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 ...إطراء على الكتاب
 

هذا الكتاب الذي يتخذ طابع الدليل يعد إضافة مرحب بها في المنشورات اآلخذة في التزايد في "
على مجال العمل اإلنساني نظرًا لترآيزه على إنقاذ الحياة فضًال عن سبل العيش التي ترتكز 

ويستعرض الكتاب مجموعة قوية . التي تعتمد عليها) الحيوانات(الماشية بما في ذلك األصول 
 المدعمة بالمفاهيم والسبل الوجيهة التي تشير إلى توقيت استخدام التدخالت اإلرشاداتالحجة من 

تفادة سيحقق الدليل أقصى اس. القائمة على الماشية ومكانها والمستهدفين منها أثناء الطوارئ
للعاملين في الخطوط األمامية من مجال العمل اإلنساني فضًال عن واضعي السياسات الذين 

 ".يحددون توقيت المعونة اإلنسانية المطلوبة في أي حالة طارئة ونوعيتها

Peter D. Littleأستاذ أنثربولوجي ومدير دراسات التنمية، جامعة إموري ،Emory 
University  

وقد . ن وآاالت عديدة تتعامل مع الطوارئ الخاصة بالماشية بطرق متنوعةمن واقع خبرتي أ"
تسبب غياب اإلرشادات والمعايير العامة في أغلب األحيان في ظهور برامج غير مسئولة داخل 

) LEGS( الماشيةب في الطوارئ الخاصة واإلرشادات وآتاب المعايير . هذه الوآاالت وفيما بينها
ين هذه الوآاالت مثل وآالة أوآسفام من توفير برامج معنية بالماشية أآثر مالءمة من شأنه تمك

وهذا بالشك سيعود بنفع . وعلى قدر أآبر من المسئولية وأآثر اتساقًا وأفضل من حيث جودتها
 ."أآبر على أولئك الذين تستهدفهم هذه البرامج

Lili Mohiddinلمساعدات اإلنسانية، أوآسفام، ، طوارئ األمن الغذائي وسبل العيش، قسم ا
 بريطانيا

ينجح هذا الدليل في تحويل آنٍز من الخبرات والمعلومات إلى إرشادات خطوة تلو األخرى "
مقدمة في تسلسل منطقي ألي شخص يسعى إلى االستجابة أو تجنب آوارث إنسانية تتعلق 

سة الجيدة التي ستنقذ بالشك آما يمثل الكتاب عالمة مميزة للممار. بأصحاب الماشية وحيواناتهم
 ".حياة آثيرين فضًال عن سبل العيش

Tim Leyland والزراعية، وزارة التنمية الدولية، بريطانياثروة الحيوانيةال، مستشار  

أحد الجوانب التي آثيرًا ما  )LEGS (الماشيةبفي الطوارئ الخاصة واإلرشادات المعايير يتناول 
آما أنه ثري في قيمته نظرًا ألنه يضع في االعتبار ُبعد سبل . مل اإلنسانيُتهمل عند تطبيق الع

العيش عند االستجابة للكوارث، فضًال عن أنه يقدم إطارًا يقبل التطبيق إلى حد آبير الستجابة 
آما يعد الكتاب وثيقة تستهدف ممارسين ُمعدة بواسطة ممارسين ومن . تقوم على فكر واسع األفق

مهم ألولئك المدعوين لالستجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه مربي الماشية في ثم فهو مورد 
 ".أفريقيا وغيرها

Sara Pantuliano الخارجية، مدير مشروع، معهد التنمية 
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2 

 ؟LEGSما هو 

مجموعة من المبادئ العامة ) LEGS( الماشيةبفي الطوارئ الخاصة اإلرشادات لمعايير وتعد ا
والمعايير الدولية المتعلقة بتصميم وتنفيذ وتقييم التدخالت الخاصة بالماشية بغرض مساعدة 

وتقوم هذه المجموعة من المبادئ والمعايير على . األشخاص المتضررين من آوارث إنسانية
ف سبل العيش ترمي إلى تقديم مساعدة سريعة لحماية أصول الماشية في المجتمعات أهدا

 .المتضررة من الكوارث وإعادة بنائها
 يهدف إلى دعم إنقاذ حياة آثيرين وآذلك إنقاذ سبل العيش من خالل LEGSومن ثم، فكتاب 

ية في حاالت المساعدة في تحديد أنسب التدخالت الخاصة بالماش: استراتيجيتين رئيسيتين
الطوارئ فضًال عن تقديم المعايير والمؤشرات والمالحظات التوجيهية لتلك التدخالت بناء على 

 .حسن التطبيق

 LEGSجذور 

 من واقع إدراك أنه رغم اعتبار الماشية أحد األصول البالغة األهمية في LEGSنبعت عملية 
خالت الخاصة بالماشية غالبًا ما تكون سبل العيش بالنسبة للبشر عبر أنحاء العالم آما أن التد

إحدى سمات استجابات اإلغاثة، فإنه حتى تاريخه ليس هناك مبادئ توجيهية عامة متوفرة على 
نطاق واسع لمساعدة المانحين أو مديري البرامج أو الخبراء التقنيين في تصميم أو تنفيذ التدخالت 

 بأن النزعات المناخية تتسبب في LEGS في الوقت نفسه يدرك. الخاصة بالماشية في الكوارث
حدوث آوارث إنسانية بمعدل أآبر وأآثر تنوعًا وتؤثر بصفة خاصة على المجتمعات التي تعتمد 

 .اعتمادًا آبيرًا على الماشية

الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا في مجال االستجابة  صورة عملية تنمية LEGSيعكس 
 تقوم على مساهمة وآاالت LEGSومن ثم، فإن صياغة . )٢٠٠٤( مشروع اسفير -للكوارث 

وقد وضع التصميم الفني لكتاب . متعددة، وآراء واسعة النطاق، وبوتقة من الخبرة التطبيقية
LEGS اسفير" بحيث يضمن استكماله لدليل." 

 ؟LEGSمن ينبغي أن يستعمل 

ويستهدف . الكوارث جميع من لهم عالقة بالتدخالت المعنية بالماشية في LEGSيستهدف 
LEGS بصفة خاصة المنظمات غير الحكومية والوآاالت الثنائية والمتعددة األطراف وآذلك 

الحكومات التي تقوم بتنفيذ تدخالت الطوارئ في مناطق ُتستمد سبل العيش فيها جزئيًا أو آليًا من 
حة والوآاالت  بصناع السياسات والقرارات داخل الوآاالت المانLEGSآما ُيعنى . الماشية

 فئة LEGSآما يخاطب . الحكومية حيث يؤثر التمويل وقرارات التنفيذ على االستجابة للكوارث
 .ثالثة وهي المؤسسات التعليمية والمؤسسات المجتمعية
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 LEGSما يغطيه 

 آما يهدف إلى إضافة ُبعد سبل وسبل العيش والماشية الطوارئ على التداخل بين LEGSيرآز 
من منظور عالمي، يعد تحسين . عمال اإلغاثة القائمة على الماشية في حالة الكوارثالعيش إلى أ

تخطيط برامج إغاثة الماشية في المجتمعات التي تعتمد اعتمادًا آبيرًا في سالمتها االقتصادية 
 التدخالت الخاصة بالماشية في LEGSيغطي . واالجتماعية على الماشية من االحتياجات الُملحة

ناطق، ولكنه يقدم دعم الماشية لمجتمعات زراعية مستقرة فضًال عن الماشية التي يربيها هذه الم
 .الناس في مناطق حضرية

 منظورًا عالميًا رغم أنه من المدرك أن الطبعة األولى تميل مبدئيًا نحو LEGSيتضمن 
ن نسبة آبيرة الخبرة المستمدة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وذلك يرجع إلى حد آبير إلى أ

من الوثائق المتاحة بسهولة والمتعلقة باالستجابة الخاصة بالماشية ُتستمد من الدروس المستفادة 
من المتوقع أن تسفر عملية المراجعة عن المزيد من المعلومات ودراسات حالة . من تلك المنطقة

ية في طبعات ستسهم بدورها في توسيع بؤرة الترآيز لتغطي مناطق أخرى تغطية أآثر فعال
 .الحقة

الحق في الغذاء والحق في ، مثله في ذلك مثل إسفير، على نهج حقوقي والسيما LEGSيقوم 
على حد تعبير آخر، يحق للفئات السكانية المتضررة من الكوارث حماية سبل . مستوى معيشة

 ال تقتصر في اإلرشادات يعني أن LEGSآما أن منظور سبل العيش المطروح في . عيشها
ترآيزها على االستجابة المباشرة للكارثة في األوضاع شديدة التأزم، وإنما تشمل أيضًا أنشطة 

وعليه، ). ١-٠انظر إطار(مرحلة اإلنعاش أو التعافي والربط بعمليات التنمية طويلة األجل 
 بقدر أهمية حفظ أصول سبل LEGSفالتأهب يمثل جانبًا مهمًا من جوانب االستجابة للكوارث في 

بيد أنه لما آان . لعيش من أجل حماية سبل العيش في المستقبل وصونها وآذلك إنقاذ حياة البشرا
LEGS١. أداة استجابة للطوارئ فإنه ال يستطيع تناول آل القضايا المتعلقة بالتنمية الطويلة األجل  

 LEGSقضايا ال يغطيها 

 والمساعدة في صنع القرار،  الالزمة ألفضل صور التطبيقاإلرشادات المعايير وLEGSيقدم 
وليس الهدف منه أن يكون دليًال للتطبيق المفصل لتنفيذ تدخل خاص بالماشية في حاالت 

موضع تغطية مصادر أخرى مذآورة في المراجع في " اسهابًا"الكوارث؛ فهذا اإلرشاد األآثر 
تتناول ) FAO (نهاية آل فصل ويشمل مجموعة أدلة للمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 ).LEGS) FAO, 2009التدخالت الخاصة بالماشية صممت لتنفيذ 
أعدت بالفعل في بعض األقطار مبادئ توجيهية على المستوى الوطني تتناول االستجابات 

 حيثما وجدت ودعم المنتديات اإلرشادات إلى تكميل هذه LEGSويهدف . الخاصة بالماشية
يقوم .  في األماآن التي ال توجد بها بالفعلاإلرشاداتمثل هذه الوطنية ذات الصلة من أجل تطبيق 

LEGS على مبادئ عمل المساعدات اإلنسانية والقانون، وعليه، فإن نقطة انطالقه هي سالمة 
 مضطرون إلى - والسيما البيطريين -غير أن العاملين في مجال الماشية . البشر ال الحيوانات

 المتعلقة بسالمة اإلرشاداتوتتوفر . مترتبة على أعمالهممراعاة مضامين سالمة الحيوان ال
الحيوان بما في ذلك الذبح الرحيم للماشية في وثائق مثل الكود الصحي لحيوانات اليابسة الذي 

Oxfam ,؛ راجع أيضًا OIE) (int.oie.www(أصدرته المنظمة العالمية للصحة الحيوانية 
من المفترض أن التدخالت القائمة على سبل العيش الرامية إلى إفادة البشر من خالل ). 2007

 .تحسين صحة الحيوان وإيوائه وتغذيته تعود بآثار إيجابية على البشر والحيوانات على حد سواء
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  التحديات الخاصة بالتفكير في الطوارئ من منظور يقوم سبل العيش ١-٠إطار 

عادة ما يهمل منظور سبل العيش الحدود الفاصلة التي اعتادت . لتأهب للكوارث واإلنعاش بعد الكوارثالمثال من خالل ا
الفصل بين التخطيط لإلغاثة والتنمية، وهو فصل مازالت تمارسه العديد من الوآاالت حتى تاريخ آتابة هذا الكلمات، 

مانحين والمنظمات غير الحكومية تتجه نحو قدر أآبر من غير أن بعض ال. وذلك يتمثل في ترآيباتها التنظيمية وسياساتها
أو شبكات (الشمولية في التخطيط وثمة مناهج جديدة قيد الوضع وذلك مثل أنظمة الحماية االجتماعية واسعة النطاق 

 .للرعاة وبرامج التأمين المرتبطة بالمناخ التي تستهدف حماية المزارعين وأصحاب الماشية ضد الجفاف) السالمة
 هي تحسين جودة التدخالت الخاصة بالمساعدات اإلنسانية، ومن ثم فالتعرض للقضايا LEGSالترآيز الرئيسية في 

المعنية بالربط بين اإلغاثة والتنمية أو التحديات الكثيرة التي تنطوي عليها التنمية طويلة األجل لمربي الماشية تخرج عن 
ايا بالتعقيد ومازال غير محسوم وموضعًا لجدل متواصل بما في ذلك على سبيل يتسم العديد من هذه القض. مقام هذا الكتاب

 .المثال االستدامة المستقبلية للرعاة في أجواء هشة تعاني من حاالت طوارئ مزمنة نتيجة للتغير المناخي
لك بالنهوض  بعدم وجود إجابات قاطعة لهذه األسئلة ولكنه يحاول تحسين جودة االستجابة للطوارئ وذLEGSُيقر 

 .بمنظور سبل العيش في سياق مبادرات اإلغاثة السريعة واالعتراف بالعالقة التي تربطها بالتخطيط الطويل األجل

، مثله في ذلك مثل دليل اسفير، على تنمية المناطق، ومن ثم فهو ال يتعرض LEGSويرآز 
 مكافحة أمراض حيوانية  ال يتعرض للوقاية أوLEGSفضًال عن أن . الحتياجات حيوانات الرفقة

عابرة للحدود بعينها وهو ما تتناوله مبادئ توجيهية أخرى مقبولة دوليًا مثل تلك التي أصدرها 
FAO-EMPERS ) نظام الوقاية في الطوارئ من اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة

لخاصة بنظام الوقاية من  ااإلرشاداتانظر  (OIEوالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ) للحدود
الطوارئ الذي أصدرته منظمة الفاو للتعامل مع تفشي األمراض، 

asp.home/empres/en/programmes/againfo/ag/org.fao.www( 

 LEGSآيفية استعمال 

إلى أن يكون أداة للتخطيط وصنع القرار تدعم صياغة استجابات  في المقام األول LEGSيهدف 
 يمكن أن يكون مفيدًا LEGS والمعايير التي يحتويها اإلرشاداتغير أن . مناسبة للطوارئ

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

 شية تحديد االستجابات المالئمة الخاصة بالما

 االستجابات الخاصة بالماشية القائمة على سبل العيش في – LEGSيقدم الفصل األول من 
 نظرة عامة للقضايا الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تخطيط تدخالت تقوم –حاالت الطوارئ 

على الماشية خصوصًا من حيث عالقتها بسبل العيش، آما أنه يضع إطارًا عامًا لمراحل 
 - التقييم واالستجابة -ويبرز الفصل الثاني . فاجئة الحدوث والبطيئة الظهورالطوارئ الم

مصفوفة تحديد (موضوعات تتعلق بالتقييم المبدئي ويستعرض إحدى أدوات صنع القرار 
التي تساعد في تحديد أنسب التدخالت التقنية وأنسب مراحل ) PRIM -االستجابات التشارآية 

 .التدخل في حاالت الطوارئ

 لمعايير المشترآةا

 المعايير الدنيا المشترآة في جميع التدخالت الخاصة بالماشية - LEGSيتناول الفصل الثالث من 
 معلومات وتوجيهات تتعلق بطرق العمل التي تشترك فيها جميع أنواع التدخالت في حاالت -
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وجيهية لكل ويتضمن الفصل معايير ومؤشرات أساسية ومالحظات ت. الطوارئ الخاصة بالماشية
 :وفيما يلي اإلطار العام للفصل. من هذه المعايير

  .مقدمة تبرز قضايا مهمة تؤخذ في االعتبار •
 التنفيذ، حيث آان ذلك خياراتشجرة صنع القرار لتسهيل االختيار بين مختلف  •

 .مناسبًا
 .معايير ومؤشرات أساسية ومالحظات توجيهية •
 .ائم مرجعية للتقييم ومراجع أساسيةتضم المرافق معلومات تقنية إضافية مثل قو •

 :فيما يلي ترتيب المعايير والمؤشرات األساسية والمالحظات التوجيهية

 مؤشرات أساسية

س إما الكمي أو النوعي تعد المؤشرات األساسية المرفقة بكل معيار وسائل للقيا •
 .إلنجاز المعيار والتقدم المحرز

 مالحظات توجيهية

تقدم المالحظات التوجيهية التي يجب قراءتها من منطلق ارتباطها بالمؤشرات  .١
 .األساسية إطارًا عامًا لقضايا معينة يجب مراعاتها عند تطبيق المعايير

 

 لماشيةفصول تقنية عن أنواع مختلفة من التدخالت الخاصة با

؛ الخدمات البيطرية )٤الفصل (تصفية الماشية :  هيLEGSالتدخالت التقنية التي يغطيها 
الفصل (؛ إيواء الماشية وتوطينها )٧الفصل (؛ توفير المياه )٦الفصل (؛ توفير التغذية )٥الفصل (
 ٣تسير هذه الفصول على المخطط نفسه الذي صمم به الفصل ). ٩الفصل (؛ توفير الماشية )٨

فيما يتعلق بالمعايير المشترآة وتستعرض توجيهات محددة ومعلومات تقنية للتدخل موضع 
 .الطرح

 أداة إلكترونية لدعم القرار

 لدعم عملية LEGS CD-ROMصممت األداة اإللكترونية الموجودة على األسطوانة المدمجة ل
آما . توجيهات إضافيةصنع القرار باستخدام عناصر أساسية للنص جنبًا إلى جنب مع أسئلة و

تتضمن األسطوانة المدمجة نخبة مختارة من الموارد المشار إليها في قائمة المراجع الموجودة في 
LEGS. 

 مالحظات
آانت العالقة بين استجابات الطوارئ واألهداف اإلنمائية طويلة األجل موضع جدل في مشروع اسفير وآذلك في  .١

 ).١٥٥، صفحة Young el al, 2004راجع (مراجعة دليل إسفير 

 المعايير
 .المعايير هي عبارات نوعية بصفة عامة ينبغي أن تكون قابلة للتطبيق في أي حالة طوارئ
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 ١الفصل 

  االستجابات الخاصة بالماشية القائمة على 
 سبل العيش في حالة الطوارئ
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 سبل العيش والطوارئ

 المجتمعات يتزايد الوعي بأنه من المستحسن أن تراعي االستجابات للطوارئ سبل العيش في
فهذا . أيضًا" تحمي وتقوي سبل العيش"وإنما " إنقاذ حياة البشر" وأال تقتصر على -المتضررة 

بدوره ال يعمل على اإلنعاش الفوري للمتضررين من حالة طوارئ ما، وإنما من شأنه أيضًا أن 
 .يزيد المرونة طويلة األجل ويقلل قابلية التأثر بالصدمات والكوارث في المستقبل

آما يساعد تبني النهج القائم على سبل العيش في االستجابة للكوارث على خلق توافق بين 
مبادرات اإلغاثة والتنمية اللذين آانا تاريخيًا منفصلين وفي بعض الفترات يتعارض آل منهما مع 

أما اآلن فقد استقر الرأي بأن بعض استجابات الطوارئ قد أنقذت حياة بشر على المدى . اآلخر
القصير ولكنها لم توفر الحماية بل إنها في بعض األحيان دمرت استراتيجيات سبل معيشة محلية 

ورغم . وقوضت مبادرات إنمائية متواجدة آما آان لها أثر سلبي على توفير الخدمات المحلية
االعتراف بأنه يمكن أن تكون للتنمية آثار سلبية واحتمال وجود منفعة في بعض الحاالت في 

مستوى من االستقالل بين استجابات الطوارئ والتنمية، فمن األهمية بمكان فهم أنشطة صون 
جهود اإلغاثة ومراعاة أنشطة التنمية المحلية خصوصًا تلك األنشطة الرامية إلى تقوية سبل 

 إذ يسعى إلى تحديد استجابات تدعم LEGSهذه هي الفرضية التي يقوم عليها . العيش المحلية
 .وسبل عيش مربي الماشية المتضررين من أي طوارئحياة البشر 

 الماشية وسبل العيش

ويشمل . للماشية دور مهم في سبل عيش الكثير من البشر في جميع أنحاء العالم من أوجه مختلفة
، الضأن، الماعز، )الياك(المواشي، اإلبل، القطاس (هؤالء البشر الرعاة الذين تمثل الماشية 

الذين يعتمدون على مزيج المزارعين الرعاة رئيسي لسبل معيشتهم، وآذلك وجه الدعم ال) الحمير
من القطعان والمحاصيل، وحتى صغار المزارعين الذين يعتمدون اعتمادًا آبيرًا على محاصيلهم 
ولكنهم يحصلون من بقرتهم أو القطيع الصغير من الماعز أو الخنازير أو الدواجن على مصدر 

 الدخل، إلى صغار مقدمي الخدمة مثل أصحاب عربات يجرها بغل أو تكميلي مهم للبروتين أو
حمار ويعتمدون في مصدر دخلهم على الماشية، إلى التجار وأصحاب المحالت وغيرهم من 

آذلك تمثل الماشية مصدرًا تكميليًا للدخل . التجاريين الذين تقوم الماشية بدور مهم في أعمالهم
 .لحضر أو أولئك الذين يعيشون على حدود المناطق الحضريةأو الغذاء لبعض فئات السكان ا/و

، وهو يحظى باالعتراف والقبول على )١-١انظر الشكل (يمثل إطار سبل العيش المستدامة 
نطاق واسع، أساسًا لفهم وتحليل سبل العيش في أوضاع الطوارئ فضًال عن عمليات التنمية 

انظر مسرد " (أصول رأس المال"من يترآز تحليل سبل العيش على عدد . طويلة األجل
 .التي تستخدمها األسر آأساس الستراتيجيات سبل عيشها) المصطلحات

بل إنها الرصيد ( المهمة األصول الماليةتمثل الماشية بالنسبة لجميع أصحاب الماشية أحد 
ويدر ) ضالحليب، واللحم، والدم، والبي(يوفر الغذاء )  بالنسبة للعديد من الرعاةالوحيدالمالي 
آما تعد الماشية ). من خالل البيع، والمقايضة، واالنتقال، وقوة الجّر، واالستئجار للعمل(الدخل 

للماشية .  للعديد من أصحاب الماشية وبصفة خاصة المزارعين الرعاةاألصول االجتماعيةأحد 
راد العشائر دور محوري في بناء وتضافر العالقات والشبكات االجتماعية لمعظم الرعاة وبين أف

 .واألنسباء واألصدقاء ومن الشائع استخدامها آعملة لكل من الهدايا والغرامات
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  إطار سبل عيش مستدامة١-١الشكل 
 أصول مالية: Fأصول فعلية : Pأصول طبيعية : Nاألصول االجتماعية : Sاألصول البشرية؛ : H :المفتاح
  بريطانيا،– سبل العيش المستدامة؛ وزارة التنمية الدولية صفحات توجيه  :المصدر

www.livelihoods.org/info/guidance_sheets_rtfs/Sect2.rtf 
 www.livelihoods.org لمزيد من المعلومات عن تحليل سبل العيش راجع الموقع  :ملحوظة

 
 توجه قدرة أصحاب الماشية على السياسات والمؤسساتآما يتضح من إطار سبل العيش، فإن 

على سبيل المثال، مؤسسات تقديم الخدمة . استخدام ما لديهم من أصول في دعم سبل معيشتهم
التسويق والتصدير آل هذه تؤثر على سبل العيش البيطرية والسياسات الضريبية وسياسات 

 .القائمة على الماشية
). ١-١انظر إطار ( بقدرة األشخاص على التصدي للصدمات والتوجهات قابلية التأثرترتبط 

وبالنسبة للعائالت التي تعتمد في آسب عيشها على الماشية قد يرتبط ذلك مباشرة بأصول الماشية 
ادت قيمة أصول الماشية زادت مرونة العائلة في التكيف مع الصدمات  فكلما ز-التي يمتلكونها 
ومن ثم، فإن حماية وإعادة بناء هذه األصول يمثل أثرًا آبيرًا على الحد من القابلية . والتعافي منها

غير أنه في بعض األحيان تم تدمير سبل عيش أصحاب الماشية حتى إن إعادة بناء أصول . للتأثر
متلكونها ال يعود مالئمًا وربما تصبح استراتيجيات تدخل أخرى مثل شبكات األمان الماشية التي ي

 آما هو موضح –إن فهم دور الماشية في آسب سبل العيش وأثر الطوارئ . أآثر قابلية للتطبيق
يمكن للتدخالت .  يعد ذا أهمية أساسية في تحديد مالءمة استجابة تقوم على الماشية-٢في الفصل 
المال مقابل العمل أن /مة على الماشية مثل المعونة الغذائية أو المنح النقدية أو الغذاءغير القائ

تؤدي دورًا تكميليًا لالستجابات القائمة على الماشية حيث إنها تزيل قدرًا من الضغط الواقع على 
 .أصول الماشية على المدى القصير لتمكينها من التعافي

  قابلية التأثر١-١إطار 

عريف قابلية التأثر بأنها عدم قدرة المجتمعات أو العائالت على التكيف مع الطوارئ والشدائد التي تتعرض لها، يمكن ت
 :وهي تتكون من ثالثة مكونات

 )جفاف، فيضان، زلزال(التعرض للكوارث والمخاطر   •
 سهولة التأثر بالخطر  •
 )كيفاستراتيجيات ت(قدرة على المقاومة أو التعافي من الخطر   •

 Trench et al (2004): المصدر
 
ومن ثم، فإن حماية وتقوية الماشية باعتبارها أحد األصول الرئيسية لسبل العيش تعد أمرًا 

) ٢٠٠٤(وهذا ما يبرزه دليل اسفير . محوريًا لالستجابات الخاصة بالماشية في حاالت الطوارئ

سياق قابلية التأثر 

  صدمات
  توجهات
  موسمية

  سياسات أصول سبل العيش
 ومؤسسات 
وعمليات

  مستويات الحكومة
  القطاع 

قوانين  لخاصا
ثقافة
سياسات
مؤسسات

استراتيجيات آسب 
العيش

التأثير وإمكانية 
 الوصول

H 
S 

P F 

N 

نتائج آسب العيش

  زيادة الدخل
  دة الرفاه زيا

وأدت إلى تقليل 
  قابلية التأثر 

وتحسين األمن 
  الغذائي 

وزيادة االستخدام 
المستدام للموارد 

 الطبيعية
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وبصفة خاصة ) ١١٢صفحة " (هادعم أساليب العيش  وحمايتها وتشجيع"إذ يرآز على أهمية 
 ).١٢٠صفحة " (صون إمكانيات اإلنتاج، أو استرجاع اإلمكانيات التي دمرت من جراء الكارثة"

 الماشية ونهج قائم على الحقوق
انظر (، مثله في ذلك مثل دليل إسفير، على نهج يقوم على مراعاة حقوق اإلنسان LEGSُيبنى 

والحق في مستوى  الحق في الغذاء: ن دوليين أساسيينوالسيما االستناد على حقي) ٢-١إطار 
  ومن ثم، فإنه يحق لمربي الماشية الحصول على دعم في الطوارئ يحمي ويعيد بناء ١.المعيشة

ماشيتهم باعتبارها أحد األصول الرئيسية التي تساهم إسهامًا آبيرًا في قدرتهم على إنتاج الغذاء 
ذلك يرآز القانون الدولي للمساعدات اإلنسانية على آ. وصون مستوى معيشي يدعم عائالتهم

 ٢. أهمية حماية الماشية باعتبارها أحد األصول الرئيسية للنجاة في حاالت النزاع والحروب

  الخاصة بسبل العيشLEGSأهداف 

 LEGSبناء على هذه الحقوق وإعترافًا بالدور الذي تقوم به الماشية في سبل العيش، تم تأسيس 
 : أهداف تقوم على سبل العيشعلى ثالثة
 للمجتمعات المتضررة من الكوارث من خالل تدخالت قائمة تقديم مساعدة سريعة .١

 على الماشية؛
  في المجتمعات المتضررة من الكوارث؛حماية األصول الرئيسية المرتبطة بالماشية .٢
 بين المجتمعات المتضررة من إعادة بناء األصول الرئيسية المرتبطة بالماشية .٣

 .لكوارثا

تهدف المناهج القائمة على سبل العيش إلى تصميم ) انظر أدناه(في جميع أنواع الطوارئ 
 .تدخالت تحد من تعطيل التنمية طويلة األجل

  نهج قائم على حقوق اإلنسان٢-١إطار 
نسان يشمل النهج القائم على حقوق اإلنسان في العمل اإلنمائي واألعمال الخاصة بالطوارئ إرساء حقوق اإل

وفي هذا اإلطار ال يقتصر معنى حقوق اإلنسان عمومًا على اإلعالن العالمي لحقوق . آجزء من أهدافه
وإنما يشير أيضًا إلى مختلف العهود واإلعالنات المتفق عليها منذ ذلك التاريخ، والسيما ١٩٤٨اإلنسان لسنة 

المبرمة في عام ) ESC(ة والثقافية والحقوق االقتصادية واالجتماعي) CP(الحقوق المدنية والسياسية 
، فضًال عن العهود اإلضافية المعنية بالتمييز العنصري والتمييز ضد المرأة والتعذيب وحقوق الطفل، ١٩٦٦

 .وما إلى ذلك
تقع على عاتقهم مسئولية ضمان حماية الحقوق " مكلفون بالمسئولية"لكل مجموعة من الحقوق هناك 

يقع االلتزام على الدول بأن تعمل يشكل تدريجي ) مثل الحق في الغذاء(ق بالنسبة لبعض الحقو. وصونها
 . على إرساء الحقوق لكل البشر ال أن ترسيها فوريًا

يجوز تفسير النهج القائم على الحقوق الخاص بالعمل اإلنمائي والطوارئ بعدة أساليب، ولكن معظم 
رآز على مسئوليات وواجبات أصحاب المناهج تنطلق من نطاق صكوك وإعالنات حقوق اإلنسان لت

وعليه، فالنهج القائم على الحقوق يرآز . المصلحة الرئيسيين فضًال عن أنه يضفي ثقًال ألهدافهم المنشودة
وفي الوقت نفسه، . على المشارآة والتمكين والمساءلة وعدم التمييز في تقديم برامج اإلنماء أو الطوارئ

 .ثل الحق في الغذاء م-يمكن الترآيز على حقوق معينة 
 Aklilu and Wekesa (2002): المصدر
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 أثر الطوارئ على مربي الماشية

يجوز تصنيف الطوارئ الخاصة بالمساعدات اإلنسانية باعتبارها بطيئة الظهور ومفاجئة الظهور 
 .أو مزمنة/ومعقدة و

 طوارئ بطيئة الظهور

شية، يعد الجفاف أآثر الطوارئ بطيئة من بين أنواع الطوارئ التي تستلزم استجابة خاصة بالما
البدء البطيء للجفاف يعني أن وضع الماشية . الظهور شيوعًا في البيئات القاحلة أو شبه القاحلة

ويتسم أثر ذلك . يتدهور وبعد ذلك تنفق، وذلك يرجع في المقام األول إلى نقص التغذية والماء
ص في إنتاجية الماشية، باعتبارها مصدرًا أوًال يحدث نق. على مربي الماشية بأنه أثر مزدوج

للدخل والغذاء، إذ يؤدي سوء حالها إلى انخفاض أسعارها في السوق وتردي شروط التجارة 
يمكن أيضًا أن تصبح الماشية أآثر قابلية للتأثر ببعض األمراض أثناء . بالنسبة ألصحاب الماشية

ثانيًا، . اإلنتاج وزيادة التكاليف أو النفوقالجفاف وهو األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى خسائر في 
مع ازدياد سوء الجفاف تنفق الماشية مما يؤدي إلى فقدان أصول سبل معيشية رئيسية ذات أهمية 

 ).٣-١انظر إطار(للمستقبل وآذلك الحاضر 
 قبل التأهب، واإلنذار، والطوارئ، والتعافي،: ينقسم تطور الجفاف المعهود إلى أربع مراحل

ال تتبع آل الطوارئ هذا النموذج ). (انظر مسرد المصطلحات" (المعتاد"ة إلى الوضع العود
مثل الجفاف المتكرر الذي يتيح فترات إنعاش ( فبعضها ذو طابع دوري أو تكراري –الخطي 

قصيرة بين آل مرة واألخرى أو ربما ال يتيحها على اإلطالق، بينما تتداخل المراحل في حاالت 
. وتتباين احتياجات أصحاب الماشية تبعًا لكل مرحلة من مراحل الجفاف). نفسهاأخرى أو تكرر 

على سبيل المثال، في مرحلتي التأهب واإلنذار تنخفض إنتاجية الماشية ولكن لم يحدث بعد فقدان 
بيد أنه بإمكان أصحاب الماشية اتباع استراتيجيات تكيف مثل البيع بدافع . لألصول الرئيسية

حيوانات من أجل شراء غذاء، وقد يشمل استراتيجيات تؤذي األمن الغذائي على المدى االحتياج لل
ومن ثم، يجوز أن تكون األولوية هي حماية أصول الماشية وفي ). مثل بيع ماشية تكاثرية(البعيد 

وفي مرحلة الطوارئ، يمكن أن تكون الماشية قد . الوقت نفسه توفير دعم األمن الغذائي للعائلة
أما . ويجوز أن تكون الحاجة الملحة هي إمداد العائلة بالغذاء وحماية أية أصول ماشية متبقيةنفقت 

 .في مرحلة التعافي أو اإلنعاش فأصول الماشية تحتاج إلى إعادة بناء

  تأثير حالة طوارئ بطيئة الظهور٣-١إطار 

 مليون رأس من الضأن ٢ الذي شهدته آينيا، تفيد التقديرات بنفوق أآثر من ٢٠٠١-١٩٩٩في جفاف 
 في المائة من صغار الماشية ٣٠وهذا يمثل نسبة .  ألف من اإلبل١٤ ألف من المواشي و٩٠٠والماعز و
فضًال عن حدوث أثر .   في المائة من اإلبل بين مختلف مجموعات الرعاة المتضررة١٨والمواشي و

ية التي تمثل شبكة أمان للرعاة وانتقل انفصال عائالت، انهيار شبكات العالقات االجتماع: اجتماعي هائل
مع غياب الماشية التي تسدد احتياجات الرعاة من الغذاء، . آثيرون إلى مستوطنات ومراآز توزيع الغذاء

وبمجرد انتهاء الجفاف، لم يستطع بعضهم العودة إلى . صار آثيرون منهم يعتمدون على المعونة الغذائية
 .ماشية آانت آبيرة للغاية مما ترتب عليه انهيار سبل معيشتهمقطاع الرعي نظرًا ألن خسارتهم لل

 Aklilu and Wekesa (2002): المصدر
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 حاالت طوارئ مفاجئة الظهور

مثل (من الكوارث المفاجئة الظهور الزالزل والفيضانات والظروف المناخية القصوى 
 اإلرشاداتالوبائية تتناولها  األمراض –التسونامي، الزوابع، واألعاصير االستوائية، والعواصف 

لنظام الفاو للوقاية من الطوارئ، 
asp.home/empres/en/programmes/againfo/ag/org.fao.www  ( وهي تشترك في

كون نتائج الكوارث المفاجئة أو فبينما ست. سمات تختلف عن حاالت الطوارئ بطيئة الظهور
بطيئة الظهور إما نفوق الماشية أو نجاتها، فإن اختالف النطاق الزمني يعني أن األثر الذي 
ستخلفه الكوارث الشديدة على الماشية مفاجئ بصفة عامة، على عكس التدهور البطيء في وضع 

ة إلى التشرد بسرعة وقد قد تتعرض المجموعات السكانية المتضرر. الماشية في حالة الجفاف
ومن ثم، فإن األثر الواقع على أصحاب الماشية يتمثل في . تضطر إلى التخلي عن حيواناتها

 ).٤-١انظر إطار (الدخل فضًال عن خسارة األصول اإلنتاجية للمستقبل /الفقدان الفوري للغذاء
فقد . يئة الحدوثعادة ما تختلف مراحل الطوارئ المفاجئة الحدوث عن مراحل الكارثة البط

تحل الكارثة بدون سابق إنذار أو بقدر قليل من التحذير، ويقع معظم األثر األولي في غضون 
، تأتي مرحلة )انظر مسرد المصطلحات( للكارثة التداعيات المباشرةبعد . ساعات أو أيام قليلة

 أن تستغرق أيامًا -ارثة  وفقًا لطبيعة الك- ثم مرحلة التعافي الرئيسية والتي يمكن التعافي المبكر
 ).مثل إعادة البناء بعد وقوع زلزال(أو شهورًا أو سنوات ) مثل انحسار مياه الفيضان(

حيث يصدر " اإلنذار"بيد أن بعض حاالت الطوارئ المفاجئة الحدوث تحتوي على مرحلة 
ض الحاالت قد تكون الفترة قصيرة للغاية أو قد تتيح في بع. تحذير باحتمال وقوع آارثة وشيكة

 .القيام بتخطيط استعدادات أو استجابات

  تأثير حالة طوارئ مفاجئة الحدوث٤-١إطار 

وقد .  أثر هائل على الماشية التي يمتلكها المتضررون٢٠٠٤آان لتسونامي المحيط الهندي الذي وقع عام 
ففي ). موس الماءالدواجن، والضأن، والماعز، والمواشي وجا(شمل األثر خسارة الحيوانات المنزلية 
 ألف ٥٢ ألف من الجاموس، فضًال عن ٦١ ألف من المواشي، و٧٨أندونيسيا على سبيل المثال نفق أآثر من 

آما تضررت سبل العيش بفعل دمار البنية .  مليون من الدجاج١٫٥ ألف من الضأن، ونحو ١٦من الماعز، و
 .ق التجهيزاألساسية المرتبطة بالماشية مثل الحظائر، والمخازن، ومراف

فضًال عن أن قاعدة الموارد الطبيعية التي اعتمدت عليها الماشية تضررت أيضًا، بما في ذلك دمار بقية 
 .المحاصيل  والقش والمراعي الداخلية

 html.malani/assessment/tsunami/ag/org.fao.www: المصدر

 طوارئ معقدة ومزمنة

 تعريفًا للطوارئ المعقدة UN OCHAيضع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية 
أزمة إنسانية في قطر أو منطقة أو مجتمع يحدث فيه انهيار آلي أو آبير للسلطة نتيجة "باعتبارها 

درة أية وآالة بمفردها صراع داخلي أو خارجي ويتطلب استجابة دولية تتجاوز تكليف أو ق
 في أغلب ٣.(UN OCHA, 1999)" والبرنامج القطري المتواصل لألمم المتحدة أو آليهما معًا

األحيان تكون الطوارئ المعقدة نتيجة سوء اإلدارة أو صراع ممتد وقد تزداد تعقيدًا بفعل ظاهرة 
اب الماشية وذلك من ويمكن أن يؤثر هذا على سبل عيش أصح. طبيعية مثل الجفاف أو الفيضان

 :خالل
التشريد، مع إمكانية خسارة أصول الماشية أو عدم الوصول إلى موارد طبيعية مثل  •

 المراعي وحقوق المياه أو آال األمرين معًا؛
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 السطو العنيف على أصول الماشية بواسطة مجموعات مسلحة؛ •
 انهيار خدمات مثل الخدمات البيطرية؛ •
 قها مثل تقليل الوصول إلى الرعي والماء واألسواق؛قيود على إدارة الماشية وتسوي •
انهيار سبل اإلعالم والبنية األساسية مما يحد من الحصول على المعلومات أو دخول  •

 .األسواق
فضًال عن أن بعض المناطق تواجه حاالت طوارئ مزمنة أطول أجًال أو ذات طابع دوري، مثل 

آارثة مع أثر حالة طوارئ جديدة، أو النزاع الجفاف المتكرر حيث تمتزج مرحلة اإلنعاش من 
 ).٥-١انظر إطار (المطول حيث تنهار سبل العيش على مدى فترة زمنية طويلة 

  أثر حالة طوارئ معقدة٥-١إطار 

والرعاة والمزارعون . عانت منطقة دارفور السودانية من صراع مزمن وجفاف متكرر لعدة سنوات
بيد أن الصراع . غذائهم من ماشيتهم/ في المائة من دخلهم٥٠يقرب من الرعويون في المنطقة يستمدون ما 

على سبيل المثال، أبلغ بعض سكان القرى عن خسائر . والجفاف تسببا معًا في خسائر ذات شأن في الماشية
وقد ارتفعت معدالت نفوق الماشية بسبب تكديس الماشية واختالل .  في المائة بسبب النهب١٠٠-٧٠تقدر 

آما تسبب غلق الحدود بين السودان وليبيا إلى ). وقد نتج آالهما عن عدم األمان( البيطرية الخدمات
آذلك تسبب الجفاف والصراع الذي . اإلضرار الشديد بتجارة الماشية ومن ثم أثر أثرًا بالغًا على سبل العيش

. اعدة الموارد الطبيعيةقيد الوصول إلى طرق النزوح التقليدية وممرات آبيرة من المراعي في استنزاف ق
 .وصارت الماشية المتبقية تباع آملجأ أخير نظرًا لالنخفاض الشديد في األسعار

 ICRC (2006); Helene Berton, pers. com: المصدر

 قضايا متداخلة

الجنسانية، فيروس نقص : يجب مراعاة أربع قضايا متداخلة في جميع أنواع استجابات الطوارئ
ويستعرض هذا القسم نظرة عامة لهذه القضايا . اإليدز، األمن والحماية، والبيئة/المناعة البشرية

وسيجري تناول تداعيات هذه . في سياق االستجابات الخاصة بالماشية في حاالت الطوارئ
 .القضايا لكل استجابة تقنية في الفصول التقنية المعنية القادمة

 الجنسانية والعدالة االجتماعية

الجتماعية أمرًا رئيسيًا يجب مراعاته في استجابات الكوارث على األقل ألن الكوارث تعد العدالة ا
تؤثر على مجموعات بشرية مختلفة بطرق مختلفة، واالستجابة العادلة جزء من أرضية حقوق 

تنطوي التدخالت في الطوارئ على إمكانية تعزيز المظالم . LEGSاإلنسان التي يبنى عليها 
ميق المساواة بين الفئات االجتماعية المختلفة مثل الفئات المنقسمة بناء على االجتماعية أو تع

، )مثل آبار السن، أو األيتام، أو أطفال مستضعفين آخرين، أو العائالت التي يعولها أطفال(العمر 
 .أو العرق أو الجنسانية

ساء موارد مختلفة وللجنسانية أهمية خاصة نظرًا ألنه في أي آارثة تتوفر لكل من الرجال والن
في . واستراتيجيات تكيف متباينة يستحسن أن تفهمها الوآاالت التي تقوم بعمل اإلغاثة وتميزها

بعض الحاالت قد تتسبب استراتيجيات التكيف التي تتبناها النساء في زيادة قابليتهن للتأثر مثل 
ارئ إلى زيادة عبء العمل غالبًا ما تؤدي الطو. تعريضهن لإليذاء الجنسي أو االستغالل الجنسي

 .الواقع على عاتق النساء ويجوز في الوقت نفسه أن يقلل استفادتهم من أصول رئيسية
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فيما يتعلق بالتدخالت القائمة على الماشية تمثل قضايا ملكية الماشية والسيطرة عليها بصفتها 
االستجابات من فهم وعليه، فمن المهم أن تنطلق . أحد أصول سبل العيش أمرًا يحظى باألولوية

راجح لدور المرأة في إنتاج الماشية فضًال عن إسهاماتها ومسئولياتها اليومية والموسمية؛ 
واستفادتها ومراقبتها ألصول الماشية بما في ذلك حق استعمال الماشية والتخلص منها، 

مسئولية رعاية على سبيل المثال قد تتولى المرأة (واالختالف بين أنواع الماشية وفئات األعمار 
وفي بعض المجتمعات الرعوية، تحتم المعايير الثقافية أن ). ماشية صغيرة السن ال ماشية أآبر
آجزء من التحكم ) مثل الحليب، والزبد، والفراء، والجلود(تتحكم النساء في منتجات الماشية 

من ) و اإلهداءبالبيع، أو المقايضة، أ(اإلجمالي إلمدادات الغذاء بينما للرجال حق التخلص 
 .الحيوان نفسه

ومن ثم، فمن المستحسن أن تقوم التقييمات السابقة للتدخل بتقييم أدوار الجنسين في سياق 
آذلك من . المجتمع المتضرر فيما يتعلق بالماشية وفرز معلومات عن تأثير الطوارئ ومداها

الجنسين ونصيب المرأة من المستحسن إجراء دراسة متأنية للتأثير المحتمل ألي تدخل على أدوار 
آذلك تجدر اإلشارة ). والسيما الماشية ومنتجاتها(العمل ووصول المرأة للموارد وسيطرتها عليها 

فمثًال قد يزداد (السابقة " األعراف"إلى أنه قد يتغير دور الجنسين أثناء حالة الطوارئ مقارنة بـ
نزوح الرجال للبحث عن عمل؛ أو على قسط ما تتحمله النساء من مسئولية عن الماشية في حالة 

 ). العكس، فقد ُتترك النساء في معسكرات التغذية بينما يبقى الرجال مع الماشية
خالصة القول، من المستحسن مراعاة األعراف الثقافية المختصة بالجنسين فيما يتعلق بنوع 

فيما يلي مناهج تقييم هذه . جنس أفراد فريق التدخل وإمكانية الوصول للنساء من الناحية الثقافية
 .IASC 2006)لمزيد من المعلومات عن الجنسانية في الطوارئ انظر (المسألة 

 التأثير التفاوتي للكوارث؛ الوصول –على نحو مشابه من المستحسن مراعاة هذه االعتبارات 
عمل إلى الموارد واألصول والسيطرة عليها، والتأثير المحتمل للتدخل المخطط على أعباء ال

  عند التعامل مع فئات اجتماعية متمايزة أخرى مثل الفئات المتمايزة على أساس العمر -واألدوار 
 .أو العرق أو الطبقة االجتماعية

 اإليدز/فيروس نقص المناعة البشرية

اإليدز خطرًا عالميًا على صحة البشر رغم هبوط معدالت /يظل فيروس نقص المناعة البشرية
وتظل ). ARV(قطار وزيادة إتاحة أدوية مكافحة الفيروسات االرتجاعية اإلصابة في بعض األ

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي تعد موطنًا للكثير من مربي الماشية في العالم، أآثر 
يؤثر الوباء . المناطق تضررًا، بينما تتزايد أعداد النساء المصابات مقارنة بغيرهم من الفئات

ويؤدي وجود . أصحاب الماشية وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم األساسيةتأثيرًا ذا شأن على 
 إلى تأجيج عوامل اإلعاقة مثل مرض HIV/AIDSاإليدز /فيروس نقص المناعة البشرية

الماشية والجفاف والفيضان والنزاعات وسوء البنية التحتية وضعف الحصول على ائتمان 
سية هو التأثير على عمالة األسرة األمر الذي يؤدي أحد التأثيرات الرئي. والوصول إلى األسواق

. بدوره إلى انخفاض اإلنتاج وفقدان الدخل إذ إن العمالة ال تكفي إليجاد إدارة ذات آفاءة للماشية
فضًال عن ذلك، ُتفقد المعرفة والمهارات بموت الوالدين قبل أن يستطيعوا نقل معلوماتهم إلى 

الدعم مثل الخدمات البيطرية قدرتها إذ يتضرر العاملون من أبنائهم، وتفقد خدمات اإلرشاد و
قد ) PLHIV(اإليدز /آما أن األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية. الوباء

يعانون من االستبعاد والرفض االجتماعي، فقد يتعرضون على سبيل المثال من الحرمان من 
 من قراهم وهو األمر الذي ينعكس سلبًا على أنشطة استعمال موارد المياه المجتمعية أو يطردون

عادة ما ُتباع الماشية من أجل تغطية نفقات العالج الطبي ومراسيم العزاء وهو ما . سبل عيشهم
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اإليدز مما يؤدي إلى /يستنفد قطعان العائلة للتكيف مع تأثير فيروس نقص المناعة البشرية
 .استنزاف أصول رئيسية لسبل العيش

ع آارثة أو حالة طوارئ، يعد األشخاص المتعايشون بفيروس نقص المناعة عند وقو
اإليدز أآثر قابلية للتأثر من أولئك الذين ليسوا مرضى نظرًا النهيار آليات تكيفهم التي /البشرية

آذلك تزيد أحداث مثل المجاعة أو الفيضان من خطر نقص األغذية والتعرض . تتسم بالهشاشة
فضًال عن فرص وقوع نزاعات حول الموارد الشحيحة مثل المراعي لإلصابة باألمراض، 

غالبًا ما تنشأ النزاعات وغيرها من حاالت الطوارئ نتيجة انهيار سبل العيش إذ يهرب . والمياه
وفي حالة تدهور القانون والنظام في حالة الطوارئ فقد يرتفع معدل . الناس إلى مناطق أآثر أمنًا

 على نوع الجنس مما قد يؤدي بدوره إلى اتساع رقعة انتشار فيروس نقص الجريمة والعنف القائم
 .اإليدز وتعميق قابلية المرأة للتأثر بالخطر/المناعة البشرية

 عادة ما يصيب قطاع اإلنتاج HIV/AIDSاإليدز /نظرًا ألن فيروس نقص المناعة البشرية
و آبار السن يضطرون إلى تحمل في المجتمع فإن األيتام والعائالت التي يعولها األطفال أ

ومن ثم، فقد تمثل قيود العمالة . المسئولية عن سبل العيش بما في ذلك رعاية الماشية وإدارتها
وفي الوقت نفسه، . عامًال ذا شأن عند استيعاب تدخالت قائمة على الماشية مثل توزيع الماشية

 احتياجات تغذوية PLHIVيدز اإل/لدى األشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية
 –) مثل الحليب، ومنتجات الحليب والبيض(معينة يمكن أن تساعد في تلبيتها منتجات الماشية 

 جودة التغذية حتى ARVsعلى سبيل المثال تتطلب عقاقير مكافحة الفيروسات االرتجاعية 
لبًا على النظام الغذائي وعليه، فإن فقدان الماشية في حالة طوارئ يمكن أن ينعكس س. تصير فعالة

اإليدز بينما حفظ أصول الماشية أو /لألشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية
 . إعادة بنائها يمكن على الناحية األخرى أن يساعد على تحسين رفاههم

اإليدز من عرضة أآبر /آذلك يعاني األشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية
 بأمراض أخرى بما في ذلك مجموعة من األمراض يجوز أن تنتقل من الماشية إلى لإلصابة
وتشمل هذه األمراض ذات المصدر الحيواني أشكال من ). أمراض ذات مصدر حيواني(البشر 
وينطوي مرض الدرن على أهمية . ، وداء المقوسات فضًال عن أمراض أخرى)TB(الدرن 

لمميتة للنساء في سن اإلنجاب وأهم أسباب وفاة األشخاص خاصة نظرًا ألنه أحد أهم األمراض ا
ثلث وفيات المصابين بمرض اإليدز على مستوى (المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 

 ). العالم
آما أن مرض الدرن يعزز العدوى . يهدد المرض الفئات األفقر واألآثر عرضة للتهميش

ولذا، فإن الوقاية من . نتقال إلى مرض اإليدزبفيروس نقص المناعة البشرية وقد يعجل باال
األمراض ذات المصدر الحيواني أمر مهم لتقليل استضعاف األشخاص المتعايشون مع فيروس 

 .نقص المناعة البشرية
ومن ثم، يجدر مالحظة تأثير أي حالة طوارئ على األشخاص المتعايشون مع فيروس نقص 

ينبغي . م الخاصة في االعتبار عند تخطيط التدخالتالمناعة البشرية، وينبغي أخذ احتياجاته
تأسيس التدخالت القائمة على سبل العيش على استراتيجيات تكيفية حالية تتبعها العائالت 

لدى " مرحلة التكيف"اإليدز وينبغي أن يراعي /المتضررة بفيروس نقص المناعة البشرية
 .العائالت المتضررة

 األمن والحماية

) Slim and Bonwick, 2005انظر  (أمان، وآرامة وسالمة الفرداية مع يرتبط مبدأ الحم
وفي حاالت الطوارئ السيما تلك . ويقوم على القانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان الدولية

التي تنطوي على صراع قد ُتهمل حماية الفئات السكانية المتضررة وقد تعاني مجتمعات وأفراد 
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، أو النهب، أو اإلآراه، أو االستغالل، أو التعدي، أو الحرمان، أو من عنف جنسي، أو السرقة
ومن ثم، فعلى الوآاالت التي تستجيب . سوء التصرف في األرض أوتدمير الخدمات أو هذه آلها

للطوارئ مسئولية ضمان أال تؤدي التدخالت التي ينفذونها على األقل إلى زيادة المخاطر 
 .إلمكان تقليل المخاطر وزيادة الحمايةللمستفيدين وإنما تؤدي بقدر ا

، التزامًا "بالحق في الحياة والكرامة" على نهج قائم على الحقوق وهو يعترف LEGSيقوم 
 يهدف إلى LEGSوعليه، فإن ). org.sphereproject.wwwانظر (بميثاق إسفير اإلنساني 

ص لهم عالقة باستجابات في طوارئ ترتبط بالماشية وتقليل المخاطر إلى ضمان حماية أشخا
. ويمكن تحقيق هذا عن طريق التحليل المناسب لقضايا الحماية قبل القيام بالتدخل. الحد األدنى

على سبيل المثال، قد يتسبب توزيع الماشية في زيادة قابلية تعرض العائالت للسرقة أو النهب؛ 
مثًال بحثًا عن الغذاء أو الماء (طة تتطلب من النساء السفر إلى أماآن نائية آما أن تنفيذ أنش

قد يجعلهم عرضة لمخاطر شخصية؛ وإنشاء مصادر للمياه بدون أنظمة إدارة فعالة ) للماشية
في فترات ندرة الموارد الطبيعية يمكن أن يؤدي نقل . يمكن أن يترك أفرادًا عرضة لالستغالل

 . جديدة زيادة احتمال وقوع نزاعات بين المجتمعات المضيفة والزائرةالماشية إلى مناطق
فمن الممكن أن تتعرض . آذلك تنطبق الحماية والسالمة على فريق عمل الوآالة المنفذة

السالمة الفعلية لفريق عمل الوآالة وقدراتهم على الوصول والعمل في المناطق المتضررة للخطر 
يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ بسبب الحاجة إلى أنظمة الشديد بسبب عدم األمان مما 

وقد يؤدي التأخر الناتج عن ذلك . اتصاالت جيدة وسيارات إضافية وحراسة مسلحة وما إلى ذلك
في التنفيذ إلى سوء توقيت التدخالت وتغييرات في آخر لحظة أو آال األمرين مما يضر بجودة 

 .تأثير االستجابة

 البيئة

ل اإلدارة البيئية المستدامة رآنًا مرآزيًا في سبل العيش القائمة على الماشية نظرًا ألن الماشية تمث
وعندما تتوازن إتاحة هذه الموارد مع . تعتمد في بقائها على موارد بيئية مثل المراعي والمياه

ألمر، ُيدمج في واقع ا. طلب الماشية، يتضاءل احتمال وقوع آثار بيئية سلبية إلى الحد األدنى
عناصر تهدف إلى تقليل اآلثار البيئية إلى ) مثل الهجرة الموسمية(الكثير من أنظمة إدارة الماشية 

بيد أن بعض أنظمة الماشية السيما تلك األنظمة . الحد األدنى والنهوض بإنتاج حيواني مستدام
يمكن أن يؤدي ) الدجاجوحظائر ) مثل أفنية التغذية(التي تترآز فيها الحيوانات في موقع واحد 

آما أن سوء . إلى آثار بيئية سلبية مثل تلوث التربة والمياه في حالة عدم سريان إجراءات تخفيفية
أوضاع النظافة والصرف الصحي يمكن أن يساهم في إصابة الماشية باألمراض ونفوقها وهبوط 

األوضاع قبل أو أثناء حالة يمكن أن تتسبب . قيمة الحيوان وزيادة نفقات اإلدارة لكل رأس حيوان
على سبيل المثال، تؤدي قلة . الطوارئ في زيادة مخاطر حدوث آثار بيئية سلبية من الماشية

المراعي والعلف والماء بسبب الجفاف إلى ترآز الماشية حول موارد مياه قليلة ويؤدي إلى رعي 
عن تجمع ) IDPs(اخليًا على نحو مشابه، قد ُتسفر معسكرات األشخاص المشردين د. جائر محلي

ورغم أن توفير الغذاء والماء . آميات هائلة أآثر من المعتاد من الماشية في منطقة محصورة
يمكن أن يكفل بقاء الماشية في هذه األوضاع، فإن االآتشاف المبكر لآلثار البيئية المحتملة يمكن 

يود المفروضة على الهجرة بسبب يحد التشريد والق. أن يساعد على الحد من تلف الموارد الطبيعية
النزاعات أو عوامل أخرى من الحرآة العادية للحيوانات وترآز الماشية إلى الحد الذي يحدث 

 .معه رعي جائر وتدهور في صحة الحيوانات
من االعتبارات البيئية األخرى في بعض الطوارئ إدارة الفضالت المتخلفة عن الماشية 

فبعض الكوارث، السيما . د الذبح والتخلص من جيف الماشيةوالتخلص من بقايا الماشية بع
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الفيضان، يمكن أن تتسبب في نفوق عشرات اآلالف من الماشية مما يمثل تحديًا ذا شأن في حالة 
 .سلبية) وعلى مستوى صحة اإلنسان(الرغبة في تجنب حدوث آثار بيئية 

 مالحظات

واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ) ٢ (١١عية والثقافية، المادة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتما .١
 htm.Index/law/english/org.ohchr.wwwلمزيد من المعلومات عن حقوق اإلنسان، انظر ). ١ (٢٥المادة 

 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، البروتوآول اإلضافي: ١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام  .٢
؛ البروتوآول اإلضافي المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير ١٩٧٧) ٥٤مادة (البروتوآول األول 

لمزيد من المعلومات عن القانون اإلنساني الدولي، انظر ). ١٤مادة (الدولية، البروتوآول الثاني 
genevaconventions/htmlall/nsf.0siteeng/Eng/Web/org.icrc.www 

 أن الطوارئ المعقدة تتسم عادة بوجود UN OCHAيضيف دليل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  .٣
ئل للناس، وتلف منتشر للمجتمعات واالقتصاديات، والحاجة إلى عنف مكثف وخسائر في األرواح، وتشريد ها"

معونة إنسانية واسعة النطاق ومتعددة األوجه، وإعاقة القيود السياسية والعسكرية للمعونة أو منعها لها، ومخاطر 
 ".أمنية جسيمة على العاملين في مجال اإلغاثة اإلنسانية في بعض المناطق
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 تقييم أولي للطوارئ

 الطوارئ يستلزم إجراء تقييم للتأآد من مالءمة وجدوى التدخالت استجاباتقبل أي نوع من 
الخاصة بالماشية القائمة على سبل العيش في سياق محدد بناء على نوع الطوارئ ومرحلتها 

آما هو موضح في دليل اسفير وغيره من .  ابة ضرورية بالمرةوشدتها أو ما إذا آانت االستج
أدلة تقييم، فإن هذا التقييم األولي ليس غاية في حد ذاته، وإنما الخطوة األولى للتمكين من صنع 

آما هو موضح في دليل اسفير وغير ذلك من أدلة .  القرار بشأن التدخالت التقنية قيد الدراسة
ألولي ليس غاية في حد ذاته، وإنما الخطوة األولى للتمكين من صنع القرار تقييم، فإن هذا التقييم ا

ويّولد التقييم األولي معلومات خلفية مفيدة آأساس لعمل تقييم . بشأن التدخالت التقنية قيد الدراسة
  .آخر مفصل فيما بعد ألمور تقنية محددة

 :حو متزامن من ثالثة أجزاء يمكن تنفيذها على نLEGSتتكون عملية تقييم 
 دور الماشية في سبل العيش؛ .١
 طبيعة الطوارئ وتأثيرها؛ .٢
 .تحليل المواقف .٣

 قوائم مرجعية لهذه التقييمات بما في ذلك أسئلة رئيسية ُتراعى ونتائج 1-2يستعرض المرفق 
يجوز أن .   موجزًا للمناهج الممكنة لهذه التقييمات2-2ويستعرض المرفق .  نقاط خروج/أساسية

حاجة إلى تقييمات أآثر تفصيًال لكل تدخل من التدخالت التقنية، وتناقشها الفصول تكون هناك 
 .التقنية ذات الصلة

يفترض الوضع المثالي حدوث تجميع لمعلومات التقييم قبل بدء الطوارئ آجزء من عملية 
من آما ينبغي أن تتوفر صورة ).  7، معايير مشترآة، المعيار 3انظر الفصل (تخطيط االستعداد 

.  صور جمع المعلومات في مناطق معروفة بتعرضها للكوارث حتى في الطوارئ مفاجئة الحدوث
إذا وجدت وآاالت عاملة بالفعل تنفذ مبادرات إنمائية أطول أجًال في المنطقة، فإنها في موقع 

 .أفضل لتطوير قدرة االستعداد لنفسها وآذلك بالتعاون مع المجتمعات المحلية
السيما (في مناطق مختلفة بهدف توقع الكوارث ) EWSs(لإلنذار المبكر جرى وضع أنظمة 

وترآز هذه األنظمة عمومًا على أمن .  وإتاحة وقت لالستعداد والتخفيف مسبقًا) الكوارث الطبيعية
الغذاء والبيانات الخاصة بالتغذية البشرية بيد أن بعضها ُيدمج مؤشرات سبل العيش مثل وضع 

ايد عدد من أنظمة التصنيف قيد الصياغة بهدف المساعدة في تفسير بيانات تقييم آما يتز.  الماشية
 .بعضًا من هذه المناهج ١-٢ إطار يستعرض.  الطوارئ واإلنذار المبكر

يمكن أن تكون نتائج نظام اإلنذار والتصنيف المبكر ذات شأن في تحليل حالة طوارئ ما 
بيد أنه ينبغي أال تؤدي الحاجة للتحليل المتأني .  ئوالمساعدة في اقتراح استجابة خاصة بالطوار

.  والتصنيف الدقيق في أي طوارئ إلى تحويل االنتباه إلى الحاجة إلى سرعة االستجابة وفعاليتها
فاالستجابة المبكرة والمناسبة في توقيتها تعد ذات أهمية خاصة في الطوارئ البطيئة الظهور مثل 

 .لتدخالت مقابل الفائدة مع الوقتالجفاف حيث تقل نسبة تكاليف ا
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  األنظمة المختارة لإلنذار وتصنيف الطوارئ1-2إطار 

منهج تقييم سريع لألمن الغذائي الخاص بالعائالت من تصميم منظمة :  مؤشر استراتيجيات التكيف  •
لحصول تغير النظام الغذائي، وزيادة إمكانية ا:  ؛ بناء على أربع فئات للتغييرCAREآير الدولية  

الغذاء قصير األجل، ونقص عدد األشخاص المطلوب تغذيتهم، وحصص الغذاء؛ تسفر النتيجة التي 
 .يتم تقييمها عن مؤشر يعطي تصورًا عن حالة األمن الغذائي النسبي الحالي والمتوقع

لية مبادرة تمولها الوآالة األمريكية للتنمية الدو):  FEWS-NET(شبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة   •
)USAID ( لتقديم معلومات إنذار مبكر عن تهديدات تتعلق باألمن الغذائي وإقامة شبكات معلومات

 .وبناء القدرة المحلية لتوفير المعلومات ومشارآتها
خدمة تقدمها منظمة الفاو توفر تقارير معنية ):  GIEWS(النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر   •

 واإلنذار المبكر في حالة توقع حدوث آوارث غذائية في أقطار بعينها، آما بوضع الغذاء في العالم
لتزويد الحكومات ) WFP(تقوم ببعثات لتقييم اإلمداد الغذائي بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي 

 .والوآاالت الدولية بالمعلومات
؛ يستعمل إطار عمل )متحدةالمملكة ال(وضعته منظمة إنقاذ الطفولة ):  HEA(نهج اقتصاد األسرة   •

لسبل عيش مستدام آخط أساس لتأآيد مناطق سبل العيش ثم تحليل أثر حالة طوارئ على اختالل 
 .ممكن لسبل العيش يتيح  وضع االحتياجات الغذائية في صيغة رقمية

 صممته وحدة تحليل األمن):  IPC(األمن الغذائي المتكامل وتصنيف مراحل المساعدات اإلنسانية   •
لتلبية االحتياج إلى تصنيف متسق وقابل للمقارنة ) FSAU(الغذائي الصومالي التابعة لمنظمة الفاو 

ألوضاع األمن الغذائي عبر المواقف والطوارئ؛ ويستعمل جدوًال مرجعيًا لمؤشرات رفاه البشر 
 صورة وسبل العيش مرتبطًا باستجابة استراتيجية وإنذار مبكر؛ آما يشتمل على بروتوآوالت في

خرائط لتوصيل معلومات تبدو معقدة من الناحية البصرية ونماذج تحليل لتوثيق جداول األدلة 
 .والسكان

مبادرات بين الوآاالت تهدف إلى :  متابعة وتقييم قياسي لإلغاثة واالنتقاالت) SMART(بروتوآول   •
وي واألمن الغذائي، وتيسير توفير معلومات متسقة ويمكن االعتماد عليها بشأن الوفيات والوضع التغذ

صنع القرار؛ قامت بوضع دليل للدراسات االستقصائية وبرمجيات تحليلية؛ آذلك وضعت قاعدة 
 ).CE-DAT(بيانات تختص بالطوارئ المعقدة 

أسستها األقطار األعضاء في الجمعية اإلنمائية للجنوب ):  VACs(لجان تقييم أوجه الضعف   •
ق تقييم االحتياجات المتعلقة بالطوارئ وأوجه الضعف في األقطار بهدف تنسي) SADC(األفريقي 

 . األعضاء؛ يربط تحليل بيانات ثانوية قائمة بالفعل مع الجمع األولي لبيانات تتعلق بسبل العيش
 ) للمراجع4-2انظر مرفق (
 

 مناهج تقييم

يط تشارآي صممت التقييمات الموصوفة في هذا الفصل بغرض أن تكون جزءًا من عملية تخط
، 3انظر الفصل (يشمل أصحاب مصالح رئيسيين وتشمل ممثلين عن المجتمعات المستفيدة 

وفي سياق الطوارئ، فإنه يجوز دراسة الحاجة إلى ").  المشارآة "1معايير مشترآة، المعيار 
االستجابة السريعة والعاجلة في طوارئ معينة مفاجئة الحدوث من أجل الحد من فرص المناهج 

بيد أن النهج المتبع في التقييم ال يقل في أهميته عن المنهجيات المختارة، إن لم يكن .  شارآيةالت
.  أهم منها، إذ إنه ينطوي على إمكانية إرساء أرضية قوية الستجابة قائمة على التعاون والمشارآة

 .ق اآلراءومن ثم، فإنه بصرف النظر عن المنهجيات المستخدمة ينبغي أن يقوم النهج على تواف
ففي حاالت آثيرة يجوز جمع بعض المعلومات .  ال ُتصمم التقييمات بحيث ُتنفذ بترتيب معين

 على سبيل المثال، أثناء مناقشات المجتمع المحلي، أو -من ثالثة تقييمات في الوقت نفسه 
 الماشية آما أن التقييمات القائمة على.  باستشارة مسئولين محليين، أو من واقع بيانات ثانوية

يجوز أن تميل أآثر إلى الطابع النوعي مقارنة بتقييمات الطوارئ الخاصة بالبشر، وذلك بناء 
على سبيل المثال، ال نجد حاليًا (على تقدير آراء الخبراء، نظرًا ألن التحليل الكمي غير مجٍد دائمًا 
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قياسية لقياس معدل نفوق مكافئًا قائمًا على الماشية لتقييم سريع للتغذية البشرية وال منهجية 
فضًال عن .  وفي بعض األحيان يحجم أصحاب الماشية عن الكشف عن أعداد الماشية) الماشية

ذلك، يعد دور الماشية في سبل العيش جانبًا أساسيًا للتقييم وسيتباين من مجتمع محلي آلخر ومن 
 .منطقة ألخرى

 منهجيات التقييم

 من ناحية الجنسانية آما يشمل ممارسون عموميون ينبغي أن يكون فريق التقييم متوزانًا
ورغم أن الوقت المتاح لتنفيذ التقييم قد يكون محدودًا .  وإخصائيي ماشية يمتلكون خبرة محلية

السيما في حالة الكوارث المفاجئة الحدوث، فال ينبغي أن يحول هذا دون مشارآة ممثلين من 
بغي أن يشمل فريق التقييم شرآاء يتمثلون في ممثلين وعليه، فين.  المجتمعات المحلية المتضررة

ينبغي أن تؤدي المشارآة المحلية إلى تحسين جودة .  عن المجتمع المحلي ومؤسسات محلية
 .البيانات المجمَّعة

في حالة القيام بتقييم أولي سريع في حالة طوارئ، يجوز أن يتبين أن الجمع الهادف للعينات 
 سبل جمع العينات فعالية، مع األخذ في االعتبار متغيرات رئيسية مثل أآثر) 2-2انظر المرفق (

 .الجنسانية، والعمر، والعرق، واستراتيجيات سبل العيش
فضًال عن ذلك، فإن قصر الوقت المتاح في سياق حالة ما للطوارئ يحد أيضًا من مدى القيام 

بمناهج نوعية إلى حد آبير تقوم ومن ثم، فُيوصى باالستعانة .  بدراسات استقصائية آمية مفصلة
على االستقصاء التشارآي والتحقق من صحتها بالرجوع إلى ممثلي المجتمع المحلي، وعاملين 

 قائمة من الوسائل 2-2يستعرض مرفق .  في الحكم المحلي والعاملين في الوآاالت المحلية
ة مثل العمر، والجنسانية، آما أنه من الضروري تصنيف النتائج بناء على عوامل رئيسي.  الممكنة

ووضع فيروس نقص المناعة البشرية، والعرق، وذلك من أجل تفهم للتأثر المتمايز للطوارئ 
1. على الفئات المختلفة القابلة للتأثر

 

لمعنية إن جمع المعلومات الالزمة الستكمال التقييمات األولية بما في ذلك البيانات الرئيسية ا
بالقضايا األربع المتداخلة الموضحة أعاله يتيسر إلى حد آبير إذا آانت الوآالة تعمل بالفعل في 

في هذه األحوال، .  المنطقة المتضررة أو بإمكانها العمل في شراآة مع منظمة تعمل بالفعل هناك
عراف االجتماعية تتوفر بالفعل المعرفة واإللمام باستراتيجيات سبل العيش وأنظمة اإلنتاج واأل

والثقافية وأشخاص ومؤسسات معنيين رئيسيين آما تزداد دقة التقييمات األولية السريعة زيادة 
 .ذات شأن

 تحديد االستجابات للطوارئ المتعلقة بالماشية

 LEGSربط التدخالت التقنية بأهداف سبل العيش الخاصة بـ

 تقنية مختلفة إما فرادى خياراتعانة ب، يمكن االستLEGSإلنجاز أهداف سبل العيش الخاصة بـ 
 التقنية فضًال عن خيارات العالقة بين أهداف سبل العيش وال1-2يوضح الجدول .  أو مرتبطة معًا

 .بعض االنعكاسات الرئيسية التي توضع في االعتبار في آل اختيار تقني
 . التاليةويتم استعراض هذه التداعيات بمزيد من التفصيل في آل من الفصول التقنية

  لتحديد االستجابات التشارآيةLEGSمصفوفة 

إحدى األدوات التي تستعين بنتائج ) PRIM( لتحديد االستجابات التشارآية LEGSتعد مصفوفة 
التقييمات األولية في تيسير المناقشات مع أصحاب المصالح بغرض تحديد أنسب التدخالت 
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).  انظر دراسات الحالة أدناه(عادة بنائها وأآثرها جدوى في سياق حماية أصول سبل العيش وإ
ينبغي أن يستعمل مجموعة من أصحاب المصالح بما فيهم ممثلون عن المجتمع المحلي نتائج 

 .PRIMالتقييم في استكمال مصفوفة تحديد االستجابات التشارآية 

  استجابات قائمة على السيولة النقدية2-2إطار 

العمل مقابل /نقدية في االستجابة للطوارئ آبديل ليس فقط للمعونة الغذائيةيتزايد الجدل حول دور السيولة ال
يتيح توفير السيولة النقدية .  الغذاء، وإنما للمدخالت المرتبطة بالماشية مثل التغذية، والماء وتوفير الماشية

هذه المنهجية، فإن ورغم عدم ثبوت .  للمستفيدين اتخاذ قراراتهم وتكييف االستجابة لتتالءم مع احتياجاتهم
 ).Mattinen and Ogden, 2006انظر على سبيل المثال (االهتمام يتزايد بوضعها آمنهج 

 في االعتبار األهداف الثالثة الخاصة PRIMتضع مصفوفة تحديد االستجابات التشارآية 
الت بمضاهاتها بتدخ) تقديم مساعدة سريعة، وحماية األصول، وإعادة بناء األصول(بسبل العيش 

على ) تصفية الماشية، والخدمات البيطرية، والتغذية، والماء والمأوى، وتوفير الماشية(تقنية 
وتؤآد المصفوفة أهمية آافة األهداف الثالثة في دعم سبل العيش في سياق .  ضوء نتائج التقييم

حل أية حالة طوارئ، وتتناول آيف يمكن للتدخالت المختلفة أن تتناسب وتتداخل أثناء مرا
يمكن أن يساعد الجانب األيمن من المصفوفة الوآاالت على تخطيط توقيت التدخالت .  الطوارئ

من حيث عالقتها بالمرحلة التي وصلتها حالة الطوارئ وإتاحة وقت آافي لإلعداد واالنتقال 
تختلف مراحل الطوارئ في آل من الكوارث المفاجئة الحدوث والكوارث .  ألنشطة الحقة

ويحتوي مسرد المصطلحات على تعريفات عامة لهذه المراحل، بيد أن . لحدوثالبطيئة ا
 ينبغي أن يتفقوا على تعريفات تتناسب مع السياق الذي يعملون PRIMالمشارآين في مصفوفة 

ففي حاالت الطوارئ المعقدة التي قد تكون آارثة مفاجئة الحدوث أو بطيئة الحدوث، يجوز . فيه
وبالنسبة ). انظر على سبيل المثال دراسة الحالة ج أدناه(ات الصلة  ذPRIMاستعمال مصفوفة 

