وفي هذه األحوال، يرجح 

أن يقدم توفير األنواع األصغر من املاشية مساعدة للفقراء واملستضعفني.

      ميكن أن تنقل املاشية أمراضاً متنوعة للبشر وتزيد مخاطر حدوث األمراض احليوانية املنشأ حيثما 

احلضرية  وشبه  احلضرية  األجواء  مثل  متقاربة  مسافات  على  واحليوانية  البشرية  التجمعات  أقامت 

اإلصابة  مع  املتعايشون  األشخاص   .)3�9 رقم  امللحق  )انظر  داخلياً/الالجئني  املشردين  معسكرات  أو 

طريق  عن  املنقولة  األمراض  لإلصابة  كبيرة  خملاطر  معرضون  البشري/اإليدز  املناعي  العوز  بفيروس 

املاشية. كما أن العائالت املتضررة باإلصابة بفيروس العوز املناعي البشري قد تنقصها األيدي العاملة 

الكافية للعناية باملاشية. وفي الوقت نفسه، فإن منتجات املاشية، كما هو مذكور في موضع آخر من 

هذا الكتاب، ميكن أن تلعب دوراً مهماً في توفير تغذية جيدة لألشخاص املتعايشني مع اإلصابة بفيروس 

.PLHIV العوز املناعي البشري

      ميكن أن تؤثر قضايا األمن واحلماية على التدخالت اخلاصة بتوفير املاشية. في األجواء غير اآلمنة، 

قوات  أو  الشرطة  أو  املسلحة  املليشيات  قبل  من  فيه  ومرغوب  قيماً  عنصراً  بسهولة  املاشية  تعتبر 

األمن أو اجملرمني. سوف تستخدم أحياناً اجلماعات املسلحة واحلكومات الغارات على املاشية باعتبارها 

استراتيجية تكتيكية محددة تهدف إلى إرهاب اجملتمعات ونزع األصول. وعليه، ففي بعض األحوال ميكن 

أن يتسبب توفير املاشية في زيادة احتماالت تعرض اجملتمعات املستضعفة للعنف. كما أن توفير أعداد 

املزارعني  بني  للنزاع  محتمالً  مصدراً  أيضاً  يعد  أن  ميكن  املوارد  شحيحة  أجواء  في  املاشية  من  كبيرة 

وأصحاب املاشية أو بني الفئات املالكة للماشية. من املمكن أن حتتاج الوكاالت العاملة في مناطق النزاع 

إلى ضمان أال تكون احليوانات املعروضة للبيع قد متت سرقتها. 
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إعادة
شية

املا

      كذلك ينبغي أخذ اآلثار البيئية لتوفير املاشية في االعتبار. فقد يؤدي توفير أعداد كبيرة من احليوانات 

اإلضافية في مناطق تفتقر إلى ماشية مدعومة إلى حدوث تدهور. بيد أنه في أحوال كثيرة تتم إعادة بناء 

القطعان في أجواء بيئية غير متوازنة تضم مجتمعات من الرعاة واملزارعني الرعاة قاموا باتباع آليات إدارة 

للماشية في مناطق هشة ومهمشة. في الوقت نفسه، ينبغي أن تضمن أنشطة إعادة بناء القطعان 

أن  ينبغي  كما  البيئية،  الظروف  مع  متوازن  نحو  وعلى  العائالت  لنجاة  مناسبة  بأعداد  املاشية  توفير 

يضمن تواجد موارد مياه كافية لدعمها. 

      كذلك تستفيد اجملتمعات املتضررة من الكوارث من قدراتها في االستجابة للطوارئ. فيما يتعلق 

بتوفير املاشية، فإن الكثير من اجملتمعات املالكة للماشية متتلك شكالً من أشكال “إعادة جمع املاشية” 

املتواجدة في النظام احمللي وفيها تتلقى العائالت املستضعفة أو الفقيرة املاشية كهدية أو قرض، وعادة 

ما يعطون الهدية األصلية أو صغارها لشخص آخر محتاج. ميكن أن تشكل هذه اآلليات أساساً لتوفير 

)انظر  املبادرة  تزيد استدامة  ثم  األصليني ومن  السكان  األنظمة ومعرفة  واالستفادة من هذه  املاشية 

دراسة احلالة رقم 9�2 في فصل دراسات احلاالت(.

املعايير الدنيا
قبل القيام بتوفير املاشية ينبغي فحص جدوى التدخل ومالءمته فحصاً جيداً كما هو مذكور في شجرة 

صنع القرار في الشكل 9�1 أدناه جنباً إلى جنب مع األثر احملتمل للنشاط.

املؤشرات األساسية

•  حتليل الدور الذي تلعبه املاشية في سبل العيش قبل الكارثة )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(.	

تقييم آليات السكان األصليني في إعادة توزيع املاشية بناء على اجملتمع )انظر املالحظة التوجيهية 

رقم 2(. 

• مراعاة األصول االجتماعية واملادية والطبيعية للمستفيدين املستهدفني من أجل تقييم أهليتهم 	

كمتلقني للماشية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 3(. 

• املمكنة 	 األخرى  بالتدخالت  مقارنة  التكلفة  ناحية  من  املاشية  توفير  أنشطة  فعالية  تقييم 

باإلضافة إلى أي قيود )خارجية أو داخلية( تتعلق بالسياسات )انظر املالحظة التوجيهية رقم 4(. 

• تقييم األثر املرجح لشراء كميات احليوانات على أسواق املاشية )احمللية( )انظر املالحظة التوجيهية 	

رقم 5(. 

• تقييم األعراف احمللية للحد األدنى حلجم القطيع القابل للحياة )انظر املالحظة التوجيهية رقم 6(. 	

• تقييم األثر البيئي لتوفير املاشية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 7(. 	

• تقييم اخملاطر احملتملة على رفاه املاشية املقدمة )انظر املالحظة التوجيهية رقم 8(. 	

• تقييم مخاطر تفشي األمراض احليوانية املنشأ )انظر املالحظة التوجيهية رقم 9(. 	

• تقييم اآلثار األمنية لتوفير املاشية، كما أن تنفيذ توفير املاشية يقتصر على األوقات التي 	

املعيار األول لتوفير املاشية: التقييم

يتم إجراء حتليل لتقييم الدور احلالي واحملتمل للماشية في سبل العيش فضالً عن األثر احملتمل 

من الناحية االجتماعية واالقتصادية والبيئية لتوفير املاشية.
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هل االختيارات األخرى غير توفير الماشية تعد غير ممكنة أو غير فعالة من ناحية التكلفة؟

هل يمكن تحديد مستفيدين مناسبين بالتعاون مع المجتمع المحلي؟

هل هناك إمداد لماشية محلية للبيع بكميات كافية (بدون إحداث أثر سلبي على السكان المحليين)؟

هل أخذ التخطيط في االعتبار الجنسانية واألدوار والمسؤوليات األخرى المتعلقة بملكية الماشية
ورعايتها وإدارتها؟ 

هل هناك موارد طبيعية كافية (غذاء ومياه) ومأوى بالقدر المناسب؟

هل اآلثار البيئية إيجابية أو على األقل حيادية؟

هل يمكن ضمان سالمة الماشية؟

هل يمكن خفض مخاطر حدوث أمراض حيوانية المنشأ إلى أدنى حد؟

هل يمكن خفض فرص حدوث نزاع/عدم أمان إلى أدنى حد/القضاء عليه؟

انتقل إلى الصفحة
التالية 

عدم اتخاذ أي إجراءات
(إال في حالة إمكانية

معالجة مسائل معلقة)  

=  = الالمفتاح : نعــم

ميكن ببساطة أن تعني نتيجة “عدم اتخاذ أية إجراءات )إال في حالة إمكانية معاجلة مسائل معلقة(” احلاجة  ملحوظة: 
إلى مزيد من التدريب وبناء القدرات حتى ميكن اإلجابة بـ “نعم” على األسئلة األساسية وليست النتيجة أنه   

ينبغي عدم القيام بأي تدخالت.  
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إعادة
شية

املا

 من الصفحة
السابقة

ما الدور الذي تلعبه الماشية في سبل العيش؟

ً ً فعلياً أو محتمال  املاشية تلعب دورا
في سبل العيش

 سبل عيش تعتمد اعتمادًا كليًا أو كبيرًا
على الماشية

هل هناك فرص أن يساهم توفير
،الماشية في سبل العيش (الغذاء 

أو النقل، أو الدخل، أو قوة الجر)؟ 

هل هناك موارد مالية كافية لتوفير
 الحد األدنى المجدي للقطعان 
بالنسبة للمستفيدين المستهدفين؟

 هل يمتلك المستفيدون المستهدفون
رؤوس أموال كافية للنجاة

كمربين للماشية؟ 

هل هناك موارد مالية كافية لتوفير
األعداد واألنواع الكافية للماشية إلحداث 
مساهمة إيجابية لسبل عيش المستفيدين؟ 

هل يمتلك المستفيدون المستهدفون
ما يكفي من معرفة ومهارات فيما 

يتعلق بتربية الحيوانات؟ 

هل ينبغي توفير دعم غذائي وغير
 غذائي باعتباره أمرًا ضروريًا 

لفترة كافية حتى يصبح القطيع مجديًا؟

 هل ُفقدت أعداد كبيرة في
الطوارئ؟

هل يمكن توفير
التدريب؟ 

توزيع آخر للماشية عدم اتخاذ أي إجراءات إعادة بناء القطعان
(إال في حالة إمكانية

 معالجة مسائل معلقة)

الشكل 9-1: شجرة صنع القرار املتعلقة بتوفير املاشية
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• ميكن فيها ضمان أمن املاشية وأمن السكان املستفيدين )انظر املالحظة التوجيهية رقم 10(. 	

مالحظات توجيهية
حتليل سبل العيش: ينبغي أن يقوم توفير املاشية على فهم جيد للدور الذي تلعبه املاشية   .1
حالياً في سبل عيش املستفيدين املقصودين. فإذا كانت تربية املاشية ال تشكل بالفعل جزءاً من 

استراتيجيات سبل عيشهم، فيجب دراسة آثار توفير املاشية دراسة جيدة قبل تنفيذ مثل هذا 

التدخل )انظر املالحظات التوجيهية رقم 3�9 أدناه(.

إعادة توزيع السكان األصليني للماشية: في العديد من اجملتمعات املالكة للماشية توجد   .2
دعم  أنظمة  إيجاد  املثال  سبيل  على  املاشية،  توزيع  إعادة  في  األصليون  السكان  يتبعها  آليات 

اجتماعي قائمة على القروض أو هدايا املاشية ألنواع محددة للعائالت األفقر أو األكثر استضعافاً. 

ينبغي أن تقوم التدخالت اخلاصة بتوفير املاشية بالقدر املناسب على هذه اآلليات من أجل زيادة 

إدارة اجملتمع وتبنّيه للعملية مما يؤدي بدوره في النهاية إلى حتسني االستدامة.

كافية  عيش  سبل  أصول  املستفيدة  العائالت  متتلك  أن  الضرورية  األمور  من  األموال:  رؤوس   .3
إلدارة أي ماشية يحصلون عليها ورعايتها. ميكن أن تشمل هذه األصول األيدي العاملة واملهارات 

العالقات  تلعب  حيث  الرعوية  للمجتمعات  خاصة  أهمية  )ومتثل  االجتماعية  العالقات  وشبكة 

االجتماعية دوراً حيوياً لنجاح تربية املاشية( وإمكانية الوصول للموارد الطبيعية مثل املراعي و/

أو العلف واملاء )انظر دراسة احلالة رقم 9�6 في فصل دراسات احلاالت(. يتزايد اإلدراك بأن إعادة بناء 

القطعان للمجتمعات التي كانت رعوية من قبل ومجتمعات املزارعني الرعاة ال ميكن أن ينجح إال 

إذا كان متلقو املاشية قد احتفظوا بهذه األصول رغم فقدانهم ملاشيتهم، ومن األمور املعترف 

بها حالياً أنه من املستبعد جناح إعادة تأهيل الفقراء املعدمني على املدى البعيد من خالل توفير 

املاشية. ينبغي أن تقوم األنظمة اجملتمعية بتحليل أنسب املستفيدين إذ إنها قادرة على إجراء أدق 

التقييمات لألصول والتوقعات املتعلقة باملتلقني احملتملني.

املالية  )التكلفة  املاشية  لتوفير  املرتفعة  للتكلفة  نظراً  التكلفة:  ناحية  من  الفعالية   .4
واإلدارية(، فال ينبغي النظر في تنفيذ مثل هذا التدخل إال في حالة فشل التدابير الوقائية األخرى 

املياه، أنشطة  التكميلية، توفير  التغذية  الهادفة إلى جتنب فقدان أصول املاشية )مثل أنشطة 

صحة احليوان� انظر الفصول 6، و7، و5(. كما ينبغي عقد مقارنة بني الفعالية من ناحية التكلفة 

لتوفير املاشية بعد وقوع كارثة وتدابير إعادة التأهيل األخرى خصوصاً بالنسبة للمجتمعات التي 

ال متثل فيها املاشية سبيل العيش الرئيسي. على سبيل املثال، رمبا تكون أنواع الدعم األخرى في 

دعماً  العيش  لدعم سبل  التكلفة  ناحية  أكثر فعالية من  بذور  أو  نقدية  أو سيولة  صورة غذاء 

بالسياسات سواء كانت  تتعلق  قيود محتملة  أي  تقييم  وينبغي  الطوارئ.  وقوع  بعد  مستداماً 

قيوداً خارجية )تتعلق بشراء املاشية أو حتركها( أو داخلية )مثل بروتوكوالت الشراء التي تلتزم بها 

الوكاالت( وتغذية خطط التنفيذ بها مبا في ذلك أنشطة املناصرة حيثما كان ذلك مناسباً.

األثر على األسواق احمللية: ميكن أن يكون لشراء أعداد كبيرة من احليوانات في األسواق احمللية أثر   .5
كبير على األسعار خصوصاً بعد وقوع كارثة في ظروف قد تنخفض فيها إتاحة حيوانات تكاثرية. 

األمر الذي رمبا يؤثر سلباً على أصحاب املاشية األقل ثراًء الذين يحاولون إعادة بناء أصول ماشيتهم 

عقب الطوارئ.

للعيش،  الرئيسي  السبيل  املاشية  فيها  متثل  التي  اجملتمعات  في  اجملدي:  القطعان  حجم   .6
ستكون اجملتمعات احمللية قادرة على حتديد األحجام املثالية لعدد القطعان التي تصلح إلعادة بناء 

القطعان بناء على معرفتهم باألنواع املناسبة من املاشية وإنتاجيتها من حيث عالقتها بحجم 

العائلة وتوفر املوارد الطبيعية مثل املراعي/العلف واملاء. حتى في اجملتمعات التي يقل فيها انتشار 
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إعادة
شية

املا

املاشية، ينبغي أخذ التقييم احمللي للفصائل واألنواع في االعتبار كما ينبغي أيضاً مراعاة توفير 

العلف )انظر امللحق رقم 4�9(.

التوجيهية رقم 6 أعاله( ينبغي  )انظر املالحظة  األثر البيئي: وبناء على حجم القطيع املناسب   .7

الفصل  في  املتداخلة  البيئية  القضايا  مناقشة  )انظر  املاشية  لتوفير  البيئي  األثر  تقييم  إجراء 

األول(. في هذا السياق جدير بالذكر أن الشراء احمللي للماشية ال يزيد الضغوط على املراعي، نظراً 

ألنها تقوم على التداول احمللي للماشية.

سالمة املاشية: ينبغي عدم توفير املاشية إال إذا كان باإلمكان ضمان رفاه املاشية وسالمتها�   .8
فمثالً في بعض الطوارئ رمبا يكون العلف غير كاٍف لدعم املاشية في منطقة قاحلة، على الناحية 

األخرى، عقب وقوع كارثة في مناخ بارد، فإذا لم يكن باإلمكان توفير أماكن إيواء للماشية، فرمبا 

تعاني احليوانات أو تنفق. 

مخاطر األمراض احليوانية املنشأ : تتسم بعض أنواع أمراض املاشية بارتفاع معدل عدواها   .9
وقد تكون لها عواقب اجتماعية واقتصادية مع وجود مخاطر فقدان املاشية. ينبغي تقييم اخملاطر 

احملتملة لتفشي أمراض حيوانية املنشأ . في حالة النظر في تنفيذ شراء ماشية عبر احلدود، فرمبا 

ال يتيسر التأكد من إجراء تدابير مكافحة األمراض، ومن ثم فرمبا من املفضل عدم القيام بتوفير 

املاشية.

املاشية قبل تنفيذ مثل هذا  لتوفير  األمنية  ينبغي إجراء تقييم مفصل لآلثار  التقييم األمني:   .10

التدخل. وينبغي أن يأخذ هذا في االعتبار ما إذا كانت العائالت املستفيدة ستصبح هدفاً للسرقة 

الزراعة ومجتمعات  الطبيعية بني مجتمعات  املوارد  نزاع حول  عن فرص حدوث  العنف فضالً  أو 

تربية املاشية أو بني مجتمعات تربية املاشية. وينبغي عدم القيام بهذا التدخل إذا كان من املرجح 

أن يزيد استضعاف العائالت واجملتمعات املستفيدة أمام العنف أو عدم األمان.

املؤشرات األساسية
• تصميم التدخالت اخلاصة بتوفير املاشية يراعي األنظمة التي يتبعها السكان األصليون لتوزيع 	

املاشية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 

• اختيار املستفيدين يقوم على املشاركة واملمارسة احمللية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(. 	

• نوع املاشية املقدمة وكميتها مناسبان لدعم سبل العيش ويتسمان باإلنتاجية 	

• وجودة الصحة والتكيف مع الظروف احمللية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 3(. 	

• توزيع احليوانات في أوقات مناسبة )انظر املالحظة التوجيهية رقم 4(. 	

مالحظات توجيهية
أنظمة السكان األصليني لتوزيع املاشية: غالباً ما تكون هذه األنظمة ناضجة ومنطقية.   .1
احمللية  اخلبرة  وتقوم على  املتلقني  من  ألنواع معينة  املاشية  من  أنواع معينة  توفير  وهي تشمل 

املعيار الثاني لتوفير املاشية: تعريف احلزمة

توزيع أنواع مناسبة من املاشية بكميات كافية وبآليات مناسبة لتوفير فوائد مجدية ومستدمية 

للمجتمعات املستهدفة.
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تصميم  ينبغي  ثم،  ومن  الصعبة.  البيئات  في  القطعان  بناء  إعادة  في  العقود  عبر  املكتسبة 

التدخالت اخلاصة بتوفير املاشية بحيث تكمل األنظمة التي يتبعها السكان األصليون في إعادة 

توزيع املاشية حيثما وجدت وكانت مناسبة لتلبية احتياجات للمستفيدين املستهدفني.

اختيار املستفيدين: ينبغي أن يقوم حتديد املستفيدين على أساليب السكان األصليني في حتديد   .2
املتلقني املناسبني مربوطاً بترتيب الثروات الذي يأخذ في االعتبار احلد األدنى لرؤوس األموال املطلوب 

للنجاح في تربية املاشية في هذا السياق بالتحديد )انظر املعيار األول، املالحظة التوجيهية رقم 3 

أعاله(. كما هو مذكور أعاله، فإن أفقر أفراد اجملتمع، رغم احتمال كونهم األكثر استحقاقاً، فإنهم 

رمبا ال يكونون أنسب املستفيدين باملاشية إذا كانت تنقصهم الوسيلة لصون وإدارة احليوانات في 

املستقبل. وحتى في اجملتمعات التي ال تنتشر فيها ملكية املاشية، فإن مشاركة اجملتمع في حتديد 

معايير املستفيدين واملتلقني املناسبني سوف تساعد على ضمان مالءمة االستهداف كما سوف 

تيسر عملية مفتوحة من االختيار لتفادي حدوث استياء.

نوع املاشية التي يتم توفيرها: يشمل اختيار نوع احليوانات انتقاء الفصائل والساللة والعمر   .3
الصغيرة  احليوانات  املاشية  بتوفير  اخلاصة  التدخالت  تستخدم  أن  ينبغي  واجلنس.  واالستعمال 

واملنتجة إلى حد كبير من السالالت احمللية إذ إنها جيدة التكيف مع الظروف احمللية مبا في ذلك 

املعرفة  بالفعل  متتلك  املستهدفة  اجملتمعات  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  البيئية.  واألمراض  الظروف 

بأنها أرخص  أن مثل هذه السالالت تتسم عموماً  وإدارة السالالت احمللية، كما  واخلبرة في رعاية 

استخدام  فإن  القطعان،  بناء  وإلعادة  األجنبية.  أو  احملسنة  باألنواع  مقارنة  للشراء  توفراً  وأكثر 

حتليل احلد األدنى حلجم وتكوين القطيع املناسب )موضح في املعيار األول، املالحظة التوجيهية 

رقم 6 أعاله( ينبغي حتديد حزمة تراعي حجم العائلة ونفقات الصيانة واحتياجات املاشية لدى 

املستفيدين املستهدفني )على سبيل املثال املاشية املنتجة مثل املاعز أو املواشي املنتجة للحليب، 

حيوانات اجلر أو التحميل مثل احلمير أو اإلبل(. سيعتمد هذا العدد األدنى على الدور الذي تلعبه 

املاشية في سبل العيش واملساهمة املتوقعة للماشية في اقتصاد األسرة. وبقدر اإلمكان ينبغي 

السماح للمتلقني باختيار حيوانات فرادى بأنفسهم وفقاً لعملية مفتوحة وشفافة. رغم أن توفير 

احلد األدنى للحجم املناسب قد يكون باهظ التكلفة )خصوصاً في اجملتمعات التي تعتمد على 

املاشية(، فإنه إذا مت توفير أقل من احلد األدنى فإن العائالت ستحتاج إلى دعم أمني غذائي إضافي 

حتى تصل قطعانها إلى احلجم الكافي وهو األمر الذي يستغرق عدة سنوات.