أو المعقدة التي ال تشتمل على آارثة بطيئة أو مفاجئة الحدوث، فإن /لحاالت الطوارئ المزمنة و
 . يصبح مناسبًاPRIMالجانب األيسر فقط من المصفوفة 

مكنة التي يمكن أن تكون أآثر  تمثل موجزًا بصريًا للتدخالت المPRIMوعليه، فإن المصفوفة 
تتضمن دراسات الحالة أدناه أمثلة . فعالية في حماية سبل العيش حسب مرحلة الطوارئ

 .3-2 مستكملة، بينما ترد الجداول الفارغة للمصفوفة في مرفق PRIMلمصفوفات 
ومن أجل .  تعد حصريةLEGSجدير بالذآر أنه وال واحدة من التدخالت الموصوفة في 

وتقوية سبل العيش، لعله من المناسب االستعانة باستجابة متكاملة تشتمل على أآثر من حماية 
تستعرض الفصول . تدخل فضًال عن تدخالت مختلفة ُتنفذ بشكل متتابع على مدى الحدث الطارئ

 خياراتالتالية التدخالت التقنية المحددة والتي تشمل تقييمات مفصلة وتوجيهات بشأن انتقاء ال
 . في إطارهاالفرعية
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  التقنيةخيارات لسبل العيش والLEGSأهداف  1-2جدول 

 انعكاسات وقضايا  تقنيةخيارات هدف سبل العيش
 تصفية الماشية

الشراء السريع /البيع(
 )للماشية

راحل مبكرة من حالة طوارئ بطيئة لعله يكون مناسبًا في م •
 الحدوث

 يتيح حماية أطول في مداها ألصول الماشية المتبقية •
 يوفر دعم السيولة النقدية ألصحاب الماشية •
ممكن أيضًا في بعض حاالت الطوارئ المفاجئة الحدوث من أجل  •

إتاحة السيولة النقدية للعائالت التي قد تحتاج إلى تغذية أو مأوى أو 
 .اية ماشيتهاعمالة لرع

 يتطلب بنية أساسية وتجارًا راغبين وبيئة من السياسات المواتية •

تقديم مساعدة . 1
سريعة للمجتمعات 

المتضررة من 
الكوارث من خالل 
تدخالت قائمة على 

 الماشية

 تصفية الماشية
تصفية الماشية (

 )بالذبح

لعله يكون مناسبًا في حالة تقدم حالة الطوارئ على نحو يعرقل  •
 الشراء السريع/القيام بالبيع

 يوفر السيولة النقدية أو الغذاء •
 آليات توزيع مرتبطة بالذبحيتطلب بنية أساسية ومهارات و •
 قد يتطلب قدرًا أآبر من المساهمات من وآاالت خارجية •

خدمات بيطرية 
خدمات بيطرية (

إآلينيكية رئيسية؛ 
دعم لمهام القطاع 

 )البيطري العام

ة األصول وإعادة بنائها في قد يحدث أثرًا إيجابيًا يؤدي إلى حماي •
 جميع مراحل حالة الطوارئ

 يمكن أن يشمل إجراءات االستعداد مثل التطعيم والعالج الوقائي •
مثل التغذية، المياه، توفير (يمكن تنفيذه باالرتباط مع أنشطة أخرى  •

 بهدف زيادة حماية األصول) الماشية
 خاص حكومية أو قطاع(يتطلب قطاع خدمات تشغيلية أو محتملة  •

 .وإمدادات بيطرية) أو قائمة على المجتمع المحلي/و
 توفير التغذية

نقل الماشية؛ التغذية (
 )في الطوارئ

مهم لحماية األصول المتبقية من الماشية أثناء حالة الطوارئ  •
 وبعدها

أو مرافق /أو النقل، و/أو المراعي، و/يتطلب توفير التغذية و •
 للتخزين

 كون مكمًال لتوفير المياهفي حالة الجفاف يمكن أن ي •
 التغذية في الطوارئ يمكن أن تكون مكلفة وتمثل عبئًا لوجستيًا •

 توفير المياه
إعادة تأهيل مواضع (

تواجد المياه؛ تأسيس 
مواضع تواجد مياه 

جديدة؛ توصيل المياه 
 )بالشاحنات

 مهم لحماية األصول المتبقية من الماشية •
 وآمية آافية أو وجود يتطلب مصادر مياه متوفرة ذات جودة •

 احتمال لتأسيس مواضع جديدة لتوفر المياه
 يتطلب توفر أنظمة فعالة إلدارة المياه المحلية •
خصوصًا تأسيس (يمكن أن يتسم بطلب مكثف على رأس المال  •

توصيل المياه (أو ارتفاع التكلفة ) موضع جديد لتواجد المياه
 )بالشاحنات

حماية األصول . 2
الرئيسية للماشية 

في المجتمعات 
المتضررة من 

 الكارثة

مأوى الماشية 
 وتوطينها

بنية توطين؛ (
 )أساسية؛ مأوى

يلبي مجموعة من احتياجات الماشية الحماية من األجواء الباردة أو  •
الحارة؛ واألمان؛ والوقاية من الهيمان بال هدف؛ وتوفير بيئة 

 صحية للماشية والبشر؛ وتسهيل اإلدارة
أآثر مالءمة للطوارئ ) وإن لم يكن حصريا(يعد بصفة عامة  •

لقاسية وليس في الكوارث البطيئة المفاجئة الحدوث في األجواء ا
 الحدوث مثل الجفاف

مثل أماآن إيواء الماشية مقاومة (يمكن أن يشمل إجراءات وقائية  •
فضًال عن إجراءات الهدف منها حماية أصول الماشية ) للزالزل

 عقب الطوارئ
مثل حقوق األرض، (يعالج قضايا أوسع نطاقًا تتعلق بالتوطين  •

 )كانية الوصول إلى التغذية والماءوالتداعيات البيئية، وإم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 التقييم واالستجابة

 

 

23 

   
   

يم 
تقي
ال

 

 انعكاسات وقضايا  تقنيةخيارات هدف سبل العيش
إعادة توفير الماشية

تكوين القطعان 
وتوزيع الماشية 

 األخرى

يمكن أن يشمل مساعدة أصحاب الماشية على إعادة بناء القطعان  •
مثل (من الحيوانات بعد حالة طوارئ أو استبدال أعداد صغيرة 
التي تساهم في سبل ) حيوانات الجّر أو حيوانات النقل، الدواجن

 العيش
مناسب في مرحلة التعافي بمجرد انتهاء التداعيات المباشرة وصار  •

 من الممكن تقييم الخسارة في األصول
من المحتمل أن يكون باهظ الثمن ومن الصعب إدارته بصورة  •

 فعالة
ية المناسبة إما على المستوى المحلي أو على يتطلب اإلمداد بالماش •

 مسافة يكون النقل إليها أمرًا مجديًا
 يتطلب موارد طبيعية آافية لدعم الماشية الموّزعة •
االستهداف المناسب للمستفيدين؛ :  يعتمد النجاح إلى حد آبير على •

واختيار الماشية المناسبة؛ وقدرة المستفيدين على رعاية الماشية 
  وتوفر خدمات دعم الماشيةوإدارتها؛

يمكن أن تساهم التدخالت التكميلية الخاصة بصحة الحيوان، بما في  •
 ذلك التدريب، في زيادة معدالت النجاة

إعادة بناء القطعان قد تتطلب إمدادات غذائية وغير غذائية قصيرة  •
 األجل للمستفيدين

إعادة بناء  . 3
األصول الرئيسية 

للماشية في 
المجتمعات 

المتضررة من 
 الكارثة

خدمات بيطرية، 
 ماء، غذاء، مأوى 

 انظر أعاله •
د مواصلة التدخل في مرحلة التعافي على إعادة بناء يمكن أن يساع •

 وتقوية أصول الماشية وتقليل قابلية التأثر بكوارث المستقبل

  PRIMدراسات حالة خاصة بمصفوفة تحديد االستجابات التشارآية 

 مع أنواع مختلفة من PRIMتوضح دراسات الحالة التالية آيف يمكن استعمال مصفوفة 
 PRIMالحظ أن مصفوفة .  شرح للنتائجPRIMسة حالة يعقب مصفوفة الطوارئ في آل درا

أداة صممت للمساعدة في عملية التخطيط بناء على نتائج التقييم وتقدير المشارآين، وينبغي عدم 
ينبغي أن ينتبه .  استعمالها في فرض إجراءات وليس الهدف من هذه األمثلة سوى التوضيح

 بسبب الميول الشخصية لألشخاص أو خبراتهم عند استكمال المشارآون من التحيزات المحتملة
 .المصفوفة
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 )حدث مفاجئ(زلزال في آسيا ":  أ"دراسة حالة 

 "أ"لدراسة الحالة ) PRIM(مصفوفة تحديد االستجابات التشارآية  2-2جدول 

 تدخالت تقنية  مراحل الطوارئ أهداف سبل العيش
 إعادة بناءحماية األصولمساعدة عاجلة

 األصول
اآلثار بعد 

الحادث مباشرة
 تعاٍف تعاف مبكر

    غير منطبق غير منطبق غير منطبق تصفية الماشية
    ***** ***** ** خدمات بيطرية

    ***** ***** ** تغذية
    * * * ماء

    *** *** *** مأوى
  ***** غير منطبق   غير منطبق توفير الماشية

 : المفتاح
 :ت على ضوء أهداف سبل العيشالدرجا

 مناسب إلى حد آبير/فوائد عظيمة  *****
 مناسب/فوائد**** 

 بعض الفوائد  ***
 فوائد قليلة  **
 غير مناسب جدًا/فوائد قليلة للغاية  *

 غير مناسب  غير منطبق
 :مراحل الطوارئ

 توقيت مناسب للتدخل  

 ":أ"مالحظات على دراسة الحالة 
لشراء السريع مساعدة عاجلة للعائالت المتضررة من ا/ال يمكن أن يوفر البيع •

وتعد تصفية . الكوارث نظرًا ألن نظام السوق العادي في هذه الحالة بالتحديد غير نشط
الماشية بالذبح االختيار األنسب في الحاالت التي تكون فيها حياة الماشية معرضة 

محتمل أن تعود بفوائد ذات للخطر نتيجة عدم توفر المياه أو الغذاء وعليه فمن غير ال
 .شأن للعائالت المتضررة

من خالل المساعدة في (يمكن للتدخالت البيطرية أن توفر بعض المساعدة العاجلة  •
أثناء الفترة التي تلي الحدث ) اإلبقاء على حياة الحيوانات التي نجت من الكارثة

دة بنائها في مباشرة، وآذلك تقديم مساهمة آبيرة في حماية أصول الماشية وإعا
 .مرحلة التعافي المبكر وأيضًا مرحلة التعافي نفسها

قد يساعد توفير التغذية في حماية أصول الماشية وإعادة بنائها رغم أنه قد ال يساهم  •
في حالة وجود إنذار مسبق بوقوع زلزال، . مساهمة آبيرة في المساعدة العاجلة

 ).والماء(ذاء فيجوز اتخاذ بعض اإلجراءات تتمثل في تخزين الغ
قد يمثل توفير المياه فائدة صغيرة وذلك يتوقف على أثر الزلزال على اإلمدادات  •

 .الموجودة من مياه الماشية
من الممكن أن تساهم التدخالت المرتبطة بالمأوى في تقديم مساعدة عاجلة وحماية  •

ها الخاصة األصول وإعادة بنائها وذلك يتوقف على أنواع الماشية الموجودة واحتياجات
في حالة توفير قدر آاٍف من اإلنذار، فمن الممكن أن يساعد توفير المأوى . بالمأوى

من خالل نقل الماشية : على سبيل المثال(للماشية على إنقاذ حياتها في مرحلة اإلنذار 
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في مرحلتي التداعيات المباشرة ). من المباني التي قد تتهاوى إلى أماآن مفتوحة
أو جاف للحيوانات المتضررة /، يمكن أن يساهم توفير مأوى دافئ ووالتعافي المبكر

 .مساهمة آبيرة في حماية األصول وإعادة بنائها
يمكن أن ) إعادة جمع الماشية(وفيما يتعلق بإعادة بناء األصول، فإن توفير الماشية  •

يكون له أثر ذا شأن إذ يساعد األشخاص الذين فقدوا مخزونهم على استرداد بعض 
 .ولكن ال يمكن لهذا أن يتم إال في مرحلة التعافي. ول الماشيةأص

 هذه الدراسة في صورة شكل إيضاحي إذ يعرض التدخالت مقابل مراحل 1-2يستعرض شكل 
 .الطوارئ

 

 )حدث مفاجئ(زلزال في آسيا ":  أ" دراسة حالة 1-2شكل 
 

  خدمات بيطرية
  

  تغذية
  
  ماء

  
  مأوى

 توقيت التدخل

  
 توفير الماشية  
   

أثر الطوارئ

 طبيعي
التوقيت

تعاٍف

تعاف مبكر

اآلثار التي تلي 
 الحدث مباشرة
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 )حدث بطيء(جفاف في أفريقيا ":  ب"سة حالة درا

 "ب"لدراسة الحالة ) PRIM(مصفوفة تحديد االستجابات التشارآية  3-2جدول 

 مراحل الطوارئ أهداف سبل العيش
مساعدة تدخالت تقنية 

 عاجلة
حماية 
 األصول

إعادة بناء 
 تعاٍف طوارئ إنذار تأهب األصول

     ** *** ***** تصفية الماشية
     **** ***** (*) خدمات بيطرية

     **** *** (*) تغذية
     **** *** (*) ماء

    غير منطبقغير منطبقغير منطبق مأوى
     *****غير منطبقغير منطبق توفير الماشية

 : المفتاح
 :الدرجات على ضوء أهداف سبل العيش

 مناسب إلى حد آبير/فوائد عظيمة  *****
 مناسب/ئدفوا**** 

 بعض الفوائد  ***
 فوائد قليلة  **
 غير مناسب جدًا/فوائد قليلة للغاية  *

 غير مناسب  غير منطبق
 :مراحل الطوارئ

 توقيت مناسب للتدخل  

 ":ب"مالحظات على دراسة الحالة 
ُيظهر الجفاف البطيء الحدوث في أفريقيا نمطًا مختلفًا اختالفًا آبيرًا عن التدخالت  •

في مرحلتي التأهب واإلنذار، ". أ"ة بزلزال آسيا في دراسة الحالة والتوقيت مقارن
الشراء السريع مساهمة آبيرة في تقديم مساعدة عاجلة للعائالت /يمكن أن يساهم البيع

المتضررة من خالل توفير السيولة النقدية التي يمكن استعمالها في دعم العائلة وآذلك 
ي تكون فيه الماشية المتبقية أقل منافسة على إلى الحد الذ(حماية األصول إلى حد ما 

لموارد الشحيحة وآذلك يمكن استعمال بعض السيولة النقدية المتولدة في خدمة صحة 
إذا تم تأخير توقيت التدخل حتى مرحلة الطوارئ، فربما ).  الماشية المتبقية وتغذيتها

. ات أآثر من الالزمالشراء السريع غير ممكن نظرًا لتردي حالة الحيوان/يصبح البيع
مساعدة ) موضح بالسهم المنقط(في هذه الحالة، يمكن أن يقدم تصفية الماشية بالذبح 

 .عاجلة للعائالت المتضررة
 ومن ثم، فمن ،)اإلنذار/التأهب(في هذا المثال، يعد الجفاف في المراحل األولى  •

لذبح نظرًا ألن الشراء السريع للماشية وليس تصفيتها با/المفضل اللجوء إلى البيع
 .االختيار األول يزود أصحاب الماشية بالسيولة النقدية ويدعم حرآة السوق

يمكن أن يكون للتدخالت الخاصة بصحة الحيوانات، والتي يمكن تنفيذها أثناء آافة  •
مراحل الجفاف، أثر ذو شأن في حماية أصول الماشية من خالل وقاية القطيع من 

 .قوية مقاومة الماشية للجفافالنفوق واألمراض فضًال عن ت
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آما يمكن أن يساعد توفير التغذية والماء أثناء مرحلتي اإلنذار والطوارئ في حالة  •
 .الجفاف على حماية األصول المتبقية للماشية وإعادة بناء القطيع للمستقبل

 .في هذا المثال بالتحديد ال يعد توفير المأوى اختيارًا مناسبًا •
مساهمة آبيرة ) إعادة جمع الماشية(كن أن يساهم توفير الماشية في مرحلة التعافي، يم •

 .في إعادة بناء أصول الماشية
 دراسة هذه الحالة في صورة شكل بياني إذ يعرض التدخالت مقابل 2-2يستعرض الشكل 

 .مراحل الطوارئ
ر توضح دراسة الحالة األخيرة أن ارتباط صراع مع حالة طوارئ بطيئة الظهور يمكن أن يؤث

 .PRIM وجداوها، آما توضح مصفوفة خياراتفي مالءمة بعض ال

 

 )حدث بطيء(جفاف في أفريقيا ":  ب" دراسة حالة 2-2شكل 
 

ثر الطوارئأ

إنذار

 طبيعي
التوقيت

تعاٍف

تأهب

طوارئ

  تصفية الماشية
  

  خدمات بيطرية
  
  تغذية 
   
  ماء 

 توقيت 
 التدخل

   
 توفير الماشية  
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 )طوارئ معقدة(جفاف بطيء الحدوث مصاحب لنزاع في أفريقيا ":  ج"دراسة حالة 
 "ج"لدراسة الحالة ) PRIM(مصفوفة تحديد االستجابات التشارآية  4-2جدول 

 مراحل الطوارئ أهداف سبل العيش
مساعدة تدخالت تقنية 

 عاجلة
حماية 
 األصول

إعادة بناء 
 تعاٍف طوارئ إنذار تأهب األصول

     * * *** تصفية الماشية
     **** ***** (*) خدمات بيطرية

     ***** ***** (*) تغذية
     ** ** (*) ماء

     *** *** *** مأوى
     *****غير منطبقغير منطبق توفير الماشية

 : المفتاح
 :الدرجات على ضوء أهداف سبل العيش

 مناسب إلى حد آبير/فوائد عظيمة  *****
 مناسب/فوائد**** 

 بعض الفوائد  ***
 فوائد قليلة  **
 غير مناسب جدًا/فوائد قليلة للغاية  *

 غير مناسب  غير منطبق
 :مراحل الطوارئ

 توقيت مناسب للتدخل  

 ":ج"مالحظات على دراسة الحالة 
، فإن معظم هذه التدخالت "ب"على ضوء مقارنة هذه المصفوفة مع دراسة الحالة  •

تظل مناسبة وتنطوي على فوائد ذات شأن للمجتمعات المتضررة مثل الخدمات 
 .البيطرية والتغذية والماء وتوفير الماشية

ع للماشية غير مناسب في هذا الموقف الذي يتضمن نزاعًا الشراء السري/غير أن البيع •
لعل تصفية الماشية . نظرًا ألن أنظمة السوق والبنية األساسية تعاني من انهيار شديد

 .بالذبح اختيار ممكن وذلك يتوقف على قيود التشغيل التي تعمل الوآاالت في ظلها
ماشية وإعادة بنائها خصوصًا من الممكن أن يساعد توفير التغذية على حماية أصول ال •

في المجتمعات التي قد تكون معزولة في معسكرات وغير قادرة على اصطحاب 
على نحو مشابه، من الممكن أن يساعد توفير المياه للماشية .  ماشيتها إلى المراعي

التي ال يمكن اصطحابها لمصادر المياه المعتادة بسبب عدم األمان إلى حماية أصول 
 .عادة بنائهاالماشية وإ

، "ب"قد يصبح إنشاء أماآن اإليواء أو حظائر الماشية، غير مناسب لدراسة الحالة  •
على سبيل المثال بسبب خطر التعرض (قضية مهمة بسبب النزوح وعدم األمان 

 ).للنهب
 .تتوقف جميع هذه التدخالت على قدرة الوآاالت على العمل في وضع النزاع •
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 الماشية القائمة على سبل العيش في الطوارئ  تحديد االستجابات الخاصة ب

 PRIMإن نتائج التقييم األولي وخالصة مناقشات التخطيط التشارآي القائمة على مصفوفة 
فضًال عن تحليل القدرات والتزام الوآالة المعنية بالتدخل، هذه آلها من شأنها أن تمكن من اختيار 

لدعم وحماية سبل العيش القائمة على الماشية ة التوقيت والمجدية، وجيد، المناسبةالتدخالت التقنية 
 .في حالة الطوارئ

المصادر /تحتوي المرافق التالية قوائم مرجعية للتقييم األولي وموجزًا لمناهج التقييم والمراجع
 LEGSتتضمن الفصول الالحقة من . التي تضم مزيدًا من المعلومات الالزمة لدعم هذه العملية

 التقنية الموضحة أعاله فضًال عن أدوات صنع القرار خيارات لكل من الرشاداتاإلالمعايير و
 . المختلفةخياراتبهدف تيسير االنتقاء بين ال

 مالحظات
للبيانات ) وسريع في حالة الضرورة(يمكن تعريف االستقصاء التشارآي بأنه جمع منظم  .١

تشارآي، إذا جرى تنفيذه جيدًا، يسعى االستقصاء ال.  وتحليلها باالشتراك مع السكان المحليين
 .إلى فهم رؤى المجموعات الضعيفة والمهمشة ومن ثم تصنيف البيانات آليًا وفقًا لفئات فرعية
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  قوائم مرجعية للتقييم األولي١-٢مرفق 

) 1: تناظر هذه القوائم المرجعية عملية التقييم األولي الموضحة أعاله بناء على ثالثة تقييمات
 .تحليل الوضع) 3طبيعة الطوارئ وأثرها؛ و) 2ي سبل العيش؛ ودور الماشية ف

 إدارة الماشية ودور الماشية في سبل العيش: 1تقييم أولي 

التأآد مما إذا آان للماشية دور مهم في سبل عيش األشخاص المتضررين، وطبيعة هذا الدور، : هدف التقييم
 .شية وآذلك فهم آيفية إدارة الماشيةمن أجل اتخاذ قرار بشأن مالءمة استجابة ترتبط بالما

 :أسئلة محورية
 ؟"العادية"ما هي استراتيجيات سبل العيش في المنطقة المتضررة في األوقات  ١٫١
 ؟)الغذاء، الدخل، استعمال اجتماعي، الجّر، االنتقال(ما هي االستعماالت الرئيسية للماشية  ١٫٢
 ؟"العادية"ألوقات ما هي النسبة المئوية للغذاء المستمد من الماشية في ا ١٫٣
 ؟"العادية"ما هي النسبة المئوية للدخل المستمد من الماشية في األوقات  ١٫٤
ما هي األدوار التي يقوم بها أفراد العائلة المختلفون فيما يتعلق برعاية الماشية وإدارتها، بما  ١٫٥

اينات األنواع واألعمار المختلفة للماشية؛ التب:  الحظ(في ذلك حقوق االستعمال والتصرف، 
 مع ترآيز خاص على الجنسانية؟) الموسمية

ما هي المؤسسات والقادة الذين عادة ما يكون لهم دور في إنتاج الماشية وإدارة الموارد  ١٫٦
 الطبيعية وما هذا الدور؟

: على سبيل المثال" (األوقات الصعبة"ما هي استراتيجيات التكيف والمؤشرات الرئيسية لـ  ١٫٧
ذبح الماشية أو بيعها؛ الهجرة؛ تشتت أفراد العائلة؛ بيع أصول المجاعات؛ ارتفاع معدالت 

؟ هل تنطوي هذه االستراتيجيات على انعكاسات سلبية على أمان سبل )أخرى، وما إلى ذلك
 العيش في المستقبل؟

هل للماشية دور بارز في سبل عيش األشخاص المتضررين ومن ثم فمن المناسب : نقطة ختامية/نتيجة
 ستجابة ترتبط بالماشية؟االستعانة با
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 طبيعة الطوارئ وأثرها: 2تقييم أولي 

تحديد ما إذا آان من الضروري القيام باستجابة طوارئ، وفهم األثر المبدئي للكارثة على : هدف التقييم
 .الفئات المتضررة، وتحديد طبيعة المعلومات األخرى المطلوبة

 :أسئلة محورية
  الحدوث، أم بطيئة الحدوث، أم معقدة؟ما هي نوعية الطوارئ؟ مفاجئة ٢٫١
 ؟)جفاف، فيضان، حرب، إلخ(ما هي مسببات الطوارئ  ٢٫٢
 ما تاريخ نوعية هذه الطوارئ في هذا السياق؟ ٢٫٣
تعاف، /األثر المباشر الذي يلي الحدث/طوارئ/إنذار/تأهب(ما المرحلة التي بلغتها الطوارئ  ٢٫٤

 ؟)إلخ
 ما هي المنطقة المتضررة؟ ٢٫٥
 :ثة على السكان المتضررينماذا آان أثر الكار ٢٫٦

 ما الوضح التغذوي للسكان المتضررين؟ ٢٫٦٫١
 ما مستوى تفشي األمراض؟ ٢٫٦٫٢
 ما معدل الوفيات؟ ٢٫٦٫٣
مثل النساء، األطفال، األشخاص (ماذا آان األثر على المجموعات المستضعفة  ٢٫٦٫٤

 4-2انظر المرفق ) (اإليدز، فئات عرقية معينة/المتعايشون مع فيروس نقص المناعة
 ؟)قابلية التأثر(ليل أوجه الضعف لمراجع عن تح

من " األوقات الصعبة"مؤشرات /هل هناك عالمات على تنفيذ استراتيجيات تكيف ٢٫٦٫٥
 ؟7-1السؤال 

أو مجموعات (هل حدث قدر ذو شأن من الهجرة أو النزوح للسكان المتضررين  ٢٫٦٫٦
؟ إن آان األمر آذلك، من هم المتضررون وهل اصطحبوا معهم ماشيتهم؟ ما )منهم
  الواقع على المجتمع المستضيف؟األثر

 :ماذا آان أثر الطوارئ على استراتيجيات إدارة الماشية ٢٫٧
 ما األثر الواقع على إمكانية الوصول إلى المراعي؟ ٢٫٧٫١
 ما األثر الواقع على إمكانية وصول الماشية للموارد المائية؟ ٢٫٧٫٢
 ما األثر الواقع على التنقالت اليومية والموسمية؟ ٢٫٧٫٣
 تجار الماشية واألسواق الرئيسية للماشية؟ما األثر الواقع على  ٢٫٧٫٤
 ما األثر الواقع على خدمات الماشية؟ ٢٫٧٫٥
 ماذا آان األثر الواقع على الموارد الطبيعية؟ ٢٫٧٫٦
 ماذا آان األثر الواقع على التقسيم الجنساني للعمالة؟ ٢٫٧٫٧
 ما خطط السكان المتضررين لماشيتهم في المستقبل؟ ٢٫٧٫٨

 )وضح الفرق وفقًا لألنواع إذا لزم األمر(ية ماذا آان األثر الواقع للطوارئ على الماش ٢٫٨
 ما األثر الواقع على مبيعات الماشية؟ ٢٫٨٫١
 ما األثر الواقع على أسعار الماشية؟ ٢٫٨٫٢
 هل تغيرت شروط التجارة بين الماشية وأسعار الحبوب؟ ٢٫٨٫٣
 آيف تدهور وضع الماشية؟ ٢٫٨٫٤
 ؟)شراء الحليب، الدم، البيض، إلخ/بيع(هل انخفضت إنتاجية الماشية  ٢٫٨٫٥
  مراضة الماشية؟هل زادت ٢٫٨٫٦
 هل زادت معدالت ذبح الماشية لالستهالك المنزلي؟ ٢٫٨٫٧
 ما معدل نفوق الحيوانات؟ ٢٫٨٫٨
 حظائر الماشية؟/هل وقع أي أثر على أماآن إيواء ٢٫٨٫٩
 ما مستوى هذه اآلثار؟ ٢٫٨٫١٠

ينبغي إجراء تقييم متأن لألثر البيئي للطوارئ وأي (ماذا آان أثر الطوارئ على البيئة؟  ٢٫٩
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انظر على سبيل المثال أداة التقييم .  عدد من المناهج لهذا الغرضتم تطوير) تدخالت مخططة
 the Benfield UCLالتي صممها مرآز بنفيلد ألبحاث المخاطر ) REA(البيئي العاجل 

Hazard Research Centre ومنظمة آير الدولية CARE International وأداة تقييم 
FRAME)  4-2التفاصيل في مرفق.( 

على سبيل المثال التوقعات الخاصة بالثلج، (للموسم القادم ) حيثما اتفق(وجهات ما التوقعات والت ٢٫١٠
 ؟)األمطار، الحرارة، موسم الجفاف، زيادة عدم األمان، الوصول إلى الغذاء، إلخ

 هل هناك ضرورة لتدخل خاص بالطوارئ؟: نقطة ختامية/نتيجة
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 تحليل الوضع: 3تقييم أولي 

بيئة التشغيل والقيود اللوجستية المحتملة والتداخل أو التكامل المحتمل مع اآتساب فهم : هدف التقييم
 .أصحاب المصالح اآلخرين

 :أسئلة محورية
 من هم األطراف الفاعلة في المنطقة المتضررة وما الذي يقومون به؟ ٣٫١
 هل يقوم أي من أصحاب المصالح بدور تنسيقي؟ ٣٫٢
بما في ذلك ( أثر الطوارئ الواقع عليها ما هي الخدمات والمرافق المتاحة عادة وماذا آان ٣٫٣

 ؟)اإلدارة الحكومية واألسواق وإنتاج الحيوانات والخدمات الصحية
 ما هي الموارد المتوفرة وخصوصًا استراتيجيات التكيف الذي يقوم بها السكان األصليون؟ ٣٫٤
السلبية ما هو تاريخ االستجابة للكوارث في المنطقة المتضررة وآل من الخبرات اإليجابية و ٣٫٥

 والدروس المستفادة؟
ربما تكون هناك حاجة إلجراء مزيد من التقيييمات التفصيلية لهذه (ما هو السياق الحالي  ٣٫٦

تمثل هذه ). انظر الفصول التقنية أدناه( التقنية المنتقاة خياراتالقضايا وذلك يتوقف على ال
 ؟)في مواقف النزاع) "افتراضات قاتلة"وفي بعض الحاالت (األسئلة المحددة أهمية خاصة 

 ما هي حالة االتصاالت؟ ٣٫٦٫١
 ما الموقف األمني؟ ٣٫٦٫٢
حقوق الوصول؛ صراع (ما هي التداعيات المترتبة على انتقال الماشية والهجرة  ٣٫٦٫٣

 ؟)محتمل
 ما هي قضايا الحماية الرئيسية التي تواجه أصحاب الماشية؟ ٣٫٦٫٤
 ؟)الطرق والنقل(ما هي البنية األساسية الحالية  ٣٫٦٫٥
  عابرة للحدود؟هل هناك أي قضايا ٣٫٦٫٦
أو القوانين التي تؤثر على التدخالت المرتبطة /ما هي القيود الخاصة بالسياسات و ٣٫٦٫٧

على سبيل المثال تنقالت الماشية أو الحذر على الصادرات؛ قوانين (بالماشية 
الذبح؛ سياسات الضرائب، تشريعات الترخيص، تنسيق وآاالت اإلغاثة، 

 السياسات التنظيمية ألصحاب مصالح السياسات الوطنية إلدارة الكوارث،
 ؟)رئيسيين

تعوق أي نوع من التدخالت " افتراضات قاتلة"هل أي من اإلجابات الواردة أعاله يعد : نقطة ختامية/نتيجة
على سبيل المثال الوضع األمني يعوق أي نوع من التنقل في الوقت الحالي، أو أطراف فاعلة (في المنطقة 

 ؟)يًا للسكان المتضررينآخرون يوفرون دعمًا آاف
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  مناهج التقييم2-2مرفق 

 :يمكن أن تشمل مناهج التقييم التشارآي ما يلي
يمكن أن يكون من السهل نسبيًا مالحظات مؤشرات رئيسية مثل حالة :  مالحظة •

الماشية، وتدهور الموارد الطبيعية، نفوق الماشية، وأثر الطوارئ على البنية 
 .األساسية

بالت مع مخبرين رئيسيين من أصحاب المصالح المؤثرين يمكن أن إن إجراء مقا •
يشمل موظفي منظمة غير حكومية محلية، وموظفين حكوميين، وقادة تقليديين، وقادة 

 .من المجتمع المحلي، وقادة دينيين ومنظمات المجتمع المدني
 مناقشات مجموعات بؤرية مع فئات ضعيفة متضررة مع مراعاة الجنسانية والعمر •

 .اإليدز وغير ذلك من المتغيرات/وحالة اإلصابة بفيروس نقص المناعة
يمكن جمع بيانات آمية لبعض المؤشرات، مثل أسعار الماشية والحبوب : بيانات آمية •

في األسواق المحلية أو األعداد التقديرية لحاالت النفوق باستخدام االستبيانات إذا آان 
 الوقت يسمح بذلك

عية من مندوبين عن السكان المتضررين باستخدام طرق التقييم يمكن جمع بيانات نو •
 : ، تشمل)5-2انظر الجدول ) (PRA-type(التشارآي الريفي 

o  ،رسم خريطة 
o توجه زمني؛ /خط زمني 
o  الجمع النسبي ووضع الدرجات؛ 
o  الترتيب؛ 
o  الوصول إلى أداة الموارد؛ -تحليل الجنسانية  
o  التقويمات اليومية والموسمية؛ 
o فين "رسم "venn البياني؛  

ويمكن استخدامها أثناء مقابالت شبه رسمية تعتمد هذه التقنيات على استخدام 
.أو مناقشات المجموعات البؤرية/المقابالت مع المخبرين الرئيسيين و  

نظرًا لقصر الوقت المتاح إلجراء معظم التقييمات فينبغي االستعانة :  جمع العينات •
ويتضمن . سيطة قائمة على تقنيات الجمع الهادف للعيناتبطرق جمع عينات عاجلة ب

مثل (وفقًا لسمات معينة " نمطية"الجمع الهادف للعينات اختيار مجموعة ممثلة 
أصحاب الماشية المتضررين من الجفاف، وأصحاب الماشية من النساء، وساآني 

 ).قرية متضررة من الفيضان
التقارير الحكومية، واإلحصائيات الصحية ينبغي جمع البيانات الثانوية باالستعانة ب •

ربما . والبيطرية، وتقارير المنظمات غير الحكومية وغير ذلك من الوثائق المتاحة
قامت أيضًا الوآاالت األخرى العاملة في المنطقة بتنفيذ تقييمات أولية أو مفصلة 

انات للطوارئ بما في ذلك تقييمات أوجه الضعف، والتي تعد مصدرًا مفيدًا للبي
، حيثما توفرت، معلومات EWSsآما يمكن أن توفر أنظمة اإلنذار المبكر . الثانوية
آما يمكن أن يكون أصحاب المصالح أنفسهم مصادر مفيدة لمعلومات رئيسية .  مفيدة

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

يد تقديرات لخطوط أساس من خالل استدعاء الفئات السكانية ذلك، يمكن تحد
مثل الجمع النسبي أو (المتضررة باستخدام الوسائل النوعية الموضحة أعاله 

إلى " المعتادة"التوجهات الزمنية لتحديد التغييرات في توفر التغذية من األوقات 
 ")الطوارئ"أوقات 
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نظام /دة، مثل صور القمر الصناعييمكن أيضًا أن تكون البيانات المكانية مفي •
 . ، رسم خرائط لمواضع تواجد المياه، وما إلى ذلك)GIS(التصوير الشامل 

 آيف يمكن استعمال بعض أدوات جمع البيانات من نوع طرق التقييم 5-2يوضح الجدول 
 . لالوارد أعاله في التقييمات األولية للطوارئ الواردة في هذا الفص (PRA)التشارآي الريفي 

  تطبيق المناهج التشارآية في التقييمات5-2جدول 
 التقييم المنهج

 قائمة مرجعية
 الموضوع

 األعمار والموسمية/أدوار الجنسانية 5-1 موسمي/تقويم يومي
  الوصول -تحليل الجنسيانية 

 إلى أدوات الموارد انظر 
Pasteur, 2002( 

 متابعة الجنسانية والوصول إلى الموارد 1-5

 5-2 لخرائطرسم ا
2-7 
  
2-7 
  
2-6-4 
2-9 
2-10 

 مدى المنطقة المتضررة 
" العادية"الخدمات والمرافق الخاصة باألوقات 

 والطوارئ 
المراعي، ):  قبل وبعد(رسم خريطة للموارد الطبيعية 

 الماء، التنقالت
 مجموعات ضعيفة متضررة

 األثر على البيئة 
 تغييرات موسمية 

 4-2 توجه زمني/خط زمني
2-8 
2-8 
2-8 
2-8 

 مراحل الطوارئ 
 توجهات مبيعات الماشية 
 توجهات أسعار الماشية 
 توجهات إنتاجية الماشية 

 توجهات أمراض الماشية 
 ٤-١, ٣-١ الجمع النسبي 

٦-٢ 
٦-٢ 
٨-٢ 

 الغذاء /مصادر الدخل
 تغييرات في الوضع التغذوي 

 تغييرات في األمراض البشرية 
 وأسعارها وإنتاجيتها تغييرات في مبيعات الماشية 

 4-1, 3-1 وضع الدرجات /الترتيب
2-8 
3-5 

 الغذاء /مصادر الدخل
 حالة الماشية مراضتها وأمراضها
 تاريخ االستجابة السابقة وفعاليتها 

 ) لتحديد االستهداف(السكان المتضررون  6-2 ترتيب الثروات 
 6-1  البياني venn" فين"رسم 

3-1 ,3-2 
  المعتادة وعالقاتهااألدوار المؤسسات

 األطراف الفاعلون الرئيسيون والتنسيق

 .  واردة في مراجع هذا الفصلPRAمزيد من المعلومات عن منهجيات 
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 )  PRIM( مصفوفة تحديد االستجابات التشارآية ٣-٢مرفق 

  للطوارئ مفاجئة الحدوث) PRIM(مصفوفة تحديد االستجابات التشارآية 6-2جدول 
 مراحل الطوارئ أهداف سبل العيش

مساعدة  تدخالت تقنية 
 عاجلة

حماية 
 األصول

إعادة بناء 
 األصول

اآلثار التي تلي
 تعاٍفتعاف مبكرالحدث مباشرة

       تصفية الماشية

       خدمات بيطرية

       تغذية

       ماء

       مأوى

       توفير الماشية

 للطوارئ بطيئة الحدوث) PRIM(ارآية مصفوفة تحديد االستجابات التش7-2جدول 
 مراحل الطوارئ أهداف سبل العيش

مساعدة تدخالت تقنية 
 عاجلة

حماية 
 األصول

إعادة بناء 
 تعاٍف طوارئ إنذار تأهب األصول

       تصفية الماشية
خدمات 
        بيطرية

        تغذية
        ماء

        مأوى
        توفير الماشية

 
 : حظاتمال

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

 بعض الفوائد  ***
 غير مناسب جدًا/فوائد قليلة للغاية  *

 مناسب/فوائد**** 
 فوائد قليلة  **

 غير مناسب  غير منطبق
 :مراحل الطوارئ

 توقيت مناسب للتدخل  
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 مقدمة

 أهمية المعايير المشترآة

يعرض هذا الفصل ثمانية معايير أساسية يشترك فيها آل من التدخالت الخاصة بالماشية 
االستجابة ) 3التقييم المبدئي؛ ) 2المشارآة؛ ) 1: المعايير هيهذه . الموضحة في الفصول القادمة

الدعم التقني ) 6الرصد والتقييم واألثر على سبل العيش؛ ) 5االستهداف؛ ) 4والتنسيق؛ 
المناصرة ) 8التخطيط للطوارئ، واالستعداد واالستجابة المبكرة؛ ) 7وصالحيات الوآاالت؛ 

 . والسياسات
شترآة بكل من التدخالت الخاصة بالماشية الموضحة في الفصول وترتبط هذه المعايير الم

سوف تستطيع الوآاالت عن طريق المعايير الموصوفة هنا دعم إنجاز . األخرى وتكملها آلها
ينبغي أن يرجع القارئ أيضًا إلى دليل إسفير لمزيد من . المعايير الموصوفة في الفصول األخرى

نية وآذلك معايير منظمة شراآة المساءلة اإلنسانية المعايير العامة لالستجابة اإلنسا
“Humanitarian Accountability Partnership” وعالمات المساءلة في العمل اإلنساني 

 ).HAP, 2007انظر (

 روابط لفصول أخرى

من المهم قراءة هذا الفصل أوًال قبل االنتقال إلى الفصول التقنية لالطالع على أنواع محددة 
 .الخاصة بالماشيةللتدخالت 

 أوجه ضعف وقدرات المجتمعات المتضررة من الكوارث

يوضح دليل إسفير أنه من الممكن أن تكون فئات معينة من السكان قابلة للتأثر بصفة خاصة أثناء 
تشمل هذه الفئات النساء واألطفال وآبار السن والمعاقين واألشخاص المتعايشين مع . الكوارث

يمكن أن تكون الماشية أحد األصول . يدز واألقليات العرقية أو الدينيةاإل/فيروس نقص المناعة
النافعة لهذه الفئات، على سبيل المثال األغذية المستمدة من الماشية مثل الحليب والبيض تمثل 

آما يمكن أن . فائدة غذائية مرتفعة وتعد غذاء مهمًا لألطفال والنساء في مرحلة الحمل والرضاعة
ت التحميل مثل الحمير في نقل النساء لجلب المياه أو الوقود أو نقل البضائع إلى تساعد حيوانا

 .السوق
إن التقييم المبدئي للتدخالت الممكنة الخاصة بالماشية البد أن يولي اهتمامًا خاصًا باستخدامات 
 لفئات المستضعفة للماشية وقدراتها على إدارة الماشية أو الوصول إلى منتجات الماشية أو

في بعض المجتمعات تتباين ملكية الماشية وفقًا للثروة والجنسانية، والبد أن يضمن . خدماتها
من الممكن أن تستفيد . تصميم التقييم والبرنامج التعرف على الفئات المستضعفة بصفة محددة

ة فئات مختلفة من أنواع المساعدات المختلفة مما يزيد من تعقيد البرامج وحجم الخبرة المؤسسي
 . المطلوبة لتقديم البرنامج

في الوقت نفسه، تمتلك المجتمعات المستفيدة إمكانياتها الخاصة التي يمكن أن تستخدمها في 
وتشمل هذه القدرات أو اإلمكانيات معرفة السكان األصليين . االستجابة لوضع الطوارئ

آما يمكن أن تلعب . يةومهاراتهم وخصوصًا فيما يتعلق بإنتاج الماشية وإدارة الموارد الطبيع
المؤسسات القومية والمؤسسات المحلية دورًا مهمًا في التجاوب مع الكوارث مما ييسر مشارآة 

 .المجتمع وإدارة التدخالت
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ويمكن أن يؤدي استخدام المناهج التشارآية أثناء التقييم إلى سرعة تحليل الفئات المستضعفة 
 السكان األصليين ومهاراتهم التي يمكن عليها بناء وآذلك التعرف على قدرات) القابلة للتأثر(

 .التدخالت الخاصة بالطوارئ

 المعايير الدنيا

 مشارآة: 1المعيار المشترك 
يشارك السكان المتضررون من الكارثة مشارآة فعالة في تقييم البرنامج الخاص بالماشية وتنفيذه ومتابعته 

 .وتقديره

 مؤشرات أساسية

جموعات الفرعية والفئات المستضعفة في السكان وتبليغهم بإجراء يتم تحديد جميع الم •
محتمل، ويتم تشجيعهم على المشارآة في التقييم ) أو أآثر من تدخل(تقييم وتدخل 

انظر المالحظة (والرصد والتقدير ) 2 و 1انظر المالحظة التوجيهية (والتنفيذ 
 ).3التوجيهية 

 والممارسات الصحية واستراتيجيات التكيف يتم توثيق إنتاج الماشية المحلي والوعي •
انظر (وخدمات الماشية الموجودة من قبل واستخدامها لضمان استدامة المدخالت 

 ).4المالحظة التوجيهية 
انظر المالحظة التوجيهية (تقوم التدخالت على فهم األعراف االجتماعية والثقافية  •

5 .( 
أو فئات /اهج مع ممثلي المجتمع وُتناقش مدخالت البرنامج المخططة وتنفيذ المن •

انظر (المجتمع التي تمثل المجموعات الفرعية والفئات المستضعفة في السكان 
 ). 6المالحظة التوجيهية 

 مالحظات توجيهية

يتطلب التحديد الفعال وتصميم التدخالت الخاصة بالماشية وتنفيذها : تمثيل الفئات .١
وعات المهمشة أو المستضعفة التي تربي مشارآة المجتمع المحلي، بما في ذلك المجم
عادة ما تتباين االستخدامات الفعلية أو . الماشية أو تستفيد منها أو من منتجاتها

المحتملة للماشية وملكيتها بين المجتمعات وفقًا لعوامل الثروة أو الجنسانية أو عوامل 
 حيث الثروة ومن ثم، فالتقييم المبدئي ينبغي أن يغطي ملكية الماشية من. أخرى

والجنسانية، ويصيغ فهمًا للكيفية التي يمكن بها استهداف التدخالت لمجموعات مختلفة 
رغم أن األشخاص األآثر ثراء قد يمتلكون حيوانات . من خالل آثار محتملة مختلفة

أآبر حجمًا مثل المواشي أو اإلبل ويطلبون مساعدة بشأن هذه الحيوانات، فمن الممكن 
الت األفقر التي تعولها إناث تلقي مساعدة بشأن الضأن والماعز أو أن تفضل العائ

تحتاج الوآاالت أن تكون حساسة لرصد هذه االختالفات وتضمن . الدواجن أو الحمير
مثل قضايا اإلمكانيات (ينبغي مراعاة العوائق . التمثيل المناسب لمختلف الفئات

 دون مشارآة النساء والفئات التي تحول) والمهارات واألمان والقضايا الثقافية
 . المستضعفة األخرى عند مرحلتي التقييم والتنفيذ
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 تعني المشارآة أن المجتمعات المتضررة لها حق LEGSبالنسبة لـ : أنواع المشارآة .٢
. المشارآة في البرنامج ويمكن أن تساهم مساهمات فكرية تحسن من الفعالية والكفاءة

ختيار نوع تدخالت الطوارئ وتصميمها في آذلك تستطيع المجتمعات ممارسة ا
المشترك أن المعرفة والمهارات المحلية هي " المشارآة"يدرك معيار . منطقتها

آما يدرك هذا المعيار . موارد ذات قيمة لوآاالت اإلغاثة وينبغي استخدامها بفعالية
ن فوائد المشترك بأنه على األرجح أن تسفر البرامج القائمة على المشارآة الفعالة ع

آما أن مشارآة المجتمع في االستهداف بصفة عامة تكون وسيلة . أو خدمات مستدامة
رغم وجود تحديات ).  أدناه4انظر المعيار (فعالة لضمان التوزيع المناسب للفوائد 

مهمة أمام تحقيق هذا المستوى من المشارآة خصوصًا في الكوارث مفاجئة الحدوث، 
 إذ يعكس المنهج القائم على LEGSهداف الرئيسية لـ فإن المشارآة تبقى أحد األ

 .الحقوق والروابط التي تربطه باالستدامة طويلة األجل لألنشطة
يعد االهتمام بمشارآة المجتمع في رصد التدخالت الخاصة : المساءلة والمشارآة .٣

وسيلة مهمة لتحسين المساءلة المحلية للوآاالت ) M&E(بالطوارئ وتقييمها 
: 5 انظر أدناه المعيار المشترك - واألطراف الفاعلة في المجال اإلنساني اإلنسانية

 .الرصد والتقييم واألثر على سبل العيش
غالبًا ما تمتلك المجتمعات التي تعتمد اعتمادًا آبيرًا على الماشية معرفة : االستدامة .٤

محلية مفصلة عن إدارة الماشية وصحتها مما يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في 
آما أنه على األرجح ما تنشأ الخدمات أو المدخالت . المشروعات الخاصة بالماشية

المستدامة من استجابات الكوارث حينما تعزز هذه االستجابات المشارآة وتعترف 
بالمعرفة والمهارات المحلية وتبنى على استراتيجيات السكان األصليين في التكيف 

في حالة القيام بتدخالت خاصة . تقويتهاواستخدام الخدمات واألنظمة السابقة و
بالماشية، تحتاج الوآاالت إلى أن تدرك بصفة خاصة أنه عند تنفيذ عمليات اإلغاثة 

 .بمعزل عن مقدمي الخدمات الخاصة المحليين، فإن األنظمة المحلية تعاني
لى للمعتقدات والممارسات الثقافية والدينية تأثير ع: األعراف االجتماعية والثقافية .٥

قد يبدو استعمال أنواع معينة . ملكية الماشية واستعمال منتجات الماشية واستهالآها
من الحيوانات أو األغذية المستمدة من الحيوان مناسبة وعملية من وجهة نظر 
. القادمين من خارج المجتمع، بيد أنها قد تكون موضع رفض بسبب عادات محلية

 ممارسات جديدة، فإن هذه العملية غالبًا ما ورغم أن البشر ال يرفضون دائمًا تبني
تستغرق وقتًا وتتطلب دعمًا من العاملين في الوآاالت الذين لديهم خبرة طويلة في 

في حالة الحاجة إلى تدخل عاجل، فإن فهم األعراف االجتماعية . المجتمعات المعنية
 .والثقافية يساعد على ضمان أن تكون التدخالت مناسبة

يمكن أن تؤدي المؤسسات العرفية أو المؤسسات المحلية دورًا رئيسيًا : فئات المجتمع .٦
ويمكن أن يتراوح هذا من تحديد المستفيدين . في التدخالت الخاصة بالكوارث

المستضعفين حتى تصميم التدخالت وإدارتها إلى المشارآة في رصد وتقييم 
(M&E)فية غالبًا ما تؤدي فيما يتعلق بالماشية، فإن المؤسسات العر.  المبادرات

تعد . دورًا رئيسيًا في إدارة الموارد الطبيعية بما في ذلك المراعي والموارد المائية
مشارآة هذه الفئات في التدخالت الخاصة بالماشية بصفة عامة أحد العوامل 

 . الضرورية لضمان استدامة األنشطة آما أنها مساهمة إيجابية في سبل العيش

  تقييم مبدئي:2المعيار المشترك 
يتيح التقييم فهمًا للدور الذي تلعبه الماشية في سبل عيش مختلف الفئات االجتماعية االقتصادية في السكان، 
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وتحليًال لطبيعة الطوارئ ومداها ويوفر تصورًا للتدخالت المناسبة من حيث عالقتها بالسياق التشغيل وسياق 
 .الفعلالسياسات ومقدمي الخدمة واألنظمة الموجودة ب

 مؤشرات أساسية

 ويستعين باالستقصاء 2يغطي التقييم الموضوعات الرئيسية الموضحة في الفصل  •
التشارآي المنظم الذي يجريه اإلخصائيون المدربون ويضيف إلى ذلك نتائج البيانات 

 ).1انظر المالحظة التوجيهية (التقنية السابقة الوجود في حالة توفرها 
ًا لفئات السكان الفرعية والفئات المستضعفة في المجتمع يتم تصنيف النتائج وفق •

 . المتضرر من الكارثة
ويراجع التقييم قدرات السلطات المعنية على حماية السكان في المنطقة الخاضعة  •

لصالحياتها ويشمل تحليًال لبيئة التشغيل وحماية تداعيات التدخالت المختلفة الخاصة 
 ). 2هية انظر المالحظة التوجي(بالماشية 

يصف التقييم بوضوح مقدمي خدمات موجودين بالفعل ويوضح ما إذا آانت التدخالت  •
ستنجح مع هذه األطراف الفاعلة ويحدد استراتيجية خروج تهدف إلى تحقيق أقصى 

 ).3انظر المالحظة التوجيهية (استخدام مستدام للخدمات واألسواق المحلية 
ت واللوائح التي تؤثر على سبل العيش أو قد تحول يشمل التقييم تحليًال عاجًال للسياسا •

دون تنفيذ تدخالت معينة ويراجع قدرات األجهزة التنظيمية المحلية على إنفاذ القواعد 
 ). 4انظر المالحظة التوجيهية (واللوائح الرسمية 

 مالحظات توجيهية

 ، التقييم واالستجابة، الموضوعات2يستعرض الفصل : موضوع ووسائل التقييم .١
، طبيعة الطوارئ ومداها، ودور الماشية في سبل العيشالرئيسية للتقييم، فيغطي 

 على قوائم مرجعية للتقيم 2 ومراجع الفصل 1-2يحتوي المرفق . وتحليل الموقف
 .ومصادر لمزيد من المعلومات

أصول الماشية قيمة وقد تتسبب ملكية الماشية وإدارتها في تعريض : الحماية .٢
إن تحليل أجواء األمان المحلي من . العنف أو الخطف أو االنتهاكاألشخاص لمخاطر 

حيث تأثيرها على أنماط امتالك الماشية وآذلك التاريخ القريب ألحداث نهب الماشية 
أو مهاجمتها، وممارسات تربية الحيوانات والحاجة إلى وصول الحيوانات إلى هذه 

نشطة التي تنطوي على مخاطر الخدمات أو األسواق يجب أن يبرز الممارسات أو األ
وتشمل هذه المخاطر نقل الماشية إلى مراٍع أو مواضع مياه غير آمنة أو . مرتفعة

استخدام مراٍع بها ألغام أو تحتوي على مواد غير ُمفجرة أو وضع الماشية ليًال في 
أماآن غير محمية، أو تربية أنواع من الماشية قد تكون مستهدفة من مجموعات 

نبغي أن يحلل التقييم أيهما أرجح بين الفوائد المحتملة لسبل العيش المترتبة ي. مسلحة
على زيادة امتالك الماشية أو الوصول إلى منتجات الماشية والمخاطر التي تنطوي 

في بعض الحاالت يمكن تعديل ممارسة اإلدارة التقليدية للماشية من . عليها الحماية
 الفئات المستضعفة بصفة خاصة في هذه العملية ينبغي استهداف. أجل تعزيز الحماية

 .التقييمية من أجل ضمان تحديد مواضع احتياجهم للحماية
تعد التدخالت الخاصة بالماشية التي تدعم الخدمات : الخدمات واألسواق المحلية .٣

يشمل مقدمو . واألسواق المحلية جانبًا مهمًا لتخطيط البرامج القائمة على سبل العيش
محليون ممولي أغذية الماشية والمياه، واإلخصائيين البيطريين، ومساعدي الخدمة ال
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انظر (آجزء من تحليل الموقف . الخدمات البيطرية، وتجار الماشية، وناقلي الماشية
، ينبغي أن يوضح التقييم هؤالء األطراف الفاعلين وقدراتهم الحالية )1-2المرفق 
 غير الكامل لخدمات الماشية، تحدث في بعض األقطار وبعد التخصيص. والمحتملة

منافسة العاملين في القطاعين العام والخاص مما يقود الشرآاء الحكوميين للتقليل من 
 .من دور القطاع الخاص

من الممكن أن تعوق السياسات واللوائح الوطنية أو تدعم أنواعًا : السياسات واللوائح .٤
قطار ال يحظى العاملون في مجال في بعض األ. معينة من التدخالت الخاصة بالماشية

صحة الحيوان الذين يعملون في المؤسسات المجتمعية باالعتراف أو ربما يقتصر 
وفي بعض الحاالت . تعاملهم على مجموعة محدودة للغاية من العقاقير البيطرية

األخرى يمكن أن يتسبب النظام المحلي للضرائب أو الجمارك أو البيروقراطية في 
البد أن يقوم تحليل الموقف بتقييم . تجابات السريعة القائمة على السوقإعاقة االس

السياسات واللوائح، ولكنه البد أن يحدد التنفيذ المرجح لهذه اللوائح في أي حالة 
طوارئ نظرًا ألن اختبار مناهج جديدة في سياق طوارئ يمكن إلى حد ما أن يوفر 

 في بعض الطوارئ خصوصًا الطوارئ .براهين على الحاجة إلى تغيير في السياسات
المرتبطة بنزاع، فإن الحكومة أو أطراف عاملين آخرين يؤثرون على السياسات 

وتشمل . الرسمية أو غير الرسمية بغرض إحداث أثر سلبي على سبل عيش المدنيين
األمثلة ذات الصلة بالماشية القيود على االنتقال عبر الحدود، أو غلق األسواق أو 

والتحليل المبدئي لهذه السياسات يمكن أن .  المتعمد للمجتمعات من األصولالتجريد
: 8انظر أيضًا المعيار المشترك (يساعد الوآاالت على تحديد أنشطة السياسات 

 ).المناصرة والسياسات

 االستجابة والتنسيق: 3المعيار المشترك 
 للتدخالت اإلنسانية األخرى التي تهدف إلى إنقاذ يتم تنسيق التدخالت المختلفة الخاصة بالماشية وتعد تكميلية

 . حياة البشر وسبل العيش وأال تعوق األنشطة المباشرة المصممة لحماية حياة البشر

 مؤشرات أساسية

في حالة تعرض حياة البشر للخطر، فإن التدخالت الخاصة بالماشية ال تعوق  •
 ). 1ظر المالحظة التوجيهية ان(االستجابات اإلنسانية الهادفة إلى إنقاذ حياتهم 

يتم تنسيق التدخالت الخاصة بالماشية لضمان تناغم المناهج بين الوآاالت ووفقًا  •
 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (الستراتيجيات تنفيذ متفق عليها 

في حالة عجز وآالة ما عن إجراء تقييم للماشية أو االستجابة الحتياجات خاصة  •
ذا القصور لوآاالت أخرى ربما تكون لديها القدرة على القيام بالماشية، فإنها تبلغ ه

 ). 3انظر المالحظة التوجيهية (باستجابات خاصة بالماشية 
وبقدر اإلمكان، يتم تكميل التدخالت الخاصة بالماشية مع األنواع األخرى للمساعدة  •

نظر ا(اإلنسانية لتحقيق أقصى أثر وضمان االستعمال الفعال للموارد المشترآة 
 ). 4المالحظة التوجيهية 

يقوم أصحاب المصالح بترتيب أولويات التنسيق بما في ذلك تناغم مناهج المانحين  •
انظر (والحكومة لكل من استجابات الطوارئ ومبادرات التنمية األطول أجًال 

 ). 5المالحظة التوجيهية 
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 مالحظات توجيهية

 في أي آارثة هو تقديم مساعدة تعمل لعل أآثر االحتياجات إلحاحًا: أولويات إنسانية .١
ينبغي أال يتسبب تقديم المساعدة الخاصة . على إنقاذ حياة المتضررين من البشر
وهذا يعني من الناحية العملية أنه في حالة . بالماشية في إضرار أو إعاقة هذه المعونة

إنه على محدودية االنتقاالت أو االتصاالت أو الموارد األخرى في حالة الطوارئ، ف
فريق العمل والمدخالت المعنية بالمواشي اتباع المدخالت الخاصة بالغذاء والمأوى 

على سبيل المثال، ينبغي أن . والماء والصحة المطلوبة لمساعدة األشخاص المحتاجين
تقوم برامج توصيل المياه إما بتوفير احتياجات الناس وماشيتهم في آن واحد أو 

جودة المياه لكل من الفئتين مع االحتفاظ بالمصادر استخدام مستوى مختلف من 
 .األفضل جودة لالستهالك اآلدمي وتوزيع المصادر ذات الجودة األقل على الماشية

على ضوء مجال التدخالت الممكنة الخاصة بالماشية في الطوارئ والحاجة : التنسيق .٢
عيفة، يصبح إلى تكييف التدخالت لتتناسب مع فئات سكانية محددة أو مجموعات ض

في حالة تقديم وآاالت مختلفة ألنواع مختلفة من الدعم، . تنسيق االستجابات أمرًا مهمًا
فالبد من تنسيق هذا األمر على نحو يحول دون حدوث تكرار ويضمن عدم إغفال 

ويصبح هذا أمرًا في غاية الضرورة في حالة الحاجة إلى استجابة . نوع مهم من الدعم
ع بين الغذاء والمياه والصحة نظرًا ألن اإلخفاق في تقديم أحد خاصة بالماشية تجم

على سبيل المثال، يمكن تغذية . أنواع الدعم يهدد فعالية أنواع الدعم األخرى
عندما تقدم . الحيوانات وإرواء عطشها ولكنها عندئذ تموت بسبب اإلصابة باألمراض

فالبد أن يضمن التنسيق تناغم الوآاالت المختلفة دعمًا مشابهًا في مجاالت مختلفة، 
على سبيل المثال، إذا قامت وآاالت تغطي مناطق . المناهج والتوافق في التخطيط

متقاربة بوضع أسعار شراء مختلفة للماشية التي يتم تصفيتها، فسيميل األشخاص إلى 
في حاالت الطوارئ بطيئة . نقل الماشية إلى المنطقة ذات أسعار الشراء األعلى

مثل الجفاف، ينبغي أن يكون أحد جوانب جهود التنسيق هو تعزيز تتابع الحدوث 
آذلك البد من تنسيق التدخالت الخاصة بالماشية مع . التدخالت وفقًا لمرحلة الجفاف

وهذا التنسيق يمكن أن يؤدي إلى تخطيط مشترك ومشارآة . األنواع األخرى للمعونة
 في 2-3 و1-3انظر دراسات الحالة  (فعالة للموارد والمرافق مع القطاعات األخرى

 ).فصل دراسات الحالة
التقييم واالستجابة الخاصة بالماشية القائمة على سبل العيش يعد : القدرة والخبرة .٣

فالوآاالت . مجاًال متخصصاًً ولن تمتلك آل الوآاالت الخبرة الالزمة بين فرق عملها
جوز أن تتطلب استجابات خاصة التي تفتقر إلى الخبرات الكافية في المواقف التي ي

 .بالماشية ينبغي أن تسعى لطلب مساعدة وآاالت أخرى
في معظم األزمات اإلنسانية تجرى : استجابات متكاملة ومشارآة متكاملة للموارد .٤

بقدر اإلمكان، ينبغي إحداث تكامل بين التدخالت . مجموعة من التدخالت في آن واحد
على سبيل .  لتحقيق أقصى استفادة من المواردالخاصة بالماشية والقطاعات األخرى

المثال، يمكن تحميل الشاحنات التي توصل إمدادات اإلغاثة أثناء رجوعها بالماشية 
آجزء من برنامج تصفية الماشية، استخدام الثالجات في تخزين العقاقير اإلنسانية 

 إنشاء أماآن والحيوانية على حد سواء، استخدام المواد المتخلص منها والتالفة من
 .إيواء البشر في إنشاء أماآن إيواء للحيوانات

اتضح من الخبرة أن التنسيق بين الوآاالت المنفذة : ترتيب أولويات التنسيق .٥
والمانحين والحكومات أمر حيوي لفعالية االستجابة اإلنسانية، ولكن هذا التنسيق 

حين والحكومات على المان. يتطلب تخصيص الوقت والعاملين من جميع الشرآاء
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مسئولية فهم التداعيات المترتبة على استجابات الطوارئ التي يدعمونها وأوجه 
من الممكن أن يساعد تكوين مجموعات عاملة تختص بمناطق . ارتباطها بسبل العيش

أو آوارث معينة على تحقيق التناغم بين المناهج واألدوار والمسئوليات المتفق عليها، 
على سبيل المثال، يمكن . ل العيش ومبادرات التنمية المتواصلةوإنشاء روابط مع سب

يقتضي الوضع المثالي أن يكون ذلك على (إلنشاء منتدى تنسيقي لتصفية الماشية 
أن ييسر ) المستوى الوطني، ويتكرر على مستوى المنطقة والمستويات األخرى

حسب التوزيع الجغرافي التناغم بين استراتيجيات التنفيذ، وتحديد الوآاالت الرئيسية 
يمكن أن يكون انسجام المناهج . أو التخصص، والتواصل المتوافق مع المستفيدين

أمرًا ذا أهمية خاصة في تقديم الخدمة البيطرية حيث يمكن أن يتسبب االختالف في 
السياسات المعنية باسترداد التكلفة في تقويض التدخالت وإحداث ارتباك بين 

ن يكون المانحون في وضع جيد أو ربما يشترطون تناغم المناهج يمكن أ. المستفيدين
 .التي تقوم بها الوآاالت المنفذة لتحقيق فائدة المجتمعات المتضررة

 االستهداف: 4المعيار المشترك 
تقديم المساعدة الخاصة بالماشية بصورة عادلة تخلو من المحاباة بناء على استخدامات واحتياجات مختلف 

 .ماشية وفقًا لفئاتهم االجتماعية االقتصاديةمستخدمي ال

 مؤشرات أساسية

تقوم معايير االستهداف على فهم االستعماالت الفعلية أو المحتملة للماشية بواسطة  •
المجموعات المستضعفة، ويتم وضع تعريفات واضحة لهذه المعايير ونشرها على 

 ). 1انظر المالحظة التوجيهية (نطاق واسع 
على آليات االستهداف واالختيار الفعلي للمستفيدين مع المجتمعات وذلك يتم االتفاق  •

 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (يشمل ممثلين عن الفئات المستضعفة 

 مالحظات توجيهية

ينبغي صياغة معايير االستهداف مع ممثلين عن المجتمع، وينبغي : معايير االستهداف .١
ة بواسطة فريق عمل الوآالة وفقًا لما تم تغذيتها بمعرفة مسبقة للفئات المستضعف

وفي المجتمعات التي تعتمد على الماشية اعتمادًا . التوصل إليه أثناء التقييم المبدئي
آبيرًا عادة ما تتواجد أنظمة دعم اجتماعي محلية لدعم األفراد أو الفئات المستضعفة 

تستطيع فئات .  االجتماعيةوفقًا لمعايير محلية تتعلق بالثروة أو الجنسانية أو العالقة
المجتمع المحلي، إذا آان ذلك مناسبًا ومجديًا، المساعدة في وضع نظام استهداف يقوم 

 . على مناهج السكان األصليين
لضمان الشفافية وعدم المحاباة أثناء اختيار المستفيدين، ينبغي : آليات االستهداف .٢

أو فئات /لمجتمع األوسع نطاقًا واالتفاق على إحدى آليات االستهداف مع ممثلين من ا
ستتباين اآلليات من مكان آلخر، ولكن من الممكن أن تشمل . مستضعفة معينة

. اجتماعات عامة يتم خاللها شرح معايير االستهداف واتمام عملية االختيار الفعلي
بينما قد يكون هذا االختيار العلني في مجتمعات أخرى غير مناسب ألسباب اجتماعية 

بيد أنه بصرف النظر عن اآلليات المستخدمة، ينبغي شرح عملية . افيةأو ثق
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االستهداف بوضوح وبقدر إمكان المجتمعات المستفيدة وذلك لتجنب المخاوف بشأن 
 . التوزيع غير العادل للفوائد والعمل على ضمان المساءلة والشفافية

 المتابعة والتقييم واألثر على سبل العيش: 5المعيار المشترك 
يتم تحليل المتابعة والتقييم واألثر على سبل العيش بهدف فحص التنفيذ وتنقيحه حسب الضرورة واستخالص 

 . الدروس للتخطيط المستقبلي

 مؤشرات أساسية

انظر ( في أسرع وقت ممكن أثناء التنفيذ M&Eيتم وضع نظام للرصد والتقييم  •
 ). 1المالحظة التوجيهية 

 على مشارآة المجتمعات المستفيدة بقدر ما آان M&Eم تقوم أنظمة الرصد والتقيي •
 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (مجديًا ومناسبًا 

انظر (ُينفذ الرصد بمعدل يكفي للتقصي العاجل للتغييرات المطلوبة وتعديل التنفيذ  •
 ). 3المالحظة التوجيهية 

لتي يميزها يربط نظام الرصد آًال من مؤشرات التقدم التقني ومؤشرات األثر ا •
المستفيدون؛ وُتقاس مؤشرات األثر بواسطة المستفيدين العاملين مع فريق عمل 

 ). 4انظر المالحظة التوجيهية (الوآالة 
ُيجرى التقييم بالرجوع إلى األهداف الموضوعة للمشروع ويربط بين قياس  •

 ). 4ة انظر المالحظة التوجيهي(المؤشرات التقنية والمؤشرات التي يحددها المجتمع 
انظر المالحظة (يتم تقييم األثر وفقًا للتغييرات في سبل عيش المجتمع المتضرر  •

 ). 5التوجيهية 
عند مشارآة وآاالت متعددة في التدخالت الخاصة بالماشية، يتم إجراء توحيد قياسي  •

 إلتاحة قياس األثر والتقدم على مستوى البرنامج؛ يتم M&Eألنظمة الرصد والتقييم 
 بين جميع األطراف الفاعلة المعنية وذلك يشمل فئات المجتمع M&Eقارير مشارآة ت

 ). 6انظر المالحظة التوجيهية (والجهات المنسقة 
انظر المالحظة التوجيهية (تيسر أنظمة الرصد والتقييم تعلم جميع أصحاب المصالح  •

7 .( 

 مالحظات توجيهية

خه عن األثر الواقع على سبل ال ُيعرف الكثير حتى تاري: الرصد والتقييم آأولوية .١
عيش البشر في العديد من التدخالت الخاصة بالماشية التي تم تنفيذها آجزء من 

وأحد أسباب هذا أن نظام الرصد . االستجابة اإلنسانية على مدى العقود القليلة الماضية
 لمشروعات إغاثة الماشية ال يوضع موضع االعتبار بصورة آاملة M&Eوالتقييم 

. تصميم المشروع، آما أنه يكون سيئ التصميم أو غير ممول بصورة جيدةأثناء 
ورغم أن الطوارئ المفاجئة الحدوث يمكن أن تعوق االنتباه للرصد والتقييم أثناء 
مرحلة تصميم التدخل، فإن العديد من التدخالت الخاصة بالماشية تتعلق باألزمات 

المواقف، عادة ما يتوفر وقت آاٍف وفي هذه . البطيئة الحدوث أو الطوارئ المعقدة
يمكن أن تتوفر خطوط األساس .  مناسب للتدخالتM&Eإلجراء رصد وتقييم 
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أو يمكن في ) مثل تقييمات أوجه الضعف(للرصد والتقييم من وثائق موجودة بالفعل 
حالة عدم توفرها صياغتها من خالل التحليل االستبطاني باستخدام أدوات االستقصاء 

تحتوي المرافق على قوائم مرجعية للرصد والتقييم لكل من الفصول التقنية . التشارآي
 .أدناه

بعد معيار المشارآة المشترك، ينبغي أن تكون التدخالت : الرصد والتقييم التشارآي .٢
فرغم أن أنظمة الرصد التي تتسم بالتشارآية . الخاصة بالماشية تشارآية بقدر اإلمكان

ي أحد سياقات الطوارئ، فإن المشارآة في التقييم وتقييم الكاملة قد ال تكون مجدية ف
األثر أمر حيوي لتعزيز المساءلة وضمان جمع بيانات ذات جودة، نظرًا ألن 

 . مستخدمي الماشية في وضع يسمح لهم بمالحظة أثر التدخالت بمرور الوقت
اشية في يعد الرصد أحد أدوات اإلدارة المهمة أثناء التدخالت الخاصة بالم: الرصد .٣

إنه يتيح للوآاالت تتبع التنفيذ . الطوارئ، رغم أنه غالبًا ما يكون أضعف الجوانب
والنفقات من خالل مقارنته باألهداف وخطط العمل وفي الوقت نفسه ضمان تحديد 

على سبيل المثال، . التغييرات في االحتياجات أو سياق العمل بهدف تحسين التطبيق
ينبغي ) الشراء السريع أو التصفية بالذبح/سواء البيع(في عمليات تصفية الماشية 

رصد أسعار الماشية لضمان أال تتسبب تصفية الماشية في زيادة قابلية التأثر 
وبالنسبة لرصد تقديم الخدمة البيطرية، فمن الممكن االستفادة من ). االستضعاف(

، نية الوصولإمكا:  تطبيق مؤشرات الصحة البشرية المقبولة بصفة عامة، أال وهي
ينبغي أن تشتمل أنظمة الرصد . الجودة، والقبول، وإمكانية تحمل النفقات، واإلتاحةو

. هذه على معلومات تتعلق بأمراض الماشية ومن ثم تساهم في مراقبة األمراض
وتتطلب التدخالت التي تنطوي على توفير الماشية خطوطًا أساسية تفصيلية وأنظمة 

بيانات الرصد . وتنمية القطعان وذلك بهدف تحليل األثررصد لتقييم نمو الماشية 
) للمانحين، والحكومات(المجمع ضرورية للمساءلة لمن هم في المستوى األعلى 

وهذه البيانات مفيدة ). للمجتمعات، والمؤسسات المستفيدة(والمستوى المنخفض 
 . للتقييم

التشارآية في الرصد يمكن أن تستخدم المناهج :  الرصد المحلي ومؤشرات التقييم .٤
يمكن صياغة صورة . والتقييم مؤشرات السكان المحليين للفوائد المستمدة من الماشية
 . دقيقة ألثر المشروع عند ربطه ببيانات رصد أنشطة المشروع

عند إجراء تقييمات لتدخالت خاصة بالماشية في الطوارئ، فإنها : أثر سبل العيش .٥
ذ األنشطة والتقدم المحرز نحو تحقيق األهداف تميل إلى أن تقتصر على قياس تنفي

إذا لم . وإغفال األثر الواقع على أصول الماشية ومن ثم على سبل العيش
األهداف المعلنة للمشروع تغييرات لسبل عيش البشر، فإن التقييمات قد تغفل تتضمن

يمكن أن تشمل هذه اآلثار استهالك الفئات . أثر المشروع على سبل العيش
عفة لألغذية المستمدة من الماشية، أو استخدامات الدخل المتولد عن بيع المستض

الماشية أو منتجاتها، أو الفوائد المستمدة من الوصول إلى حيوانات التحميل، أو 
ينبغي أن تهدف تقييمات . الفوائد االجتماعية مثل الهدايا أو القروض الخاصة بالماشية

ويمكن أن تساعد . ادة هذه الفوائد أو خفضهااآلثار إلى فهم دور المشروعات في زي
المنهجيات المشترآة في تقييم األثر في ضمان جودة النتائج وآذلك زيادة معرفة 

 .المستفيدين ومشارآتهم في تصميم المشروعات في المستقبل
في حالة البرامج التي تتضمن وآاالت متعددة، فإن المناهج الموحدة : مناهج منسقة .٦

قة في التعامل مع الرصد والتقييم تتيح استخالص دروس على مستوى قياسيًا والمنس
يمكن أن تقو م المناهج الموحدة قياسيًا على مجموعة من األهداف أو . نطاق البرنامج
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القضايا أو المسائل الجوهرية المشترآة بين جميع الوآاالت، وفي الوقت نفسه تتيح 
 .تمع في المواقع المختلفةمرونة في استخدام المؤشرات التي يحددها المج

اتضح من الخبرة أنه توجد عادة أخطاء متكررة وعدم تعلم من جانب الوآاالت : التعلم .٧
ينبغي أن ). ProVention, 2007انظر على سبيل المثال (المنفذة في الطوارئ 

يساعد تخصيص آافة أصحاب المصالح للوقت والجهود لرصد وتقييم تدخالت 
ينبغي تصميم أنظمة . س المستفادة على معالجة هذه القضيةالطوارئ ومشارآة الدرو

الرصد والتقييم بحيث تعمل على تيسير هذه العملية التعليمية من خالل مشارآة 
على سبيل المثال التقييم (الوثائق وآذلك المنهجيات التي تدعم التعلم واالستجابة 

ًا مفيدًا للبيانات في دعم يمكن أن تكون أيضًا معلومات الرصد والتقييم مصدر). اآلني
مبادرات المناصرة للتعامل مع قضايا السياسات التي تحد من فعالية استجابات 

 .) أدناه٨انظر المعيار . (الطوارئ القائمة على سبل العيش

 الدعم التقني وقدرات الوآاالت: 6المعيار المشترك 
برات مناسبة تمكنهم من النجاح في تخطيط يمتلك العاملون في مجال إغاثة الماشية مؤهالت واتجاهات وخ
 . وتنفيذ وتقييم برامج قائمة على سبل العيش في سياقات الطوارئ

 مؤشرات أساسية

يمتلك العاملون في مجال الماشية المؤهالت والمعرفة والمهارات التقنية الالزمة  •
ت إلجراء تقييمات تشارآية عاجلة والتخطيط المشترك للتدخالت مع جميع الفئا

 ). 1انظر المالحظة التوجيهية (السكانية الفرعية المعنية والفئات المستضعفة 
آما أن العاملين في مجال الماشية على دراية بحقوق اإلنسان والمبادئ اإلنسانية  •

 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (وعالقتها بالتدخالت الخاصة بالماشية 
بمبادئ التخطيط القائم على سبل العيش آما يمتلك العاملون في مجال الماشية دراية  •

 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (

 مالحظات توجيهية

تعتمد مهنية وفعالية العاملين في مجال الماشية على الربط : مهارات ومؤهالت تقنية .١
بصفة عامة، من . المناسب بين المعرفة التقنية والخبرة واالتجاه ومهارات التواصل

البرامج أو المديرون المقيمون في البلد الكثير عن استجابات الممكن أن يعرف مديرو 
وهذا يتناقض مع المتخصصين في . الكوارث ولكنهم يعرفون القليل نسبيًا عن الماشية

مجال الماشية مثل البيطريين أو علماء الحيوان الذين يمتلكون معرفة تقنية بالماشية، 
 التقييم التشارآي أو تصميم وإن آانوا ليسوا بالضرورة مزودين بمهارات مثل

تعد الخبرة الميدانية العملية مع . المشروعات أو التخطيط القائم على سبل العيش
المجتمعات المستضعفة أحد العوامل الرئيسية التي تحدد قدرة الشخص على العمل مع 

بالنسبة للعاملين المتخصصين في مجال الماشية . المجتمعات وتصميم تدخالت مناسبة
ي أن يكون التدرب على المناهج التشارآية لتصميم البرامج والتنفيذ والرصد ينبغ

 .والتقييم صورة قياسية للتطوير المهني
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البد من فهم صلة التدخالت : مناهج خاصة بسبل العيش وقائمة على الحقوق .٢
الخاصة بالماشية في سياق حقوق اإلنسان وحمايتها، ومن ثم، فالبد أن يدرك العاملين 

ال إغاثة الماشية إدراآًا آامًال لمناهج التدخل اإلنساني القائمة على الحقوق في مج
آما يحتاج العاملون إلى أن تكون لديهم دراية بتخطيط . وآذلك المبادئ اإلنسانية

يمكن تحقيق آل هذه الشروط المرتبطة بالمعرفة في . البرامج القائمة على سبل العيش
 . قوع الكوارثصورة دورات تدريبية قصيرة قبل و

 التأهب: 7المعيار المشترك 
تقوم تدخالت الطوارئ على مبادئ الحد من خطر الكوارث بما في ذلك التأهب والتخطيط للطوارئ 

 . واالستجابة المبكرة

 مؤشرات أساسية

 ويصوغ جزءًا من تخطيط الوآاالت يغذي) DRR(الحد من خطر الكوارث  •
 ). 1ظة التوجيهية انظر المالح(للطوارئ وتنفيذ عملها 

تجري الوآاالت ذات برامج التنمية طويلة األجر مراجعات للكوارث السابقة في  •
منطقة عملها فيما يتعلق بنوع الكارثة ومعدل وقوعها وشدتها والدروس المستفادة من 

 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (االستجابة للكارثة، في حالة وجود استجابة 
مات تضع الوآاالت خطط طارئة للكوارث وتتضمن هذه وبناء على هذه المعلو •

الخطط عوامل محددة بوضوح تستلزم البدء في العمل، وما يستتبع ذلك من إنفاق 
 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (لألموال والتصرف في الموارد األخرى 

تراعي خطط الطوارئ إجراءات المشتريات واإلجراءات اإلدارية التي تتخذها  •
انظر المالحظة ( وأية عوائق لالستجابات المحتملة للطوارئ في المستقبل الوآالة

 ). 3التوجيهية 
تقوم خطط الطوارئ لمواجهة الجفاف على مبادئ إدارة دورة الجفاف واالستجابة  •

انظر المالحظة التوجيهية (المبكرة مع مجموعة من التدخالت ذات التتابع المناسب 
4 .( 

) المفاجئة والبطئية الحدوث(ستعداد لطوارئ المستقبل يتم تشجيع المجتمعات لال •
 ). 5انظر المالحظة التوجيهية (

تصاحب جميع خطط تدخالت الطوارئ استراتيجية للخروج تربط بين التعافي الذي  •
 ). 6انظر المالحظة التوجيهية (يعقب الكارثة والدعم الطويل األجل لسبل العيش 

 مالحظات توجيهية

يتزايد االعتراف بالحاجة إلى دمج الحد من خطر الكوارث : ارثالحد من خطر الكو .١
قد يتخذ هذا صورة تخطيط الطوارئ . في التخطيط للتنمية طويلة األجل وتنفيذها

تخصيص األموال ووضع خطط لرفع مستوى (أو المجتمعات /بواسطة الوآاالت و
لحد من أثر أو أنشطة التأهب ل) األنشطة الخاصة بالطوارئ في حالة وقوع آارثة

 .الكوارث في المستقبل
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في المناطق التي تتضرر بكوارث متكررة مثل الجفاف أو : التخطيط والعمل للطوارئ .٢
يتضح من . الفيضان، فإن التخطيط للطوارئ ُيمّكن من القيام باستجابة مبكرة وسريعة

 سبل الخبرة أن االستجابة المبكرة للجفاف تعد أحد العوامل األساسية التي تحدد أثر
مثل (حتى في الطوارئ المفاجئة الحدوث، يمكن إعطاء قدر يسير من اإلنذار . العيش

تم تنفيذ العديد من . يتيح تنشيط الخطط المعدة بالفعل) إنذارات الزالزل أو الفيضانات
أآثر االستجابات الفعالة الخاصة بطوارئ الماشية بواسطة وآاالت اإلغاثة تتمتع 

ألجل في مجال معين، بناء على خطط لالستجابة للكوارث بخبرة إنمائية طويلة ا
قامت هذه الخطط على معلومات مستمدة من آوارث سابقة . مدمجة في برامج التنمية

من المهم وضع . وأنواع االستجابة التي يمكن تنفيذها في سياق تشغيلي وتمويلي معين
طط مؤشرات خطط الطوارئ باالشتراك مع شرآاء محليين وينبغي أن تشمل الخ

محددة بوضوح ومتفق عليها لبدء العمل واإلفراج عن األموال المخصصة للطوارئ 
تعد الروابط بأنظمة اإلنذار ).  في فصل دراسات الحالة3-3انظر دراسة الحالة (

 . ضرورية لدعم هذه العمليةEWSsالمبكر 
رغم وضع خطط للطوارئ، فقد واجهت بعض : ترتيبات المشتريات واإلدارة .٣

مثل (وآاالت أثناء التنفيذ عوائق مالية وإدارية غير متوقعة داخل مؤسساتهم ال
قد تتطلب استجابات الطوارئ الخاصة بالماشية القائمة ). المشتريات وحدود التعاقد

على سبل العيش سرعة شراء بنود جديدة مثل آميات آبيرة من غذاء الحيوان أو 
ل شرآات النقل أو متعهدي األغذية أو إبرام عقود مع مشغلين من القطاع الخاص مث

آما تحتاج الوآاالت إلى مراجعة إجراءاتها اإلدارية على . اإلخصائيين البيطريين
ضوء الحاجة إلى المرونة وسرعة اتخاذ القرار أثناء االستجابة للطوارئ وذلك 

 .لضمان أن تكون االستجابات المحتملة ممكنة إداريًا
الجفاف عادة ما يوصف بأنه حالة طوارئ، فإن التفكير رغم أن : إدارة دورة الجفاف .٤

من منظور سبل العيش يرجح إمكانية اعتبار الجفاف حدثًا متوقعًا وعاديًا في العديد 
تستخدم إدارة دورة الجفاف مؤشرات محددة لبدء استجابات . من المناطق الجافة

رها مناسبة لمراحل مختلفة والتمكين من تنفيذ مجموعات مرتبطة من التدخالت باعتبا
انظر قاموس المصطلحات لتعريفات مراحل إدارة دورة (مختلفة من الجفاف 

يشجع المنهج االستجابة المبكرة والمناسبة في توقيتها للجفاف وهو ما يتزايد ). الجفاف
االعتراف بأنه يحقق معدالت فعالة من ناحية التكلفة ألصحاب الماشية أآثر من 

ى سبيل المثال تصفية الماشية مقارنة بتوفير الغذاء أو الماشية عل(التدخالت الالحقة 
 ). الحقًا

ينبغي أن تعمل الوآاالت التي تعمل ألجل طويل مع المجتمعات على : تأهب المجتمع .٥
تشجيع التخطيط التأهبي للمجتمع استعدادًا لطوارئ المستقبل سواء آانت بطيئة أو 

مثل أماآن إيواء (سبيل المثال اإليواء ويمكن أن يشمل هذا على . مفاجئة الحدوث
، أو )6انظر الفصل (، أو بنك غذاء الحيوان )8 انظر الفصل -ماشية مقاومة للزالزل 

أو خلق فرص لسوق الماشية ) 5انظر الفصل (حمالت التطعيم الوقائية للحيوانات 
 ).4انظر الفصل (

الطوارئ وتنفيذها في أغلب األحيان يجري تخطيط استجابات : استراتيجيات خروج .٦
بدون وجود استراتيجية واضحة لالنتهاء التدريجي منها أو للربط بمبادرات التنمية 

على سبيل المثال إذا (إن التوقف المفاجئ لألنشطة بسبب انتهاء التمويل . طويلة األجل
يمكن أن يكون له عواقب سلبية وخيمة على ) تم اعتبار أن الكارثة قد انتهت

من منظور سبل العيش، فإنه ينبغي تخطيط استجابات الطوارئ . تفيدةالمجتمعات المس
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في مرحلة التعافي بحيث تلتقي عند نقطة ما األنشطة المستدامة لدعم سبل العيش 
 . طويلة المدى التي تنفذها الوآالة نفسها أو ينفذها أصحاب مصالح آخرون

 المناصرة والسياسات: 8المعيار المشترك 
تحديد ومعالجة العوائق الخاصة بالسياسات أمام التنفيذ الفعال الستجابة الطوارئ ودعم سبل حيثما أمكن يتم 

 . العيش للمجتمعات المتضررة من الكوارث

 مؤشرات أساسية

يتم تحديد قيود السياسات التي تؤثر على حماية أصول الماشية أو استخدامها أو إعادة  •
 ). 1انظر المالحظة التوجيهية (تكوينها 

تم معالجة قيود السياسات بالتنسيق مع أصحاب المصالح اآلخرين وبقدر يناسب ي •
انظر المالحظة (السياق، وذلك من خالل المناصرة أو األنشطة األخرى في المستوى 

 ).المحلي، الوطني، اإلقليمي، الدولي(ذي الصلة ) ٢التوجيهية 
 لقابلية التأثر بالكارثة يأخذ تحليل السياسات والعمل في االعتبار األسباب األصلية •

 ). 3انظر المالحظة التوجيهية (
توفر أنظمة الرصد والتقييم األدلة التي تساهم مساهمة مباشرة في الحوار والمناصرة  •

 ). 4انظر المالحظة التوجيهية (الخاصة بالسياسات 

 مالحظات توجيهية

انظر الفصل (وقف تشمل القائمة المرجعية الخاصة بتحليل الم: تحليل قيود السياسات .١
أسئلة عن سياق السياسات التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ استجابة ) 1-2، المرفق 2

الطوارئ القائمة على الماشية مثل القيود على تنقالت الماشية أو حذر الصادرات، أو 
قوانين الذبح، أو لوائح الترخيص، أو سياسات الضرائب، أو ضعف التنسيق بين 

 التنقالت العابرة للحدود للبشر أو الماشية، أو السياسات الوطنية وآاالت اإلغاثة، أو
من . الخاصة بإدارة الكوارث أو السياسات التنظيمة ألصحاب مصالح رئيسيين

الممكن أن تعوق قيود السياسات تنفيذ استجابات الطوارئ القائمة على سبل العيش أو 
ود على صادرات الماشية من على سبيل المثال أدت القي. تحد من فعاليتها وأثرها

القرن األفريقي إلى الشرق األوسط إلى الحد بصورة آبيرة من المبادرات المحتملة 
من المهم تقييم قيود . القائمة على السوق مع المزارعين الرعاة في أثيوبيا والصومال

السياسات في المراحل األولى من استجابة الطوارئ أوًال لضمان واقعية التدخالت 
خططة وجدواها وثانيًا، لتحديد القضايا التي يحتمل أن تعالجها الوآاالت وأصحاب الم

 .المصالح المعنيون
يتزايد االهتمام بالمناصرة باعتبارها أحد : المناصرة الخاصة بقضايا السياسات .٢

استجابات الطوارئ المناسبة، وبصفة خاصة مع ازدياد عدد الوآاالت التي تتبنى 
بيد أن قدرتها . حقوق في التعامل مع الطوارئ والعمل اإلنمائيمناهج قائمة على ال

على التعامل مع هذه القضايا بالنيابة عن المجتمعات المتضررة من الكوارث أو 
في بعض الطوارئ القائمة على . بالشراآة معها يعتمد على السياق الذي تعمل فيه

عمدة تتبعها الحكومات أو صراع، يمكن أن تكون قيود السياسات نتيجة الستراتيجية مت
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الجهات الحاآمة لممارسة ضغط على المجتمعات أو المجموعات الثورية أو أولئك 
في مثل هذه الحاالت، يمكن أن تكون المناصرة . الذين تنظر إليهم باعتبارهم معارضة

وفي الحاالت التي تمارس . مع الحكومات غير فعالة بل وخطيرة على من يمارسونها
المانحين، الوآاالت (رة، ُيعد التنسيق بين أصحاب المصالح المختلفين فيها المناص

 .أمرًا حيويًا) الوطنية والدولية المنفذة، المجتمع المدني
ال تقتصر المناصرة لدعم سبل عيش أصحاب الماشية على آونها أحد : أسباب آامنة .٣

ألجل تسبب أنشطة الطوارئ، وإنما البد أن تعالج عوامل سياسية ومؤسسية طويلة ا
وهذا يخلق روابط بين استجابة الكوارث والتنمية . قابلية التأثر بالكوارث أو تزيدها

 .طويلة األجل ومبادرات السياسات الالزمة لإلدارة الفعالة للكوارث ودعم سبل العيش
من الممكن أن يكون أحد استخدامات معلومات الرصد والتقييم : دالئل الرصد والتقييم .٤

طة المناصرة والسياسات لدعم استجابات الطوارئ القائمة على سبل هو تغذية أنش
ومن ثم، ينبغي تصميم أنظمة الرصد والتقييم مع أخذ هذا االحتمال في . العيش

 .االعتبار
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 تصفية الماشية

 1المعيار العام 
 التقييم والتخطيط

تصفية الماشية بالذبح  للماشيةالبيع السريع/الشراء

  1معيار 
  السريع للماشيةالبيع/ءالشرا

  1معيار 
 تصفية الماشية بالذبح
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 مقدمة

  لسبل العيش LEGSروابط ألهداف 

ي تقديم  لسبل العيش المتمثل فLEGSترتبط أنشطة تصفية الماشية ارتباطًا مباشرًا بأول أهداف 
آما . المساعدة العاجلة للمجتمعات المتضررة من الكارثة من خالل تدخالت قائمة على الماشية

 أال وهو حماية األصول LEGSيمكن أن تساهم تصفية الماشية في تحقيق الهدف الثاني لـ 
ية الرئيسية للماشية في المجتمعات المتضررة من الكوارث إلى المدى الذي يتيح للماشية المتبق

فرصة أفضل للنجاة، وغالبًا ما ُيعاد استثمار جزء من السيولة النقدية الناتجة عن تصفية الماشية 
 .في رعاية صحة الحيوانات وتوفير المياه والمرعى لدعم الماشية المتبقية

 أهمية تصفية الماشية في االستجابة للكوارث

ألصول المحتملة بالنسبة ألصحابها في أوقات الكوارث، تظل الماشية التي يرجح أن تهلك أحد ا
في حالة القيام بإجراء في الوقت المناسب، إذ يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية أو لحوم عن طريق 

وتساعد تصفية الماشية على تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية . إحدى وسائل تصفية الماشية
لمتضررة من الكوارث بمصدر مباشر وغير لتحقيق المنفعة للماشية المتبقية، آما تزود العائالت ا

بيد أنه في جميع األحوال، يتضمن مشروع تصفية الماشية عناصر معقدة من . مباشر للغذاء
الناحية التشغيلية يمثل توقيت التدخل وعالقته بمرحلة الطوارئ أحد أهم هذه العناصر، آما هو 

 .موضح أدناه
االستجابة للطوارئ بطيئة الحدوث، وعادة ما تعد تعد تصفية الماشية أآثر الوسائل شيوعًا في 

غير مناسبة للتعامل مع الكوارث سريعة الحدوث نظرًا ألن الماشية إما تلقى مصرعها أو تنجو 
، إذ بمجرد وقوع الكارثة، فإنه يكون الوقت بصفة عام قد فات على )وال تعاني حالة من التدهور(

يد أنه في حاالت الطوارئ البطئية الحدوث، مثل ب. تنفيذ أي نوع من أنواع تصفية الماشية
الجفاف، يمكن أن تكون التصفية وسيلة ناجحة لتقديم مساعدة مباشرة للعائالت المتضررة فضًال 

 .عن مساعدتهم على حماية أصول ماشيتهم المتبقية

  في تصفية الماشيةخيارات

البيع السريع /الشراء: لماشيةيرآز هذا الفصل ترآيزًا آبيرًا على نوعين من عمليات تصفية ا
 .والتصفية بالذبح) التصفية التجارية(

 البيع السريع للماشية/ الشراء

البيع السريع دعمًا لتجار الماشية والمصدرين لكي يقوموا بشراء الماشية قبل /يتضمن الشراء
ولة لتلبية التي يمكن أن تستخدم هذه السي(وهذا يوفر سيولة نقدية للمجتمعات المتضررة . نفوقها

، ويساعد على )احتياجات قصيرة األجل مثل الغذاء، آما يعاد استثمارها في القطعان المتبقية
على المدى تعزيز روابط التسويق بين التجار وأصحاب الماشية الذين من المحتمل أن يجنوا فوائد 

ألموال المنفقة مقارنة بيع آميات آبيرة من الماشية بالنسبة ل/آما أنها تفيد في تيسير شراء. الطويل
 . األخرىخياراتبال
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تعزيز الروابط والصالت واالتصاالت؛ تيسير : يمكن أن يتخذ دعم تجار الماشية عدة أشكال
يعد االختيار . االئتمان؛ توفير القروض قصيرة األجل؛ ونقل اإلعانات إلى التجار من حين آلخر

. ثم فهو أآثرها استدامة على المدى البعيد أبسط صور التدخل ومن - وهو تعزيز الروابط -األول 
يمكن القيام بالتيسير االئتماني وتقديم القروض القصيرة األجل في الوقت نفسه بهدف تحقيق 

يعد توفير إعانات النقل موضع جدل . البيع خصوصًا في المراحل األولى/سالسة عملية الشراء
اءلة واحتمال تعارضه مع الرغبة في إلى حد ما نظرًا لوجود مخاوف تتعلق بالمتابعة والمس

تعزيز استدامة عمليات السوق التي يمكن أن تستمر بعد الطوارئ المعنية وتوفر دعمًا متواصًال 
البيع السريع يتم بصفة عامة بواسطة تجار من /رغم أن الشراء. لسبل عيش أصحاب الماشية

حكومية تقوم أيضًا بهذا النشاط القطاع الخاص، فإن بعض وآاالت اإلغاثة مثل المنظمات غير ال
وخصوصًا في حالة وجود مخاوف من حدوث انخفاض آبير في أسعار السوق وذلك من أجل 

في الماضي نفذت بعض . المحافظة على حرآة األسعار مما يوفر الدعم للعائالت المحتاجة
ء الماشية من البيع السريع الماشية من خالل اإلعانات التي تدعم شرا/الحكومات أيضًا الشراء

 .أجل ذبحها في مالحم الحكومة، غير أن هذا األمر بدأ يقل في انتشاره

 تصفية الماشية بالذبح

البيع السريع، فإن تصفية الماشية بالذبح ُينفذ بواسطة وآاالت خارجية أو /على عكس الشراء
اف وذبحها الحكومة وليس تجار القطاع الخاص، وينطوي على شراء الماشية المهددة بخطر الجف

يخفف هذا االختيار من . من أجل توزيع اللحوم الطازجة أو المجففة على المجتمعات المتضررة
الضغط المحلي على المراعي والمياه بالنسبة للماشية المتبقية، آما يساعد أصحاب الماشية على 

صدرًا تحويل بعض أصول ماشيتهم ذات القيمة السوقية المنخفضة إلى سيولة نقدية، ويوفر م
مباشرًا للغذاء تستطيع العائالت المتضررة من الكارثة الحصول عليه في صورة لحوم طازجة أو 

ينطوي تصفية الماشية بالذبح على قيام وآالة خارجية بشراء الماشية ذات الحالة . مجففة
 أو بالتمليح،(ثم، يتم ذبح الماشية، أما عن لحومها فهي إما توزع طازجة أو تعالج . المتدهورة

البد من . وتخزن حتى يمكن توزيعها على مراحل آإغاثة غذائية تكميلية) الغلي، أو التجفيف
 سواء المؤهلين لبيع الماشية أو أولئك -وضع تخطيط جيد للوصول إلى المستفيدين المستهدفين 

ة  وآذلك لضمان التزام عملية الذبح باألعراف الدينية والثقافي-المؤهلين للحصول على اللحم 
 .وآذلك المعايير المتفق عليها

 الذبح من أجل التصرف

 األخرى لتصفية الماشية، وهو أقل انتشارًا، الشراء النقدي للماشية التي توشك أن خياراتمن ال
وإنما لذبحها ) وهذا ليس بهدف بيعها مرة أخرى أو الحصول على قيمة غذائية منها(تنفق 

البيع السريع، أن /الماشية، مثله في ذلك مثل الشراءيتيح هذا التدخل ألصحاب . والتصرف فيها
البيع السريع /يحصلوا على قدر من السيولة النقدية مقابل هذه األصول، بيد أنه يختلف عن الشراء

 خياراتمن حيث أنه ال ينطوي على آثار طويلة األجل ويعد حًال أخيرًا في حالة استنزاف آافة ال
ت المحتملة أيضًا في الطوارئ المفاجئة الحدوث التي تصاب قد يكون إحدى االستجابا. األخرى

 .فيها الماشية وُيستبعد أن تنجو
 .  المختلفة وعيوبها وشروطها الرئيسيةخيارات مزايا ال1-4يتضمن الجدول 
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 توقيت التدخالت

في مرحلتي التأهب . يرتبط اختيار أنسب نوع لتصفية الماشية ارتباطًا وثيقًا بمرحلة الطوارئ
البيع /اإلنذار المبكر قبل أن تتدهور حالة الماشية تدهورًا آبيرًا مازالت هناك فرصة للشراءو

بيد أنه بمجرد الوصول إلى اإلنذار المتأخر أو مرحلة الطوارئ، فربما . السريع القائم على السوق
بة وربما تكون حالة الماشية سيئة للغاية حتى إن التجار يفقدون اهتمامهم بشراء الماشية المصا

 ).2-4انظر الجدول (يكون التصفية بالذبح هو االختيار الوحيد 

 روابط بفصول أخرى

إن تصفية الماشية تزود العائالت بفرصة لتحويل بعٍض من أصول سبل العيش التي يمكن أن 
ينطوي الهدف من هذا النشاط، فضًال عن المساعدة العاجلة للعائالت . تهلك إلى سيولة نقدية

 على العمل على حماية الماشية المتبقية وخصوصًا القطيع التكاثري الرئيسي ومن ثم المتضررة
. زيادة فرص نجاة حيوانات آافية من الطوارئ بهدف تمكين العائالت من إعادة بناء قطعانهم

وعليه، ينبغي النظر في تنفيذ عدد من التدخالت تقوم بدمج عمليات تصفية الماشية آجزء من 
انظر (خصوصًا توفير المياه والغذاء والمدخالت الخاصة بصحة الحيوانات منهج متكامل و

ستدعم هذه األنشطة آلها الماشية المتبقية بعد حدوث التصفية التي يمكن حقًا ). 5، 6، 7الفصول 
على سبيل المثال، أنفق أصحاب الماشية في أثيوبيا الذين استفادوا من إحدى مبادرات . أن تيسرها

 على في المائة من الدخل الناتج عن بيع ماشيتهم 36السريع ما يزيد عن ) التصفية (البيع/الشراء
انظر دراسة الحالة (قطعانهم المتبقية، وشمل هذا شحن الحيوانات إلى مناطق ذات مراٍع أفضل 

بالنسبة للعائالت الشديدة الفقر التي ال تمتلك سوى القليل من ).  في فصل دراسات الحالة4-1
ت، فإن تصفية الماشية يمكن أن تستنزف األصول التي تمتلكها هذه العائالت إلى الحد الحيوانا

بيد أنه إذا آانت الماشية ستموت لوال هذا التدخل، في جفاف . الذي يعوق قدرتها على إعادة بنائها
على سبيل المثال، فإن تصفية الماشية يمكن أن تزود العائالت ببعض المعونة المباشرة من خالل 

 .السيولة النقدية أو اللحوم
في الحاالت التي تمثل فيها الماشية الدعامة األساسية الستراتيجيات سبل العيش، مثل 
مجتمعات الرعاة والمزارعين الرعاة، فمن المرجح أن الدعم المرتبط بالماشية يحتاج إلى تقوية 

، مع مراعاة )نات الغذائيةمثل اإلعا(من خالل أنواع أخرى من المساعدة غير المرتبطة بالماشية 
عدد السنوات المطلوبة لكي تعيد القطعان تكاثرها وتصل مرة ثانية إلى مستواها قبل الطوارئ 

يتضمن دليل إسفير على مبادئ توجيهية مفصلة لهذا النوع . عقب حالة جفاف أو آارثة مشابهة
 .من المعونة

 ها األساسية تصفية الماشية وعيوبها ومتطلباتخياراتمزايا 1-4جدول 
 المتطلبات األساسية العيوب المزايا االختيار
البيع /الشراء

 السريع للماشية
يوفر سيولة نقدية لالحتياجات  •

أو إعادة استثمار في /المباشرة و
 الماشية

يقوم على استراتيجيات تكيف  •
 موجودة

 البيع /أعداد آبيرة من الشراء •
معظم (تكلفة منخفضة نسبيًا  •

ينبغي القيام به قبل أن •
يتدهور وضع الماشية

االستهداف االستباقي  •
للمجموعات 

المستضعفة أمر 
 صعب

 تجار مهتمون •
 أسواق نهائية أو تصديرية •
طرق، أرضيات : بنية أساسية •

  والمياه؛ األماناحتفاظ؛ التغذية
سياق سياسات مواتية خاصة بسياق  •

 تجارة الماشية واالئتمان
سياسات داخلية مواتية بين الوآاالت  •
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 )لتجارالتكلفة يتحملها ا
 انخفاض اإلدارة  •
يعزز روابط سوقية طويلة  •

األجل لفوائد محتملة لسبل العيش
 في المستقبل

 للمشارآة مع القطاع الخاص

تصفية الماشية 
لحوم : بالذبح

طازجة أو مجففة

يوفر السيولة النقدية لالحتياجات  •
أو إعادة االستثمار /المباشرة و

 ميليةوآذلك معونة غذائية تك
تعد اللحوم الطازجة أآثر إرضاًء •

من اللحوم المجففة في نظر 
العديد من المجتمعات؛ تحتوي 

اللحوم المجففة معدالت بروتين 
 أعلى مقارنة باللحوم الطازجة

 فرص عمل في المجتمع المحلي •
اللحوم الجافة تتيح تخزين اللحوم •

 حتى يمكن توزيعها الحقًا

إدارة وتدخل أآثر من •
لبيع السريع، ا/الشراء

 وتكاليف أعلى
أقل من حيث  •

االستدامة طويلة 
 *األجل

أصعب من حيث  •
اإلدارة في حالة 
الحاجة إلى ذبح 

آميات آبيرة من 
 الماشية

تستطيع المؤسسات المحلية تنظيم  •
 وإدارة والمساعدة في استهداف 

 المستفيدين •
منتدى للتنسيق بين الوآاالت المنفذة  •

وصًا لالتفاق على المنهجيات وخص
 استراتيجيات التسعير

وآاالت منفذة تمتلك قدرة تنظيمية  •
 على اإلدارة 

البنية األساسية القائمة بالفعل للذبح أو •
 .المزمع إنشاؤها

 سياسة مواتية خاصة بالصحة العامة •
الذبح تحت إدارة وتوزيع وآالة يمكن  •

 أن يخضع لألعراف الثقافية
االذبح من أجل 

 التصرف
لالحتياجات يوفر سيولة نقدية  •

 أو إعادة استثمار /المباشرة و
يتلقى أصحاب  •

الماشية أسعار 
 منخفضة للماشية

مستوى مرتفع من  •
 اإلدارة والتدخل

 تكلفة مرتفعة •
ال توجد إعانة غذائية  •

 أو فوائد أطول أجًال

ماشية في حالة سيئة توشك على  •
 النفوق بدون قيمة سوقية أو غذائية

 تستطيع المؤسسات المحلية تنظيم •
وإدارة ومساعدة في استهداف 

 المستفيدين
بنية أساسية قائمة بالفعل للذبح أو  •

 مزمع إنشاؤها
 سياسة مواتية خاصة بالصحة العامة •

إن المشارآة في إعداد اللحوم المجففة والطازجة والصالل والجلود ال توفر عمالة قصيرة األجل فحسب *   : ملحوظة
 سبيل المثال، اآتسبت المجموعات النسائية التي شارآت في عملية تصفية على. وإنما تساعد على تنمية المهارات

الماشية في آينيا مهارات في العمل والتسويق فضًال عن الصالت، وتم تشجيعها على مواصلة التجارة بعد انتهاء 
 .البرنامج

 توقيت ممكن لتدخالت تصفية الماشية 2-4جدول 
 بطيئة الحدوث سريعة الحدوث

ثار التي األ خيارات
تلي الحدث 
 مباشرة

 تعاٍف طوارئ إنذار تأهب تعاٍفتعاف مبكر

البيع /الشراء
     1غير قابل للتطبيق عمومًا السريع 

تصفية الماشية 
     غير قابل للتطبيق عمومًا بالذبح

االذبح من أجل 
 التصرف

       

  المتضررة من الكوارثأوجه ضعف وقدرات المجتمعات

يشتمل استهداف الفئات األآثر استضعافًا في عمليات تصفية الماشية على تحديات وبصفة خاصة 
البيع السريع للماشية نظرًا ألن التجار من القطاع الخاص يهدفون إلى تحقيق /فيما يتعلق بالشراء
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لتي ال تمتلك إمكانية أقصى استفادة ومن ثم فقد يتجنبون استهداف المجتمعات المستضعفة ا
من . وصول للطرق أو األمان أو المجتمعات محدودة التغذية والمياه ألرضيات االحتفاظ بالماشية
إلحاق : الممكن تخفيف اآلثار السلبية لهذا بواسطة وآاالت خارجية إلى حد معين، وذلك من خالل

ألآثر قابلية للتأثر؛ ورصد شروط لالئتمان أو اإلعانات؛ وتعزيز وتيسير االتصال بالمجتمعات ا
، "العادية"وتقييم وصول الفئات المستضعفة إلى الخدمة؛ واالستثمار في التسويق في السنوات 

وبداخل المجتمعات نفسها، عن طريق تشجيع مؤسسات األهالي األصليين على تعزيز وتيسير 
 .وصول المجموعات الفرعية واألفراد المستضعفين إلى مواقع السوق المؤقتة

. تمثل مشارآة المجتمع أمرًا حيويًا لتحديد العائالت المستضعفة لتجميع الفئات المستهدفة
 :بالنسبة لتصفية الماشية بالذبح، يمكن للفئات المستهدفة المحتملة أن تتسم بما يلي

 يمكن أن .المؤهلين لبيع الحيوانات من أجل الذبحتشمل الفئة المستهدفة األولى أولئك  •
تلك التي ال تمتلك سوى القليل (ات تصفية الماشية العائالت المستضعفة تستهدف عملي

، وخصوصًا العائالت التي تعولها أنثى وآذلك المجتمعات )من أصول الماشية
يمكن توسيع نطاق التغطية من خالل تدوير أيام السوق . المستضعفة أو المهمشة

ة المجموعات المعزولة المؤقتة بين المجتمعات المختلفة مع بذل جهد خاص لتغطي
 .التي تعيش بعيدًا عن الطرق والبنية األساسية للسوق

 ينبغي أن ترآز هذه الفئة المؤهلين لتلقي اللحومتشمل الفئة المستهدفة الثانية أولئك  •
تلك العائالت ذات العدد الكبير من األطفال أو (على العائالت المستضعفة في المجتمع 

غير أنه في األجواء الرعوية والزراعية ). أو مسنينتضم نساء مرضعات أو أرامل 
الرعوية، من المرجح أن تستطيع العائالت المستهدفة مشارآة اللحوم مع عائالت غير 

في هذه الحاالت وفي حالة وجود آميات آافية من اللحوم تغطي المجتمع . مستهدفة
مجتمع بالتساوي بأآمله، فربما يكون من األبسط توزيع اللحوم على جميع أفراد ال

يمكن أن يشمل هذا مؤسسات تعاني من نقص . ومن ثم تجنب حدوث سخط محتمل
 .الخدمات مثل المدارس والمستشفيات والسجون

 .أولئك المؤهلين للعمل في حالة إعداد اللحوم المجففةتتكون الفئة المستهدفة الثالثة  •
 العمل تتيح لهن فرصة ينبغي إعطاء العائالت التي تعولها إناث أولوية إذ إن فرص

لتكميل دخلهن وفي بعض الحاالت تستفيد من معرفتهن ومهارتهن في إعداد اللحم 
يمكن توظيف الرجال عديمي الدخول أو محدودي الدخول في عملية الذبح . ومعالجته

وفقًا لمعايير (والسلخ وحراسة اللحوم، بينما يمكن أن تشارك النساء في إعداد اللحوم 
يمكن أن توفر دباغة الصالل ). الجنسانية فيما يتعلق بتقسيم العمالةحساسة تجاه 

 .والجلود فرص عمل قيمة
في الحاالت (المتعاقدين لشراء الحيوانات أولئكيمكن أن تشمل الفئة المستهدفة الرابعة  •

-4 انظر دراسة حالة -التي تستطيع فيها الوآاالت إسناد عملية الشراء لجهات أخرى 
وهذا يعطي الوآالة الحق في إبرام تعاقدات لشراء عدد ). ات الحالة في فصل دراس3

ينبغي أن يحدد االتفاق . من الحيوانات من آل متعهد بسعر ثابت) أو فصائل(معين 
الحالة البدنية للحيوان الذي ُيشترى ويضع حدًا لعدد ونوع الحيوانات التي تشترى من 

وهذا االتفاق ُيمّكن العائالت . لمجتمعآل متعهد وذلك إلتاحة فرص متساوية ألفراد ا
المستضعفة من تحقيق بعض الربح عن طريق شراء حيوانات من أماآن ال يمكن 

نظرًا ألن السعر الذي تشتري به الوآالة (الوصول إليها ثم بيعها إلى البرنامج 
ومن الممكن أن يتيح هذا فرصة للعائالت المستضعفة شراء مجموعة ). معروف

 .لماشية أو بدء مشروعات صغيرةأساسية من ا
ينبغي أن تقوم هذه العملية على معايير المجتمع لقابلية التأثر آما يمكن أن تستفيد من تقييمات 

آما يمكن للقيادات . 2أو نتائج التقييمات األولية الموضحة في الفصل /أوجه الضعف السابقة و
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 إدارة عمليات تصفية الماشية وتنظيمها المجتمعية أن تلعب دورًا بارزًا في الجوانب األخرى من
بما في ذلك تحديد المواقع المناسبة لألسواق المؤقتة وتحديد األسعار وأنواع الحيوانات 

 .المعروضة للشراء والذبح ومواقع الذبح في حاالت الطوارئ
ينبغي أيضًا مراعاة األدوار واألعراف الجنسانية عند تخطيط عمليات تصفية الجنسانية، 

على سبيل المثال، في الكثير من المجتمعات القائمة على الماشية يتحكم الرجال في . اشيةالم
وفي هذه الحاالت يمكن أن يساعد توزيع . السيولة النقدية بينما تقع مسئولية الغذاء على النساء

قت الذي اللحوم على دعم دور المرأة في تأمين اإلمداد الغذائي للعائلة بما في ذلك األطفال، في الو
يمكن أن يزيد الشراء النقدي للماشية قدرة أرباب العائالت من الذآور على اإلنفاق، وهو أمر قد 

ولهذا، فقد يكون من المناسب في بعض الحاالت ضمان أن . يكون سيطرة المرأة عليه ضعيفًا
أن تشارك آما يمكن . تكون العائالت التي تعولها نساء بين المستفيدين من أنشطة شراء الماشية

 .النساء في مهام إعداد اللحوم وفقًا لألعراف المحلية الخاصة بالجنسانية
لديهم احتياجات غذائية معينة األيدز /فيروس نقص المناعة البشريةاألشخاص المتعايشون مع 

، والتي يمكن توفير بعض منها )خصوصًا أولئك الذين يتعاطون أدوية عالج الفيروسات الرجعية(
ومن ثم، فمن المهم أال تعوق أنشطة تصفية الماشية بقدر اإلمكان . تجات الماشيةعن طريق من

األيدز لهذه المنتجات وذلك /وصول األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية
بيع الماشية اإلنتاجية، فضًال عن استهداف هؤالء األشخاص في توزيع /بسبب اإلسراف في شراء
بيد أنه ينبغي مالحظة أن تسهيل إمكانية وصول األشخاص . لمجففةاللحوم الطازجة أو ا

األيدز باستمرار لعقاقير عالج الفيروسات الرجعية /المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية
قد ال يكون ممكنًا باستمرار أو بصورة فورية بعد الطوارئ، نظرًا الحتمال حدوث ضرر شديد 

 .لنقل أو الخدمات الصحيةللبنية األساسية مثل وسائل ا
على القرار بالقيام في أنشطة تصفية الماشية وآيفية األمان والحماية يمكن أن تؤثر اعتبارات 

في األجواء غير اآلمنة يمكن أن تكون الماشية مصدرًا إضافيًا لعدم األمان إذ إنه من . تنفيذها
يمكن أن يحجم تجار القطاع . م الثروةأو لتكوي/السهل نقلها والتصرف فيها نظير السيولة النقدية و

سواء (يمكن أن تتسبب عمليات تصفية الماشية . الخاص عن الذهاب إلى مناطق غير آمنة
إلى تفاقم موقف صراع إذ تنطوي على صفقات نقدية آبيرة مما يجعل ) التجارية أو بالذبح

وزيع اللحم الطازج أو المجتمعات أآثر قابلية للتأثر بالمخاطر؛ على الناحية األخرى يمثل ت
من الممكن أن تحتاج . المجفف، إن أمكن إدارته بأمان، أحد المدخالت األقل خطرًا على العائالت

الوآاالت العاملة في مناطق الصراعات إلى ضمان أال تكون الحيوانات المعروضة للبيع قد تمت 
ي نقل آميات آبيرة من قد يكون العاملون في الوآالة معرضين أيضًا للخطر حيث يجر. سرقتها

 .السيولة النقدية
، فإن تداعيات عمليات تصفية الماشية مازالت مفتوحة للمناقشة وهناك حاجة بالبيئةفيما يتعلق 

فمن ناحية، ُتخلف تصفية . لمزيد من العمل إلبراز أدلة مادية على التأثير إما السلبي أو اإليجابي
نها بشكل آمن وتشترط وجود مياه قد تكون شحيحة الماشية بالذبح فضالت تحتاج إلى التخلص م

على الناحية األخرى، من الممكن أن تسفر . ويمكن أن تتسبب في تلوث التربة والهواء والماء
تصفية الماشية على نطاق واسع جدًا عن أثر مفيد إذ إنه يمكن أن يخفف الضغط على الموارد 

ة تعرض التنوع البيولوجي لفصائل الماشية في حال). مثل الجفاف(الطبيعية أثناء وقت القحط 
للتهديد، ينبغي توخي الحرص عند اتخاذ اإلجراءات لضمان أال تتسبب أنشطة تصفية الماشية في 
. تأجيج فقدان التنوع البيولوجي للماشية المحلية من خالل حفظ قطعان وفصائل التكاثر األساسية

ماشية بالذبح، فربما يكون له تداعيات بيئية ذات إذا آانت الدباغة تمثل جزءًا من نشاط تصفية ال
 .شأن وهذا يتوقف على الكمية التي تتم معالجتها

تعتمد عليها في االستجابة قدرات خاصة بها تمتلك المجتمعات المتضررة من الكوارث 
فيما يتعلق بتصفية الماشية، فإن هذه القدرات تشمل منظمات األهالي أو المنظمات . للطوارئ
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ية التي يمكن أن تقوم بدور ريادي في تحديد المستفيدين وتنظيم مواقع البيع والموافقة على المحل
آما يمتلك األهالي في المجتمعات المالكة للماشية . سياسات التسعير واإلشراف على عمليات الذبح

رة فضًال عن أنها تستفيد من خب. بصفة عامة معرفة عن طرق الذبح وآذلك إعداد اللحوم وحفظها
سواء (األهالي في إدارة الماشية في اختيار أنواع الماشية ونوعية الحيوانات التي ينبغي تصفيتها 

 .وينبغي حمايتها حتى ُتشكل قطيعًا تكاثريًا أساسيًا للمستقبل) البيع السريع أو بغرض الذبح/الشراء

 المعايير الدنيا

 المعايير العامة لتصفية الماشية: 1قسم 

ية ُتمكن أصحابها من إنقاذ بعض القيمة من الماشية التي قد تكون قيمتها قليلة أو إن تصفية الماش
 شجرة لصنع القرار تبرز القضايا 1-4يعرض الشكل . عديمة القيمة في حالة عدم التدخل

يوضح الشكل أن فعالية تصفية الماشية ترتبط . الرئيسية في تخطيط مبادرة لتصفية الماشية
أو إغراق األسواق /قيت التدخل قبل حدوث حاالت هائلة من نفوق الماشية وارتباطًا وثيقًا بتو

ومن ثم، فإن التحليل المبدئي في . بإمدادات مفرطة تؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار الماشية
مرحلة مبكرة من الكارثة أمر حيوي لتقييم جدوى ومالءمة تصفية الماشية وتخطيط االستجابات 

 .المناسبة

 التقييم والتخطيط: 1ام لتصفية الماشية المعيار الع
 .يتناسب نوع تصفية الماشية مع مرحلة الطوارئ والمؤشرات األخرى ذات الصلة

 مؤشرات أساسية

 ). 1انظر المالحظة التوجيهية (تقييم مرحلة الطوارئ تقييمًا متأنيًا  •
 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (متابعة حالة الماشية وأحكام التجارة  •
البيع السريع للماشية أثناء مرحلتي التأهب واإلنذار المبكر /قتصر النظر في الشراءي •

للطوارئ، عندما يكون تجار القطاع الخاص مستعدين لشراء الماشية، وتكون حالة 
 ). 2، 1انظر المالحظتين التوجيهيتين (الماشية مناسبة للبيع التجاري 

صائل المناسبة للماشية وأعمارها تقوم تدخالت تصفية الماشية على اختيار الف •
 ). 3انظر المالحظة التوجيهية (وأنواعها وفقًا لمعرفة األهالي وممارساتهم 

 ).4انظر المالحظة التوجيهية (يراعي التقييم سياق السياسات الخارجية والداخلية  •
ال يمثل الموقف األمني مخاطر على صفقات العمل وأصحاب الحيوانات ومنفذي  •

 ). 5انظر المالحظة التوجيهية (البرنامج 

 مالحظات توجيهية

، فإنه يوصى بتصفية الماشية في 2-4آما هو موضح في الجدول : مرحلة الطوارئ .١
ومن ثم، فلكي تحقق . مرحلتي التأهب واإلنذار المبكر لحالة طوارئ بطئية الحدوث
 . أنشطة تصفية الماشية الجدوى والنجاح، فالبد من مراقبة الموقف
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 إن زيادة المعروض من الماشية في السوق : حالة الماشية وشروط التجارةمتابعة .٢
بدون زيادة مناظرة في الطلب مما يؤدي إلى هبوط أسعار الماشية يوضح أن أصحاب 
الماشية يلجأون إلى التصرف تحت الضغط آوسيلة إلنقاذ بعض القيمة من الماشية من 

ن الحالة المتردية للماشية مؤشرًا آما يمكن أن تكو. خالل قنوات السوق الطبيعية
 في المائة في أسعار الماشية 25بصفة عامة يعتبر انخفاض . ألزمة توشك أن تحدث

بدءًا من مرحلة اإلنذار . حدًا يستدعي البدء في تصفية الماشية) في مثل هذه األوضاع(
سعار  الماشية إلى التغير على نحو يرفع من أ-فصاعدًا، تميل شروط تجارة الحبوب 

 في المائة في 25يمكن اعتبار زيادة . الحبوب بصورة ال تتناسب مع أسعار الماشية
 .  الماشية بمثابة إيذان بالبدء في تخطيط عملية تصفية الماشية-شروط تجارة الحبوب 

يمتلك معظم أصحاب الماشية معرفة ال بأس بها عن أنواع الماشية : اختيار الماشية .٣
وينبغي أن تشكل هذه المعرفة ) البيع أو بالذبح/اء بالشراءسو(التي ينبغي تصفيتها 

في جميع األحوال، ينبغي استثناء قطعان اإلناث . أساس استراتيجيات تصفية الماشية
. المنتجة الصغيرة فهي تلعب دورًا حيويًا في إعادة بناء أصول الماشية بعد الطوارئ

 . ة أدناهفيما يلي مزيد من التفاصيل تحت المعايير ذات الصل
الخارجية والداخلية في التقييم ) التنظيمية(ينبغي إدراج السياسات : سياق السياسات .٤

المبدئي وذلك لتحديد العوائق التي تحول دون التنفيذ وتحديد أنشطة المناصرة 
يمكن أن تشمل القيود الخارجية حظرًا على ). 8انظر المعيار المشترك (المحتملة 

ا عبر الحدود أو داخليًا؛ أو منح التراخيص وقواعد الضرائب تجارة الماشية وانتقاله
يمكن أن تحد القيود الداخلية من . وأنظمة تحويل األموال؛ أو توفير االئتمان للتجار

من خالل توفير القروض على سبيل (قدرة الوآاالت على التعاون مع القطاع الخاص 
التقييم والتخطيط وتخفيف ويمكن تمييز هذه القضايا بوضوح في مرحلة ). المثال

آما تشترط أنشطة تصفية الماشية بالذبح توفر مناخ . اإلجراءات المتخذة بقدر اإلمكان
من السياسات المواتية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بقضايا الصحة العامة المرتبطة 

على نحو مشابه، قد تجد الوآاالت أن سياسة المشتريات التي تطبقها . بذبح الماشية
 . من قدرتها على شراء الماشية من أفراد المجتمعتحد 

قد تتسبب تصفية الماشية في تدهور الوضع األمني في المناطق التي : قضايا أمنية .٥
. يحتمل أن تقع فيها نزاعات، نظرًا ألن الصفقة تتطلب نقل آميات آبيرة من األموال

 التفاقم في عدم ينبغي تقييم جدوى نقل المبالغ النقدية في المناطق وآذلك مستوى
 . األمان الذي يمكن أن تسببه تصفية الماشية وذلك قبل إقرار أنشطة التصفية

 البيع السريع للماشية/الشراء: 2قسم 

 البيع السريع للماشية/الشراء: 1البيع السريع للماشية /معيار الشراء
 . البيع السريع للماشية التي يمكن تسويقها/توفير الدعم للشراء

 أساسيةمؤشرات 

أصحاب /المصدرين/يتم تقييم اإلمكانية الكامنة لسوق الماشية وآذلك تحديد التجار •
 ). 2، 1انظر المالحظتين التوجيهيتين (مشغلي مستودعات الغذاء الرئيسيين /المزارع
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انظر المالحظة التوجيهية (يتم عقد مشاورات ومفاوضات من خالل منتدى تنسيقي  •
3 .( 

انظر المالحظة (مع مراعاة توفر البنية األساسية واألمان اختيار مجاالت التدخل  •
 ). 4التوجيهية 

االتفاق على الماشية المختارة وسياسة التسعير مع المجتمعات والتجار المحليين  •
 ). 5انظر المالحظة التوجيهية (

 )6انظر المالحظة التوجيهية (تقييم شروط الضرائب والقواعد البيروقراطية  •
 ).7انظر المالحظة التوجيهية (ساسي المطلوب توفيره تقييم الدعم األ •
 ).8انظر المالحظة التوجيهية (توفير دعم ومتابعة متواصلين  •
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 "ال= "    "نعم= "    : المفتاح

الحاجة إلى مزيد )" ل معلقةإال في حالة إمكانية معالجة مسائ(عدم اتخاذ أي إجراءات "يمكن ببساطة أن تعني نتيجة   : ملحوظة
على األسئلة األساسية وليست النتيجة أنه ينبغي عدم القيام بأي " نعم"من التدريب وبناء القدرات حتى يمكن اإلجابة بـ 

 .تدخالت
 

انظر الصفحة
التالية

 ؟)أي يمكن بيعها" (ولةمعق"هل حالة بعض الماشية 

هل هناك تجار لديهم رغبة في شراء 
الماشية؟

هل الفئات المحلية متاحة لتنظيم 
أو هل (االستهداف والمساعدة عليه 
 ؟)يمكن بناء القدرة على ذلك

؟)للتصدير/داخلية(هل توجد أسواق نهائية 

أو هل (هل توجد البنية األساسية الالزمة 
 ؟)يمكن إنشاؤها

هل سياق السياسات الداخلية والخارجية 
ٍتموا

 البيع السريع /الشراء

 تصفية الماشية بالذبح

 عدم اتخاذ أي إجراءات
إال في حالة إمكان إجابة (

)أسئلة معلقة  

هل هناك تنسيق على المستوى المناسب
أو هل يمكن  (األسعارلالتفاق على 

 ؟)إرساء ذلك

يمية على شراء هل هناك قدرة تنظ
 الماشية وتوزيعها؟ 

هل توجد البنية األساسية والعمالة 
الالزمة للذبح، وإعداد اللحوم 

 وتوزيعها؟

هل يمكن استيفاء الشروط الخاصة 
  والبيئة؟ العامةبالصحة

هل الذبح واإلعداد المتماشي مع 
 األعراف الثقافية مجٍد؟
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  تصفية الماشيةخياراتشجرة صنع القرار ل  1-4شكل 

انظر الصفحة 
السابقة

هل مازالت للماشية قيمة غذائية؟

هل الفئات المحلية متاحة لتنظيم 
أو هل (االستهداف والمساعدة عليه 
 ؟)لكيمكن بناء القدرة على ذ

هل يمكن استيفاء الشروط الخاصة 
بالصحة والبيئة؟

التصرفاالذبح من أجل 

تصفية الماشية بالذبح

 عدم اتخاذ أي إجراءات
إال في حالة إمكان إجابة (

 )أسئلة معلقة

 تنسيق على المستوى المناسبكهل هنا
هل يمكن أو (إلقرار التسعير إلخ؟ 
 ؟)إرساؤها

هل هناك قدرة تنظيمية على شراء 
 الماشية وتوزيعها؟ 

هل توجد البنية األساسية والعمالة 
الالزمة للذبح، وإعداد اللحوم 

 وتوزيعها؟

هل يمكن استيفاء الشروط الخاصة 
 والبيئة؟العامة بالصحة 

هل الذبح واإلعداد المتماشي مع 
 عراف الثقافية مجٍد؟األ

 ؟)أي يمكن بيعها" (معقولة"هل حالة بعض الماشية 

هل هناك قدرة على شراء الماشية 
 وذبحها والتصرف فيها؟
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 مالحظات توجيهية

البيع السريع للماشية /تحتاج مبادرات الشراء: الكامنة لسوق الماشيةتقييم اإلمكانات  .١
تقييم الطلب الوطني، وآذلك الطلب على الصادرات إن آان مناسبًا، الستيعاب 

رغم أن الحيوانات المتضررة من الجفاف قد ال . الفائض المؤقت من عروض الماشية
صدير، فإن أصحاب المزارع تباع جيدًا في أسواق التصدير النهائية أو أسواق الت

ومديري مستودعات الغذاء يمكن أن يستغلوا هذه الفرصة لشراء الحيوانات الضعيفة 
في بعض األقطار، يمكن تأجير المزارع، آما يمكن لتجار الماشية . وإعادة تأهيلها

قد تتوفر بعض المعلومات على . استخدام هذه المرافق حتى يمكنهم تسويق الحيوانات
آذلك . الوطني عن المباني وشبكات التجارة وأنماط العرض والطلبالمستوى 

يستطيع أعضاء منتدى التنسيق توفير معلومات حساسة بشأن آل مجال من مجاالتهم 
 . المعنية التي يمكن أن تيسر مشارآة التجار في عمليات تصفية الماشية

البيع /ًا في الشراءنظرًا ألن التجار يلعبون دورًا رئيسي: تحديد التجار الرئيسيين .٢
المصدرين المحتملين للماشية، فضًال عن /السريع للماشية، فمن المهم تحديد التجار

أصحاب المزارع ومشغلي مستودعات التغذية في أسرع وقت ممكن، وذلك من خالل 
االستقصاء المباشر حين ال تتوفر قوائم العضوية من دليل آل جمعية تجارية على 

توقع أن بعض المشغلين قد يحجمون على المشارآة في بيد أنه ينبغي . حدة
ينبغي إن أمكن . البيع السريع للماشية بسبب العجز المالي أو قدرات أخرى/الشراء

تحديد عدد صغير من التجار الملتزمين الذين لديهم الرغبة والقدرة على تنفيذ المبادرة 
 ). في فصل دراسات الحالة1-4انظر دراسة الحالة (

ينبغي إقامة منتدى تنسيقي مكون :  ومفاوضات من خالل منتدى التنسيقمشاورات .٣
من أصحاب مصالح رئيسيين وذلك لإلشراف على العملية على المستويين الوطني 

ينبغي أن يعقد المنتدى اجتماعًا للمعنيين من التجار والمصدرين ومشغلي . والمحلي
ع واألدوار التي يمكن أن مستودعات الغذاء والمزارع بهدف تقييم ومناقشة الوض

بقدر اإلمكان والمناسب، ينبغي أن يشارك . البيع السريع/يلعبه آل منهم في الشراء
وهذا سيتيح إمكانية إجراء مناقشات . ممثلون عن المجتمع المحلي في هذا االجتماع

أآثر تفصيًال حول المجاالت المحددة التي يود التجار العمل بها ونوع الدعم الذي 
نه من الحكومة والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات يطلبو
يمكن أن يساعد االجتماع على تقييم نوع الدعم الذي يمكن أن توفره الوآاالت . المدنية
 . المعنية

آما هو (ينبغي أن يقوم اختيار التدخل على تقييم الوضع األمني : مجاالت التدخل .٤
) ن التجار سيحجمون عن دخول المناطق غير اآلمنة أعاله، فإ1مذآور في المعيار 

 .وتوفر بيئة أساسية مناسبة مثل الطرق وأرضيات االحتفاظ  بالماشية
البيع السريع للماشية يهدف إلى إرساء /نظرًا ألن الشراء: اختيار الماشية والتسعير .٥

ن وتعزيز روابط سوقية أطول أجًال بين أصحاب الماشية وتجار القطاع الخاص يمك
أن تستمر في األوقات التي تخلو من الطوارئ للمساعدة على استدامة سبل عيش 
أصحاب الماشية، فإنه ينبغي أن تتوافق األنواع المطروحة من الماشية للبيع مع 

في معظم .  إذ تكون عمومًا الفائض من الذآور-" العادية"التسويق في األوقات 
ياتهم الخاصة للتسويق فضًال عن معرفة الحاالت يكون لدى أصحاب الماشية استراتيج
آما ينبغي مناقشة سياسات تسعير . مكثفة بأنسب أنواع الماشية المطروحة للبيع

 .الماشية مع التجار والمجتمعات لتعزيز عدالة األسعار
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إن الشروط الضريبية والبيروقراطية الخاصة : الشروط الضريبية والبيروقراطية .٦
داخليًا أو بغرض التصدير تختلف من دولة إلى دولة وقد بشراء الماشية ونقلها سواء 

البيع /تحد في بعض الحاالت من قدرة تجار القطاع الخاص على المشارآة في الشراء
ينبغي تقييم هذه الشروط في مرحلة التخطيط وبذل جهود حينما يكون . السريع للماشية

 .مناسبًا لتيسير تنقالت الماشية والمتاجرة فيها
من المهم من البداية توضيح نوع الدعم الذي يمكن للوآاالت : دعم الرئيسيتقييم ال .٧

للتجار من أجل تجنب التوقعات ) سواء الحكومة أو وآاالت اإلغاثة(الخارجية تقديمه 
البيع المستدام والطويل األجل /ولتعزيز سوق الشراء. غير الواقعية من جانب التجار

 هو الحد األدنى المطلوب لتيسير العملية للماشية ينبغي أن يكون الدعم المقدم
أول هذه األشكال وأبسطها هو . قد يتخذ هذا الدعم عدة أشكال. خصوصًا في البداية

تيسير االتصال بين التجار المعنيين وأصحاب الماشية بما في ذلك توفير سبل 
واق االتصال بالقادة المحليين الرئيسيين الذين يستطيعون تنظيم مواقع إقامة األس

المؤقتة للماشية، والترتيبات األمنية، وتوفير حتفاظ المؤقتة وأوقاتها، وأرضيات اال
آما يمكن أن يشمل هذا تيسير إقامة روابط العمل من أجل إقامة . الماء، إلخ/التغذية

وأفضل من يمكنه القيام بدور التيسير هو وآاالت . مكاتب مؤقتة، ووآالء محليين، إلخ
ثاني هذه األشكال هو توفير . ر وخبرة ميدانية ومعرفة بالمنطقةتشغيلية لديها حضو

آما هو مذآور أعاله، . للتجار المعنيين) أو تيسير تقديم اآلخرين لالئتمان(االئتمان 
تعد أحد العوامل الحاسمة ) الخارجية والداخلية بالنسبة للوآالة(فإن بيئة السياسات 

 ثالث هذه األشكال هو الدعم اللوجستي في .التي تؤثر على جدوى هذا النوع من الدعم
صورة تأمين أرضيات احتفاظ مؤقتة للماشية، وتوفير الماء أو التغذية، أو مدخالت 

وأخيرًا، قد توفر بعض الوآاالت للتجار . الصحة الحيوانية للحيوانات إلى حين نقلها
دامة إعانات خاصة بالنقل ، رغم تحفظ بعض النقاد باعتبار أن هذا يقوض است

البيع السريع أن يعززها /واستقالل روابط تسويق الماشية التي ُيرتجى من الشراء
 .لدعم سبل عيش طويلة األجل

ينبغي تقييم الحاجة إلى الدعم المستمر في البداية من أجل : دعم ومتابعة مستمرين .٨
ا وقد يتخذ هذ. ضمان امتالك الوآاالت القدرة على توفير هذه المساعدة أثناء العمل

صورة تسوية نزاعات محلية أو ضمان الدفع في الموعد فضًال عن متابعة األسعار 
من المهم االحتفاظ بالسجالت النوعية . تحسبًا لتعرض أصحاب الماشية لالستغالل

 . والكمية لتقييم أفضل ممارسة وتقييم أثرها وتوثيقه
 

 تصفية الماشية بالذبح: 3قسم 

 تصفية الماشية بالذبح: 1الذبح المعيار العام لتصفية الماشية ب
 أو /يتم إنقاذ قيمة من الماشية المتضررة من الكارثة لتوفير اإلغاثة المتمثلة في اللحوم و

 . السيولة النقدية للمجتمعات المتضررة
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 مؤشرات أساسية

 ). 1انظر المالحظة التوجيهية (تحديد مواقف وتواريخ الشراء بمشارآة المجتمع  •
انظر المالحظتين (شراء لكل نوع وطرق الدفع المتفق عليها تحديد سعر ال •

 ). 3، 2التوجيهيتين 
انظر (تحديد العائالت المستفيدة واالتفاق مع المجتمعات على المساهمات العينية  •

 ). 4المالحظة التوجيهية 
انظر المالحظة (والعمل معها " لجان توزيع إعانات اللحوم"فحص فرص إقامة  •

 ). 5التوجيهية 
يقوم اختيار الماشية على أنسب أنواع الحيوانات باالستعانة بمعرفة األهالي األصليين  •

 ). 6انظر المالحظة التوجيهية (
 ). 7انظر المالحظة التوجيهية (تحديد وسائل الشراء  •
انظر المالحظة (الوصول إلى قرارات بشأن إما توزيع اللحوم الطازجة أو المجففة  •

 ). 8التوجيهية 
 الذبح واإلعداد والحفظ على أعراف مقبولة محليًا وتنطبق عليها المعايير تقوم طرق •

 ). 9انظر المالحظة التوجيهية (الدولية 
عدم وجود مخاطر خاصة بأمراض بشر حيوانية رئيسية أو بالصحة العامة مرتبطة  •

 ). 10انظر المالحظة التوجيهية (بذبح الحيوانات 
 ). 11انظر المالحظة التوجيهية (لود تقييم عملية التصرف من الصالل والج •
في حالة عدم وجود خيارات أخرى، فمن الممكن النظر في الذبح من أجل التصرف  •

 ). 12انظر المالحظة التوجيهية (في حالة الماشية التي تعاني ضعفًا حادًا 
 مالحظات توجيهية

اريخ تعد مشارآة المجتمع في تحديد مواقع وتو: تحديد مواقع وتواريخ الشراء .١
إن إقامة مواقع . الشراء أمرًا حيويًا لضمان فعالية التغطية واختيار مواقع مناسبة

للشراء قريبة للقرى الموجودة يمكن أن تساعد المجتمعات على تجنب سير الحيوانات 
ينبغي تثبيت أيام السوق مقدمًا من أجل إتاحة فترة . الهزيلة إلى أسواق موجودة بالفعل

ب الماشية وتمكين العاملين من التجول في مواقع مختلفة في إخطار آافية ألصحا
سوف يعتمد عدد المواقع والتواريخ على أن تقوم الوآالة والقدرة . تواريخ مختلفة

 ).  في فصل دراسات الحالة5-4انظر دراسة الحالة (المحلية بتنظيم األسواق المؤقتة 
أسعار شراء األنواع المختلفة من ينبغي االتفاق على : تحديد سعر الشراء لكل األنواع .٢

يعد . الماشية مقدمًا من خالل منتدى التنسيق وبالتفاوض مع المجتمعات المحلية
بين المناطق " التنافس"االتفاق بين الوآاالت المنفذة المختلفة أمرًا حيويًا لتجنب 

. هالمتجاورة جغرافيًا آما أن منتدى التنسيق يقوم بدور مهم في عملية التناغم هذ
بمجرد الوصول إلى اتفاق، فإنه ينبغي تعريف جميع أفراد المجتمع بالسعر الثابت لكل 

ال ينبغي أن يعكس السعر بالضرورة . نوع في اجتماعات مفتوحة لضمان الشفافية
على . أسواق السعر فربما يكون أقل من أن يعود بأي نفع على المشترين المتوقعين

د سعر مرتفع لدرجة تدفع األسواق المحلية إلى عدم الناحية األخرى، ينبغي عدم تحدي
 .االستقرار أو تجعل التغطية محدودة

إن التنقل بكميات آبيرة من المبالغ النقدية وأثمان البيع التي : االتفاق على طرق الدفع .٣
تم قبضها في مناطق نائية يمكن أن يمثل موضع قلق خصوصًا في المناطق غير 

شأن طرق الدفع مع المجتمعات قبل العملية بما في ذلك إما ينبغي التفاوض ب. المؤمنة
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انظر (استخدام نظام الكوبونات يمكن استبدالها بمبالغ نقدية الحقًا في مناخ آمن أو ال 
 ). في فصل دراسات الحالة4-4دراسة الحالة 

ينبغي تحديد المستفيدين من عمليات يقودها المجتمع بناء : تحديد العائالت المستفيدة .٤
وُتعنى بالفئات الرئيسية المستهدفة ) قابلية التأثر(لى معايير رئيسية ألوجه الضعف ع

أولئك المؤهلين لبيع الحيوانات؛ وأولئك المؤهلين للحصول : المذآورة أعاله، وهي
للقيام بمهام الذبح ) إذا آان ذلك مالئمًا(على لحوم، وأولئك الذين يمكن توظيفهم 

. ين يمكن التعاقد معهم لشراء الحيوانات نيابة عن البرنامجوإعداد اللحوم؛ وأولئك الذ
ينبغي القيام بالتفاوض مع المجتمعات بشأن المساهمات العينية التي يرضون بتقديمها 

ويمكن أن يتراوح هذا من تولي مسئولية الترتيبات األمنية إلى توفير العمالة . للبرنامج
 .أو اإلدارة وصوًال إلى تنسيق األنشطة

يمكن دراسة إمكانية إقامة : والتعاون معها" لجان لتوزيع إعانات اللحوم"مة إقا .٥
يمكن أن تتولى هذه اللجان مسئولية تحديد المستفيدين ". لجان توزيع إعانات اللحوم"

فضًال عن قيام . واإلشراف على العملية وضمان أن تحدث التوزيعات وفقًا لذلك
لمجتمع المستفيد، فإنها يمكن أن تمثل ثقل مقابل اللجان بتحديد مسئولية التنفيذ داخل ا

للجان األخرى التي تقوم بتوزيع إعانات غذائية ربما آانت قد تشكلت لتوزيع 
يمكن تحديد ).  في فصل دراسات الحالة6-4انظر دراسة الحالة (اإلعانات الغذائية 

ين، على سبيل األدوار األخرى بما يتفق مع األعراف الثقافية ومهارات السكان األصلي
المثال غالبًا ما تمتلك النساء مهارة في إعداد اللحوم وحفظها بينما قد يكون الشباب 

 . أو حراسة اللحوم/مفيدين في السيطرة على الماشية وتقطيع و
ينبغي أن ترآز تصفية الماشية بالذبح على الماشية غير المنتجة أي : اختيار الماشية .٦

لة سيئة تحول دون بيعهم والذآور الكبار وبعض الفائض من الذآور الذين في حا
اإلناث غير المرغوبة في أوقات الطوارئ الحادة، يمكن أخذ عوامل أخرى مثل قابلية 

يمكن في بعض الحاالت النظر في الذبح من . التعرض للجفاف والمرض في االعتبار
ظر المالحظة ان(أجل التصرف في الماشية التي تعاني من الهزال الشديد وقلة اللحوم 

 ). أدناه12التوجيهية 
يمكن أن تقوم برامج تصفية الماشية بشراء الماشية مباشرة من : تحديد طريقة الشراء .٧

مثل جمعيات (أصحابها أو إبرام عقد مع فئات مرآزها المجتمع للقيام بعملية الشراء 
). حالة في فصل دراسات ال3-4 انظر دراسة الحالة -المرأة أو الجمعيات التعاونية 

وهذا يقلل من انخراط الوآالة في عملية الشراء وفي الوقت نفسه يعود بالفوائد المالية 
آما ُيتيح للمبادرة إمكانية الوصول إلى مجتمعات . على فئات مرآزها المجتمع

ينبغي اإلعالن . معزولة إذ ربما يقوم المتعهدون بتمويل إمداداتهم من مناطق نائية
ت الذي تشتري به الوآالة آل نوع من المتعهدين والسعر بوضوح عن السعر الثاب

الذي يشتري به المتعهدون من المنتجين ألفراد المجتمع آجزء من شفافية اتفاق 
 .التسعير

البد من اتخاذ قرار بالتشاور : اتخاذ قرار بشأن توزيع اللحوم الطازجة أو المجففة .٨
تعتبر اللحوم الطازجة . مجففةالحثيث مع المجتمع بشأن إما توزيع لحوم طازجة أو 

بصفة عامة أآثر إرضاء للعديد من المجتمعات رغم أن اللحوم المجففة تحتوي على 
آذلك يمكن أن تتيح اللحوم . معدالت بروتين أعلى مما تحتوي عليه اللحوم الطازجة

المجففة ذبح أعداد آبيرة من الماشية دفعة واحدة آما تتيح توزيعًا متدرجًا وأآثر 
شارًا مقارنة باللحوم الطازجة التي يجب توزيعها على الفور، ومن ثم فال يمكن أن انت

على الناحية األخرى، فإن اللحوم المجففة . تغطي سوى منطقة جغرافية محدودة نسبيًا
تتطلب إعدادًا إضافيًا وإمدادًا جيدًا بالماء وتوفر مباني للتخزين القصير األجل على 
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حاجة للقيام بتوزيع اللحوم الطازجة على نحو منتظم لتقديم ربما تكون هناك . األقل
السيولة النقدية مقابل الماشية واللحوم للمجتمعات المتضررة من الكارثة أثناء 
الطوارئ، نظرًا ألن آل توزيع يقتصر على آمية اللحوم التي يمكن استهالآها في 

 .غضون أيام
 في -ق الذبح وتقطيع اللحم وآذلك ينبغي أن ترتكز طر: طرق تصفية الماشية بالذبح .٩

 الحفظ على األعراف المحلية وبما يتفق مع الشروط الدينية -حالة اللحوم المجففة
سيشترط توفر بنية أساسية مثل ألواح وقتية أو دائمة يتم . أو التذوق/والتقاليد الثقافية و

 بغلي اللحم قبل بعض المجتمعات تقوم. عليها الذبح فضًال عن عمالة آافية تقوم بالعمل
وضعت المنظمة العالمية . التجفيف بينما في مجتمعات أخرى يتم تمليحها ثم تجفيفها

مبادئ توجيهية لذبح الحيوانات آجزء من الكود الصحي ) OIE(للصحة الحيوانية 
لحيوانات اليابسة الذي يتضمن المعايير الدولية إلجراءات الذبح 

)www.oid.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_3.7.5.htm .( انظر
 الخاصة بفحص اللحم قبل الذبح وبعده اإلرشاداتأيضًا 

)www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_3.10.1.htm .( 
ثة وحمى الوادي المتصدع تعد األمراض المعدية مثل الجمرة الخبي: مخاطر صحية .١٠

من األمراض التي يسهل انتقالها إلى البشر خصوصًا األشخاص الذين تدهورت 
لذا، فإن ذبح أعداد آبيرة من . أوضاعهم الصحية بسبب حالة طوارئ مثل الجفاف

ينبغي . الحيوانات في مكان واحد يمكن أن يساهم في انتشار هذه األمراض وغيرها
ة من ِقبل أخصائيين مؤهلين  قبل الذبح وبعده وإتباع نظام اللجوء إلى فحص الماشي

آما ينبغي القيام بتقييم دقيق . تدوير مواقع الذبح وذلك لتقليل المخاطر إلى الحد األدنى
انظر (للمخاطر المحتملة على الصحة العامة قبل اختيار تدخالت تصفية الماشية 

 ).  للخدمات البيطرية5أيضًا الفصل 
يوفر التصرف في جلود الحيوانات : لتصرف في الصالل والجلودقرار بشأن ا .١١

الصغيرة والحيوانات الكبيرة فرصة إلفادة دائرة أآبر من المجتمع أو أشخاص 
محددين مستضعفين في المجتمع يكون لهم حق جمع الصالل والجلود وبيعها سواء 

فع عن طريق تقديم في بعض الحاالت يتم الد. نتيجة توزيع اللحوم الطازجة أو المجففة
 في فصل 5-4 و3-4انظر دراسات الحالة (الصالل والجلود مقابل العمل، إلخ 

 ). دراسات الحالة
 األخرى لتصفية الماشية خياراتفي حالة استبعاد ال: الذبح من أجل التصرف .١٢

ومازالت المجتمعات في حاجة إلى إعانة مباشرة تستطيع أن يوفرها الشراء النقدي 
نظرًا ألن الذبح . منهارة، فمن الممكن النظر في الذبح من أجل التصرفللحيوانات ال

من أجل التصرف يتطلب مستوى مرتفعًا من المدخالت اإلدارية ونفقات مرتفعة 
فضًال عن عدم استدامة هذه األنشطة، فينبغي أن يكون الحل األخير، ويقتصر على 

تمعات في اختيار المستفيدين من األهمية بمكان أن تشارك المج. مرحلة الطوارئ فقط
وبقدر اإلمكان في إدارة النشاط وتنسيقه وذلك من خالل المؤسسات المحلية أو اللجان 

آما ذآرنا أعاله أنه ينبغي أن يتم الذبح وفقًا لألعراف المحلية . المكونة لهذا الغرض
أو الثقافية وآذلك في ظروف إصحاحية لتقليل مخاطر حدوث أمراض /الدينية و

 المذآورة أعاله تحت المالحظة OIE لـ اإلرشاداتانظر . دوى إلى الحد األدنىوع
   الخاصة بذبح الحيوانات لمكافحة األمراضاإلرشادات، وآذلك 9التوجيهية 

) oie.www. htm.3.7.6_chapitre_en/mcode/normes/eng/int.( 
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 مالحظات

البيع السريع نظرًا لضيق /ئ مفاجئة الحدوث قد ال يكون من الممكن تطبيق الشراءفي العديد من الطوار. 1
بيد أنه قد ال . الوقت الالزم لإلعداد للطوارئ آما أنه بعد ذلك قد ال تكون الماشية الناجية معرضة للخطر

. باآستانعلى سبيل المثال لقي عدد آبير من الحيوانات مصرعه في زلزال . ينطبق هذا على حاالت أخرى
اإلصابات، نقص التغذية والمأوى، نقص : بيع بعض الحيوانات الناجية في الشهور التالية لعدة أسباب

البيع السريع فوائد آبيرة للعائالت /في هذه األوضاع يمكن أن يوفر الشراء. السيولة النقدية، نقص العمالة
 ).Roger Lough, pers. com(المتضررة 
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  لتقييم تصفية الماشية قائمة مرجعية١-٤مرفق 

 ما المرحلة التي وصلت إليها الطوارئ؟ •
 ما هي حالة الماشية التي ُتجلب إلى السوق؟ •
 هل يتزايد عدد الماشية التي ُتجلب إلى السوق؟ •
 ما الذي يحدث لسعر الماشية؟ •
 من أصحاب المصالح العاملون في المنطقة؟  •
 هل يمكن إقامة منتدى تنسيقي؟ •
 قل الماشية والسيولة النقدية؟هل المنطقة آمنة لتن •
ماهي المؤسسات المحلية ومؤسسات األهالي األصليين الموجودة ويمكنها تيسير  •

 تصفية الماشية؟ ما األدوار التي تقوم بها؟

 : البيع السريع/للشراء

 هل في المنطقة تجار عاملون بالفعل؟  •
 البيع للماشية؟/هل البنية األساسية القائمة تمكن الشراء •
 ؟ )مؤقتة(جد أرضيات احتفاظ هل تو •
 هل هناك إمكانية وصول للشاحنات؟ •
 هل تتوفر التغذية والمياه؟ •
 هل هناك قيود رئيسية خاصة بالسياسات على تنقل الماشية واالتجار بها؟ •
 ما القيود التي يمكن أن تعوق وصول أآثر الناس استضعافًا إلى األسواق؟ •

 :لتصفية الماشية بالذبح

 ح المتواجدة؟ما هي مرافق الذب •
 ما هي الشروط الدينية والثقافية الخاصة بذبح الماشية؟ •
 ما األدوار الجنسانية المحلية فيما يتعلق بالذبح وإعداد اللحوم ودباغة الجلود إلخ؟ •
ما هي أآثر المجتمعات والعائالت واألفراد المستضعفة تضررًا من الطوارئ، والتي  •

 يمكن أن تستفيد من تصفية الماشية؟
 ينبغي إقامة مواقع مؤقتة لألسواق للوصول إلى القرى النائية؟هل  •
ما هي الفئات المستضعفة التي يجب استهدافها لتلقي اللحوم من عمليات تصفية  •

 الماشية؟ 
 أي األفراد يمكنهم االستفادة من فرص التوظيف التي يمكن أن توفره تصفية الماشية؟  •
 جلود؟هل يمكن إقامة نظام للتصرف في الصالل وال •
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  قائمة مرجعية للمتابعة والتقييم ٢-٤مرفق 
 لمشروع تصفية الماشية

تعد القائمة المرجعية التالية مخططًا عامًا يمكن للوآاالت تبنيه لالستخدام على مستوى المجتمع أو 
 .وتطبيقه باستخدام منهجيات متنوعة)  عن تقييم األثر5انظر أيضًا المعيار المشترك (العائالت 

 البيع السريع /الشراء

 : العملية

 ؛ )التأهب، اإلنذار، الطوارئ(مرحلة الطوارئ  •
 رسم خريطة للسوق، والفرص والمخاطر؛  •
 التوقعات الوطنية، توقعات الطلب على التصدير؛  •
 عدد تجار الماشية المشترآين؛  •
 ؛ )مواقع السوق القائمة والمؤقتة(عدد المناطق التشغيلية  •
) ياه؛ أرضيات االحتفاظ بالماشية، خدمات بيطرية، إلخمواضع تواجد الم(التوفير  •

 ؛ )النوعية والكمية(لتجار الماشية 
 إمكانات النقل؛  •
 عدد الحيوانات المشتراة وأنواعها؛  •
 إجمالي قيمة الحيوانات التي يتم إنقاذها؛  •
 متوسط سعر آل نوع؛  •
 العدد الفعلي للمستفيدين مقابل العدد المتوقع؛  •
 . أنواع المستفيدين •

 : بعد التشغيل

 : التجار

 أعداد الحيوانات النافقة من آل نوع بعد الشراء؛  •
 إجمالي تكاليف النفوق؛  •
 تكلفة النفوق لكل تاجر؛  •
 الربح التقديري لكل تاجر؛  •
 . الضعف للمشروع من وجهة نظر التجار/نقاط القوة •

 : المجتمعات

 متوسط القيمة التي يتم إنقاذها لكل مستفيد؛  •
مقابل خط أساس أو ما يتم تذآره على ضوء األوقات السابقة (ل المستخدم نسبة الدخ •

 : في) للطوارئ
o الغذاء 
o رسوم مدرسية 
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o الدواء 
o  غذاء الحيوانات 
o  خدمات بيطرية 
o  المالبس؛ 
o  نقل الحيوانات لمواقع أخرى؛ 
o الصغيرة؛ /االستثمار في الماشية التجارية 
o أخرى . 