توقيت التوزيع: ميكن االستفادة من املعرفة احمللية في تخطيط توفير املاشية بحيث تتزامن مع   .4
املستوى املثالي لتوفر الغذاء )املراعي، العلف، بواقي احملصول( واملاء وهذا يرفع من مستوى اإلنتاجية 

والنمو إلى أعلى مستوى ويقلل من األثر البيئي إلى احلد األدنى. كما ينبغي أن يشمل هذا مراعاة 

الظروف البيئية ودورات تناسل املاشية وتقوميات األمراض.
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إعادة
شية

املا

املؤشرات األساسية
• يقوم الشراء على الشراء احمللي حيثما أمكن )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 	

• املالحظة 	 )انظر  القانونية  الشراء  إجراءات  مع  يتفق  ومبا  عليها  متفق  ملعايير  وفقاً  الشراء  يتم 

التوجيهية رقم 2(. 

• يتم الفحص البيطري عند شراء املاشية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 3(. 	

• ال يتم توفير املاشية مبوجب نظام ائتماني إال حينما يرفع هذا من مستوى التزام املستفيدين وفي 	

الوقت نفسه ال يهدد إنتاجية املاشية التي يتم توفيرها أو قدرة العائالت على تلبية احتياجاتها 

األساسية وفي كافة احلاالت األخرى يتم توفير املاشية كهدية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 4(. 

• لظروف تضمن 	 النقل ووفقاً  أثناء  أدنى حد  إلى  لتقليل مخاطر اخلسائر  النقل مسبقاً  تخطيط 

سالمة املاشية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 5(. 

مالحظات توجيهية
اللوجستية  املشكالت  حدوث  ويتجنب  احمللية  األسواق  يدعم  احمللي  الشراء  احمللي:  الشراء   .1
والصحية والبيئية واملالية التي ترتبط بنقل احليوانات من مناطق بعيدة. وينبغي بصفة خاصة 

الفعلي  الشراء  في  يشارك  أن  ينبغي  احلدود.  عبر  نقلها  سيتم  حليوانات  الشراء  عمليات  جتنب 

للماشية إما املتلقون بأنفسهم أو من ميثلونهم نظراً ألن السكان احملليني عادة ما يعرفون أفضل 

أنواع احليوانات التي تناسب أوضاعهم. من املمكن أن يعني املتلقون في أي مجتمع خبراء أو جتار أو 

شيوخ محليني يقومون باختيار احليوانات نيابة عنهم. تعد معارض بيع املاشية آلية أخرى لتمكني 

املستفيدين من اختيار املاشية بأنفسهم )انظر امللحق رقم 9�5(. بيد أنه ليس من املمكن دائماً 

تنفيذ  أجل  من  احمللي خصوصاً  املستوى  املاشية على  إناث  إيجاد عدد كاف من  وقوع كارثة  بعد 

مشروعات واسعة النطاق تتطلب أعداد كبيرة من احليوانات.

إجراءات الشراء: هناك حاجة لتحديد اللوائح املنظمة لشراء املاشية )الضرائب، احلجر الصحي،   .2
القضايا العابرة للحدود إلخ.(. ميكن أن يكون لشروط احلجر الصحي أثر كبير على التنفيذ نظراً 

ألنه من املمكن أن تتطلب قدراً كبيراً من الوقت اإلضافي واملوارد واللوجستيات وإدارة احليوانات قبل 

إمكانية توزيعها على املتلقني. كما أن هناك حاجة إلى اتخاذ قرار بشأن أصول احليوانات وفصائلها 

وجنسها وأعمارها قبل التعاقد مع املوردين لضمان استيفاء املعايير املتفق عليها، كما ينبغي أن 

يقوم خبراء ومندوبون عن اجملتمع القيام بفحص جودة املاشية قبل توزيعها. في أوضاع النزاع أو 

املناطق التي ينعدم فيها األمان حيث ينتشر النهب، ينبغي أن حتذر الوكاالت من شراء املاشية التي 

سبق نهبها.

بفحص  البيطريني  املساعدين  أحد  أو  بيطري  يقوم  أن  ينبغي  الشراء  عند  البيطري:  الفحص   .3
املفتش  أن يكون  األداء. ميكن  أو ضعف  الصحية  احلالة  أي عالمات على سوء  عن  احليوانات بحثاً 

البيطري ممارساً بيطرياً من القطاع اخلاص )يتعاقد معه املشروع( أو مسؤوالً حكومياً.

املعيار الثالث لتوفير املاشية: أنظمة االئتمان، والشراء، والنقل، والتسليم

التكلفة ناحية  من  وفعالية  كفاءة  ذات  والتسليم  والنقل،  والشراء،  االئتمان،   أنظمة 

وتدعم توفيراً ذا جودة للماشية.
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أنظمة ائتمانية ال تهدد اإلنتاجية: ينبغي اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان املشروع سيقوم على   .4

االئتمان أو التوزيع كهدايا، وفي حالة االئتمان، فكيف سيتم السداد، وذلك في مرحلة التصميم 

وبالتشاور احلثيث مع املستفيدين وبناء على فهم والتزام كاملني من جميع العائالت املشاركة. في 

حالة توفير املاشية وفقاً لنظام ائتماني، فإنه يتم سداد القرض في صورة نسل احليوانات أو في 

صورة نقدية. يتطلب السداد النقدي قدراً من دمج اجملتمع في اقتصاد السوق، وسيكون السداد في 

صورة ماشية في العديد من األحوال أنسب االختيارات ويفضل أن يقوم على األنظمة التي يتبعها 

السكان احملليون في القروض وسدادها. بيد أنه ينبغي إيالء االهتمام لضمان أال تتسبب ترتيبات 

السداد )نوع وظروف احليوانات وتوقيتات السداد، إلخ.( في حدوث أثر سلبي على جودة دعم سبل 

العيش املقدم للعائلة بواسطة توفير املاشية. ينبغي أن يتم اختيار املستفيدين الثانويني في نفس 

وقت حتديد املستفيدين الرئيسيني، كما ينبغي متابعة عملية السداد متابعة دقيقة.

تخطيط النقل: هناك حاجة للتخطيط املسبق خلط السير والفترة والظروف املناخية املواتية   .5

واملسافات وساعات عمل اجلمارك والنقاط الفاصلة بني املراحل وأماكن التوقف، فضالً عن املعدات 

والتوريدات املطلوبة إلطعام املاشية وإروائها وحلبها حسبما تقتضي الضرورة. ينبغي أن تضمن 

ظروف الرحلة وطولها سالمة املاشية وجتنب احلموالت الزائدة ومخاطر االختناق. حتتاج املاشية إلى 

مساحات كافية للوقوف واالضطجاع في الوضع العادي، وفي الوقت نفسه البد من حتميلها على 

مسافات قريبة على نحو يحول دون وقوعها أثناء الرحلة. وينبغي تطهير املركبة قبل التحميل 

وبعده كما البد أن تكون جيدة التهوية. كما أن هناك حاجة إلى إعداد موقع التسليم إعداداً جيداً 

مع توفير املاء والعلف واألسوار واملأوى الكافي حسبما تقتضي الضرورة.

املؤشرات األساسية
• توفير الرعاية البيطرية الوقائية للماشية قبل التوزيع )انظر املالحظة التوجيهية رقم 1(. 	

• وضع نظام للتوفير املستمر للرعاية البيطرية لكافة أفراد اجملتمع )انظر املالحظة التوجيهية رقم 2(.	

• )انظر 	 احليوانات  بتربية  واملعرفة  املهارات  لتحليل  وفقاً  للمستفيدين  القدرات  وبناء  التدريب  توفير 

املالحظة التوجيهية رقم 3(.

• يشمل التدريب وبناء القدرات التأهب لصدمات وكوارث املستقبل )انظر املالحظة التوجيهية رقم 4(. 	

• حتديد وتلبية احتياجات األمن الغذائي وفقاً للمعايير الدنيا في مجال األمن الغذائي واإلطعام )دليل 	

املعيار الرابع لتوفير املاشية: الدعم اإلضافي

توفير دعم إضافي )رعاية بيطرية، تدريب، علف( للمستفيدين من أجل العمل على ضمان وجود 

إثر إيجابي على سبل العيش واستدامته.
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إعادة
شية

املا

إسفير( من أجل جتنب الشراء/البيع املبكر للماشية )انظر املالحظة التوجيهية رقم 5(. 

• اإليواء 	 الدنيا في مجال  للمعايير  وفقاً  الغذائية  واالحتياجات غير  اإليواء  احتياجات  وتلبية  حتديد 

والتوطني واللوازم غير الغذائية )دليل “اسفير”( )انظر املالحظة التوجيهية رقم 6(.

• ال يتم سحب دعم األمن الغذائي إال إذا كان حجم القطيع و/أو بدء أنشطة اقتصادية أخرى سيؤدي 	

إلى االستقالل عن هذا الدعم )انظر املالحظة التوجيهية رقم 7(.

مالحظات توجيهية

و/ الديدان  من  وتخليصها  احليوانات  تطعيم  ينبغي  التوزيع  قبل  الوقائية:  البيطرية  الرعاية   .1

أو أن حتصل على الرعاية الصحية الوقائية وفقاً للوضع احمللي لألمراض. في معظم األحوال يتم 

تقدمي هذه اخلدمة في صورة دفعة واحدة مجانية. بيد أنه ينبغي االنتباه لقضايا استرداد النفقات 

املوضحة في الفصل اخلامس.

إمكانية وصول  املستفيدة  للمجتمعات  تتوفر  أن  ينبغي  األجل:  الطويلة  البيطرية  الرعاية   .2

التوجيهية  واملبادئ  للمعايير  وفقاً  والعالجية  الوقائية  احليوان  صحة  رعاية  خلدمات  مستمرة 

املوضحة في الفصل اخلامس.

التدريب وبناء القدرات: رمبا ال توجد ضرورة للتدريب على تربية احليوانات في أنشطة إعادة بناء   .3

رمبا  الرعاة(  واملزارعني  الرعاة  مجتمعات  تكون  ما  )عادة  املستفيدة  اجملتمعات  ألن  نظراً  القطعان 

متتلك قدراً كبيراً من املعرفة واخلبرة في إدارة املاشية. بيد أنه قد تتم بعض التدخالت التكميلية 

اخلاصة بتوزيع املاشية في اجملتمعات أو بني عائالت مستضعفة معينة حيث تكون املعرفة بتربية 

احليوانات محدودة أو في حالة فقدان هذه املعرفة نتيجة استمرار حالة الطوارئ لفترة طويلة. في 

مثل هذه احلاالت، ينبغي أن يرتبط توفير املاشية بقدر كاٍف من بناء القدرات في رعاية احليوانات 

وإدارتها من أجل ضمان جناة املاشية وتلقيها الرعاية وضمان أنها قادرة على تقدمي مساهمة نافعة 

في سبل العيش عقب الطوارئ.

خاصة  بصفة  املتلقني  بني  التأهب  مهارات  تنمية  املهم  من  املستقبلية:  للكوارث  التأهب   .4

املاشية  إدارة  الكبيرة في  اخلبرة  إلى  تفتقر  التي  اجملتمعات  تكميلية في  توزيع ماشية  في حالة 

وذلك لتقليل مخاطر فقدان احليوانات في كوارث مستقبلية إلى أدنى حد. وهذا ميكن أن يشمل 

املبكرة  والتصفية  للماشية،  املثالي  والتسويق  املراعي،  وحماية  العلف،  تخزين  مثل:  أنشطة 

للماشية، وإنشاء أماكن إيواء، والرعاية الصحية باحليوانات، وصيانة مصادر املياه )متت تغطية هذه 

املوضوعات كلها في فصول أخرى من هذا الكتاب(.

دعم األمن الغذائي: يعد البيع واالستهالك املبكر للحيوانات أمراً شائعاً عقب توفير املاشية   .5

مباشرة، مما يعكس احتياجات األمن الغذائي للعائالت املستفيدة و/أو نقص األيدي العاملة واملوارد 

التي ينبغي حتويل مسارها عن أنشطة سبل العيش من أجل إدارة املاشية. ينبغي تقييم متطلبات 

تصبح  حتى  وتوفيرها  املستفيدة  للعائالت  الغذائي  األمن  احتياجات  على  بناء  اإلضافي  الدعم 

املاشية منتجة بالكامل. يستعرض دليل إسفير املعايير الدنيا في مجال األمن الغذائي والتغذية.
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دعم اإليواء واللوازم غير الغذائية: قد تتطلب األسر التي تتلقى املاشية احلصول على أماكن   .6
هذا  غياب  حالة  وفي  األدوات.  من  ذلك  وغير  للمياه  وأوعية  وفراش،  أساسية،  منزلية  وأدوات  إيواء 

األحوال  األدوات. في بعض  املاشية للحصول على هذه  بيع  إلى  العائالت  الدعم، فرمبا تضطر هذه 

قد حتتاج الوكاالت إلى تزويد املستفيدين مبعدات ترتبط باملاشية مثل عربات اجلر واألجلمة واحملاريث 

وغيره.

سحب دعم األمن الغذائي: ميكن أن يشمل نظام الرصد التشاركي اجليد التصميم تدابير منو   .7
القطعان وغير ذلك من مؤشرات قائمة على سبل العيش لضمان عدم سحب دعم األمن الغذائي 

قبل أن تستطيع أنشطة املاشية و/أو سبل العيش دعم األسر املتلقية ومن ثم جتنب الشراء/البيع 

املبكر وغير املستدام للماشية.
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إعادة
شية

املا

امللحق رقم 9-1 قائمة مرجعية لتقييم توفير املاشية
اختيارات وآثار

• ما الدور الذي لعبته املاشية في سبل العيش قبل الطوارئ؟	

أحد األصول الرئيسية املتعلقة بسبل العيش  0

توفير غذاء تكميلي  0

در الدخل  0

قوة نقل أو جر  0

• ما الفصائل والسالالت التي تتم تربيتها وما الغرض منها؟	

• ما الفصائل والسالالت التي فقدت وحتتاج إلى إحالل؟	

• إذا لم تكن املاشية بالفعل جزءاً من استراتيجيات سبل العيش: 	

فهل هناك فرصة للبدء في تربية املاشية لتلبية احتياجات الغذاء التكميلي أو در الدخل؟  0

ما الفصائل والسالالت التي ستكون األنسب للتوزيع؟  0

• هل متت دراسة تطبيق اختيارات بديلة وأكثر فعالية من ناحية التكلفة مقارنة بتوفير املاشية؟	

• ما اآلليات املوجودة ويتبعها السكان األصليون في إعادة توزيع املاشية؟	

• ما أعداد املاشية التي ستشكل احلد األدنى املناسب للقطيع لكل عائلة في السياق احمللي؟	

• ما هي اآلثار املترتبة على توزيع هذا احلد األدنى ألعداد املاشية في املنطقة؟	

هل هناك مراٍع أو غذاء كاٍف؟  0

هل توجد مياه كافية؟  0

هل هناك أماكن إيواء كافية أو هل ميكن إنشاؤها؟  0

هل ستكون املاشية في أمان أم ستؤدي العملية إلى زيادة اخملاطر التي سيتعرض لها أصحاب   0

         املاشية و/أو احليوانات نفسها؟

املستفيدون
• ما هي األصول االجتماعية واملادية والطبيعية التي ميتلكها املستفيدون احملتملون لتمكنهم 	

من النجاح في إدارة املاشية في املستقبل؟

• هل ميكن توفير التدريب على إدارة املاشية إذا لزم األمر؟	

• ما األدوار التي تلعبها النساء والرجال في إدارة املاشية ورعايتها وما آثار توفير املاشية على 	

العمالة؟

• ما هي االحتياجات احملددة للفئات املستضعفة فيما يتعلق بإدارة املاشية وإمكانية الوصول 	

إلى منتجاتها؟

• هل تتوفر موارد كافية لتقدمي الدعم املتعلق باملاشية للمستفيدين )مثل الرعاية البيطرية، 	

العلف، أماكن اإليواء( حسب الضرورة؟
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• هل هناك موارد كافية لتوفير دعم غير متعلق باملاشية للمستفيدين حسب الضرورة )مثل 	

العلف وأوجه الدعم األخرى املتعلقة بسبل العيش أثناء إعادة بناء القطعان(؟

الشراء 
• ما هي آثار شراء أعداد كبيرة من املاشية على األسواق احمللية؟	

• هل تتوفر ماشية كافية للشراء بأعداد كافية على مسافة ميكن االنتقال منها إلى اجملتمعات 	

املستفيدة؟

• أو 	 بصحتها  تتعلق  وجود مخاطر  بدون  آمناً  نقالً  املاشية  نقل  ميكن  وهل  النقل  يتوفر  هل 

رفاهها؟
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إعادة
شية

املا

• ما اخملاطر القائمة حلدوث أمراض حيوانية املنشأ نتيجة نقل املاشية من منطقة أخرى؟	

امللحق رقم 9-2 قائمة مرجعية ملتابعة توفير املاشية وتقييمها
• توفير املاشية	

• انطباق معايير االستهداف على املتلقني	

• أعداد املستفيدين النظرية مقابل تلك الفعلية	

• كمية احليوانات التي مت توفيرها	

• جودة احليوانات التي مت توفيرها	

• التساوي بني املستفيدين في جودة احليوانات التي يتم توفيرها	

• توقيت توفير املاشية	

• إمكانية الوصول إلى موقع توزيع املاشية	

• استكمال مستندات التوزيع	

• ظروف النقل	

• الفحص البيطري واملدخالت البيطرية على احليوانات	

متابعة منو القطعان واإلنتاجية
• إجمالي عدد احليوانات	

• عدد اإلناث/الذكور البالغة	

• عدد اإلناث/الذكور غير البالغة	

• عدد اإلناث/الذكور من صغار احليوانات 	

• معدل اخلصوبة	

• معدل النفوق )إجمالي، ونفوق املواليد(	

• معدل املراضة	

• اإلنتاج املتوسط واملوسمي وقيمة املنتجات الثانوية )احلليب، البيض، اجللود، القرون، اللحوم، 	

إلخ.(

متابعة سبل العيش وحتليل األثر
• التغّيرات في توافر وإمكانية الوصول إلى املوارد	

• التغّيرات في أنشطة سبل العيش	

• التغّيرات في العوائد ورؤوس األموال	

• التغّيرات في مستوى الديون والقدرة على منح أو إقراض احليوانات	

• التغّيرات في القدرة على االستثمار والتسويق	

• التغّيرات في أسعار السوق	
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• التغّيرات في حالة العلف )نوعاً وكماً(	

• التغّيرات في وضع صحة البشر	

• التغّيرات في عدد األطفال في املدارس	

• التغّيرات في الوضع االجتماعي داخل اجملتمع )مثل القدرة على املشاركة في املراسيم(	

• التغّيرات في ممارسات تربية احليوانات	

• التغّيرات في وضع صحة احليوانات	

• التغّيرات في توفر القوى العاملة	

• التغّيرات في رفاه العائالت 	

• إحالل السكان، عودة املشردين داخلياً/الالجئني	

• مستوى إعادة البناء 	
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إعادة
شية

املا

امللحق رقم 9-3 توفير املاشية في معسكرات األشخاص 
املشردين داخلياً IDP/معسكرات الالجئني

ينطوي توفير املاشية في معسكرات املشردين داخلياً IDP/معسكرات الالجئني على حتديات معينة 

فيما يتعلق باإلصحاح واألمن نظراً للتقارب الشديد فيها بني البشر واحليوانات. وفي املعسكرات 

التي تواجه زيادة في املقيمني بها، وحتديات تتعلق باإلدارة، وظروفاً صحية غير مستقرة، ونزاعاً أو 

نقصاً في موارد رئيسية مثل املاء، فإن توفير املاشية قد يؤدي إلى تفاقم الصعوبات وميثل مخاطر 

إضافية على ساكني املعسكر.

مراعاة  وينبغي  ممكن،  املاشية  توفير  فإن  الظروف  هذه  من  تخلو  التي  املعسكرات  وفي        

املنشأ  احليوانية  األمراض  انتشار  مخاطر  لتقليل  وذلك  والنظافة  بالصحة  اخلاصة  االحتياطات 

. وميكن أن يشمل هذا تدابير مثل احلد من قدرة املاشية على التجول  واألمراض احليوانية املنشأ 

في املعسكر، وجعل موقع وحدات التناسل أبعد ما يكون من مساكن البشر، ويفضل أن تكون 

على حدود املعسكر؛ وينبغي توخي احلرص بشأن نوع احليوانات التي يتم توفيرها نظراً ألن بعضها 

يخلف فضالت أكثر من البعض اآلخر، تشجيع البيع السريع لصغار احليوانات واالكتفاء باالحتفاظ 

بعدد كاٍف من حيوانات التكاثر حلفظ املاشية بدون حدوث تكاثر واسع املدى. 

      ينبغي تنظيم إمكانية الوصول إلى املوارد الضرورية للماشية بالتعاون مع ممثلي املعسكر 

وكذلك السكان املقيمني لتقليل فرص حدوث النزاعات والقصور إلى أدنى حد. ومن ثم، فإن املاشية 

الصغيرة التي حتتاج إلى موارد أقل من حيث املكان والعلف رمبا تكون أنسب من املاشية الكبيرة 

الرئيسية خصوصاً  القيود  تعد من  املياه  إتاحية  أن  للمعسكرات. كما  املاشية  لتوفير  بالنسبة 

في األماكن التي تقل فيها إمدادات املياه اخملصصة لالستهالك اآلدمي وينبغي عدم توفير املاشية 

للمعسكرات التي سيؤدي فيها إرواء احليوانات إلى إيجاد ضغط على مصادر املياه في املعسكر أو 

مصادر مياه السكان احملليني.

      هناك حاجة إلى مراعاة احتياجات اإليواء واألمن للماشية )انظر أيضاً الفصل الثامن( لتقليل 

مخاطر السرقة إلى أدنى حد وكذلك حماية املاشية بالقدر املناسب من سوء الظروف اجلوية.

      وأخيراً، فالبد أن يراعي اختيار أنواع املاشية الوضع املؤقت للسكان املستفيدين، فرمبا تكون 

املاشية ذات الدورة التكاثرية السريعة والتسويق السهل أنسب االختيارات.
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امللحق رقم 9-4 مناقشة حول احلد األدنى املناسب حلجم القطعان
في مشروع إعادة جمع املاشية في املناطق الرعوية، غالباً ما يستعمل مفهوم “احلد األدنى املناسب 

يحتفظوا  للرعاة كي  للسماح  املطلوبة  احليوانات  وأنواع  األدنى  العدد  لتحديد  القطعان”  حلجم 

بسبيل عيش قائم على الرعي. رغم أنه قد يكون من املناسب وفقاً ملعايير ومبادئ توجيهية مثل 

املعايير LEGS توفير عدد ونوع محدد من احليوانات، فإن هذا يختلف في الواقع اختالفاً كبيراً بني 

الفئات الرعوية اخملتلفة كما أنه ال يوجد عدد قياسي ينبغي توفيره من املاشية. باملثل، فإنه من 

الصعب في اجملتمعات الزراعية اخملتلطة حتديد رقم عام لتوفير املاشية.

      ترجح اخلبرة امليدانية أن أفضل سبيل لتحديد أعداد وأنواع املاشية التي يتم توفيرها يتحقق من 

خالل التحليل واملناقشة التشاركية مع اجملتمعات املعنية. قد تتضمن هذه العملية وصفاً للفوائد 

واملشكالت لكل فصيلة وساللة من املاشية خملتلف فئات الثروة في اجملتمع فضالً عن حتليل أنظمة 

السكان األصليني في إعادة جمع املاشية. 

      من االعتبارات األخرى أنه بالرغم من حتديد “احلد األدنى حلجم القطعان” بالتعاون في اجملتمعات بهذه 

الطريقة، ففي الوقت نفسه تعاني العديد من الوكاالت ميزانيات محدودة لتوفير املاشية، وكلما زاد 

 عدد احليوانات التي يتم توفيرها لكل عائلة، انخفض إجمالي عدد العائالت التي ستستفيد من املبادرة. 

على سبيل املثال، قامت منظمة أنقذوا األطفال، اململكة املتحدة بتنفيذ مشروع إلعادة جمع املاشية 

بني عامي 2002 و2003 لعدد 500 من األسر املشردة داخلياً في شرق إثيوبيا كاستجابة عقب اجلفاف 

وذلك بإمداد كل عائلة من العائالت الرعوية بثالثني نعجة وعنزة قابلة للتكاثر. وقد نُفذ املشروع بالتعاون 

للماشية.  الصومالي  اإلقليم  والوقاية منها ومكتب  للكوارث  اإلثيوبية لالستعداد  مع جلنة احلكومة 

كانت امليزانية اإلجمالية تُقدر بنحو 244500 دوالر أمريكي، مبا يوازي 489 دوالر لكل عائلة. وقد استثنت 

 Christian األخرى مثل  الوكاالت  قدمتها  التي  املنزلية  واألدوات  الغذائية  املعونة  نفقات  امليزانية  هذه 

وفر  املشروع  أن  رغم  أنه  التقييمات  أحد  استنتج  واليونيسيف.   Relief and Development Agency

فوائد مادية من خالل عملية إعادة جمع املاشية، فقد كان ينبغي أن تضم احلزمة خمسني نعجة وعنزة 

العيش. وقد كان هذا سيزيد ميزانية  يتاح للعائالت مصدر حيويا لسبل  على األقل لكل عائلة حتى 

املشروع بنسبة 41 في املئة إذا مت االلتزام باستهداف 500 عائلة. على الناحية األخرى، كانت امليزانية 

األصلية ستغطي 300 عائلة مبعدل 50 حيواناً لكل عائلة. أوضح التقييم احلاجة إلى ميزانية تقدر بنحو 

.)Wekesa, 2005( 690 دوالر أمريكياً من أجل إعادة جمع ماشية اجملتمعات املستهدفة على نحو مجٍد 

ويوضح هذا املثال التحديات التي تواجهها الوكاالت عند حتديد عدد العائالت التي تقوم بإعادة جمع 

املاشية وعدد احليوانات التي يتم توفيرها وأهمية اتخاذ قرار بشأن “احلد األدنى املناسب حلجم القطعان” 

بالتحديد وفقاً لسياق املستفيدين بالتحديد.
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إعادة
شية

املا

امللحق رقم 9-5 معارض املاشية
تعد معارض املاشية أحد سبل توفير املاشية التي تتيح للمتلقني فرصة اختيار احليوانات من بني 

مجموعة من الفصائل واجلنس واألعمار. إذا ما قورنت معارض املاشية بالتوزيع الكالسيكي فإنها 

تساهم في زيادة الشعور بامللكية والتمكني كما تساعد على حتفيز االقتصاد احمللي. توجه األموال 

النشطة  املشاركة  أن  كما  املستهدفة،  املنطقة  اقتصاد  نحو  مباشرة  املشروع  في  املستثمرة 

للمتخصصني أو التجار املوسميني تعزز املبادرة واألخذ بزمام األمور.

      ومعارض املاشية هي أسواق محددة مخصصة للماشية حيث توجه الدعوة إلى احملليني من 

التجار وأصحاب املاشية جللب حيواناتهم من أجل بيعها. يستلم املستفيدون من املشروع الذين 

اختيارهم في  يقع عليها  تبديلها بحيوانات  بقيمة مالية يستطيعون  اختيارهم صكوكاً  سبق 

املعرض. في نهاية الصفقات، يتم سداد الصكوك بالعملة احمللية للتجار. كما أن معارض املاشية 

تعد فرصة جيدة جلمع األشخاص املعنيني بتربية املاشية لتشجيع مشاركة املعلومات واملعرفة.

      ميكن أن تكون معارض املاشية مناسبة إما إلعادة بناء القطعان أو لصور أخرى لتوفير املاشية.

يتضمن فصل دراسات احلاالت دراسة حالة عن معارض املاشية في النيجر )انظر دراسة احلالة رقم 

.)3�9
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الفصل األول: االستجابات املتعلقة باملاشية القائمة على سبل العيش 

دراسة احلالة رقم 1-1: تأثير حاالت الطوارئ املفاجئة التي تلي اجلفاف

لقد أثر الزلزال الذي ضرب والية غوجارات غرب الهند في عام 2001 على 21 مقاطعة من مقاطعاتها 

)ماشية  رأس ماشية  األكثر تضرراً، قتل ما يقرب من 9000  الثالث  املقاطعات  والعشرين. وفي  اخلمس 

وجاموس وغنم وماعز( أو أصيب بجروح أو نفق نتيجة للتعرض. وفي ذلك الوقت كانت مقاطعة كوتش،

مايو  في  الساحلية  املنطقة  الذي ضرب  اإلعصار  آثار  من  تتعافى  تزال  ال  األضرار،  تعرضت ألغلب  التي 

1998 والذي أدى إلى مقتل ما يقدر بحوالي 50000 رأس ماشية. وقع الزلزال في الساعة 8:47 صباحاً. 

وكانت اخلسائر في األرواح البشرية وأعداد املاشية املقتولة ستصبح أكبر بكثير في حالة وقوع الزلزال 

في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الليل. فقد مت إخراج معظم املاشية من القرى للرعي قبل وقوع 

الزلزال. ولكن املزارعني الذين بدءوا في وقت متأخر في ذلك الصباح أو الذين لم يكن لديهم عمل متاح 

فقدوا معظم حيواناتهم. وفي بعض احلاالت كانت األبقار واجلاموس املقتولة قد مت حلبها مؤخراً وتركت 

واقفة بالقرب من جدار املنزل أو السقيفة عند انهيارها.

      وقد تلقت املاشية قدراً قليالً من االهتمام في أول أسبوعني بعد وقوع الزلزال حيث كان األفراد ال يزالون 

يتعافون من صدمة الكارثة وكانت جهود اإلغاثة متركزة على البشر. وقد تركت معظم املاشية لتهيم 

في املدن والقرى بحثاً عن العلف واملاء. وقت نفقت بعض احليوانات من جراء اإلصابات التي تعرضت لها 

بسبب املباني املنهارة أو اجلروح من احلطام. وقد نفقت بعض احليوانات األخرى، التي كانت عادة ما كانت 

توضع ليالً داخل مأوى، جراء التعرض، حيث كانت تلك الفترة من الفترات األكثر برودة في العام. وعندما 

من  العديد  حالة  كانت  لها،  األعالف  بعض  وتقدمي  بحيواناتهم  االهتمام  على  قادرين  املزارعون  أصبح 

 احليوانات سيئة بالفعل. وتوقفت األبقار واجلاموس التي لم يتم حلبها في تلك الفترة عن إدرار احلليب.

 4 ملدة  استمر  الذي  للجفاف  نتيجة  واملاشية  الزراعة  قطاعّي  على  الزلزال  تأثير  تضاعف  وقد         

الدمار.  أو  للضرر  الطبيعية  املراعي  وتعرضت  العلف  عشب  معظم  على  اجلفاف  قضى  فقد  أعوام. 

وتفاقم النقص في علف املاشية جراء قلة مياه الشرب املتوفرة للماشية. حيث تصدعت عدة صهاريج 

الزلزال، وبذلك لم تعد نقاط السقاية املنتظمة متوفرة وأصبح من الالزم أن  انهارت بسبب  أو  للمياه 

متشي احليوانات إلى مسافات أبعد، ما أدى إلى تواتر أقل في السقاية وتدهور األراضي الزراعية واملراعي 

بيطرية حكومية من  تتمكن عدة مصالح  لم  مناطق جديدة. كما  عبر  احليوانات  مرور  مع  الطبيعية 

العمل بصورة طبيعية بعد الزلزال. فقد دمرت مباني املكاتب البيطرية واخملتبرات وأماكن صرف األدوية 

ومساكن املوظفني بالكامل أو حلقت بها أضرار جسيمة. 

      وقد مت إعداد مقترح مشروع للتعاون التقني بهدف تزويد صغار املزارعني واملزارعني الهامشيني الذين 

ميتلكون املاشية في اجملتمعات احمللية األكثر تضرراً في كوتش مبساعدات فورية في صورة أماكن بسيطة 

القدرة  استعادة  في  احلكومة  مساعدة  أيضاً  املشروع  استهدف  كما  مركزة.  وأعالف  احليوانات  إليواء 

احليوانية  الصحة  بأنشطة  القيام  بالقرى بحيث ميكن  البيطرية  األولية  ملراكز اإلسعافات  التشغيلية 

الضرورية وإجراءات الوقاية من األمراض. إضافة إلى ذلك، سيقوم املشروع بدعم احلكومة في جهودها 

على املدى املتوسط والطويل إلعادة أنشطة تربية احليوانات التي يقوم بها صغار املالك إلى مستوياتها 

قبل الزلزال والتعامل مع اآلثار الثانوية للجفاف املستمر ملدة عامني.

املصدر:

 Goe, M. R. )2001( Assessment of the Scope of Earthquake Damages to the Livestock

.Sector in Gujarat State, India, Consultancy Mission Report. FAO, Bangkok/Rome 
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الفصل الثالث: املعايير املشتركة
دراسة احلالة رقم 3-1: تعزيز تسويق املاشية وحتسني اإلطعام 

مشروع  بتنفيذ  بلجيكا  حدود�  بال  بيطريون  منظمة  قامت   ،2005 عام  أوائل  في  كينيا  توركانا،  في 

الغذائي لفئات مستهدفة معينة.  الوضع  املاشية وحتسني  لبيع  املاشية بهدف فتح أسواق  لتصفية 

فقد قام جتار القطاع اخلاص بشراء املاعز من الرعاة في توركانا بسعر متفق عليه ومت توزيعها على املدارس 

واملراكز الصحية في املقاطعة، حيث مت تسديد ثمنه من خالل أموال املشروع مع إضافة %20 من سعر 

الشراء كربح لهم. وقد جنح املشروع في تصفية أكثر من 6,000 رأس ماعز من 3,000�2,500 راع من خالل 

أكثر من 300 تاجر ومت توزيعها على حوالي 100 مركز صحي ومدرسة.

      وشملت التحديات التي واجهها املشروع: حتديد السعر املناسب وضمان التزام جميع التجار باالتفاق؛ 

ومخاوف التجار بشأن هوامش الربح املنخفضة والرسوم املصرفية املرتفعة وتكاليف اإلطعام ؛ ووصول 

إلى األسواق؛ وقدرة املؤسسات على التعامل مع تدفق املاعز )والتي يفترض  الرعاة األكثر ضعفاً وبعداً 

ذبحها في يوم وصولها(؛ وميل املؤسسات في بعض األحيان إلى استخدام اللحم كبديل للبروتني بدالً 

من اإلضافة إلى النظام الغذائي القائم.

بالتعاون مع عدد من  وتنفيذه        وقد قامت منظمة بيطريون بال حدود� بلجيكا بتصميم املشروع 

أصحاب املصالح، خاصة الفريق التوجيهي للمقاطعة ومنتدى مقدمي اخلدمات املتعلقة باملاشية. وقد 

وفرت هذه الهيئات منتدى فعاالً لتنسيق العملية. وبينما ال تزال هناك حتديات متعلقة بإشراك الرعاة 

بصورة أكبر في هذه العملية، من الواضح أن جناح املشروع كان إلى حد بعيد نتيجة للتعاون اإليجابي 

والتنسيق بني الوكاالت القائمة بالتنفيذ.

D. J. Watson and J. van Binsbergen )2006( ‘Review of VSF�Belgium’s ”Turkana Emer�  املصدر:

.gency Livestock Off�take“ Intervention’, ILRI, Nairobi

دراسة احلالة رقم 3-2: تنسيق االستجابات للفيضانات في جنوب إثيوبيا

في أغسطس 2006، فاض نهر أومو في جنوب إثيوبيا وأغرق 14 قرية في مقاطعتّي داسينيتش ونياجناتوم. 

رأس   3,200 ونفقت  363 شخص  وفاة  إلى  وأدى  احمللية  واحلكومة  احمللية  اجملتمعات  الفيضان  فاجأ  وقد 

ماشية. وفقد أكثر من 21,000 شخص منازلهم بينما فقد الكثيرون محاصيلهم واحلبوب التي قاموا 

بتخزينها.

      وكانت منظمة كورديد تعمل مع ثالث منظمات محلية شريكة )فارم�أفريقيا وجمعية أبحاث وتنمية 

الرعاة اإلثيوبيني وكنيسة جامو جوفا الكاثوليكية( من أجل تنفيذ برنامج جنوب أومو إلدارة اخملاطر. حيث 

بدأت منظمة  إغاثية استجابة لألزمة. وقد  إنسانية أخرى في عملية  بدأت هذه اجلهات مع منظمات 

كورديد واثنان من شركائها )جمعية أبحاث وتنمية الرعاة اإلثيوبيني وفارم�أفريقيا( التدخالت املتعلقة 

البيطرية  املساهمات  على  التركيز  مع  البشر،  ومأوى  بغذاء  املتعلقة  االستجابة  جانب  إلى  باملاشية 

والدعم اللوجستي. وقد أنشأت إدارة املقاطعة عدداً من اللجان )مبا في ذلك الرعاية البيطرية وصحة 

املقاطعة.  مدير  يرأسها  عامة  توجيهية  جلنة  إشراف  حتت  اإلغاثة(  مواد  وتوزيع  واللوجستيات  البشر 

وقد مت تنسيق عمل كورديد وشركائها من خالل جلنة الطوارئ البيطرية التي كانت تقدم تقارير يومية 

للجنة العامة كما مكنت من تنسيق جميع استجابات الطوارئ املتعلقة باملاشية مبا في ذلك تعبئة 

العالج  تنظيم  إلى جانب  اجملتمع  في  احليوانية  الصحة  في مجال  والعاملني  البيطريني  االختصاصيني 

والتطعيمات اجلماعية. وقد جمعت عملية التنسيق جميع أصحاب املصلحة ذوي الصلة وساعدت على 

جتنب االزدواجية في اجلهود. ونتيجة لذلك، وصل البرنامج إلى أعداد لم يسبق لها مثيل من املاشية خالل 
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فترة قصيرة )6 أسابيع(، مبا في ذلك تطعيم أكثر من 150,000 رأس ماشية وعالج 145,000 رأس أخرى ضد 

الديدان املعوية والطفيليات اخلارجية بصورة أساسية.

.Cordaid )2006( ‘Cordaid Ethiopian partners emergency report’, Cordaid, Addis Ababa :املصدر 

دراسة احلالة رقم 3-3: التخطيط للطوارئ يسمح باالستجابة السريعة

تدعم منظمة كورديد برامج تقليل مخاطر حاالت الطوارئ واحلاالت اإلنسانية اخلاصة باملنظمات احمللية 

الشريكة في جنوب إثيوبيا )إقليم األمم اجلنوبية )SNNPR( ووالية أوروميا اإلقليمية(. ويشمل هذا الدعم 

نظاماً مدمجاً للتخطيط للطوارئ ووضع املوازنات للسماح بوجود استجابة فعالة في الوقت املناسب 

حلاالت الطوارئ املفاجئة أو بطيئة الظهور. وكجزء من هذا البرنامج، تقوم كورديد بدعم جمعية أبحاث 

وتنمية الرعاة اإلثيوبيني الشريكة من أجل تنفيذ مشروع إدارة اخملاطر في جنوب أومو في أربع مقاطعات 

اإلنسانية،  احلاالت  مخاطر  مواجهة  على  القدرة  وزيادة  الضعف  تقليل  إلى  املشروع  ويهدف  رعوية. 

املشروع  حياة  أثناء  ستقع  الطوارئ  حاالت  بأن  االفتراض  على  بناء  اجلفاف،  دورة  إدارة  منوذج  باستخدام 

وبذلك يتم دمج عمليات الرصد وتخطيط الطوارئ.

الكثيرين  إلى تشريد  فيما سبق   2�3 رقم  احلالة  دراسة  املذكورة في  للفيضانات  املفاجئ  الظهور  أدى 

وحرمانهم من ماشيتهم. ونتيجة لوجود خطة طوارئ وموازنة موضوعة بالفعل، متكنت جمعية أبحاث 

وتنمية الرعاة اإلثيوبيني من التدخل على الفور بعد وقوع الكارثة لتوفير العلف واألغراض غير الغذائية 

وتدخالت الطوارئ املتعلقة باملاشية وخدمات صحة البشر. وقد مت توفير امليزانية ووضعها حتت السيطرة 

الكاملة للشريك احمللي، ما يسر االستجابة السريعة.