 ترتيب المستفيدين للفوائد؛  •
 : عيوب المشروع من حيث/مجتمعات لفوائدمنظور ال •

o  توقيت التشغيل؛ 
o  السعر؛ 
o  الدفع الفوري وطرق الدفع؛ 
o  قضايا معنية أخرى؛ 

قابلية (منظور المستفيدين لقدرتهم على إعادة بدء األنشطة الخاصة بسبل العيش  •
 ). الماشية المتبقية للحياة إلخ

 تصفية الماشية بالذبح

 : العملية

 ؛ )التأهب، اإلنذار، الطوارئ(مرحلة الطوارئ  •
 الميزانية المتاحة للتشغيل؛  •
 سعر الشراء المقدر لكل نوع؛  •
 ؛ )لكل نوع(العدد المتوقع من الحيوانات المشتراة للذبح  •
بائعون، أشخاص يتلقون (معايير االستهداف والعدد التقديري للمستفيدين وأنواعهم  •

 ؛ )اللحوم، متعهدون، عمالة، إلخ
 ؛ ")لجان توزيع إعانات اللحوم"طريقة مباشرة أو من خالل (طرق التشغيل  •
 ؛ )مراآز ثابتة أو قائمة على نظام الدوران(التغطية  •
 ؛ )مرة في آل مرآز أو بصفة منتظمة على مدى المشروع(معدالت الذبح  •
 ). مباشر، وبواسطة عقود(اتفاقات الشراء  •

 : أثناء العملية وبعدها

 ى المتلقين؛ انطباق معايير االستهداف عل •
 ؛ )بائعون، أشخاص يتلقون اللحوم، متعهدون، عمالة، إلخ(العدد الفعلي للمستفيدين  •
 العدد اإلجمالي للحيوانات المشتراة والمذبوحة من آل نوع؛  •
تقديرات من اللحوم الطازجة أو (إجمالي عدد األطنان من اللحوم التي يتم إنتاجها  •

 وتوزيعها؛ ) المجففة
 ؛ )العائلة(التي يتلقاها المستفيد ) لطازجة والمجففةا(آمية اللحوم  •
 سعر الشراء الفعلي لكل نوع؛  •
 إجمالي تكلفة الماشية المشتراة؛  •
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 عدد بائعي الماشية ومتوسط دخل آل أسرة؛  •
 ؛ )إن وجدوا(عدد المتعهدين ومتوسط دخل المتعهدين  •
 عدد الموظفين ومتوسط المبلغ الذي يحصل عليه آل موظف مؤقت؛  •
 ؛ )آميًا(ور لجان توزيع إعانات اللحوم في تحقيق أهداف المشروع د •
 ؛ )ُمرتّبة(فوائد المشروع من منظور المجتمعات  •
التوقيت، االستهداف، سعر الشراء (أوجه قصور المشروع من منظور المشروع  •

 ؛ )إلخ
 : المستخدم في) لكل المستفيدين من السيولة النقدية(نسبة الدخل  •

o الغذاء 
o سيةرسوم مدر 
o الدواء 
o غذاء الحيوانات 
o  خدمات بيطرية 
o  المالبس؛ 
o نقل الحيوانات إلى مواقع أخرى 
o الصغيرة/االستثمار في الماشية التجارية 
o أخرى . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الماشيةبفي الطوارئ الخاصة واإلرشادات المعايير 
 

 

82 

 مراجع
 

Gill, R. and W. Pinchack (1999) Destocking Strategies During Drought, 
Texas A&M University, College Station, Texas, 
http://agfacts.tamu.edu/D11/Drought/asweb016-destocks.pdf 

Barton, D. and J. Morton (1999) ‘Livestock marketing and drought 
mitigation in northern Kenya’, Unpublished paper, NRI, London. 

Morton, J. and D. Barton (2002) ‘Destocking as a drought-mitigation 
strategy: Clarifying rationales and answering critiques’, 
Disasters, 26 (3): 213–28 
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=12227590&dopt=Abstract 

Toulmin, C. (1994) ‘Tracking through drought: Options for destocking 
and restocking’, in I. Scoones (ed) Living with Uncertainty: New 
Directions in Pastoral Development in Africa, pp. 95–115, Intermediate 
Technology Publications, London. 

Turner, M. D. and T. O. Williams (2002) ‘Livestock market dynamics 
and local vulnerabilities in the Sahel’, World Development, 30 (4): 683 
– 705(23), 
www.ingentaconnect.com/content/els/0305750x/2002/00000030/00000
004/art00133 

 



 

 

 
 

ور
ص
الم

 :
K

el
ly

 L
yn

ch
/

كية
ري
ألم
ة ا
حد
لمت
ت ا

اليا
الو

ل، 
طفا
األ

وا 
نقذ
أ

 

 
 

 ٥الفصل 

 المعايير الدنيا للخدمات البيطرية
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الماشيةبفي الطوارئ الخاصة واإلرشادات المعايير 
 

 

84 

 
 خدمات بيطرية

 

 
 
 
 
 
 
 

 1المعيار العام 
 التقييم والتخطيط

دعم وظائف القطاع البيطري العام    أساسيةت بيطرية إآلينيكية خدما

  1معيار 
 تصميم الخدمة وتنفيذها

 أنظمة رصد أمراض الماشية الصحة البيطرية العامة

  1معيار 
 أمراض بشر حيوانية

  2معيار 
 تقييم النظافة والصرف الصحي

  1معيار 
 رصد أمراض الماشية



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

البيطرية للخدمات الدنيا المعايير   

 

 
رية
يط
ت ب

دما
خ

 

85 

 مقدمة

  لسبل العيش LEGSروابط ألهداف 

، LEGSهدف الثاني والثالث لـ يرتبط تقديم الخدمات البيطرية في الطوارئ ارتباطًا وثيقًا بال
 : وهما

 حماية األصول الرئيسية للماشية في المجتمعات المتضررة من الكارثة •
 إعادة بناء األصول الرئيسية للماشية في المجتمعات المتضررة من الكارثة •

تساعد الخدمات البيطرية على حماية الماشية وتقويتها، وفي آثير من الحاالت تساهم في اإلبقاء 
من خالل تحسين (يمكن أن يزيد هذا الدعم اإلمداد بمنتجات الماشية أثناء الطوارئ . ى حياتهاعل

 تقديم - األول المتعلق بسبل العيش LEGS، ومن ثم فإنه يؤثر على هدف )صحة الحيوانات
 من -مساعدة عاجلة للمجتمعات المتضررة من الكوارث عن طريق تدخالت قائمة على الماشية 

 . المساهمة في إمداد العائالت بالغذاءخالل تحسين

 أهمية الخدمات البيطرية في االستجابة للكارثة

يعد توفير الخدمات البيطرية في الكوارث من االستراتيجيات المهمة لمساعدة األشخاص على 
تتسبب العديد من الطوارئ في . حماية ماشيتهم وصون فوائد امتالك الماشية أو الوصول إليها

آما يمكن أن تساعد الرعاية . طر صحة الحيوانات وزيادة قابلية تأثر الماشية باألمراضتفاقم مخا
البيطرية على الوقاية من الفقدان المفاجئ للماشية بسبب األمراض الحادة التي تتسبب في معدالت 

على سبيل المثال، يمكن أن يتسبب الجفاف أو الفيضان في إضعاف حالة الماشية . نفوق مرتفعة
ادة مخاطر تفشي األمراض، بينما يمكن أن يزيل الفيضان الطبقة العليا من التربة مما يخلق وزي

ويمكن أن ُتخلف آوارث أخرى مثل الزالزل ). أنثراآس(ظروفًا مواتيًا النتشار الجمرة الخبيثة 
وفي األوضاع التي تحدث فيها معدالت نفوق مرتفعة، فقد تحتاج . ماشية جريحة أو مصابة

عات سنوات عديدة إلعادة بناء ما لديها من أصول الماشية سواء آانت هذه األصول قطعانًا المجتم
آبيرة للرعاة أو حمارًا وحيدًا أو زوجًا من ثيران الجر أو مجموعة صغيرة من الدجاج تساهم 

يمكن أن تتسبب الرعاية البيطرية في الحد من آثار األمراض . مساهمة آبيرة في سبل العيش
 التي يمكن أن تؤثر على فوائد مثل إنتاج الحليب أو الخصوبة أو استخدام الماشية المزمنة

بصفة عامة، تعد التطعيمات واألدوية البيطرية عناصر رخيصة مقارنة بالقيمة . آحيوانات تحميل
 . للماشية) والقيم األخرى(االقتصادية 

بيد أنه تم اآلن . إنسانيةتسببت تاريخيًا أوبئة الماشية مثل طاعون المجترات في آوارث 
القضاء على الطاعون من معظم أنحاء العالم وهناك أمراض قليلة أخرى تتسبب في مثل هذا 

مازالت أوبئة الماشية تتفشى في األزمات اإلنسانية، . المعدل المرتفع من النفوق في مناطق واسعة
 في اإلرشادات المعايير وال يغطي آتاب. ولكنها عادة ال تكون السبب وراء حدوث هذه األزمات

 وقاية أو مكافحة األمراض الرئيسية المعترف دوليًا بأنها LEGS الماشيةبالطوارئ الخاصة 
 ;www.oie.intانظر  (FAO وOIE موجودة بالفعل في اإلرشاداتأوبئة ماشية نظرًا ألن 

www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/home.asp.( 

 الستجابات البيطرية اخيارات

وهي خدمات بيطرية االستجابة األولى، . يغطي هذا الفصل نوعين رئيسيين من االستجابات
بيد أن االستجابة الثانية، . ، تعد االستجابة التي تتصدر األولويات في الطوارئإآلينيكية أساسية
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ًا في الطوارئ ، يمكن أن تكون أيضًا مناسبة، خصوصوهي دعم وظائف القطاع البيطري العام
 . الممتدة أو في مرحلة التعافي في آارثة مفاجئة أو بطيئة الحدوث

 خدمات بيطرية إآلينيكية أولية

في العديد من األقطار النامية، تمر الخدمات البيطرية بحالة من االنتقال من الحكومة إلى القطاع 
وارث يمكن أن يشمل القطاع في األوضاع التي تعقب الك. الخاص للرعاية البيطرية اإلآلينيكية

بصفة عامة في أي . البيطري الخاص المتنامي المصدر الرئيسي للرعاية البيطرية ذات الجودة
وفي المناطق النائية . قطر، يتواجد معظم البيطريين في المدن الرئيسية والمدن الصغيرة
ين البيطريين الذين يمكن والمناطق الريفية أو المهمشة، ُتقدم الرعاية البيطرية عن طريق المساعد

التعاقد معهم بعقود ثانوية أثناء األزمات لتقديم الخدمات البيطرية أو يمكنهم تقديم الخدمات عن 
 .طريق آليات مثل برامج اإليصاالت

تنقسم التدخالت البيطرية الوقائية والعالجية في األزمات اإلنسانية إلى قسمين رئيسيين يمكن 
 .تنفيذهما في آن واحد

 حص وعالج الحيوانات الفرادى أو القطعانف

يمكن للتدخالت البيطرية في الطوارئ من خالل الخدمات الثابتة أو المتنقلة أن تستهدف تزويد 
. أصحاب الماشية بإحدى الخدمات اإلآلينيكية التي تتضمن عالج الماشية المريضة أو تطعيمها

ين لديهم إمكانية الوصول للخدمة؛ هذا يمكن أن توفر هذه الخدمات فوائد مباشرة ألولئك الذ
 .بافتراض أن تشخيص المرض وعالجه يرقى إلى مستوى آاٍف من الجودة

يمكن تقديم الخدمات مجانًا وفي هذه الحالة ستعتمد التغطية على توفير التمويل المقدم من خالل 
ن وآاالت خارجية وفي آثير من الحاالت يقتصر الوصول على نسبة صغيرة من السكا

عالوة على ذلك، فثمة خطورة في حالة عدم وجود إشراف دقيق أن ال . المتضررين من الكوارث
وتقوم . ُتقدم الخدمات بالمجان بالفعل ويتم فرض رسوم على المستخدمين عند مواقع تقديم الخدمة

آل القرارات المتعلقة بأنواع الماشية واألمراض التي يتم معالجتها وطريقة العالج على أهداف 
في حالة تقديم الخدمات اإلآلينيكية . وآالة والتقديرات اإلآلينيكية لإلخصائيين البيطرين في الموقع

بواسطة العاملين في إحدى وآاالت اإلغاثة بمعزل عن المقدمين المحليين للخدمات البيطرية، 
. ى التقويضفثمة احتماالت قوية أن تتعرض الخدمات المحلية وعمليات التنمية األطول أجًال إل

يمثل التنسيق دورًا محوريًا في حالة الرغبة في أال تتعارض استجابات الوآاالت وتجنب تقويض 
 . بعضها البعض وتقويض مقدمي الخدمات الموجودين بالفعل

تهدف األنظمة البديلة للخدمة البيطرية اإلآلينيكية إلى استخدام اإلخصائيين البيطريين 
وتساعد هذه . القيام باختيار وتدريب عاجل للمساعدين البيطريينالموجودين حيثما وجدوا أو 

المناهج على تقوية القدرة المحلية وأنظمة الدعم المحلي التي يمكن تحسينها بمرور الوقت ومع 
آما يمكن أن يساعد هذا على تحسين إمكانية الوصول واإلتاحة بيد أن . تضاؤل شدة الطوارئ

يقوم المنهج الثالث على التدرج في فرض رسوم . صبح ذات أهميةمسألة إمكانية تحمل التكلفة ت
مقابل الخدمات مع تقديم الخدمات مجانًا أثناء المرحلة الحادة من الطوارئ والدفع مقابل الخدمات 

 . في المراحل الالحقة ومع بدء نشاط أسواق الماشية
لينيكية مسألة المزايا البد أن تدرس الوآاالت التي تخطط لتوفير الرعاية البيطرية اإلآ

تتضاءل األدلة على أن التقديم المجاني للرعاية البيطرية . والمساوئ لكل بين المناهج المختلفة
اإلآلينيكة للحيوانات الفرادى يوفر فوائد ذات شأن تتعلق بسبل العيش للسكان المتضررين من 
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توفر أدلة أآثر نسبيًا على أن بيد أنه ت. الكارثة أو يتسم بالجدوى من حيث التكلفة أو اإلنصاف
فوائد تتعلق بسبل العيش ُتعزى ألنظمة مساعدين بيطريين قائمة على دفع مقابل ما نظير الحصول 
على الخدمات خصوصًا في األزمات الممتدة حيث تشير الدراسات إلى انخفاض في معدالت 

ففي حالة تصميم هذه . انفوق الماشية وتحسينات في إمكانية الوصول للخدمة وإتاحيتها وقبوله
األنظمة باستخدام مناهج تشارآية، فإنها توفر أيضًا عنصر االختيار أمام أصحاب الماشية من 

 . حيث ترتيب أولويات المشكالت التي تتعلق بصحة الماشية
وتوضح هذه الخبرات أن تقديم الخدمات البيطرية اإلآلينيكية األساسية في األزمات اإلنسانية 

 : قوم على مناهج مثلينبغي أن ي
دعم أنظمة المساعدين البيطريين أو سرعة إقامتها مع توفير إشراف عام عليها من ِقبل  •

 البيطريين؛ 
االهتمام الفوري للدفع نظير الحصول على الخدمات مع االستعانة ببرامج اإليصاالت  •

voucher schemesاد  في التعامل مع أصحاب الماشية األآثر استضعافًا واالسترد
 السريع للثمن الكلي للمدفوع نظير الخدمات لآلخرين؛ 

مبدأ االختيار، ويستطيع أصحاب الماشية بموجبه اختيار أنواع الخدمات الوقائية أو  •
العالجية التي يحتاجونها لكل األمراض غير التي تغطيها السياسات الرسمية لمكافحة 

 . األمراض

 برامج العالج أو التطعيمات الجماعية

عض األحيان يتزامن مع الرعاية اإلآلينيكية للحيوانات الفرادى أو القطعان برامج عالج أو في ب
غالبًا ما ترآز . تطعيمات جماعية تستهدف قطعان الماشية في منطقة متضررة من آارثة ما

برامج العالج على استخدام العقاقير المضادة للطفيليات خصوصًا حاالت عدوى الديدان الطفيلية 
معاء والطفيليات الخارجية بينما تغطي برامج التطعيم أو  التطعيمات أمراض مثل الجمرة في األ

في أغلب األحوال ُتنفذ برامج العالج . ونيوآاسلالباْسُتوِريَالت الخبيثة وأمراض المطثيات، وداء 
 .أو التطعيم بنظام المرة الواحدة وتتم بدون تحمل أصحاب الماشية أي نفقات

ج عالج المرة الواحدة على نطاق واسع وتتضمن آميات آبيرة من األدوية استخدمت برام
رغم وجود بعض األدلة اإلآلينيكية على قدرة برامج العالج على تحسين فرص نجاة . البيطرية

الماشية وإنتاجها في الطوارئ أو في مرحلة التعافي، فإن الدراسات الكمية التي تتعلق بالمبررات 
تشير األدلة المحدودة المتوفرة إلى وجود أثر . ادية لهذه البرامج تتسم بالقلةالوبائية أو االقتص

 .إيجابي ولكن هذه األدلة ال تصنف الفوائد وفقًا ألنواع معينة من العالج
فيما يتعلق ببرامج التطعيمات الجماعية ذات المرة الواحدة في الطوارئ، قد تقع بعض 

بمخاطر مرتفعة خاصة بأمراض الماشية التي يمكن الوقاية األزمات اإلنسانية في أوقات ال تتسم 
في بعض األحيان قد يساعد التطعيم، إذا . منها بواسطة اللقاح وفي هذه الحالة يتضاءل أثر التطعيم

ُنفذ بالطريقة السليمة، على الوقاية من نفوق الحيوانات نظرًا ألن األمراض حدثت مصاحبة 
تقل األدلة الكمية التي تثبت أثر تطعيمات .  بعد حدوث فيضانلألزمة مثل تفشي الجمرة الخبيثة

ُينصح في أي قطر أو منطقة . الماشية أثناء األزمات مثله في ذلك مثل برامج العالج الجماعي
بإعطاء التطعيمات وفقًا للسياسات الرسمية الخاصة بمكافحة األمراض وباستخدام بروتوآاالت 

ت المناسب إلعطاء التطعيمات أو استكمال مجموعات آاملة من  تطعيم معتمدة بما في ذلك التوقي
آما يعد توفر سلسلة توريد بارد يعتمد عليها أمرًا مهمًا للتنفيذ الفعال لبرامج التطعيم . التطعيمات

على الحكومة . إال في حالة إمكانية تخزين التطعيمات المعنية في درجة الحرارة المحيطة
امة أن تدعم برامج التطعيم باعتبار ذلك نشاطًا إنمائيًا قياسيًا وليس ووآاالت اإلغاثة آقاعدة ع

عند إعطاء  التطعيمات آجزء من برنامج وقاية محكم التصميم . مجرد تطعيم في حالة طوارئ
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ورغم أن . فمن الممكن أن تكون  التطعيمات وسيلة فعالة من حيث التكلفة لحماية الماشية
إال أن الوقاية من األمراض مثل أمراض " منفعة عامة"لى أنه الحكومات تنظر إلى التطعيم ع

تعد منفعة خاصة ويقتضي الوضع المثالي أن يوفرها القطاع الباْسُتوِريَالت المطثيات، أو داء 
باعتباره شيئًا يمكن للجميع الوصول إليه إلى الحد الذي ال " المنفعة العامة"يمكن تعريف (الخاص 

على الناحية األخرى، فإن مالك ). ن فرص استخدام اآلخرين لهيقلل فيه استهالك شخص م
بإمكانه منع اآلخرين من استخدامها وبمجرد استهالآها ال يمكن لآلخرين " المنفعة الخاصة"

 ).استخدامها

 دعم وظائف القطاع البيطري العام أثناء الطوارئ

الوظائف الجوهرية للقطاع أحد االعتبارات أثناء األزمات األطول أجًال هو الحاجة إلى دعم 
قد تبرز الحاجة إلى مثل هذا الدعم بهدف مساعدة القدرة الحكومية اآلخذة في . البيطري العام

 .الضعف أو في حاالت عدم وجود سلطة حكومية معترف بها رسميًا

 الصحة العامة  البيطرية

 يمكن أن تنتقل إلى تغطي الصحة العامة البيطرية الوقاية من ومكافحة أمراض الحيوانات التي
البشر سواء عن طريق الغذاء أو االحتكاك بين الحيوانات والبشر، وهو أحد األدوار الرئيسية 

هذه األمراض البشر حيوانية تشمل الجمرة الخبيثة والسلمونيال والدرن . للقطاع البيطري العام
.  وأنفلونزا الطيوروحمى الوادي المتصدع) الحكاك(الرئوي والبروسيالت وداء الكلب والجرب 

آما هو مذآور في المقدمة، فإنه يمكن الحصول على مبادئ توجيهية محددة للوقاية من العديد من 
 .OIE و FAOهذه األمراض ومكافحتها من منظمتي 

يمكن أن تؤدي الكوارث إلى حدوث تنقالت غير عادية للماشية أو استخدام غير معتاد لمناطق 
ق الماشية يعقبه قيام الحيوانات البرية أو المستأنسة آآلة اللحوم الرعي أو ارتفاع معدل نفو

وهذه الظروف . بافتراس الجيف، أو تكدس الماشية، أو االحتكاك اللصيق بين الماشية والبشر
تتوقف طريقة مكافحة . يمكن أن تزيد من مخاطر حدوث أمراض بشر حيوانية للماشية والبشر

في معظم األحيان، يجدر حدوث تعاون بين الخدمات األمراض على المرض قيد البحث، و
 . البيطرية والخدمات الخاصة بصحة البشر

 :فيما يلي نماذج ألنشطة الصحية البيطرية العامة أثناء األزمات اإلنسانية
 حمالت توعية جماهيرية عن داء الكلب وبرامج  التطعيمات ضده؛  •
ء البروسيالت، على سبيل المثال عن حمالت توعية جماهيرية لمكافحة الدرن الرئوي ودا •

 طريق تحسين النظافة واستهالك الحليب المغلي؛ 
 .مكافحة الكالب الضالة والحيوانات البرية المفترسة مثل الضباع أو ابن آوى •

 رصد األمراض

في بعض المناطق تمثل التجارة الدولية في الماشية أو منتجاتها أهمية لسبل عيش أصحاب 
هذه التجارة إلى حد ما بالمعايير الدولية لصحة الحيوان المطبقة على المعلومات وتتأثر . الماشية

تعد أنظمة . الخاصة باألمراض لتحديد المخاطر التي يمثلها قطر معين ُيصّدر أمراض الماشية
الرصد الحكومية أحد المصادر الرئيسية للمعلومات عن األمراض ومن ثم فالبد أن ُتصمم أي 

 .  بالتعاون مع السلطات الحكومية حيثما وجدتأنشطة رصد أمراض
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 : فيما يلي أمثلة ألنشطة رصد األمراض أثناء األزمات اإلنسانية
 االستعانة بالمساعدين البيطريين في اإلبالغ عن تفشي األمراض؛  •
 حمالت توعية جماهيرية خاصة باألمراض الوبائية الرئيسية؛  •
كومة الوطنية لرصد األمراض مثل الربط بين أنشطة دعم األنظمة المحلية أو أنظمة الح •

أنظمة رصد األمراض التابعة للمساعدين البيطريين واألنظمة الرسمية لإلبالغ عن 
 األمراض؛ 

 .تيسير استقصاء األمراض المتفشية في الوقت المناسب واالستجابة لها •

 روابط بفصول أخرى

آما تتطلب . تها في حاالت الكوارثلن تضمن الرعاية البيطرية وحدها نجاة الماشية وإنتاجي
ولذا، ينبغي دمج الرعاية البيطرية مع األنواع . الماشية الغذاء والماء، وفي بعض األماآن، اإليواء

انظر على  (LEGSاألخرى للمعونة الخاصة بالماشية آما هو موضح في فصول أخرى من 
في أنشطة أخرى مثل ). ر الماءتوفي: 7تأمين إمدادات الغذاء، والفصل : 6سبيل المثال الفصل 

تصفية الماشية، يمكن للخدمات البيطرية أن تكمل المبادرة ومن ثم تساعد على تأمين نجاة الماشية 
أثناء توفير الماشية . وتوفر الدعم مثل فحوصات ما قبل الذبح وما بعده) 4انظر الفصل (المتبقية 

يطري اإلضافي مطلوبًا، وهذا يشمل فحص أثناء التعافي الذي يعقب الكارثة، سيكون الدعم الب
: 9انظر الفصل (الماشية قبل الشراء فضًال عن توفير خدمات إآلينيكية أولية بعد توزيع الماشية 

 ). توفير الماشية

  الخدمات البيطريةخياراتمزايا وعيوب  1-5جدول 
 العيوب المزايا االختيار

فحص وعالج 
انات الحيو

أو /الفرادى و
 القطعان

يتيح مرونة ورعاية بيطرية  •
 حسب الحالة

يمكن أن يدعم مقدمي الخدمات  •
الموجودين من القطاع الخاص 

على سبيل المثال برامج 
 اإليصاالت

اتساع منظور أصحاب الماشية  •
 لطلب الخدمات التي يحتاجونها

اتساع التغطية أمر ممكن  •
خصوصًا عند االستعانة 

طريين مدربين بمساعدين بي
 وتحت إشراف

يتيح تقديم عالج ُمهّدف أو اتقائي  •
استراتيجي أو تطعيمات 

لحيوانات فرادى أو قطعان في 
 خطر

في حاالت الطوارئ المعقدة،  •
يمكن االستعانة به إلنشاء خدمة 

آنية على مستوى أولي في مناطق 
 تعاني نقص خدمات

سيحد في حالة تقديمه مجانًا من  •
تمرارها وفقًا تغطية الخدمة واس

 للميزانية
يهدد في حالة تقديمه مجانًا  •

بتقويض مقدمي الخدمة 
 الموجودين

خدمات بيطرية 
 إآلينيكية أولية

برامج العالج أو  
التطعيمات 
 الجماعية

أدلة آمية محدودة عن األثر  • من السهل نسبيًا تصميمه وتنفيذه •
على معدالت نفوق الماشية أو 

 إنتاجها
مرافق تشخيصية ضعيفة في  •
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 العيوب المزايا االختيار
 العديد من المناطق

 تصميم برامج تطعيم يصعب •
واسعة النطاق بدون معلومات 

 أساسية عن األوبئة
غالبًا ما تتحدد التغطية وفقًا  •

للميزانية وليس معايير التصميم 
 التقني

يمكن أن يتسبب العالج والتطعيم  •
المجاني في تقويض القطاع 

 الخاص
يتطلب العديد من التطعيمات  •

إنشاء أو دعم سلسلة للتوريد 
 البارد

ضعف استجابة المناعة مخاطر  •
للتطعيم لدى الحيوانات الضعيفة 
 بالفعل، مثًال بسبب نقص التغذية

الصحة 
 العامةالبيطرية 

غالبًا ما يكون رفع الوعي  •
 الجماهيري رخيصًا

يمكن أن يرعى التعاون بين  •
القطاع البيطري وقطاع صحة 

 اإلنسان

 في قد يتطلب خبرة متخصصة •
التواصل لتصميم واختبار مواد 

 التوعية باللغات المحلية
إن لم يخضع إلدارة جيدة ولم  •

ينفذ في الوقت المناسب، يمكن 
أن يشتت الموارد بعيدًا عن 

المعونة المباشرة القائمة على 
 سبل العيش

دعم وظائف القطاع 
 العام البيطري 

أنظمة رصد 
 أمراض الماشية

يمكن أن يكمل آافة التدخالت  •
البيطرية األخرى ويساعد على 

 تقييم أثر هذه التدخالت
يرعى الروابط بين السلطات  •

البيطرية المرآزية والمنطقة 
 المتضررة من الكارثة

يمكن أن يساعد على تعزيز  •
التجارة الدولية للماشية في بعض 

 األقطار والمناطق

البد أن يقوم على أهداف رصد  •
 واضحة المعالم

يمكن بسهولة أن يصبح عملية  •
ست قائمة على البيانات ولي
 موجهة نحو التدخل

إن لم يخضع إلدارة جيدة ولم  •
ينفذ في الوقت المناسب، يمكن 

أن يشتت الموارد بعيدًا عن 
المعونة المباشرة القائمة على 

 سبل العيش
 

 توقيت التدخالت

 آما هي -يمكن أن يكون دعم الخدمات البيطرية اإلآلينيكة األولية مناسبًا طوال حالة الطوارئ 
بيد أن دعم وظائف القطاع البيطري العام يمكن أن يكون االختيار . وضاع العاديةالحال في األ

انظر (األنسب في مرحلة التعافي حينما تكون التهديدات المباشرة لنفوق الماشية وضعفها قد زالت 
 ). 2-5الجدول 

 أوجه ضعف وقدرات المجتمعات المتضررة من الكوارث

عالة للخدمات البيطرية األساسية فهمًا لطبيعة ملكية الماشية يتطلب تصميم أنظمة توصيل عادلة وف
واستخدامها من قبل مختلف الفئات االجتماعية االقتصادية في نطاق السكان المتضررين من 
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قد تمتلك فئات مستضعفة مثل العائالت التي تعولها إناث أنواعًا معينة من الماشية مثل . الكارثة
 أو الحمير، ولهذا، فمن المهم مراعاة المشكالت الصحية الرئيسية الدواجن أو المجترات الصغيرة
 .التي تؤثر على هذه الحيوانات

والخدمات البيطرية، مثلها في ذلك مثل الخدمات الطبية األولية، ينبغي أن تكون سهلة من حيث 
ارث في حاالت الكو. الوصول إليها، ومتاحة، ويسهل تحمل نفقتها، ومقبولة، وذات جودة آافية

تبرز سمتان من هذه السمات باعتبارهما أهم سمتين لتقديم الخدمة، وفي بعض األحيان تكونان 
 . موضع جدل

 إمكانية الوصول

في المناطق النائية التي تتسم بضعف البنية األساسية واالتصاالت يعد تقديم الخدمة البيطرية 
مجتمعات إال سيرًا على األقدام أو ال يمكن الوصول إلى ال. موضع تحٍد حتى في األوقات العادية

عادة ما . بواسطة قوارب، وبصفة عامة آلما آان المجتمع نائيًا، زادت قابليته للتأثر عند آارثة ما
يكون المساعدون البيطريون أنسب من يمكن تقديم الخدمة إليهم في هذه الحاالت نظرًا ألنهم 

وبالرغم أن .  خصوصًا أثناء الكوارثيستطيعون التنقل والقيام بأعمالهم في هذه األجواء
المساعدين البيطريين مناسبون ومؤثرون، فإن العاملين المجتمعيين في مجال الصحة الحيوانية 

)CAHWs ( يجدون أحيانًا رفضًا من المنظومة البيطرية وقد ال يحصلون على الصالحيات
اطئ بأنهم بتقديم تلك الخدمة أو االعتقاد الخ/القانونية بسبب المفاهيم الخاطئة عن قدراتهم و

ولكن العاملين المجتمعيين في مجال الصحة الحيوانية . يهددون احتكار مهنة الطب البيطري
CAHWs يعتبرون من فئات العاملين المتخصصين غير الرسميين التي حددتها المعايير الدولية 

ال الصحة الحيوانية مصدرًا ، فينبغي دائمًا اعتبار العاملين المجتمعيين في مجOIEالتي أرستها 
 . محتمًال لتقديم الخدمة البيطرية في الكوارث

  توقيت ممكن لتدخالت الخدمات البيطرية2-5جدول 
 بطيئة الحدوث مفاجئة الحدوث

األثار التي  خيارات
تلي الحدث 
 مباشرة

 تعاٍف طوارئ إنذار تأهب تعاٍفتعاف مبكر

خدمات بيطرية 
 إآلينيكية أولية

      

دعم وظائف 
القطاع العام 

 البيطري 

  
   

 

 

 إمكانية تحمل التكلفة

ارتبطت التوجهات في خصخصة الخدمات البيطرية اإلآلينيكية في المناطق النامية بجدل حول 
استعداد وقدرة أصحاب الماشية من األشخاص األفقر على دفع مقابل للحصول على الرعاية 

القتصادية الواضحة للماشية، فإن أحد جوانب الجدل يزعم أن ورغم القيمة ا. البيطرية الخاصة
بعض أصحاب الماشية ليس بإمكانهم تحمل تكاليف الخدمات البيطرية الخاصة، ومن ثم فإنهم 

أما المنظور اآلخر فهو أنه عندما تقوم الخدمات اإلآلينيكية . ُيستثنون من استخدام هذه الخدمات
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 ذات تكاليف عمل منخفضة، فإنه حتى األفقر من أصحاب الخاصة على مناهج مجتمعية بسيطة
وتمثل مسألة إمكانية تحمل النفقة في الكوارث تحديًا خاصًا . الماشية سيستفيدون من هذه الخدمات

أمام الوآاالت التي تهدف إلى تقديم رعاية بيطرية إآلينيكية سريعة وعادلة وفعالة، وفي الوقت 
آانت أساليب مثل .  من القطاع الخاص الذين يحتاجون إلى دخلنفسه دعم مقدمي الخدمة المحلية

العقود من الباطن مع العاملين البيطريين من القطاع الخاص أو استخدام برامج اإليصاالت ذات 
ويمكن لهذه البرامج الوصول إلى مستخدم . نتائج مبشرة وأتاحت نطاقًا أوسع لالستعمال والتقييم

ضعافًا، وفي الوقت نفسه المساعدة على صيانة مرافق القطاع الخاص الماشية األفقر واألآثر است
على الناحية األخرى، ليس هناك أدلة آثيرة على أن توفير الرعاية البيطرية . في الكوارث

المجانية على نطاق واسع وتقديمها مباشرة بواسطة وآاالت اإلغاثة أو الحكومة أثناء الكوارث 
  . يتيح أثرًا آبيرًا على سبل العيشيقضي على مشكالت العدالة أو 

في العديد من المجتمعات تنقسم رعاية الماشية وإدارتها على أساس جنساني، ومن ثم، فمن 
ومسئوليات آل من الجنسين الجنسانية المهم أن تقوم تدخالت الطوارئ على فهم جيد ألدوار 

مسئولية الماشية ) والفتيات(على سبيل المثال، قد تتولى النساء . وتداعيات األنشطة المخططة
أو العمر بما في ذلك تشخيص أمراض الماشية وعالجها، ومن ثم فقد تكون /الصغيرة الحجم و

آما أن النساء أآثر . لديهن معرفة بيطرية عرقية آبيرة ينبغي أخذها في االعتبار عند التخطيط
والتهديدات األخرى، ومن ثم قابلية للتأثر بصفة عامة في الطوارئ تجاه انعدام األمن الغذائي 

ينبغي مشارآتهن في التدخالت الخاصة بصحة الحيوان بما في ذلك استهداف أنشطة معينة 
بالقدر الممكن ) CAHWs(وتوظيف النساء العامالت المجتمعيات في مجال الصحة الحيوانية 

 . والمالءم
، فإن الوقاية من دزاألي/لألشخاص المتعايشين مع اإلصابة بفيروس نقص المناعةبالنسبة 

األمراض البشر حيوانية يعد أمرًا ذا أهمية خاصة نظرًا ألن التدخالت الخاصة بصحة الحيوانات 
آما (فضًال عن أن منتجات الماشية . يمكن أن تكون ذات فائدة خاصة في الحد من قابليتهم للتأثير

ايشين مع اإلصابة بفيروس يمكن أن توفر فائدة غذائية مهمة لألشخاص المتع) هي مذآورة أعاله
ومن ثم، فإن زيادة إنتاجية الماشية عن طريق التدخالت الخاصة بالصحة . األيدز/المناعة

حيثما تعايش السكان من . الحيوانية يمكن أن يكون لها أثر إيجابي على هذه الفئات بصفة خاصة
ضرية أو معسكرات البشر والحيوانات عن قرب، مثلما يحدث في األجواء الحضرية أو شبه الح

وللحد من هذه المخاطر، . الالجئين أو النازحين، زادت مخاطر اإلصابة باألمراض البشر حيوانية
مطلوب التعامل الالئق واإلعداد الجيد للغذاء، لذلك، فإن دمج االستجابات الخاصة بالماشية مع 

يل إسفير المعايير يتضمن دل(المعلومات عن الصحة والخدمات البشرية مطلوب في هذه الظروف 
 ).الدنيا لخدمات النظافة والصحة البشرية

على سبيل المثال، . ألي تدخل خاص بالصحة الحيوانيةاألمن والحماية ينبغي مراعاة تداعيات 
يمكن أن يكون العاملون المجتمعيون في مجال الصحة الحيوانية أآثر عرضة لمخاطر شخصية 

ًا ألن األدوية البيطرية تكون ذات قيمة مرتفعة رغم صغر تتمثل في السرقة أو التعدي عليهم نظر
آما يمكن أن ينطوي عدم األمان على تداعيات خاصة بصحة . حجمها ومن ثم يسهل سرقتها

الحيوانات المسروقة من مجموعة أو منطقة مجاورة يمكن أن تجلب المرض إلى : الحيوان
 .القطعان

مثل توفير التغذية أو المياه أو (ظ أصول الماشية البد أن تأخذ المبادرات التي تساعد على حف
، خصوصًا في حالة طوارئ سببت البيئةفي االعتبار التأثير المحتمل على ) الخدمات البيطرية

بيد أنه من الضروري أيضًا مراعاة أنه رغم . ضررًا شديدًا للموارد الطبيعية، مثل الجفاف
 توفير الخدمة البيطرية على حجم القطيع إلى المدى المفهوم الخاطئ العام، فمن المستبعد أن يؤثر

على مستوى العائالت، فإن تحسين النظافة . الذي يحفظ أعداد من الماشية ال يمكن استدامتها
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البيئية والصرف الصحي يمكن أن يساعد على الحد من مشكالت الصحة الحيوانية خصوصًا عند 
 .االحتفاظ بالماشية في أماآن محظورة

ناهج القائمة على المجتمع في التعامل مع الصحة الحيوانية أن السكان المحليين تميز الم
فغالبًا ما . ذات شأن ويمكن أن يقدموا مساهمات فكرية في تصميم الخدمة وتقييمهاقدرات يمتلكون 

يمتلك السكان األصليون الذين يعتمدون اعتمادًا آبيرًا على الماشية معرفة مفصلة عن مشكالت 
. لحيوانية بما في ذلك عالمات األمراض وأطوار انتقالها وطرق الوقاية منها ومكافحتهاالصحة ا

إن . وتكون هذه المعرفة جيدة التوثيق بصفة خاصة بالنسبة لمجتمعات الرعاة والمزارعين الرعاة
تدريب ودعم السكان المحليون المتمثلين في العاملين المجتمعيين في مجال الصحة الحيوانية 

CAHWs يمكنه أن يبني على هذه المعرفة آما يوفر وسيلة فعالة ومقبولة محليًا لتوصيل 
يمكن أن يلعب هؤالء العاملون دورًا مفيدًا في . الخدمات البيطرية إلى المجتمعات الريفية النائية

وفي المجتمعات التي ال تعتمد اعتمادًا آبيرًا على . الصحة البيطرية العامة ورصد األمراض
ة في سبل عيشها، فإن مشارآة المحليين آعاملين مجتمعيين في مجال الصحة الحيوانية الماشي

) حتى إذا آانوا في حاجة إلى تدريب أآثر تفصيًال من أولئك الذين يعملون في المناطق الرعوية(
 .تساعد على إآساب المجتمع الثقة وتيسير المشارآة ومن ثم زيادة الفعالية

 المعايير الدنيا

  المعايير العامة للخدمات البيطرية:1قسم 

قبل المشارآة في دعم الخدمات البيطرية، ينبغي إجراء دراسة متأنية لحاجات السكان 
 .1-5المتضررين وتوفر مقدمي الخدمات الموجودين وقدرتهم، آما هو موضح في الشكل 

 التقييم والتخطيط:  للخدمات البيطرية١المعيار العام 
ررون من الكارثة، بما في ذلك الفئات المستضعفة، مشارآة نشطة في تقييم يشارك السكان المتض

 . االحتياجات البيطرية وترتيب أولوياتها

 مؤشرات أساسية

التقييم التشارآي العاجل وترتيب االحتياجات البيطرية حسب األولوية بمشارآة آافة  •
 وبالشراآة مع الفئات الفرعية المعنية في نطاق السكان المتضررين من الكوارث

 ). 1انظر المالحظة التوجيهية (السلطات البيطرية المحلية ومقدمي الخدمة، إن وجدوا 
رسم خريطة رصد لكافة مقدمي الخدمة البيطرية الموجودين في نطاق المنطقة  •

المتضررة من الكوارث وتحليلهم من حيث القدرة الحالية والقدرة المحتملة بمساعدة 
 ). 2ر المالحظة التوجيهية انظ(وآاالت اإلغاثة 

يشمل التقييم تحليل مقدمي الخدمات قبل الكارثة من حيث الدفع مقابل الحصول على  •
 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (الخدمات 

آما يشمل التقييم تحليًال عاجًال للسياسات أو العوامل القانونية التي يمكن أن تعوق أو  •
 ). 3ر المالحظة التوجيهية انظ(تيسير استراتيجيات تنفيذ محددة 
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 "ال= "    "نعم= "    : المفتاح
 : مالحظات

الحاجة إلى مزيد )" إال في حالة إمكانية معالجة مسائل معلقة(عدم اتخاذ أي إجراءات "يمكن ببساطة أن تعني نتيجة  .١
ى األسئلة األساسية وليست النتيجة أنه ينبغي عدم القيام بأي عل" نعم"من التدريب وبناء القدرات حتى يمكن اإلجابة بـ 

 .تدخالت
ربما يكون من المجدي قيام الوآاالت الخارجية باستجابة تشغيلية لفترة محدودة في حالة غياب الخدمات البيطرية  .٢

 ). مثًال في حالة صراع(الحكومية أو خدمات القطاع الخاص 

 يطرية إآلينيكية أوليةشجرة صنع القرار لخدمات ب: 1-5شكل 

 تملةهل الماشية في خطر التعرض لألمراض التي تسبب معدالت نفوق مرتفعة أو خسارة مح
 في اإلنتاج؟

هل يمكن الوقاية من هذه األمراض عن 
 طريق التطعيمات البيطرية؟

هل يمكن عالج هذه األمراض باستخدام
 العقاقير البيطرية العالجية؟

هل يوجد مقدمو خدمة من القطاع الخاص 
 ؟)دون البيطريونبما في ذلك المساع(

 معهم من الباطنهل يمكن إبرام عقود 
 لتقديم الخدمات البيطرية؟

هل للمجتمع المحلي دور في تصميم 
 الخدمات؟

أوليةتقديم خدمات بيطرية إآلينيكية 

 عدم اتخاذ أي إجراءات
ما لم يكن هناك أسئلة معلقة يمكن (

، أو ) قدرات يمكن بناؤهامعالجتها أو
النظر في دعم وظائف القطاع 

 البيطري العام

هل يوجد مقدمون للخدمة الحكومية؟ 
 )2 المحلوظةانظر (

هل يمتلكون القدرة على تقديم الخدمات
المطلوبة؟

هل يمكن بناء قدراتهم على تقديم 
الخدمات المطلوبة؟

ن شراء التطعيمات واألدوية هل يمك
 وتخزينها بأمان؟

يمكن تقديم الخدمة على نحو ال يقوضهل 
 الخدمات الموجودة أو المستقب

هل يمكن تحقيق التنسيق لضمان انسجام 
 المناهج والتغطية؟

هل يمكن حماية األمن الشخصي للعاملين 
 البيطريين والمساعدين البيطريين؟
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 مالحظات توجيهية

ينبغي إجراء التقييم باستخدام إخصائيين بيطريين محنكين تلقوا تدريبًا : تقييم تشارآي عاجل .١
وينبغي أن يتضمن التقييم اهتمامًا محددًا بأولويات الفئات . على االستقصاء التشارآي

ريين في الحكومة والقطاع المستضعفة، وينبغي أن يتضمن مشاورة مع العاملين البيط
آما ينبغي أن يهدف إلى تحديد وترتيب أولويات مشكالت الصحة والرفاه الحيواني . الخاص

ينبغي مراجعة المعلومات . التي تتطلب اهتمامًا عاجًال وفقًا لنوع الماشية والفئة المستضعفة
على سبيل المثال، (ا المستمدة من الوسائل التشارآية على ضوء البيانات الثانوية عند توفره

التقارير الحكومية لرصد األمراض، دراسات األمراض من المؤسسات البحثية المحلية 
نادرًا ما تكون الدراسات المسحية الرسمية الخاصة بالماشية التي ). والبيانات المنشورة

تتضمن استبيانات وتشخيصات مختبرية مجدية في سياق الكوارث، ونادرًا ما تكون القيمة 
المتواضعة للمعلومات عن األمراض مبررة من حيث عالقتها بالوقت والتكلفة المطلوبين 

انظر ( على قائمة مرجعية للتقييم ووسائله 1-5يحتوي مرفق . والحاجة إلى إجراء عاجل
في حالة ضرورة ). التقييم واالستجابة لوسائل االستقصاء التشارآي العام: 2-2أيضًا مرفق 

و دراسات خاصة بأمراض الماشية أآثر نظامية في أزمات ممتدة آوسيلة القيام باستبيان أ
انظر (لتنقيح استراتيجيات مكافحة األمراض، فإنه ينبغي تطبيق المناهج الوبائية التشارآية 

Catley, 2005.( 
-إن رسم خريطة رصد مقدمي الخدمة الموجودين : تحليل مقدمي الخدمة البيطرية .٢

 وفهم أنشطتهم وتغطيتهم سوف يساعد -لمساعدين البيطريينالبيطريين وآافة أنواع ا
الوآاالت على تحديد استراتيجية لتقديم الخدمة أثناء الكارثة بما في ذلك سبل ملء الفجوات 

تتباين فئات المساعدين . من حيث التغطية الجغرافية أو الوصول إلى الفئات المستضعفة
نين البيطريين ومساعدي الصحة الحيوانية البيطريين بين األقطار ولكنها تشمل المعاو

وفنيي الصحة الحيوانية والعاملين المجتمعيين في مجال الصحة الحيوانية بما يتفق مع 
يمكن أن يشمل مقدمو الخدمة . تعريفات القوانين والتشريعات البيطرية الوطنية والدولية

ينبغي أن يكون أحد عناصر ". باعة العقاقير"البيطرية غير الرسميين المعالجين التقليديين و
في بعض . هذا التحليل مراجعة تنظيمات التسعير التي يستخدمها مختلف مقدمي الخدمة

، ربما يعجز القطاع الحكومي وآذلك القطاع )خصوصًا القائمة على الصراع(الطوارئ 
 ربما من المناسب في هذه الحاالت أن تقوم وآاالت. الخاص عن توفير الخدمات البيطرية

على سبيل المثال عن طريق تدريب عاملين مجتمعيين في (خارجية بدعم تقديم خدمة معينة 
، بناء على استراتيجية خروج )أو أصحاب الماشية أنفسهم/مجال الصحة الحيوانية و

 . أو القطاع الخاص بقدر اإلمكان/واضحة وخطط لبناء قدرات الحكومة و
ن يشمل التقييم مراجعة عاجلة لسياسات ينبغي أ: عوامل خاصة بالقانون والسياسات .٣

في بعض .  التنفيذخياراتالحكومات والوآاالت أو القواعد أو اإلجراءات التي ترتبط ب
األقطار، ال يحصل أنواع معينون من المساعدين البيطريين على االعتماد القانوني أو 

نه قد يكون في آما أ. يقتصر دورهم على القيام بمجموعة محدودة من األنشطة البيطرية
بعض األقطار سياسات مكافحة ألمراض الماشية ربما ينبغي اتباعها وفي حالة عدم وجود 

ربما توجد أيضًا . مثل هذه السياسات، فربما ينبغي وجود ما يبرر اتباع وسائل مكافحة بديلة
لتسجيل قيود على استخدام أنواع معينة من المنتجات البيطرية وفقًا لتعريف الهيئات الوطنية 

أحيانًا ما يتعطل استخدام األموال من بعض المانحين لشراء األدوية البيطرية بفعل . العقاقير
 تحول دون القيام بعملية شراء مناسبة وعاجلة في وضعها مانحونشروط بيروقراطية 

يعد فهم سياق السياسات أمرًا حيويًا لتمييز القيود المحتملة وبقدر اإلمكان . سياقات الطوارئ
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صياغة أساس لما يمكن أن يصاحب هذه القيود من أنشطة مناصرة أو إجراء خاص 
 ).المناصرة والسياسة: 8، المعيار العام 3انظر الفصل (بالسياسات 

 خدمات بيطرية إآلينيكية أولية: 2قسم 

 تصميم الخدمة وتنفيذها:  لتوفير خدمات بيطرية إآلينيكية أولية١معيار 

ة على نحو يتناسب مع السياق المحلي االجتماعي والتقني واألمني وسياق السياسات تصميم الخدمات البيطري
 . المحلية وتنفيذها بمشارآة فعالة من المجتمعات المتضررة من الكوارث

 مؤشرات أساسية

تنبع عملية تصميم الخدمة مباشرة من التقييم المبدئي وتستخدم المعلومات والتحليالت  •
تقوم على مشارآة فعالة من السكان المتضررين من الكوارث بما الواردة فيه آما أنها 

 ). 1انظر المالحظة التوجيهية (في ذلك الفئات المستضعفة 
ويشمل تصميم الخدمة عناصر محددة للوصول إلى الفئات المستضعفة وخصوصًا  •

ة انظر المالحظة التوجيهي(التعامل مع التحديات المتعلقة بإمكانية الوصول واإلتاحية 
2 .( 

يراعي تصميم الخدمة الحاجة إلى سرعة شراء وتوفير التطعيمات والعقاقير البيطرية  •
ذات الصلة فضًال عن الحاجة إلى منتجات ذات جودة مناسبة وتخزينها بصورة سليمة 

 ). 3انظر المالحظة التوجيهية (على المستوى الميداني 
لخدمة المحليين حسب آذلك يشمل تصميم الخدمة توفير تدريب عاجل لمقدمي ا •

 ). 4انظر المالحظة التوجيهية (الضرورة 
يقوم تصميم الخدمة على األعراف االجتماعية والثقافية المحلية خصوصًا فيما يتعلق  •

 ). 5انظر المالحظة التوجيهية (بأدوار الجنسين 
يزيد تصميم الخدمة من أقصى مدى ألمان السكان المحليين، ومقدمي الخدمة البيطرية  •

 ).6انظر المالحظة التوجيهية (العاملين في وآاالت اإلغاثة و
توثيق أدوار األطراف الفاعلة ومسئولياتهم توثيقًا واضحًا، وجعلها أساسًا التفاقيات  •

 ). 7انظر المالحظة التوجيهية (مكتوبة إن آان ذلك مناسبًا وضروريًا 

 مالحظات توجيهية

يستهدف تصميم الخدمة معالجة المشكالت ينبغي أن : تصميم قائم على نتائج التقييم .١
. الصحية الخاصة بالماشية مرتبة حسب أولوياتها وفقًا لتحديدها أثناء التقييم المبدئي

نادرًا ما يكون من المجدي أو المناسب في الطوارئ أن تعالج الخدمة البيطرية على 
ألحوال يمكن المستوى األولي آافة المشكالت الصحية الخاصة بالماشية، وفي معظم ا

استخدام التطعيمات واألدوية البيطرية للوقاية من معظم األمراض المهمة أو عالجها 
البد من فهم بؤرة ترآيز الخدمة على األمراض الخاصة بالماشية . في منطقة معينة

مرتبة حسب أولوياتها واتفاق آافة األطراف الفاعلة، بما في ذلك أصحاب الماشية، 
على سبيل المثال (لتي ال يمكن فيها عالج المشكلة ذات األولوية فضًال عن الحاالت ا

، وهذا أمر البد من االتفاق )في حالة غياب الدعم التقني الالزم مثل سلسلة توريد بارد
على نحو مشابه، . عليه مع آافة أصحاب المصالح بما في ذلك المجتمعات المستفيدة
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واتفاق آافة ) وبصفة خاصة التطعيم(الت ينبغي مناقشة التوقيت المناسب لتنفيذ التدخ
وينبغي أن يشارك السكان المتضررون من الكارثة مشارآة . أصحاب المصالح بشأنه

 . فعالة في تصميم الخدمة بقدر ما تسمح الظروف
ينبغي أن يأخذ تصميم الخدمة في االعتبار أنواع : الوصول إلى الفئات المستضعفة .٢

لمستضعفة، آما ينبغي أن يهدف إلى معالجة المشكالت الماشية التي تمتلكها الفئات ا
آذلك تتطلب قابلية التأثر من حيث تقديم . الصحية الرئيسية التي تعانيها هذه الماشية

الخدمة البيطرية األولية إيالء اهتمام خاص بمسألة إمكانية الوصول وإمكانية تحمل 
ة الوصول إلى األماآن آما تتطلب إمكاني. التكلفة من أجل تعزيز عدالة الوصول

على سبيل المثال االستعانة (النائية ذات البنية األساسية المحدودة إما تكلفة آبيرة 
مما يحد من التغطية، أو االستعانة بمساعديين بيطريين يستطيعون ) بالنقل الجوي

قد . االنتقال سيرًا على األقدام أو الدواب أو القوارب أو وسائل انتقال محلية أخرى
تدعي بعض الحاالت توفير وسائل انتقال محلية لإلخصائيين البيطريين أو دعم تس

في حاالت الكوارث المفاجئة الحدوث، ربما يمكن توفير االنتقال مجانًا . الموجود منها
. بينما في حالة الكوارث الممتدة، وربما يكون من المجدي تطبيق المشارآة في التكلفة

ع نظير الخدمات في االعتبار الحاجة إلى تقديم الخدمات البد من تضع استراتيجية الدف
بصورة عاجلة وعادلة، وفي الوقت نفسه دعم القطاع البيطري الخاص آلما أمكن 

وبالنسبة للفئات األآثر استضعافًا، فإنه يمكن للوآاالت إبرام عقود ثانوية مع . ذلك
. لفترة قصيرة محددةاإلخصائيين البيطريين من القطاع الخاص لتقديم خدمة معينة 

تعد برامج اإليصاالت صورة أخرى من هذا المنهج وفيها ُيعطى مستخدمو الماشية 
ثم يقوم اإلخصائيون . إيصاالت تتيح لهم تلقي رعاية بيطرية خاصة بقيمة محددة
وفي المناطق التي ينشط . البيطريون بتبديل اإليصاالت بسيولة نقدية من وآالة اإلغاثة

لبيطري الخاص أو تفرض الحكومة رسومًا نظير تلقي الرعاية فيها القطاع ا
اإلآلينيكية البيطرية، فإنه ينبغي مواصلة اتباع سياسات التسعير العادية، بخالف ما 

ولتجنب التخبط، فهناك حاجة لمشارآة . يتبع مع الفئات المستضعفة المستهدفة
، فضًال عن االتصاالت المجتمع واالتفاق مع ممثلين عن المجتمع حول هذه القضايا

 .الواضحة مع آافة أصحاب المصالح
تتباين جودة التطعيمات واألدوية البيطرية المقدمة من الممولين : الشراء والتخزين .٣

آما يتباين الممولون من . المختلفين تباينًا آبيرًا سواء على المستوى المحلي أو الدولي
تحمل تواريخ انتهاء صالحية حيث قدرتهم على توفير آميات آبيرة من األدوية 

يمكن أن يزداد تعقيد الشراء بسبب مجموعة . مناسبة ووفقًا لتوقيتات تسليم متفق عليها
األمراض التي تعاني منها أنواع الماشية المختفة وآثرة عدد المنتجات المتوفرة 

تتطلب بعض التطعيمات البيطرية عزل مسببات . للوقاية من مرض معين أو عالجه
ض من الفصائل المحلية لضمان الحماية الكافية، ومن ثم البد من التحقق من األمرا

الترآيب الدقيق لهذه التطعيمات، آما ينبغي للوآاالت ذات الخبرة المحدودة في شراء 
يمكن أن يكون . األدوية البيطرية أن تسعى للحصول على المشورة الخبيرة

ون في العواصم، مصدرًا لألدوية سهلة المستوردون المحليون، الذين غالبًا ما يتواجد
بيد أنه البد من مراجعة الجودة وتاريخ انتهاء الصالحية . اإلتاحة بكميات معقولة

على المستوى الميداني، تتطلب معظم التطعيمات . والتخزين السابق لهذه األدوية
م يمكن ينبغي عدم شرائها أو استعمالها ما ل. البيطرية وبعض األدوية تخزينًا باردًا

يمكن في بعض األحيان . توفير مرافق تخزين بارد آافية وسلسة توريد بارد لنقلها
في أغلب (مشارآة مرافق التخزين البارد التي تستعمل في خدمات الصحة البشرية 

األحيان يقاوم المهنيون العاملون في مجال الصحة البشرية مسألة تخزين التطعيمات 
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ولكي يتحقق االستغالل . لبارد الخاص بالصحة البشريةالبيطرية في سلسلة التوريد ا
رفيع الكامل لمرافق سلسلة التوريد البارد، البد من الوصول إلى اتفاق مسبق 

 ). المستوى
في األوضاع التي يتواجد فيها بعض اإلخصائيين البيطريين بالفعل ويتطلب : التدريب .٤

على دورات تدريبية تنشيطية األمر تقديم عاجل للخدمات، ينبغي أن يقتصر التدريب 
قصيرة ترآز على التشخيص اإلآلينيكي لألمراض مرتبة حسب أولويتها واالستعمال 
الصحيح للتطعيمات أو األدوية البيطرية، وليس هذا التدريب التنشيطي مطلوبًا 

وفي حالة الحاجة إلى . باستمرار وهذا يعتمد على القدرة الحالية للعاملين المحليين
تدريب مساعدين بيطريين مثل العاملين المجتمعيين في مجال الصحة اختيار و
انظر  (CAHWs من األساس؛ تتوفر مبادئ توجيهية ألنظمة CAHWsالحيوانية 
لعله .  موجهة إلى التنمية وليس برامج الطوارئاإلرشادات، وإن آانت هذه )المراجع

للخدمات إدماج من الضروري في حاالت الطوارئ التي تتطلب تقديمًا عاجًال 
 الممارسات المعنية باختيار العاملين المبادئ الخاصة بأفضلوتقصير بعض 

بيد أنه في حالة امتداد الطوارئ أو . المجتمعيين في مجال الصحة الحيوانية وتدريبهم
تطبق .  ومهارتهمCAHWإنتهائها، فإنه ُيوصى بمزيد من التدريب لتعزيز معرفة 

 مدعمة بأدلة CAHWومبادئ توجيهية دنيا ألنظمة بعض األقطار معايير وطنية 
للمدربين تساعدهم على إدارة دورات تدريبية عملية قصيرة للعاملين المجتمعيين في 

 . مجال الصحة الحيوانية تقوم على تقنيات تدريب تشارآية
ينبغي أن يأخذ تصميم الخدمات البيطرية في االعتبار : األعراف االجتماعية والثقافية .٥

راف االجتماعية والثقافية المحلية خصوصًا فيما يتعلق بأدوار آل من الرجال األع
من الصعب في بعض المجتمعات للمرأة التحرك بحرية . والنساء في تقديم الخدمات

بيد أنه حتى في الثقافات . أو السفر المنفرد إلى مناطق نائية حيث توجد الماشية
ار عامالت مجتمعيات في مجال الصحة المحافظة غالبًا ما يكون من الممكن اختي

الحيوانية وتدريبهن على تقديم الخدمات للنساء الالتي ينتمين في أغلب األحيان إلى 
 . أآثر الفئات استضعافًا

ينبغي أن يأخذ تصميم الخدمات في االعتبار إمكانية تعرض العاملين : الحماية .٦
 الماشية للرعي في أماآن بعيدة غالبًا ما تؤخذ. البيطريين للعنف أو الخطف أو السرقة

عن المستوطنات األآثر أمانًا وأحيانًا ما يتحتم نقلهم مسافة طويلة إلى مناطق رعي 
في مواقف النزاعات قد يتعرض اإلخصائيون البيطريون . ومواضع تواجد المياه

يمكن أن تكون االستعانة . الذين يتحتم عليهم السفر إلى هذه المناطق للخطر
ن البيطريين مناسبة جزئيًا في هذه المواقف ألنهم يعرفون المنطقة المحلية بالمساعدي

والمجموعة المسلحة أو قوات األمن المعنية، آما أنه بإمكانهم الوصول عن طريق 
وفي المناطق التي تمثل الماشية فيها أهمية آبيرة لالقتصاديات وسبل . التفاوض

 غنيمة ثمينة، آما أنه من السهل نهب العيش المحلية، فإن األدوية البيطرية تصبح
 . وإعادة بيع العناصر التي تتسم بقلة آمياتها وارتفاع قيمتها

ترتبط العديد من المشكالت التي تنشأ أثناء تقديم الخدمة البيطرية : أدوار ومسئوليات .٧
في الطوارئ بالمفاهيم الخاطئة عن أدوار مختلف األطراف الفاعلة والتوقعات الزائفة 

 أهداف الخدمة وتغطيتها أو االرتباك بشأن اللوائح المنظمة لألسعار أو اختيار بشأن
ويمكن تجنب العديد من هذه المشكالت عن طريق االلتزام بمشارآة . المستفيدين

. المجتمع وبقدر اإلمكان التعاون الحثيث مع السلطات المحلية وممثلي القطاع الخاص
ستخدامها في مذآرة تفاهم أو اتفاقيات مشابهة ينبغي توثيق األدوار والمسئوليات وا

 . يمكن أن تمثل مرجعًا مفيدًا في حالة وقوع نزاعات
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  الصحة العامة البيطرية–دعم وظائف القطاع العام البيطري : أ٣قسم 

 أمراض بشر حيوانية: 1المعيار العام للصحة العامة البيطرية 

 . ت المصممة لمكافحة األمراض البشر حيوانيةيستطيع األشخاص الوصول إلى المعلومات والخدما

 مؤشرات أساسية

يتضمن التقييم المبدئي للمشكالت الخاصة بصحة الحيوان تقييمًا لألمراض البشر  •
 ). 1انظر المالحظة التوجيهية (حيوانية وترتيبها حسب األولوية 

 مرتبطة يتم تصميم التدابير الخاصة بمكافحة األمراض البشر الحيوانية وتنفيذها •
 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (بالخدمات اإلآلينيكية أو آأنشطة قائمة بذاتها 

 مالحظات توجيهية

إن التقييم التشارآي العاجل الذي ينفذ ضمن المعيار األول لتقديم الخدمات : التقييم .١
 من البيطرية اإلآلينيكية األولية ينبغي أن يشمل تقييمًا عاجًال لألمراض البشر حيوانية

في حاالت الطوارئ . حيث الحاالت الفعلية أو المخاطر المحتملة لحدوث األمراض
بانتقال الماشية بصورة غير عادية إلى ) األنثراآس(يمكن أن ترتبط الجمرة الخبيثة 

مناطق رعي عادة ما يتم تجنبها، آما يمكن أن يصاحب داء الكلب وجود مجموعات 
ية أو المحلية، ربما انجذبت إلى الجيف أو القمامة؛ محلية من الحيوانات المفترسة البر

بينما ترتبط أمراض بشر حيوانية أخرى باالحتكاك اللصيق بين الحيوانات والبشر، 
فضًال عن الظروف غير النظيفة الناشئة عن تكدس البشر والحيوانات في معسكرات 

 . أو انهيار إمدادات المياه
لف وسيلة المكافحة المرض تبعًا للمرض أو ستخت: مكافحة األمراض البشر حيوانية .٢

قد يمكن في بعض األمراض نقل . األمراض البشر حيوانية موضع المواجهة
المعلومات إلى أصحاب الماشية شفهيًا أو بواسطة آتيبات يقدمها المساعدون 

يمكن أن يساعد هؤالء اإلخصائيون . البيطريون آإضافة لعملهم اإلآلينيكي الروتيني
أو مكافحة مجموعة من الكالب ) ضد داء الكلب مثًال( حمالت التطعيم في تنظيم
في حالة االستعانة بإخصائيين من القطاع الخاص لفترة قصيرة، فعادة يتحتم . الضالة

ينبغي تحقيق االنسجام بين جهود . على إحدى وآاالت اإلغاثة الدفع نظير خدماتهم
وبين المناطق آجزء من جهود مكافحة األمراض البشر حيوانية بين الوآاالت 

آما أن التعاون مع الوآاالت والبرامج المعنية بصحة البشر مفيد لتحقيق . التنسيق
، 3انظر المالحظة التوجيهية (انسجام المناهج ومشارآة الموارد مثل التخزين البارد 

 ).، أعاله1معيار توفير خدمات بيطرية إآلينيكية أولية 

 اإلصحاح ونظافة الغذاء : عامة البيطرية للصحة ال٢المعيار العام 

 . إرساء تدابير خاصة باإلصحاح ونظافة الغذاء المرتبطة بالتخلص من الماشية واستهالك منتجاتها
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 مؤشرات أساسية

إنهاء حياة الحيوانات المريضة أو الجريحة بصورة رحيمة وآمنة والتخلص منها  •
 ). 1انظر المالحظة التوجيهية (لضمان النظافة 

 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (في الطوارئ الممتدة، يتم إنشاء ألواح ذبح  •
إرساء إجراءات فحص اللحوم على ألواح الذبح والمذابح التي يستعملها السكان  •

 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (المتضررون من الكارثة 

 مالحظات توجيهية

الكوارث في وجود أعداد آبيرة من قد تتسبب : اإلعدام الرحيم والتخلص من الماشية .١
آذلك يكون . الحيوانات الجريحة التي تحتاج إلى اإلعدام الرحيم والتخلص منها

اإلعدام الرحيم مطلوبًا للحيوانات المشرفة على النفوق آنتيجة مباشرة للجروح بسبب 
ًا يمكن أن تتسبب جيف الحيوانات النافقة في تفشي األمراض، وال تمثل منظر. الكارثة

جيدًا، وتنتج روائح آريهة وتجتذب الكائنات المفترسة والمنقبة مثل قطعان الكالب أو 
الضباع أو ابن آوى ومن ثم ينبغي مراعاة االعتبارات البيئية والصحية عند التخلص 

انظر (ينبغي أن يتبع اإلعدام الرحيم للحيوان المعايير والممارسات الرحيمة . منها
الكود الصحي لحيوانات اليابسة، : نية بذبح الحيوانات المعOIE لـ اإلرشادات
يمكن أن تصلح بعض جيف الماشية . )www.oie.int، ٦-٧-٣ و٥-٧-٣المرفقين 

  .اإلصابة وطريقة الذبح/لالستهالك اإلنساني حسب المرض

كرات المشردين أو في ربما يكون من المناسب في معس: مرافق الذبح وفحص اللحوم .٢
حاالت تلف مرافق الذبح إنشاء ألواح للذبح بهدف تشجيع الذبح الرحيم للحيوانات 
. بواسطة عاملين مدربين فضًال عن تحري النظافة في التعامل مع اللحوم وفحصها

على نحو مشابه، في حالة تصفية الماشية في الطوارئ، فالبد من تحقيق معايير رفاه 
ر الصحة والنظافة وربما تكون هناك حاجة إلى إنشاء ألواح ذبح ثابتة الحيوان ومعايي

في جميع هذه الحاالت، ستساعد المشاورة مع العاملين ). 4انظر الفصل (أو متنقلة 
المحليين في مجال الماشية أو الجزارين على تحديد األماآن الصحيحة أللواح الذبح 

ينبغي ضمان . جيدًا بصفة عامةُتعد إجراءات فحص اللحوم معروفة . وتصميمها
 . التخلص اآلمن من فضالت الماشية المذبوحة

  أنظمة رصد أمراض الماشية–دعم وظائف القطاع العام البيطري : ب٣قسم 

 رصد أمراض الماشية:  ألنظمة معلومات أمراض الماشية1المعيار 

 .  المتضررين من الكارثةفي الطوارئ الممتدة يتم دعم نظام رصد أمراض الماشية لتغطية السكان

 مؤشرات أساسية

تشمل المتابعة الروتينية للخدمات البيطرية اإلآلينيكية األولية جمع بيانات عن  •
 ). 1انظر المالحظة التوجيهية (أمراض مهمة تصاب بها الماشية 
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التحقق من أمراض الماشية استجابة لتفشي األمراض بهدف تأآيد التشخيص والبدء  •
 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (بير مكافحة أو تعديلها حسب الضرورة في تطبيق تدا