.Cordaid, )2006( ‘Cordaid South Omo Risk Management Project’,Cordaid, Addis Ababa :املصدر 

الفصل الرابع: تصفية املاشية
دراسة احلالة رقم 4-1: البيع/الشراء السريع للماشية في إثيوبيا

للماشية في مويال  السريع  البيع/الشراء  التدخل عن طريق  أثر  تقييم  نتائج  احلالة هذه  دراسة  تقدم 

وريدا بقيادة وزارة الثروة السمكية وتسويق الثروة احليوانية ومنظمة أنقذوا األطفال بالواليات املتحدة 

أثناء اجلفاف في منطقة القرن األفريقي عام 2006. وقد مت الربط بني اثنني من جتار املاشية من القطاع 

اخلاص والرعاة لتسهيل البيع/الشراء. ومع تقدم التدخل، حصل التاجران على قروض من منظمة أنقذوا 

يقدر  ما  شراء  إلى  التدخل  وأدى  منهما.  لكل  أمريكي  دوالر   25,000 بلغت  املتحدة  بالواليات  األطفال 

بحوالي 20,000 رأس ماشية تقدر قيمتها بنحو 1.01 مليون دوالر أمريكي. وقد اشتركت حوالي 5405 

يتعلق  وفيما  البرنامج.  في  املاشية  بيع  لقاء  املتوسط  في  أمريكياً  دوالراً   186 منها  تلقت كل  عائلة، 

باستثمار املساعدات، فقد بلغت النسبة التقريبية للفائدة�التكلفة 41 : 1. فقد بلغت نسبة الدخل 

الناجت عن تصفية املاشية أثناء اجلفاف %54.2 من دخل العائلة )العدد n ( = 114 ( عائلة (  ومت استخدامه 

لشراء العلف ورعاية املاشية والوفاء بعدة مصروفات منزلية وإعالة األقارب وسداد الديون أو اإلضافة إلى 

املدخرات. وفيما يتعلق بدعم األسواق واخلدمات احمللية، فقد مت استخدام %79 من الدخل املستمد من 

تصفية املاشية في شراء سلع أو خدمات محلية. وقد بلغ اإلنفاق على رعاية املاشية %36.5 من اإلنفاق 

احمللي وشمل النقل اخلاص للماشية بالشاحنات ملناطق رعي أفضل. ويعتبر ازدهار جتارة تصدير املاشية 

املاشية  بني صادرات  اإليجابي  االرتباط  يبني  ما  السريع،  للبيع/الشراء  هاماً  دافعاً  املبردة  واللحوم  احلية 

واللحوم والضعف الرعوي أثناء اجلفاف.

 Abebe, D., Cullis, A., Catley, A., Aklilu, Y., Mekonnen, G. and Ghebrechirstos, Y. )2008(:املصدر
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‘Livelihoods impact and benefit�cost estimation of a commercial de�stocking relief interven�

. tion in Moyale district, southern Ethiopia’, Disasters, 32 )2(: 167–86

دراسة احلالة رقم 4-2: إعانة النقل للبيع/الشراء السريع في كينيا
كان الهدف من تدخل بيطريون بال حدود�بلجيكا اخلاص بإعانة النقل عام 2001 هو زيادة معدالت البيع/

الشراء عن طريق تشجيع الرعاة على املتاجرة مباشيتهم. وقد سمح املشروع بوجود نوعني من اإلعانات: 

املقاطعة  أسواق  في  بيعها  ويعيدون  توركانا  سكان  من  املاشية  يشترون  الذين  املتجولني  للتجار  نوع 

أو لكبار التجار، ونوع آخر لكبار التجار الذين يصدرون حملطات األسواق خارج توركانا. وقد مت االتفاق بني 

الوكالة القائمة بالتنفيذ والتجار على إعانة بنسبة 40%.

تلك  وتشمل  النقل.  إعانة  لدفع  اإلجراءات  من  سلسلة  بالتنفيذ  القائمة  الوكالة  وضعت  وقد        

للمقاطعة  النهائية  النقطة  في  وتوقيعها  بإكمالها  املراقبة  مسؤول  يقوم  حتقق  استمارة  اإلجراءات 

إلى مجلس  املقدمة  واإليصاالت  احليوانات  لنقل  املستخدمة  للمركبات  ذلك صور  في  مبا  كاينوك،  في 

املقاطعة أو غيره من السلطات في املكان الذي يتم فيه تفريغ املاشية وإيصاالت النقل وخطابات من 

الزعيم احمللي واملسؤول البيطري بتفاصيل منشأ املاشية ونوعها وعددها وتاريخ مغادرة نقطة الشراء 

وأية معلومات أخرى ذات صلة.

        وإجماالً، مت نقل 1,175 رأس ماشية و3,584 رأس غنم وماعز إلى أسواق في نيروبي ومت نقل 20,688 

رأس إضافية من الغنم واملاعز من إحدى مناطق املقاطعة إلى مناطق أخرى، سواء للتسمني أم للذبح. 

وقد بلغ إجمالي اإلعانات 52,790 دوالر أمريكي، وهو ما يزيد عن امليزانية مببلغ 3,340 دوالر أمريكي. وقد مت 

تقدير قيمة احليوانات املنقولة إلى نيروبي مببلغ 117,070 دوالر أمريكي. وكانت احلسابات واإلدارة من نقاط 

قوة التدخل، فقد كان كالهما جيداً. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان من الصعب مكافحة االحتيال ومت 

استنزاف املوازنة بسرعة. ورغم أن التعاون مع الزعماء وجمعيات التسويق ومسؤولي احلكومة احمللية كان 

ضرورياً لنجاح املشروع، فقد تركه هذا معرضاً للفساد.

 Aklilu, Y. and M. Wekesa )2002( Drought, Livestock and Livelihoods: Lessons from املصدر: 

 the 1999–2001Emergency Response in the Pastoral Sector in Kenya, Humanitarian Practice

.Network Paper 40, Overseas Development Institute, London

دراسة احلالة رقم 4-3: الشراء مبوجب عقود لتصفية املاشية 
 كينيا

حكومية  غير  منظمة  طلبت   ،2000 عام  في  كينيا  شمال  في  للماشية  تصفية  عملية  تنفيذ  أثناء 

محلية – منظمة تركيز التنمية على األراضي القاحلة )ALDEF(� من أفراد اجملتمع احمللي اختيار متعهدين 

جديرين بالثقة من بينهم لتوريد املاشية للبرنامج. وشمل ذلك عضوات أكثر من 200 جماعة نسائية 

في املناطق شبه احلضرية والتي كانت املنظمة تدعمها بالفعل عن طريق برنامج للقروض الصغيرة. 

املناطق  بعض  في  الرجال  مع  التعاقد  من  الرغم  على  الغنم/املاعز،  معظم  اجملموعات  تلك  وردت  وقد 

إلى  واجلمال  املاشية  بتوريد  السيدات  من  املتعهدات  قامت  كما  البرنامج.  استهدفها  التي  الريفية 

املدارس واملستشفيات. وقد مت تثبيت سعر الشراء على 15 دوالر أمريكي لكل رأس من الغنم أو املاعز 

و66 دوالر أمريكي لكل رأس من املاشية أو اجلمال. وخالل املرحلة الثانية من العملية مت رفع السعر إلى 

17.50 دوالر أمريكي لرأس الغنم/املاعز و73 دوالر أمريكي لرأس اإلبل و80 دوالر أمريكي لرأس املاشية. وقد 

مت توجيه التعليمات للمتعهدين حول نوع احليوانات التي يتم شراؤها، وهي التي تبدو أضعف من أن تنجو 
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أو  من اجلفاف: عادة ما تكون ذكور احليوانات واإلناث املصابات بعيوب في الضرع واملاشية كبيرة السن 

العقيمة واحليوانات التي لها تاريخ مع اإلجهاض. وقد مت التوصل التفاق بني منظمة ALDEF واملتعهدين 

حول أعداد احليوانات التي يوردها كل منهم وأنواعها. وقام املتعهدون ببيع املاشية للمنظمة بالسعر 

الثابت واحتفظوا بالربح ألنفسهم. وُسلمت احليوانات التي مت شراؤها إلى جلان اجملتمعات احمللية ومت إصدار 

مذكرات تسليم إلدخال الدفع في حيز التنفيذ. وقد قام املتعهدون بتوريد ما مجموعه 950 رأس ماشية/

ذات  ريفية  مناطق  و7  حضرية  شبه  مناطق   7 البرنامج  وغطى  للبرنامج.  غنم/ماعز  رأس  و7,500  إبل 

كثافة سكانية قليلة. ومت توزيع اللحوم الطازجة على املستفيدين بانتظام: مت توزيع رأسني من الغنم/

املاعز بني 8 عائالت كل أسبوع طوال مدة العملية. ومت توزيع املاشية مبعدل ثورين/جملني كل أسبوع لكل 

مدرسة على 3 مدارس ثانوية ثم 4 مدارس بعد ذلك، و6 من املاعز كل أسبوع إلحدى املستشفيات، و3 

كل أسبوع ألحد مراكز عالج الدرن، ومت توزيع عنزة واحدة وثور واحد كل أسبوع على 6 دور لرعاية األيتام. 

وكان املستوى املرتفع من تدخل اجملتمع احمللي يعني إكمال أنشطة املشروع في الوقت املناسب في كلتّي 

املرحلتني. وكان الذبح يتم مرتني أسبوعياً في مواقع العمليات.

 Aklilu, Y. and M. Wekesa )2002( Drought, Livestock and Livelihoods: Lessons from املصدر: 

 the 1999–2001Emergency Response in the Pastoral Sector in Kenya, Humanitarian Practice

.Network Paper 40, Overseas Development Institute, London

إثيوبيا

قامت منظمة كير إثيوبيا بتنفيذ عملية تصفية املاشية في منطقة بورانا في جنوب إثيوبيا في بداية 

عام 2006. وكان الغرض من البرنامج هو تعزيز البيع/الشراء للحيوانات التي قد تنفق من جراء اجلفاف 

شراؤها  يتم  التي  احليوانات  ذبح  يتم  وكان  باجلفاف.  املتأثرين  لألشخاص  بالبروتني  غني  غذاء  وتوفير 

وجتفيف حلومها ثم توزيعها بعد ذلك. وبعد إجراء حوار مع اجملتمعات احمللية، مت إنشاء مراكز للتصفية في 

أربع قرى قريبة من آبار مياه دائمة. وقد بدأ العمل في مارس 2006 ولكن إمدادات املاشية قلت بعد بداية 

أمطار فورماتا في منتصف أبريل.

      وقد مت ذبح ما إجماله 2411 حيواناً من أنواع مختلفة في املراكز األربعة ومت تعبئة 2,814 كغم من 

اللحوم اجملففة وتوزيعها إلى جانب األعالف التكميلية. وتراوح وزن كل عبوة من عبوات اللحوم اجملففة 

بني 0.5 كغم و0.75 كغم وتلقت كل عائلة 2.16 كغم من اللحوم اجملففة في املتوسط. وقد مت حتديد 

والغنم  أمريكياً،  دوالراً   68 واإلبل  أمريكياً،  دوالراً   34 املاشية   – املاشية  أنواع  من  نوع  لكل  ثابتة  قيمة 

األغراض  متعددة  التعاونية  كايو  ديلو  جمعية  خالل  من  الشراء  تنظيم  ومت  أمريكية.  دوالرات   8 واملاعز 

باالتفاق على هامش للربح. وباإلضافة إلى احلصول على ربح بسيط من شراء املاشية، حصلت اجلمعية 

التعاونية على الصالل واجللود من احليوانات املذبوحة. وفي اجململ، قامت 1,121 عائلة ببيع املاشية بغرض 

التصفية وحصلت هذه العائالت على 25,590 دوالراً أمريكياً، وبذلك كان متوسط الدخل لكل عائلة من 

بيع املاشية 23 دوالراً أمريكياً.

Demeke, F. )2007( ‘Impact assessment of the PLI/ENABLE emergency livestock inter�  املصدر:

.ventions in Dire Woreda, Borana Zone’, CARE International, Addis Ababa

دراسة احلالة رقم 4-4: نظام الدفع بإيصاالت لتصفية املاشية، كينيا
في عام 2000، نفذت منظمة كير عملية تصفية في مقاطعة جاريسا بكينيا، في أجزاء من املقاطعة 

الدفع  وكان  األمنية.  للمشكالت  نتيجة  عسكرية  مرافقة  وتطلبت  إليها  الوصول  يصعب  كان 
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بهم  املوثوق  احمللي  اجملتمع  أفراد  أحد  باسم  عملها  يتم  التي  اإليصاالت  طريق  عن  يتم  للمستفيدين 

ليتم صرفها من مكتب كير في جاريسا. وكان يتم إعطاء إيصاالت أخرى مجتمعة إلى شخص واحد 

جلمع األموال، أو يتم مبادلتها مع التجار لقاء املال، وكان التجار يقدمونها بعد ذلك إلى مكتب كير في 

جاريسا ليتم صرفها. وقد مت وضع نظام اإليصاالت بسبب املشكالت األمنية املرتبطة بالسفر باألموال 

 إلى مواقع العمليات. ومت شراء 850 رأس ماشية و250 رأساً من الغنم واملاعز مبوجب نظام اإليصاالت. 

 Aklilu, Y. and M. Wekesa )2002( Drought, Livestock and Livelihoods: Lessons from املصدر: 

 the 1999–2001 Emergency Response in the Pastoral Sector in Kenya, Humanitarian Practice

.Network Paper 40, Overseas Development Institute, London

دراسة احلالة رقم 4-5: توسيع نطاق التغطية من خالل األسواق املؤقتة، كينيا
NOR� )قامت إحدى املنظمات غير احلكومية في شمال كينيا، وهي الوكالة الشمالية للتنمية واإلغاثة 

DA(، بتنفيذ عملية تصفية للماشية في 20 مركزاً خالل فترة اجلفاف عام 2000. وقد مت حتديد تواريخ 

األسواق أثناء االجتماعات األولية في كل قرية. ومت شراء الغنم واملاعز في معظم املناطق وشراء املاشية 

في القرى القليلة في املناطق املرتفعة التي ال يوجد بها ماعز. وكانت عمليات الشراء تتم في وجود جلان 

اإلغاثة وقام الذين يتلقون اللحوم بقبول احليوانات أو رفضها عند عرضها بسعر محدد حددته الوكالة 

الشمالية للتنمية واإلغاثة. ومتت هذه العملية مرة واحدة فقط في كل مركز ولكن مت توزيع 13 طناً من 

اللحوم الطازجة على 6,000 مستفيد.

توفير  طريق  عن  العلف  لتوزيع  مراكزها  لدعم  كينيا  كير  منظمة  خططت   ،2000 عام  وفي        

رأس غنم/ماعز لكل  أو 50  رأس ماشية  ومت تخصيص 25  املاشية.  اللحوم  من خالل عمليات تصفية 

ترك  مت  ولكن  احليوانات  ذبح  عملية  كير  منظمة  موظفو  شهد  وقد  الغذاء.  من  للمستفيدين  مركز 

إلى  جزئياً  اإلشراف  من  الضئيل  القدر  ويرجع  اإلغاثة.  للجان  املستفيدين  على  اللحوم  توزيع  عملية 

إلى  عهد  وقد  لديها.  واملركبات  املوظفني  أعداد  يفوق  املراكز  من  عدداً  تغطي  كانت  كير  منظمة  أن 

 اللجان مبنح الصالل واجللود للجماعات النسائية. وغطت عملية تصفية املاشية 39 مركزاً في اجململ.

Aklilu, Y. and M. Wekesa )2002( Drought, Livestock and Livelihoods: Lessons :املصدر

 from the 1999–2001 Emergency Response in the Pastoral Sector in Kenya, Humanitarian  

.Practice Network Paper 40, Overseas Development Institute, London

دراسة احلالة رقم 4-6: جلان إغاثة اللحوم
الرقابة اجملتمعية على تصفية املاشية: كينيا

اختيار  معايير  حتديد  في  احمللية  اجملتمعات  بإشراك   ALDEF منظمة  قامت   ،2000 عام  في 
املستضعفة  العائالت  استهداف  ومت  لالختيار.  جلنة  باستخدام  املاشية  تصفية  من  املستفيدين 

االحتكام  في  احلق  القائمة  من  املستاءين  األشخاص  منح  ومت  املأل.  على  املستفيدين  قائمة  وإعالن 
النهائي.  القرار  التخاذ  االختيار  جلنة  إلى  أخرى  مرة  النزاع  إحالة  يتم  ثم  اللحوم.  إغاثة  جلنة  إلى 
جلان  سلطة  من  احلد  جانب  )إلى  املاشية  تصفية  عملية  على  اللحوم  إغاثة  جلنة  أشرفت  كما 
املاشية  باستالم  املستفيدين،  اختيار  إلى  باإلضافة  إليها،  عهد  وقد  األخرى(.  الغذائية  اإلغاثة 
عملية  وحضور  التسليم  مستندات  وتوقيع  املستحقة  العائالت  على  وتوزيعها  املتعهدين  من 
وباإلضافة   .ALDEF منظمة  مع  والتواصل  نزاعات  أية  مع  والتعامل  والصالل  اجللود  وجمع  الذبح 
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اللحوم. توزيع  عملية   ALDEF منظمة  من  ومراقبون  اللجنة  أعضاء  حضر  فقد  ذلك،   إلى 
الذبح والتوزيع في اجملتمعات احمللية: كينيا

في عام 2000، حددت الوكالة الشمالية للتنمية واإلغاثة )NORDA( أعداد الغنم واملاعز التي خططت 

لذبحها في ناحية إيلواك ومنطقة تاكابا في شمال كينيا. إال أن جلان إغاثة اللحوم في إيلواك وتاكابا 

قامت باملزيد من عمليات التخصيص في مناطق ومناطق فرعية )15 في إيلواك و5 في تاكابا(. ومت شرح 

معايير اختيار املستفيدين للجان اإلغاثة )الذين يحق لهم بيع املاشية والذين سيتلقون اللحوم( التي 

تقوم بدورها باالختيار أثناء اجتماعات اجملتمع احمللي. ففي ورجدود، على سبيل املثال، مت اختيار املستفيدين 

الذين يعانون  تاكابا، وقع االختيار على  اآلبار حليواناتهم. وفي  القدرة على دفع رسوم  على أساس عدم 

مت  التي  األسر  أو  األدوية  إلى  أفرادها  بعض  يحتاج  التي  األسر  مثل  إحلاحاً،  األكثر  املالية  املشكالت  من 

تهديد أطفالها بالطرد من املدرسة لعدم دفع املصروفات أو األسر غير القادرة على حتمل نفقات السلع 

 4  – مجموعات  في  أنفسهم  تنظيم  املستفيدة  األسر  من  وُطلب  والشاي.  السكر  مثل  األساسية 

أسر لكل رأس غنم/ماعز أو 30 أسرة لكل بقرة – وقامت كل مجموعة بالذبح والسلخ وتوزيع اللحوم 

وفي  العمليات.  مناطق  من  منطقة  كل  في  فقط  واحدة  مرة  اللحوم  توزيع  ومت  بينها.  فيما  الطازجة 

 معظم احلاالت، ونتيجة لاللتزام باملعايير التقليدية، كانت األسر املستفيدة تشارك اللحوم مع اآلخرين.

 Aklilu, Y. and M. Wekesa )2002( Drought, Livestock and Livelihoods: Lessons from املصدر: 

 the 1999–2001 Emergency Response in the Pastoral Sector in Kenya, Humanitarian Practice

.Network Paper 40, Overseas Development Institute, London

دراسة احلالة رقم 4-7: فرص العمل من تصفية املاشية

اجملففة في مقاطعة  للحوم  توزيع  بعملية  بلجيكا  بال حدود�  بيطريون  قامت منظمة  في عام 2001، 

توركانا بكينيا وقامت بتوظيف أفراد اجملتمع احمللي ملعاجلة اللحوم اجملففة كجزء من برنامج للتوظيف. 

وكانت تدفع للسيدات املشتركات 4 دوالرات أمريكية لكل كيلوغرام من اللحم اجملفف املعالج. باإلضافة 

اللحم اجملفف للحراس  إلى ذلك، فقد مت دفع 0.15 دوالر للذبح وإجمالي 1.15 دوالر لكل كيلوغرام من 

والتخزين وخدمات فحص اللحوم.

 Aklilu, Y. and M. Wekesa )2002( Drought, Livestock and Livelihoods: Lessons from املصدر: 

 the 1999–2001 Emergency Response in the Pastoral Sector in Kenya, Humanitarian Practice

.Network Paper 40, Overseas Development Institute, London

دراسة احلالة رقم 4-8: تكلفة معاجلة اللحوم اجملففة
التالي تكلفة معاجلة كيلوغرام واحد من اللحم اجملفف من دراسة احلالة في مقاطعة  يوضح اجلدول 

توركانا بشمال كينيا. قارن التكلفة النهائية بسعر الشراء لرأس غنم/ماعز واحدة.
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السعر )دوالر بند التكلفة
أمريكي(

السعر )شلن 
كيني(

8.75600سعر شراء رأس غنم/ عنزة واحدة

0.1510تكلفة الذبح

0.043أجور احلراس )عند التجفيف(

0.7350تكلفة التخزين

0.1510امللح

0.3725فحص اللحوم

0.032املياه

3.65250العمالة

13.87950اإلجمالي الفرعي

3.63250هامش الربح

1200 شلن كيني17.50إجمالي تكلفة 1 كغم من اللحم اجملفف

مالحظة: 6.5 كغم من الذبيحة = 4 كغم من اللحم بدون عظام = 1 كغم من اللحم اجملفف

 Aklilu, Y. and M. Wekesa )2002( Drought, Livestock and Livelihoods: Lessons from املصدر: 
 the 1999–2001 Emergency Response in the Pastoral Sector in Kenya, Humanitarian Practice

.Network Paper 40, Overseas Development Institute, London

دراسة احلالة رقم 4-9: أنشطة توفير الغذاء التكميلي وتصفية املاشية، النيجر

منطقة  في  الرحل  الرعاة  مع  تعمل   )JEMED( والتنمية  للمعونة  مهمة  في  شباب  منظمة  كانت 

أباالك في النيجر منذ عام 1990. وفي أواخر عام 2004 كان منو املراعي ضعيفاً واملطر قليالً وبدا أن هناك 

النيجر  وسط  أنحاء  جميع  في  املراعي  تقييم  املنظمة  سهلت  فقد  ولذلك  احلدوث.  وشك  على  أزمة 

آخر. موقع  إلى  لالنتقال  خطط  وضع  في  وساعدت  تقاريرها  قدمت  التي  احمللي  اجملتمع  فرق  خالل   من 

املنظمة  ووفرت  املهتمة:  األسر  من  املاشية  لتصفية  برنامجاً   JEMEDمنظمة وضعت  كما 

صغيرة  قطعان  عدة  أو  كبيرتني  اثنتني  أو  )واحدة  املاشية  بأخذ  املستفيدين  ممثلو  وقام  النقل 

هناك.  معقول  سعر  على  احلصول  ميكن  حيث  لبيعها،  نيجيريا  مع  احلدود  إلى  أسرة(   لكل 

املستفيدة  األسر  وافقت  والتي  التكميلية  التغذية  مببادرة  املاشية  تصفية  برامج  بني  الربط  مت  وقد 

مبقتضاها على شراء احلبوب أو العلف لدعم املاشية املتبقية لديها. وبعد انتهاء التصفية في 14 موقعاً، 

مت بيع 4849 من احليوانات الصغيرة و462 من احليوانات اجملترة، بينما مت شراء 317199 كغم من احلبوب إلى 

جانب نخالة القمح وسيقان الذرة الرفيعة. 

وأثناء رياح هارماتان الالحقة والتي كانت األسوأ في تاريخ املنطقة، فقد الكثير من املاشية ودفنت املراعي 

من  الغذائية  املعونات  توفير  ومت  األسواق  في  املاشية  أسعار  وهبطت  الرملية.  العواصف  في  املتبقية 

خالل منظمة JEMED وغيرها من الوكاالت. وخلص تقييم منظمة JEMED بعد انتهاء حالة الطوارئ 

إلى أن األسر التي شاركت في تصفية املاشية والعلف التكميلي عانت من خسائر في مخزون املاشية 
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الصغيرة(. للقطعان  و32%  املاشية  في  أقل  خسائر   77%( املشاركة  غير  األسر  له  تعرضت  عما   تقل 

.Jeff Woodke, pers.com., JEMED, Niger :املصدر

الفصل اخلامس: اخلدمات البيطرية
دراسة احلالة رقم 5-1: التدخالت البيطرية في أفغانستان

عامي  وفي  الصراع.  بسبب  أعوام  خمسة  خالل  أفغانستان  في  املاشية  من   80% إلى   60% فقد 

املرتفعات  في  مقاطعتني  في  بيطرياً  تدخالً  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  نفذت   ،2003�2002

لعالج  املشروع  وخطط  احليوانات.  صحة  حتسني  خالل  من  القطعان  بناء  إعادة  بهدف  الوسطى 

يتكون  املشروع  فريق  وكان  كبيرة.  بدرجة  الطفيليات  أعداد  تقليل  أجل  من  احليوانات  من   100%

اجملتمع. في  احليوانية  الصحة  مجال  في  العاملني  من  وفريق  أفغانستان  من  بيطريني  طبيبني   من 

أخرى  ومرة   2003 وربيع   2002 خريف  في  وأكاراسيد  للديدان  بطارد  مجاناً  حيوان  كل  عالج  مت  و 

أو  اإلسطبالت  ملعاجلة  أكاراسيد  مسحوق  املاشية  مالك  جميع  منح  ومت   .2003 خريف  في 

والثاني  حيوان   57,000 األول  العالج  وشمل  الشتاء.  فصل  احليوانات  فيها  تقضي  التي  السقائف 

اإلجمالي.  في  أسرة   5,300 تخص  املاشية  وكانت  حيوان.   248,000 والثالث  حيوان   154,000

اخليول. من  و6%  املاشية  من  و14%  املاعز  أو  الغنم  من  عالجها  مت  التي  احليوانات  من   80%  وكان 

للتدخل  وكان  التدخل.  بعد  إضافية  خدمات  توفير  ومت  العالج  فترة  خالل  متابعة  هناك  كان 

القطيع  خصوبة  وحتسنت  احلي  الوزن  متوسط  وزاد  القطعان  أحجام  تضاعفت  التالية:  اآلثار 

البيطريان  الطبيبان  متكن  فقد  املشروع،  توقف  بعد  هائالً  األثر  كان  كما  الصغيرة،  املاشية  وبقاء 

املاشية. أصحاب  من  بالكامل  األجور  وتلقي  املاشية  عالج  خالل  من  عيشهما  كسب   من 

 Oxfam )2005( ‘Livestock Programming in Emergencies Guidelines’, unpublished draft,:املصدر

.Oxfam, Oxford

دراسة احلالة رقم 5-2: مناهج بديلة للرعاية البيطرية في حاالت الطوارئ – 
برامج اإليصاالت

قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر بتجربة برنامج لإليصاالت في شمال غرب كينيا من أجل التغلب 

البيطرية وإلشراك القطاع اخلاص في  بالتوزيع اجملاني لألدوية  املرتبطة  على بعض املشكالت الشائعة 

تقدمها  العالجات  من  بأنواع معينة  مبادلتها  إيصاالت ألسر مختارة ميكنها  منح  ومت  الطوارئ.  برامج 

وكانت  اجملتمع.  في  البيطريون  واملساعدون  احليوانية  الصحة  مجال  في  العاملني  من  اخلاصة  الفرق 

أنواع من  أربعة  استخدام  واقتصرت على  دوالر(   14( 1,000 شلن كيني  بقيمة  أدوية  تغطي  اإليصاالت 

اإليصاالت  البيطريون مببادلة  احليوانية في اجملتمع ومساعدو  العاملون في مجال الصحة  وقام  األدوية. 

مقابل الدفع إضافة إلى رسوم اخلدمة لدى طبيب بيطري خاص. واستعاد الطبيب البيطري اخلاص بدوره 

 500 البرنامج  وغطى  به.  اخلاصة  اخلدمة  رسوم  وأضاف  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  من  النفقات 

عائلة وهو ما يوازي حوالي 30,000 شخص.

البيطرية  البرامج  في  اخلاص  القطاع  بإشراك  يتعلق  فيما  مبشراً  املنهج  هذا  كون  ثبت  وقد        

من  املزيد  استهداف  املزايا  وشملت  أخرى.  بالد  في  التجربة  تستحق  وقد  الطوارئ  حاالت  في 

إلى  باإلضافة  احمللي(  اجملتمع  أساس  على  تقوم  عملية  تتطلب  )التي  املستضعفة  العائالت 

بكفاءة  تتمتع  التي  اجملتمع  في  احليوانية  الصحة  مجال  في  العاملني  خالل  من  اخلدمات  تقدمي 

في  احليوانية  الصحة  مجال  في  العاملون  وكان  البيطري.  اإلشراف  من  قائمة  وشبكة  نسبية 
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بكينيا. البيطري  للمجلس  التوجيهية  املبادئ  باستخدام  مسبق  تدريب  على  حصلوا  قد   اجملتمع 

      وشملت العيوب االستثمار املطول إلى حد ما للوقت في مرحلة التصميم، مبا في ذلك احلاجة إلى 

وضع إجراءات تفصيلية وصيغ إلدارة البرنامج ومراقبته. ونظراً للحاجة احملتملة للتعامل مع مجموعة 

متنوعة من املشكالت الصحية في أنواع مختلفة من املاشية، فهناك حاجة لتوسيع نطاق األدوية لتزيد 

عن أربعة منتجات. ويؤدي ذلك بدوره إلى املزيد من تعقيد تصميم البرنامج وإدارته.

 Mutungi, P. )2005( ‘External evaluation of the ICRC veterinary vouchers system for  :املصدر

.emergency intervention in Turkana and West Pokot Districts’, ICRC, Nairobi

دراسة احلالة رقم 5-3: االستجابة املتعلقة بصحة احليوانات 
في حاالت الطوارئ أثناء اجلفاف بكينيا

ومويال  لفارم�أفريقيا في مقاطعتّي مارسابيت  التابع  الرعاة بشمال كينيا  قدرات  بناء  يعمل مشروع 

بشمال كينيا. وأثناء جفاف 2005�2006 أبلغ املسؤولون البيطريون عن فاقد في املاشية يتراوح ما بني 

%65 و%85. وكانت املراعي واملياه نادرة وبذلك كانت املاشية معرضة للموت جوعاً وأكثر عرضة لإلصابة 

باألمراض.

      وطلبت فارم�أفريقيا بالتعاون مع املصالح البيطرية احلكومية أمواالً من منظمة األغذية والزراعة 

الوضع  حتسني  هو  الهدف  وكان  الطوارئ.  حاالت  في  احليوانات  بصحة  متعلقة  مبادرة  لتنفيذ   )FAO(

الصحي ألهم املاشية التي يتم تربيتها في املنطقة التي يخدمها املشروع لتصمد أمام تفشي أمراض 

املاشية الناجمة عن اإلجهاد وتقليل أعباء الطفيليات الستدامة اإلنتاجية. واستهدف املشروع %20 من 

املاشية في املقاطعتني وقام بالعالج اجلماعي والقضاء على الديدان.

واملرشدين  احملليني  احلكوميني  البيطريني  واملسؤولني  فارم�أفريقيا  فرق تضم موظفني من  وقامت        

بتنفيذ  اجملتمع  في  احليوانية  الصحة  مجال  في  والعاملني  الشريكة  املنظمات  وموظفي  البيطريني 

العالج. وتكونت احلزمة األساسية من دواء للقضاء على الديدان واملثقبيات، كما مت توفير رزمة اختيارية 

إضافية تستهدف احليوانات املريضة أو الضعيفة وتتكون من فيتامينات ومضادات للطفيليات ومضادات 

حيوية. وكان دفع مقابل العالج يتم نقداً أو عينياً كما يلي:

الدفع النقديالدفع العينيبند التكلفة

50 شلن كيني )0.70 دوالر(رأس ماعز لكل 20ماشية/حمير

5 شلن كيني )0.07 دوالر(رأس ماعز لكل 100غنم/ماعز

50 شلن كيني )0.70 دوالر(رأس ماعز لكل 10إبل

وكان املستفيدون املباشرون من املشروع 2,107 عائلة في مقاطعة مارسابيت و1,560 عائلة في مقاطعة 

مويال وبلغ إجمالي عددهم ما يقرب من 27,600 شخص.

إنتاج  زيادة  في  بدوره  ما يسهم  الوقت،  مبرور  املاشية  للمشروع هو حتسني صحة  املتوقع  التأثير  وكان 

التالي.  الزراعة  ملوسم  استعداداً  اجلر  ثيران  حالة  األمراض، وحتسني  املناعة ضد  وزيادة  واللحوم،  األلبان 

النهاية. الغذائي في  األمن  وأن يتحسن  املاشية  تزيد معدالت تكاثر  أن  البعيد  املدى  املتوقع على   ومن 

في هذه األثناء، كان املستفيدون إيجابيني فيما يتعلق بالتدخل وشعروا بأن ماشيتهم أصبحت أكثر قوة 
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وقدرة على حتمل آثار اجلفاف ومن املتوقع أن يزيد إنتاجها لأللبان لالستهالك املباشر.

 FARM�Africa )2006( ‘Immediate support to agro�pastoral communities as a drought املصدر: 

 mitigation response: Marsabit and Moyale Districts’, Final Report to Food and Agriculture

.Organisation of the United Nations, OSRO/RAF/608/NET )CERF2(, FARM�Africa, Nairobi

الفصل السادس: ضمان إمدادات العلف
دراسة احلالة رقم 6-1: التغذية التكميلية في راجاستان، الهند

الهند معرضة للجفاف من وقت آلخر، وهو  راجاستان بشمال  القاحلة في  القاحلة وشبه  املناطق  إن 

الشيء الذي ميكن أن يشكل تهديداً خطيراًاملتعلقة بسبل العيش. ومتارس معظم األسر في املنطقة 

االنتقال للعثور على غذاء للماشية  أن قدرتهم على  الزراعة املستقرة وشبه املستقرة، وهو ما يعني 

في أوقات النقص محدودة. وكانت منظمة أوكسفام تنفذ برنامجاً للعلف وتوفير الغذاء التكميلي في 

املنطقة أثناء فترات اجلفاف. وقد متكن البرنامج من استهداف 3,500 رأس ماشية وجنح متاماً في منع 

نفوق احليوانات بل زاد من إنتاج احلليب بنصف لتر في اليوم تقريباً.

www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/AllDocsByUNID/dd5cd2005c499eebc1256c84004c0f11:املصدر

دراسة احلالة رقم 6-2: نزوح املاشية أثناء الفيضان، بنغالديش
في  ولكن  اجلفاف.  فيه  يتسبب  الذي  العلف  نقص  آثار  ملقاومة  املاشية  نزوح  استخدام  ميكن 

يرتفع  فقد  الفائض.  املاء  آثار  من  املاشية  حلماية  مماثلة  الستجابة  حاجة  هناك  تكون  قد  بنغالديش 

في  حتدث  التي  الفيضانات  أثناء  واملاشية  البشر  رفاه  تهديد  ميكنه  ارتفاع  إلى  ليصل  املاء  منسوب 

نقل  هو  أوكسفام  مثل  وكاالت  تنفذها  التي  الشائعة  التدخالت  أحد  وكان  دورية.  بصورة  بنغالديش 

التي  األماكن  وفي  ورعايتها.  تغذيتها  ميكن  حيث  مركزية  مناطق  إلى  للخطر  املعرضة  املاشية 

إليصال  القوارب  استخدام  ميكن  الفيضان،  ملياه  نتيجة  مادي  لتهديد  احليوانات  فيها  تتعرض  ال 

الفيضان. مياه  انحسار  حلني  املاشية  حياة  على  حتافظ  التي  الضرورية  اإلمدادات  من  وغيره   العلف 

www.odi.org.uk/alnap/publications/pdfs/ALNAP�ProVention_ flood_ lessons.pdf:املصدر 

دراسة احلالة رقم 6-3: أصحاب املاشية يشاطرون حصصهم الغذائية
مع حيواناتهم، تشاد

قام بعض الجئي دارفور الذين متكنوا من الوصول إلى املعسكرات في شرق تشاد بجلب ماشيتهم 
معهم، لكنهم وجدوا قدراً قليالً من املياه واملراعي. وأثناء املقابالت، أوضح بعض الالجئني أنهم كانوا 
يستخدمون بعضاً من حصصهم الغذائية التي تلقوها للحفاظ على حياة حيواناتهم التي تعتبر 

مصدراً هاماً للحليب والنقود.
.SPANA )2007( Press release, Society for the Protection of Animals Abroad, London:املصدر

دراسة احلالة رقم 6-4: التمويل ليس دائماً املشكلة
جناح  تبني  أن  األحيان  من  كثير  في  اللوجستية  للمشكالت  ميكن  الطوارئ،  حاالت  من  حالة  أية  في 

التدخالت املقترحة أو تقوضه. وقد تكون برامج التغذية  التكميلية عرضة للفشل بصورة خاصة نتيجة 

جتريبي  برنامج  فشل  حدود�بلجيكا  بال  بيطريون  منظمة  وتصف  التنفيذ.  أثناء  العملية  للصعوبات 

وجود  من  الرغم  على  أهدافه  يحقق  لم  بأنه  بكينيا  توركانا  إقليم  في  للدواجن  التكميلية  للتغذية 
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التمويل املناسب. وقد مت حتديد عدد من املشكالت التي أسهمت في ذلك، وتشمل: شراء العلف من خارج 

البالد بدون استكشاف إمكانية احلصول عليه من مصدر محلي؛ تلف العلف الذي ال يتكون من التركيبة 

التي  بالرغم من املشكالت  التخطيط للطوارئ لضمان حتقيق أهداف املشروع  إلى  املناسبة؛ واالفتقار 

املشاركني  بعض  أن  فيها حيث  غير مرغوب  تأثيرات مؤسفة  التجارب  لتلك  يكون  أن  وميكن  يواجهها. 

 احملتملني قد يشعرون بالشك فيما يتعلق بالتدخالت التي لم يتم تقييمها بصورة مناسبة ملصلحتهم.

www.reliefweb.int/library/documents/2002/odi�ken�23dec.pdf:املصدر

دراسة احلالة رقم 6-5: السيدات يساعدن في إدارة برنامج تغذية
نواة القطيع في مويال، إثيوبيا

كان أحد التدخالت التي قامت بها منظمة أنقذوا األطفال الواليات املتحدة أثناء اجلفاف في إثيوبيا في 

الرعاة األكثر ضعفاً على حماية  أوائل عام 2006 هو مشروع للعلف مت تصميمه ملساعدة مجتمعات 

أحد املكونات الهامةاملتعلقة بسبل عيشهم من خالل احلفاظ على نواة القطيع املتناسل. ومت إنشاء 

مرافق تغذية في ثالثة مواقع في مقاطعة مويال لتغذية مجموعة مختارة من املاشية املنتجة وعالجها 

وتطعيمها. وقد مت االحتفاظ بإجمالي 1,000 رأس غنم/ماعز و400 رأس ماشية في مرفق العلف طوال 

أسوأ شهر في فترة اجلفاف، ومن ثم أعيدت إلى أصحابها.

املشروع  في  الكاملة  املشاركة  على  السيدات  تعولها  التي  العائالت  قدرة  من  للتأكد  جهود  بذل  ومت 

إدارة مرفق العلف، مبا في ذلك توظيفهن  واالستفادة منه. وفي الوقت نفسه، مت إشراك السيدات في 

املهام  تلك  في  النساء  إشراك  مسألة  نوقشت  وقد  النهار.  خالل  باملاشية  واالهتمام  العلف  لرعاية 

إلى أدوار النسوة الصوماليات كمقدمات أساسيات  واالتفاق عليها أوالً مع قادة اجملتمع احمللي، استناداً 

للرعاية لألغنام واملاعز.

 Nejat Abdi Mohammed, Education and Gender Officer, Moyale Site, Save the Children:املصدر

.USA, Ethiopia, pers. com

دراسة احلالة رقم 6-6: بنوك العلف في النيجر 
كجزء من مبادرة التأهب للجفاف

يقوم االحتاد اللوثري العاملي لإلغاثة بإدارة مشروع بقاء وتعافي الرعاة في إقليم داكورو في النيجر مع إحدى 

املنظمات الشريكة، وهي منظمة املساهمة في التعليم األساسي )CEB(. وقد مت البدء في املشروع بعد 

تدخل االحتاد اللوثري العاملي لإلغاثة املتعلق باإلغاثة الغذائية في حاالت الطوارئ أثناء مجاعة النيجر في 

عام 2005 من أجل زيادة تأهب اجملتمعات احمللية املتأثرة ملواجهة اجلفاف واجملاعة. وباملناقشة مع اجملتمعات 

وبنوك  املاشية”؛  رؤوس  “إعادة  املاشية  إمداد  رئيسية:  تدخالت  أربعة  مت حتديد  داكورو،  إقليم  في  احمللية 

احمللي في  اجملتمع  احمللية لتسهيل مشاركة  اجملتمعية  واملنتديات  املياه؛  تواجد  : وتطوير مواضع  العلف 

جميع جوانب املشروع، باإلضافة إلى التعامل مع قضايا أخرى مثل النزاع بني مجتمعات الزراعة والرعي 

والتوعية باحلقوق.