في األزمات الممتدة وفي حاالت أمراض الماشية التي تغطيها السياسات الوطنية  •
لرصد األمراض أو استراتيجيات القضاء على األمراض، يتم جمع معلومات بما يتفق 

 ). 3لتوجيهية انظر المالحظة ا(مع هذه السياسات واالستراتيجيات 
يجمع جهاز التنسيق البيانات المتعلقة بأمراض الماشية ويقدم تقريرًا مجّمعًا للهيئة  •

 ). 4انظر المالحظة التوجيهية (البيطرية المعنية إن وجدت 

 مالحظات توجيهية

يمكن أن تساهم متابعة األنشطة اإلآلينيكة التي يقوم بها : المتابعة الروتينية .١
يون في نظام رصد األمراض من خالل تسجيل حاالت أمراض اإلخصائيون البيطر

تحقق مثل هذه البيانات . الماشية فضًال عن تدابير العالج أو المكافحة في حالة تطبيقها
أعلى فائدة إذا تم تسجيل حاالت أمراض الماشية ونفوقها حسب الفصائل والمرض 

يم مهام المتابعة ينبغي تصم. وذلك من حيث عالقتها بالسكان المعرضين للخطر
 . بالتعاون مع األجهزة الحكومية حيثما وجدت

ينبغي أن تمتلك البرامج والوآاالت البيطرية القدرة على إجراء : التحقق البيطري .٢
في حالة قيام وآاالت متعددة بتنفيذ برنامج ما، فإنه . تحقيقات عن تفشي األمراض

رة التدريبية المتخصصة على يمكن إسناد هذه المهمة إلى فريق أو فرد لديه الخب
وفي . استقصاء األمراض بما في ذلك فحص ما بعد النفوق والتشخيص المختبري

حالة عدم توفر هذه المساعدة المتخصصة في الميدان، ينبغي أن تكون الوآاالت 
ينبغي أن . مستعدة لجمع عينات ذات صلة وتقديمها لمختبر إما داخل القطر أو خارجه

طة مكملة ألنظمة التحقق البيطري الحكومية إلى جانب تقارير تكون جميع األنش
أثناء األزمات الممتدة ينبغي أن تدرس . التشخيص الرسمية التي يقدمها ممثلو الحكومة

الوآاالت فكرة إنشاء معمل تشخيصي محلي صغير يقوم بدعم القدرة التشخيصية 
وربما يكون من المجدي . لإلخصائيين البيطريين اإلآلينيكيين والتحقق من األمراض

 . مشارآة المباني مع المختبرات الطبية
تخضع األمراض البشر حيوانية، في العديد من : رصد األمراض البشر حيوانية .٣

األقطار، إلى برامج مكافحة وقضاء وطنية أو دولية تتبع إجراءات رصد موحدة 
بغي على أنظمة وبقدر اإلمكان ين. FAO وOIEقياسيًا وضعتها منظمات دولية مثل 

في . رصد أمراض الماشية في األزمات الممتدة أن تتبع اإلجراءات الموحدة قياسيًا
حالة ما آانت القيود التشغيلية تحول تنفيذ هذه اإلجراءات، ينبغي أن يؤدي تنسيق 

 إلى تعديالت في وسائل FAO أو OIEو) إن وجدت(االتصال مع السلطات الوطنية 
 . لظروف الفعليةالرصد لكي تتناسب مع ا

في األزمات الممتدة، ينبغي على آل الوآاالت تقديم تقارير رصد : تقديم التقارير .٤
منتظمة إلى الجهاز المنسق الذي بدوره ينبغي أن يجمع المعلومات ويقدمها إلى الجهة 

 . عادة ُتقدم التقارير شهريًا. الحكومية المعنية
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  الخاص بتوفير الخدمة البيطرية  مناهج وقوائم مرجعية للتقييم ١-٥مرفق  

إمكانية الوصول، واإلتاحة، وإمكانية : يمكن أن يقوم التقييم العاجل لتقديم الخدمات البيطرية على خمسة مؤشرات رئيسية
 . تحمل التكلفة، والقبول، والجودة

 الوسيلة المفيدة المؤشر

 إمكانية الوصول
ئيين المسافة الفعلين بين أصحاب الماشية وأقرب إخصا

 . بيطريين مدربين

يمكن أن توضح الخرائط : الرسم التشارآي للخرائط
التصويرية البسيطة أماآن الماشية وأصحابها وأقرب 

يمكن . مقدمي الخدمة البيطرية بحسب نوع مقدم الخدمة
. قياس المسافات بالكيلومترات، أو األميال أو ساعات السفر

خدمة البيطرية يمكن أن توضح خريطة واحدة آافة مقدمي ال
 .في منطقة معينة

 اإلتاحة
ربما يتواجد العديد . قياس للحضور المادي لخدمة في منطقة

من البيطريين في منطقة ما ولكنهم يترآزون جميعًا في 
إحدى المدن الرئيسية، وبهذا تكون الخدمة متوفرة ولكن ال 

 .يمكن الوصول إليها

. هآما هو موصوف أعال: الرسم التشارآي للخرائط
المالحظة المباشرة لإلخصائيين البيطريين والمرافق 

بهدف تقييم المخزون الموجود من المنتجات : والمقابالت
 . البيطرية وجودة األدوية والمعدات

 إمكانية تحمل التكلفة
 . قدرة األشخاص على الدفع مقابل الحصول على الخدمات

وأسواق المقابالت شبه المنظمة ومالحظة المرافق البيطرية 
إن مالحظة المرافق البيطرية وقوائم األسعار : الماشية

ستحدد المقابالت قيم . سيحدد التكاليف العادية للخدمات
الماشية، ومن ثم تتيح مقارنة تكاليف الخدمة على ضوء 

في حالة سريان نشاط أسواق . القيمة المستحقة للماشية
ألرجح أن الماشية أو تنفيذ برنامج لتصفية الماشية، فعلى ا
 . يستطيع األشخاص دفع مقابل الخدمات البيطرية

 القبول
يتعلق بالقبول الثقافي والسياسي لإلخصائيين البيطريين 
ويتأثر باألعراف االجتماعي الثقافية وقضايا الجنسانية 

 . واإلمكانات اللغوية وقضايا أخرى
 

 . مقابالت مع أصحاب الماشية

 الجودة
 البيطريين، ومعرفتهم مستوى تدريب اإلخصائيين

ومهاراتهم التقنية ومهاراتهم في التواصل وجودة ونطاق 
األدوية البيطرية والتطعيمات والمعدات المتوفرة تحت 

 .تصرفهم

المقابالت مع اإلخصائيين البيطريين، والمالحظة المباشرة 
للمرافق البيطرية، ومالحظة الشهادات التعليمية أو 

 . ما يوازيهاتراخيص مزاولة المهنة أو 

في حالة وجود أنواع مختلفة من : مصفوفة إعطاء الدرجات آل المؤشرات
اإلخصائيين البيطريين العاملين في المنطقة، فإن مصفوفة 

إعطاء الدرجات مقابل المؤشرات الخمس سوف يكشف 
 . نقاط القوة والضعف النسبية لكل نوع
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  وفير الخدمة البيطرية نماذج لمؤشرات المتابعة والتقييم لت٢-٥مرفق 
 مؤشرات العملية 

 )قياس أشياء تحدث(
 مؤشرات التأثير

 ")نتيجة أشياء تحدث"قياس (

استكمال دراسة مسحية وتحليل  • تصميم النظام
 تشارآي

ممثلي /عدد االجتماعات مع المجتمع •
 المجتمع

 مشكالت الصحة الحيوانية في 10تحديد أهم  •
 . والجنسانيةالمجتمع وفقًا لمختلف فئات الثروة 

  المتاحة لتحسين الصحة الحيوانيةخياراتتحليل ال •
 االتفاق على إجراء يتم تنفيذه •

عدد االجتماعات بين اإلخصائيين  •روابط بمنافذ األدوية
 البيطريين من القطاع الخاص والوآالة

 االتفاق بين األطراف •
عدد المساعدين البيطريين المرتبطين بموردي  •

 القطاع الخاص أو الوآالةاألدوية البيطرين من 

تدريب بيطري 
 عاجل

 عدد اإلخصائيين المدربين •
عدد ونوع المشكالت الصحية التي  •

 تغطيها الدورة التدريبية
 الموقع الجغرافي لإلخصائيين •
 تكلفة التدريب •

 تحسين المعرفة والمهارات البيطرية بين المتدربين •

أنشطة اإلخصائيين 
 البيطريين

تم تزويد عدد حزم البدء التي ي •
 اإلخصائيين البيطريين بها

 تكلفة معدات البدء المقدمة •
آميات وأنواع األدوية التي يتم تزويد  •

 اإلخصائيين البيطريين بها
تكلفة األدوية التي يتم تزويد  •

 اإلخصائيين البيطريين بها
عدد مرات العالج لكل مرض لكل نوع  •

 من الماشية لكل إخصائي في آل شهر
 مرض لكل نوع عدد التطعيمات لكل •

 من الماشية لكل إخصائي في آل شهر
الدخل الذي يحصل عليه اإلخصائيون  •

 البيطريون
عدد استمارات المتابعة التي يسلمها  •

 اإلخصائيون البيطريون
عدد حاالت تفشي األمراض التي يبلغ  •

 عنها اإلخصائيون البيطريون

 معدل نفوق الماشية مقارن بالوقت •
 ئيين البيطريينالتغطية الجغرافية لإلخصا •
نسبة العائالت المربية للماشية التي يخدمها  •

 اإلخصائيون البيطريون
نسبة أو عدد اإلخصائيين الذين يمارسون العمل بعد  •

 التدريب
األدوية والتطعيمات التي يعاد تزويد العاملين  •

 CAHWsالمجتمعيين في مجال الصحة الحيوانية 
 وفقًا للعوائد المحصلة

ناء على تقارير حاالت تفشي اإلجراء المتخذ ب •
 األمراض

استهالك الغذاء في المجتمع من حيث عالقته  •
 بالصحة الحيوانية ووفقًا لفئات الثروة والجنسانية

الدخل في المجتمع من حيث عالقته بالصحة  •
 الحيوانية ووفقًا لفئات الثروة والجنسانية

 التأثير على السياسات •

 
 Catley et al. (2002): المصدر
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 مقدمة

  لسبل العيش LEGSروابط ألهداف 

الطوارئ أن تؤثر على وصول الماشية إلى الغذاء، على سبيل المثال يمكن لمجموعة من أنواع 
في حالة الجفاف تقل إمدادات الغذاء نتيجة النخفاض معدل سقوط األمطار، وفي حالة وجود 
صراع ربما يصعب الوصول إلى مصادر الغذاء، وآذلك قد ُتفقد موارد طبيعية بعد الفيضانات 

 في هذه الطوارئ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهدف الثاني والثالث من إن تأمين إمدادات الغذاء. العنيفة
 :  لسبل العيش، وهيLEGSأهداف 
 حماية األصول الرئيسية للماشية في المجتمعات المتضررة من الكارثة •
 إعادة بناء األصول الرئيسية للماشية في المجتمعات المتضررة من الكارثة •

ي تلعب دورًا حيويًا في سبل العيش، أي تبقى حية من خالل ومن ثم، تتوفر الحماية للماشية الت
يمكن لتوفير الغذاء أيضًا أن يؤثر . توفير الغذاء، آما يمكن بعد فترة إعادة بناء قطعان الماشية

 وهو تقديم مساعدة عاجلة للمجتمعات المتضررة من - لسبل العيش LEGSعلى أول أهداف 
 إلى الدرجة التي يساهم معها إبقاء الماشية حية -لماشية الكوارث عن طريق تدخالت قائمة على ا

 . في اإلمداد الغذائي للعائالت

 أهمية تأمين موارد الغذاء في االستجابة للكوارث

تكون الماشية ضعيفة بصفة خاصة في حاالت الخلل القصير المدى للموارد التي تعتمد عليها في 
اد بالغذاء والماء الكافيين إذا ما آان لها أن تنجو من آما أنها تحتاج بالتحديد إلى اإلمد. بقائها

ومن ثم، فإن إحدى استجابات الطوارئ التي تهدف إلى صون قطعان الماشية . األوقات الصعبة
ربما يكون لهذا . في منطقة متضررة ما ينبغي أن تتمثل في توفير إمداد متواصل لموارد الغذاء

تتعرض الماشية عمومًا للنفوق جوعًا قبل أن تقتلها أهمية خصوصًا في حاالت الجفاف حينما 
األمراض؛ وفي حاالت الفيضانات حيث إن عدم توصيل الغذاء للحيوانات المحصورة يمكن أن 
يؤدي إلى نفوقها، وآذلك في حاالت الصراع حيث يتضاءل الوصول إلى المراعي بسبب عدم 

 في أفغانستان إلى Kuchiلكوشي على سبيل المثال، تعذر وصول بدو ا. األمان أو الفساد
وفي النيجر . مراعيهم الصيفية بسبب عدم األمان ولكنهم ال يستطيعون تحمل نفقة شراء الغذاء

للوصول إلى " إتاوات" اضطر أصحاب القطعان إلى دفع رشاوي و2005-2004أثناء أزمة عام 
عرض متاجر الغذاء وفي حالة ت. المراعي الموجودة في مزارع ملكية عامة لتربية المواشي

، فربما تكون هناك حاجة ملحة إلعادة )مثل إعصار أو زلزال أو فيضان(للدمار نتيجة طوارئ 
الغذاء وإعادة بناء مرافق التخزين الضرورية وذلك لتمكين الماشية من النجاة  تموين مستودعات

 . على المدى القصير والمتوسط
على . ب أولويات توفير الغذاء للماشية في الطوارئغالبًا ما يقوم أصحاب الماشية أنفسهم بترتي

البيع السريع للماشية /سبيل المثال، أنفق بعض الرعاة األثيوبيون الذين شارآوا في مبادرة الشراء
 بعضًا من السيولة النقدية التي حصلوا عليها في شحن حيواناتهم المتبقية 2006في جفاف عام 

وفي حاالت أخرى، أطعم ).  في فصل دراسات الحالة1-4 انظر دراسة الحالة(إلى مراٍع أفضل 
أصحاب الماشية حيواناتهم بنسبة من اإلعانة الغذائية التي حصلوا عليها ألنفسهم أو قاموا بتبديل 

رغم أنه قد ).  في فصل دراسات الحالة3-6انظر دراسة الحالة (هذه اإلعانة بغذاء للحيوانات 
 خارجية لتوفير الغذاء الحيواني موضع نزاع إذ ُاعتبر أنه يحتل يتبين أن الدعم المقدم من وآاالت

يمكن استخدامها لدعم توفير الغذاء البشري، فإن الغذاء ) على سبيل المثال وسائل النقل(موارد 
  .الحيواني يمكن أن يتصدر قائمة األولويات في الطوارئ بالنسبة للمجتمعات المالكة للماشية
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خصوصًا (النسبية للمساهمة في اإلبقاء على حياة الماشية أثناء آارثة ما ينبغي مقارنة التكاليف 
. على ضوء البدائل األخرى مثل توفير الماشية إلعادة بناء القطعان بعد انتهاء الطوارئ) الجفاف

توصلت دراسة أجريت في مناطق رعوية في شمال آينيا وشرق أثيوبيا إلى أن إعادة بناء قطيع 
د الجفاف يكلف ما بين ثالثة وستة أضعاف مقارنة باإلبقاء على حياة الماشية أساسي للماشية بع
 ).Pastoralist Livelihoods Initiative, 2007انظر (من خالل الغذاء 

  لتوفير الغذاءخيارات

تتعلق المعايير التي يستعرضها هذا الفصل في مضمونها بالتدخالت التي تهدف إلى تأمين وجود 
وهذا يعني بمعناه . الغذاء يمكن صونه في قطعان الماشية طوال فترة الطوارئمن " آاٍف"مستو 

الواسع أنه يمكن إعادة إرساء األدوار اإلنتاجية للحيوانات المتضررة في ظل أدنى حد من 
ويغطي الفصل أسلوبين مختلفين . المدخالت الخارجية والتأخر أثناء مرحلة التعافي بعد الطوارئ

آذلك يتزايد االهتمام . نقل الماشية؛ والتغذية في الطوارئ. غذاء في الطوارئلتأمين إمدادات ال
باالستعانة باستجابات قائمة على السيولة النقدية في الطوارئ بما في ذلك البديل لتوفير غذاء 

يعتمد قرار المشارآة في واحدة من هذه المبادرات أو ). 2 في الفصل 2-2انظر اإلطار (الماشية 
 . بادرة على عدة عواملأآثر من م

 نقل الماشية

في العديد من المجتمعات الرعوية، يعد جمع مجموعات من الماشية التي يمتلكها أشخاص 
. مختلفون ونقلها إلى مناطق وفيرة الموارد إجراء يتم القيام به منذ فترة طويلة في أوقات األزمات

الفوائد األخرى مثل حماية الحيوانات في الطوارئ يمكن أن تعود هذه االستراتيجية بالعديد من 
من العدوى أو االفتراس أو السرقة وإن آانت هناك مخاطر أخرى ترتبط بتكوين مجموعات 

قد يصعب مع القطعان الكبيرة التي ُتجمع بهذه الطريقة توفير الغذاء والماء . آبيرة من الحيوانات
يفها، آما أن بعض األمراض المعدية قد الكافيين إلعالتها مما يؤدي إلى تفاقم المشكالت ال تخف

 . تنتشر بصورة أآثر اتساعًا عبر القطعان نتيجة لقرب اتصالها
من المؤسف أنه في آثير من الطوارئ يصعب تنفيذ هذه االستراتيجيات المتعلقة بالنقل بسبب 

فضًال . يديةتآآل قاعدة الموارد أو التنافس مع السكان المتوطنين على امتداد طرق االنتقال التقل
على ذلك، ففي الحاالت التي يمثل فيها النزاع أحد العوامل الرئيسية في الطوارئ، فإن التنقل في 

 . منطقة ما قد ُيعرض أصحاب الماشية أنفسهم لخطر آبير

 التغذية في الطوارئ

فية تهدف التغذية في الطوارئ إلى الحلول محل موارد الغذاء التي لم تعد متوفرة بعد بكميات آا
ويمكن أن يأخذ زمام هذه المبادرة أصحاب الماشية أنفسهم الذين يلجأون إلى . نتيجة للطوارئ

أغذية غير تقليدية أو مجمعة أو مشتراة أو ربما يستعينون بالبنوك التقليدية لألعالف التي يتم 
أمام  خياراتفي بعض األحيان ال تتوفر هذه ال. االحتفاظ بها تحسبًا لوقوع حالة من القحط

وفي مثل هذه الحاالت، . أصحاب الماشية الذين يعجزون عن تلبية االحتياجات الحالية لحيواناتهم
ربما تستطيع برامج التغذية في الطوارئ التي تدار من الخارج تقديم يد المساعدة عن طريق 

 .توفير العلف أو الكتل الغذائية المرآزة أو ذات المكونات الغذائية المتعددة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

الغذاء لموارد الدنيا المعايير   

 

 
ذاء
الغ

 

111 

ففي المناطق . ستراتيجيات التغذية في الطوارئ باختالف دور الماشية في سبل العيشتختلف ا
بينما في . الرعوية، ترآز التغذية فقط على صون قطيع تكاثري أساسي وليس تغذية آل الحيوانات

مثل مجموعة (المناطق األخرى التي قد تمتلك فيها العائالت أعدادًا صغيرة من الحيوانات 
، فربما تستهدف برامج التغذية آل )اعز، أو بقرة تعطي حليبًا، أو بعض الدواجنصغيرة من الم

في حالة تدمير الطوارئ لكميات آبيرة من احتياطي الغذاء، فربما تنظر . الماشية في المجتمع
 ). 8 انظر الفصل -وإعادة بناء مرافق التخزين (برامج التغذية في إعادة تموين هذه المخازن 

 أن تواصل الماشية تقديم مساهمة آبيرة في سبل عيش العائالت في منطقة في حالة توقع
متضررة معينة، فإن فوائد برنامج التغذية في الطوارئ لمجرد اإلبقاء على حياة الحيوانات تعد 

فضًال عن ذلك، فإنه يمكن أيضًا توظيف البنية األساسية التي تتطلبها في دعم أنشطة . واضحة
 . ع المنتجات البيطرية وجمع المعلومات وتصنيفهامهمة أخرى مثل توزي

بيد أنه مثل هذه البرامج تتسم بصفة عامة بكثافة مدخالتها ومن ثم تتطلب استراتيجيات خروج 
واضحة قبل البدء في تنفيذها لضمان إمكانية صيانتها بصورة آافية على مدى الطوارئ وآذلك 

أن تتطلب الماشية، وخصوصًا المجترات آبيرة يمكن . تحديد مراحلها النهائية بصورة مناسبة
الحجم، آميات آبيرة من الغذاء على فترة زمنية ممتدة وغالبًا ما يتحتم نقل هذا الغذاء لمسافات 

وفي حالة وجود قطعان آبيرة، ربما يكون من المهم دراسة تنفيذ برامج موازية لتصفية . آبيرة
منطقة المتضررة أو لمعالجة مسألة قيود الموارد عن الماشية وذلك لصيانة التوازن البيئي في ال

 . طريق دعم استهداف الماشية المتضررة ذات القيمة األآبر
وفي حالة ما . أي نقل الغذاء إلى الماشية" في الموقع"من المفضل توزيع التغذية في الطوارئ 

يع أصحاب الماشية إذا آان ذلك متعذرًا أو محفوفًا بالخطر، يمكن إنشاء معسكرات غذاء، يستط
على سبيل المثال، يمكن إنشاء معسكرات غذاء في حاالت . جلب ماشيتهم المعرضة للخطر إليها

النزاع في مناطق تعاني فقر الموارد ولكنها آمنة؛ إذ يمكن نقل الغذاء إليها في ظل وجود مخاطر 
فرصة للربط بين آما يمكن أن توفر معسكرات الغذاء . أقل مما يحوط نقل الحيوانات أنفسهم

برامج الغذاء مقابل العمل أو برامج السيولة النقدية مقابل العمل وذلك لصون المعسكر واإلشراف 
 . عليه

 ينبغي أخذ عدة عوامل في - نقل الماشية والتغذية في الطوارئ –في آل من هذه الخيارات 
ي األصليين، وظهور القدرات اإلدارية، واستراتيجيات تكيف األهال: االعتبار، وبصفة خاصة

 . اآلفات واألمراض، وانهيار األسواق المحلية، آما هو موضح أدناه

 القدرات اإلدارية

ربما تكون القدرات اإلدارية قد تدهورت نتيجة الطوارئ حتى في المجتمعات ذات التقاليد العريقة 
 ربما ليسوا أصحاء ربما يتعرض أفراد من العائالت للقتل أو ربما هاجروا أو. في تربية المواشي

 خياراتوربما يتفاقم هذا الموقف بفعل تطبيق . بالدرجة الكافية لتوفير العمالة أو الخبرة اإلدارية
تحتاج أن . إدارية غير مألوفة مثل التغذية بواسطة مرآزات أو آتل متعددة المكونات الغذائية

 في إعاقة نجاحها وما إذا آان تدرس برامج التدخل ما إذا آان من المرجح أن تتسبب هذه العوامل
برامج التدريب وتشجيع قوى (توفير الدعم الكافي لبناء القدرة اإلدارة والقدرات البشرية األخرى 

 .يعد أمرًا واقعيًا) عاملة خارجية
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 استراتيجيات تكيف األهالي األصليين

ويلة قبل وصول في أجزء آثيرة من العالم، يضطر البشر إلى مواجهة تبعيات الطوارئ لفترة ط
رغم وضوح الدور الذي تلعبه المساعدة الخارجية، فينبغي أال تتجاهل الوآاالت . مساعدة خارجية

االستراتيجيات التي طورتها المجتمعات لنفسها إذ إنها عادة ما تكون مرآزة على األهداف 
أن يخصص على سبيل المثال، من الشائع . الرئيسية التي يضعها السكان المتضررون للتعافي

تبرز المؤشرات األساسية . الرعاة مناطق من المراعي يمكنهم استعمالها في أوقات القحط
والمالحظات التوجيهية أدناه مزيدًا من نماذج محددة الستراتيجيات التكيف التي يتبعها السكان 

 .األصليون

 ظهور آفات وأمراض وناقالت أمراض

رة ثمة مخاطرة أن يحدث توريد ألمراض عند نقل عناصر غذائية من خارج منطقة متضر
تعد اإلدارة السليمة للصحة النباتية أمرًا في غاية . محاصيل أو حيوانات وآفات وناقالت أمراض

 . األهمية لضمان تقليل مخاطر حدوث هذا إلى أدنى مدى

 تعطل األسواق المحلية

" سهًال"ا باعتباره اختيارَا قد ينظر في بعض األحيان إلى نقل موارد الغذاء إلى منطقة متضررة م
في واقع األمر، ينبغي عدم وضعه في الحسبان إال بعد استبعاد . على األقل من الناحية اللوجستية
فباإلضافة إلى مخاطر األمراض الموصوفة أعاله، فربما تحل . إمكانية االستعانة بمصادر محلية

إمكان المزارعين والتجار المحليين الموارد المنقولة من أماآن أخرى محل األغذية التي آان ب
في حالة الشراء من . توفيرها مما يوسع نطاق فوائد التدخل بصورة أآبر في المنطقة المتضررة

األسواق المحلية، قد يكون من المفيد تنظيم شراء الغذاء على فترات متباعدة ومن أسواق مختلفة 
 ). االنتهازي الممكن باألسعاروتجنب التالعب (بهدف الحد من األثر على أنظمة السوق 

 مزايا وعيوب خيارات توفير الغذاء1-6جدول 
 العيوب المزايا الخيار

يمكن أن يستفيد من ممارسات السكان  • نقل الماشية
األصليين، على سبيل المثال استعمال 

 احتياطات الجفاف
يمكن أيضًا أن يتجنب مخاطر مثل انتشار  •

 العدوى أو االفتراس أو السرقة 
كن أن يبسط الجوانب اللوجستية لتقديم يم •

 الغذاء التكميلي والمياه عند الحاجة

يتطلب موارد آافية تستطيع الماشية الوصول إليها على مسافة  •
 مناسبة

 تحتاج أن تكون الماشية في حالة صحية مناسبة للسفر •
 احتمال التنافس مع سكان متوطنون على امتداد طرق الهجرة •
 أن يزيد نقل الماشية من المخاطر التي في حاالت النزاع، يمكن •

 يمكن أن يتعرض لها أصحابها
جمع أعداد آبيرة من الماشية يمكن أن يزيد مخاطر اإلصابة  •

 باألمراض
يمكن أن يحد من إمكانية وصول منتجات الماشية للفئات  •

 المستضعفة مثل األطفال والمسنين
ب يمكن أن يؤثر على أنشطة أخرى لسبل العيش في حالة سح •

 العمالة من أجل اإلشراف على الماشية في مكان بعيد
: التغذية في الطوارئ

 "في الموقع"التوزيع 
استجابة سريعة لإلبقاء على حياة الماشية  •

 المعرضة للخطر
يمكن أن يستغل بنوك األعالف التي سبق  •

إنشاؤها آجزء لالستعداد لمواجهة 

 يتسم بكثافة المدخالت وارتفاع التكلفة •
 يحتاج إلى أن يستمر مادامت الطوارئ مستمرة •
 ب على المدى البعيدغير مناس •
 يتطلب مرافق آمنة للتخزين والنقل •
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 العيوب المزايا الخيار
 الطوارئ

يمكن أن يسفر عن فوائد غير مباشرة  •
تصاد المحلي حيث تتواجد الفرصة لالق

 لالستعانة بالموارد المحلية
يمكن أن يستهدف قطيعًا أساسيًا للماشية  •

 يستخدم في التكاثر
من الممكن أن يعيد تموين مخزون الغذاء  •

 الذي ضاع في الطوارئ

ينطوي على مخاطر استيراد األمراض واآلفات وناقالت  •
 األمراض من الخارج

االستعانة بمصادر من خارج المنطقة يمكن أن يؤدي إلى تعطل  •
 األسواق المحلية

 يتطلب إشرافًا وإدارة •

: التغذية في الطوارئ
 معسكرات غذاء

 للماشية وأصحابهازيادة األمان  •
في حالة محدودية الموارد في المنطقة،  •

يمكن نقل الغذاء إلى المعسكر من مكان 
 آخر

الحراس للحصول على /فرص للمتعهدين •
السيولة النقدية مقابل العمل أو الغذاء 

 مقابل العمل 

 حظيرة؛ وماء وغذاء/يتطلب موقعًا مناسبًا مزودًا بمأوى •
دارة يفوق ما يتطلبه النقل البسيط؛ يتطلب مزيدًا من التنظيم واإل •

 آما أنه يتطلب موارد لدفع الرواتب، وموارد لجلب الغذاء، إلخ
 يتطلب عمالة منظمة تقوم باإلشراف على القطيع وحراسته •
تحتاج أن تكون الماشية في حالة صحية مناسبة تمكنها من  •

 السفر إلى المعسكر

 توقيت التدخالت

مرحلة مبكرة مثل مرحلة التأهب في حاالت الطوارئ البطيئة يمكن أن يتم نقل الماشية في 
التداعيات المباشرة، /بمجرد الوصول إلى مرحلة الطوارئ. الحدوث، آنوع من أنواع االستعداد

تعد التغذية في الطوارئ بصفة . أو معسكرات الغذاء يمكن أن يكونا مناسبين/فإن نقل الماشية و
التي تتخذ في مرحلتي التداعيات المباشرة أو الطوارئ في عامة أحد اإلجراءات قصيرة األجل 

آارثة مفاجئة أو بطيئة الحدوث وذلك بهدف صيانة أصول الماشية حتى يمكن تنفيذ إجراءات 
وفي . أطول أجًال مثل النقل أو استرداد الموارد الطبيعية لعافيتها على نحو يكفي لصيانة الماشية

 االعتبار عند تخطيط استجابة الطوارئ بما في ذلك تقدير هذا الصدد ينبغي أخذ الموسمية في
انظر الجدول (التوقيت الذي يحتمل أن تصير فيه موارد الغذاء متاحة مرة أخرى بعد الطوارئ 

 ).  أدناه6-2

 روابط بفصول أخرى

يمكن أن يأتي توفير الغذاء مكمًال الستجابات طوارئ أخرى قائمة على الماشية خصوصًا تصفية 
حيث ُتستبعد )  في فصل دراسات الحالة٩-٤؛ انظر أيضًا دراسة الحالة 4انظر الفصل (شية الما

لضمان نجاة الماشية ) والماء(بعض الحيوانات من نظام اإلنتاج مع بذل جهود مثل توفير الغذاء 
ولوية وعليه، فإن التنسيق بين المبادرات وبين الوآاالت أمر يحظى باأل. المتبقية، ومثاليًا تحسينها

آما ).  التنسيق- 3، المعيار العام 3انظر الفصل (لتجنب أن يتسبب نشاط في تقويض نشاط آخر 
يمكن أن توفر مبادرات الغذاء دعمًا إضافيًا مفيدًا لتوفير الماشية للعائالت المتضررة من الكوارث 

 ). 9انظر الفصل (
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 توقيت ممكن لتدخالت الغذاء 2-6جدول 
 بطيئة الحدوث وثمفاجئة الحد

تداعيات  الخيارات
 تعاٍف طوارئ إنذار تأهب تعاٍفتعاف مبكر مباشرة

       نقل الماشية
التغذية في 
: الطوارئ
في "التوزيع 
 "الموقع

 
  

 
 

التغذية في 
: الطوارئ

 معسكر غذاء 

 
  

 
 

 أوجه ضعف وقدرات المجتمعات المتضررة من الكوارث

ى تحديات تتعلق بضمان توجيه المبادرات للفئات األآثر تنطوي جميع تدخالت الطوارئ عل
وتزداد هذه الطبيعة حينما يقل (ونظرًا ألن الموارد الغذائية تعد سلعة يمكن شراؤها . احتياجًا

، فالبد أن تكون الترتيبات اللوجستية قادرة على ضمان وصولها إلى )المعروض من هذه الموارد
 : فاية هذه الوسائل الرقابيةوفي حالة عدم آ. الجهات المقصودة

فمن الممكن أن يقوم أشخاص أغنى أو أقوى في المجتمع باستهالك آميات يفوق  •
 استهالك الفئات األخرى للموارد الغذائية على ماشيتهم التي تعاني من مخاطر أقل؛ 

 . ربما يحدث تحويل لمسار شحنات الغذاء وبيعها بواسطة أشخاص ال يربون ماشية •
فاألسر التي . هنات باختالف العائالت التي تضررت من الكوارث على المدى البعيدتختلف التك

تربي الماشية على مدى أجياًال ربما تكون قد تأثرت على نحو يجعل من الماشية اختيارًا غير 
البد أن تدرس آافة برامج التدخل دراسة متأنية مشروعات آسب . عملي بالنسبة لهم بعد التعافي

وهذا ينطبق بصفة خاصة . لتي يرجح أن تستطيع العائالت العمل بها في المستقبلسبل العيش ا
على تلك التدخالت التي تهدف إلى حفظ أصول الماشية على امتداد الكارثة مثل توفير موارد 

ال تنطوي تغذية الحيوانات أثناء الكوارث على فائدة ُتذآر إذا آان االختيار الوحيد المتاح . الغذاء
 . ت بعد انتهاء الكارثة هو التخلي عن امتالآهاللعائال

من للجنسانية بالنسبة لجميع المبادرات القائمة على الماشية في الطوارئ، فإن األدوار المحدد 
في بعض . حيث رعاية الماشية وإنتاجها ينبغي أن تؤخذ في االعتبار عند تصميم التدخالت

تبطة بإدارة الماشية بواسطة النساء الالتي بدورهن المجتمعات، يتم تنفيذ العديد من األنشطة المر
فعادة ما تقع مهام . ال يستطعن دائمًا حصاد نصيب عادل من الفوائد المتولدة عن تلك األنشطة

المزدوجة االستخدام وتنظيف حظائر الحيوانات على عاتق /حلب الحيوانات المنتجة للحليب
 فضًال عن ذلك، فإن جمع الغذاء وإدارته يمكن أن .اإلناث من أفراد العائلة بصورة غير متوازنة
ولهذا السبب، البد أن تحرص برامج الطوارئ ذات . يتضمن واجبات شاقة على النساء والفتيات

العناصر الموجهة نحو تأمين إمدادات الموارد الغذائية حرصًا خاصًا على أال تتهاون األنشطة 
 في مصالح النساء وأال تؤثر سلبيًا على العبء اليومي اإلضافية لإلدارة التي قد تتطلبها التدخالت

 .من العمل الذي تقوم به النساء أو أي فئات مستضعفة أخرى في المجتمعات المتضررة
، فربما تكون إتاحة العمالة قد األيدز/بفيروس نقص المناعةفي حالة العائالت المتضررة 

شطة الغذاء التكميلي مدخالت عمالة ال في هذه الحاالت قد يتطلب تنفيذ بعض أن. تضررت بشدة
على الناحية األخرى، فإنه بالنسبة للتدخالت األخرى القائمة . تستطيع العائالت المتضررة تقديمها
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على الماشية التي يناقشها هذا الكتاب، فإن تأمين نجاة القطيع الذي تملكه األسرة يمكن أن يصون 
وإذا آانت هذه هي الحالة فإن .  توفير منتجات الماشيةنظامًا غذائيًا مغذيًا للمتضررين من خالل

نقل الماشية يمكن أن يحد الوصول إلى هذه المنتجات ومن ثم يعود بأثر سلبي على النظام الغذائي 
لألشخاص المتعايشين مع اإلصابة بفيروس نقص المناعة وآذلك فئات مستضعفة أخرى مثل 

 . المرضعات/األطفال واألمهات الحوامل
ربما توصم أوضاع الطوارئ بحالة من انعدام . األمان والحمايةغي النظر أيضًا في قضايا ينب

لذا، ينبغي . القانون والنزاع المدني حتى إذا لم تكن هذه الطوارئ قد نشئت مباشرة نتيجة لصراع
إنها أن تسفر البرامج الناجحة لتغذية الماشية عن استرداد أو زيادة القيمة األصلية للماشية حتى 

قد تكون معسكرات الغذاء التي تجمع أعدادًا آبيرة من الماشية موضع . تصبح أآثر جاذبية للنهب
وربما ال يمتلك أفقر أصحاب الماشية القدرة . إغراء للصوص وخصوصًا في األماآن غير اآلمنة

ان على التعامل مع سرقة ماشيتهم، ومن ثم ينبغي أن تجري البرامج دراسة متأنية لكيفية ضم
وفي حالة عدم إمكان ضمان هذه الحماية، فربما يكون من . مواصلة حماية الحيوانات ذات الصلة

في حالة نزوح أعداد آبيرة من .  تدخل أخرى مثل تصفية الماشيةخياراتالمناسب اللجوء إلى 
البشر وانتقالهم مع ماشيتهم إلى معسكرات، فربما تتوفر مراع خارج المعسكر، ولكنها تكون 

رضة لخطر العنف أو عدم األمان الشخصي، وفي هذه الحالة ربما يكون من المناسب إمداد مع
 . المعسكر أو منطقة قريبة بالغذاء

تمثل الماشية، بدرجة . في االعتبارالبيئة ينبغي أن يؤخذ أثر مبادرات الغذاء المخططة على 
ل استهالآها لموارد الغذاء آبيرة أو صغيرة، عبئًا على النظام البيئي الذي نعيش فيه من خال

وفي الحاالت التي تتضرر فيها . وآذلك من خالل توليد الفضالت في األنظمة األآثر ترآيزًا
األنظمة البيئية تضررًا شديدًا بسبب الطوارئ، يمكن أن تتفاقم آثار هذا العبء على المدى القصير 

ل جدوى خدمة البرامج لسبل عيش وفي هذه األحوال، ربما تبرز شكوك حو. وآذلك أثناء التعافي
البشر مثل البرامج التي تعمل على إدخال تحسينات على تغذية الماشية التي تشجع على سرعة 

في الوقت نفسه، يمكن أن يساعد نقل الماشية إلى مكان بعيد عن . إعادة إنشاء قطعان الماشية
ة التكاليف البيئية لنقل الماشية ينبغي مراعا. المناطق المتدهورة بشدة على حمايتها من ضرر أآبر
 في بعض األحوال قد تكون التكلفة البيئية -أو الغذاء عند دراسة األثر البيئي لألنشطة المحتملة 

آما ينبغي . لنقل الغذاء أآبر من الفائدة التي تعود عن نقل الماشية، وفي أحوال أخرى قد يكون أقل
 ). 7انظر الفصل (إتاحة الماء الالزم إلعالة الماشية أن تأخذ مبادرات توفير الغذاء في االعتبار 

على وقدراتهم آذلك يمكن أن تستفيد المجتمعات التي تمتلك ماشية من معرفة سكانها األصليين 
باستخدام آليات اإلنذار المبكر التي يتبعها السكان (االستجابة للطوارئ وفي بعض األحيان توقعها 

معرفة ومهارات في إدارة الماشية يعني أنهم قادرون على اختيار إن ما يمتلكونه من ). األصليون
. الحيوانات المناسبة التي تستطيع االستفادة من برامج التغذية من أجل حفظ قطيع تكاثري أساسي

. أو تخزينها/ربما يمتلكون معرفة مكثفة بتوفر الغذاء وأنسب أنواع الغذاء التي يمكن شراؤها و
نوا قادرين على التفاوض من أجل الوصول إلى مراٍع مجاورة من خالل آذلك من الممكن أن يكو
 . شبكة العالقات االجتماعية

 المعايير الدنيا

 معايير عامة للغذاء: 1قسم 

 المختلفة خياراتقبل القيام بمبادرات تغذية في الطوارئ، ينبغي إجراء دراسة متأنية لجدوى ال
 .  مع دراسة أنسب ما يمكن استهدافه من الماشية جنبًا إلى جنب1-6آما هو موضح في الشكل 
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 التقييم والتخطيط:  لتأمين إمدادات الغذاء1المعيار العام 

 . تأمين إمدادات الموارد الغذائية وفقًا لالحتياجات والممارسات والفرص المتاحة محليًاخياراتتقييم 

 مؤشرات أساسية

حالة وجود فرصة آبيرة أن يواصل ال يتم بدء تنفيذ أنشطة لتوفير الغذاء إال في  •
انظر المالحظة (المستفيدون قدرتهم على تربية الماشية وإدارتها بعد انتهاء الطوارئ 

 ). 1التوجيهية 
 المستعرضة في هذا الفصل بمشارآة آاملة من خياراتوضع خطط قائمة على ال •

 المحلية أصحاب المصالح ومراعاة استراتيجيات التكيف للسكان األصليين والمصادر
 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (والتعطل المحتمل لألسواق المحلية 

يقوم استهداف الماشية فيما يتعلق بتوفير الغذاء على تحليل حالة الحيوانات وفرص  •
انظر (نجاتهم من الطوارئ واالنتفاع منهم في إعادة بناء أصول الماشية في المستقبل 

 ). 3المالحظة التوجيهية 
تقييم والتخطيط في االعتبار سياق السياسات وقيود محتملة للسياسات قد تؤثر يأخذ ال •

 ). 4انظر المالحظة التوجيهية (على الوصول إلى الغذاء والمراعي 

 مالحظات توجيهية

قد تكون بعض العائالت : يستطيع المستفيدون تربية الماشية وإدارتها في المستقبل .١
ول الماشية على المدى البعيد عقب الطوارئ معرضة لمخاطر فقدان ما لديهم من أص

 سواء ألنهم فقدوا عددًا أآثر من الالزم من الماشية أو أن أفراد العائلة القادرين على -
العمل منهم تضررت بسبب موت أو هجرة أو سوء الحالة الصحية إلى المدى الذي ال 

ي تنفيذ تدخالت على الوآاالت قبل البدء ف. يعودون فيه قادرين على تربية ماشية
تساعد على اإلبقاء على حياة الماشية على المدى القصير أن تكون لديه ثقة معقولة 
بأن العائالت المستفيدة ستكون قادرة على تربية الماشية وإدراتها على المدى األبعد، 

 . وذلك باستخدام عمليات صنع القرار المجتمعية في استهداف أنسب المستفيدين
: ئمة على استراتيجيات التكيف للسكان األصليين واألسواق المحليةخطط تشارآية قا .٢

آما هو مذآور أعاله، فإن المجتمعات المالكة للماشية لديها آليات يتبعها السكان 
وينبغي بقدر اإلمكان أخذ هذه . األصليون في التكيف مع حاالت نقص الغذاء

وفي حالة تواجد آليات للتكيف . ااالستفادة به/أو تقويتها/االستراتيجيات في االعتبار و
ولكنها غير مطبقة، فالبد من إجراء تحليل دقيق للسبب وراء ذلك قبل التقدم في تنفيذ 

آما ينبغي دعم األسواق المحلية وعدم تقويضها بأي عملية شراء أو نقل . التدخالت
بذلك يقتضي الوضع المثالي القيام (ينبغي تقييم منتجات األعالف المحلية . للغذاء

في بعض ). 7، المعيار العام 3 انظر الفصل -آجزء من االستعداد قبل بدء الطوارئ 
الحاالت، ُتنشأ بنوك الغذاء المحلية آجزء من مبادرات التأهب لمواجهة الكوارث، 

 في ٥-٦انظر دراسة الحالة (ويمكن أن توفر مصدرًا محليًا قيمًا للغذاء في الطوارئ 
 قائمة مرجعية لتوجيه عملية التقييم 1-6من المرفق يتض). فصل دراسات الحالة

 . والتخطيط
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 "ال= "    "نعم= "    : المفتاح
الحاجة إلى )"  معلقةإال في حالة إمكانية معالجة مسائل(عدم اتخاذ أي إجراءات "يمكن ببساطة أن تعني نتيجة  : ملحوظة

على األسئلة األساسية وليست النتيجة أنه ينبغي " نعم"مزيد من التدريب وبناء القدرات حتى يمكن اإلجابة بـ 
 .عدم القيام بأي تدخالت

 ي غذاء الماشية؟هل هناك نقص ف

هل يتبع السكان األصليون استراتيجيات 
 ؟لنقل الماشية

هل هذه االستراتيجيات نافذة؟

انظر أيضًا الصفحة 
التالية للتغذية 
 التكميلية

نقل الماشية

مع نزاع هل يمكن تجنب فرص حدوث 
السكان في المكان الذي سيتم االنتقال إليه

عدم اتخاذ أي إجراءات

 هي آافية؟هل 

هل النقل المدعوم من الخارج لن يتأثر باألسباب وراء عدم 
 تطبيق استراتيجيات السكان األصليين؟

هل تتوفر أماآن مناسبة بها موارد آافية للنقل الذي يتم دعمه، 
 وهل من المرجح أال تتأثر هذه األماآن بالطوارئ الحالية؟

ل نقل الماشية وهل تمتلك القوةهل من السه
 ؟لالنتقالالكافية 

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 

 الخاصة بسبل العيش؟

الماء، (يمكن تلبية احتياجات الماشية هل 
 هناك؟) المأوى، الرعاية البيطرية
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  الغذاء خيارات شجرة صنع القرار ل1-6شكل 

 غذاءالتفكير في إقامة معسكر 

 التغذية في الطوارئ

 عدم اتخاذ أي إجراءات
إال في حالة إمكان إجابة (

 )أسئلة معلقة

 هل تتوفر وسائل النقل؟

هل تتوفر أنظمة آافية للدعم اللوجستي 
 واإلشرافي واإلداري للعملية؟

 هل هناك نقص في غذاء الماشية؟

ة؟هل تتوفر مصادر خارجية مناسب

يتبعها السكان األصليون فيما هل الممارسات التي
يتعلق بالتغذية التكميلية آافية لتلبية االحتياجات أم

أنها غير موجودة؟

هل يتوفر التمويل الكافي لتوفير تغذية تكميلية 
مدة آافية لتحقيق األهداف التغذوية على مدى 

 الطوارئ؟

 تخزينها ونقلهاالغذاء وهل يمكن تأمين مصادر 

هل يمكن إرساء عمليات توزيع آمنة تتم 
 بإدارة المجتمع؟

هل تتوافر مصادر غذاء محلية؟

انظر الصفحة 
 السابقة
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انات بقدرة على التكيف مع نقص الماء أو تتميز بعض أنواع الحيو: استهداف الماشية .٣

ووفقًا للوضع، فإن بعض . الغذاء والتعافي منه بصورة تفوق حيوانات أخرى
الحيوانات قد تكون أقل احتياجًا للمساعدة إذ ُتعتبر أن لديها القدرة على النجاة من 

ي بينما تعتبر حيوانات أخرى أآثر أهلية لتلق. الطوارئ بدون توفير غذاء إضافي
المساعدة، بينما البعض اآلخر، وهي الحيوانات األآثر استضعافًا، فيرى أن نجاتها 

تكاد تكون الموارد الالزمة لتنفيذ . أمر مستبعد في ظل الموارد المتوفرة لتغذيتها
ونتيجة ذلك، فإنه فمن النادر . التدخالت المرتبطة بالغذاء في الطوارئ محدودة دائمًا

ت آل حيوانات القطيع، وينبغي جعل االستهداف مقتصرًا على أن يمكن تسديد احتياجا
وهذا يعني من الناحية العملية الماشية ذات الجودة التكاثرية . الحيوانات األآثر قيمة

العالية وربما الحيوانات العاملة أو الحيوانات التي يمكن أن تحتفظ بقيمة سوقية 
يقوم هذا االستهداف على التخطيط وينبغي أن . معقولة مع وجود أدنى حد من التغذية

التشارآي مع المجتمعات المستفيدة لضمان أن تعكس فصائل الحيوانات المختارة 
احتياجات الفئات واألعراق المستضعفة التي يمكن أن يؤثر عليها نقص الغذاء بأشكال 

 . مختلفة
ق بإمكانية ينبغي أن يحلل التقييم المبدئي سياق السياسات فيما يتعل: سياق السياسات .٤

وهذا يمكن أن يشمل القيود الموجودة على إمكانية الوصول للمراعي . الوصول للغذاء
أو انتقال الماشية إلى مناطق جديدة فضًال عن أي عقبات تحول دون حرآة الغذاء أو 

ينبغي أن ). على سبيل المثال اإلجراءات الداخلية المتعلقة بالشراء التجاري(شرائه 
ل خطط التنفيذ ويشكل حسبما يكون مناسبًا األساس الذي تقوم عليه أي يغذي هذا التحلي

 ). 8، المعيار العام 3انظر الفصل (أنشطة مناصرة ذات صلة 

 نقل الماشية: 2قسم 

 دعم بدء تحرآات الماشية:  لنقل الماشية1المعيار 

 استراتيجيات السكان األصليين تقوم ترتيبات نقل الماشية على تقييم دقيق للفوائد المترتبة واالستفادة من
 . للتكيف

 مؤشرات أساسية

آليات وعمليات فعالة لضمان إدماج مشارآة الخبراء المحليين والمستخدمين  •
انظر المالحظة التوجيهية (النهائيين في تصميم البرنامج من المراحل األولى 

1 .( 
مشارآة في توجيه االنتباه لفئات البشر والماشية التي ستكون قادرة على ال •

 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (تحرآات الماشية واالنتفاع منها 
) تشتت األسرة، التناقض مع أنشطة التعافي األخرى(معالجة النتائج الفرعية  •

انظر المالحظة التوجيهية (للتحرآات المقترحة للماشية أثناء تصميم البرنامج 
2 .( 

 من حيث قدراتها على مواجهة قصور التقييم السليم للجهات المقصودة المقترحة •
 ). 5، 4، و3انظر المالحظة التوجيهية (منطقة الكارثة في دعم الماشية 
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انظر (في البرنامج ) فرص للتصرف أو الرجوع(دمج استراتيجيات الخروج  •
 ). ٦المالحظة التوجيهية 

راجعتها عند النظر في  القضايا الرئيسية المطلوب م1-6تحدد القائمة المرجعية للتقييم في المرفق 
وهذه القضايا يمكن أن تؤثر على القرارات المتعلقة بالمشارآة ومن ثم . دعم مبادرات نقل الماشية

 .يمكن توظيفها في مساعدة األسر على تحديد ما إذا آان نقل الماشية اختيارًا مجديًا لماشيتهم

 مالحظات توجيهية

استراتيجية تكيف تقليدية مبرهنة وراسخة يعد نقل الماشية : استيعاب الخبرات المحلية .١
البد أن تدرك أي محاوالت خارجية لدعم هذه المبادرات بأن . منذ تاريخ طويل

الخبراء في تنفيذها موجودين في المجتمع المحلي ولديهم مهارة في تقييم اإلمكانات 
من . ةالكامنة للمرعى المقصود فضًال عن االعتبارات البيئية واالجتماعات ذات الصل

 من خالل توافق آراء المجتمع وآراء المخبرين -المهم ضمان تحديد هؤالء األفراد 
في حالة النظر في القيام بنقل الماشية .  ودمجه في المناقشة والتخطيط-الرئيسيين 

أثناء مرحلة حادة من الطوارئ، فربما توجد أسباب وجيهة وراء عدم تبني السكان 
من الممكن أن يسفر دراسة هذه القضايا من منظور . فعلالمحليين لالستراتيجية بال

 . الخبراء المحليين مؤشرات قيمة تساعد على إرساء تدخالت أخرى أآثر مالءمة
االستهداف في جوهره هو : المساعدة على اتخاذ قرار شخصي بشأن المشارآة .٢

مشارآين عملية ضمان أن تلبي فعليًا الفوائد المحتملة لتدخل ما احتياجات أولئك ال
من الممكن أن يستفيد من تدخالت نقل الماشية في الطوارئ . فيها) البشر والحيوان(

أنواع متنوعة من أصحاب الماشية ولكن ينبغي وضع الشروط المسبقة التالية في 
 : االعتبار
البد من دعم األسر للقيام بتقييم واقعي لقدراتهم المرجحة على إعادة تأسيس  •

ينبغي أال تشارك في مبادرات نقل الماشية . لطوارئمشروع الماشية بعد ا
األسر التي تضررت بشدة من الطوارئ لدرجة يستبعد معها أن تواصل 

فهذا سيمكنهم من الترآيز على . النشاطات الخاصة بالماشية فيما بعد
ينبغي أن يتم هذا الدعم بقيادة المؤسسات المجتمعية .  البديلة للتعافيخياراتال

 . معرفة ذات صلة بالمهارات واألصول التي تمتلكها األسر المعنيةالتي لديها 
البد من مراعاة دور الماشية باعتبارها مكونًا من مكونات أخرى  •

قد تتسبب المشارآة في مبادرات نقل . الستراتيجية سبل عيش العائالت
الماشية في ممارسة ضغط مبالغ على الموارد الشحيحة التي تمتلكها األسرة 

ررة مع وجود تبعيات غير مباشرة لصيانة وإعادة تأسيس أنشطة سبل المتض
بصفة عامة يعد نقل الماشية أآثر مالءمة للعائالت . عيش متضررة أخرى

 . التي تعتمد على الماشية اعتمادًا آبيرًا
إن بيع الحيوانات  ذات . ينبغي أن تعكس المشارآة القيمة النهائية للحيوان •

حها أو التصرف فيها بطرق أخرى سيعد عادة القيمة المنخفضة أو ذب
االختيار األفضل من حيث الجدوى االقتصادية، وعلى األآثر بسبب المنافسة 

 .على الموارد الشحيحة التي تقدمها للحيوانات ذات القيمة المرتفعة
من غير المرجح أن تستفيد الحيوانات المريضة أو الجريحة من عملية النقل  •

 . لنظريةمهما بلغت قيمتها ا
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من الممكن أن يؤدي نقل الماشية إلى صراع مع المستخدمين األصليين  •
 . ومن ثم، يعد التفاوض مع آافة أصحاب المصالح أمرًا حيويًا. لمورد الرعي

إن أحد المجاالت المحددة التي تستطيع فيها : توفير المعلومات االستخباراتية .٣
قديم مساعدة جوهرية في إرساء ت) وآذلك الحكومة المحلية(الوآاالت الخارجية 

هو جمع وتوفير المعلومات " بأسلوب السكان األصليين"المشارآة في نقل الماشية 
على سبيل المثال، ربما يحجم السكان المحليون عن نقل . االستخباراتية اللوجستية

ماشيتهم إلى مواقع تقليدية ألنهم غير قادرين على التأآد من إتاحة الموارد الالزمة 
إذا صارت لديهم الثقة في . دعمها هناك نظرًا لطبيعة الطوارئ أو ألسباب أخرىل

وعند في الطريق إمكانية حصول ماشيتهم على الحماية واإلعانة الكافيتين سواء 
 .الوصول، فستقل المخاطر النظرية لتبني استراتيجية نقل الماشية إلى حد آبير

ق المدخالت المنظمة لبرامج نقل ربما تكون هناك حاجة إلى مد نطا: المناصرة .٤
 : ويمكن أن يشمل هذا. الماشية لتقديم المناصرة نيابة عن العائالت المشردة وحيواناتها

خلق تضافر بين الوآاالت الحكومية المحلية والمنظمات غير الحكومية لتقديم  •
 مساعدة تكميلية؛ 

قصى مدى االتصال بالسلطات في المناطق التي تحصل على الخدمة لتحقيق أ •
 للمدخالت التي تستطيع تقديمها؛ 

التفاوض مع أصحاب المصالح اآلخرين في المناطق التي تحصل على  •
لتقليل ) خصوصًا المستخدمين اآلخرين للموارد المرتبطة بالماشية(الخدمة 

 . فرص حدوث نزاعات إلى أقصى مدى
ى تعزيز مبادرات من الممكن أن تكون الوآاالت الخارجية قادرة عل: مدخالت تكميلية .٥

نقل الماشية وذلك بتوفير مجموعة من المدخالت التكميلية ال يستطيع الشرآاء 
ويمكن أن تشمل هذه . المحليون الوصول إليها بأي طريقة أخرى إذا آان ذلك مناسبًا

 : المدخالت
 ؛ في الطريقتوفير الماء والغذاء  •
حلة وعند التفاوض من أجل الحصول على حقوق االستخدام أثناء الر •

 الوصول؛ 
 وفي الجهة المقصودة؛ في الطريق توفير الخدمات البيطرية  •
 .إقامة أو تجديد قنوات التسويق •

ستكون الحاجة إلى هذه األنواع من المدخالت التكميلية واضحة في العديد من 
المواقف ويمكن أن يكون لتوفيرها أثر حاسم على الجدوى والقبول اإلجمالي لنقل 

بيد أنه قد ُيمثل التنفيذ صعوبات لوجستية أساسية . تجابة في الطوارئالماشية آاس
ومن ثم، فمن المهم إجراء تقييم سليم للتكاليف والفوائد . وينطوي على تكاليف مرتفعة
 . قبل البدء في تنفيذ نقل الماشية

أحد األخطار التي تنطوي عليها مبادرة نقل الماشية هو الترآيز : استراتيجيات خروج .٦
بيد أنه ستكون . ى الحاجة الفورية لحماية الماشية أثناء المرحلة الحادة للطوارئعل

هناك دائمًا حاجة أن يقوم مربو الماشية بإعادة إرساء استراتيجيات إدارة مستدامة 
لحيواناتهم، وليس من المرجح أن يشمل هذا البقاء في الموقع الجديد ألجل غير 

يات البديلة المحتملة للمشارآين في هذه البرامج البد من تحديد االستراتيج. محدود
التي يمكن تنفيذها أثناء مرحلة التعافي وذلك أثناء التخطيط آما ينبغي تخصيص 

ويمكن أن تشمل هذه . موارد آافية لضمان استكمال هذه االستراتيجيات
 : االستراتيجيات
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ع ترتيبات لرجوع الماشية وأصحابها إلى المواقع األصلية أو مواق •
 أخرى أآثر مالءمة لالستيطان الطويل األجل؛ 

 دعم إعادة إرساء أسلوب الحياة القائم على الترحال في حالة الرعاة؛  •
المساعدة في التصرف في الماشية بتحقيق أقصى استفادة ألوضاع  •

تعافي منتجات الماشية في األسواق وذلك في الحاالت التي لم تعد فيها 
 .ات الفعالة لسبل العيش المستدامةتربية الماشية إحدى المكون

 التغذية في الطوارئ: 3قسم 

 مستويات الغذاء:  للتغذية في الطوارئ1المعيار 

ينبغي أن تتيح مستويات الغذاء التي يدعمها البرنامج إمكانية وجود مخرجات إنتاج مناسبة وينبغي أن تكون 
 . مستدامة طوال عمر البرنامج

 مؤشرات أساسية

يات الغذاء في البرنامج بالرجوع إلى مجموعة من أهداف إنتاج واضحة تتحدد مستو •
 ). 2، 1انظر المالحظتين التوجيهيتين (التعريف 

انظر المالحظة (قابلية تحقيق مستويات الغذاء التي ينفذها البرنامج واستدامتها  •
 ). 2التوجيهية 

ذية إذا آان فقدان إعادة تموين مستودعات الغذاء االحتياطية آجزء من برنامج التغ •
 ). 3انظر المالحظة التوجيهية (مستودعات الغذاء يمثل خطرًا مباشرًاعلى الماشية 

 مالحظات توجيهية

من المهم إدراك أن مفهوم الكفاية التغذوية ال ينطوي على : مفهوم الكفاية التغذوية .١
التغذوية لإلبقاء فالنظام الغذائي الكافي من الناحية . أي إيحاءات لمعايير مطلقة للتغذية

 لترًا من 25على حياة الحيوان أثناء فترة جفاف تمتد شهرين لن يكون آافيًا لبقرة تنتج 
ومن ثم، فمن المهم االتفاق مبكرًا على . الحليب يوميًا في مزرعة ألبان شبه حضرية

على سبيل المثال، الحد األدنى (في الوضع الحالي مقومات النتيجة التغذوية الكافية 
، تثبيت وزن الجسم، إعادة زيادة "الحصص الغذائية التي تساعد على النجاة "من

ينبغي أن يستخدم هذا لتغذية انتقاء ). وزن الجسم، إعادة تحديد األداء التكاثري، إلخ
 .  ووضع التفاصيل التقنية واللوجستية لبرنامج التدخلخياراتال

تطلبها البرنامج مع إيجاد توازن تخطيط آميات الغذاء التي سي: وضع ميزانية للتغذية .٢
بين استهالك الحيوانات المشارآة واألغذية التي يكون من المجدي توصيلها إلى منافذ 

 : وهذا بصفة عامة يتطلب تقديرات لـ. االستعمال
المتطلبات اليومية من الغذاء التي تحتاجها األنواع المختلفة من الحيوانات  •

لهدف المنشود آما هو موضح في المشارآة وتتيح للبرنامج تحقيق ا
 ؛ 1المالحظة التوجيهية 

الكميات المتوفرة من الغذاء التي يمكن توفير مصادرها في نطاق ميزانية  •
 البرنامج؛
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 المسافة من مصدر الغذاء؛  •
 فترة استمرار البرنامج المقترح؛  •
 عدد الحيوانات التي يمكن مشارآتها واقعيًا؛  •
آة غير آاٍف فربما يحتاج البرنامج إلى إذا آان عدد الحيوانات المشار •

على سبيل المثال قبول أنه سيعمل فقط على (إعادة تقييم هدفه اإلجمالي 
أو طلب ) استقرار وزن معظم الحيوانات وليس إعادة الزيادة في الوزن

 . تمويل إضافي
من الممكن أن تتعرض مخازن الغذاء للدمار في العديد : إعادة تموين مخازن الغذاء •

فإذا آانت خسارة هذه المستودعات يمثل البقاء . ن الكوارث المفاجئة الحدوثم
المباشر للماشية، فينبغي أن تتضمن برامج التغذية في الطوارئ عنصر إعادة تموين 

لضمان حماية ) جنبًا إلى جنب مع إعادة إنشاء مرافق التخزين الالزمة(هذه اإلمدادات 
 . أصول الماشية

 سالمة الغذاء:  في حالة الطوارئ للتغذية2المعيار 

إيالء االهتمام الالزم لجوانب اإلصحاح والصحة النباتية وغير ذلك من جوانب سالمة الغذاء في حالة 
 .استيراد أغذية إلى المنطقة المتضررة

 مؤشرات أساسية

إجراء تقييم آاٍف ألوجه ضعف قطعان الماشية ومصادر الغذاء المحلية أمام اآلفات  •
 ).١انظر المالحظة التوجيهية . (اض وناقالت األمراض المستوردةواألمر

فحص المواد الغذائية التي ُتجلب إلى المنطقة المتضررة بحثًا عن مصادر تلوث ذات  •
 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (شأن 

انظر (تنفيذ تدابير مرضية لضمان نظافة وإصحاح وسائل النقل ومرافق التخزين  •
 ). 3ية المالحظة التوجيه

 مالحظات توجيهية

ربما يصعب تنفيذ تقييمات مفصلة للمخاطر في حاالت طوارئ : تقييم المخاطر .١
بيد أنه من المهم تحديد معظم المخاطر ذات الشأن التي يمكن أن تهدد مرحلة . معينة

من الممكن أن توفر المشكالت . التعافي قبل إقرار األغذية المستوردة إقرارًا نهائيًا
 التي واجهتها المنطقة المتضررة مؤشرًا مفيدًا للمواضع التي يمكن أن تحدث السابقة

في حالة اعتبار أن معدل المخاطر مرتفع، فإن استيراد مواد . فيها المشكالت مستقبًال
غذائية معينة إلى منطقة مازال يمكن أن يوضع في االعتبار في حالة توفر مستوى 

انظر (ة لفحص وإدارة المواد الغذائية ذات الصلة مقبول من الثقة في التدابير القائم
 ). أدناه

يجب أن تخضع المواد الغذائية المزمع : مراقبة جودة األغذية المزمع استيرادها .٢
ويمكن أن . استيرادها إلى منطقة متضررة معينة إلى مراقبة جودة آافية قبل تقديمها

العين المجردة أو يشمل هذا إجراء فحوص لآلفات واإلصابة باألمراض سواء ب
آما أنه في بعض أنواع الغذاء ربما يكون من المناسب أيضًا . باستخدام الميكروسكوب
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على سبيل المثال، يمكن . إجراء مزيد من التحاليل المختبرية بحثًا عن وجود سميات
أن تكون حبوب الذرة أو وجباتها معرضة لمستوى مرتفع من التلوث باألفالتوآسين 

 في حالة احتمال نقلها وتخزينها لفترات طويلة، وهو أمر يحدث الفطري خصوصًا
 . عادة مع المواد الغذائية المستخدمة في برامج التغذية في الطوارئ

عمومًا ال ُيمكن وال يحبذ تنفيذ إجراءات حصرية : إجراءات النظافة واإلصحاح .٣
على أي فرد ولهذا، فينبغي بصفة خاصة . لمراقبة الجودة عند مواضع توصيل الغذاء

من فريق العمل يقوم بالتعامل مع األغذية أو نقلها إلى منطقة متضررة بعد تطبيق 
إجراءات مراقبة الجودة أن يتبع إجراءات من شأنها تقليل مخاطر حدوث مزيد من 

 : ويمكن أن تشمل هذه اإلجراءات. التلوث أو التدهور إلى أدنى درجة
ويقتضي ( والشاحنات بين الحموالت الغسل والتنظيف الجيد ألحواض التخزين •

الوضع المثالي أن يتم هذا بواسطة التنظيف بالبخار وإن آان هذا غير ممكن في 
 ؛ )العديد من الحاالت

 التجفيف الجيد ألحواض التخزين والشاحنات بعد تنظيفها؛  •
. التسجيل السليم للمواد التي يتم تحميلها حتى يمكن تجنب مخاطر عبور العدوى •

عدم نقل مواد غذائية في شاحنات سبق استعمالها في نقل مواد خطرة مثل ينبغي 
 المواد الكيميائية الزراعية أو الزجاج أو رآام المعادن؛ 

. تقليل فريق العمل االحتكاك بالمواد التي يقومون بتخزينها أو نقلها إلى أدنى حد •
 شوفة؛ على سبيل المثال؛ ينبغي أال يسير السائقون فوق شحنة غذائية مك

 تغطية شحنات الغذاء بالتربولين؛  •
 . إتباع أدنى حد ألوقات النقل والتخزين •

 المصارد وتوزيع موارد الغذاء:  للتغذية في الطوارئ3المعيار 

القيام بقدر اإلمكان بشراء موارد الغذاء محليًا وتوزيعها بأسلوب آمن وعلى نحو ال يؤدي سوى إلى أدنى حد 
 . لية والوطنيةمن تعطيل األسواق المح

 مؤشرات أساسية

توجد األنظمة اإلدارية وعمليات الشراء أو يمكن تكييفها بين الوآاالت الداعمة لتتيح  •
 ). 1انظر المالحظة التوجيهية (لها شراء الغذاء بسرعة 

إجراء تقييمات لتوافر موارد الغذاء المحلية المناسبة بهدف إدماجها في برنامج التغذية  •
 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (في الطوارئ 

في حالة وجوب استيراد األغذية من خارج منطقة متضررة، يتم الحصول على هذه  •
 ). 3انظر المالحظة التوجيهية (األغذية من مصادر مستدامة موثوق بها 

انظر (إجراء تقييمات دقيقة لألمن من أجل خدمة شبكة توزيع الغذاء المقترحة  •
 . )4المالحظة التوجيهية 

تستفيد آليات التوزيع حيثما أمكن بأنظمة السكان األصليين الموجودة في المجتمع  •
 ). 5انظر المالحظة التوجيهية (

وإقامة معسكرات غذاء، فإن ضمان " في الموقع"في حالة عدم إمكانية تنفيذ التوزيع  •
 سالمة الماشية والبشر وآفاية اللوجستيات والموارد لدعم المعسكر على مدى مدة
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انظر (الطوارئ وإدارة المعسكر تعزز إعادة إرساء عاجلة لممارسات مستدامة 
 ). 6المالحظة التوجيهية 

 مالحظات توجيهية

 
مثًال من (ال تمتلك بعض المنظمات األنظمة المناسبة لشراء الغذاء : أنظمة إدارية .١

 أنظمة قبل ينبغي صياغة. أو تمنع سياساتها الداخلية القيام بذلك) تجار القطاع الخاص
وقد يشمل هذا قائمة بالموردين . بدء الطوارئ إلتاحة إمكانية إبرام هذه الصفقات 

، 3انظر الفصل (المحتملين للغذاء آجزء من تخطيط الوآاالت لالستعداد للكوارث 
 ). ٧المعيار العام 

ي يوفر استعمال األغذية المتاحة محليًا عدة مزايا هائلة ف: األغذية المتاحة محليًا .٢
 : برامج التغذية في الطوارئ

تكاليف النقل تعد منخفضة بدرجة آبيرة رغم أن أسعار الشراء قد تكون مرتفعة  •
 . في المنطقة المتضررة

 يقلل قصر مسافات النقل من احتمال التعرض للسرقة •
يمكن تجنب االضطرابات التي قد تحدث نتيجة إدخال أغذية مستوردة إلى  •

في هذا السياق إلى البضائع التي ُتجلب " مستوردة "يشير تعبير(السوق المحلي 
 ). من خارج منطقة متضررة وليس بالضرورة من خارج القطر

 . يمكن ضخ السيولة النقدية إلى االقتصاد المحلي من خالل مشتريات الغذاء •
ربما تتاح فرصة ذات شأن لالستعانة بالعمالة المحلية في نقل األغذية والتعامل  •

 . معها وتوزيعها
على الناحية األخرى، يمكن أن تؤدي المشتريات المحلية إلى تنافس الوآاالت المنفذة بالفعل 
مع أصحاب الماشية المحليين ومن ثم يزيد استضعافهم ويمكن أن يؤدي إلى تضخم أسعار 

 . السوق
قد تتطلب بعض برامج التغذية في الطوارئ : جلب األغذية من مصادر خارجية .٣

ويمكن أن تشمل هذه األغذية .  يمكن توفيرها من مصادر محليةاستعمال أغذية ال
في . مرآزات غذائية ذات ترآيبات تغذوية محددة أو آتل متعددة المكونات التغذوية

بعض األحيان حتى الحصول على هذه العناصر يتطلب االستعانة بمصادر من خارج 
تتوفر بالفعل أنظمة في أي من هذه الحاالت يجب أن . القطر أو األقطار المتضررة
وبصفة عامة، آلما زاد الفصل بين مواضع اإلمداد . نقل و بنية أساسية آافية

لتقليل هذه المخاطر إلى أدنى . واالستهالك، زادت مخاطر حدوث اختالل لإلمدادات
 : حد ينبغي أن تأخذ البرامج في االعتبار

لتغطية أي انقطاع تنظيم مرافق تخزين آافية داخل القطر تتيح تراآم المخزون  •
جدير بالذآر أن هذا يستثني المخاطر المتمثلة في السرقة أو تدهور . في التسليم

 حالة األغذية في المخازن؛ 
تحديد واستعمال أآثر من سلسلة توريد واحدة حتى إنه في حالة انهيار إحداها ال  •

 يتوقف البرنامج آلية؛ 
. على المدى القصير"  الفجواتملء"توفر بدائل محلية يمكن استعمالها آعوامل  •

فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام األغذية عالية البروتين المباشر مثل آعكات 
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بزرة القطن أو البزور الزيتية األخرى لتحل محل المرآزات المرآبة خصيصًا 
 لفترة محدودة؛ 

 على سبيل المثال -لنقل الغذاء إلى منطقة متضررة " التحميل الراجع"إمكانية  •
البيع السريع للماشية، يمكن نقل الماشية إلى /عند تنفيذه مقترنًا بمبادرة الشراء

 . خارج المنطقة في نفس الشاحنات التي تجلب الغذاء
تبني أهداف أآثر تواضعًا لبرنامج التغذية في الطوارئ يمكن تلبيتها باالستعانة  •

 . بالغذاء المتوفر محليًا
ظل دائمًا مخاطر األمان الشخصي لفريق العمل يجب أن ت: إقامة شبكة توزيع آمنة .٤

في . المستعان به في نقل الغذاء لالستعمال في برامج الطوارئ تشغل أهمية آبرى
أغلب األحوال يصاحب االضطراب الناجم عن الطوارئ بدرجة من انعدام األمن 
ويمكن أن تمثل الحموالت والشاحنات المستعملة في شبكات التوزيع هدفًا مغريًا 

تتبع معظم وآاالت اإلغاثة الدولية مبادئ توجيهية واضحة المعالم فيما يتعلق . للسطو
بهذا األمر وتستطيع بصفة عامة القيام به بفعالية وفي أغلب األحوال بالتعاون مع 

بيد أنه قد يكون من الصعب على المبادرات المحلية . وآاالت األمن المحلية وغيرها
 . لمحدودة أن تحقق مستوى مشابهًا من الحمايةضيقة النطاق ذات الموارد ا

بالقدر الممكن والمناسب، ينبغي أن يدار التوزيع : أنظمة توزيع السكان األصليين .٥
مثل لجان (إن مثل هذه اآلليات ). أو مصممة(وُينسق بواسطة أنظمة محلية موجودة 

) أنظمة القيادةالتوزيع المجتمعية المقامة لهذا الغرض أو شيوخ القرى الموجودين أو 
ييسر التوزيع المنصف للموارد وآذلك استهداف العائالت المستضعفة إذا آان ذلك 

 . مناسبًا وسبق االتفاق عليه
ينبغي تخطيط معسكرات الغذاء وإقامتها بالتعاون مع المستفيدين : معسكرات غذاء .٦

عيات األمن المحتملين مع األخذ في االعتبار قضايا أساسية مثل إمكانية الوصول وتدا
نقل (في ظل وجود استثمار ذي شأن . والتكلفة لكل من المستفيدين والوآاالت الداعمة

الحيوانات، توفير الغذاء والماء، توفير خدمات الصحة الحيوانية، تكاليف البنية 
، ال ينبغي إقامة معسكرات الغذاء إال إذا آانت الموارد آافية )األساسية والعاملين

ينبغي أن تستهدف معسكرات الغذاء . المتوقع أن تستغرقها الطوارئللفترة التي من 
آما ينبغي . مربي الماشية المعرضين ألقصى مخاطر وأنواع الحيوانات األآثر قيمة

تخطيط اإلدارة وفريق العمل مسبقًا آما ينبغي دراسة إمكانية خضوع المعسكر لرقابة 
 .المؤسسات المحلية/المجتمع المحلي
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 ئمة مرجعية لتقييم توفير الغذاء قا1-6مرفق 