التشاركي.  التخطيط  للمشروع وتخطيطها من خالل منتدى  اخملتلفة  املكونات  وقد مت تصميم        

وكانت بنوك العلف التي يديرها اجملتمع احمللي تهدف إلى ضمان الوصول طوال العام إلى علف ذي سعر 

مناسب للحيوانات. وتعتبر البنوك الستة مزيجاً بني مرفق التخزين واملؤسسة التعاونية واملالية وكل 

منها مدعوم مبخزن وحساب بنكي. ومتتلك جمعيات الرعاة هذه البنوك، حيث تشتري العلف بكميات 

العام  )أثناء احلصاد وبعده( ثم تبيعه مرة أخرى لألعضاء خالل  كبيرة عندما تكون األسعار منخفضة 
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ن ذلك من معدالت التبادل التجاري للرعاة بني تكاليف  بسعر التكلفة إضافة إلى رسوم اإلدارة. ويَُحسِّ

احليوانات  بيع  سعر  من  ويزيد  املساهمات  تكلفة  من  ذلك  يقلل  حيث  احليوانات؛  ومبيعات  العلف 

ألسرهم. العلف  شراء  على  وقدرتهم  دخولهم  تزيد  وبذلك  جيد(،  بعلف  تتمتع  ماشية  وجود   )في 

وقد مت إنشاء بنوك العلف في املواقع التي اختارها الرعاة احملليون لتسهيل الوصول إليها وحتقيق األمن 

والرؤية، وعادة ما تكون نقطة التقاء في القرية أو مكان استيطان مؤقت في طرق الترحال. وبالنسبة 

للسكان األكثر استقراراً، كانت البنوك تشيد في مقر الزعيم على أراض يتبرع بها الزعيم أو أحد أفراد 

اجملتمع احمللي. وأسهم أعضاء اجملتمع احمللي بالعمالة ومواد البناء املتوفرة محلياً مثل الرمال واحلصى حتت 

إدارة جلنة منتخبة من جمعية الرعاة.

       ومت حتديد مؤشرين أساسيني لرصد تأثير بنك العلف، وهما مبيعات العلف واستبدال العلف . وحتى 

اآلن، باعت جميع بنوك العلف مخزونها بالكامل واستبدلته.

العيش  املتعلقة بسبل  األمد  األمد ومتوسطة  الفوائد قصيرة  من  املستفيدة عدداً  اجملتمعات  وتتوقع 

على  يؤثر  قد  )والذي  احلليب  إنتاج  وزيادة  احليوانات  صحة  حتسن  أي  اجلفاف،  من  احلماية  إلى  باإلضافة 

اإلطعام و/أو الدخل(. وفي حالة حدوث جفاف، يتوقع اجملتمع احمللي معدالت أقل لنفوق املاشية مقارنة 

بفترة اجلفاف السابقة نتيجة لتوفر غذاء احليوانات إلى جانب انخفاض مبيعات املاشية حتت الضغط. 

وإذا حدثت تصفية للماشية، تتوقع اجملتمعات عائداً أفضل حليواناتها التي ستكون أكثر صحة وسمنة. 

كما سيقل النزوح للبحث عن املراعي والعمل.

أعلى من       وهناك طلب كبير على غذاء احليوانات من جانب الرعاة الرحالة، الذين يتكلفون أسعاراً 

أعضاء اجلمعيات للمساعدة في استرداد التكاليف. وتواجه اللجان حتدي إدارة اخملزون بحيث يظل هناك 

غذاء كاف لتغطية احتياجات اجملتمع احمللي.

       وقد أشار أحد الزعماء احملليني إلى أن الفائدة الرئيسية لبنوك العلف هي أنها تساعد اجملتمع احمللي 

على “البقاء والتعافي من اجلفاف” – حيث يكون العلف أثناء اجلفاف غير متوفر أو رخيصاً وبذلك وبدون 

دعم بنوك العلف، يكون األفراد مرغمني على بيع أو ذبح معظم ماشيتهم، إن لم يكن كلها، لعلمهم 

بأنها ستنفق بأي حال من األحوال. وقد كان للمزيج بني بنوك العلف وتوفير املاشية بناء على نظام إمداد 

املاشية التقليدي )راجع دراسة احلالة رقم 9.2( أثر إيجابي على معدالت التبادل التجاري بني مربي املاشية 

في إقليم داكورو.

 Lutheran World Relief Pastoralist Survival and Recovery Program )ARVIP( Proposal:املصدر

 )2005(; ARVIP Baseline Survey; Mid�Term Visit Report by John Burns, Tufts University )2006(;

 Evariste Karangwa, Meghan Armisted and Mahamadou Ouhoumoudou, LWR staff , pers.

.comms

دراسة احلالة رقم 6-7: االستناد إلى خطوط توريد العلف 
ونقاط التوزيع القائمة

عندما وقع زلزال ضخم في عام 2001، كانت والية غوجارات الهندية تواجه جفافاً استمر عامني متتاليني. 

وعلى ذلك، فقد شكلت احلكومة بالفعل جلنة وطنية لرصد أنشطة التخفيف من اجلفاف وتنفيذها. 

املستخدمة  والشاحنات  احلديدية  السكك  إمدادات  خطوط  على  االعتماد  املمكن  من  كان  ولذلك 

جللب الغذاء )املركز والعلف( للماشية في املناطق املتأثرة باجلفاف وذلك في تسليم العلف إلى نقاط 

التوزيع في األسابيع التي تلت الزلزال. ومتكنت املنظمات غير احلكومية احمللية واملؤسسات القروية من 

املساعدة في توفير مأوى مؤقت ومناطق انتظار آمنة للماشية إلى جانب توفير العلف واملاء. وساعدت 
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هذه اجلماعات أيضاً في تنسيق استالم العلف املرسل إلى املناطق املتأثرة بالزلزال من منظمات خاصة 

ومنظمات غير حكومية من خارج الوالية وتوزيعه.

 Goe, M. R. )2001( ‘Assessment of the scope of earthquake damages to the livestock :املصدر

 sector in Gujarat State, India’, Consultancy Mission Report, FAO, Bangkok/Rome; Goe, M.

 R. )2001( ‘Relief and rehabilitation activities for the livestock sector in earthquake affected

 areas of Kachchh District, Gujarat State, India’, Technical Cooperation Project Proposal. FAO,

.Rome/Bangkok

دراسة احلالة رقم 6-8: تغذية املاشية في حاالت الطوارئ أثناء فيضانات بنغالديش

املعرضة  املنخفضة  املناطق  من  وتعتبر  رملية  جزر  بنغالديش  في   )chars( النهرية  اجلزر  منطقة  إن 

للفيضانات الواقعة عند حافة النهر وكثيراً ما يعرضها النهر للتآكل وإعادة الترسب. كان مشروع سبل 

العيش باجلزر النهرية التابع لوزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة يعمل مع قاطني تلك املناطق في 

شمال جامونا لدعم سبل العيش من خالل نقل األصول وحتسني املنازل لتصمد أمام الفيضانات وتوفير 

إمدادات املياه والتدريب وبناء القدرات.

      وفي يوليو/متوز 2007 أثرت فيضانات شديدة ومفاجئة على أكثر من %60 من البالد، وكان لها تأثير 

سلبي على شمال جامونا بوجه خاص. واستجاب مشروع سبل العيش في اجلزر النهرية من خالل جهود 

إغاثة استمرت ألكثر من أسبوعني عندما انحسرت الفيضانات. وشملت جهود اإلغاثة املعونة الغذائية 

وأقراص تنقية املياه وعمليات اإلنقاذ وبعض الدعم املتعلق باملاشية. وتركزت اجلهود األخيرة على توفير 

علف املاشية حلوالي 15,000 رأس ماشية خالل 8 أيام، وهو ما كان كافياً لتسع أسر على األقل من كل 

10 أسر في منطقة املشروع. باإلضافة إلى ذلك، مت إنقاذ أكثر من 3,800 شخص إلى جانب 3,375 رأس 

ماشية.

      وكشفت “دراسة رضا العمالء” عن أن %79 في املتوسط من العائالت كانت راضية إلى درجة كبيرة عن 

جهود اإلغاثة ككل، وكانت نسبة %20 إضافية راضية إلى حد ما. وعبرت نسبة %1 فقط من املستفيدين 

عن عدم الرضا عن خدمات اإلغاثة.

 Marks, M. and R. Islam )2007( ‘The CLP flood relief activities )August 2007(: Summary :املصدر

of relief efforts and customer satisfaction survey’, Innovation, Monitoring and Learning Divi�

 sion, Chars Livelihood Programme, Maxwell Stamp plc, DFID and Government of Bangladesh,

.London and Dhaka

الفصل السابع: توفير املياه
دراسة احلالة رقم 7-1: تأثير محطات اإلرواء في بورانا، إثيوبيا

 Action for( التنمية  أجل  العمل من  وهي منظمة  أفريقيا،  غير حكومية في شرق  كانت منظمة 
وقد حققت  إثيوبيا.  بجنوب  بورانا  مراعي  في  املواقع  من  في عدد  إرواء  تبني محطات   ،)Development

تلك احملطات جناحاً كبيراً في اإلمداد باملياه وبالتالي ساعدت في احلفاظ على حياة الكثير من املاشية 
خالل فترات اجلفاف التي ضربت املنطقة في السنوات األخيرة. ولكن كان هناك ثمن لذلك حيث أدى 
جتمع املاشية حول محطات اإلرواء في بعض األحيان إلى نقص حاد في العلف. وستحاول األنشطة 
املستقبلية في املنطقة حل هذه املشكلة عن طريق بناء املزيد من محطات اإلرواء في األماكن التي 
تكون فيها املراعي وفيرة نسبياً. وفي  الوقت نفسه، تشمل أنشطة البرنامج األخرى توفير العلف 
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عند نقاط توافر املياه لضمان حصول املاشية املشاركة على العلف واملياه الكافيني.
www.irinnews.org/report.aspx?reportid=32688 :املصدر

دراسة احلالة رقم 7-2: توصيل املياه بالشاحنات لإلغاثة من اجلفاف في الصومال

تلقت منظمة فيت ايد )VETAID( متويالً من مكتب األمم املتحدة لتنسيق شؤون املساعدات اإلنسانية 

بالصومال،  وكاركار  وباري  جيدو  أقاليم  في  الرعاة  ملساعدة  بالشاحنات  املياه  توصيل  مبشروع  للقيام 

وهي مناطق تأثرت باجلفاف تأثراً شديداً. وقام املشروع بتوصيل املياه بالشاحنات إلى 2,500 رأس ماشية 

و1,100 رأس غنم وماعز لتمكينها من االستفادة بشكل أكبر من مناطق املراعي في مقاطعتّي بارديرا 

والواك. ويساعد هذا التدخل في احلفاظ على أساس سبل العيش للمجتمع احمللي والسماح له بالتعافي 

بشكل أسرع من فترة اجلفاف عن طريق احلفاظ على بعض من ماشيتهم املتناسلة على األقل. كما وفر 

املشروع املياه حلوالي 3,600 أسرة من أسر الرعاة. باإلضافة إلى ذلك، ولكي تتحقق االستدامة طويلة 

األمد ملوارد املياه، تقوم منظمة فيت ايد بإعادة تأهيل هياكل مستجمعات املياه وإزالة جيف املاشية من 

اآلبار والسدود.

www.vetaid.org/emergency�work.asp :املصدر

دراسة احلالة رقم 7-3 تقوية البنية التحتية إلمدادات املياه في باكستان

العام  القطاع  التي تشمل  املبادرات  القيام بعدد من  الذي وقع في باكستان عام 2000 مت  أثناء اجلفاف 

آثاره على املاشية. وقد دعمت مبادرة من  والقطاع اخلاص واملنظمات غير احلكومية من أجل تخفيض 

هيئة تنمية شوليستان التوريد التجاري آلبار املياه اجملهزة باملضخات الشمسية. وقامت املبادرة بإنشاء 

أَكْراً للمساعدة في إنقاذ  محطات ملياه الشرب في صحراء شوليستان التي تبلغ مساحتها 6 ماليني 

الرعاة واملاشية الذين تقطعت بهم السبل في ظل ظروف اجلفاف. وقد مثل ذلك محاولة هامة ملقاومة 

اجلفاف الشديد الذي هدد ما يقرب من %50 من املاشية في أجزاء من البالد. وحتى اجليش مت إشراكه أثناء 

آبار مياه عذبة و60 نظاماً  بإنشاء 6  البنجاب  فترة اجلفاف تلك: فباتفاق مماثل، قام حراس األحراش في 

لإلمداد باملياه مزودة بإمكانية حتلية املياه في عدد من النقاط احلدودية. وساعد ذلك على إمداد حوالي 

500 راع وماشيتهم باملياه في كل محطة من محطات املياه البالغ عددها 70.

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_2000_June_27/ ai_62981972 :املصدر

الفصل الثامن: مأوى املاشية
دراسة احلالة رقم 8-1: تعايش البشر واملاشية أثناء األزمة في كوسوفو

في عام 1999 وأثناء الصراع في كوسوفو، تعايشت األسر مع احليوانات في أماكن إيواء املاشية ألن املنازل 

التي دمرتها احلرب لم يعد بإمكانها توفير املأوى املناسب للحماية من الطقس البارد. واستفادت العائالت 

من حرارة أجسام املاشية خالل ليالي الشتاء. كما ساعد االشتراك في املواقع مع احليوانات على تقليل 

مخاطر سرقة أصول املاشية. وقد مت تصميم أماكن اإليواء ومجموعات األدوات للسماح باالرتقاء مبأوى 

املاشية وتوسعته ملواجهة سكن البشر واحليوانات أيضاً.

.A. Porter, IRC, pers. co.m., 1999:املصدر
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دراسة احلالة رقم 8-2: الوصول إلى دعم لإليواء في املناطق غير اآلمنة في باكستان

استجابة لزلزال 2005 في باكستان، مت بناء بعض األماكن إليواء احليوانات لتمكني أصحاب املاشية من 

إنزال ماشيتهم من األماكن املرتفعة التي كانت تتعرض فيها خلطر البرد الشديد ونقص العلف . إال أن 

بعض أصحاب املاشية بقوا في اجلبال خوفاً من فقدان منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم.

.P Manfield, IOM, pers. com., 2005 :املصدر

دراسة احلالة رقم 8-3: أماكن إيواء احليوانات بعد الزلزال في باكستان

بعد زلزال عام 2005 في باكستان مت البدء في برنامج مشترك بني مؤسسة دوستي للتنمية ومنظمة 

تكميلي  وغذاء  مأوى  لتوفير  الباكستانية  واحلكومة  العاملي  الغذاء  وبرنامج   )FAO( والزراعة  األغذية 

حتسني  هو  البرنامج  من  الهدف  وكان  وبتاغرام.  مانسهرة  مقاطعتّي  في  املزارعني  ملساعدة  للماشية 

صحة املاشية وإنتاجيتها وتوفير تقنيات بناء مقاومة للزالزل في أماكن إيواء املاشية، استناداً إلى تقنية 

البناء بالطني. والطني هو مزيج من الرمال والطفل مع قطع طويلة من القش. ومثل هذه الطريقة في 

البناء سهلة واملواد املستخدمة فيها رخيصة وعادة ما تكون متوفرة محلياً. وقد مت تدريب املستفيدين 

على طرق البناء.

وقد مت بناء 3,000 مأوى، قامت اجملتمعات احمللية ببناء 108 منها باستخدام مواردها اخلاصة ومت توفير غذاء 

والتي تعتمد بدرجة كبيرة  تكميلي للماشية للمستفيدين مع التركيز على األسر األكثر استضعافاً 

على املاشية.

 Dosti Development Foundation and FAO )2007( ‘Livestock shelter and supplementary  :املصدر

 cattle feed project report, 2006–2007, Dosti Development Foundation and FAO; further details,

 including working drawings for cob wall livestock shelter construction, are available from:

 White, C. M. )2006( ‘Pakistani cob animal shelter )technical drawings(’, unpublished, contact:

Caroline Meyer White, Natural Building Architect, Hojt Paa Straa, Skraldhedevej 8, 6950 Ring�

 kobing, Denmark; Darcey Donovan, Eco Engineering, PE 59754, PO Box 1083, Truckee, CA

.96160, USA

دراسة احلالة رقم 8-4: أماكن إيواء احليوانات في بنغالديش

تؤثر الفيضانات من األنهار والبحر على أجزاء عديدة من بنغالديش، حيث تعتبر الكيال، وهي كومة واسعة 

الفيضان، إحدى وسائل  إليها استجابة إلنذارات  التراب ميكن توجيه احليوانات  ذات قمة مسطحة من 

الكيال،  من  بالقرب  احملليون  السكان  يستخدمها  التي  األعاصير  تقع مالجئ  ما  وعادة  املاشية.  حماية 

البعض  كان  املرافق  تلك  وجود  عدم  ظل  في  املاضي  وفي  معاً.  وحيواناتهم  األفراد  حماية  تتم  بحيث 

يرفضون احلماية التي توفرها املالجئ.

 Government of Bangladesh/UNDP/World Bank )1993( Multipurpose Cyclone Shelter:املصدر

Programme, Final Report, Part 1, July, Bangladesh University of Engineering & Technology/

.)Bangladesh Institute of Development Studies, Dhaka, )information supplied by James Lewis
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دراسة احلالة رقم 8-5: أماكن إيواء احليوانات احمللية في باكستان
كان توقيت زلزال عام 2005 في باكستان يعني أن قطعان الغنم واملاعز كانت عائدة من املراعي مما نتج 

عنه نفوق أعداد هائلة منها. وكان عدد احليوانات النافقة أكبر في أنظمة الزراعة الثابتة حيث نفقت 

املاشية واجلاموس والدواجن عندما انهارت عليها األماكن التي تؤويها. وكانت املاشية املتبقية ذات قيمة 

كبيرة للناجني، حيث وفرت مصدراً هاماً للحليب لفصل الشتاء وحافظت على الثروة املتبقية. واستجابة 

لهذه احلاجة، قدمت منظمة بروك للرعاة مالجئ مجتمعية للحيوانات بدالً من تلك الفردية، حيث كانت 

املوارد واألراضي املتاحة لبناء املالجئ محدودة وبذلك كان وجود مالجئ عامة يعني إمكانية حماية املزيد 

يعيشون على مقربة  الذين  األشخاص  ومت تشجيع  املوارد.  املتاح من  بالقدر  الشتاء  أثناء  احليوانات  من 

من بعضهم البعض على بناء هيكل خشبي كبير مبا يكفي إليواء املاشية اخلاصة بعدة أسر وحتى 30 

حيواناً. وقد مت تقدمي الدعم الفني واألغطية البالستيكية واملسامير وألواح احلديد املموج ليستكملوا 

بناء املأوى. ووقع االختيار على املستفيدين من خالل التحدث مع زعماء القرية واملسح بعيداً عن الطريق 

املأوى مع مجموعتهم، فإن  للعثور على األكثر استضعافاً وحاجة. وإذا لم يتمكن األشخاص من بناء 

منظمة بروك تقدم لهم الدعم. وكان األفراد مترددين في بناء مالجئ مجتمعية للحيوانات في البداية 

جتمع  قبل  للماشية  صحية  ورعاية  تطعيمات  بروك  منظمة  وفرت  لذلك  األمراض.  انتشار  من  خوفاً 

املاشية معاً، لضمان عدم انتشار األمراض وحتسن احلالة الصحية. وقد أضاف هذا املشروع فائدة اشتراك 

السيدات في رعاية املاشية حيث كان ذلك إجراًء لتوفير العمالة. وبعد انتهاء هذا املشروع وفرت منظمة 

بروك التدريب على الرعاية الصحية للحيوانات وتربيتها للسيدات ثم قدمت تدريباً رسمياً للعاملني في 

مجال الصحة احليوانية في اجملتمع لتحسني صحة احليوانات على املدى الطويل.

.Julia Macro, The Brooke, pers. com :املصدر

الفصل التاسع: توفير املاشية
دراسة احلالة رقم 9-1: إعادة توزيع القطعان باستخدام التحويالت النقدية، كينيا

عانت مقاطعة ايسيولو في الوالية الشرقية بكينيا من جفاف حاد عام 2005 نتج عنه نفوق أعداد كبيرة 

من املاشية وارتفاع معدالت سوء التغذية احلاد بني الرضع. وبعد فترة طويلة من األمطار في أبريل /مايو 

عام 2005، وفرت منظمة أنقذوا األطفال كندا حتويالً نقدياً ملرة واحدة مببلغ 30,000 شلن كيني )490 دوالر 

تقريباً( حلوالي 750 عائلة في 22 مجتمعاً محلياً. وكان املقصود من هذه األموال مساعدة األسر في إعادة 

توزيع القطعان بحيوانات من اختيارهم أو االستثمار في استخدامات منتجة بديلة وكذلك احلصول على 

بعض األموال للوفاء باالحتياجات امللحة.

      وفي املتوسط، لم تتغير أسعار املاشية في األسواق احمللية بدرجة كبيرة نتيجة لتوزيع األموال، بالرغم 

من أن الباعة حاولوا فرض أسعار باهظة بسبب الزيادة املفاجئة في الطلب. وقد تبنى املستفيدون طرقاً 

متنوعة للتعامل مع محاولة إحداث التضخم، مبا في ذلك الشراء كمجموعات لها ممثل والسفر إلى 

أسواق بعيدة وتأخير عمليات الشراء.

ومت إجراء تقييم بعد سبعة أشهر من التوزيع، توصل إلى أن املشاركني فضلوا التدخل القائم على األموال 

به مع  القيام  تزيد عما ميكن  للجودة  مبراقبة  والقيام  يريدونها  التي  احليوانات  ألنه منحهم خيار شراء 

اإلمداد العيني للماشية. كما سمح للمشاركني بإنفاق بعض األموال على احتياجاتهم األخرى. وقد مت 

إنفاق %85 من األموال في اإلجمالي على املاشية – املاعز والغنم واملاشية بشكل رئيسي إلى جانب بعض 

احلمير. وقد مت تقسيم نسبة %15 الباقية بني أغراض مثل إنشاء املأوى واالستثمار في األعمال التجارية/ 

ارتفع  وقد   . والعلف  والتعليم  الصحية  والرعاية  البيطرية  والرعاية  الديون  وسداد  البسيطة  التجارة 
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 حضور األطفال في املدارس، خاصة الفتيات في املرحلة الثانوية، بني املستفيدين مقارنة بغير املستفيدين.

وقد استهدف البرنامج %11 فقط من العائالت، وهو بذلك لم يصل إلى جميع احملتاجني. ولكن مت ربط ذلك 

بتوفر األموال ومت االتفاق على أنه من األفضل توفير مبالغ مالية أكبر لعدد أقل من األفراد بدالً من توزيع 

األموال املتاحة بصورة ضعيفة على جميع احملتاجني.

      وبعد سبعة أشهر من توزيع األموال، كان التأثير على األمن الغذائي متواضعاً. فقد حسن املستفيدون 

من تنوع نظامهم الغذائي، خاصة بسبب زيادة القدرة على احلصول على احلليب، إال أن اعتمادهم على 

 3% من  )أكثر  أشهر   7 إلى   5 أول  في  القطعان  منو  على  وبناء  كبيرة.  بدرجة  يقل  لم  الغذائية  املعونة 

مبا  القطعان كبيرة  أن تصبح  املقدر  للغنم(، كان من  وأكثر من 25%  للماعز  وأكثر من 16%  للماشية 

يكفي لضمان األمن الغذائي خالل عامني، وهو أسرع مما يحدث في حالة عدم وجود تدخل. ولكن التأثير 

النهائي للبرنامج سيكون واضحاً فقط على املدى البعيد وخاصة خالل موسم اجلفاف التالي عندما 

تخضع مرونة العائالت املستفيدة لالختبار.

 O’Donnell, M. )2007( ‘Cash�based emergency livelihood recovery programme, Isiolo املصدر: 

District, Kenya’, project evaluation draft report, Save the Children, Nairobi; Croucher, M., Ka�

 ranja, V., Wako, R., Dokata, A. and Dima, J. )2006( ‘Initial impact assessment of the livelihoods

.programme in Merti and Sericho’, Save the Children, Nairobi

دراسة احلالة رقم 9-2: توزيع املاشية كاستراتيجية للتأهب للجفاف

النيجر  داكورو في  الرعاة في مقاطعة  وتعافي  بقاء  بإدارة مشروع  العاملي لإلغاثة  اللوثري  االحتاد  يقوم 

مع إحدى املنظمات الشريكة، وهي منظمة املساهمة في التعليم األساسي )CEB(. وقد مت البدء في 

املشروع بعد تدخل االحتاد اللوثري العاملي لإلغاثة املتعلق باإلغاثة الغذائية في حاالت الطوارئ أثناء أزمة 

ملواجهة  املتأثرة  احمللية  اجملتمعات  لدى  والتأهب  املرونة  زيادة  أجل  من   2005 عام  في  النيجر  في  العلف 

أربعة  حتديد  مت  داكورو،  مقاطعة  في  احمللية  اجملتمعات  مع  وباملناقشة  املستقبل.  في  واجملاعة  اجلفاف 

تدخالت رئيسية: إمداد املاشية؛ وبنوك العلف ؛ وتنمية مواضع تواجد املياه؛ واملنتديات اجملتمعية احمللية 

لتسهيل مشاركة اجملتمع احمللي في جميع جوانب املشروع والتعامل مع قضايا معينة مثل النزاع بني 

مجتمعات الزراعة والرعي والتوعية حول احلقوق.

التشاركي.  التخطيط  للمشروع وتخطيطها من خالل منتدى  اخملتلفة  املكونات  وقد مت تصميم        

ومت إعطاء األولوية لنشاط توزيع املاشية في مجتمع الرعاة الرحل استجابة خلطر اجلفاف املستقبلي 

بعد مجاعة عام 2005. حيث يسافر الرجال في أوقات اجلفاف جنوباً مبجموعة كبيرة من املاشية بحثاً 

عن املراعي، بينما تتخلف النساء وكبار السن بالقطعان الصغيرة. وعندما تنخفض املوارد، تكون أول 

مجموعة أصول يتم التخلص منها هي القطعان الصغيرة التي ترعاها النساء. وقد حددت اجملتمعات 

احمللية احلاجة الستبدال هذه األصول وبنائها وحماية األمن الغذائي للنساء واملساعدة في حماية األصول 

املكونة من القطعان الكبيرة اخملصصة للبيع.

وبذلك يكون  القطعان،  توزيع  وليس محاولة إلعادة  للجفاف  للتأهب  تدخالً  النشاط  ويعتبر هذا        

الغنم  من  املزيج  على  للغنم  أولوية  احمللي  اجملتمع  أعطى  وقد  نسبياً.  قليالً  املشاركة  القطعان  عدد 

السوق.  في  أفضل  سعر  لها  األولى  اجملموعة  إن  حيث  البداية؛  في  املشروع  اقترحه  الذي   واملاعز 

التوزيع تسمى هاباني habbanaye حيث  آلية تقليدية إلعادة  إلى  املاشية مستنداً  توزيع  وكان مكون 

يتم منح احليوانات للمستفيدين الذين يحتفظون بأول ساللة وينقلون احليوانات األصلية للمستفيد 

التالي. وبناء على اقتراحات اجملتمع احمللي تلقي كل مستفيد أولي ذكر غنم واحد وأربع إناث. وقد مت حتديد 
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أول 200 مستفيد من خالل مجتمعاتهم احمللية بناء على معايير اجملتمع احمللي واستناداً إلى مستويات 

إلى  األصلية  احليوانات  ونقلت  الساللة  املستفيدين على  األولى من  الدفعة  اآلن حصلت  الفقر. وحتى 

الدفعة الثانية من املستفيدين.

      وكان تأثير املشروع حتى اآلن هو أن السيدات املستفيدات، والالتي كان لدى الكثير منهن ما بني 

األقل  على  حيوانات  أربعة  لديهن  أصبح  اجلفاف،  في  فقدنها  والتي  السابق،  في  صغير  قطيع  و30   7

لزيادة  القادمة  السنوات  التكاثر خالل  احليوانات  أو ميكن لهذه  بيعها في حالة حدوث ضائقة  ميكنهن 

أصول املاشية. مبعنى آخر، فإن توزيع احليوانات يشكل “صندوق طوارئ حلاالت اجلفاف” بالنسبة للسيدات 

الفقيرات.

دراسة  )راجع  العلف  وبنوك  املياه  لتنمية  مببادرات  املاشية  توزيع  نشاط  إكمال  ويتم        

األصول. حتمي  وبذلك  املاشية  حياة  على  احلفاظ  على  تساعد  والتي   )6�6 رقم   احلالة 

 Lutheran World Relief Pastoralist Survival and Recovery Program )ARVIP( Proposal :املصدر

)2005(; ARVIP Baseline Survey; Mid�Term Visit Report by John Burns, Tufts University, De�

 cember 2006; Evariste Karangwa, Meghan Armisted and Mahamadou Ouhoumoudou, LWR,

.pers. comms

دراسة احلالة رقم 9-3: معارض املاشية في النيجر
النيجر،  في  داكورو  مقاطعة  من  الشمالي  اجلزء  تعرض   ،2006 ويونيو   2005 يونيو  بني  ما  الفترة  في 

املاشية(.  من  )أكثرها   60% إلى  تصل  املاشية  في  بالرعي�الزراعة، خلسائر  وتعمل  رعوية  منطقة  وهي 

إلى مستواها قبل  لتصل  القطعان  بناء  إلعادة  تقريباً  املستوى من اخلسائر 30 عاماً  يتطلب هذا  وقد 

األزمة. حيث متثل املاشية مصدر الدخل الرئيسي وقد يكون الوحيد لهؤالء السكان. وقد تبنت منظمة 

أوكسفام وشريكها احمللي منظمة AREN مبادرة للمساعدة في إعادة بناء أصول املاشية من خالل نظام 

معارض احليوانات. وقد حصل 1500 مستفيد على إيصاالت قيمتها 360 دوالر من أجل شراء حيوانات 

في  املشاركني  املاشية  أصحاب  وكبار  احملليني  التجار  من  حمير(  ماعز،  غنم،  )ماشية،  اختيارهم  من 

املعارض الثمانية التي مت تنظيمها في الفترة من يناير إلى فبراير 2006. باإلضافة إلى ذلك، ولتجنب قيام 

املستفيدين ببيع احليوانات التي مت توزيعها للوفاء باالحتياجات امللحة، فقد حصلوا على 30 دوالر نقداً. 

وقد مت عقد املعارض بالشراكة مع مشروع PROXEL )الذي تديره منظمة بيطريون بال حدود� بلجيكا 

والشريك احمللي منظمة KARKARA(، الذي أشرف على التفتيش الصحي على احليوانات قبل إدخالها 

إلى املعارض وتطعيم احليوانات التي مت شراؤها. كما تعاقدت منظمة أوكسفام مع PROXEL للقيام 

مبتابعة في منتصف املدة للحيوانات التي مت توزيعها وتقدمي الدعم الفني للمستفيدين، ال سيما من 

خالل البرنامج الوقائي والتوعية بالتقنيات اجلديدة في تربية املاشية. 

البرنامج. فقد كان معدل  لنجاح  املتابعة  أهمية هذه  البرنامج على  تقييم  أكد  وبعد مرور عام        

من  املعدل  بهذا  يعني  ما  وهو  املعارض،  خالل  من  حيواناً   11,476 شراء  مت  حيث   :74% القطيع  زيادة 

مبا  للحيوانات،  البيع/الشراء  معدل  وكان  واحد.  عام  بعد  تقريباً  رأس   20,000 به  كامل  قطيع  النمو 

يتماشى  ما  وهو   ،)0.6% الغنم:   ،0.4% )املاعز:  االنخفاض  شديد  املنزلي،  واالستهالك  البيع  ذلك  في 

اإليجابية  النتائج  بني  املَُقيِّمون  ربط  وقد  القطعان.  بناء  إعادة  على  ركز  الذي  املشروع  أهداف  مع 

الطلب  زيادة  لوحظ  كما  املستفيدة.  احمللية  للمجتمعات  املقدم  والتدريب  البيطرية  واملتابعة 
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للبرنامج. نتيجة  األخرى  للماشية  البيطرية  اخلدمات  على  املستهدفة  احمللية  اجملتمعات   في 

 Oxfam GB/VSF�B )2007( ‘Rapport d’activité. Opération de reconstitution du cheptel, املصدر: 

département de Dakoro, Région de Maradi, Niger, Janvier 2006–Mars 2007, Oxfam GB/VSF�

 B, Niamey; Bernard, J. )2006( ‘Animals fairs, an Oxfam GB trial in the Sahel’, Oxfam, Dakoro,

.Niger

دراسة احلالة رقم 9-4: إسهامات اجملتمع احمللي في إعادة توزيع القطعان
املتحدة  الواليات  األطفال  أنقذوا  قامت منظمة  األفريقي في عام 2006،  القرن  للجفاف في  استجابة 

بإعادة توزيع القطعان في مقاطعات مختارة بأقاليم أوروميا واألقاليم الصومالية في جنوب إثيوبيا. وكان 

تصميم النشاط يدور حول آليات “إمداد املاشية” التقليدية فيما يتصل باستهداف املستفيدين وأعداد 

احليوانات التي يتم توفيرها.

      وكانت املقاطعات اخلمس املستهدفة مناطق تأثر فيها السكان، الذين يغلب عليهم الطابع الرعوي، 

باجلفاف بدرجة كبيرة. ومت حتديد املؤسسات احمللية التي ميكنها املشاركة في املبادرة في اجملتمعات احمللية 

بورانا وديجوديا صومالي وقد لعبت دوراً أساسياً في اختيار املستفيدين وإدارة النشاط. وفي بورانا يطلق 

على إمداد املاشية التقليدي بوسا جونيفا. وبناء على هذا النظام يحق ألي راع يفقد ماشيته نتيجة 

للجفاف أو النزاع أو اإلغارة ويتبقى لديه ما يقل عن خمس بقرات االستفادة وله احلق في املطالبة بخمس 

بقرات بحد أدنى من قبيلته لكي يستمر في ممارسة الرعي في النظام. كما يوجد في ديجوديا صومالي 

نظام مشابه إلعادة التوزيع العرفي للماشية.

       وتقوم منظمة أنقذوا األطفال الواليات املتحدة باستبدال األبقار بالغنم واملاعز، حيث أن املاشية 

أمام  لقدرتها على الصمود  أكبر نظراً  أنها مفضلة بدرجة  الصغيرة لها معدالت تكاثر مرتفعة كما 

ظروف اجلفاف. ومت االتفاق عند احلوار مع اجملتمع احمللي على أن تقدم منظمة أنقذوا األطفال 20�15 رأس 

وأن يقدم اجملتمع احمللي  اثنني( وحيوان حتميل واحد لكل مستفيد  أو  غنم/ماعز )يشمل ذلك ذكر واحد 

نفس العدد من خالل آلية إمداد املاشية التقليدية. ويعتبر العدد اإلجمالي للماشية احلد األدنى حلجم 

القطيع للعائالت ذات األولوية في االستهداف والتي فقدت معظم ماشيتها أو كلها في اجلفاف.

      ومتت إدارة النشاط بصورة مشتركة بني أنقذوا األطفال الواليات املتحدة وممثلي مؤسسات اجملتمعات احمللية 

التي مت حتديدها في بداية املبادرة. ويشرف الطرف األخير على شراء املاشية وكذلك حتديد العائالت املستفيدة 

 وإدارة إسهام اجملتمع احمللي. وقد قامت منظمة أنقذوا األطفال بتطعيم وعالج معظم املاشية قبل توزيعها.

وقد جنح تقدمي اجملتمع احمللي لنفس أعداد املاشية التي وفرتها منظمة أنقذوا األطفال مع املستفيدين 

اجملتمع  أفراد  وكان  واملاعز  الغنم  من  رأس   1,364 بإجمالي  احمللي  اجملتمع  أسهم  حيث  مقاطعتني:  في 

احمللي يفتخرون بتوفير املاشية ذات اجلودة األفضل من احليوانات التي مت شراؤها. وفي مناطق مستهدفة 

انتشاراً  أكثر  اجلفاف  آثار  كانت  أوالً،  رئيسيني.  لسببني  جناحاً  أقل  احمللي  اجملتمع  إسهامات  كانت  أخرى 

قبائلها  أبناء  دفع  احمللية في  املؤسسات  وترددت  فقراً  أكثر  العائالت  وكانت  احمللية  اجملتمعات  في بعض 

أفراد  استعداد  عكس  وثانياً،  اجلفاف.  أثناء  املاشية  في  خسائر  من  جميعهم  عانى  حيث  لإلسهام 

تاريخ  هناك  كان  فعندما   � الشريكة  بالوكالة  العالقة  وفترة  نوعية  اإلسهامات  لتقدمي  احمللي  اجملتمع 

إيجابي للنشاط التنموي القائم على اجملتمع احمللي مت احلصول على اإلسهامات بنجاح مقارنة باملناطق 

كافية. بصورة  العالقة  تتطور  لم  أو  املدة  في  أقل  فيها  اخلارجية  بالوكالة  الروابط  كانت  التي   األخرى 

اإلسهامات  نفس  تقدمي  أن  املتحدة  الواليات  األطفال  أنقذوا  منظمة  تستنتج  عام،  وبشكل      

اجلفاف  سياق  في  خاص  نحو  على  مالئمة  تكون  أن  ميكن  مفيدة  مقاربة  ميثل  احمللي  اجملتمع  من 
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الوكالة  بني  قوية  عالقة  فيها  توجد  التي  املناطق  في  خاصة  املستقبل،  في  محلية  األكثر 

الدرجة. بنفس  اجلفاف  من  تضرروا  قد  احمللي  اجملتمع  أفراد  يكون  ال  وعندما  احمللي  واجملتمع   العاملة 

Gebru, G. )2007( ‘Documentation of the Save the Children�USA Restocking Implemen�  املصدر:

.tation Program in Somali and Oromia Regional States’, Save the Children USA, Addis Ababa

دراسة احلالة رقم 9-5: توزيع املاشية بعد زلزال باكستان

واخليام  العلف  توزيع  مثل  األولية  االستجابات  وبعد  قصيرة  بفترة  باكستان  في   2005 عام  زلزال  بعد 
املتأثرة  العائالت  في  لألطفال  الغذائي  الوضع  لتحسني  نشاطاً  األملاني  األحمر  الصليب  بدأ  واألغطية، 
بالزلزال من خالل توفير بقرة تدر احلليب وعجل. وكانت العائالت املستهدفة هي العائالت التي فقدت 
جميع حيواناتها في الكارثة أو العائالت املستضعفة مثل العائالت التي تعولها السيدات أو العائالت 
الفقيرة التي يوجد بها أكثر من أربعة أطفال والتي لم متتلك ماشية فيما سبق. ومت تكوين جلان على 
اخملتلفة  والطوائف  الشيوخ  من  ممثلون  ذلك  في  مبا  املستفيدين،  اختيار  على  لإلشراف  القرية  مستوى 
والسيدات والزعماء الدينيني واملدرسني. ومت التحقق من اختيار املستفيدين من خالل الزيارات امليدانية 

واملناقشات مع اجملتمع احمللي.
      وقبل توزيع املاشية، تلقى املستفيدون تدريباً على إدارة املاشية، مبا في ذلك اإلطعام والتربية والصحة 
احليوانية. ومت اختيار سالالت وأنواع معينة من املاشية بناء على معايير متفق عليها مثل القدرة على 
التكيف مع الطقس البارد وإنتاج احلليب واحلجم والعمر. وقام متعهدون محليون بتوريد األبقار، التي قام 
الصليب األحمر بفحصها وعالجها من التهاب الضرع والقراد ومت تطعيمها وتطهيرها قبل التوزيع. ومت 

استخدام نظام قرعة للتوزيع الفعلي لألبقار على املستفيدين.
التدريب  واستمر  قرية  كل  في  اجملتمع  في  احليوانية  الصحة  مجال  في  العاملني  تدريب  مت  كما       
لتجديد املعلومات خالل مدة املشروع. ووضعت خطط لربط العاملني في مجال الصحة احليوانية في 
الثيران. وبرامج  االصطناعي  التلقيح  مثل  املستقبل  في  محددة  حكومية  بيطرية  بخدمات   اجملتمع 

.Matthew Kinyanjui, ICRC, pers. com :املصدر

دراسة احلالة رقم 9-6: البت ضد توزيع املاشية عقب زلزال باكستان
في  مقاطعات  وخمس  وكشمير  وجامو  أزاد  في  مقاطعات  ثالث  قوي  زلزال  ضرب   2005 أكتوبر   8 في 
والزراعة )FAO( على عاتقها  األغذية  وأخذت منظمة  باكستان.  الغربي في  الشمالي  احلدودي  اإلقليم 
مراجعة مكون املاشية لدعم برنامج احلكومة قصير األمد للتعافي وإعادة التأهيل في مايو /يونيو 2006. 
وكان الهدف هو صياغة استراتيجية لألشهر الستة األولى في مرحلة التعافي قصيرة األمد. ووضعت 
املتأثرة. وقد مت تلخيص  العلف في املقاطعات  العرض والطلب على  التقديرات” حلالة  املراجعة “أفضل 

احلالة كما يلي.

إجمالي الطلب على بند التكلفة
علف املاشية

إجمالي عرض علف 
املاشية

الفائض )العجز(

ميجاجول من الطاقة 
املمثلة* )مليون(

ميجاجول من الطاقة 
املمثلة )مليون(

ميجاجول من الطاقة 
املمثلة )مليون(

أزاد جامو وكشمير:

5,3617,5602,199مظفر آباد

)931(2,6881,757باغ
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)1787(5,0923,306روالكوت

اإلقليم احلدودي 
الشمالي الغربي:

)2,242(9,3397,096مانسهرة

)2,165(4,0371,871بتغرام

)197(3,0972,901شنغلة

)3,003(6,3393,336أبوت أباد

)860(11,96211,103كويستان

مالحظة: *ميجاجول من الطاقة املمثلة.