الهدف من هذه القائمة المرجعية المختصرة أن تكون بمثابة وسيلة مساعدة للتقييم العاجل من أجل 
وهي تمثل إطاًر الستهداف الخبرة من آٍل من المجتمع المحلي . تأمين إمدادات من موارد الغذاء

اإلضافة إلى الموضوعات التي تتناولها ب. واألطراف المشارآة في تقديم المساعدة في الطوارئ
هذه القائمة المرجعية، قد يكون من المطلوب إجراء تقييم أآثر تفصيًال للقضايا األساسية مثل 

 .القبول المحلي وإتاحة الموارد والقدرات اللوجستية

 نقل الماشية

 أهداف نقل الماشية

ع أن تستفيد من عملية ما هي أنواع الماشية في المنطقة المتضررة التي من المتوق •
 النقل وآيف؟

حد أدنى من النجاة، (ما الهدف التغذوي الرئيسي من البدء في القيام بنقل الماشية  •
العمل على تثبيت وزن الحيوانات الحية، إعادة زيادة وزن الجسم، إعادة األداء 

 ؟)التكاثري، الوصول إلى وزن وحالة تصبح فيهما الحيوانات قابلة للتسويق
مثل الحد من مخاطر (اك فوائد أخرى ُيحتمل أن تترتب على نقل الماشية هل هن •

أمراض الحيوانات، تحسين وصول منتجات الماشية إلى األسواق، الحد من التعارض 
 ؟)مع استراتيجيات سبل العيش األخرى في المنطقة المتضررة

 النقل المقترح للماشية؟) عدد آل فئة من فئات الحيوانات(ما هو نطاق  •
التصرف فيها في (ما هو المصير المتوقع للماشية التي سيتم نقلها على المدى األبعد  •

 ؟)الجهة المقصودة، سُتعاد إلى المنطقة المتضررة

 تحديد جهات مقصودة ممكنة

الجودة، (هل موارد الغذاء في الجهة المقصودة آافية لتحقيق أهداف نقل الماشية  •
 ؟)والكمية، والقبول

على سبيل المثال توصيل ( آذلك، فهل يمكن تنفيذ البرامج الداعمة إن لم يكن األمر •
 تنفيذًا واقعيًا وفعاًال في المنطقة؟) أغذية مرآزة أول أو أخر محطة للقطار

التي قد تكون مطلوبة ) مثل الماء والمأوى والرعاية البيطرية(ما الموارد األخرى  •
 قصودة؟لدعم الماشية التي يتم نقلها وتتوفر في الجهة الم

هل من المتوقع أن تتعرض الجهة المقترحة النتشار أو توابع للطوارئ الحالية في  •
 المستقبل؟

ما الصراعات المحتملة مع أولئك الذين يعتمدون حاليًا على المنطقة المقصودة وهل  •
 يمكن أن يقدم البرنامج حًال آافيًا لهذه الصراعات؟

نات في الجهة المقصودة بدون اإلخالل هل، إذا لزم األمر، يمكن التصرف في الحيوا •
 باألسواق الموجودة؟
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 لوجستيات التنفيذ

 هل ستكون الماشية المنقولة برفقة أصحابها أم من يمثلونهم؟ •
هل تستطيع العائالت المستهدفة التكيف مع االضطراب الناتج عن نقل ماشيتهم بدون  •

 حدوث تأثير ذي شأن على األنشطة األخرى لسبل العيش؟
سيرًا لمسافات طويلة مضنية، الطريق، السكك الحديدية؛ (يتم تنفيذ نقل الماشية آيف س •

 ؟)مجموعات آبيرة أم صغيرة من الماشية
 الالزمة لدعم الوسيلة المقترحة لنقل الماشية؟) المادية/المالية(هل تتوفر الموارد  •
لجهة هل أصحاب القطعان والماشية لديهم القدرة الجسمانية على االنتقال إلى ا •

 المقترحة؟
الغذاء في /على سبيل المثال توفير الماء(هل من المجدي دعم الماشية في الطريق  •

 ؟)مواضع رئيسية في الرحلة
 هل يمكن ضمان أمان أصحاب القطعان والماشية أثناء عملية النقل؟ •
 آيف سيمكن إدارة الماشية المنقولة عند وصولها إلى الجهة المقصودة؟ •
مثل الماء، (امج أن يوفر في الجهة المقصودة أي موارد الزمة هل من المجدي للبرن •

 قد تكون غائبة حاليًا؟) المأوى، الرعاية البيطرية
في حالة الضرورة هل يمكن إجراء ترتيبات فعالة إلعادة الماشية المنقولة إلى مكانها  •

 األصلي؟

 "في الموقع"التوزيع : التغذية في الطوارئ

 غذويةبدالت الغذاء والجودة الت

 هل تم وضع أنظمة وبدالت تتناسب مع األهداف المحددة لبرنامج التغذية؟ •
هل تتعامل أنظمة التغذية تعامًال واقعيًا مع الصعوبات اللوجستية التي يمكن مواجهتها  •

 عند محاولة توصيلها للمستفيدين المستهدفين؟
 ؟هل تتعامل أنظمة التغذية مع الميزانيات المتوفرة تعامًال واقعيًا •

 سالمة الغذاء

هل أجريت تقييمات للمخاطر الآتشاف عناصر محتملة لتلويث الغذاء قد تعرض  •
 الماشية للخطر؟

 هل إجراءات مراقبة الجودة التي يستعملها البرنامج في فحص األغذية آافية؟ •
 هل تتوافق أوقات تخزين الغذاء مع المحافظة على سالمة الغذاء وجودته؟ •
ة لضمان آفاية معايير النظافة في وسائل نقل األغذية هل ُتطبق إجراءات سليم •

 ومرافق التخزين؟
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 مصادر األغذية وتوزيعها

هل تتسم األنظمة اإلدارية في الوآاالت بالمرونة الكافية لتلبية برنامج إمداد غذائي  •
 متواصل؟

هل تم اللجوء إلى مصادر غذاء محلية بقدر اإلمكان لتقليل تكاليف النقل إلى الحد  •
 دنى ودعم التجار والمشروعات المحلية األخرى؟األ

في حالة اللجوء إلى مصادر غذاء محلية هل ُاتخذت خطوات لضمان عدم تعريض  •
 فئات أصحاب المصالح اآلخرين للمخاطر نتيجة لذلك؟

 هل أجري ترتيب إلعادة تموين مخازن الغذاء المستنزفة أثناء مرحلة التعافي؟ •
تأمين شاحنات تحمل شحنات من المناطق " ( الراجعالتحميل"هل يمكن تحديد فرص  •

 لزيادة فعالية التوزيع؟) المتضررة وإليها
 هل تحظى شبكات التوزيع بحماية من المخاطر األمنية؟ •

 معسكرات الغذاء: التغذية في الطوارئ

 قبول معسكرات الغذاء وتحديد المستفيدين

 تلبية االحتياجات الفورية هل يمكن إجراء تقييم سليم لقدرة معسكرات الغذاء على •
 واحتياجات المدى البعيد للفئات المتنوعة للمستفيدين المستهدفين؟

هل تم تنفيذ إجراءات سليمة لتعريف الفئات المستهدفة بما تستطيع وما ال تستطيع  •
 معسكرات الغذاء تقديمه والشروط التي تقتضيه المشارآة فيها؟

رة جيدة بالمخاطر التي قد يتعرضون لها هل تم إخطار المستفيدين المحتملين بصو •
 نتيجة المشارآة في المبادرة؟

هل من المرجح أن يكون المستفيدون المحتملون قادرين على تلبية متطلبات المشارآة  •
على سبيل المثال توفير العمالة الالزمة لإلشراف على (في معسكرات الغذاء 

 ؟)الحيوانات، إلخ
د الفئات المستفيدة وأنواع الحيوانات التي ستكون هل تم وضع إجراءات سليمة لتحدي •

 األنسب من حيث االستهداف بإقامة معسكر غذاء؟

 اللوجستيات واإلدارة

هل يمكن اللجوء إلى مصادر محلية ألعمال اإلنشاء والمواد األخرى الالزمة إلقامة  •
 معسكر الغذاء أو يمكن نقلها إلى الموقع بتكلفة ومعدل مخاطرة مقبول؟

وفر إمدادات آافية للغذاء والماء أو يمكن توصيلها وفقًا لمستوى اإلشغال هل تت •
 المتوقع للمعسكر؟

 هل يمكن توفير خدمات دعم مناسبة مثل خدمات الصحة الحيوانية؟ •
 هل يمتلك المديرون المتاحون مستويات مناسبة للمهارات الالزمة إلدارة المعسكر؟ •
ياجات آافة أصحاب المصالح المحليين هل تتوفر أنظمة إدارة يمكنها تلبية احت •

 ومعالجة مخاوفهم؟



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الماشيةبفي الطوارئ الخاصة واإلرشادات المعايير 

 

130 

ينبغي أن تشمل العمالة بقدر (هل يمكن توفير مستويات آافية من العمالة للمعسكر  •
 ؟)اإلمكان المستفيدين المشارآين
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  قائمة مرجعية لمتابعة وتقييم التدخالت الخاصة بتغذية الماشية2-6مرفق 

 اإلدارة 

 ارة طوال فترة التدخل؟هل تمت صيانة دعم اإلد •
 : هل حققت إدارة البرنامج أهدافها المتعلقة بنقل الماشية •

o  من حيث األوقات المحددة؛ 
o  بدون تعريض المشارآين أو ماشيتهم لخطر األمن الشخصي؛ 
o بدون خلق صراع بين أصحاب المصالح أثناء العملية؟ 

تلقين الفرادى للتغذية هل تم صيانة إمداد متواصل لألغذية لمعسكرات الغذاء أو الم •
 التكميلية؟

 هل آان من الممكن تجنب المشكالت المتعلقة بتلوث األغذية؟ •
 هل حرمت أي من الفئات المستضعفة من إمكانية الحصول على الدعم؟ •
هل آان فريق اإلدارة قادرًا على حل النزاعات بين المستفيدين وغيرهم من أصحاب  •

 نصف؟المصالح في الوقت المناسب وبأسلوب م

 قدرة الماشية على البقاء

 : نتيجة للتدخل هل حدث انخفاض ملحوظ في •
o إعدام ماشية قادرة على البقاء حية؛ 
o معدالت نفوق الماشية ألسباب أخرى؛ 
o أنماط غير عادية لنقل الماشية ومبيعاتها 

في حالة وجود خط أساس من المعلومات، فهل يتبين من التقييم المباشر لقدرة الماشية على  •
 : لبقاءا

o  تحسن درجات حالة األجسام؛ 
o  ارتفاع في زيادات وزن الحيوانات الحية على المدى القصير؛ 
o انخفاض في حاالت حدوث األمراض؟ 

 عواقب اجتماعية

 : هل هناك أدلة على •
o  الحد من استضعاف أصحاب الماشية المتضررين بدون االضطرار للتصرف في

 حيواناتهم؛ 
o تراتيجيات سبل العيش السابقة للتدخل تنطوي على مربي الماشية يعودون إلى اس

 مساهمة من ماشيتهم؟
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 آثار بيئية

هل هناك أي أدلة على أن تنفيذ البرامج المرتبطة بالغذاء أدت إلى حدوث ضرر بيئي  •
 : بسبب

o  ؛ )الطرق، الممرات، المحاصيل، إلخ(العبور الفعلي للماشية أثناء عملية النقل 
o  االنتقال؛ وصول الماشية إلى مناطق 
o  تراآم فضالت الماشية أو مربيها المرافقين لها في مناطق االنتقال؛ 
o استخدام الموارد المحلية أو موارد أخرى في تنفيذ برامج التغذية التكميلية؟ 
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 مقدمة

 بل العيش  لسLEGSروابط ألهداف 

يرآز توفير المياه للماشية في الطوارئ على نجاة أصول الماشية أثناء الكارثة وبعدها، ومن ثم 
 :  لسبل العيش، وهماLEGSيرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهدفين الثاني والثالث لـ 

 حماية األصول الرئيسية للماشية في المجتمعات المتضررة من الكارثة •
 يسية للماشية في المجتمعات المتضررة من الكارثةإعادة بناء األصول الرئ •

فإنه يمكن اإلبقاء على حياة الماشية الضرورية ) 6 انظر الفصل -مشابه لتوفير الغذاء (وبهذا 
يمكن لتوفير التغذية أيضًا . بواسطة توفير المياه آما يمكن إعادة بناء قطعان الحيوانات بعد فترة

 وهو تقديم مساعدة عاجلة للمجتمعات المتضررة - العيش  لسبلLEGSأن يؤثر على أول أهداف 
 إلى الدرجة التي يساهم معها اإلبقاء على -من الكوارث عن طريق تدخالت قائمة على الماشية 

 . حياة الماشية في اإلمداد الغذائي الفوري للعائالت

 أهمية توفير المياه للماشية في االستجابة للكوارث

 البيطرية للحيوانات المصابة والمريضة مرضًا شديدة، فمن المرجح أن إلى جانب توفير الرعاية
يكون توفير المياه في الطوارئ بمثابة التدخل الذي ينطوي على أآثر اآلثار المطلوبة مباشرة وال 

في حالة عدم وجود أي مياه، فلن تعيش الحيوانات . يمكن أن يستغنى عنها أصحاب الماشية
ومن ثم، ففي حاالت الطوارئ التي تتعرض . ألآثر من بضعة أيام قليلة) باستثناء بعض اإلبليات(

حتى في الحاالت . فيها مصادر المياه إلى ضرر شديد، فإن توفير البدائل يتصدر قائمة األولويات
التي تتوفر فيها الماء حاليًا، فالبد أن تقوم برامج اإلغاثة بتقييم، وفي حالة الضرورة، تنفيذ 

مناسبة لألخطار المحتملة والمستقبلية التي يمكن أن تتعرض لها مصادر المياه االستجابات ال
رغم أنه ينبغي أن تستوفي . لضمان أال يتسبب نقص المياه في تقويض أعمال اإلغاثة األخرى

، فإن معايير الجودة ال ترقى )مناقشة أدناه(المياه المقدمة للماشية بعض شروط الجودة األساسية 
شر، ومن ثم، فإن الماشية تستطيع االستفادة بمصادر المياه التي ال تناسب االستهالك الستخدام الب

 .اآلدمي

 خيارات لتوفير المياه

. الماء سلعة متجانسة ولكنها يمكن أن تتوفر عن طريق عدة مصادر ويمكن توصيلها بعدة وسائل
قادرة على التوفيق بين وهذا يمكن أن يؤدي إلى تعقيد اختيار التدخالت المناسبة التي ستكون 

. آقاعدة البد من اختيار أنسب الخيارات من حيث فعالية التكلفة واالستدامة. العرض والطلب
يتزايد االهتمام باستخدام االستجابات القائمة على السيولة النقدية في الطوارئ بما في ذلك البديل (

أو المجتمعات لدعم الماشية وفقًا لتوفير المياه للماشية حيث ُتعطى السيولة النقدية لألفراد 
. أو المبادرات المشترآة التي ينظمها المجتمع/ألولوياتهم وباستعمال خدمات القطاع الخاص و

بيد أن الحاجة إلى توصيل المياه غالبًا ما تكون ملحة ومكلفة، ). 2 في الفصل 2-2انظر اإلطار 
توصيل المياه بالشاحنات، على األقل على لذا البد من دراسة االستعانة بوسائل غير مستدامة مثل 

 . المدى القصير
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 مواقع تواجد المياه

يكاد يعد توفير مواقع تواجد المياه بثبات أفضل الحلول المجدية والطويلة المدى لمشكلة نقص 
، بشرط أن يكون )توصيل المياه بالشاحنات، انظر أدناه(الماء مقارنة باالختيار الرئيسي اآلخر 

من الممكن أن تتخذ نقاط توصيل المياه .  تنفيذ خطة إلدارة استعمالها بصفة مستدامةمن المجدي
على سبيل (عددًا من األشكال المختلفة مثل اآلبار وُحفر المياه وأنظمة حصاد المياه السطحية 

بيد أن المبادئ التي تقوم عليها والقضايا التي يجب ). المثال فحص السدود وحاويات التخزين
 . ها عند إدارتها بصورة فعالة عادة ما تكون واحدة بمعناها الواسعمعالجت

 : في الطوارئ يمكن أن تتاح مواقع المياه ألصحاب الماشية بإحدى الطرق الثالث التالية
 تحسين إدارة مواقع المياه الموجودة لتوفير نطاق استعمال أوسع للسكان المتضررين؛  •
  ولكنها في حالة متدهورة؛ وإعادة تأهيل مواقع المياه الموجودة •
 . وإقامة مواقع تواجد ماء جديدة •

يمكن تنفيذ أول هذه المناهج عادة بأقل تكلفة ولكنه قد ال يكون مجديًا بسبب عدم آفاية المياه أو 
 . بسبب تعقيد مسألة تلبية احتياجات المستخدمين الموجودين والجدد

ولكن .  من البشر وماشيتهم للماء مشكلةآذلك يمكن أن يكون التعارض بين احتياجات السكان
هذا األمر قد يمثل مشكلة أقل مقارنة بعمليات توصيل المياه بالشاحنات عندما تكون هي المصدر 

سيمكن باإلدارة والتخطيط الجيدين إقامة شبكة لتوصيل المياه يمكن أن تلبي . الوحيد للمياه
 . احتياجات آليهما

 توصيل المياه بالشاحنات

عمومًا اعتبار توصيل المياه بالشاحنات آخر التدخالت التي يمكن اللجوء إليها في المراحل ينبغي 
فهو يعد باهظ التكلفة وغير فعال من حيث الموارد ويتطلب عمالة . األولى من الطوارئ فقط

بيد أنه نظرًا للطبيعة الحرجة آلثر الجفاف على الماشية، فإنه يصبح في بعض األحيان . مكثفة
.  الوحيد الذي يمكن تنفيذه بصورة عاجلة لإلبقاء على حياة الحيوانات على المدى القصيرالحل

ومن ثم، فالقاعدة هي اعتبار توصيل المياه بالشاحنات تدخًال مؤقتًا سيتم إحالله بوسيلة أخرى 
 على المدى(ويمكن أن تشمل هذه التدخالت التالية نقل القطعان . لتوفير المياه بأسرع ما يمكن

على (وإعادة تأهيل مواقع تواجد المياه أو إعادة إنشائها ) 6انظر الفصل ) (المتوسط/القصير
 . ، آما هو موضح أعاله)الطويل/المدى المتوسط

وعليه، فالبد من إيالء . يعد توصيل المياه بالشاحنات تدخًال يتطلب مدخالت لوجستية آبيرة
وهذا يشمل . رة للعمليات التي تقوم بها الشاحناتاهتمام وانتباه آبير للتخطيط واإلدارة المستم

الحاجة إلى متابعة الموقف حسب تطوره وما إذا آان باإلمكان اإلبقاء على الطرق مفتوحة وآذلك 
حماية السائقين وبقية فريق العمل من التغييرات في الموقف األمني، وآيف يمكن صيانة 

 . الحاويات صيانة فعالة
 .  وعيوب الخيارات المختلفة لتوفير المياه مزايا1-7يلخص الجدول 

 مزايا وعيوب خيارات توفير المياه1-7جدول 
 العيوب المزايا الخيار

إدارة أفضل 
لمصادر المياه 

اختيار غير مكلف نسبيًا يحقق أقصى استفادة من  •
 الفرص والمصادر الموجودة

ًا ما تكون فرص تحقيق ذلك على أرض الواقع غالب •
 محدودة
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يمكن أن يتسبب في صراع بين الفئات الموجودة  • يمكن عادة تنفيذه بصورة عاجلة استجابًة للطوارئ • الموجودة
 والمستخدمين الجدد

إعادة تأهيل 
مصادر مياه 

 موجودة

يحتمل أن يكون أرخص من الخيارات األخرى  •
 لتوفير المياه

 قد توجد بالفعل هياآل وأنظمة إدارة لمصدر المياه •
أن يستمر بعد انتهاء حل طويل المدى يمكن  •

 الطوارئ
من الممكن أن يوفر الماء لتلبية احتياجات آل من  •

 الماشية والبشر

ربما تظل أسباب التدهور األصلية موجودة أو تواصل  •
 الحدوث

إقامة مواقع تواجد 
 مياه جديدة

من الممكن أن يوفر مصدرًا جديدًا للماء للسكان  •
تياجًا أثناء الطوارئ وبعدها في منطقة تعاني اح

 فوريًا
من الممكن أن يوفر الماء لتلبية احتياجات آل من  •

 الماشية والبشر

أآثر تكلفة من إعادة التأهيل ويتطلب استثمار رأس مال  •
 آبير للغاية

) الطوارئ(تحديد الموقع قد يكون صعبًا في حاالت  •
 قصيرة األجل

البد من وضع منظومة إدارة محلية متفق عليها  •
صراع ولضمان تساوي فرص للحيلولة دون حدوث 

إمكانية الوصول فضًال عن ضمان االستخدام المستدام 
 .لمصدر المياه والبيئة المحيطة

توصيل المياه 
 بالشاحنات

يمكن أن يسدد بصورة عاجلة االحتياجات الفورية  •
 إلى الماء

يمكن أن يستفيد من المياه التي ال ترقى جودتها  •
 لالستهالك اآلدمي

 قد يكون من -ن حيث الموارد مكلف وغير فعال م •
 األنسب نقل الماشية إلى مصادر المياه

 مكثف من حيث العمالة ومعقد من الناحية اللوجستية •
  حل مؤقت فقط-غير مستدام  •
تتزايد احتماالت التعارض بين احتياجات البشر  •

 والماشية من الماء
يتطلب وجود منظومة إدارة محلية لضمان تساوي  •

 ياهفرص الحصول على الم
احتمال حدوث صراع مع المستخدمين الموجودين  •

 لمصدر الماء
 
 
 
 

 توقيت التدخالت

آما هو مذآور أعاله، فإن توصيل المياه بالشاحنات يعد من اإلجراءات قصيرة المدى التي يمكن 
أو مرحلة ) في الطوارئ المفاجئة الحدوث(أن تكون مناسبة في مرحلة التداعيات المباشرة 

، ولكن ينبغي عدم استمرارها بعد انتهاء أي من هاتين )الطوارئ البطيئة الحدوثفي (الطوارئ 
على النقيض، فإن إعادة تأهيل أو إقامة . المرحلتين نظرًا ألنها تدخل مرتفع التكلفة وغير مستدام

 مصادر مياه يمكن أيضًا تنفيذه في المراحل التالية، بل وينبغي مثاليًا ربطه بالبرامج األطول أجًال
ال ينبغي وضع إقامة . لتنمية المياه في المنطقة، آما هي الحال مع تحسين إدارة مواقع تواجد المياه

مصادر ماء جديدة في االعتبار إال إذا آانت مصادر المياه الحالية المتدهورة غير آافية أو لم تعد 
 ). أدناه2-7انظر الجدول (تصلح إلعادة التأهيل 

 روابط بفصول أخرى

 يأتي توفير المياه مكمًال الستجابات طوارئ أخرى قائمة على الماشية خصوصًا التغذية يمكن أن
حيث ُتستبعد بعض الحيوانات من ) 4انظر الفصل (وتصفية الماشية ) 6انظر الفصل (التكميلية 

وعليه، فإن . منظومة اإلنتاج مع بذل جهود مثل توفير المياه والغذاء لضمان نجاة الماشية المتبقية
التنسيق بين المبادرات وبين الوآاالت أمر يحظى باألولوية لتجنب أن يتسبب نشاط ما في تقويض 

آما يمكن أن يأتي توفير المياه للماشية مكمًال ). 3 وآذلك الفصل 2انظر المعيار العام (نشاط آخر 
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ستوفره بجودة لتوفير المياه للبشر، خصوصًا في حالة ما آانت إعادة تأهيل أو إقامة مصادر للماء 
على الناحية األخرى، فإن توصيل المياه . مناسبة لكل من الحيوانات والبشر على حد سواء

 .بالشاحنات للماشية قد يؤدي إلى تنافس مع إمدادات الماء للبشر ما لم تتم إدارته بعناية

 أوجه ضعف وقدرات المجتمعات المتضررة من الكوارث

للماشية أثناء الطوارئ إلى أآثر الفئات استضعافًا يتضمن  إن الحرص على وصول الماء المقدم 
فمثًال قد يكون بإمكان أصحاب الماشية ). 6انظر الفصل (عدة تحديات مثله مثل توفير الغذاء 

األآثر ثراًء تأمين وسيلة آمنة خاصة لتزويد حيواناتهم بالمياه وهو األمر غير المتاح للعائالت 
االنتماء العرقي والسياسات المحلية قد تؤثر على إمكانية وصول آما أن حقوق األرض و. األفقر

ومن ثم، فينبغي أن تأخذ التدخالت في االعتبار الضغوط التي تواجه الفئات . فئات معينة للمياه
ينبغي تقييم أدوار وتداعيات . المستضعفة في المجتمع لضمان إنصاف الوصول بقدر اإلمكان

تيات األفقر الالتي ربما يكن عرضة للعنف إذا اضطررن إلى خصوصًا النساء والفالجنسانية 
االنتقال لمسافة من أجل جلب الماء للماشية أو ربما تعانين من االستغالل أو جور على فرص 

 .حصولهم على الماء

 توقيت ممكن لتدخالت المياه2-7جدول 
 بطيئة الحدوث مفاجئة الحدوث

 خيارات
األثار 

التي تلي 
الحدث 
مباشرة

 تعاٍف طوارئ إنذار تأهب تعاٍفعاف مبكرت

تحسين إدارة مواقع 
 تواجد المياه

      

إعادة تأهيل مواقع 
 تواجد المياه

     

إقامة مواقع تواجد 
      المياه

توصيل المياه 
 بالشاحنات

     

قاء على سبيل المثال، إس. مستخدمي المياه في االعتبارأمان وحماية ينبغي أن يوضع 
الحيوانات عند مواقع تواجد المياه يمكن أن يعرض الماشية للنهب أو السطو أو الهجوم خاصة 

يجب أن تتم معالجة إدارة مواقع المياه قبل إعادة تأهيلها أو إقامتها وذلك لتجنب . بالنسبة للنساء
 تمثل. فرص حدوث صراعات ولضمان تساوي فرص الوصول وإيجاد أنظمة مستدامة للمستقبل

قضايا إدارة المياه أهمية خاصة لضمان حماية مستخدمي المياه في معسكرات المشردين داخليًا 
IDP  على سبيل المثال عندما يحتاج ساآنو المعسكر الوصول إلى مواقع تواجد المياه خارج - 

يمكن أن يساعد . المعسكر لتشرب ماشيتهم وقد يتعرضون إلى صراع مع السكان المستضيفين
. المسبق مع آافة أصحاب المصالح لتقليل فرص حدوث صراعات إلى أدنى حدالتفاوض   

المرتبطة بتوفير المياه للماشية في الطوارئ تشمل أهمية تجنب اإلفراط االعتبارات البيئية إن 
بصورة تضر ) إما من خالل ترآيز مصادر المياه أو معدالت استخراج مرتفعة(في االستخراج 
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وفية، آما أنه من الممكن أن يؤدي ترآيز الماشية حول مواقع تواجد بمستوى ضغط المياه الج
 حينما ينسجم مع استراتيجيات -على الناحية األخرى، فإن توفير المياه . المياه إلى تدهور بيئي
 يمكن أن يكون له أثر إيجابي على البيئة من خالل التشجيع على استخدام -إدارة الموارد الطبيعية 

آما أنه من المهم ضمان عدم تلوث إمدادات المياه البشرية بواسطة . مورد الطبيعيأآثر فعالية لل
الماشية وأال تتسبب إمدادات المياه الملوثة إلى نقل األمراض إلى فصائل برية مما يمكن أن 

 . يعرض الحياة البرية للخطر ويزيد من إصابات الماشية
على االستجابة للطوارئ، وذلك قدراتها آذلك تستفيد المجتمعات المتضررة من الكوارث من 

على سبيل المثال من خالل معرفة السكان األصليين بالموارد الطبيعية، وبصفة خاصة العالقة 
آما يمكن أن تلعب أنظمة اإلدارة المائية المحلية . بين مصادر المياه وإدارة الموارد الطبيعية

 . اقع المياه وتجنب الصراعاتومؤسسات السكان األصليين دورًا مهمًا في إدارة مو

 المعايير الدنيا

 معايير عامة للمياه: 1قسم 

 المختلفة وتكاليف آل خياراتقبل القيام بمبادرة لتوفير المياه، ينبغي التأني في بحث جدوى ال
 . 1-7منها، آما هو موضح في الشكل 
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 "ال= "    "نعم= "    : المفتاح
الحاجة إلى )" إال في حالة إمكانية معالجة مسائل معلقة(عدم اتخاذ أي إجراءات "يمكن ببساطة أن تعني نتيجة  : ةملحوظ

على األسئلة األساسية وليست النتيجة أنه ينبغي " نعم"مزيد من التدريب وبناء القدرات حتى يمكن اإلجابة بـ 
 .عدم القيام بأي تدخالت

 لخيارات الخاصة بالمياهشجرة صنع القرار ل:  1-7شكل 
 

 نقص المياه؟بسبب هل الماشية تواجه خطر 

ماشيةقريبة المدى من نفوق العالية هل توجد مخاطر 
 بسبب نقص المياه؟

هل هناك فرص لتحسين إدارة مواقع تواجد المياه؟

 إعادة تأهيل مواقع تواجد المياه

 هل تم تقييم التداعيات والمخاطر البيئية؟

 المياهتحسين إدارة مواقع تواجد 

هل هناك فرصة إلعادة تأهيل مواقع تواجد مياه 
؟متدنية الجودة

هل مواقع تواجد المياه المتدهورة موجودة في 
ة؟أماآن مناسبة للعائالت المحتاج  

هل ترقى جودة المياه وآمياتها لتلبية االحتياج؟

هل يمكن إجراء إعادة التأهيل بصورة فعالة من 
حيث التكلفة؟

هل توجد أنظمة محلية إلدارة المياه أو هل يمكن 
 إقامتها؟

طويلة المدى /هل يمكن توفير صيانة قصيرة
 لمياه التي أعيد تأهيلها؟لمواقع تواجد ا

 هل يمكن التغلب على أسباب التدهور السابق؟

دراسة الخيارات 
األخرى الخاصة 

انتقل إلى : بالمياه
 الصفحة التالية
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قريبة المدى من نفوق عالية هل توجد مخاطر 
الماشية بسبب نقص المياه؟

  المياهتواجد جديدة لامة مواقع إق

 من الصفحة السابقة

هل توجد مواقع مناسبة إلقامة مواقع المياه الجديدة
 بالقرب من العائالت المحتاجة؟

 هل المياه متوفرة بكميات وبجودة آافية؟

أو هل يمكن(هل توجد أنظمة محلية إلدارة المياه 
 إلدارة مواقع جديدة للمياه؟) إقامتها

هل يمكن توفير صيانة تترواح بين قصيرة 
 لمواقع المياه الجديدة؟المدىيلةوطو

 هل تم تقييم التداعيات والمخاطر البيئية؟

هل هناك موارد آافية لدعم إقامة مواقع جديدة 
 للمياه؟

 خياراتدراسة ال
األخرى الخاصة 

انتقل إلى  :بالمياه
 الصفحة التالية
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 شجرة صنع القرار للخيارات الخاصة بالمياه: 1-7شكل 
 

  بالشاحناتالمياه توصيل

 من الصفحة السابقة

قريبة المدى من نفوق عالية هل توجد مخاطر 
بب نقص المياه؟الماشية بس

هل يمكن تجنب اآلثار المناوئة التي تؤثر على 
 هذه المصادر؟ل ن الحاليينمستخدميال

لوجستية، مالية، وسائل (هل توجد موارد آافية 
 حنات؟ا المياه بالشتوصيللدعم عمليات ) انتقال

 هل هناك طرق آمنة ومجدية؟

هل يمكن إدارة توزيع المياه بالشاحنات باالرتباط 
 جتمع المحلي؟مع الم

هل يمكن تجنب فرص حدوث صراع على 
مثل االستعمال اآلدمي مقابل (استعمال المياه 

الماشية ؟)استعمال

إال (عدم اتخاذ أي إجراءات
في حالة إمكانية معالجة 

 ))مسائل معلقة

ة وعلى مسافة يمكنذات آمية وجودة آافي هل مصادر المياه
شحنها؟

انتقل إلى الصفحة
السابقة
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 التقييم والتخطيط:  للمياه1المعيار العام 

 .رة المياهيقوم توفير المياه للماشية على تحليل االحتياجات والفرص واألنظمة المحلية إلدا

 مؤشرات أساسية

انظر المالحظة (إجراء تحليل التكاليف بالنسبة للمنفعة لمختلف خيارات توفير المياه  •
 ).1التوجيهية 

انظر (تحليل أنظمة إدارة مصادر المياه الموجودة ووضع أساس ألنشطة توفير المياه  •
 ). 2المالحظة التوجيهية 

انظر (ة لتحديد آمية المياه وجودتها تقييم مصادر المياه الموجودة والمتدهور •
 ). 4، 3المالحظتين التوجيهيتين 

يمكن تحديد أنظمة اإلدارة الفعالة التي ستضمن استمرارية توفير مياه مقبولة الجودة  •
انظر المالحظة التوجيهية (بدون صراع لتلبية احتياجات فئات المستخدمين المختلفين 

5 .( 
 التي تحد من الوصول إلى المياه وتغذية خطط التنفيذ تحليل أي قيود تتعلق بالسياسات •

 ). 6انظر المالحظة التوجيهية (

 مالحظات توجيهية

ينبغي تقييم التكاليف والفوائد لمختلف خيارات توفير : تحليل التكاليف بالنسبة للفائدة .١
آما هو . المياه بما في ذلك التأثير على بيئة الموقع وقدرة أي مصدر مياه محتمل

ور أعاله، يمكن لتحديد مواقع مصادر المياه أن يتسبب في آثار بيئية سلبية؛ بيد أن مذآ
تخطيط مواقع تواجد المياه باالشتراك مع استراتيجيات إدارة الموارد الطبيعية هناك 

يتسم . يمكن أن يعود بآثار مفيدة على البيئة وعلى الموارد الطبيعية المتوفرة للماشية
نات بارتفاع التكلفة، ومن ثم ينبغي دراسة القيام بخيارات أخرى توصيل المياه بالشاح

ينبغي أن ). 6انظر أيضًا الفصل (أوًال مثل نقل الماشية إلى مصادر مياه موجودة 
انظر (تمثل أيضًا االحتياجات إلمداد مياه لالستخدام البشري جزءًا من هذا التحليل 

 ).  أدناه2المعيار 
ينبغي أن يبدأ تخطيط أنشطة توفير المياه بتقييم مصادر  :تقييم مصادر مياه موجودة .٢

المياه الموجودة وذلك لمراجعة آمية المياه المتوفرة وجودتها مثل مصادر المياه التي 
ربما تتوفر هذه المعلومات بالفعل لدى المنظمات التي (ساءت حالتها ولم تعد تستعمل 

، التخطيط واالستعداد 7ر المشترك ، المعيا3 انظر الفصل -تعمل بالفعل في الميدان 
وهذا يساعد على ضمان أن تقوم التدخالت الخاصة بالمياه على بنية ). للطوارئ

لقائمة مرجعية . أساسية موجودة مما يساهم بدوره في االستدامة وانخفاض التكلفة
 .1-7تساعد على التقييم العاجل لمواقع تواجد المياه انظر المرفق 

أن تتضرر الماشية أيضًا باألمراض المنتقلة بواسطة الماء مثل يمكن : جودة الماء .٣
، والعصيات القولونية، ومن ثم فهناك حاجة )األنثراآس(السالمونيال والجمرة الخبيثة 
بيد أنه ال يوجد مجال فحص معتمد لتقييم المحتوي . إلى تقييم جودة المياه المقدمة

شية وذلك بخالف الفحوصات المتوفرة البكتيري للمياه فيما يتعلق بجودة مياه الما
ورغم أن جودة المياه المتوفرة للماشية تعد . الستيفاء معايير جودة المياه البشرية



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الماشيةبفي الطوارئ الخاصة واإلرشادات المعايير 

 

146 

موضوعًا أقل حساسية من جودة مياه االستعمال البشري، فإنه ينبغي أن تعي الوآاالت 
 . القائمة على توفير المياه المخاطر التي يحتمل تعرض الماشية لها

حيثما اشترآت الماشية والبشر في استعمال مصادر المياه، قد : مصادر المياهتلوث  .٤
يمكن . يكون من السهل تلوث المياه بواسطة الماشية وتتضرر صحة البشر ورفاههم

تطبيق إجراءات إدارية بسيطة لضمان عدم حدوث هذا، مثل استخدام األحواض 
 قد تكون حماية مصادر المياه آذلك. الكبيرة أو األحواض الصغيرة إلسقاء الماشية

ضرورية لمنع تلوث الماء بسبب وجود مبيدات الحَلَم والكميائيات األخرى التي يمكن 
 .أن تضر بصحة الماشية

عادة ما تدار الحفر الصغيرة واآلبار السطحية : تحليل أنظمة إدارة الماء الموجودة .٥
إن إعادة تأهيل ).  عرفيةوغالبًا ما تكون(والعميقة بواسطة تنظيمات مؤسسية محلية 

مصادر المياه الموجودة أو إقامة مصادر جديدة ينبغي أن تأخذ في االعتبار هذه 
يمكن . األنظمة وتندمج فيها من أجل تعزيز استخدام الماء بصورة مستدامة ومنصفة

أيضًا أن تقوم إدارة توزيع المياه في أنشطة توصيل المياه بالشاحنات على األنظمة 
إلدارة المياه للعمل على ضمان عدالة التوزيع وإمكانية الوصول في المحلية 

عند احتياج ساآني معسكرات المشردين داخليًا إلى الماء لماشيتهم، . المجتمعات
ويتحتم عليهم مشارآة الموارد مع المجتمع المضيف، فمن الممكن أن تساعد 

ظمة إدارة واضحة آما أن إقامة أن. المفاوضات على تجنب احتماالت حدوث صراع
.  في مرحلة التعافي وبعدها-ومنصفة لمصادر المياه تعد مهمة على المدى البعيد 

أوضحت الخبرة أنه ما لم ُتؤخذ هذه القضايا في االعتبار في بداية التدخل، فمن 
 . الممكن أن تسوء حال مصادر المياه بعد وقت قصير من انتهاء الطوارئ

ما تتواجد مصادر مياه ولكن ربما يكون الوصول إليها رب: القيود الخاصة بالسياسات .٦
ينبغي تحليل هذه القيود أثناء . محدودًا أو محظورًا بسبب قيود خاصة بالسياسات

، المعيار المشترك 3انظر الفصل (التقييم وتخطيط اإلجراء لمعالجتها حسبما يتناسب 
8 .( 

 توفير مواقع تواجد المياه وإدارتها: 2قسم 

 مواقع تواجد المياه: لمواضع تواجد المياه 1المعيار 

تحري الدقة في تحديد مواقع برامج إقامة مصادر المياه وإعادة تأهيلها لضمان عدالة وصول الماشية التي 
 . تمتلكها أآثر العائالت استضعافًا في المنطقة المتضررة إلى المياه

 مؤشرات أساسية

رناج على التقييم السليم للطلبات الحالية يقوم موقع تواجد المياه التي يتضمنها الب •
 ). 1انظر المالحظة التوجيهية (والمستقبلية للسكان من البشر والماشية 

من ناحية اإلمداد، فمن المعقول توقع أن تلبي قدرات مصادر المياه االحتياجات خالل  •
 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (فترة الطوارئ وبعدها 

 مواقع تواجد المياه وتوزيعها على المستخدمين تأخذ في إن ترتيبات الوصول إلى •
االعتبار ترتيب أولويات إمدادات المياه للبشر المستضعفين وبالتساوي بين آافة 

 ). 3انظر المالحظة التوجيهية (الفئات المستضعفة 
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اتخاذ اإلجراءات السليمة لحماية السالمة الشخصية للمستخدمين وماشيتهم أثناء  •
 ).4انظر المالحظة التوجيهية (لموقع الماء استعمالهم 

تنظيم تحديد مواقع المياه وإدارتها باالشتراك مع قادة المجتمع ويفضل االستفادة من  •
 ). 5انظر المالحظة التوجيهية (أنظمة السكان األصليين الموجودة إلدارة الماء 

 مالحظات توجيهية

الطلبات على أفضل التقديرات ينبغي أن تقوم تقييمات : تقييم الطلب على المياه .١
، وسجالت )في حالة توفر مصادر موثوق بها(المستمدة من إحصاءات الماشية 

فضًال عن ذلك، . السلطات المحلية والمشاورة مع فئات السكان المحليين المتضررين
البد . ربما يستطيع تجار الماشية والوسطاء تقديم معلومات مفيدة في بعض المناطق

في حالة استهالك الماشية للماء : ولة الجمع والوصول إلى الحيواناتمن مراعاة سه
في الموقع، فإن تقييمات الطلب ينبغي أن تأخذ في االعتبار إيجاد مسافة سير على 

ينبغي إجراء تقييمات . األقدام معقولة لتحديد المنطقة التي سيخدمها موقع تواجد المياه
يه أو توصيل المياه إلى أماآن تواجد مشابهة في أي مكان سيتم حمل المياه إل

 . الحيوانات
قد تكون اإلمدادات من موقع المياه غير آافية لتلبية الطلب، وفي : آفاية إمداد الماء .٢

مثل إقامة مزيد من مواقع تواجد (هذه الحال، ربما يتحتم القيام بإجراءات تكميلية 
باإلضافة إلى تلبية ). احناتالمياه في مكان قريب أو نقل إمدادات إضافية بواسطة الش

الطلبات الحالية، فإن تقييم آفاية إمدادات المياه ينبغي أن يأخذ في االعتبار استخدام 
يقتضي الوضع . مواقع المياه في المستقبل عمومًا أو في حالة وقوع طوارئ أخرى

ا المثالي ضرورة أن تكون مواقع تواجد المياه قادرة على تقليل المخاطر التي تمثله
في حالة النظر في إعادة تأهيل مواقع متدهورة للماء، فمن . الطوارئ في المستقبل

المهم إيالء اهتمام لألسباب التي أدت إلى عدم استخدامها مثل وجود صراع 
في حالة عدم إمكانية معالجة ). اجتماعي، تلوث، عدم آفاية اإلمداد، غياب الصيانة

رنامج إدارة منقح، فربما ال يصلح موقع الماء هذه المشكالت عالجًا آافيًا بواسطة ب
 .إلعادة التأهيل

تتصدر احتياجات فئات السكان من البشر للماء قائمة : استخدام مناسب ومنصف .٣
بيد أنه قد يكون الماء المتوفر غير صالح لالستهالك . األولويات في حاالت الطوارئ

فرصًا لتلبية احتياجات آافة وربما يتيح هذا . اآلدمي بينما يمكن استخدامه للماشية
في بعض المجتمعات، قد تتسبب القيود االجتماعية في صعوبة وصول . المستخدمين

البد من معالجة هذه . فئات عرقية أو قبلية أو طبقية مختلفة إلى موقع المياه نفسه
 . القضايا بقدر آبير من الحساسية لضمان عدالة وصول الجميع

األشخاص الذين يصطحبون حيواناتهم إلى المياه ربما يكون : ترتيبات أمنية .٤
ويتجمعون هناك مستضعفين أمام حرآة الحيوانات، وسرقة الماشية والسطو بصفة 

وتمثل . عامة وغير ذلك من صور التعدي الشخصي إذ إنه من السهل التنبؤ بتحرآاتهم
حل ثمة حاجة في مرا. االحتياجات األمنية للنساء في هذه المواقف أهمية خاصة

التخطيط إلى االتصال بالوآاالت المسئولة عن إدارة األمن في المناطق المتضررة 
 . وذلك لضمان الحد من هذه األخطار بقدر اإلمكان

 للماء، فإنه ينبغي أخذ األنظمة 1آما هو موضح في المعيار العام : قادة المجتمع .٥
دارتها سواء من أجل إعادة المحلية إلدارة الماء في االعتبار عند تحديد مواقع المياه وإ

وهذا يمثل أهمية حيوية لضمان اإلدارة . تأهيل مصادر سابقة أو إنشاء مصادر جديدة
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والصيانة في المستقبل لمصدر المياه بعد انتهاء الطوارئ وللمساهمة في وصول آافة 
وقد تزيد أهمية هذا في حالة . أفراد المجتمع إلى الماء بصفة مستدامة ومنصفة

 المشردين داخليًا والتنافس المحتمل على المورد بين المقيمين في المعسكر معسكرات
وفي هذه الحاالت يحتل التفاوض واالتفاق مع قادة المجتمع أهمية . والسكان المحليين

 . آبرى لتجنب حدوث صراع

 إعادة تأهيل وإقامة مواضع تواجد المياه:  لمواضع تواجد المياه2المعيار 

ه المعاد تأهيلها أو المنشأة حديثًا وسيلة مستدامة وفعالة من حيث التكلفة لتوفير مياه نظيفة تعد مواقع الميا
 . بكميات آافية للماشية التي سوف تستخدمها

 مؤشرات أساسية

ال تعتبر إعادة تأهيل مواقع تواجد المياه تدخًال إال حينما يتعذر تلبية الطلب من  •
انظر (الل مد استخدام مواقع المياه الموجودة المنطقة المتضررة بصورة آافية من خ

 ). 1المالحظة التوجيهية 
إجراء دراسة مسحية آاملة لمواقع المياه المتدهورة وأسباب التدهور في آافة مواقع  •

انظر المالحظة (المنطقة المتضررة التي يوجد بها طلب أو يرجح أن يظهر بها طلب 
 ). 2التوجيهية 

يدة لتواجد المياه تدخًال إال حينما يكون مد مواقع موجودة ال يعتبر إنشاء مواقع جد •
انظر (للماء أو إعادة تأهيل مواقع المياه غير آاٍف لتلبية الطلب في المنطقة المتضررة 

 ). 3المالحظة التوجيهية 
المدخالت التقنية والمواد المطلوبة لتنفيذ برنامج إعادة التأهيل أو اإلنشاء يمكن  •

 ). 4انظر المالحظة التوجيهية (للمواقع المختارة توصيلها بفعالية 
انظر المالحظة (يمكن توفير العمالة الكافية لإلدارة والصيانة الروتينية لمواقع المياه  •

 )5التوجيهية 

 مالحظات توجيهية

يعد توسيع استخدام المواقع الموجودة للماء : الحاجة إلى إعادة تأهيل مواقع مياه .١
ة تأهيلها بيد أنه ينبغي إجراء تقييم دقيق في مرحلة التخطيط اختيارًا أرخص من إعاد

قد يمكن من الناحية . لفرص حدوث صراع بين المستخدمين الموجودين والجدد
التطبيقية توفير بعض التغطية للسكان المتضررين وذلك باستخدام المصادر الموجودة 

هيل آجزء من برنامج ولكن ربما يحتاج هذا إلى مضاعفة األثر عن طريق إعادة التأ
 . متكامل

من المهم إجراء دراسة مسحية بصورة : تحديد مواقع المياه المناسبة إلعادة التأهيل .٢
وينبغي . سليمة في حالة تنفيذ برنامج فعال من ناحية التكلفة لتوفير مواقع تواجد المياه

 : أن يشمل هذا في آل موقع من مواقع تواجد المياه
 جودة الماء،  •
  المطلوبة إلدارة برنامج إعادة التأهيل؛ والموارد •
 ؛ )الكمية واالستقرار(والقدرة المرجحة  •
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 تكلفة اإلصالحات؛ /ومدى التلف وسهولة •
 والطلب من المستخدمين؛  •
فقضايا (ومعرفة األسباب وراء تدهور الموقع وأية آثار للنجاح في إعادة تأهيله  •

ة قد تؤدي آلها إلى عدم مثل حدوث صراع وجودة الماء والتخبط بشأن الملكي
 ). االستخدام فضًال عن األسباب التقنية وتلك األسباب المتعلقة بالصيانة

عادة ما تكون إعادة تأهيل مواقع تواجد : الحاجة إلى إعادة تأهيل مواقع ماء جديدة .٣
بيد أنه ال ُينظر في القيام بها إال لخدمة . المياه اختيارًا أرخص من إقامة مواقع جديدة

أما في حالة عدم آفاية . كان الموجودين بالقرب من مواقع ماء متدهورة الحالةالس
التغطية التي يوفرها هذا المنهج للسكان المتضررين فسوف تقتضي الحاجة إلى 

 . مضاعفة أثر البرنامج عن طريق إنشاء مواقع تواجد مياه جديدة
 عدم استخدام مواقع ربما يكون من المناسب إجراء تقييم ألسباب: الجدوى التقنية .٤

تواجد المياه جنبًا إلى جنب مع دعم تخطيط برامج إعادة التأهيل وذلك عند النظر في 
 : تشمل الشروط األساسية في هذا المجال. الجدوى التقنية الستكمال إعادة التأهيل

 توفر فئات مؤهلة من مهندسي المياه والعاملين للقيام بتنفيذ البرامج؛  •
 المواد المطلوبة إلى الموقع وإتاحة الوصول الكافي للطرق القدرة على توصيل •

 لتحقيق هذا؛ 
  .التوفر المستمر لقطع الغيار الالزمة للمكونات الصلبة لآلبار الكبيرة والصغيرة •

تنطبق هذه الشروط على برامج إعادة التأهيل واإلنشاء رغم أنه ينبغي اإلشارة إلى أنه من 
على سبيل المثال معدات (وبة لإلنشاء ثقيلة إلى حد آبير المرجح أن تكون المعدات المطل

ومن ثم، فقد تتطلب إمكانيات آبيرة للنقل وطرق ) معدات التنقيب الالزمة لحفر اآلبار/الحفر
 . أفضل لتحسين الوصول

على فريق العمل الذي يقوم بإدارة البرامج المنفذة لمواقع : مسئوليات فريق العمل .٥
ويمكن أن . عدة مسئوليات تضمن مواصلة فعالية عمل هذه المواقعالمياه القيام أيضًا ب

 : تشمل هذه المسئوليات
 الفحص الروتيني لضمان صيانة جودة المياه وإمداداته؛  •
المتابعة لضمان توفير إمكانية الوصول بالتساوي بين آل المستخدمين وحل  •

 النزاعات بين مختلف فئات المستخدمين؛ 
ينبغي اإلشارة في هذا الشأن . ب وتبديل األجزاء التالفةالصيانة الروتينية وطل •

أن اآلبار اليدوية تعد عمومًا أقل عرضة للتلف مقارنة باآلبار المحفورة 
 .ميكانيكيًا

 توصيل المياه بالشاحنات: 3قسم 

 مصادر المياه وجودتها:  لتوصيل المياه بالشاحنات1المعيار 

احنات من مصادر يمكنها صون إمداد آاٍف ذي جودة مضمونة أثناء يتم الحصول على الماء الذي ُينقل بالش
 . فترة التي سيكون فيها التدخل فاعًال

 مؤشرات أساسية

يقتصر توصيل المياه بالشاحنات على آونه إجراًء قصير المدى وينفذ في الوقت الذي  •
 ). 1انظر المالحظة التوجيهية (يتعذر فيه تنفيذ الخيارات األخرى 
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 إمدادات المياه من المصادر المستخدمة طوال فترة تنفيذ عمليات يمكن صون •
 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (التوصيل المقترحة 

استخدام مصادر المياه من خالل عمليات التوصيل بالشاحنات ال يهدد احتياجات  •
انظر (المستخدمين الموجودين ويحظى بموافقة أي سلطات تشريعية معنية 

 ). 3، 2وجيهيتين المالحظتين الت
انظر المالحظتين (استخدام مصادر المياه ال يقلل إتاحية المياه لفئات السكان من البشر  •

 ). 4، 3التوجيهيتين 
انظر (يرقى مستوى المياه المستخدمة إلى الجودة المناسبة الستخدام الماشية  •

 ). 5المالحظة التوجيهية 
انظر (ه تنظيفًا جيدًا قبل االستخدام تنظيف الحاويات وغيرها من أوعية توصيل الميا •

 ). 6المالحظة التوجيهية 

 مالحظات توجيهية

آما هو مذآور أعاله، ينبغي النظر في تنفيذ توصيل المياه : إجراء قصير المدى .١
بالشاحنات آحل آخير بهدف إنقاذ حياة الماشية، نظرًا ألنه إجراء مكلف ومعقد من 

. مة تنفيذه حتى إلمدادات المياه لالستهالك اآلدميالناحية اإلدارية وال يحبذ بصفة عا
قبل البدء في توصيل المياه بالشاحنات ينبغي إجراء بحث دقيق للخيارات األخرى بما 

انظر أيضًا الفصل (في ذلك نقل الماشية إلى مكان أقرب إلى مصادر مياه موجودة 
6 .( 

ات ينبغي أن تهدف إلى رغم أن عمليات توصيل المياه بالشاحن: استمرارية اإلمداد .٢
مهما آانت فترة عمليات . العمل على المدى القصير، فهذا ليس ممكنًا بصفة دائمة

التشغيل، فهناك حاجة في مرحلة التخطيط إلى إجراء تقييم واقعي لمدى استمرارية 
 : وهذا يشمل. إمدادات المياه

.  فترة التشغيلتقييم القدرة المادية لمصادر المياه على مواصلة اإلمداد أثناء •
ينبغي، آجزء من هذه المسألة، مراعاة مخاطر تضرر المصادر المختارة بفعل 

 اتساع نطاق الطوارئ؛ 
 أو في حالة خضوع -مدى احتمال استمرار سماح المستخدمين الموجودين  •

 . بالوصول إلى المصدر-استخدام الماء لرقابة قانونية 
على سبيل المثال يمكن أن . مدى إمكانية صون إمكانية الوصول للمصادر •

 يتسبب تكرار مرور الشاحنات إلى تدهور حالة مسارات المرور؛ 
 آما هو مذآور في المقدمة، يعد توصيل المياه -اعتبارات تتعلق بالميزانية  •

البد أن تكون ميزانيات التشغيل . بالشاحنات عملية مرتفعة التكلفة بصفة عامة
نظرًا ألنه قد يتحتم مد عمليات توصيل المياه آافية وبها بنود معنية بالطوارئ 

يمكن تقليل التكاليف إلى حد آبير إذا . بالشاحنات في حالة تأخر التدخالت البديلة
بيد أن هذا . أمكن تحديد مواقع لمصادر مياه قريبة من نقاط التوزيع النهائية

دد يمكن أن يزيد من احتماالت حدوث صراع مع المستخدمين الموجودين أو يه
 .استمرارية اإلمداد

من المستبعد عدم وجود مستخدمين : مراعاة احتياجات المستخدمين الموجودين .٣
يمكن أن يتسبب . حاليين لمصادر المياه المستخدمة في عمليات التوصيل بالشاحنات

الصراع مع احتياجاتهم في أحسن األحوال إلى تقويض جدوى العملية، وفي أسوأ 
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رغم أن تحديد مواقع لمصادر مياه قريبة ! ة من العائالتاألحوال، خلق فئة متضرر
من أماآن استهالك المياه ربما يكون أمرًا محبذًا، فينبغي عدم توسيعها إلى مناطق 
متضررة بالفعل أو ربما تكون متضررة بفعل الطوارئ هامشيًا أو قد يتسبب نقل 

حل تخطيط عملية أثناء مرا. المياه منها إلى اإلضرار بالمستخدمين الموجودين
توصيل المياه بالشاحنات، يحتاج المديرون إلى أن يتناقشوا مع القادة المحليين 

 إجراءات التوسط - بقدر اإلمكان -وغيرهم من ممثلي أصحاب المصالح، ويستخدموا 
 . المحلية لضمان الحساب الجيد الحتياجات المستخدمين الموجودين

 الحاالت التي يندر فيها الماء أو تكون في: الصراع مع متطلبات السكان البشر .٤
الموارد الالزمة لتنفيذ عمليات توصيل المياه بالشاحنات محدودة، فإنه يجب دائمًا 

بيد أن تلبية . وضع االحتياجات الفورية للسكان من البشر في أعلى قائمة األولويات
 :متطلبات السكان من البشر والماشية ال ينبغي أن تكون حصرية

 اتساع نطاق الطوارئ، فمن الممكن أال تكون البنية األساسية لعمليات في حالة •
بيد أنه ربما تكون العمليات المحلية ذات . الشحن آافية لخدمة البشر والحيوانات

 . النطاق الصغير قادرة على تقديم خدمة متكاملة إلمداد البشر وماشيتهم بالمياه
ل، فإنه يمكن أن ُتستمد المياه شريطة توفر آم آاٍف من الشاحنات وفريق العم •

 . المقدمة للماشية من مصادر ال ترقى للجودة الكافية لالستهالك اآلدمي
في العديد من الحاالت يخدم توصيل المياه بالشاحنات آًال من البشر : جودة الماء .٥

بيد أنه في حالة محدودية مصادر . والماشية، ومن ثم تنطبق معايير إسفير لجودة المياه
اه عالية الجودة، فإن انخفاض الشروط التي تتطلبها الماشية يمكن أن يتيح فرصًا المي

إلى الحد )  أعاله4انظر المالحظة التوجيهية (للحد من الصراع مع متطلبات البشر 
الذي يمكن االحتفاظ بالمياه ذات الجودة األقل المستمدة من األنهار أو مياه البحيرات 

تها بصورة مجدية واقتصادية لالستهالك اآلدمي الراآدة التي ال يمكن تنقي
 .وتخصيصها الستخدام الماشية

ربما سبق استعمال الحاويات أو األوعية في نقل أنواع أخرى من : نظافة الحاويات .٦
السوائل مثل مبيدات اآلفات السامة ومبيدات األعشاب والمذيبات والوقود ومياه 

 معروفًا بصورة موثوق بها، فإنه ينبغي ما لم يكن تاريخ االستعمال السابق. الصرف
تنظيف وتطهير آافة معدات النقل والتوزيع بصورة جيدة قبل السماح باستعمالها في 

 . عملية توصيل المياه بالشاحنات

 اللوجستيات والتوزيع:  لتوصيل المياه بالشاحنات2المعيار 

زيعًا منصفًا عند وصولها إلى المنطقة تنفيذ ترتيبات سليمة من أجل النقل اآلمن للمياه وتوزيعها تو
 . المتضررة

 مؤشرات أساسية

انظر المالحظة (يمكن استدامة مدخالت المديرين والعاملين طوال فترة التشغيل  •
 ). 1التوجيهية 

توفر موارد آافية لتلبية التكاليف المتكررة لتزويد أسطول الحاويات بالوقود والمعدات  •
 ). 2ر المالحظة التوجيهية انظ(المرتبطة بها وصيانتها 

بقدر اإلمكان اختيار مسارات لن يتسبب تكرار المرور شاحنات الماء المحملة  •
 ). 3انظر المالحظة التوجيهية (بحموالت ثقيلها عليها في تدهورها 
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إقامة نقاط توزيع في مواقع مناسبة وتخطيطها وإدارتها على نحو يلبي احتياجات أي  •
 ). 5، 4انظر المالحظتين التوجيهيتين (تحدث أثناء العملية حرآات لنقل الماشية قد 

 مالحظات توجيهية

يتطلب نجاح عمليات توصيل المياه بالشاحنات تناسق مدخالت العمالة : فريق العمل .١
من . وهذا يشمل الحاجة إلى إدارة وإشراف يتمتعان بالكفاءة والخبرة. واستدامتها

السائقين والمساعدين من خالل األجور المهم أيضًا ضمان المحافظة على حافز 
المناسبة واالهتمام الحثيث باالحتياجات األخرى مثل بدالت اإلقامة واعتبارات األمان 

 .الشخصي
البد من توفير العناصر الميكانيكية والتوريدات المعتمدة : توريدات الصيانة والوقود .٢

وهذا يشمل أي . احناتمن الوقود غير الملوث طوال فترة عملية توصيل المياه بالش
من القضايا . معدات التوصيل وصيانتها/مواد يحتاجها تشغيل المضخات والحاويات

 : األساسية التي تؤخذ في االعتبار
 يقتضي الوضع المثالي أن يكون من الممكن للسائقين -تكلفة الوقود وتوفره  •

.  بالشاحناتالتزود بالوقود بدون االبتعاد مسافات آبيرة من مسار توصيل المياه
وربما يتطلب هذا جلب الوقود منفصًال مما يضيف تعقيدات لوجستية إلى عملية 

 . وربما يكون هذا أحد االعتبارات في االختيار األصلي لمصادر المياه. التشغيل
بصفة عامة، فإن . ينبغي أن يتاح الحصول على قطع الغيار بصورة مستقرة •

ل إصالحها ُتفضل عن الحلول العالية المعدات البسيطة المصنعة محليًا ويسه
 . التقنية أو المستوردة

في اتخاذ قرار بشأن نوع النقل ) خصوصًا المتعلقة بالصيانة(قد تؤثر هذه القضايا 
على سبيل المثال الشاحنات أو (الذي ستستخدمه عملية توصيل المياه بالشاحنات 

 ).يةحاويات المياه المطاط/ الجرارات التي تجر أوعية الشحن
يقتضي الوضع المثالي أن تكون هذه المسارات آافية : ضمان سالمة مسارات اإلمداد .٣

وفي حالة تعذر ذلك فالبد من إيجاد سبل لتوفير صيانتها . لعبورة حاويات مياه محملة
 .وإصالحها

قد تتطلب نقاط التوزيع من أصحاب الماشية أن يتزودوا بالمياه : إدارة نقاط التوزيع .٤
. ى ماشيتهم أو أن يحضروا حيواناتهم لتشرب مباشرة من حاوية أو ِبرآةويحملوها إل

وفي أي من الحالتين، البد من وضع نظام لضمان تلبية آافة احتياجات الموجودين 
بصورة منصفة ومستدامة، وذلك اعتمادًا بالقدر الممكن والمناسب على األنظمة 

إذا آان ). 3، المالحظة التوجيهية ١ه انظر المعيار العام للميا(المحلية إلدارة المياه 
من الممكن إنشاء مرافق للتخزين، فمن الممكن زيادة آفاءة عملية توصيل المياه 
بالشاحنات إذ يمكن أن تفرغ الحاويات المياه بسرعة وتعود إلى المصدر لجلب المزيد 

 . وبهذا تقل فترات االنتظار
 أغلب األحيان يتم تنفيذ نقل الماشية في: توصيل المياه بالشاحنات إلى ماشية متنقلة .٥

إما آجزء من استجابة السكان األصليين أو (آجزء من االستجابة لوضع طارئ 
وأثناء حدوث هذا، ربما يكون ). 6 انظر الفصل -بتنسيق مع وآاالت خارجية 

سيضيف هذا الموقف عبئًا آبيرًا إلى . توصيل المياه بالشاحنات مطلوبًا لدعم الهجرة
 .ات توصيل المياه بالشاحنات الذي تتسم بالفعل بالتعقيدلوجستي
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  قائمة مرجعية للتقييم السريع لمواضع تواجد المياه1-7مرفق 

تلخص هذه القائمة المرجعية القضايا التي البد أن تؤخذ في االعتبار عند تقييم مواضع تواجد 
تتباين مصادر المعلومات قد . المياه المحتملة ليستخدمها أصحاب الماشية في وضع الطوارئ

على األقل (الالزمة إلجابة األسئلة الموجودة في هذه القائمة المرجعية من تقييمات ميدانية عاجلة 
بيد أنها ينبغي أن تشمل دائمًا جمع آراء . إلى تحاليل مختبرية لمعايير جودة المياه) مبدئيًا

 .مجموعات أصحاب المصالح المختلفين في المنطقة المحلية

 مداد المياهإ

 هل مواضع المياه تنتج حاليًا؟ •
 : إن آان األمر آذلك •

o هل يحتمل أن يتعرض موضع تواجد المياه للجفاف أثناء االستجابة للطوارئ؟ 
o ما قدرة موضع تواجد المياه على دعم الماشية المحلية؟ 

 : إن لم يكن األمر آذلك •
o  إلعادة تأهيل موضع ) من ناحية التقنية والجدول الزمني(هل هناك جدوى تقنية

 المياه لتلبية احتياجات الماشية المحلية؟
o هل فريق العمل متوفر إلدارة وتنفيذ إعادة تأهيل موقع المياه؟ 

 إمكانية الوصول

 هل يستطيع عدد آبير من الماشية المتضررة الوصول إلى موضع المياه؟ •
 شية موضع المياه؟هل هناك أي قيود اجتماعية أو ثقافية أو سياسية على استخدام الما •
بصرف (هل يمكن توفير مياه المصدر ألصحاب الماشية على نحو يتسم باإلنصاف  •

 ؟)النظر عن العمر، أو الجنسانية، أو العرق
 : هل يمكن للماشية المتضررة أن تستخدم موضع المياه بدون •

o  ؛ )البشر أو الحيوان(تهديد احتياجات المستخدمين الموجودين 
o ُمربي الماشية؛ /خصية ألصحابمخاطرة للسالمة الش 
o التعارض مع الجوانب األخرى لجهود اإلغاثة؟ 

 جودة الماء

لتقييم آفاية جودة المياه ) سواء في الميدان أو في مختبرات(هل تتوفر مرافق االختبار  •
 للمصدر؟

 : إن آان األمر آذلك •
o  هل هناك إمكانية وصول لمختبرات قادرة على إجراء التحاليل للتلوثات

 يميائية الرئيسية؟الك
o مصادر المياه قيد النظر؟/هل تتوفر معدات فحص يمكن استعمالها مع مواضع 
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o  هل يتوفر إخصائيون يمتلكون تأهيًال مناسبًا على المستوى المحلي إلجراء
 تقييمات التلوث الميكروبيولوجي لمصادر المياه؟

اء تقييم عاجل في إن لم يكن األمر آذلك، يمكن أن تساعد األسئلة التالية في إجر •
 : الموقع

o هل تتسم المياه المستمدة من المصدر بالصفاء أم أنها معكرة؟ 
o  على سبيل المثال (هل هناك أي أدلة على وجودة مشكالت الملوحة في المنطقة

الصفات الحسية التي يمكن للمرء أن يشعر بها لمياه /تكون أحواض الملح
 ؟)المصدر

o مثل أنماط ( حدوث تلوث آيميائي هل هناك أي مؤشرات محلية لمخاطر
استعمال المخصبات ومبيدات اآلفات، وجود صناعات محلية صغيرة النطاق 

 ؟)مثل المدابغ، الصناعات الخفيفة، إلخ
o هل وردت أي تقارير محلية تفيد حدوث أمراض منقولة عبر المياه؟ 
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  قائمة مرجعية لمؤشرات األثر الخاص بتوفير اإلمداد بالمياه2-7مرفق 

 اإلدارة 

 طوال فترة التدخل؟) بما في ذلك المدخالت التقنية(هل تم صون إدارة فعالة  •
 هل تم صون إمداد متواصل للمستخدمين المستهدفين باإلمداد؟ •
هل تم حرمان أي من الفئات المستضعفة من الوصول إلى مصدر اإلمداد بالمياه ألي  •

 أسباب أخرى؟
نزاعات بين المستخدمين في الوقت المناسب هل آان فريق اإلدارة قادرًا على حل ال •

 وبأسلوب منصف؟

 قدرة الماشية على البقاء

 : نتيجة للتدخل هل حدث انخفاض ملحوظ في •
o إعدام ماشية قادرة على البقاء حية؛ 
o معدالت نفوق الماشية ألسباب أخرى؛ 
o أنماط غير عادية لنقل الماشية ومبيعاتها؟ 

 فهل يتبين من التقييم المباشر لقدرة الماشية في حالة وجود خط أساس من المعلومات، •
 : على البقاء

o  تحسن درجات حالة األجسام؛ 
o  ارتفاع في زيادات وزن الحيوانات الحية على المدى القصير؛ 
o انخفاض في حاالت حدوث األمراض؟ 

 عواقب اجتماعية

 : هل هناك أدلة على •
o للتصرف الحد من استضعاف أصحاب الماشية المتضررين بدون االضطرار 

 في حيواناتهم؛ 
o  مربي الماشية يعودون إلى استراتيجيات سبل العيش السابقة للتدخل تنطوي

 بالكامل على مساهمة من ماشيتهم؟

 آثار بيئية

 : هل هناك أي أدلة على أن استخدام مصدر المياه أدى إلى حدوث ضرر بيئي بسبب •
o  ؛ )الطرق، الممرات، المحاصيل، إلخ(العبور الفعلي للماشية 
o  إزالة آميات مياه آبيرة؛ 
o تراآم فضالت الماشية أو مربيها المرافقين لها؟ 
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 مقدمة

  لسبل العيش LEGSروابط ألهداف 

ومن . إن توفير إيواء الماشية وتوطينها يمكن أن يكون حيويًا لضمان نجاة الماشية في الطوارئ
 للمجتمعات LEGSء الماشية وتوطينها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهدفين من أهداف ثم، فإن إيوا

  :المتضررة بالكوارث في مرحلة الطوارئ، وهما
 .حماية األصول الرئيسية للماشية في المجتمعات المتضررة من الكارثة •
 .إعادة بناء األصول الرئيسية للماشية في المجتمعات المتضررة من الكارثة •

 واء الماشية وتوطينها في االستجابة للكوارثأهمية إي

البنية األساسية الوقائية التي تتطلبها الحيوانات من أجل يمكن تعريف مأوى الماشية باعتباره 
، ويتعلق بالبيئة األوسع التي تدعم الماشية، التوطين: ينقسم هذا الفصل إلى ثالثة مكونات. البقاء

، وتشمل والبنية األساسية للتوطينرض واإلدارة البيئية؛ مثل اختيار الموقع، وقضايا حقوق األ
، وهو المسكن المادي والمباني التي تأوي إليها المأوىتخطيط المباني والطرق والمرافق؛ و

 . الماشية
عقب أي آارثة طبيعية أو أزمة ناجمة عن صراع، فإن سالمة الماشية وأمانها ورفاهها تمثل 

آما يمكن أن تتأثر . يات المالكين المتضررين إن لم تكن أهمهافي أغلب األحوال أحد أهم أولو
أنماط تحرك السكان البشر الذين يملكون ماشية عقب وقوع آارثة تأثرًا آبيرًا باحتياجات 

فضًال عن ذلك، يمكن أن تلعب البنية األساسية لمأوى الماشية وتوطينها دورًا رئيسيًا . حيواناتهم
في بعض الطوارئ، . ة بإيواء البشر وتوطينهم التي تتخذها المجتمعاتفي توجيه القرارات المتعلق

 على سبيل -تظهر الحاجة إلى الحماية والمأوى لماشية لم يسبق وضعها في أماآن إيواء من قبل 
 .المثال في الظروف المناخية القاسية أو الحاالت القصوى من انعدام األمن

  إليواء الماشية وتوطينهاخيارات

احتياجات إيواء الماشية وتوطينها حسب نوع التوطين وما إذا آان السكان الذين يمتلكون تتباين 
ويرجح أيضًا أن تتباين االحتياجات . الماشية تعرضوا للتشريد بعيدًا عن مساآنهم األصلية أم ال

حسب مرحلة الطوارئ وقت تنفيذ االستجابة التي تتراوح من الطوارئ األولية إلى التداعيات 
باشرة والتعافي ووصوًال إلى اآتمال إعادة البناء والحلول المستدامة األخرى التي تصبح الم

بيد أن تدخالت اإلغاثة في المراحل األولية ينبغي دائمًا أن تأخذ في االعتبار أهداف . متوفرة
مرحلة التعافي منذ البداية مثل االستخدام المستدام لألرض وحقوق األرض والملكية فضًال عن 

 . إلجراءات المتخذة لتخفيف آثار الكوارث المستقبليةا
ينبغي توفير البنية األساسية الالزمة إلصالح وإعادة إنشاء مأوى الماشية وتوطينها وذلك بقدر 

في حالة عدم إمكانية دعم . اإلمكان للعائالت الفرادى والمجتمعات المنفصلة في مساآنها األصلية
نبغي توفير البنية األساسية لمأوى الماشية وتوطينها بصورة الماشية في مستوطنات مبعثرة، ي

جماعية وفي مواقع مناسبة آبرى أو حظائر تقع على مسافة معقولة من تجمعات بشرية مثل 
 .المعسكرات المؤقتة التخطيط أو ذاتية االستقرار
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. لطوارئقد تتخذ تدخالت إيواء الماشية وتوطينها أشكاًال عديدة حسب االحتياجات وطبيعة ا
 : ويمكن أن تشمل هذه األشكال

ألماآن اإليواء ) بواسطة المتعهدين أو مباشرة بواسطة المستفيدين(اإلنشاء المباشر  •
 أو الجدران؛ /مثل التجمعات اآلمنة والمظللة واألسقف و

 توفير المواد ألصحاب الماشية إلنشاء أماآن اإليواء؛  •
 التدريب على إنشاء أماآن اإليواء؛  •
 ة توزيع السيولة النقدية الحتياجات أماآن إيواء الحيوانات؛ متابع •
أو أماآن /دعم المفاوضات المتعلقة بحقوق األرض أو إمكانية الوصول للمراعي و •

 اإليواء؛ 
 . رفع مستوى الوعي العام •

 ارتباطًا وثيقًا بتوفير أماآن اإليواء والتوطين للبشر وآذلك LEGSيرتبط هذا الفصل من 
.  ويبرز أهمية تنسيق اإلجراءات وتكاملها مع القطاعات األخرى لالستجابة اإلنسانيةالحيوانات،

 أدناه 1انظر أيضًا المعيار ( من دليل إسفير 4من ثم، ينبغي قراءة هذا الفصل مقترنًا بالفصل 
رغم أن االحتياجات الخاصة بإيواء البشر وتوطينهم تحتل أولوية ). 3 في الفصل 3والمعيار العام 

قارنة باحتياجات الماشية في هذا الشأن عقب وقوع أي آارثة، فإن هذا الفصل يناقش احتياجات م
 . البقاء للماشية بشكل مستقل تمامًا عن احتياجات أصحابها

من الممكن أيضًا أن تنظر االستجابات التي تعقب الكوارث في مسألة إعادة إنشاء البنية 
بيد أنه ينبغي . واق الماشية والعيادات البيطرية وأماآن الذبحاألساسية البيطرية والتجارية، مثل أس

الربط بين أي عمل في هذا المجال بمنظور التنمية األطول أجًال ويضع في الحسبان احتمال 
وربما تكون هذه هي الحالة بالتحديد في إعادة اإلنشاء عقب النزاعات . تطوير قطاع خدمي خاص

وعليه، فإن إنشاء أو . وضع يتيح له تقديم مثل هذه الخدماتحيث يكون القطاع الخاص في أفضل 
إعادة إنشاء بنية أساسية تجارية ربما يكون مسئولية مقدمي الخدمة من القطاع الخاص وليس 

 . الحكومة أو الوآاالت الخارجية

 توقيت التدخالت

الستجابة للكارثة ربما يمكن تنفيذ المبادرات الخاصة بإيواء الماشية وتوطينها في جميع مراحل ا
البد أن . بدءًا من مرحلة الطوارئ إلى التعافي وإعادة اإلنشاء وغير ذلك من الحلول طويلة األجل

تساهم االحتياجات المتعلقة بإيواء الماشية وتوطينها في التأهب للكوارث والتخطيط للطوارئ آما 
 .5هو مناقش أدناه في المعيار 

ى نوعية البنية األساسية الخاصة باإليواء والتوطين ستؤثر مرحلة الطوارئ وطبيعتها عل
من المرجح أن تتطلب الطوارئ المفاجئة الحدوث الناجمة عن آارثة طبيعية . المطلوب للماشية

ربما عقب . إتباع منهج مختلف عن االستجابة ألزمة مستمرة مثل نزاع أو تدهور بيئي مستدام
لتوفير مأوى للماشية المعرضة للظروف المناخية وقوع آارثة مفاجئة الحدوث تظهر حاجة ملحة 

ربما تكون هناك حاجة أيضًا لنقل الماشية مؤقتًا إلى أرض أآثر أمانًا . أو السرقة أو االفتراس
ربما تكون هذه إجراءات مؤقتة يمكن جعلها . لحمايتها، عقب وقوع فيضان على سبيل المثال

لمتأخرة من الطوارئ المفاجئة الحدوث، ربما يمكن في المراحل ا. إجراءات دائمة في مرحلة تالية
في حالة طوارئ بطيئة الحدوث يتاح وقت أآبر . تلبية االحتياجات األطول أجًال لإليواء والتوطين

لالستعداد والتخطيط ألي احتياجات خاصة بإيواء الماشية وتوطينها، رغم أنه ربما تكون هناك 
 ). أدناه1-8انظر الجدول (لطوارئ نفسها حاجة إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة أثناء ا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الماشية إليواء الدنيا المعايير 

 

 

واء
إلي
ا

 

161 

 روابط بفصول أخرى

ربما يأتي توفير المأوى مكمًال للتدخالت الخاصة بالماشية الموضحة في الفصول األخرى بما في 
). 6الفصل (، وتأمين إمدادات الغذاء )7الفصل (، وتوفير المياه )9الفصل (ذلك توفير الماشية 

 التي تحدث فيها تدمير لمخازن غذاء الماشية، ربما تكون هناك على سبيل المثال، في الطوارئ
إذا تم توزيع الماشية في . حاجة إلى إنشاء مرافق تخزين جديدة قبل توفير مزيد من إمدادات الغذاء

أماآن يلعب فيها مأوى الحيوانات دورًا حيويًا لبقاء الحيوانات ورفاهها مثل الظروف المناخية 
عندما تشمل تدخالت االستجابة . عالجة مسألة احتياجات اإليواء قبل التوزيعالباردة، فالبد من م

للكارثة جلب فصائل إلى مجتمعات ال تألف تربيتها، فيجب تقديم نصائح أساسية تتعلق باحتياجات 
 ). واحتياجات اإلدارة األخرى(الحيوانات للتسكين 

 أوجه ضعف وقدرات المجتمعات المتضررة من الكوارث

ير مأوى الماشية وتوطينها عقب الكوارث ينبغي أن يأخذ في االعتبار األدوار والمسئوليات إن توف
والمراحل السنية للعمالة فضًال عن الجنسانية الخاصة برعاية الحيوانات في المجتمع، مثل 

ينبغي أيضًا مراعاة أدوار الجنسانية في اإلنشاء وجعلها . األعراف الثقافية لتسكين الحيوانات
 .لقدر المناسب أساسًا ألي تدخلبا

من الممكن أن يكون لموقع أماآن إيواء الماشية أثر على الفئات المستضعفة وخصوصًا النساء 
آما أن إمكانية الوصول تعد عامًال مهمًا يتأثر بالمسافة التي تبعد بها عن مساآن البشر . واألطفال

وهذا يمكن أن يحد . يعية مثل الفيضاناتوآذلك عدم األمان أو الخطر المتواصل نتيجة ظاهرة طب
من إمكانية الحصول على منتجات الحيوانات مثل الحليب أو البيض اللذين يمثالن أهمية خاصة 

فيروس نقص لفئات مستضعفة مثل األطفال وآبار السن والمرضى واألشخاص المتعايشين مع 
 .األيدز/المناعة البشرية

على سبيل المثال، . أصحاب الماشيةأمان وحماية ة على آذلك يؤثر موقع أماآن إيواء الماشي
 -وجود أماآن اإليواء المبنية على مقربة من مساآن البشر يمكن أن تعرض البشر للخطر 

ربما يكون لعملية إنشاء أماآن .  وبصفة خاصة في مناطق النزاع-خصوصًا النساء واألطفال 
 . اء البحث عن معدات اإلنشاء في مناطق نائيةاإليواء آثار أمنية إذا آان من المطلوب من النس

  توقيت ممكن للتدخالت الخاصة بإيواء الماشية وتوطينها1-8جدول 
 بطيئة الحدوث مفاجئة الحدوث

األثار التي  الخيارات
تلي الحدث 
 مباشرة

 تعاٍف طوارئ إنذار تأهب تعاٍفتعاف مبكر

تدخالت مؤقتة 
 ألماآن إيواء 

      

دامة تدخالت مست
 ألماآن اإليواء

     

      تدخالت التوطين

 عند إنشاء أماآن إيواء الحيوانات وفي تخطيط البنية االعتبارات البيئيةينبغي أيضًا مراعاة 
إذا آان إنشاء أماآن اإليواء يعزز ترآز الحيوانات، فربما يؤثر هذا على توفر . األساسية للتوطين
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إن الفضالت الحيوانية، وخصوصًا في حالة ترآز .  بيئيالمراعي ويساهم في حدوث تلف
الحيوانات أو في حالة وجودها بالقرب من البشر يمكن أن تضر صحة التجمعات البشرية 

) LEGS( الماشيةب في الطوارئ الخاصة اإلرشاداتال يتعرض آتاب المعايير و(ونظافتها 
آما يمكن ). ئيسيًا بالشرآات التجارية واسعة النطاقلقضايا األمن الحيوي، التي ترتبط ارتباطًا ر

ُتناقش هذه القضايا . أن يؤدي االستخدام المفرط لألدوات المحلية في اإلنشاء إلى أثر مدمر للبيئة
 . 2بمزيد من التفصيل أدناه تحت المعيار 

تعلق فيما ي. في االستجابة للطوارئقدراتها تستفيد المجتمعات المتضررة من الكوارث من 
بأماآن اإليواء، فربما تشمل هذه معرفة السكان األصليين بأنسب مواد البناء وأنسب تصميم 

 .ألماآن إيواء الماشية وآذلك مهارات اإلنشاء

 المعايير الدنيا

قبل القيام بتوفير إيواء الماشية وتوطينها، ينبغي التأآد بعناية من جدوى ومالءمة التدخالت 
 .  أدناه1-8ي الشكل الممكنة، آما هو موضح ف

 التقييم والتخطيط:  إليواء الماشية وتوطينها1المعيار 

يقوم تقييم وتخطيط البنية األساسية إليواء الماشية وتوطينها على التشاور المجتمعي ومعرفة السكان 
 . األصليين ومراعاة األثر البيئي والفرص التي ستتاح لتحقيق سبل عيش مستدام

 مؤشرات أساسية

شارة المجتمع بما في ذلك النساء والرجال بشأن ممارسات السكان األصليين است •
ينبغي أن تقوم هذه المشاورات على التقييمات . المتعلقة بإسكان الحيوانات وتوطينها

 ).1انظر المالحظة التوجيهية  (2المبدئية المستعرضة في الفصل 
ية وتوطينها بناء على تصميم التدخالت الخاصة بالبنية األساسية إليواء الماش •

 ). 2انظر المالحظة التوجيهية (تصميمات السكان األصلية ألماآن إيواء الحيوانات 
انظر المالحظة (تلبية احتياجات الماشية األآثر استضعافًا لإليواء في فئات المجتمع  •

 ). 3التوجيهية 
مناوئة إلى أدنى حد تقييم األثر البيئي للتدخالت الخاصة بإيواء الماشية وتقليل أي آثار  •

 ). 4انظر المالحظة التوجيهية (
تشكل احتياجات المجتمع لسبل العيش المستدام جزءًا من التقييم وتغذي االستجابة  •

 ). 5انظر المالحظة التوجيهية (للطوارئ 
التفاوض مع آافة أصحاب المصالح المعنيين بشأن التدخالت الخاصة بإيواء الماشية  •

 ). 6حظة التوجيهية انظر المال(وتوطينها 
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 "ال= "    "نعم= "    : المفتاح

الحاجة إلى مزيد )" إال في حالة إمكانية معالجة مسائل معلقة(عدم اتخاذ أي إجراءات "يمكن ببساطة أن تعني نتيجة   : ملحوظة
 األساسية وليست النتيجة أنه ينبغي عدم القيام بأي على األسئلة" نعم"من التدريب وبناء القدرات حتى يمكن اإلجابة بـ 

 .تدخالت

 شجرة صنع القرار لمأوى الماشية وتوطينها: 1-8شكل 
 

 وقات الخالية من الطوارئ؟األ الماشية إلى مأوى في هل تحتاج

 هل تضرر هذا المأوى بفعل الطوارئ؟

ل المتعلقة بإيواء هل يمكن معالجة المسائ
الحيوانات وتوطينها بأسلوب يدعم التعايش 

 اآلمن مع البشر؟

هل تتوفر مواد إنشاء محلية؟

 إيواء مؤقتة للماشيةأماآن

 عدم اتخاذ أي إجراءات
إال في حالة إمكان إجابة أسئلة معلقة أو بناء(

)قدرات

إماآن إيواء مستديمة للماشية

 إيواء الحيوانات هل يمكن معالجة مسألة
المناوئةوتوطينهم على نحو يقلل اآلثار البيئية 

 إلى أدنى حد؟

 توطين الماشية والبنية األساسية

  الماشية؟إليواءهل توجد حاجة ملحة 

هل األماآن المادية المتوفرة لإليواء تضمن بيئة معيشية صحية 
وآمنة للماشية؟

هل تحتاج الماشية إلى مأوى نتيجة 
 الطوارئ؟

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 بناء إنشاءات مادية تقلل المخاطر
التي يمكن أن تتعرض لها الماشية في حالة

الكوارث المستقبلية إلى أدنى حد؟

ة بمصادر هل يمكن االستعان
 أخرى بتكلفة معقولة؟
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 مالحظات توجيهية

سيعرف المجتمع الخبير الذي يمتلك ماشية أنواع أماآن إيواء :  المشاورة المجتمعية .١
اإليواء التي ستلبي هذه  تصميم أماآن خياراتالماشية المناسبة للفصائل التي يربيها و

وهذا يمكن أن يشمل معرفة مواد اإلنشاء المناسبة، واختيار المواقع، . االحتياجات
واعتبارات إمكانية الوصول إلى الموقع، وإدارة الماشية والنظافة، وآيفية تنفيذ 

ويجب بذل آافة الجهود لضمان مشارآة المجتمعات . اإلنشاءات ومن سيقوم بالتنفيذ
اشرة في تقييم وتصميم وتنفيذ وتقدير التدخالت الخاصة بإيواء الماشية بصورة مب
ويجب أن يراعي التقييم األدوار والواجبات الموجودة والمتعلقة برعاية . وتوطينها

آما يجب مراعاة أدوار . الحيوانات وسط المجتمع بما في ذلك المراحل السنية للعمالة
بأماآن اإليواء، خصوصًا احتياجات النساء الجنسين في اإلنشاء في أي تدخل يتعلق 

وينبغي أن تستفيد التدخالت الخاصة بأماآن إيواء الماشية من . لدعم الماشية وصونها
المعرفة المجتمعية باعتبارها نقطة انطالق لتصميم التدخل سواء عند تخطيط إنشاءات 

عنية بالمناصرة على آما أن التقييم يمكن أن يحدد قضايا السياسات الم. مؤقتة أو دائمة
، المعيار 3انظر الفصل (المستوى المحلي أو المستوى األوسع حسبما يتناسب 

 ). 8المشترك 
ينبغي تقييم األعراف الثقافية المتعلقة بإسكان الحيوانات : تصميمات السكان األصليين .٢

ا ويتضمن هذا صياغة فهم أدوات البناء والتصميمات المحلية التي يستعمله. وتوطينهم
السكان األصليين في البنية األساسية ألماآن إيواء الماشية وتوطينها فضًال عن 

ينبغي اتباع أو تكييف التقنيات المحلية لتسكين الماشية، . أساليب اإلنشاء المناسبة
تقتصر مالءمة أو حتى جدوى . وآذلك استعمال المواد المحلية حسبما يتناسب

ماآن اإليواء المستوردة المعدة مسبقًا على حاالت أو حلول أ" أنظمة اإليواء"استعمال 
 . نادرة للغاية

ينبغي أن يقوم التقييم والتخطيط بدراسة االحتياجات المحددة ): قابلية التأثر(الضعف  .٣
للفئات التي يحتمل أن تكون مستضعفة ويتأآد من وجود احتياج يحظى بأولوية 

رضى أو المصابين بإعاقات الحصول على مساعدة مثل مساعدة آبار السن أو الم
حرآية الذين ربما يفتقرون إلى موارد األيدي العاملة الالزمة إلعادة إنشاء أماآن 

آذلك أولئك الذين ال يمكنهم الحصول على مواد اإلنشاء، مثًال بسبب . إيواء لماشيتهم
، قائمة 1-8انظر المرفق (غياب األمن المحلي، ربما يحتاجون إلى مساعدة إضافية 

آما هو الحال في أي تدخل، ). جعية لتقييم االحتياجات الخاصة بإيواء الماشيةمر
ينبغي أال تتسبب المساعدة المقدمة للفئات المستضعفة في تقويض قدرة أي مجتمع 

 .على إعالة هذه الفئات ورعايتها من خالل اتباع استراتيجيات التكيف الخاص به
لخاصة بأماآن إيواء الماشية وتوطينها على يجب تقييم أثر التدخالت ا: األثر البيئي .٤

البيئة المحلية بما في ذلك االستخدام غير المستدام لألدوات المحلية والترآز غير 
ُتناقش هذه القضايا بمزيد من التفصيل تحت . المستدام للماشية في مناطق محظورة

 . 2المعيار 
لماشية، فينبغي بذل رغم ضرورة اتخاذ إجراءات مؤقتة لدعم ا: سبل عيش مستدامة .٥

آافة الجهود لضمان أن تراعي التدخالت الخاصة بأماآن اإليواء والتوطين احتياجات 
سبل العيش للسكان المتضررين حتى تكون الموارد المتاحة في الطوارئ مفيدة على 

وهذا يتضمن البحث المتأني لألثر المرجح للتغييرات المتوقع أن تتطرأ . المدى البعيد
ال األراضي والتغييرات الدائمة لسبل عيش المجتمع وممارسات إدارة على استعم

 .الماشية بينما يتعافى المجتمع من الكارثة
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ينبغي التفاوض بشأن التدخالت الخاصة بإيواء : مفاوضات مع أصحاب المصالح .٦
في . الماشية مع أصحاب المصالح اآلخرين بما يتسع دائرته عن المجتمع المتضرر

 يكون للتدخالت أثر آبير على استيطان البشر، فربما يشمل هذا حالة ترجيح أن
السلطات المحلية التي تدير الزراعة واإلمداد بالمياه واإلصحاح واستخدام األراضي 

آذلك هناك احتمال آبير لالستفادة من خبرة األطراف الفاعلة في مجال . واإلسكان
اء وإسكان البشر، والمياه العمل اإلنساني في القطاعات األخرى مثل أماآن إيو

وفي حالة الطوارئ الكبيرة التي . واإلصحاح، وإدارة المعسكرات بالقدر المناسب
، فسيتم تنسيق هذه األنشطة )انظر مسرد المصطلحات" (التخطيط التكتلي"ُيطبق فيها 

من خالل تكتالت تنسيق أماآن اإليواء في الطوارئ والتعافي المبكر وإدارة 
ينبغي أن تشارك الوآاالت التي توفر أماآن اإليواء للماشية ). CCCM(المعسكرات 

بفعالية في هذه التكتالت لتعزيز احتياجات الماشية ألماآن اإليواء والتوطين ولضمان 
 .أن تكون برامجها متسقة مع استراتيجيات التكتالت وأولوياتها المتفق عليها

رين التشاور مع المجتمع آذلك فإنه من المهم في حالة تشرد السكان المتضر
المضيف للتأآد من أن موقع البنية األساسية ألماآن إيواء الماشية وتوطينها ال يتسبب 

 . في حدوث صراع أو ضغوط بيئية أو تنافس على فرص العمل أو الموارد الطبيعية

 توطين الماشية:  إليواء الماشية وتوطينها2المعيار 

ن مع البشر وتقليل اآلثار البيئية السلبية إلى أدنى حد ويدعم تعافي سبل يدعم توطين الماشية التعايش اآلم
 . العيش واستدامتها

 مؤشرات أساسية

انظر المالحظة (يدعم توطين الماشية سالمة البشر والتعايش اآلمن للماشية مع البشر  •
 ). 1التوجيهية 

 ). 2 التوجيهية انظر المالحظة(تقليل األثر البيئي لتوطين الماشية إلى أدنى حد  •
 ). 3انظر المالحظة التوجيهية (توطين الماشية يدعم التعافي وأهداف التوطين المستدام  •

 مالحظات توجيهية

يمكن أن يؤثر موقع أماآن إيواء الماشية على : سالمة البشر والتعايش المشترك .١
ية على على سبيل المثال، وجود أماآن اإليواء المبن. سالمة أصحاب الماشية وحمايتهم

 خصوصًا النساء -مسافة ما من مساآن البشر يمكن أن يعرض البشر للخطر 
على الناحية األخرى، فإن البنية .  وبصفة خاصة في مناطق النزاع-واألطفال 

األساسية وأماآن إيواء الماشية الواقعة في أماآن أقرب من الالزم من أماآن استيطان 
ينبغي . يئي وزيادة مخاطر تفشي األمراضالبشر يمكن أن يتسبب في حدوث تدهور ب

أيضًا أن يوفر توطين الماشية التعايش المشترك اآلمن بين الماشية والمجتمعات 
وهذا يمثل أهمية خاصة للحد من مخاطر انتقال األمراض من الحيوانات إلى . البشرية

مرض البشر مثل أنفلونزا الطيور والوقاية من انتقال األمراض عن طريق ناقالت ال
 .بواسطة روث الحيوانات

ينبغي تقليل أثر التدخالت الخاصة بأماآن إيواء والتوطين على البيئة : األثر البيئي .٢
وهذا يمثل أهمية خاصة إذا تتطلب أو عزز إنشاء أماآن إيواء . المحلية إلى أدنى حد
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 يتمثل. الماشية جمع مواد متاحة محليًا يمكن أن تشكل خطر حدوث تدهور بيئي دائم
أحد هذه المخاطر بالتحديد في قطع األشجار لتوفير أخشاب المستخدمة في إنشاء 

ينبغي . أماآن اإليواء والحظائر أو الوقود لحرق الطوب المستخدم في بناء البيوت
ربما يكون أيضًا . جلب مواد اإلنشاء من مصادر مستدامة أو جمعها بأسلوب مستدام

ًا لجمع المواد المحلية التي تستعمل في إنشاء اختيارًا حيوي" أسوار بيولوجية"غرس 
ينبغي أيضًا تجنب وجود تجمعات مرآزة من الماشية للحد من مخاطر . الحظائر

 . حدوث الرعي الجائر والتدهور البيئي
 يضيف ضغطًا IDPإن دمج الماشية في معسكرات الالجئين أو المشردين داخليًا 

ن ثم، ينبغي تقييم إعالة الماشية في هذه وم. خاصًا على البيئة والمصادر المحلية
آما أن التنافس على الموارد مع . الظروف من التوطين على ضوء اآلثار البيئية

الماشية المحلية قد يكون مصدرًا محتمًال للصراع، ومن ثم يجب التفاوض بشأن 
 . إمكانية الوصول ألراضي الرعي والمراعي مع السكان المحليين

ستحتل دائمًا احتياجات توطين المجتمعات :  للبشر والماشيةالتوطين المستدام .٣
البشرية األولية مقارنة باحتياجات توطين الماشية آما أنه من األهمية بمكان أال يكون 

بيد أنه في آثير . لتدخالت توطين الماشية تأثير سلبي على توفير مستوطنات البشر
وطين البشر والماشية، وهذا يبرز من األحوال يوجد تبادل اعتمادية بين احتياجات ت

الحاجة إلى التنسيق والتخطيط والعمل المشترك مع أصحاب المصالح اآلخرين في 
 ).  أعاله٦، المالحظة التوجيهية ١انظر المعيار (هذه األنماط من التوطين 

ينبغي أن يكون هدف االختيار المفضل للتوطين في آافة االستجابات هو دعم 
بيد أنه . ة للماشية في مستوطنات مبعثرة تقع في أرضهم األصليةالمجتمعات المالك

يمكن جعل . ربما تكون هناك حاجة لدعم الماشية في حاالت تشرد عائالت ومجتمعات
توطين المشردين مبعثرًا، على سبيل المثال األشخاص المقيمون مع مضيفين أو 

عة مثل العائالت يستقرون بأنفسهم على أراض يمتلكها آخرون أو مستوطنات مجم
 .التي تعيش في مراآز مجمعة و معسكرات المشردين داخليًا أو معسكرات الالجئين

الشك أن توطين المشردين والتوطين المجمع أمر معقد وباهظ التكلفة وينطوي 
 األخرى اإلرشاداتإن . على عوائق تحول دون الوصول إلى حلول دائمة ومستدامة

، ودليل إسفير Corsellis and Vitale (2005)، وUNHCR (2006)مثل 
، ينبغي أن تكون هي المبادئ المرجعية الرئيسية لتقديم الدعم اإلنساني في )2004(

نادرًا ما تتيح معسكرات النزوح المكثفة التواجد المشترك للماشية نظرًا . هذه األوضاع
 تجنب ورغم أنه غالبًا ال يمكن. لوجود مخاطر حدوث تدهور بيئي وتفشي األمراض

الدعم المباشر للمجتمعات المشردة التي تمتلك الماشية في أنماط لمستوطنات 
المشردين في مرحلة الطوارئ، فالبد من بذل آل جهد ممكن لدعم العودة إلى الموطن 

 .األصلي
البد ألعمال توطين الماشية أن تضع في اعتباراتها حقوق الرعي المحلية 

ولهذا أهمية خاصة .  وحقوق األرض والملكيةومنظومة اإلدارة وإمكانية الوصول
حينما تتسبب آوارث مثل الفيضان في تغيير البيئة المحلية وتتعرض المجتمعات 
المالكة للماشية للتشرد وفي هذه الحالة ينبغي أيضًا أخذ احتياجات السكان المضيفين 

صحاب من المرجح أن يتطلب حسم هذه القضايا مشاورات مكثفة مع أ. في االعتبار
المصالح فضًال عن طلب مشورة السلطات المحلية والمتخصصين في القطاعات 

 .األخرى من أجل الوصول إلى حلول مستدامة
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 البنية األساسية لتوطين الماشية:  إليواء الماشية وتوطينها3المعيار 

 .توفير البنية األساسية لتوطين الماشية مناخًا آمنًا وصحيًا ومستدامًا للماشية

 شرات أساسيةمؤ

انظر المالحظة التوجيهية (البنية األساسية للتوطين تتيح إدارة صحية وآمنة ومستدامة  •
1.( 

انظر (تقلل البنية األساسية للتوطين من اآلثار البيئية على الصحة إلى أدنى حد  •
 ). 2المالحظة التوجيهية 

 مالحظات توجيهية

انظر (المادي إلسكان الماشية فضًال عن المأوى : إدارة آمنة ومستدامة للماشية .١
، ربما تكون هناك حاجة إلى إيجاد بنية أساسية للتوطين من أجل ) أدناه4المعيار 

وقد يشمل هذا تقديم النصيحة أو توفير إمكانية . إتاحة إدارة آمنة ومستدامة للماشية
الوصول إلى مصادر الغذاء والحماية من السرقة والحيوانات المفترسة باستخدام 

ربما تترتب آثار على حظائر الموقع مثل الحاجة إلى جلب الغذاء . ائر في الموقعحظ
، وربما تكون هناك مشكالت صحية إضافية مثل مشكالت )6انظر الفصل (للماشية 

انظر الفصل (الطفيليات والحاجة إلى تخزين أدوية بيطرية أو مواضع ذبح الحيوانات 
ميم آافة أشكال البنية األساسية للتوطين بالنسبة لمأوى الماشية، فينبغي تص). 5

 1انظر المعيار (باالستفادة من معرفة السكان األصليين وممارساتهم في البناء 
 ). أعاله

ينبغي تصميم توطين الماشية بحيث يسمح باإلدارة اإلصحاحية : األثر البيئي الصحي .٢
ا المجتمعات والتخلص من فضالت الحيوانات خصوصًا في الحاالت التي تتعايش فيه

. المالكة للماشية في مستوطنات التشرد والمستوطنات المجمعة مثل المعسكرات
ويمكن أن يشمل هذا الحظائر المبنية خارج محيط المستوطنات البشرية لمنع وصول 
. الماشية وضمان وجود مسافة آافية تفصل بين مساآن البشر وأماآن إيواء الحيوانات

 UNHCRانظر (ستوطنات الماشية في مستو آمن آذلك ينبغي أن تظل آثافة م
 لمزيد من التفاصيل عن الشروط المتعلقة بالمكان للفصائل 30ff، صفحة 2005
 ).المختلفة

 مأوى الماشية:  إليواء الماشية وتوطينها4المعيار 

 . توفير مناخ معيشة صحي وآمن للماشية يتناسب مع الغرض المنشود من استخدامها

 مؤشرات أساسية

توفر أماآن إيواء الماشية حماية آافية من الظروف المناخية السائدة والظروف  •
 ). 1انظر المالحظة التوجيهية (المناخية اليومية والموسمية المتطرفة 
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تصميم أماآن إيواء الماشية بحيث تستوفي االحتياجات المحددة لفصائل الحيوانات  •
انظر المالحظة التوجيهية (خدامها المعنية وبما يتماشى مع الغرض المنشود من است

2 .( 
انظر المالحظة (إمداد الماشية بحماية مادية من السرقة والحيوانات المفترسة  •

 ). 3التوجيهية 
وجود إجراءات تضمن تحرير الماشية المعزولة لفترة مؤقتة لتجنب مخاطر تعرضها  •

  ).4انظر المالحظة التوجيهية (للجوع قبل وصول المساعدات األخرى 

 مالحظات توجيهية

في الظروف المناخية الحارة، ينبغي أن تتيح أماآن اإليواء : بيئة معيشة صحية آمنة .١
في الظروف المناخية الباردة، ينبغي أن يوفر مكان . مساحة مظللة جيدة التهوية

اإليواء حظائر جيدة الغلق تخلو من تيارات الهواء ويحتوي على حد أدنى من العزل 
حالة الظروف المناخية القصوى ينبغي تلبية االحتياجات الخاصة في . من األرض

 . باإليواء قبل توزيع الماشية
ينبغي بقدر اإلمكان أن يقوم إيواء الماشية على تقنيات البناء : التصميم المناسب .٢

عقب وقوع آارثة طبيعية، ربما يتم بناء أماآن . المحلية واستعمال مواد البناء المحلية
ة باستخدام المواد المتبقية من البنية األساسية المحطمة واألبنية، وينبغي إيواء الماشي

تعزيز الجهود المؤدية إلى تحقيق أقصى استفادة من عمليات اإلنقاذ بما في ذلك توزيع 
تتطلب بعض الطوارئ التوفير العاجل ألماآن إيواء الماشية من أجل . حزم األدوات

األماآن قد تكون غير مناسبة لالستخدام على بيد أن هذه . ضمان نجاة الحيوانات
. المدى البعيد وربما تحتاج المجتمعات إلى دعم إعادة بناء أماآن إيواء أآثر استدامة

آما أن اإلمكانات الكامنة لدمج أماآن إيواء الماشية في الطوارئ في األبنية المؤقتة أو 
على سبيل المثال، قد . الدائمة في أعمال المساعدة الالحقة تعد ذات أهمية خاصة

تشمل التصميمات المستخدمة ألماآن إيواء الماشية المستعملة في الطوارئ بناء سقف 
على أمل تحديثه فيما بعد ليكون مأوى دائمًا له جدران وأبواب ) مستدام(وهيكل 
 هذا المنهج سواء آان التحديث الالحق سيتم بدعم من وآالة دراسةومن المفيد . وسور

 . به المجتمع بشكل مستقلأو سيقوم
ينبغي أن يضمن إيواء الماشية وتوطينها حماية الحيوانات بما يتفق : السرقة والهجوم .٣

وقد يشمل هذا توفير أبواب . مع األعراف المحلية من السرقة والحيوانات المفترسة
مناسبة ذات آليات إقفال ألماآن اإليواء أو الحظائر المؤمّنة في أماآن استضافة 

آما أنه ربما يكون لتخطيط الموقع آثار تساهم في ضمان تواجد مكان . واناتالحي
 .إيواء الماشية على مقربة من أماآن استيطان البشر وذلك لتوفير عامل األمان

اتضح من الخبرة أن الحيوانات مثل الجاموس والبقر : تحرير الحيوانات المعزولة .٤
الة ما لقي أصحابها حتفهم أو أصيبوا تنفق في األماآن التي تكون فيها مربوطة في ح
من التدخالت البسيطة فك أو تحرير . إصابات خطيرة بسبب زلزال أو آارثة أخرى

ينبغي وضع عالمة على . هذه الحيوانات حتى تتاح لها فرصة العثور على غذاء ومياه
هذه الحيوانات، بدهان ما على سبيل المثال، حتى يمكن إعادتها الحقًا إلى أي من 

 .أصحابها الناجين
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 الحد من مخاطر الكوارث والتأهب:  إليواء الماشية وتوطينها5المعيار 

 . البنية األساسية إليواء الماشية وتوطينها يحد من أثر الكوارث في المستقبل

 مؤشرات أساسية

 ). 1انظر المالحظة التوجيهية (تقييم مخاطر وقوع آوارث مستقبلية  •
إيواء الماشية وتوطينها تقلل إلى أدنى حد المخاطر التي التدخالت الخاصة بأماآن  •

انظر (يمكن أن يتعرض لها الماشية وأصحابها في حالة وقوع آوارث في المستقبل 
 ). 2المالحظة التوجيهية 

 مالحظات توجيهية

ينبغي تقييم مخاطر التعرض لكوارث مستقبلية آجزء من : تقييم المخاطر المستقبلية .١
 . بادرات إيواء الماشية وتوطينهاعملية التخطيط لم

يمكن أن يتيح إنشاء البنية : تقليل الخسائر المستقبلية في الماشية إلى أدنى حد .٢
ومن ثم، . األساسية إليواء الماشية وتوطينها فرصة لتخفيف أثر الكوارث المستقبلية

ماآن ينبغي أن يؤثر تقييم المخاطر المستقبلية على اختيار موقع البنية األساسية أل
إيواء وتوطين الماشية وتصميمها وإنشائها من أجل الحد من خسائر الماشية في 

 : ويمكن أن يشمل هذا. الكوارث المستقبلية
ينبغي أن تكون مواقع البنية األساسية ألماآن إيواء الماشية وتوطينها : الزالزل •

 على أرض ثابتة وبعيدًا عن المناطق المعرضة لوقوع انزالقات أرضية في
آذلك ينبغي إجراء دراسة متأنية . المستقبل وتلفيات أخرى بفعل توابع الزلزال

إلنشاءات أماآن إيواء الماشية واإلجراءات التي اتخذت لزيادة قوة اإلنشاءات 
بهدف مقاومة الزالزل أو الستعمال إنشاءات خفيفة الوزن لتقليل مخاطر حدوث 

ينبغي استخدام مواد . ى إلى أدنى حدإصابات قاتلة للماشية في حالة انهيار المبن
وتقنيات السكان األصليين رغم أنه ربما يكون من الضروري مناصرة 

 .التغييرات التي تطرأ على ممارسات البناء المحلية لدعم مقاومة الزالزل
ينبغي بقدر اإلمكان جعل موقع أماآن إيواء الماشية بعيدًا عن سهول : الفيضانات •

في حالة عدم . فيات الناتجة عن الفيضانات المستقبليةالفيضانات لتجنب التل
إمكانية تحقيق هذا، فربما تحتاج المواقع إلى تحسين الصرف أو ربما يمكن رفع 

ربما يؤخذ في االعتبار . أماآن إيواء الماشية فوق مستويات الفيضانات السابقة
للطوب استخدام اإلنشاءات المقواة في وضع األساسات والمسارات المنخفضة 
 .وآذلك المبنى األساسي للحد من مخاطر سقوط المباني أثناء الفيضانات

 ينبغي أن يضمن إنشاء أماآن إيواء الماشية ربط التيفونات واألعاصير المدارية •
 .األسقف وإحكام اتصالها بهيكل المبنى

يجوز اختيار موقع أماآن إيواء الماشية بعيدًا عن الساحل مباشرة : التسونامي •
 . اإلمكانبقدر

انظر (في جميع هذه األحوال، ينبغي طلب المشورة التقنية من خيراء في اإلنشاء 
 .لضمان بناء اإلنشاءات على أفضل الممارسات لتخفيف حدة الكوارث) المراجع
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  قائمة مرجعية لتوفير مأوى الماشية وتوطينها1-8مرفق 

 مأوى

مثل (دل النفوق المباشر للماشية هل هناك أي تدخالت عملية فورية من شأنها تقليل مع •
 ؟)تحرير الحيوانات المربوطة بعد الزالزل

 هل توجد حاجة ملحة إليجاد أماآن إيواء مؤقتة للماشية؟ •
 لكل من فصائل الحيوانات المختلفة التي تتطلب أماآن األعداد) تقديرات(ما هي  •

 إيواء؟
ية المحددة السائدة في ما هي شروط التسكين لكل فصيلة في الظروف المناخية والبيئ •

 المنطقة المتضررة بالطوارئ؟
 ما هي الفئات االجتماعية الرئيسية؟ •

o ما هي أدوار آل من الرجال والنساء في مجاالت معينة لرعاية الماشية؟ 
o من المسئول عادة في المجتمع عن إنشاء أماآن اإليواء؟ 
o مصابين هل هناك فئات لديها احتياجات أو أوجه ضعف خاصة مثل أولئك ال

 األيدز أو نساء مشردات؟/بفيروس نقص المناعة
 ما هي التصميمات المحلية إلسكان الحيوانات وتقنيات اإلنشاء والمواد الخام؟ •
 هل تفي ممارسات البناء هذه بالحد من مخاطر الخسائر في الكوارث المستقبلية؟ •
 هل تتوفر مواد محلية آافية؟ •

o آيف يتم جمع مواد اإلنشاء المحلية؟ 
o سيتسبب إنشاء أماآن اإليواء في حدوث دمار بيئي آبير؟هل  
o هل ينبغي نقل مواد البناء إلى الموقع؟ 

 التوطين

ما هي أنماط التوطين الموجودة في المجتمعات التي تمتلك الماشية؟ مبعثرة أم  •
 مجمعة؟ في مقر األرض األصلية أم في مكان آخر؟ بدوية أم مستقرة؟

ين المجتمعات المختلفة التي تمتلك ماشية، على سبيل هل هناك احتمال وقوع صراع ب •
 المثال بين السكان المتضررين والمجتمع المضيف؟

هل تتوفر مصادر رعي محلية آافية؟ هل تدهور أراضي الرعي يعد من العواقب  •
 المحتملة بالنسبة لألشخاص المشردين وماشيتهم بعد الطوارئ؟

دة للبنية األساسية ألماآن اإليواء ما هي أنظمة حقوق األرض واإلدارة الموجو •
والتوطين المجتمعية أو المشترآة للماشية وهل ستكون مناسبة ألي أماآن إيواء يتم 

 إنشاؤها حديثًا؟
 ما احتياجات التوطين األخرى لدى أصحاب الماشية؟ •
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 )مثل الدواجن واألرانب(أماآن إيواء للفصائل الجديدة 

اإليدز /ين بفيروس نقص المناعة البشريةهل األشخاص المستضعفون مثل المصاب •
 سيستفيدون من إنشاء أماآن اإليواء للفصائل المستجدة بالنسبة لهم؟

 هل يحتاج المستفيدون إلى تدريب خاص على إنشاء أماآن اإليواء وإدارتها؟ •
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  قائمة مرجعية لمتابعة وتقييم توفير أماآن إيواء الماشية وتوطينها2-8مرفق 

  مخرجات وعمليات

مثل الظروف (ما هي الظروف الرئيسية التي تتطلب تنفيذ مبادرات لحماية الماشية  •
 وألي فصائل من الماشية؟) الجوية المناوئة، عدم األمان، مخاطر صحة الماشية

 ما هي اإلجراءات التي تم القيام بها لحماية الماشية من أي من هذه الظروف؟ •
بحماية وإمكانية وصول (الماشية الخاصة هل تلبي هذه االستجابات احتياجات إيواء  •

 المجتمعات المستفيدة؟) وأمان وإدارة
 آيف تم معالجة االحتياجات الخاصة بالبنية األساسية للتوطين؟ •
تكلفة المواد والنقل (والمدخالت ) عدد أماآن اإليواء والمستفيدين(ما هي المخرجات  •

 ؟)واإلنشاء ومساهمات المجتمع
 ة من المبادرة وما هي أسباب عدم االستفادة إن وجد؟آم آان معدل االستفاد •

 مشارآة

 آيف شارك المجتمع المستفيد في المبادرة؟ •
o هل تم استخددام معرفة السكان المحليين المتعلقة بالتصميم واإلنشاء؟ 
o هل تمت االستعانة بمواد محلية؟ 
o  جماعية؟لدعم أماآن اإليواء ال) عند الضرورة(ما هي أنظمة اإلدارة التي أقيمت 
o هل شارك المستفيديون في متابعة وتقييم المبادرة؟ 

 األثر 

ماذا آان األثر على نفوق الماشية وتعرض الماشية التي تم إيوائها لألمراض مقارنة  •
 بالماشية التي لم تتلق دعم اإليواء؟

خصوصًا (هل تم المحافظة على إمكانية الوصول إلى الماشية ومنتجات الماشية  •
 ؟)ات المستضعفةبالنسبة للفئ

 ما هي آراء المشارآين بشأن فوائد المبادرة؟ •
 ماذا آان األثر البيئي للمبادرة خصوصًا األثر على الموارد الطبيعية؟ •

 التخطيط المستقبلي

 في حالة إنشاء أماآن إيواء مؤقتة، فما الخطط لتوفير اإليواء على المدى البعيد؟ •
 وتوطينها التي أنشئت مؤخرًا أخذت في هل البنية األساسية ألماآن إيواء الماشية •

 االعتبار تخفيف الكوارث المستقبلية من حيث موقعها وتصميمها وإنشائها؟
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 ")إعادة جمع الماشية("توفير الماشية 
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 مقدمة

  لسبل العيش LEGSروابط ألهداف 

تبطة بإعادة بناء األصول الرئيسية  المرLEGSيرتبط توفير الماشية بالهدف الثالث من أهداف 
للماشية في المجتمعات المتضررة من الكوارث ويقع بين مرحلة ما بعد الكارثة مباشرة ومرحلة 

 .التعافي من الطوارئ

 أهمية توفير الماشية في االستجابة للكوارث

مرحلة عندما تتسبب الكوارث في خسائر ذات شأن في الماشية، فإن استعادة أصول الماشية في 
ما بعد الكارثة يمكن أن تكون منهجًا ذا قيمة آبيرة إلعادة بناء األصول االقتصادية للبشر وتوفير 

 . أغذية مرتفعة الجودة مستمدة من الماشية، مثل الحليب أو البيض
وبناء على استراتيجيات وفرص سبل العيش لدى السكان المستفيدين، فربما يتخذ توفير الماشية 

ول الماشية بكمية ما إلعادة بناء قطيع أو توزيع الماشية بكميات صغيرة إلحالل شكل إحالل أص
أو الدخل أو آمبادرة جديدة لدر الدخل أو توفير الغذاء آمكمل /ماشية مفقودة وذلك لتوفير الغذاء و

 . ألنشطة سبل العيش األخرى

  لتوفير الماشيةخيارات

ويطلق عليه (، إعادة بناء القطعانماشية وهما يستعرض هذا الفصل نوعين رئيسيين من توفير ال
ويتضمن . ومناهج أخرى لتوزيع الماشية") إعادة توزيع الماشية"أو " إعادة جمع الماشية"أحيانًا 

 .هذا الفصل أربعة معايير تنطبق بالتساوي على آال التدخلين

 إعادة بناء القطعان

هدف إلى إحالل أصول الماشية في حالة فقدان تعد إعادة بناء القطعان أحد أشكال توفير الماشية وت
 للمجتمعات الرعوية والمجتمعات الزراعية خياراتآما يعد هذا أنسب ال. أو هالك قطعان بأآملها

. الرعوية التي تعتمد اعتمادًا آبيرًا على الماشية باعتبارها مصدرًا للغذاء والدخل وسالمة المجتمع
ة ويضمون مجتمعات من القطعان من أراضي منخفضة ويعتمد الرعاة بصفة خاصة على الماشي

تحتفظ بعض الفئات بقطعان مختلطة . شبه قاحلة في أفريقيا وصوًال إلى المناطق الجبلية في التبت
من الخراف والماعز والمواشي واإلبل، بينما تعتمد فئات أخرى اعتمادًا أآبر على فصيلة واحدة 

 .مثل ثيران التبت أو الرنة
سبل العيش هذه، فإن تحليل سبل العيش المحلية، وليس المناهج الوصفية واسعة ومع تباين 

وتشترط هذه األوضاع توفر عدد . النطاق، يمثل دورًا مهمًا لتصميم وتنفيذ إعادة بناء القطعان
، والمجتمعات نفسها تعد أفضل من يمكنه تحديد "حد أدنى للقطيع"ونوع محدد من الحيوانات آـ

دائمًا ما تكون معرفة السكان األصليين بالماشية قوية للغاية في هذه المجتمعات، . ىهذا الحد األدن
أو غير /آما أنه يمكن إرساء أنظمة السكان األصليين إلعادة توزيع الماشية وإن آانت ضعيفة و

ومعرفة السكان األصليين هذه تعني أن التعاون مع السكان المحليين في تصميم وتنفيذ . نشطة
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 إعادة بناء القطعان أمر بالغ الضرورة، وينبغي أن تقوم التدخالت الخارجية على مشروعات
).  في فصل دراسات الحالة4-9انظر دراسة الحالة (آليات وممارسات موجودة بقدر اإلمكان 

وربما . وفي هذه المجتمعات ال ُيطلب عادة دعم تدريبي لمساعدة الناس على رعاية حيواناتهم
لمبادرات لكل عائلة مرتفعة نظرًا للحاجة إلى أعداد آافية من الحيوانات الستيفاء تكون تكلفة هذه ا

 .الحد األدنى من القطعان في فترة محددة
في مرحلة التعافي التي تعقب الكارثة يمكن إلعادة بناء القطعان أن تلعب دورًا مهمًا في إعادة 

ك حاجة إلى صياغة منهج أوسع نطاقًا بيد أنه ربما تكون هنا. بناء سبل عيش السكان المتضررين
يعمل على تقوية قدرة المجتمعات التي تعتمد على الماشية مثل الرعاة حتى ) وأطول أجًال(

تستطيع مواجهة الكوارث والتحديات المستقبلية وقد يرتبط بعضها بالبيئة االقتصادية وبيئة 
 تكون هناك حاجة في المناطق وربما. السياسات المتغيرة فضًال عن قاعدة مواردها الطبيعية

الرعوية بصفة خاصة إلى ربط إعادة بناء القطعان ربطًا وثيقًا بمبادرات التنمية الرعوية األطول 
أجًال، على سبيل المثال زيادة فرص اإلنتاج الموجه نحو السوق بما في ذلك تنمية فرص السوق 

 .وبناء القدرات

 مناهج أخرى لتوزيع الماشية

اشية تدخًال محتمًال للسكان الذين سيكون اقتناء الماشية بالنسبة لهم شكًال مفيدًا من يعد توزيع الم
ورغم أن هؤالء األشخاص ربما يقومون بتربية أعداد صغيرة نسبيًا من . أشكال دعم سبل العيش

وربما يعتمدون اعتمادًا رئيسيًا على أغذية ومصادر دخل غير مستمدة من مصادر (الحيوانات 
. ، فربما يشكل الغذاء أو الدخل المستمد من الماشية عنصرًا مكمًال مهمًا)ر الماشيةأخرى غي

فضًال عن ذلك فربما توجد عائالت أخرى ربما تعتمد اعتمادًا آبيرًا في سبل عيشها على حيوان 
واحد أو عدد صغير من الحيوانات، على سبيل المثال يمثل جحش أو حمار العماد األساسي 

ومن ثم، فإن توزيع الماشية قد يكون مناسبًا إما إلحالل ماشية مفقودة أو آبدء . ألعمال النقل
وفي الحالة األخيرة، ربما تكون خبرة المتلقين محدودة بتربية الماشية، ومن ثم . مشروع جديد

 .فربما يحتاجون إلى تدريب على تربية الحيوانات
 العيش المهمة للفقراء والفئات تمثل تربية الماشية، حتى على نطاق ضيق، أحد فرص سبل

في حالة تسبب النزاع في الحد من إمكانية الوصول إلى : السكانية المهمشة في العديد من السياقات
؛ عندما يكون ) عن معسكرات المشردين داخليًا3-9انظر مثًال مرفق (المزارع والمراعي 

ية أو عشيرة؛ أو آمصدر لدر الوصول ألراٍض يمكن زراعتها امتيازًا يقتصر على طبقة اجتماع
 في فصل دراسات 2-9انظر دراسة الحالة " (صندوق طوارئ الجفاف"الدخل؛ أو آأحد أشكال 

ربما تيسر . ؛ أو في حالة ندرة وجود فرص أخرى لسبل العيش مع وفرة الموارد الطبيعية)الحالة
أنها إضافة تكميلية مفيدة أو السحب، آما /الماشية القيام بالمهام اليومية من خالل قوة النقل و

ولهذه األسباب آلها، فإن ). الحرث ودرس الحنطة وتخصيب األرض، إلخ(لألنشطة الزراعية 
توفير عدد صغير من الماشية يمكن أن يساهم مساهمة آبيرة في دعم سبل العيش عقب الحروب 

حيث األيدي والكوارث، هذا إذا تم تخطيطه جيدًا بحيث يكمل أنشطة سبل العيش األخرى من 
 .العاملة واالستثمار والصيانة والرعاية

رغم آثرة الفوائد المستمدة من الماشية، فإن توفير الماشية في االستجابات التي تعقب وقوع 
آارثة أو استجابات التعافي تعد معقدة من الناحية التقنية والتشغيلية فضًال عن آونها باهظة 

حيادية إذ من الممكن أن تكون له آثار اجتماعية وبيئية وال يتسم توفير الماشية بال. التكلفة
مازال العديد من أوجه توفير الماشية موضع جدل، وآثيرًا ما تبرز . واقتصادية إيجابية أو سلبية

شكوك حول استدامة التدخالت نظرًا لتكرر وقوع الكوارث وقدرات المستفيدين والتخطيط غير 
ألنواع المختلفة من الماشية التي يمكن أن يربيها األشخاص، وباإلضافة إلى الفصائل وا. المالئم
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فهناك تنوع آبير في األنظمة المستخدمة في تربية الحيوانات وملكية أو استعمال الحيوانات 
باختالف الجنسانية أو الثروة ومالءمة الفصائل للبيئة وخدمات أو مرافق الدعم المطلوبة 

آما تستهلك الماشية الغذاء . يق الحيوانات أو منتجاتهاللمحافظة على صحة الحيوانات أو لتسو
والبد من فهم آافة هذه العوامل أثناء تصميم . والمياه، وفي بعض األماآن، تحتاج إلى إيواء

مشروعات توفير الماشية مما يجعل مراحل التقييم والتصميم للمشروعات ذات متطلبات تقنية 
 . من خبراء الماشية وآذلك اإلخصائيين االجتماعيينمرتفعة، وتتطلب في أغلب األحيان مدخالت

من بين القضايا موضع الجدل حول توفير الماشية مسألة ارتفاع تكلفة هذه المشروعات لكل 
آذلك . عائلة خصوصًا في حالة اشتمالها على مدخالت دعم مثل الرعاية والتدريب البيطريين

شية العينية ويبدو أنها استجابة مناسبة في حالة ُتطرح توزيع السيولة النقدية آبديل لتوفير الما
استمرار نشاط األسواق المحلية وقدرتها على إمداد السلع بما في ذلك الماشية التي ربما يحتاجها 

 في فصل دراسات الحالة لمثال عن الصكوك النقدية 1-9انظر دراسة الحالة (األشخاص 
لى مزيد من تقييم األثر وتحليل الفائدة من ناحية ثمة حاجة إ). المستعملة في إعادة بناء القطعان

التكلفة الستجابات توفير الماشية وتوزيع السيولة النقدية وذلك لمقارنة نقاط القوة والضعف 
 . النسبية لكل منهج

في ظل تعقيد تصميم توفير الماشية الفعال وتنفيذه، فإن الوآاالت الموجودة على أرض الواقع 
ستحتاج العديد من الوآاالت . تها على االشتراك في هذا العمل دراسة جيدةتحتاج إلى دراسة قدر

حتى اليوم يبدو . إلى استجالب الخبرة من خارجها، وهذه عملية في حد ذاتها تستغرق وقتًا وجهدًا
أن الوآاالت التي تمتلك خبرة إنمائية طويلة المدى في مجال معين تعد في أفضل وضع يسمح لها 

 . ماشية ألنها على دراية باالستعماالت المحلية للماشية واألنظمة المحليةبدعم توفير ال
 .خيارات ملخصًا لمزايا وعيوب وآثار هذه ال1-9يتضمن الجدول 

  توفير الماشيةخياراتمزايا وعيوب 1-9جدول 
 اآلثار العيوب المزايا الخيار

إحالل خسارة آبيرة في أصول  • إعادة بناء القطعان
 الماشية

بة طويلة األجل تنطوي استجا •
على فرصة زيادة أصول سبل 
العيش للمستقبل ومن ثم تقوي 

 سبل العيش
محتمل أن يبنى على األنظمة التي  •

يتبعها السكان المحليين في إعادة 
 بناء القطعان 

التكلفة لكل عائلة مرتفعة  •
الستيفاء الحد األدنى الحيوي 

 لحجم القطيع
يتطلب قدرًا آبيرًا من اإلدارة  •

لوجستية لشراء وتوزيع ال
 الفصائل والسالالت المناسبة

تقتصر مالءمته على  •
الحاالت التي تعتمد فيها 

المجتمعات المستفيدة 
 اعتمادًا رئيسيًا على الماشية

يحتاج المستفيدون إلى  •
عالقات (أصول آافية 

اجتماعية، وإمكانية 
الوصول للمراعي والمياه، 

لدعم ) والمعرفة التقنية، إلخ
 ةالماشي

ربما تكون هناك حاجة إلى  •
خدمات تكميلية أخرى 

خدمات بيطرية، (للماشية 
 )الغذاء، المأوى، إلخ

ربما تكون هناك حاجة إلى  •
مثل (دعم آخر لسبل العيش 
في ) تقديم المعونة الغذائية

 الفترة االنتقالية
هناك حاجة إلى تحديد  •

مصادر ماشية مناسبة تبعد 
 مسافة معقولة

مناهج أخرى 
 ع الماشيةلتوزي

يحل محل أصول الماشية المفقودة  •
 أو يوفر أصوًال جديدة لـ

o األغذية التكميلية 
o  بيع منتجات (در الدخل

 )الماشية ومشروعات النقل

إدخال ماشية أو فصائل جديدة  •
يتطلب دعم وتدريب 

 للمستفيدين
قد تكون تكاليف التدخالت  •

مرتفعة مقارنة باألنشطة 

ربما تكون هناك حاجة إلى  •
خدمات تكميلية أخرى 

خدمات بيطرية، (للماشية 
 )الغذاء، المأوى، إلخ

يعد التدريب على إدارة  •
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o احتياجات السحب أو النقل 
يمكن أن يوفر فرصة لسبل  •

العيش في حالة محدودية 
 األخرى لسبل العيش خياراتال

بسبب وجود نزاع أو قابلية تأثر 
 قيود أخرىأو 

 حيويًا الماشية أمرًا األخرى لدعم سبل العيش
 ألصحاب الماشية الجدد

هناك حاجة إلى تحديد  •
مصادر ماشية مناسبة على 

 مسافة معقولة

 توقيت التدخالت

يتم توفير الماشية عمومًا، سواء آان إعادة بناء القطعان أو صور أخرى لتوزيع الماشية، في 
نه يتطلب قدرًا مرحلة التعافي في آل من الطوارئ المفاجئة الحدوث والبطيئة الحدوث نظرًا أل

آما أنه يتطلب توفر . آبيرًا من التخطيط واإلدارة ربما ال يكون ممكنًا أو مناسبًا وسط الطوارئ
. التي تكون قد تعرضت للدمار أثناء الطوارئ) الغذاء، والماء، والمأوى(وسائل لدعم الماشية 

التكفل بالحيوانات اإلضافية باإلضافة إلى أن السكان البشر ربما ال يمتلكون القدرة الفورية على 
بيد أنه في حاالت توزيع الماشية في الطوارئ مفاجئة الحدوث التي لم يحدث بها دمار . أو البديلة

لمعظم الموارد الطبيعية التي تتطلبها الماشية وأعداد الحيوانات ذات الصلة قليلة نسبيًا، فمن 
 ).  أدناه2-9انظر الجدول (لمبكرة الممكن أن يبدأ توفير الماشية أثناء مرحلة التعافي ا

ينبغي بقدر اإلمكان دمج توفير الماشية مع تخطيط التنمية طويلة األجل لدعم سبل العيش 
 . للسكان المستفيدين

 روابط بفصول أخرى

قد . يتطلب توفير الماشية باعتباره استجابة لبعد الكارثة دمجًا مع مدخالت متنوعة أخرى للماشية
من ثم، ينبغي استشارة . درجات متفاوتة الغذاء والماء والمأوى والرعاية البيطريةتتطلب الماشية ب

فيما يتعلق بالرعاية البيطرية ). 8، 7، و6، و5انظر الفصول (معايير هذه التدخالت بهذا الكتاب 
هج فهناك حاجة إليالء االنتباه للتكلفة التي يحتمل أن يتكبدها متلقو الماشية، خصوصًا إذا آان المن

 .هو تشجيع توصيل خدمة القطاع الخاص
في حالة توفير الماشية، فمن المرجح أن تتطلب العائالت التي تتلقى الماشية أنواعًا أخرى من 

في حالة إعادة بناء قطعان الرعاة أو المزارعين الرعاة، . المعونة لتستوفي احتياجاتها األساسية
وات حتى تستطيع هذه العائالت توسيع قطعانهم فربما يستغرق األمر شهورًا عديدة أو ربما سن

ومن ).  أدناه4انظر المعيار (بصورة آافية حتى تنجو بصورة مستقلة عن المساعدات الخارجية 
ينبغي الرجوع إلى . ثم، يجب أيضًا دمج توفير الماشية مع المساعدات المختلفة عن الماشية

والمعونة الغذائية، والمعايير الدنيا في مجال المعايير الدنيا في مجال األمن الغذائي والتغذية 
 ).2004(اإليواء والتوطين واللوازم غير الغذائية في دليل إسفير 
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 توقيت ممكن لتوفير الماشية  2-9جدول 
 بطيئة الحدوث مفاجئة الحدوث

األثار التي  خيارات
تلي الحدث 
 مباشرة

 تعاٍف طوارئ إنذار تأهب تعاٍفتعاف مبكر

   القطعانإعادة بناء
 

      

صور أخرى لتوزيع 
  الماشية 

 

 
   

 

 أوجه ضعف وقدرات المجتمعات المتضررة من الكوارث

ينبغي مراعاة . يمثل توفير الماشية تحديات خاصة من حيث أوجه ضعف المجتمعات وقدراتها
عاية في رالجنسانية أدوار واحتياجات األفراد والعائالت المستضعفين، وبصفة خاصة أدوار 

رغم أنه في بعض المجتمعات ال توجد للنساء ملكية رسمية للماشية، فغالبًا ما . الماشية وإدارتها
تكون النساء مقدمي الرعاية الرئيسيين للحيوانات وخصوصًا الماشية الصغيرة ومن ثم، ينبغي أن 

قت نفسه تأخذ تقوم مبادرات توفير الماشية على هذه األدوار ومعرفة السكان األصليين، وفي الو
ينبغي إيالء . في االعتبار أي عبء إضافي محتمل في العمالة قد ينطوي عليه توفير الماشية

اهتمام لألعراف القائمة فيما يتعلق بفوائد الماشية، أي المنتجات المتمثلة في اللحوم والسيولة 
 على هذه الفوائد النقدية التي تدرها المبيعات وذلك لضمان استمرار إمكانية حصول المستضعفين

على سبيل المثال، غالبًا ما يشارك األطفال في رعاية الحيوانات أو االنتقال بها إلى . بقدر اإلمكان
مواقع تواجد المياه، آما أن حلب الحليب بشكل مؤقت في األحراج يمكن أن يكون مصدرًا مهمًا 

هناك حاجة . ألطفال إلى المدارسبيد أن هذا العمل يمكن أن يحول دون ذهاب ا. للغذاء بالنسبة لهم
إليجاد اتصال بالبرامج التعليمية لضمان أن يستطيع األطفال عند الضرورة القيام برعاية 

 .الحيوانات وحضور المدرسة
في حالة مجتمعات الرعاة والمزارعين : قضايا استهداف محددة ترتبط بإعادة بناء القطعان

ل على عائد في الوقت المناسب لسبل العيش القائمة الرعاة، يهدف توفير الماشية تشجيع الحصو
وفي هذه األحوال، ليس من الضرورة استهداف أن تحصل العائالت األآثر . على الماشية

استضعافًا أو البائسة على ماشية، وإنما تلك العائالت التي تمتلك بالفعل بعض الحيوانات وتعبر 
 على الماشية وتمتلك مهارات ومعرفة مناسبة عن رغبتها في العودة إلى أسلوب الحياة القائم

في إطار أي : السؤال األول: يثير هذا الجانب من االستهداف سؤالين على األقل. بتربية الماشية
استجابة إنسانية هل من المبرر توجيه المعونة الخاصة بالماشية لعائالت ليست األآثر استضعافًا؟ 

قد تكون مناسبة للعائالت األآثر استضعافًا؟ تظل هذه ما أنواع المعونة التي : السؤال الثاني
القضايا موضع الجدل بيد أنه من الناحية العملية تظل اإلجابات معتمدة على الحوار مع 

 .المجتمعات المعنية
 بالنسبة للذين يعتمدون عادة اعتمادًا أقل قضايا استهداف محددة ترتبط بتوفير ماشية تكميلية

نبغي أن يكون أحد أهداف التقييم المبدئي لسبل العيش تحديد األنماط الممكنة بكثير على الماشية، ي
آقاعدة عامة، يميل الرجال . لملكية الماشية وفقًا للثروة والجنسانية، وتصميم المعونة وفقًا لذلك

واألشخاص األآثر ثراء إلى امتالك أو التحكم في األنواع األآبر من الماشية مثل المواشي أو 
 بينما على األرجح أن تقوم النساء واألشخاص األفقر بتربية الدواجن أو الماعز أو اإلبل،
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وفي هذه األحوال، يرجح أن يقدم توفير األنواع األصغر من الماشية مساعدة للفقراء . الخراف
 .والمستضعفين

يمكن أن تنقل الماشية أمراضًا متنوعة للبشر وتزيد مخاطر حدوث األمراض البشر حيوانية 
حيثما أقامت التجمعات البشرية والحيوانية على مسافات متقاربة مثل األجواء الحضرية وشبه 

األشخاص المتعايشون ). 3-9انظر المرفق (الالجئين /الحضرية أو معسكرات المشردين داخليًا
معرضون لمخاطر آبيرة لإلصابة األمراض األيدز /اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشريةمع 

آما أن العائالت المتضررة باإلصابة بفيروس نقص المناعة قد .  عن طريق الماشيةالمنقولة
وفي الوقت نفسه، فإن منتجات الماشية، آما هو . تنقصها األيدي العاملة الكافية للعناية بالماشية

مذآور في موضع آخر من هذا الكتاب، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في توفير تغذية جيدة 
 .PLHIVايشين مع اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لألشخاص المتع

في األجواء . على التدخالت الخاصة بتوفير الماشيةاألمن والحماية قضايا يمكن أن تؤثر 
غير اآلمنة، تعتبر الماشية بسهولة عنصرًا قيمًا ومرغوب فيه من قبل المليشيات المسلحة أو 

ستخدم أحيانًا الجماعات المسلحة والحكومات سوف ت. الشرطة أو قوات األمن أو المجرمين
الغارات على الماشية باعتبارها استراتيجية تكتيكية محددة تهدف إلى إرهاب المجتمعات ونزع 

وعليه، ففي بعض األحوال يمكن أن يتسبب توفير الماشية في زيادة احتماالت تعرض . األصول
يرة من الماشية في أجواء شحيحة الموارد آما أن توفير أعداد آب. المجتمعات المستضعفة للعنف

يمكن أن يعد أيضًا مصدرًا محتمًال للنزاع بين المزارعين وأصحاب الماشية أو بين الفئات المالكة 
من الممكن أن تحتاج الوآاالت العاملة في مناطق النزاع إلى ضمان أال تكون الحيوانات . للماشية

 . المعروضة للبيع قد تمت سرقتها
فقد يؤدي توفير أعداد آبيرة من . لتوفير الماشية في االعتبارالبيئية اآلثار بغي أخذ آذلك ين

بيد أنه في أحوال . الحيوانات اإلضافية في مناطق تفتقر إلى ماشية مدعومة إلى حدوث تدهور
آثيرة تتم إعادة بناء القطعان في أجواء بيئية غير متوازنة تضم مجتمعات من الرعاة والمزارعين 

في الوقت نفسه، ينبغي أن . رعاة قاموا باتباع آليات إدارة للماشية في مناطق هشة ومهمشةال
تضمن أنشطة إعادة بناء القطعان توفير الماشية بأعداد مناسبة لنجاة العائالت وعلى نحو متوازن 

 . مع الظروف البيئية، آما ينبغي أن يضمن تواجد موارد مياه آافية لدعمها
فيما . في االستجابة للطوارئقدراتها جتمعات المتضررة من الكوارث من آذلك تستفيد الم

إعادة "يتعلق بتوفير الماشية، فإن الكثير من المجتمعات المالكة للماشية تمتلك شكًال من أشكال 
المتواجدة في النظام المحلي وفيها تتلقى العائالت المستضعفة أو الفقيرة الماشية " جمع الماشية
يمكن أن . ض، وعادة ما يعطون الهدية األصلية أو صغارها لشخص آخر محتاجآهدية أو قر

تشكل هذه اآلليات أساسًا لتوفير الماشية واالستفادة من هذه األنظمة ومعرفة السكان األصليين 
 ). في فصل دراسات الحالة2-9انظر دراسة الحالة (ومن ثم تزيد استدامة المبادرة 

 المعايير الدنيا

 بتوفير الماشية ينبغي فحص جدوى التدخل ومالءمته فحصًا جيدًا آما هو مذآور في قبل القيام
 .  أدناه جنبًا إلى جنب مع األثر المحتمل للنشاط1-9شجرة صنع القرار في الشكل 
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 التقييم:  لتوفير الماشية1المعيار 

 عن األثر المحتمل من الناحية يتم إجراء تحليل لتقييم الدور الحالي والمحتمل للماشية في سبل العيش فضًال
 .االجتماعية واالقتصادية والبيئية لتوفير الماشية

 

 
 
 

 "ال= "    "نعم= "    : المفتاح

 الة من ناحية التكلفة؟ر توفير الماشية تعد غير ممكنة أو غير فع األخرى غيخياراتهل ال

 هل يمكن تحديد مستفيدين مناسبين بالتعاون مع المجتمع المحلي؟

انتقل إلى 
الصفحة التالية

 ؟) المحليينالسكانبدون إحداث أثر سلبي على (لماشية محلية للبيع بكميات آافية إمداد هل هناك 

سئوليات األخرى المتعلقة بملكية الماشية ورعايتها هل أخذ التخطيط في االعتبار الجنسانية واألدوار والم
وإدارتها؟

 ومأوى بالقدر المناسب؟) غذاء ومياه(هل هناك موارد طبيعية آافية 

 عدم اتخاذ أي إجراءات
إال في حالة إمكان إجابة (

 )أسئلة معلقة

 هل اآلثار البيئية إيجابية أو على األقل حيادية؟

 هل يمكن ضمان سالمة الماشية؟

  حد؟هل يمكن خفض مخاطر حدوث أمراض بشر حيوانية إلى أدنى

القضاء عليه؟/عدم أمان إلى أدنى حد/هل يمكن خفض فرص حدوث نزاع
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الحاجة )" إال في حالة إمكانية معالجة مسائل معلقة(عدم اتخاذ أي إجراءات "يمكن ببساطة أن تعني نتيجة   : ملحوظة
على األسئلة األساسية وليست النتيجة أنه " نعم" التدريب وبناء القدرات حتى يمكن اإلجابة بـ إلى مزيد من

 .ينبغي عدم القيام بأي تدخالت
 

 
 شجرة صنع القرار لتوفير الماشية: 1-9شكل 

 ما الدور الذي تلعبه الماشية في سبل العيش؟

سبل عيش تعتمد اعتمادًا آليًا أو آبيرًا على 
 الماشية

 إعادة بناء القطعان

ُفقدت أعداد آبيرة في هل 
 الطوارئ؟

هل هناك فرص أن يساهم توفير 
الغذء، أو (الماشية في سبل العيش 

 )النقل، أو الدخل، أو قوة الجر؟

هل هناك موارد مالية آافية لتوفير 
الحد األدنى المجدي للقطعان بالنسبة 

 للمستفيدين المستهدفين؟

 عدم اتخاذ أي إجراءات
إال في حالة إمكان إجابة (

)أسئلة معلقة  

هل هناك موارد مالية آافية لتوفير األعداد
واألنواع الكافية للماشية إلحداث مساهمة 

 ستفيدين؟إيجابية لسبل عيش الم

هل يمتلك المستفيدون المستهدفون 
رؤوس أموال آافية للنجاة آمربين 

 للماشية؟

ير دعم غذائي وغير هل ينبغي توف
غذائي باعتباره أمرًا ضروريًا لفترة 

 ؟مجديًاآافية حتى يصبح القطيع 

هل يمتلك المستفيدون المستهدفون ما 
يكفي من معرفة ومهارات فيما يتعلق 

 بتربية الحيوانات؟

من الصفحة السابقة

الماشية تلعب دورًا فعليًا أو محتمًال في سبل العيش

 اشيةآخر للم توزيع

هل يمكن توفير 
 التدريب؟
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 مؤشرات أساسية

انظر المالحظة  (تحليل الدور الذي تلعبه الماشية في سبل العيش قبل الكارثة •
 ).1التوجيهية 

انظر (تقييم آليات السكان األصليين في إعادة توزيع الماشية بناء على المجتمع  •
 ). 2المالحظة التوجيهية 

مراعاة األصول االجتماعية والمادية والطبيعية للمستفيدين المستهدفين من أجل تقييم  •
 ). 3انظر المالحظة التوجيهية (أهليتهم آمتلقين للماشية 

تقييم فعالية أنشطة توفير الماشية من ناحية التكلفة مقارنة بالتدخالت األخرى الممكنة  •
انظر المالحظة (تتعلق بالسياسات ) خارجية أو داخلية(باإلضافة إلى أي قيود 

 ). 4التوجيهية 
انظر ) (المحلية(تقييم األثر المرجح لشراء آميات الحيوانات على أسواق الماشية  •

 ). 5 التوجيهية المالحظة
انظر المالحظة (تقييم األعراف المحلية للحد األدنى لحجم القطيع القابل للحياة  •

 ). 6التوجيهية 
 ). 7انظر المالحظة التوجيهية (تقييم األثر البيئي لتوفير الماشية  •
 ). 8انظر المالحظة التوجيهية (تقييم المخاطر المحتملة على رفاه الماشية المقدمة  •
 ). 9انظر المالحظة التوجيهية (اطر تفشي األمراض البشر حيوانية تقييم مخ •
تقييم اآلثار األمنية لتوفير الماشية، آما أن تنفيذ توفير الماشية يقتصر على األوقات  •

انظر المالحظة (التي يمكن فيها ضمان أمن الماشية وأمن السكان المستفيدين 
 ). 10التوجيهية 

 مالحظات توجيهية

ينبغي أن يقوم توفير الماشية على فهم جيد للدور الذي تلعبه : لعيشتحليل سبل ا .١
فإذا آانت تربية الماشية ال تشكل . الماشية حاليًا في سبل عيش المستفيدين المقصودين

بالفعل جزءًا من استراتيجيات سبل عيشهم، فيجب دراسة آثار توفير الماشية دراسة 
 ). أدناه9-3مالحظات التوجيهية انظر ال(جيدة قبل تنفيذ مثل هذا التدخل 

في العديد من المجتمعات المالكة للماشية : إعادة توزيع السكان األصليين للماشية .٢
توجد آليات يتبعها السكان األصليون في إعادة توزيع الماشية، على سبيل المثال إيجاد 

الت أنظمة دعم اجتماعي قائمة على القروض أو هدايا الماشية ألنواع محددة للعائ
ينبغي أن تقوم التدخالت الخاصة بتوفير الماشية بالقدر . األفقر أو األآثر استضعافًا

المناسب على هذه اآلليات من أجل زيادة إدارة المجتمع وملكيته للعملية مما يؤدي 
 .بدوره في النهاية إلى تحسين االستدامة

دة أصول سبل من األمور الضرورية أن تمتلك العائالت المستفي: رؤوس األموال .٣
يمكن أن تشمل هذه األصول . عيش آافية إلدارة أي ماشية يحصلون عليها ورعايتها

وتمثل أهمية خاصة (األيدي العاملة والمهارات وشبكة العالقات االجتماعية 
للمجتمعات الرعوية حيث تلعب العالقات االجتماعية دورًا حيويًا لنجاح تربية 

انظر (أو الغذاء والماء /رد الطبيعية مثل المراعي ووإمكانية الوصول للموا) الماشية
يتزايد اإلدراك بأن إعادة بناء القطعان ).  في فصل دراسات الحالة6-9دراسة الحالة 

للمجتمعات التي آانت رعوية من قبل ومجتمعات المزارعين الرعاة ال يمكن أن ينجح 
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قدانهم لماشيتهم، ومن إال إذا آان متلقو الماشية قد احتفظوا بهذه األصول رغم ف
األمور المعترف بها حاليًا أنه من المستبعد نجاح إعادة تأهيل الفقراء المعدمين على 

ينبغي أن تقوم األنظمة المجتمعية بتحليل أنسب . المدى البعيد من خالل توفير الماشية
المستفيدين إذ إنها قادرة على إجراء أدق التقييمات لألصول والتوقعات المتعلقة 

 .بالمتلقين المحتملين
التكلفة المالية (نظرًا للتكلفة المرتفعة لتوفير الماشية : الفعالية من ناحية التكلفة .٤

، فال ينبغي النظر في تنفيذ مثل هذا التدخل إال في حالة فشل التدابير )واإلدارية
يلية، مثل أنشطة التغذية التكم(الوقائية األخرى الهادفة إلى تجنب فقدان أصول الماشية 

آما ينبغي عقد ). 5، و7، و6 انظر الفصول -توفير المياه، أنشطة صحة الحيوان 
مقارنة بين الفعالية من ناحية التكلفة لتوفير الماشية بعد وقوع آارثة وتدابير إعادة 
التأهيل األخرى خصوصًا بالنسبة للمجتمعات التي ال تمثل فيها الماشية سبيل العيش 

مثال، ربما تكون أنواع الدعم األخرى في صورة غذاء أو على سبيل ال. الرئيسي
سيولة نقدية أو بذور أآثر فعالية من ناحية التكلفة لدعم سبل العيش دعمًا مستدامًا بعد 

وينبغي تقييم أي قيود محتملة تتعلق بالسياسات سواء آانت قيودًا . وقوع الطوارئ
مثل بروتوآوالت الشراء التي (ة أو داخلي) تتعلق بشراء الماشية أو تحرآها(خارجية 

وتغذية خطط التنفيذ بها بما في ذلك أنشطة المناصرة حيثما آان ) تلتزم بها الوآاالت
 .ذلك مناسبًا

يمكن أن يكون لشراء أعداد آبيرة من الحيوانات في : األثر على األسواق المحلية .٥
ي ظروف قد األسواق المحلية أثر آبير على األسعار خصوصًا بعد وقوع آارثة ف

األمر الذي ربما يؤثر سلبًا على أصحاب . تنخفض فيها إتاحة حيوانات تكاثرية
 .الماشية األقل ثراًء الذين يحاولون إعادة بناء أصول ماشيتهم عقب الطوارئ

في المجتمعات التي تمثل فيها الماشية السبيل الرئيسي للعيش، : حجم القطعان المجدي .٦
درة على تحديد األحجام المثالية لعدد القطعان التي ستكون المجتمعات المحلية قا

تصلح إلعادة بناء القطعان بناء على معرفتهم باألنواع المناسبة من الماشية وإنتاجيتها 
. الغذاء والماء/من حيث عالقتها بحجم العائلة وتوفر الموارد الطبيعية مثل المراعي

ينبغي أخذ التقييم المحلي للفصائل حتى في المجتمعات التي يقل فيها انتشار الماشية، 
 ).4-9انظر المرفق (واألنواع في االعتبار آما ينبغي أيضًا مراعاة توفير الغذاء 

)  أعاله6انظر المالحظة التوجيهية (وبناء على حجم القطيع المناسب : األثر البيئي .٧
يئية المتداخلة انظر مناقشة القضايا الب(ينبغي إجراء تقييم األثر البيئي لتوفير الماشية 