وبعد الزلزال كانت مقاطعة مظفر آباد )أزاد جامو وكشمير( متتلك فائضاً كبيراً في العلف بالرغم من أن 

مقاطعتّي شنغلة وكويستان )اإلقليم احلدودي الشمالي الغربي( والتي لم يحدث في أي منهما خسائر 

في احليوانات، كان بهما توازن معقول بني الطلب على العلف وموارد العلف املرتبطة به. وكان هناك عجز 

كبير في العلف في املقاطعات األخرى.

      وبناء على هذه النتائج، غيرت منظمة األغذية والزراعة )FAO( من خطتها األصلية إلمداد املاشية 

للعائالت املتأثرة وركزت انتباهها بدالً من ذلك على دعم املاشية املتبقية من خالل توفير العلف الشتوي 

)7�2006( ومأوى للحيوانات ورعاية صحية للحيوانات. وعلى الرغم من الشواغل التي مت التعبير عنها 

املساعدة  توفر  التي  بالتنفيذ  القائمة  التسع  الوكاالت  بني  العلف، فمن  باستدامة موارد  يتعلق  فيما 

للماشية في أزاد جامو وكشمير والوكاالت الثالث عشرة في اإلقليم احلدودي الشمالي الغربي:

• أشار %27 منهم إلى توفيرهم للمجترات الكبيرة؛	

• أشار %33 منهم إلى توفيرهم للمجترات الصغيرة؛	

• أشار %33 منهم إلى توفير اجملترات الكبيرة والصغيرة؛	

• يوفر %7 منهم الدعم إلسهامات املاشية فقط.	

.Simon Mack, FAO, pers. com :املصدر

دراسة احلالة رقم 9-7: توزيع املاشية بعد الزلزال في إيران

في أواخر ديسمبر 2003، ضرب زلزال بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر مقاطعة مب في محافظة 

كرمان في جنوب إيران. وانهار أكثر من %70 من املباني في املدينة والقرى احمليطة بها خالل 15 ثانية ولقي 

أكثر من 40,000 من سكان املنطقة البالغ عددهم 130,000 نسمة حتفهم. وكانت سبل عيش أغلبية 

السكان الذين يعيشون في مب ترتكز على زراعة التمر و/أو العمل الزراعي، ولكن احتفظ الكثير منهم 

واملاعز.  والغنم  املاشية  خاصة  ودخولهم،  الغذائية  إمداداتهم  الستكمال  احليوانات  من  قليلة  بأعداد 

وتعتبر تربية املاشية أمراً مهماً للمزارعني األكثر فقراً الذين ميتلكون قطعة أرض صغيرة أو ال ميتلكون أية 

أراض. وبينما ظل نخيل التمر سليماً قدرت خسائر املاشية بسبب الزلزال بنسبة %31 للماشية و26% 

للغنم واملاعز. وكانت معظم هذه احليوانات موجودة في مالجئ بسيطة بالقرب من منازل مالكها ونفق 

الكثير منها عندما انهارت املباني. وهرب بعضها ذعراً عقب الزلزال بينما مت سرقة البعض اآلخر أو بيعها 

للوفاء باالحتياجات امللحة للنقود.
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 )ACF�Spain( اجلوع�أسبانيا  مكافحة  على  العمل  منظمة  قامت  اخلسائر  لهذه  واستجابة        

لنحو  )الشعير(  العلف  من  كغم   300 مع  املاعز  من  رأسني  لتوفير  املاشية  لتوزيع  مشروع  بتصميم 

وكان  قرية.   17 عددها  والبالغ  مب  منطقة  في  بالزلزال  املتأثرة  القرى  في  مستضعفة  أسرة   1,200

احلصول  وكذلك  ألسرهم  احلليب  على  للحصول  املستهدفة  العائالت  دعم  هو  املشروع  من  الهدف 

وغيرهم  األرامل  خاصة  ماشيتها،  فقدت  التي  الفقيرة  األسر  املشروع  واستهدف  إضافي.  دخل  على 

في  خبرة  املستفيدين  لدى  يكون  أن  تطلبت  االختيار  معايير  ولكن  املستضعفني،  األشخاص  من 

ومت  املبادرة.  استدامة  لضمان  للحيوانات  مناسب  مأوى  إلى  الوصول  وإمكانية  واملاعز  الغنم  تربية 

البيطرية  الشبكة  مع  التعاقد  مت  وقد  احمللية.  اجملالس  مع  بالتعاون  والتوزيع  املستفيدين  اختيار  تنفيذ 

التطعيم  ذلك  ويشمل  التوزيع،  قبل  شراؤها  مت  التي  للماشية  البيطرية  اخلدمات  لتقدمي  اإليرانية 

والفيتامينات. املعدنية  املكمالت  وتوفير  الديدان  على  والقضاء  والتطهير  املعوي  التسمم   ضد 

       وتلقت كل أسرة من األسر البالغ عددها 1,200 املستفيدة املستهدفة رأسني من إناث املاعز إحداها 

من ساللة محلية واألخرى من ساللة راشتي )مزيج من الساللة احمللية والساللة الباكستانية عالية 

اجلودة( باإلضافة إلى 300 كغم من الشعير للعلف. وكانت اخلطة األصلية تقتضي توزيع األغنام، ولكن 

مت تغيير ذلك إلى املاعز بعد مناقشات مع املستفيدين احملتملني؛ حيث إن تغذيتها أكثر سهولة وتتطلب 

رعاية مكثفة أقل وتنجب عدداً من الصغار في كل مرة حمل يفوق الغنم. كما اقتضت اخلطة األصلية 

كذلك توزيع احليوانات احلبلى ولكن ثبت أن ذلك أكثر صعوبة من الناحية اللوجستية وتقرر أن عدداً كافياً 

من ذكور املاعز قد جنا من الزلزال ما مُيَكِّن املاعز التي مت توزيعها من التناسل بصورة سريعة بعد التوزيع.

      وقد أظهر الرصد بعد التوزيع )بعد مرور أسبوع أو اثنني من اكتمال التوزيع( أن األغلبية العظمى 

من املستفيدين راضون عن الساللة اخملتارة )%84( وعملية التوزيع )%87(. وقد تعرض رأس ماعز واحد من 

العينة املكونة من 70 عائلة للسرقة ومت بيع آخر، بينما مت إعطاء 6 لألقارب لرعايتها نتيجة لالفتقار إلى 

املأوى املناسب. وكان 9 من املستفيدين يحلبون عنزة واحدة بالفعل وكانت عائلتان حتلبان رأسني من املاعز 

وقامت 27 عائلة بتزويج عنزتها بتيس. 

      وعند سؤال املستفيدين عن تأثير مشروع توزيع املاشية على حياتهم، قاموا بسرد للفوائد االقتصادية 

)إنتاج احلليب والصوف�تعتبر غالباً فوائد محتملة حيث كان الوقت مبكراً لتناسل املاشية( كما أكدوا 

على الفوائد النفسية )مثالً تسلية األطفال وزيادة الدافع لالشتراك في أنشطة أخرى(. ومتتع معظمهم 

أو  حيواناتهم  بعض  فقدان  بعد  باملاشية  املتعلقة  أنشطتهم  استئناف  فرصة  حيال  إيجابي  بشعور 

كلها في الزلزال.

ACF�Spain )2004( ‘Livelihoods Recovery Project )Livestock Distribution(’, ACF� املصدر: 

 Spain, Bam, Iran; Leguene, P. )2004( ‘Evaluation Report: Restoration of the livelihood and

longer�term food security for the earthquake�affected farmers and agricultural labour�

.ers in Bam, South�East Iran, Project implemented by ACFUK and ACF�Spain, London 
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امللحق رقم 1 مسرد املصطلحات
تنقل  التي  املركبات  من  غيرها  أو  الشاحنات  استخدام  التحميل الراجع: 

)مثالً  العودة  رحلة  في  آخر  غرض  حلمل  واحداً  غرضاً 

يجلب جتار املاشية علف املاشية إلى إحدى املناطق قبل 

نقل املاشية التي مت شراؤها من املنطقة(.

)جزء من إطار سبل العيش( املوارد والتجهيزات واملهارات  األصول املادية: 

والعائالت  األفراد  يستخدمها  التي  والعالقات  والقوى 

ملتابعة سبل عيشهم. ويتم تصنيفها كما يلي: بشرية 

وطبيعية ومالية ومادية واجتماعية.

الوكاالت  بني  التعاون  لتسهيل  جديدة  دولية  مبادرة  النهج العنقودي: 

التكتل  ويركز  الطوارئ.  حلاالت  لالستجابة  اإلنسانية 

والصرف  املياه  )مثل  لإلغاثة  محددة  قطاعات  على 

مخصصة  وكالة  وجود  مع  ...إلخ(  والعلف  الصحي 

التكتل  أعضاء  بقية  ملساءلة  تخضع  رئيسية”  “وكالة 

وتقوم بتطوير استراتيجية مشتركة للتنفيذ.

درجة  في  البشرية(  )أو  البيطرية  باألدوية  االحتفاظ  سلسلة التوريد البارد: 

احلرارة املطلوبة أثناء التخزين والنقل من خالل استخدام 

الثالجات والصناديق الباردة املتنقلة على سبيل املثال.

منوذج يقسم اجلفاف إلى أربع مراحل ميكن تعريفها كما  إدارة دورة اجلفاف: 

يلي:

أمطار  موسم  أو  األمطار  تأخر  التحذير:  مرحلة   

املياه وموارد  املراعي  جتديد  يتم  وال  وقصير   ضعيف 

تبدأ  )مثالً  األسعار  في  مبدئية  حتركات  اإلنذار:  مرحلة 

في  املاشية  أسعار  وتبدأ  االرتفاع  في  احلبوب  أسعار 

وتبدأ موارد  أمطار/أمطار ضعيفة  توجد  وال  االنخفاض( 

املياه والرعي في النضوب

مرحلة الطوارئ: حتركات ضخمة في األسعار ونضوب موارد   

املياه واملراعي والترحال وال توجد أمطار أو تبدأ األمطار في 

الهطول للتو )وهو ما قد يسبب املرض للبشر واملاشية 

الغذائية( اإلمدادات  تؤثر على  التي  النقل   والقيود على 

وتتحسن  التعافي  في  املاشية  تبدأ  التعافي:  مرحلة 

االنخفاض  في  احلبوب  أسعار  وتبدأ  املاشية  أسعار 

وتتعافى املراعي وموارد املياه.

أو  بشكل  القطيع  من  إزالتها  أو  للتجار  احليوانات  بيع  بيع/شراء املاشية: 

بآخر.

خصائص  على  بناء  “منوذجية”  متثيل  مجموعة  اختيار  اجلمع اخملطط للعينات: 

أو  باجلفاف  املتأثرين  املاشية  أصحاب  )مثالً  معينة 

متأثرة  قرية  سكان  أو  السيدات  من  املاشية  أصحاب 
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بالفيضان(.

كارثة حتدث فجأة وأحياناً بدون سابق إنذار، مثل الزالزل  كارثة مفاجئة: 

إلى  تقسيمها  وميكن  تسونامي.  وأمواج  والفيضانات 

التي  الفترة  املباشرة�  النتيجة  رئيسية:  مراحل  ثالث 

القوة  شديد  التأثير  يكون  عندما  مباشرة  الكارثة  تلي 

ومرحلة التعافي املبكر� األيام )ورمبا األسابيع( التي تلي 

الكارثة عندما ينتهي التأثير األولي وتبدأ بعض أنشطة 

قد  التي  التعافي  ومرحلة  الطوارئ  حلالة  االستجابة 

أو أعواماً وخالل ذلك الوقت يتم إعادة  تستغرق شهوراً 

بناء احلياة وسبل العيش ببطء.

التنفيذ  أثناء  إنسانية(  تكون  ما  )عادة  العملية  تقييم  التقييم اآلني: 

مدة  أثناء  والتعديل  باملالحظات  السماح  أجل  من 

 Sandison, 2003 and Herson راجع( العملية نفسها 

and Mitchell في مراجع الفصل الثالث(.

الكارثة التي ميكن الشعور بآثارها بالتدريج مثل اجلفاف.  كارثة بطيئة الظهور: 

وعادة ما تقسم إلى أربع مراحل )راجع “إدارة دورة اجلفاف” 

فيما سبق(.

مرض  املنشأ(  احليواني  املرض  باسم  أيضاً  )يعرف  مرض حيواني املصدر: 

العكس(. )أو  البشر  إلى  احليوانات  من  االنتقال   ميكنه 
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امللحق رقم 2 االختصارات
مؤسسة العمل على مكافحة اجلوع  ACF

)مقاطعة( أزاد جامو وكشمير  AJK

منظمة تركيز التنمية على األراضي القاحلة  ALDEF

مضاد للفيروسات القهقرية  ARV

االحتاد األفريقي� مكتب البلدان األفريقية للموارد احليوانية  AU/IBAR

العاملون في مجال الصحة احليوانية في اجملتمع  CAHW

تنسيق اخمليمات وإدارة اخمليمات  CCCM

منظمة املساهمة في التعليم األساسي  CEB

مدني وسياسي  CP

وزارة التنمية الدولية  DFID

تقليل أخطار الكوارث  DRR

نظام الوقاية من الطوارئ )لألمراض واآلفات احليوانية والنباتية العابرة للحدود(  EMPRES

جمعية أبحاث وتنمية الرعاة اإلثيوبيني  EPaRDA

اقتصادي واجتماعي وثقافي  ESC

نظام اإلنذار املبكر  EWS

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  FAO

شبكة أنظمة اإلنذار املبكر باجملاعة  FEWS�NET

وحدة حتليل األمن الغذائي الصومالي  FSAU

النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر  GIEWS

نظام املعلومات اجلغرافية  GIS

مقاربة اقتصاد العائلة  HEA

إنفلونزا الطيور العالية اإلمراضية )إنفلونزا الطيور(  HPAI

اللجنة الدولية للصليب األحمر  ICRC
أشخاص نازحون محلياً  IDP

التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي واحلالة اإلنسانية  IPC

شباب في مهمة للمعونة والتنمية  JEMED

االحتاد اللوثري العاملي لإلغاثة  LWR

الرصد والتقييم  M&E

الوكالة الشمالية للتنمية واإلغاثة  NORDA

اإلقليم احلدودي الشمالي الغربي  NWFP

مكتب األمم املتحدة لتنسيق شؤون املساعدات اإلنسانية  OCHA

املنظمة العاملية للصحة احليوانية  OIE

األشخاص املتعايشون مع فيروس العوز املناعي البشري املكتسب/اإليدز  PLHIV

التقييم الريفي التشاركي )يعرف أيضاً بالتعلم والعمل التشاركي(  PRA

مصفوفة حتديد االستجابة التشاركية للمعايير واملبادئ التوجيهية في الطوارئ   PRIM
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املتعلقة باملاشية 

اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي  SADC

الرصد والتقييم القياسي لإلغاثة واالنتقاالت  SMART

الوكالة األميركية للتنمية الدولية  USAID

جلنة تقييم االستضعاف  VAC

بيطريون بال حدود  VSF

برنامج الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة   WFP
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امللحق رقم 4 الشكر والتقدير واملساهمون

أعضاء فريق تنسيق املعايير واملبادئ التوجيهية في الطوارئ املتعلقة باملاشية 
بيطريون بال حدود� بلجيكا، شرق أفريقيا   :Rob Allport

مركز فينشتاين الدولي، جامعة تافتس   :Andy Catley

حملة البلدان األفريقية الستئصال ذبابة التسي تسي وداء املثقبيات�    : Solomon Haile Mariam

DREA/التنسيق، االحتاد األفريقي

شعبة اإلنتاج احليواني والصحة احليوانية، منظمة األمم املتحدة لألغذية    : Simon Mack

والزراعة

اللجنة الدولية للصليب األحمر   : Piers Simpkin

منسقة املعايير واملبادئ التوجيهية في الطوارئ املتعلقة باملاشية    :Cathy Watson

اجلهات املانحة
مكتب الواليات املتحدة للمساعدة اخلارجية في حاالت الكوارث، الوكالة األميركية للتنمية الدولية 

أوكسفام اململكة املتحدة

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )مبا في ذلك دعم تطوير األداة اإللكترونية للمعايير واملبادئ التوجيهية في 

حاالت الطوارئ املتعلقة باملاشية (

مبادرة سياسة املاشية اخلاصة بالهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية )ميولها االحتاد األوروبي وتديرها منظمة 

األمم املتحدة لألغذية والزراعة(

إسهامات عينية من: االحتاد األفريقي� مكتب البلدان األفريقية للموارد احليوانية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية 

والزراعة واللجنة الدولية للصليب األحمر ومركز فينشتاين الدولي )جامعة تافتس( وبيطريون بال حدود�

 بلجيكا وفيت ايد وفيت ورك اململكة املتحدة

مؤلفو النقاط احملورية
Cathy Watson : االستجابات القائمة على سبل العيش املتعلقة باملاشية 

Cathy Watson :التقييم واالستجابة 

Andy Catley :املعايير املشتركة 

Yacob Aklilu :تصفية املاشية 

Andy Catley, David Ward :اخلدمات البيطرية 

Peter Thorne :توفير علف املاشية 

Peter Thorne :توفير املياه 

David Hadrill, Peter Manfield :مأوى املاشية 

Hélène Berton, Andy Catley :توفير املاشية 

Peter Thorne :تطوير األداة اإللكترونية 

Cathy Watson :محرر التنسيق 
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 الدعم اإلضافي
االحتاد األفريقي�مكتب البلدان األفريقية للموارد احليوانية: املشاركون في اجتماع عرض املالحظات في 

 نيروبي، 23 يناير 2008

أوكسفام اململكة املتحدة: املستشار القطري لألمن الغذائي وسبل العيش في حاالت الطوارئ لغرب 

أفريقيا؛  مستشار املياه والصرف الصحي؛ مدير برنامج توركانا، كينيا؛ املستشار اإلقليمي لألمن 

الغذائي وسبل العيش في حاالت الطوارئ لغرب أفريقيا؛ مدير البرنامج الرعوي، إثيوبيا؛ مدير البرنامج 

 الرعوي، أوغندا؛ وفريق النشر.

 أوكسفام اململكة املتحدة: استخدام مشروع املبادئ التوجيهية لبرامج املاشية في حاالت الطوارئ
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الفريق االستشاري وقائمة العناوين البريدية للمعايير واملبادئ التوجيهية في 
 الطوارئ املتعلقة باملاشية 

لقد مت تطوير املعايير واملبادئ التوجيهية في الطوارئ املتعلقة باملاشية بدعم وإسهامات من عدد 

كبير من األشخاص، وعددهم كبير للغاية بحيث يتعذر ذكرهم هنا. وتتكون قائمة العناوين البريدية 

للمعايير واملبادئ التوجيهية في الطوارئ املتعلقة باملاشية من حوالي 1,700 شخص ومنظمة شارك 

الكثير منهم في تطوير املعايير واملبادئ التوجيهية في الطوارئ املتعلقة باملاشية من خالل التعليق 

على مسودة املشورة واملالحظات من االختبارات امليدانية ومشاركة اخلبرات في االجتماعات وورش 

العمل وغيرها من اإلسهامات. ويتقدم مشروع املعايير واملبادئ التوجيهية في الطوارئ املتعلقة 

 باملاشية بالشكر والتقدير لكل تلك اإلسهامات.
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امللحق رقم 5 استمارة مالحظات املعايير واملبادئ التوجيهية في الطوارئ 
 املتعلقة باملاشية 

يرحب مشروع املعايير واملبادئ التوجيهية في الطوارئ املتعلقة باملاشية باملالحظات والتعليقات 

حول جميع جوانب مطبوعات املشروع. وسيتم استخدام االستجابات كأساس ملراجعة املشروع في 

اإلصدارات القادمة.

االسم 

املنظمة

املنصب

عنوان البريد اإللكتروني

العنوان البريدي

   *   يرجى  ذكر تعليقات عامة حول املعايير واملبادئ التوجيهية في الطوارئ املتعلقة باملاشية )احملتوى، 

التنسيق، األسلوب(:

   *   يرجى ذكر أية تعليقات محددة حول فصول أو معايير و/أو مؤشرات معينة:

   *   ما هي جتاربك املتعلقة باستخدام املعايير واملبادئ التوجيهية في الطوارئ املتعلقة باملاشية في 

امليدان؟:

   *   هل تود احلصول على املزيد من املعلومات حول املعايير واملبادئ التوجيهية في الطوارئ املتعلقة 

باملاشية أو االنضمام إلى قائمة العناوين البريدية )إذا كانت اإلجابة نعم، الرجاء التأكد من ذكر بيانات 

االتصال السابقة بالكامل(؟:

 coordinator@livestock�emergency.net    :يرجى إرسال هذه االستمارة عبر البريد اإللكتروني إلى 

أو عبر البريد إلى:

 The LEGS Project, c/o Feinstein International Center, Tufts University, 200 Boston Avenue, 

Suite 4800, Medford, MA 02155, USA
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