في هذا السياق جدير بالذآر أن الشراء المحلي للماشية ال يزيد ). 1في الفصل 
 .الضغوط على المراعي، نظرًا ألنها تقوم على التداول المحلي للماشية

ينبغي عدم توفير الماشية إال إذا آان باإلمكان ضمان رفاه الماشية : سالمة الماشية .٨
لطوارئ ربما يكون الغذاء غير آاٍف لدعم الماشية في  فمثًال في بعض ا-وسالمتها 

منطقة قاحلة، على الناحية األخرى، عقب وقوع آارثة في مناخ بارد، فإذا لم يكن 
 . باإلمكان توفير أماآن إيواء للماشية، فربما تعاني الحيوانات أو تنفق

 معدل تتسم بعض أنواع أمراض الماشية بارتفاع: مخاطر األمراض البشر حيوانية .٩
. عدواها وقد تكون لها عواقب اجتماعية واقتصادية مع وجود مخاطر فقدان الماشية

في حالة النظر في تنفيذ . ينبغي تقييم المخاطر المحتملة لتفشي أمراض بشر حيوانية
شراء ماشية عبر الحدود، فربما ال يتيسر التأآد من إجراء تدابير مكافحة األمراض، 

 . عدم القيام بتوفير الماشيةومن ثم فربما من المفضل
ينبغي إجراء تقييم مفصل لآلثار األمنية لتوفير الماشية قبل تنفيذ مثل هذا : تقييم أمني .١٠

وينبغي أن يأخذ هذا في االعتبار ما إذا آانت العائالت المستفيدة ستصبح هدفًا . التدخل
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 مجتمعات للسرقة أو العنف فضًال عن فرص حدوث نزاع حول الموارد الطبيعية بين
وينبغي عدم القيام . الزراعة ومجتمعات تربية الماشية أو بين مجتمعات تربية الماشية

بهذا التدخل إذا آان من المرجح أن يزيد استضعاف العائالت والمجتمعات المستفيدة 
 .أمام العنف أو عدم األمان

 تعريف الحزمة:  لتوفير الماشية2المعيار 

شية بكميات آافية وبآليات مناسبة لتوفير فوائد مجدية ومستديمة للمجتمعات توزيع أنواع مناسبة من الما
 .المستهدفة

 مؤشرات أساسية

تصميم التدخالت الخاصة بتوفير الماشية يراعي األنظمة التي يتبعها السكان  •
 ). 1انظر المالحظة التوجيهية (األصليون لتوزيع الماشية 

انظر المالحظة التوجيهية (والممارسة المحلية اختيار المستفيدين يقوم على المشارآة  •
2 .( 

نوع الماشية المقدمة وآميتها مناسبان لدعم سبل العيش ويتسمان باإلنتاجية وجودة  •
 ). 3انظر المالحظة التوجيهية (الصحة والتكيف مع الظروف المحلية 

 ). 4انظر المالحظة التوجيهية (توزيع الحيوانات في أوقات مناسبة  •

 توجيهيةمالحظات 

غالبًا ما تكون هذه األنظمة ناضجة : أنظمة السكان األصليين لتوزيع الماشية .١
وهي تشمل توفير أنواع معينة من الماشية ألنواع معينة من المتلقين وتقوم . ومنطقية

. على الخبرة المحلية المكتسبة عبر العقود في إعادة بناء القطعان في البيئات الصعبة
 التدخالت الخاصة بتوفير الماشية بحيث تكمل األنظمة التي ومن ثم، ينبغي تصميم

يتبعها السكان األصليون في إعادة توزيع الماشية حيثما وجدت وآانت مناسبة لتلبية 
 .احتياجات للمستفيدين المستهدفين

ينبغي أن يقوم تحديد المستفيدين على أساليب السكان األصليين : اختيار المستفيدين .٢
ين المناسبين مربوطًا بترتيب الثروات الذي يأخذ في االعتبار الحد في تحديد المتلق

األدنى لرؤوس األموال المطلوب للنجاح في تربية الماشية في هذا السياق بالتحديد 
آما هو مذآور أعاله، فإن أفقر ).  أعاله3، المالحظة التوجيهية 1انظر المعيار (

حقاقًا، فإنهم ربما ال يكونون أنسب أفراد المجتمع، رغم احتمال آونهم األآثر است
. المستفيدين بالماشية إذا آانت تنقصهم الوسيلة لصون وإدارة الحيوانات في المستقبل

وحتى في المجتمعات التي ال تنتشر فيها ملكية الماشية، فإن مشارآة المجتمع في 
 تحديد معايير المستفيدين والمتلقين المناسبين سوف تساعد على ضمان مالءمة

 .االستهداف آما سوف تيسر عملية مفتوحة من االختيار لتفادي حدوث استياء
يشمل اختيار نوع الحيوانات انتقاء الفصائل والساللة : نوع الماشية التي يتم توفيرها .٣

ينبغي أن تستخدم التدخالت الخاصة بتوفير الماشية . والعمر واالستعمال والجنس
آبير من السالالت المحلية إذ إنها جيدة التكيف الحيوانات الصغيرة والمنتجة إلى حد 

باإلضافة إلى ذلك، فإن . مع الظروف المحلية بما في ذلك الظروف واألمراض البيئية
المجتمعات المستهدفة تمتلك بالفعل المعرفة والخبرة في رعاية وإدارة السالالت 
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 توفرًا للشراء المحلية، آما أن مثل هذه السالالت تتسم عمومًا بأنها أرخص وأآثر
وإلعادة بناء القطعان، فإن استخدام تحليل الحد . مقارنة باألنواع المحسنة أو األجنبية

 6، المالحظة التوجيهية 1موضح في المعيار (األدنى لحجم وتكوين القطيع المناسب 
ينبغي تحديد حزمة تراعي حجم العائلة ونفقات الصيانة واحتياجات الماشية ) أعاله

على سبيل المثال الماشية المنتجة مثل الماعز أو (فيدين المستهدفين لدى المست
سيعتمد ). المواشي المنتجة للحليب، حيوانات الجر أو التحميل مثل الحمير أو اإلبل

هذا العدد األدنى على الدور الذي تلعبه الماشية في سبل العيش والمساهمة المتوقعة 
ان ينبغي السماح للمتلقين باختيار حيوانات وبقدر اإلمك. للماشية في اقتصاد األسرة

رغم أن توفير الحد األدنى للحجم المناسب . فرادى بأنفسهم وفقًا لعملية مفتوحة وشفافة
، فإنه إذا تم )خصوصًا في المجتمعات التي تعتمد على الماشية(قد يكون باهظ التكلفة 

ني غذائي إضافي حتى توفير أقل من الحد األدنى فإن العائالت ستحتاج إلى دعم أم
 .تصل قطعانها إلى الحجم الكافي وهو األمر الذي يستغرق عدة سنوات

يمكن االستفادة من المعرفة المحلية في تخطيط توفير الماشية بحيث : توقيت التوزيع .٤
والماء ) المراعي، العلف، بواقي المحصول(تتزامن مع المستوى المثالي لتوفر الغذاء 

إلنتاجية والنمو إلى أعلى مستوى ويقلل من األثر البيئي إلى وهذا يرفع من مستوى ا
آما ينبغي أن يشمل هذا مراعاة الظروف البيئية ودورات تناسل الماشية . الحد األدنى

 . وتقويمات األمراض

 أنظمة االئتمان، والشراء، والنقل، والتسليم:  لتوفير الماشية3المعيار 

 والتسليم ذات آفاءة وفعالية من ناحية التكلفةأنظمة االئتمان، والشراء، والنقل، 
 .وتدعم توفيرًا ذا جودة للماشية

 مؤشرات أساسية

 ). 1انظر المالحظة التوجيهية (يقوم الشراء على الشراء المحلي حيثما أمكن  •
انظر (يتم الشراء وفقًا لمعايير متفق عليها وبما يتفق مع إجراءات الشراء القانونية  •

 ). 2هية المالحظة التوجي
 ). 3انظر المالحظة التوجيهية (يتم الفحص البيطري عند شراء الماشية  •
ال يتم توفير الماشية بموجب نظام ائتماني إال حينما يرفع هذا من مستوى التزام  •

المستفيدين وفي الوقت نفسه ال يهدد إنتاجية الماشية التي يتم توفيرها أو قدرة العائالت 
ساسية وفي آافة الحاالت األخرى يتم توفير الماشية آهدية على تلبية احتياجاتها األ

 ). 4انظر المالحظة التوجيهية (
تخطيط النقل مسبقًا لتقليل مخاطر الخسائر إلى أدنى حد أثناء النقل ووفقًا لظروف  •

 ). 5انظر المالحظة التوجيهية (تضمن سالمة الماشية 

 مالحظات توجيهية

يدعم األسواق المحلية ويتجنب حدوث المشكالت الشراء المحلي : الشراء المحلي .١
. اللوجستية والصحية والبيئية والمالية التي ترتبط بنقل الحيوانات من مناطق بعيدة

ينبغي . وينبغي بصفة خاصة تجنب عمليات الشراء لحيوانات سيتم نقلها عبر الحدود
مثلونهم نظرًا ألن أن يشارك في الشراء الفعلي للماشية إما المتلقون بأنفسهم أو من ي
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من . السكان المحليين عادة ما يعرفون أفضل أنواع الحيوانات التي تناسب أوضاعهم
الممكن أن يعين المتلقون في أي مجتمع خبراء أو تجار أو شيوخ محليين يقومون 

تعد معارض بيع الماشية آلية أخرى لتمكين المستفيدين . باختيار الحيوانات نيابة عنهم
بيد أنه ليس من الممكن دائمًا بعد ). 5-9انظر المرفق (لماشية بأنفسهم من اختيار ا

وقوع آارثة إيجاد عدد آاف من إناث الماشية على المستوى المحلي خصوصًا من 
 .أجل تنفيذ مشروعات واسعة النطاق تتطلب أعداد آبيرة من الحيوانات

الضرائب، (لماشية هناك حاجة لتحديد اللوائح المنظمة لشراء ا: إجراءات الشراء .٢
يمكن أن يكون لشروط الحجر الصحي ). الحجر الصحي، القضايا عابرة الحدود إلخ

أثر آبير على التنفيذ نظرًا ألنه من الممكن أن تتطلب قدرًا آبيرًا من الوقت اإلضافي 
آما أن . والموارد واللوجستيات وإدارة الحيوانات قبل إمكانية توزيعها على المتلقين

ة إلى اتخاذ قرار بشأن أصول الحيوانات وفصائلها وجنسها وأعمارها قبل هناك حاج
التعاقد مع الموردين لضمان استيفاء المعايير المتفق عليها، آما ينبغي أن يقوم خبراء 

في أوضاع النزاع . ومندوبون عن المجتمع القيام بفحص جودة الماشية قبل توزيعها
يث ينتشر النهب، ينبغي أن تحذر الوآاالت من أو المناطق التي ينعدم فيها األمان ح

 .شراء الماشية التي سبق نهبها
عند الشراء ينبغي أن يقوم بيطري أو أحد المساعدين البيطريين : الفحص البيطري .٣

. بفحص الحيوانات بحثًا عن أي عالمات على سوء الحالة الصحية أو ضعف األداء
يتعاقد معه (ًا من القطاع الخاص يمكن أن يكون المفتش البيطري ممارسًا بيطري

 .أو مسئوًال حكوميًا) المشروع
ينبغي اتخاذ قرار بشأن ما إذا آان المشروع سيقوم : أنظمة ائتمان ال تهدد اإلنتاجية .٤

على االئتمان أو التوزيع آهدايا، وفي حالة االئتمان، فكيف سيتم السداد، وذلك في 
يدين وبناء على فهم والتزام آاملين من مرحلة التصميم وبالتشاور الحثيث مع المستف

في حالة توفير الماشية وفقًا لنظام ائتماني، فإنه يتم سداد . جميع العائالت المشارآة
يتطلب السداد النقدي قدرًا من . القرض في صورة نسل الحيوانات أو في صورة نقدية

ديد من دمج المجتمع في اقتصاد السوق، وسيكون السداد في صورة ماشية في الع
 ويفضل أن يقوم على األنظمة التي يتبعها السكان المحليون خياراتاألحوال أنسب ال

بيد أنه ينبغي إيالء االهتمام لضمان أال تتسبب ترتيبات السداد . في القروض وسدادها
في حدوث أثر سلبي على جودة دعم ) نوع وظروف الحيوانات وتوقيتات السداد إلخ(

ينبغي أن يتم اختيار المستفيدين . لة بواسطة توفير الماشيةسبل العيش المقدم للعائ
الثانويين في نفس وقت تحديد المستفيدين الرئيسيين وينبغي متابعة عملية السداد 

 .متابعة دقيقة
هناك حاجة للتخطيط المسبق لخط السير والفترة والظروف المناخية : تخطيط النقل .٥

والنقاط الفاصلة بين المراحل وأماآن المواتية والمسافات وساعات عمل الجمارك 
التوقف، فضًال عن المعدات والتوريدات المطلوبة لتغذية الماشية وإروائها وحلبها 

ينبغي أن تضمن ظروف الرحلة وطولها سالمة الماشية . حسبما تقتضي الضرورة
تحتاج الماشية إلى مساحات آافية . وتجنب الحموالت الزائدة ومخاطر االختناق

 واالضطجاع في الوضع العادي، وفي الوقت نفسه البد من تحميلها على للوقوف
وينبغي تطهير المرآبة قبل . مسافات قريبة على نحو يحول دون وقوعها أثناء الرحلة

آما أن هناك حاجة إلى إعداد موقع . التحميل وبعده آما البد أن تكون جيدة التهوية
غذاء واألسوار والمأوى الكافي حسبما تقتضي التسليم إعدادًا جيدًا مع توفير الماء وال

 .الضرورة
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 دعم إضافي:  لتوفير الماشية4المعيار 

للمستفيدين من أجل العمل على ضمان وجود إثر إيجابي ) رعاية بيطرية، تدريب، غذاء(توفير دعم إضافي 
 .على سبل العيش واستدامته

 مؤشرات أساسية

 ). 1انظر المالحظة التوجيهية (شية قبل التوزيع توفير الرعاية البيطرية الوقائية للما •
انظر المالحظة (وضع نظام للتوفير المستمر للرعاية البيطرية لكافة أفراد المجتمع  •

 ).2التوجيهية 
توفير التدريب وبناء القدرات للمستفيدين وفقًا لتحليل المهارات والمعرفة بتربية  •

 ).3انظر المالحظة التوجيهية (الحيوانات 
انظر المالحظة (ل التدريب وبناء القدرات التأهب لصدمات وآوارث المستقبل يشم •

 ). 4التوجيهية 
تحديد وتلبية احتياجات األمن الغذائي وفقًا للمعايير الدنيا في مجال األمن الغذائي  •

البيع المبكر للماشية /من أجل تجنب الشراء) دليل إسفير(والتغذية والمعونة الغذائية 
 ). 5ظة التوجيهية انظر المالح(

تحديد وتلبية احتياجات اإليواء واالحتياجات غير الغذائية وفقًا للمعايير الدنيا في مجال  •
 ).6انظر المالحظة التوجيهية ) (دليل إسفير(اإليواء والتوطين واللوازم غير الغذائية 

دية أو بدء أنشطة اقتصا/ال يتم سحب دعم األمن الغذائي إال إذا آان حجم القطيع و •
 ).7انظر المالحظة التوجيهية (أخرى سيؤدي إلى االستقالل عن هذا الدعم 

 مالحظات توجيهية

قبل التوزيع ينبغي تطعيم الحيوانات وتخليصها من الديدان : الرعاية البيطرية الوقائية .١
في . أو أن تحصل على الرعاية الصحية الوقائية وفقًا للوضع المحلي لألمراض/و

بيد أنه ينبغي .  تقديم هذه الخدمة في صورة دفعة واحدة مجانيةمعظم األحوال يتم
 .5االنتباه لقضايا استرداد النفقات الموضحة في الفصل 

ينبغي أن تتوفر للمجتمعات المستفيدة إمكانية وصول : رعاية بيطرية طويلة األجل .٢
 شاداتاإلرمستمرة لخدمات رعاية صحة الحيوان الوقائية والعالجية وفقًا للمعايير و

 .5الموضحة في الفصل 
ربما ال توجد ضرورة للتدريب على تربية الحيوانات في : التدريب وبناء القدرات .٣

عادة ما تكون مجتمعات (أنشطة إعادة بناء القطعان نظرًا ألن المجتمعات المستفيدة 
ربما تمتلك قدرًا آبيرًا من المعرفة والخبرة في إدارة ) الرعاة والمزارعين الرعاة

بيد أنه قد تتم بعض التدخالت التكميلية الخاصة بتوزيع الماشية في . ماشيةال
المجتمعات أو بين عائالت مستضعفة معينة حيث تكون المعرفة بتربية الحيوانات 

في . محدودة أو في حالة فقدان هذه المعرفة نتيجة استمرار حالة الطوارئ لفترة طويلة
ير الماشية بقدر آاٍف من بناء القدرات في مثل هذه الحاالت، ينبغي أن يرتبط توف

رعاية الحيوانات وإدارتها من أجل ضمان نجاة الماشية وتلقيها الرعاية وضمان أنها 
 .قادرة على تقديم مساهمة نافعة في سبل العيش عقب الطوارئ

من المهم تنمية مهارات التأهب بين المتلقين بصفة : التأهب للكوارث المستقبلية .٤
لة توزيع ماشية تكميلية في المجتمعات التي تفتقر إلى الخبرة الكبيرة في خاصة في حا
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. إدارة الماشية وذلك لتقليل مخاطر فقدان الحيوانات في آوارث مستقبلية إلى أدنى حد
تخزين الغذاء، وحماية المراعي، والتسويق المثالي : وهذا يمكن أن يشمل أنشطة مثل

ة، وإنشاء أماآن إيواء، والرعاية الصحية للماشية، والتصفية المبكرة للماشي
تم تغطية هذه آلها في فصول أخرى من هذا (بالحيوانات، وصيانة مصادر المياه 

 ). الكتاب
يعد البيع واالستهالك المبكر للحيوانات أمرًا شائعًا عقب توفير : دعم األمن الغذائي .٥

أو نقص / المستفيدة والماشية مباشرة، مما يعكس احتياجات األمن الغذائي للعائالت
األيدي العاملة والموارد التي ينبغي تحويل مسارها عن أنشطة سبل العيش من أجل 

ينبغي تقييم متطلبات الدعم اإلضافي بناء على احتياجات األمن الغذائي . إدارة الماشية
يستعرض دليل . للعائالت المستفيدة وتوفيرها حتى تصبح الماشية منتجة بالكامل

 .عايير الدنيا في مجال األمن الغذائي والتغذية والمعونة الغذائيةإسفير الم
قد تتطلب األسر التي تتلقى الماشية الحصول : دعم اإليواء واللوازم غير الغذائية .٦

على أماآن إيواء وأدوات منزلية أساسية، وفراش، وأوعية مياه وغير ذلك من 
 العائالت إلى بيع الماشية وفي حالة غياب هذا الدعم، فربما تضطر هذه. األدوات

في بعض األحوال قد تحتاج الوآاالت إلى تزويد . للحصول على هذه األدوات
 .المستفيدين بمعدات ترتبط بالماشية مثل عربات الجر وألجمة ومحاريث وغيره

يمكن أن يشمل نظام الرصد التشارآي الجيد التصميم : سحب دعم األمن الغذائي .٧
 ذلك من مؤشرات قائمة على سبل العيش لضمان عدم تدابير نمو القطعان وغير

أو سبل العيش دعم األسر /سحب دعم األمن الغذائي قبل أن تستطيع أنشطة الماشية و
 . البيع المبكر وغير المستدام للماشية/المتلقية ومن ثم تجنب الشراء
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  قائمة مرجعية لتقييم توفير الماشية1-9مرفق 

  وآثارخيارات

 لعبته الماشية في سبل العيش قبل الطوارئ؟ما الدور الذي  •
o أحد األصول الرئيسية لسبل العيش 
o توفير غذاء تكميلي 
o در الدخل 
o قوة نقل أو جر 

 ما الفصائل والسالالت التي يتم تربيتها وما الغرض منها؟ •
 ما الفصائل والسالالت التي فقدت وتحتاج إلى إحالل؟ •
 : يجيات سبل العيشإذا لم تكن الماشية بالفعل جزءًا من استرات •

o  فهل هناك فرصة للبدء في تربية الماشية لتلبية احتياجات الغذاء التكميلي أو در
 الدخل؟

o ما الفصائل والسالالت التي ستكون األنسب للتوزيع؟ 
 بديلة وأآثر فعالية من ناحية التكلفة مقارنة بتوفير خياراتهل تمت دراسة تطبيق  •

 الماشية؟
 بعها السكان األصليون في إعادة توزيع الماشية؟ما اآلليات الموجودة ويت •
ما أعداد الماشية التي ستشكل الحد األدنى المناسب للقطيع لكل عائلة في السياق  •

 المحلي؟
 ما هي اآلثار المترتبة على توزيع هذا الحد األدنى ألعداد الماشية في المنطقة؟ •

o هل هناك مراٍع أو غذاء آاٍف؟ 
o هل توجد مياه آافية؟ 
o اك أماآن إيواء آافية أو هل يمكن إنشاؤها؟هل هن 
o  هل ستكون الماشية في أمان أم ستؤدي العملية إلى زيادة المخاطر التي

 أو الحيوانات نفسها؟/سيتعرض لها أصحاب الماشية و

 المستفيدون

ما هي األصول االجتماعية والمادية والطبيعية التي يمتلكها المستفيدون المحتملون  •
 اح في إدارة الماشية في المستقبل؟لتمكنهم من النج

 هل يمكن توفير التدريب على إدارة الماشية إذا لزم األمر؟ •
ما األدوار التي تلعبها النساء والرجال في إدارة الماشية ورعايتها وما آثار توفير  •

 الماشية على العمالة؟
وإمكانية ما هي االحتياجات المحددة للفئات المستضعفة فيما يتعلق بإدارة الماشية  •

 الوصول إلى منتجاتها؟
مثل الرعاية (هل تتوفر موارد آافية لتقديم الدعم المتعلق بالماشية للمستفيدين  •

 حسب الضرورة؟) البيطرية، الغذاء، أماآن اإليواء
هل هناك موارد آافية لتوفير دعم غير متعلق بالماشية للمستفيدين حسب الضرورة  •

 ؟)سبل العيش أثناء إعادة بناء القطعانمثل الغذاء وأوجه الدعم األخرى ل(
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 الشراء 

 ما هي آثار شراء أعداد آبيرة من الماشية على األسواق المحلية؟ •
هل تتوفر ماشية آافية للشراء بأعداد آافية على مسافة يمكن االنتقال منها إلى  •

 المجتمعات المستفيدة؟
د مخاطر تتعلق بصحتها هل يتوفر النقل وهل يمكن نقل الماشية نقًال آمنًا بدون وجو •

 أو رفاهها؟
ما المخاطر القائمة لحدوث أمراض بشر حيوانية نتيجة نقل الماشية من منطقة  •

 أخرى؟
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  قائمة مرجعية لمتابعة توفير الماشية وتقييمها2-9مرفق 

 توفير الماشية

 انطباق معايير االستهداف على المتلقين •
 أعداد المستفيدين النظرية مقابل الفعلية •
  الحيوانات التي تم توفيرهاآمية •
 جودة الحيوانات التي تم توفيرها •
 التساوي بين المستفيدين في جودة الحيوانات التي يتم توفيرها •
 توقيت توفير الماشية •
 إمكانية الوصول إلى موقع توزيع الماشية •
 استكمال مستندات التوزيع •
 ظروف النقل •
 الفحص البيطري والمدخالت البيطرية على الحيوانات •

 متابعة نمو القطعان واإلنتاجية

 إجمالي عدد الحيوانات •
 الذآور البالغين/عدد اإلناث •
 الذآور غير البالغين/عدد اإلناث •
 الذآور من صغار الحيوانات /عدد اإلناث •
 معدل الخصوبة •
 )إجمالي، ونفوق المواليد(معدل النفوق  •
 معدل المراضة •
الحليب، البيض، الجلود، القرن، (ة اإلنتاج المتوسط والموسمي وقيمة المنتجات الثانوي •

 )اللحوم، إلخ

 متابعة سبل العيش وتحليل األثر

 التغييرات في اإلتاحية وإمكانية الوصول إلى الموارد •
 التغييرات في أنشطة سبل العيش •
 التغييرات في العوائد ورؤوس األموال •
 التغييرات في مستوى الديون والقدرة على منح أو إقراض الحيوانات •
 يرات في القدرة على االستثمار والتسويقالتغي •
 التغييرات في أسعار السوق •
 )نوعًا وآمًا(التغييرات في حالة الغذاء  •
 التغييرات في وضح صحة البشر •
 التغييرات في عدد األطفال في المدارس •



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الماشيةبفي الطوارئ الخاصة واإلرشادات المعايير 

 

194 

على سبيل المثال القدرة على (التغييرات في الوضع االجتماعي داخل المجتمع  •
 )المشارآة في المراسيم

 التغييرات في ممارسات تربية الحيوانات •
 التغييرات في وضح صحة الحيوانات •
 التغييرات في توفر القوى العاملة •
 التغييرات في رفاه العائالت  •
 الالجئين/إحالل السكان، عودة المشردين داخليًا •
 مستوى إعادة البناء  •
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معسكرات /IDP توفير الماشية في معسكرات األشخاص المشردين داخليًا 3-9مرفق 
 الالجئين

معسكرات الالجئين على تحديات /IDPينطوي توفير الماشية في معسكرات المشردين داخليًا 
وفي . معينة فيما يتعلق باإلصحاح واألمن نظرًا للتقارب الشديد فيها بين البشر والحيوانات

فًا صحية غير المعسكرات التي تواجه زيادة في المقيمين بها، وتحديات تتعلق باإلدارة، وظرو
مستقرة، ونزاعًا أو نقصًا في موارد رئيسية مثل الماء، فإن توفير الماشية قد يؤدي إلى تفاقم 

 .الصعوبات ويمثل مخاطر إضافية على ساآني المعسكر
وفي المعسكرات التي تخلو من هذه الظروف فإن توفير الماشية ممكن، وينبغي مراعاة 

ة وذلك لتقليل مخاطر انتشار األمراض الحيوانية المنشأ االحتياطات الخاصة بالصحة والنظاف
ويمكن أن يشمل هذا تدابير مثل الحد من قدرة الماشية على التجول في . واألمراض البشر حيوانية

المعسكر، وجعل موقع وحدات التناسل أبعد ما يكون من مساآن البشر، ويفضل أن تكون على 
 نوع الحيوانات التي يتم توفيرها نظرًا ألن بعضها حدود المعسكر؛ وينبغي توخي الحرص بشأن

يخلف فضالت أآثر من البعض اآلخر، تشجيع البيع السريع لصغار الحيوانات واالآتفاء 
 . باالحتفاظ بعدد آاٍف من حيوانات التكاثر لحفظ الماشية بدون حدوث تكاثر واسع المدى

ماشية بالتعاون مع ممثلي المعسكر ينبغي تنظيم إمكانية الوصول إلى الموارد الضرورية لل
ومن ثم، فإن . وآذلك السكان المقيمين لتقليل فرص حدوث النزاعات والقصور إلى أدنى حد

الماشية الصغيرة التي تحتاج إلى موارد أقل من حيث المكان والغذاء ربما تكون أنسب من 
 المياه تعد من القيود الرئيسية آما أن إتاحية. الماشية الكبيرة بالنسبة لتوفير الماشية للمعسكرات

خصوصًا في األماآن التي تقل فيها إمدادات مياه االستهالك اآلدمي وينبغي عدم توفير الماشية 
للمعسكرات التي سيؤدي فيها إرواء الحيوانات إلى إيجاد ضغط على مصادر المياه في المعسكر 

 .أو مصادر مياه السكان المحليين
لتقليل ) 8انظر أيضًا الفصل (تياجات اإليواء واألمن للماشية هناك حاجة إلى مراعاة اح

 .مخاطر السرقة إلى أدنى حد وآذلك حماية الماشية بالقدر المناسب من سوء الظروف الجوية
وأخيرًا، فالبد أن يراعي اختيار أنواع الماشية الوضع المؤقت للسكان المستفيدين، فربما تكون 

 .خيارات السريعة والتسويق السهل أنسب الالماشية ذات الدورة التكاثرية
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  مناقشة حول الحد األدنى المناسب لحجم القطعان4-9مرفق 

الحد األدنى "في مشروع إعادة جمع الماشية في المناطق الرعوية غالبًا ما يستعمل مفهوم 
 آي لتحديد العدد األدنى وأنواع الحيوانات المطلوبة للسماح للرعاة" المناسب لحجم القطعان

رغم أنه قد يكون من المناسب وفقًا لمعايير ومبادئ  . يحتفظوا بسبيل عيش قائم على الرعي
 توفير عدد ونوع محدد من الحيوانات، فإن هذا يختلف في الواقع اختالفًا LEGSتوجيهية مثل 

 بالمثل، .آبيرًا بين الفئات الرعوية المختلفة آما أنه ال يوجد عدد قياسي ينبغي توفيره من الماشية
 .فإنه من الصعب في المجتمعات الزراعية المختلطة تحديد رقم عام لتوفير الماشية

ترجح الخبرة الميدانية أن أفضل سبيل لتحديد أعداد وأنواع الماشية التي يتم توفيرها يتحقق من 
لفوائد قد تتضمن هذه العملية وصفًا ل. خالل التحليل والمناقشة التشارآية مع المجتمعات المعنية

والمشكالت لكل فصيلة وساللة من الماشية لمختلف فئات الثروة في المجتمع فضًال عن تحليل 
 . أنظمة السكان األصليين في إعادة جمع الماشية

بالتعاون في " الحد األدنى لحجم القطعان"من االعتبارات األخرى أنه بالرغم من تحديد 
اني العديد من الوآاالت ميزانيات محدودة لتوفير المجتمعات بهذه الطريقة، ففي الوقت نفسه تع

الماشية، وآلما زاد عدد الحيوانات التي يتم توفيرها لكل عائلة، انخفض إجمالي عدد العائالت 
 . التي ستستفيد من المبادرة

 بتنفيذ مشروع إلعادة جمع Save the Children UKعلى سبيل المثال، قامت منظمة 
 من األسر المشردة داخليًا في شرق أثيوبيا آاستجابة 500 لعدد 2003 و2002الماشية بين عامي 

وقد ُنفذ .  خروفًا وماعز تكاثرية30عقب الجفاف وذلك بإمداد آل عائلة من العائالت الرعوية بـ 
 Disaster Preparedness and Preventionالمشروع بالتعاون مع لجنة الحكومة األثيوبية 

Committee ومكتب Somali Region Livestock Bureau . آانت الميزانية اإلجمالية
وقد استثنت هذه الميزانية .  دوالر لكل عائلة489 دوالر أمريكي، بما يوازي 244500ُتقدر بنحو 

 Christian Reliefنفقات المعونة الغذائية واألدوات المنزلية التي قدمتها الوآاالت األخرى مثل 
and Development Agencyاستنتج أحد التقييمات أنه رغم أن المشروع وفر . يسيف واليون

 خروفًا 50فوائد مادية من خالل عملية إعادة جمع الماشية، فقد آان ينبغي أن تضم الحزمة 
وقد آان هذا سيزيد . وماعز على األقل لكل عائلة حتى يتاح للعائالت مصدرًا حيويًا لسبيل العيش

على الناحية األخرى، .  عائلة500 إذا تم االلتزام باستهداف  في المائة41ميزانية المشروع بنسبة 
أوضح التقييم الحاجة .  حيوانًا لكل عائلة50 عائلة بمعدل 300آانت الميزانية األصلية ستغطي 

 دوالر أمريكيًا من أجل إعادة جمع ماشية المجتمعات المستهدفة على 690إلى ميزانية تقدر بنحو 
 ).Wekesa, 2005(نحو مجٍد 

ويوضح هذا المثال التحديات التي تواجهها الوآاالت عند تحديد عدد العائالت التي تقوم بإعادة 
الحد األدنى المناسب "جمع الماشية وعدد الحيوانات التي يتم توفيرها وأهمية اتخاذ قرار بشأن 

 .بالتحديد وفقًا لسياق المستفيدين بالتحديد" لحجم القطعان
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  معارض الماشية5-9مرفق 

تعد معارض الماشية أحد سبل توفير الماشية التي تتيح للمتلقين فرصة اختيار الحيوانات من بين 
إذا ما قورنت معارض الماشية بالتوزيع الكالسيكي . مجموعة من الفصائل والجنس واألعمار

ه توج. فإنها تساهم في زيادة الشعور بالملكية والتمكين آما تساعد على تحفيز االقتصاد المحلي
األموال المستثمرة في المشروع مباشرة نحو اقتصاد المنطقة المستهدفة، آما أن المشارآة النشطة 

 .للمتخصصين أو التجار الموسميين تعزز المبادرة واألخذ بزمام األمور
ومعارض الماشية هي أسواق محددة مخصصة للماشية حيث توجه الدعوة إلى المحليين من 

يستلم المستفيدون من المشروع الذين . لب حيواناتهم من أجل بيعهاالتجار وأصحاب الماشية لج
. سبق اختيارهم صكوآًا بقيمة مالية يستطيعون تبديلها بحيوانات يقع عليها اختيارهم في المعرض

آما أن معارض الماشية تعد فرصة . في نهاية الصفقات، يتم سداد الصكوك بالعملة المحلية للتجار
 .لمعنيين بتربية الماشية لتشجيع مشارآة المعلومات والمعرفةجيدة لجمع األشخاص ا

يمكن أن تكون معارض الماشية مناسبة إما إلعادة بناء القطعان أو لصور أخرى لتوفير 
 .الماشية

انظر دراسة الحالة (يتضمن فصل دراسات الحالة دراسة حالة عن معارض الماشية في النيجر 
9-3.( 
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  االستجابات الخاصة بالماشية القائمة على سبل العيش  :١الفصل 

  تأثير حاالت الطوارئ المفاجئة التي تلي الجفاف :١-١دراسة الحالة 

 مقاطعة من ٢١ على ٢٠٠١لقد أثر الزلزال الذي ضرب والية غوجارات غرب الهند في عام 
 رأس ماشية ٩٠٠٠وفي المقاطعات الثالث األآثر تضررًا، قتل ما يقرب من   .٢٥مقاطعاتها الـ 

وفي ذلك الوقت آانت   .أو أصيب بجروح أو نفق نتيجة للتعرض) ماشية وجاموس وغنم وماعز(
ذي ضرب مقاطعة آوتش، التي تعرضت ألغلب األضرار، ال تزال تتعافى من آثار اإلعصار ال

 . رأس ماشية٥٠٠٠٠ والذي أدى إلى مقتل ما يقدر بحوالي ١٩٩٨أيار /المنطقة الساحلية في مايو
وآانت الخسائر في األرواح البشرية وأعداد الماشية   . صباحًا٨:٤٧وقع الزلزال في الساعة  

ر من المقتولة ستصبح أآبر بكثير في حالة وقوع الزلزال في الصباح الباآر أو في وقت متأخ
ولكن المزارعين الذين   .فقد تم إخراج معظم الماشية من القرى للرعي قبل وقوع الزلزال  .الليل

 . بدءوا في وقت متأخر في ذلك الصباح أو الذين لم يكن لديهم عمل متاح فقدوا معظم حيواناتهم
فة بالقرب وفي بعض الحاالت آانت األبقار والجاموس المقتولة قد تم حلبها مؤخرًا وترآت واق

  .من جدار المنزل أو السقيفة عند انهيارها

وقد تلقت الماشية قدرًا قليًال من االهتمام في أول أسبوعين بعد وقوع الزلزال حيث آان األفراد ال 
وقد ترآت معظم   .يزالون يتعافون من صدمة الكارثة وآانت جهود اإلغاثة مترآزة على البشر

وقت نفقت بعض الحيوانات من جراء   .بحثًا عن الغذاء والماءالماشية لتهيم في المدن والقرى 
وقد نفقت بعض   .اإلصابات التي تعرضت لها بسبب المباني المنهارة أو الجروح من الحطام

الحيوانات األخرى، التي آانت عادة ما آانت توضع ليًال داخل مأوى، جراء التعرض، حيث 
وعندما أصبح المزارعون قادرين على   . في العامآانت تلك الفترة من الفترات األآثر برودة

 .االهتمام بحيواناتهم وتقديم بعض األعالف لها، آانت حالة العديد من الحيوانات سيئة بالفعل
  .وتوقفت األبقار والجاموس التي لم يتم حلبها في تلك الفترة عن إدرار الحليب 

 ٤ة نتيجة للجفاف الذي استمر لمدة وقد تضاعف تأثير الزلزال على قطاعّي الزراعة والماشي
فقد قضى الجفاف على معظم عشب العلف وتعرضت المراعي الطبيعية للضرر أو   .أعوام
حيث تصدعت   .وتفاقم النقص في علف الماشية جراء قلة مياه الشرب المتوفرة للماشية  .الدمار

سقاية المنتظمة متوفرة عدة صهاريج للمياه أو انهارت بسبب الزلزال، وبذلك لم تعد نقاط ال
وأصبح من الالزم أن تمشي الحيوانات إلى مسافات أبعد، ما أدى إلى تواتر أقل في السقاية 

آما لم   .وتدهور األراضي الزراعية والمراعي الطبيعية مع مرور الحيوانات عبر مناطق جديدة
فقد دمرت مباني   .تتمكن عدة مصالح بيطرية حكومية من العمل بصورة طبيعية بعد الزلزال

المكاتب البيطرية والمختبرات وأماآن صرف األدوية ومساآن الموظفين بالكامل أو لحقت بها 
  . أضرار جسيمة

وقد تم إعداد مقترح مشروع للتعاون التقني بهدف تزويد صغار المزارعين والمزارعين 
في آوتش بمساعدات الهامشيين الذين يمتلكون الماشية في المجتمعات المحلية األآثر تضررًا 

آما استهدف المشروع أيضًا  . فورية في صورة أماآن بسيطة إليواء الحيوانات وأعالف مرآزة
مساعدة الحكومة في استعادة القدرة التشغيلية لمراآز اإلسعافات األولية البيطرية بالقرى بحيث 

إضافة إلى  . مراضيمكن القيام بأنشطة الصحة الحيوانية الضرورية وإجراءات الوقاية من األ
ذلك، سيقوم المشروع بدعم الحكومة في جهودها على المدى المتوسط والطويل إلعادة أنشطة 
تربية الحيوانات التي يقوم بها صغار المالك إلى مستوياتها قبل الزلزال والتعامل مع اآلثار 

  .الثانوية للجفاف المستمر لمدة عامين
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  :المصدر

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. 

  المعايير المشترآة :٣الفصل 

  تعزيز تسويق الماشية وتحسين التغذية :١-٣دراسة الحالة 

بلجيكا بتنفيذ مشروع -نظمة بيطريون بال حدود، قامت م٢٠٠٥في تورآانا، آينيا في أوائل عام 
فقد  . لتصفية الماشية بهدف فتح أسواق لبيع الماشية وتحسين الوضع الغذائي لفئات مستهدفة معينة

قام تجار القطاع الخاص بشراء الماعز من الرعاة في تورآانا بسعر متفق عليه وتم توزيعها على 
حيث تم تسديد ثمنه من خالل أموال المشروع مع المدارس والمراآز الصحية في المقاطعة، 

 رأس ٦٠٠٠وقد نجح المشروع في تصفية أآثر من  . من سعر الشراء آربح لهم% ٢٠إضافة 
 ١٠٠ تاجر وتم توزيعها على حوالي ٣٠٠ راع من خالل أآثر من ٣٠٠٠-٢٥٠٠ماعز من 

  .مرآز صحي ومدرسة

ر المناسب وضمان التزام جميع التجار تحديد السع :وشملت التحديات التي واجهها المشروع
باالتفاق؛ ومخاوف التجار بشأن هوامش الربح المنخفضة والرسوم المصرفية المرتفعة وتكاليف 
التغذية؛ ووصول الرعاة األآثر ضعفًا وبعدًا إلى األسواق؛ وقدرة المؤسسات على التعامل مع 

المؤسسات في بعض األحيان إلى ؛ وميل )والتي يفترض ذبحها في يوم وصولها(تدفق الماعز 
  .استخدام اللحم آبديل للبروتين بدًال من اإلضافة إلى النظام الغذائي القائم

بلجيكا بتصميم المشروع وتنفيذه بالتعاون مع عدد من -وقد قامت منظمة بيطريون بال حدود
 . بالماشيةأصحاب المصالح، خاصة الفريق التوجيهي للمقاطعة ومنتدى مقدمي الخدمات المتعلقة

وبينما ال تزال هناك تحديات متعلقة بإشراك   .وقد وفرت هذه الهيئات منتدى فعاًال لتنسيق العملية 
الرعاة بصورة أآبر في هذه العملية، من الواضح أن نجاح المشروع آان إلى حد بعيد نتيجة 

  .للتعاون اإليجابي والتنسيق بين الوآاالت القائمة بالتنفيذ

  :المصدر

D. J. Watson and J. van Binsbergen (2006) ‘Review of VSF-Belgium’s 
“Turkana Emergency Livestock Off-take” Intervention’, ILRI, Nairobi. 

  تنسيق االستجابات للفيضانات في جنوب إثيوبيا :٢-٣دراسة الحالة 

مقاطعتّي  قرية في ١٤، فاض نهر أومو في جنوب إثيوبيا وأغرق ٢٠٠٦آب /في أغسطس
وقد فاجأ الفيضان المجتمعات المحلية والحكومة المحلية وأدى إلى وفاة  .داسينيتش ونيانجاتوم

 شخص منازلهم بينما فقد ٢١٠٠٠وفقد أآثر من  . رأس ماشية٣٢٠٠ شخص ونفقت ٣٦٣
  .الكثيرون محاصيلهم والحبوب التي قاموا بتخزينها

إفريقيا وجمعية أبحاث وتنمية -فارم(شريكة  منظمات محلية ٣وآانت منظمة آورديد تعمل مع 
من أجل تنفيذ برنامج جنوب أومو إلدارة ) الرعاة اإلثيوبيين وآنيسة جامو جوفا الكاثوليكية

 . حيث بدأت هذه الجهات مع منظمات إنسانية أخرى في عملية إغاثة استجابة لألزمة . المخاطر
- أبحاث وتنمية الرعاة اإلثيوبيين وفارمجمعية(وقد بدأت منظمة آورديد واثنان من شرآائها 
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التدخالت المتعلقة بالماشية إلى جانب االستجابة المتعلقة بغذاء ومأوى البشر، مع الترآيز ) إفريقيا
بما في (وقد أنشأت إدارة المقاطعة عددًا من اللجان  . على المساهمات البيطرية والدعم اللوجستي

تحت إشراف لجنة ) واللوجستيات  وتوزيع مواد اإلغاثةذلك الرعاية البيطرية وصحة اإلنسان 
وقد تم تنسيق عمل آورديد وشرآائها من خالل لجنة  . توجيهية عامة يرأسها مدير المقاطعة

الطوارئ البيطرية التي آانت تقدم تقارير يومية للجنة العامة آما مكنت من تنسيق جميع 
ك تعبئة االختصاصيين البيطريين والعاملين في استجابات الطوارئ المتعلقة بالماشية بما في ذل

وقد جمعت  . مجال الصحة الحيوانية في المجتمع إلى جانب تنظيم العالج والتطعيمات الجماعية
 . عملية التنسيق جميع أصحاب المصالح ذوي الصلة وساعدت على تجنب االزدواجية في الجهود

 ٦(ا مثيل من الماشية في فترة قصيرة ونتيجة لذلك، وصل البرنامج إلى أعداد لم يسبق له
 رأس أخرى ضد ١٤٥٠٠٠ رأس ماشية وعالج ١٥٠٠٠٠، بما في ذلك تطعيم أآثر من )أسابيع

  .الديدان المعوية والطفيليات الخارجية بصورة أساسية

  :المصدر

Cordaid (2006) ‘Cordaid Ethiopian partners emergency report’, Cordaid, 
Addis Ababa. 

  التخطيط للطوارئ يسمح باالستجابة السريعة :٣-٣سة الحالة درا

آانت منظمة آورديد تدعم برامج تقليل مخاطر حاالت الطوارئ والكوارث الخاصة بالمنظمات 
 ).  ووالية أوروميا اإلقليمية(SNNPR)إقليم األمم الجنوبية (المحلية الشريكة في جنوب إثيوبيا 
للتخطيط للطوارئ ووضع الموازنات للسماح بوجود استجابة ويشمل هذا الدعم نظامًا مدمجًا 

وآجزء من هذا البرنامج،  . فعالة في الوقت المناسب لحاالت الطوارئ المفاجئة أو بطيئة الظهور
تقوم آورديد بدعم جمعية أبحاث وتنمية الرعاة اإلثيوبيين الشريكة من أجل تنفيذ مشروع إدارة 

ويهدف المشروع إلى تقليل الضعف وزيادة  . مقاطعات رعويةالمخاطر في جنوب أومو في أربع 
القدرة على مواجهة مخاطر الكوارث، باستخدام نموذج إدارة دورة الجفاف، بناء على االفتراض 
بأن حاالت الطوارئ ستقع أثناء حياة المشروع وبذلك يتم دمج عمليات الرصد وتخطيط 

  .الطوارئ

 فيما سبق إلى تشريد ٣٫٢المذآورة في دراسة الحالة فقد أدى الظهور المفاجئ للفيضانات 
ونتيجة لوجود خطة طوارئ وموازنة موضوعة بالفعل، تمكنت  . الكثيرين وحرمانهم من ماشيتهم

جمعية أبحاث وتنمية الرعاة اإلثيوبيين من التدخل على الفور بعد وقوع الكارثة لتوفير الغذاء 
وقد تم  .  المتعلقة بالماشية وخدمات صحة اإلنسانواألغراض غير الغذائية وتدخالت الطوارئ

  .توفير الميزانية ووضعها تحت السيطرة الكاملة للشريك المحلي، ما يسر االستجابة السريعة

 :المصدر

Cordaid, (2006) ‘Cordaid South Omo Risk Management Project’,Cordaid, 
Addis Ababa. 
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  تصفية الماشية :٤الفصل 

  الشراء السريع للماشية في إثيوبيا/البيع :١-٤ة دراسة الحال

الشراء السريع للماشية في مويال /تقدم دراسة الحالة هذه نتائج تقييم أثر التدخل عن طريق البيع
 ومنظمة أنقذوا األطفال بالواليات المتحدة الماشيةوريدا بقيادة وزارة الثروة السمكية وتسويق 

وقد تم الربط بين اثنين من تجار الماشية من .  ٢٠٠٦القرن اإلفريقي عام أثناء الجفاف في منطقة 
ومع تقدم التدخل، حصل التاجران على قروض  . الشراء/القطاع الخاص والرعاة لتسهيل البيع

وأدى  .  دوالر أمريكي لكل منهما٢٥٠٠٠من منظمة أنقذوا األطفال بالواليات المتحدة بلغت 
 مليون دوالر ١٫٠١ رأس ماشية تقدر قيمتها بـ ٢٠٠٠٠ بحوالي التدخل إلى شراء ما يقدر

 دوالرًا أمريكيًا في المتوسط ١٨٦ عائلة، تلقت آل منها ٥٤٠٥وقد اشترآت حوالي  . أمريكي
-وفيما يتعلق باستثمار المساعدات، فقد بلغت النسبة التقريبية للفائدة .لقاء بيع الماشية في البرنامج

من دخل % ٥٤٫٢بلغت نسبة الدخل الناتج عن تصفية الماشية أثناء الجفاف فقد .  ١ : ٤١التكلفة 
وتم استخدامه لشراء الغذاء ورعاية الماشية والوفاء بعدة مصروفات )  عائلة١١٤ = n(العائلة 

وفيما يتعلق بدعم األسواق  . منزلية وإعالة األقارب وسداد الديون أو اإلضافة إلى المدخرات
من الدخل المستمد من تصفية الماشية في شراء سلع أو % ٧٩فقد تم استخدام والخدمات المحلية، 

من اإلنفاق المحلي وشمل النقل % ٣٦٫٥وقد بلغ اإلنفاق على رعاية الماشية  . خدمات محلية
ويعتبر ازدهار تجارة تصدير الماشية الحية  . الخاص للماشية بالشاحنات لمناطق رعي أفضل

الشراء السريع، ما يبين االرتباط اإليجابي بين صادرات الماشية /هامًا للبيعواللحوم المبردة دافعًا 
  .واللحوم والضعف الرعوي أثناء الجفاف

  :المصدر

Abebe, D., Cullis, A., Catley, A., Aklilu, Y., Mekonnen, G. and 
Ghebrechirstos, Y. (2008) ‘Livelihoods impact and benefit-cost 
estimation of a commercial de-stocking relief intervention in Moyale 
district, southern Ethiopia’, Disasters, 32 (2): 167–86 . 

  الشراء السريع في آينيا/إعانة النقل للبيع :٢-٤دراسة الحالة 

 هو زيادة ٢٠٠١بلجيكا الخاص بإعانة النقل عام -آان الهدف من تدخل بيطريون بال حدود
وقد سمح المشروع  . الشراء عن طريق تشجيع الرعاة على المتاجرة بماشيتهم/ت البيعمعدال

نوع للتجار المتجولين الذين يشترون الماشية من سكان تورآانا  :بوجود نوعين من اإلعانات
ويعيدون بيعها في أسواق المقاطعة أو لكبار التجار، ونوع آخر لكبار التجار الذين يصدرون 

وقد تم االتفاق بين الوآالة القائمة بالتنفيذ والتجار على إعانة  . اق خارج تورآانالمحطات األسو
  %.٤٠بنسبة 

وتشمل تلك  . وقد وضعت الوآالة القائمة بالتنفيذ سلسلة من اإلجراءات لدفع إعانة النقل
قاطعة في اإلجراءات استمارة تحقق يقوم مسؤول المراقبة بإآمالها وتوقيعها في النقطة النهائية للم

آاينوك، بما في ذلك صور للمرآبات المستخدمة لنقل الحيوانات واإليصاالت المقدمة إلى مجلس 
المقاطعة أو غيره من السلطات في المكان الذي يتم فيه تفريغ الماشية وإيصاالت النقل وخطابات 

خ مغادرة من الزعيم المحلي والمسؤول البيطري بتفاصيل منشأ الماشية ونوعها وعددها وتاري
  .نقطة الشراء وأية معلومات أخرى ذات صلة
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 رأس غنم وماعز إلى أسواق في نيروبي وتم نقل ٣٥٨٤ رأس ماشية و١١٧٥وإجماًال، تم نقل 
 رأس إضافية من الغنم والماعز من إحدى مناطق المقاطعة إلى مناطق أخرى، سواء ٢٠٦٨٨

والر أمريكي، وهو ما يزيد عن الميزانية  د٥٢٧٩٠وقد بلغ إجمالي اإلعانات  . للتسمين أم للذبح
 ١١٧٠٧٠وقد تم تقدير قيمة الحيوانات المنقولة إلى نيروبي بمبلغ  .  دوالر أمريكي٣٣٤٠بمبلغ 

وعلى  . وآانت الحسابات واإلدارة من نقاط قوة التدخل، فقد آان آالهما جيدًا.  دوالر أمريكي
ورغم أن  . ال وتم استنزاف الموازنة بسرعةالرغم من ذلك، فقد آان من الصعب مكافحة االحتي

التعاون مع الزعماء وجمعيات التسويق ومسؤولي الحكومة المحلية آان ضروريًا لنجاح 
  .المشروع، فقد ترآه هذا معرضًا للفساد

  :المصدر

Aklilu, Y. and M. Wekesa (2002) Drought, Livestock and Livelihoods: 
Lessons from the 1999–2001Emergency Response in the Pastoral Sector 
in Kenya, Humanitarian Practice Network Paper 40, Overseas 
Development Institute, London. 

  الشراء بموجب عقود لتصفية الماشية  :٣-٤دراسة الحالة 

  آينيا

 – غير حكومية محلية ، طلبت منظمة٢٠٠٠أثناء تنفيذ عملية تصفية للماشية في شمال آينيا عام 
 من أفراد المجتمع المحلي اختيار - (ALDEF)منظمة ترآيز التنمية على األراضي القاحلة 

 ٢٠٠وشمل ذلك عضوات أآثر من  . متعهدين جديرين بالثقة من بينهم لتوريد الماشية للبرنامج
 طريق برنامج جماعة نسائية في المناطق شبه الحضرية والتي آانت المنظمة تدعمها بالفعل عن

الماعز، على الرغم من التعاقد مع /وقد وردت تلك المجموعات معظم الغنم . للقروض الصغيرة
آما قامت المتعهدات من السيدات  . الرجال في بعض المناطق الريفية التي استهدفها البرنامج

 دوالر ١٥ى وقد تم تثبيت سعر الشراء عل . بتوريد الماشية والجمال إلى المدارس والمستشفيات
 .  دوالر أمريكي لكل رأس من الماشية أو الجمال٦٦أمريكي لكل رأس من الغنم أو الماعز و

الماعز / دوالر أمريكي لرأس الغنم١٧٫٥٠وخالل المرحلة الثانية من العملية تم رفع السعر إلى 
عليمات وقد تم توجيه الت .  دوالر أمريكي لرأس الماشية٨٠ دوالر أمريكي لرأس الجمل و٧٣و

للمتعهدين حول نوع الحيوانات التي يتم شراؤها، وهي التي تبدو أضعف من أن تنجو من 
عادة ما تكون ذآور الحيوانات واإلناث المصابات بعيوب في الضرع والماشية آبيرة  :الجفاف

وقد تم التوصل التفاق بين منظمة  . السن أو العقيمة والحيوانات التي لها تاريخ مع اإلجهاض
ALDEFوقام المتعهدون  .  والمتعهدين حول أعداد الحيوانات التي يوردها آل منهم وأنواعها

وُسلمت الحيوانات التي تم  . ببيع الماشية للمنظمة بالسعر الثابت واحتفظوا بالربح ألنفسهم
 . شراؤها إلى لجان المجتمعات المحلية وتم إصدار مذآرات تسليم إلدخال الدفع في حيز التنفيذ

ماعز / رأس غنم٧٥٠٠جمال و/ رأس ماشية٩٥٠د قام المتعهدون بتوريد ما مجموعه وق
وتم  . مناطق ريفية ذات آثافة سكانية قليلة٧ مناطق شبه حضرية و٧وغطى البرنامج  . للبرنامج

 عائالت ٨الماعز بين /تم توزيع رأسين من الغنم :توزيع اللحوم الطازجة على المستفيدين بانتظام
جملين آل أسبوع لكل مدرسة /وتم توزيع الماشية بمعدل ثورين . وال مدة العمليةآل أسبوع ط

 ٣ من الماعز آل أسبوع إلحدى المستشفيات، و٦ مدارس بعد ذلك، و٤ مدارس ثانوية ثم ٣على 
 دور لرعاية ٦آل أسبوع ألحد مراآز عالج السل، وتم توزيع ماعز وثور واحد آل أسبوع على 
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توى المرتفع من تدخل المجتمع المحلي يعني إآمال أنشطة المشروع في وآان المس . األيتام
  .وآان الذبح يتم مرتين أسبوعيًا في مواقع العمليات . الوقت المناسب في آلتّي المرحلتين

  :المصدر

Aklilu, Y. and M. Wekesa (2002) Drought, Livestock and Livelihoods: 
Lessons from the 1999–2001Emergency Response in the Pastoral Sector 
in Kenya, Humanitarian Practice Network Paper 40, Overseas 
Development Institute, London. 

  إثيوبيا

قامت منظمة آير إثيوبيا بتنفيذ عملية تصفية الماشية في منطقة بورانا في جنوب إثيوبيا في بداية 
الشراء للحيوانات التي قد تنفق من /ج هو تعزيز البيعوآان الغرض من البرنام.  ٢٠٠٦عام 

وآان يتم ذبح  . جراء الجفاف وتوفير غذاء غني بالبروتين لألشخاص المتأثرين بالجفاف
وبعد إجراء حوار مع  . الحيوانات التي يتم شراؤها وتجفيف لحومها ثم توزيعها بعد ذلك

وقد بدأ  . بع قرى قريبة من آبار مياه دائمةالمجتمعات المحلية، تم إنشاء مراآز للتصفية في أر
 في منتصف فورماتا ولكن إمدادات الماشية قلت بعد بداية أمطار ٢٠٠٦آذار /العمل في مارس

  .نيسان/إبريل

 آجم ٢٨١٤ حيوانًا من أنواع مختلفة في المراآز األربعة وتم تعبئة ٢٤١١وقد تم ذبح ما إجماله 
وتراوح وزن آل عبوة من عبوات  . جانب األغذية التكميليةمن اللحوم المجففة وتوزيعها إلى 

 آجم من اللحوم المجففة في ٢٫١٦ آجم وتلقت آل عائلة ٠٫٧٥ آجم و٠٫٥اللحوم المجففة بين 
 دوالرًا أمريكيًا ٣٤ الماشية –وقد تم تحديد قيمة ثابتة لكل نوع من أنواع الماشية  . المتوسط

وتم تنظيم الشراء من خالل .   دوالر أمريكي٨نم والماعز  دوالرًا أمريكيًا والغ٦٨والجمال 
جمعية ديلو آايو التعاونية متعددة األغراض بحد أدنى لهامش الربح بلغ دوالر أمريكي واحد 

 ٦٥ دوالرًا و٣٣ولذلك، تلقى الرعاة  . الماعز/ دوالر للغنم٠٫٥٠للماشية ودوالرين للجمال و
وباإلضافة إلى الحصول على  . الماعز على التوالي/الغنم دوالر للماشية والجمال و٨دوالرًا و

ربح بسيط من شراء الماشية، حصلت الجمعية التعاونية على الصالل والجلود من الحيوانات 
 عائلة ببيع الماشية بغرض التصفية وحصلت هذه العائالت ١١٢١وفي المجمل، قامت  . المذبوحة

 دوالرًا ٢٣توسط الدخل لكل عائلة من بيع الماشية  دوالرًا أمريكيًا، وبذلك آان م٢٥٥٩٠على 
  .أمريكيًا

  :المصدر

Demeke, F. (2007) ‘Impact assessment of the PLI/ENABLE emergency 
livestock interventions in Dire Woreda, Borana Zone’, CARE 
International, Addis Ababa. 

  تصفية الماشية، آينيانظام الدفع بإيصاالت ل :٤-٤دراسة الحالة 

 نفذت منظمة آير عملية تصفية في مقاطعة جاريسا بكينيا، في أجزاء من المقاطعة ٢٠٠٠في عام 
وآان الدفع  . آان يصعب الوصول إليها وتطلبت مرافقة عسكرية نتيجة للمشكالت األمنية

المحلي الموثوق بهم للمستفيدين يتم عن طريق اإليصاالت التي يتم عملها باسم أحد أفراد المجتمع 
وآان يتم إعطاء إيصاالت أخرى مجتمعة إلى شخص  .ليتم صرفها من مكتب آير في جاريسا
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واحد لجمع األموال، أو يتم مبادلتها مع التجار لقاء المال، وآان التجار يقدمونها بعد ذلك إلى 
ت األمنية وقد تم وضع نظام اإليصاالت بسبب المشكال . مكتب آير في جاريسا ليتم صرفها

 رأسًا من ٢٥٠ رأس ماشية و٨٥٠وتم شراء  . المرتبطة بالسفر باألموال إلى مواقع العمليات
   .الغنم والماعز بموجب نظام اإليصاالت

  :المصدر

Aklilu, Y. and M. Wekesa (2002) Drought, Livestock and Livelihoods: 
Lessons from the 1999–2001 Emergency Response in the Pastoral Sector 
in Kenya, Humanitarian Practice Network Paper 40, Overseas 
Development Institute, London. 

  توسيع نطاق التغطية من خالل األسواق المؤقتة، آينيا :٥-٤دراسة الحالة 

غاثة قامت إحدى المنظمات غير الحكومية في شمال آينيا، وهي الوآالة الشمالية للتنمية واإل
(NORDA) وقد  . ٢٠٠٠ مرآزًا خالل فترة الجفاف عام ٢٠، بتنفيذ عملية تصفية للماشية في

وتم شراء الغنم والماعز في  . تم تحديد تواريخ األسواق أثناء االجتماعات األولية في آل قرية
 . ماعزمعظم المناطق وشراء الماشية في القرى القليلة في المناطق المرتفعة التي ال يوجد بها 

وآانت عمليات الشراء تتم في وجود لجان اإلغاثة وقام الذين يتلقون اللحوم بقبول الحيوانات أو 
وتمت هذه العملية مرة  . رفضها عند عرضها بسعر محدد حددته الوآالة الشمالية للتنمية واإلغاثة

  .ستفيد م٦٠٠٠ طنًا من اللحوم الطازجة على ١٣واحدة فقط في آل مرآز ولكن تم توزيع 

، خططت منظمة آير آينيا لدعم مراآزها لتوزيع الغذاء عن طريق توفير اللحوم ٢٠٠٠وفي عام 
ماعز لكل / رأس غنم٥٠ رأس ماشية أو ٢٥وتم تخصيص  . من خالل عمليات تصفية الماشية

وقد شهد موظفو منظمة آير عملية ذبح الحيوانات ولكن تم ترك  . مرآز للمستفيدين من الغذاء
ويرجع القدر الضئيل من اإلشراف جزئيًا  .  توزيع اللحوم على المستفيدين للجان اإلغاثةعملية

وقد  .إلى أن منظمة آير آانت تغطي عددًا من المراآز يفوق أعداد الموظفين والمرآبات لديها
 ٣٩وغطت عملية تصفية الماشية  . عهد إلى اللجان بمنح الصالل والجلود للجماعات النسائية

  . في المجملمرآزًا

  :المصدر

Aklilu, Y. and M. Wekesa (2002) Drought, Livestock and Livelihoods: 
Lessons from the 1999–2001Emergency Response in the Pastoral Sector 
in Kenya, Humanitarian Practice Network Paper 40, Overseas 
Development Institute, London. 

  لجان إغاثة اللحوم :٦-٤لة دراسة الحا

  آينيا :رقابة المجتمع على تصفية الماشية

 بإشراك المجتمعات المحلية في تحديد معايير اختيار ALDEF، قامت منظمة ٢٠٠٠في عام 
وتم استهداف العائالت المستضعفة وإعالن  . المستفيدين من تصفية الماشية باستخدام لجنة اختيار

وتم منح األشخاص المستاءين من القائمة الحق في االحتكام إلى  . ألقائمة المستفيدين على الم
آما  . ثم يتم إحالة النزاع مرة أخرى إلى لجنة االختيار التخاذ القرار النهائي . لجنة إغاثة اللحوم
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إلى جانب الحد من سلطة لجان اإلغاثة (أشرفت لجنة إغاثة اللحوم على عملية تصفية الماشية 
وقد عهد إليها، باإلضافة إلى اختيار المستفيدين، باستالم الماشية من  ). ىالغذائية األخر

المتعهدين وتوزيعها على العائالت المستحقة وتوقيع مستندات التسليم وحضور عملية الذبح وجمع 
إضافة إلى ذلك، فقد  . ALDEFالجلود والصالل والتعامل مع أية نزاعات واالتصال بمنظمة 

  . عملية توزيع اللحومALDEFومراقبون من منظمة حضر أعضاء اللجنة 

  آينيا :الذبح والتوزيع في المجتمعات المحلية

أعداد الغنم والماعز التي  (NORDA)، حددت الوآالة الشمالية للتنمية واإلغاثة ٢٠٠٠في عام 
ي إال أن لجان إغاثة اللحوم ف . خططت لذبحها في ناحية إيلواك ومنطقة تاآابا في شمال آينيا

 في إيلواك ١٥(إيلواك وتاآابا قامت بالمزيد من عمليات التخصيص في مناطق ومناطق فرعية 
الذين يحق لهم بيع الماشية (وتم شرح معايير اختيار المستفيدين للجان اإلغاثة  ).  في تاآابا٥و

ففي  . التي تقوم بدورها باالختيار أثناء اجتماعات المجتمع المحلي) والذين سيتلقون اللحوم
ورجدود، على سبيل المثال، تم اختيار المستفيدين على أساس عدم القدرة على دفع رسوم اآلبار 

وفي تاآابا، وقع االختيار على الذين يعانون من المشكالت المالية األآثر إلحاحًا، مثل  . لحيواناتهم
 بالطرد من المدرسة األسر التي يحتاج بعض أفرادها إلى األدوية أو األسر التي تم تهديد أطفالها

. لعدم دفع المصروفات أو األسر غير القادرة على تحمل نفقات السلع األساسية مثل السكر والشاي
 ٣٠ماعز أو / أسر لكل رأس غنم٤ –وُطلب من األسر المستفيدة تنظيم أنفسهم في مجموعات  

وتم  . فيما بينها وقامت آل مجموعة بالذبح والسلخ وتوزيع اللحوم الطازجة –أسرة لكل بقرة 
وفي معظم الحاالت، ونتيجة  . توزيع اللحوم مرة واحدة فقط في آل منطقة من مناطق العمليات

  .لاللتزام بالمعايير التقليدية، آانت األسر المستفيدة تشارك اللحوم مع اآلخرين

  :المصدر

Aklilu, Y. and M. Wekesa (2002) Drought, Livestock and Livelihoods: 
Lessons from the 1999–2001Emergency Response in the Pastoral Sector 
in Kenya, Humanitarian Practice Network Paper 40, Overseas 
Development Institute, London. 

  فرص العمل من تصفية الماشية :٧-٤دراسة الحالة 

وزيع للحوم المجففة في مقاطعة بلجيكا بعملية ت-، قامت منظمة بيطريون بال حدود٢٠٠١في عام 
تورآانا بكينيا وقامت بتوظيف أفراد المجتمع المحلي لمعالجة اللحوم المجففة آجزء من برنامج 

 دوالرات أمريكية لكل آيلوجرام من اللحم المجفف ٤وآانت تدفع للسيدات المشترآات  . للتوظيف
 دوالر لكل آيلوجرام ١٫١٥ح وإجمالي  دوالر للذب٠٫١٥باإلضافة إلى ذلك، فقد تم دفع  . المعالج

  .من اللحم المجفف للحراس والتخزين وخدمات فحص اللحوم

  :المصدر

Aklilu, Y. and M. Wekesa (2002) Drought, Livestock and Livelihoods: 
Lessons from the 1999–2001Emergency Response in the Pastoral Sector 
in Kenya, Humanitarian Practice Network Paper 40, Overseas 
Development Institute, London. 
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  تكلفة معالجة اللحوم المجففة :٨-٤دراسة الحالة 

ة      يوضح الجدول التالي تكلفة معالجة آيلوجرام واحد من اللحم المجفف من دراسة حالة في مقاطع
  :ماعز واحدة/ غنمقارن التكلفة النهائية بسعر الشراء لرأس . تورآانا بشمال آينيا

دوالر (السعر  بند التكلفة
 )أمريكي

شلن (السعر 
 )آيني

 ٦٠٠  ٨٫٧٥ ماعز واحدة/سعر شراء رأس غنم

 ١٠ ٠٫١٥ تكلفة الذبح

 ٣ ٠٫٠٤ )عند التجفيف(أجور الحراس 

 ٥٠ ٠٫٧٣ تكلفة التخزين

 ١٠ ٠٫١٥ الملح

 ٢٥ ٠٫٣٧ فحص اللحوم

 ٢ ٠٫٠٣  الماء

 ٢٥٠ ٣٫٦٥ العمالة

 ٩٥٠ ١٣٫٨٧ الي الفرعياإلجم

 ٢٥٠ ٣٫٦٣ هامش الربح

  شلن آيني١٢٠٠ ١٧٫٥٠  آجم من اللحم المجفف١إجمالي تكلفة 

   آجم من اللحم المجفف١=  آجم من اللحم بدون عظام ٤=  آجم من الذبيحة ٦٫٥ :مالحظة

  :المصدر

Aklilu, Y. and M. Wekesa (2002) Drought, Livestock and Livelihoods: 
Lessons from the 1999–2001Emergency Response in the Pastoral Sector 
in Kenya, Humanitarian Practice Network Paper 40, Overseas 
Development Institute, London. 
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  أنشطة توفير الغذاء التكميلي وتصفية الماشية، النيجر :٩-٤دراسة الحالة 

تعمل مع الرعاة الرحل في منطقة ) JEMED(والتنمية آانت منظمة شباب في مهمة للمعونة 
 آان نمو المراعي ضعيفًا والمطر ٢٠٠٤وفي أواخر عام .  ١٩٩٠أباالك في النيجر منذ عام 

ولذلك فقد سهلت المنظمة تقييم المراعي في جميع  . قليًال وبدا أن هناك أزمة على وشك الحدوث
لي التي قدمت تقاريرها وساعدت في وضع خطط أنحاء وسط النيجر من خالل فرق المجتمع المح

  .النتقال إلى موقع آخرل

ووفرت المنظمة النقل  : برنامجًا لتصفية الماشية من األسر المهتمة JEMEDآما وضعت منظمة
) واحدة أو اثنتين آبيرتين أو عدة قطعان صغيرة لكل أسرة(وقام ممثلو المستفيدين بأخذ الماشية 

   . لبيعها، حيث يمكن الحصول على سعر معقول هناكإلى الحدود مع نيجيريا

وقد تم الربط بين برامج تصفية الماشية بمبادرة التغذية التكميلية والتي وافقت األسر المستفيدة 
 ١٤وبعد انتهاء التصفية في  . بمقتضاها على شراء الحبوب أو العلف لدعم الماشية المتبقية لديها

 من الحيوانات المجترة، بينما تم شراء ٤٦٢نات الصغيرة و من الحيوا٤٨٤٩موقعًا، تم بيع 
   . آجم من الحبوب إلى جانب نخالة القمح وسيقان الذرة الرفيعة٣١٧١٩٩

وأثناء رياح هارماتان الالحقة والتي آانت األسوأ في تاريخ المنطقة، فقد الكثير من الماشية 
سعار الماشية في األسواق وتم توفير وهبطت أ . ودفنت المراعي المتبقية في العواصف الرملية

وخلص تقييم منظمة  .  وغيرها من الوآاالتJEMEDالمعونات الغذائية من خالل منظمة 
JEMED بعد انتهاء حالة الطوارئ إلى أن األسر التي شارآت في تصفية الماشية والعلف 

% ٧٧(لمشارآة التكميلي عانت من خسائر في مخزون الماشية تقل عما تعرضت له األسر غير ا
  ).للقطعان الصغيرة% ٣٢خسائر أقل في الماشية و

  :المصدر

Jeff Woodke, pers.com., JEMED, Niger. 

  الخدمات البيطرية :٥الفصل 

  التدخالت البيطرية في أفغانستان :١-٥دراسة الحالة 

 وفي عامي . من الماشية في أفغانستان خالل خمسة أعوام بسبب الصراع% ٨٠إلى % ٦٠فقد 
، نفذت اللجنة الدولية للصليب األحمر تدخًال بيطريًا في مقاطعتين في المرتفعات ٢٠٠٣-٢٠٠٢

وخطط المشروع لعالج  . الوسطى بهدف إعادة بناء القطعان من خالل تحسين صحة الحيوانات
وآان فريق المشروع يتكون  . من الحيوانات من أجل تقليل أعداد الطفيليات بدرجة آبيرة% ١٠٠
  .يبين بيطريين من أفغانستان وفريق من العاملين في مجال الصحة الحيوانية في المجتمعمن طب

 ومرة ٢٠٠٣ وربيع ٢٠٠٢و تم عالج آل حيوان مجانًا بطارد للديدان وأآاراسيد في خريف 
وتم منح جميع مالك الماشية مسحوق أآاراسيد لمعالجة اإلسطبالت أو .  ٢٠٠٣أخرى في خريف 
 حيوان والثاني ٥٧٠٠٠وشمل العالج األول  . ضي فيها الحيوانات فصل الشتاءالسقائف التي تق

 .  أسرة في اإلجمالي٥٣٠٠وآانت الماشية تخص .   حيوان٢٤٨٠٠٠ حيوان والثالث ١٥٤٠٠٠
من % ٦من الماشية و% ١٤من الحيوانات التي تم عالجها من الغنم أو الماعز و% ٨٠وآان 
  .الخيول
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وآان للتدخل اآلثار  . ترة العالج وتم توفير خدمات إضافية بعد التدخلآان هناك متابعة خالل ف
تضاعفت أحجام القطعان وزاد متوسط الوزن الحي وتحسنت خصوبة القطيع وبقاء  :التالية

الماشية الصغيرة، آما آان األثر هائًال بعد توقف المشروع، فقد تمكن الطبيبان البيطريان من 
  .لماشية وتلقي األجور بالكامل من أصحاب الماشيةآسب عيشهما من خالل عالج ا

  :المصدر

Oxfam (2005) ‘Livestock Programming in Emergencies Guidelines’, 
unpublished draft, Oxfam, Oxford. 

   برامج اإليصاالت–مناهج بديلة للرعاية البيطرية في حاالت الطوارئ  :٢-٥دراسة الحالة 

صليب األحمر بتجربة برنامج لإليصاالت في شمال غرب آينيا من أجل قامت اللجنة الدولية لل
التغلب على بعض المشكالت الشائعة المرتبطة بالتوزيع المجاني للعقاقير البيطرية وإلشراك 

وتم منح إيصاالت ألسر مختارة يمكنها مبادلتها بأنواع معينة  .القطاع الخاص في برامج الطوارئ
ق الخاصة من العاملين في مجال الصحة الحيوانية في المجتمع من العالجات تقدمها الفر

)  دوالر١٤( شلن آيني ١٠٠٠وآانت اإليصاالت تغطي عقاقير بقيمة  . ومساعدو البيطريين
وقام العاملون في مجال الصحة الحيوانية في  . واقتصرت على استخدام أربعة أنواع من العقاقير

اإليصاالت مقابل الدفع إضافة إلى رسوم الخدمة لدى طبيب المجتمع ومساعدو البيطريون بمبادلة 
واستعاد الطبيب البيطري الخاص بدوره النفقات من اللجنة الدولية للصليب  .بيطري خاص

 عائلة وهو ما يوازي حوالي ٥٠٠وغطى البرنامج  . األحمر وأضاف رسوم الخدمة الخاصة به
  . شخص٣٠٠٠٠

 يتعلق بإشراك القطاع الخاص في البرامج البيطرية في حاالت وقد ثبت أن هذا المنهج مبشرًا فيما
وشملت المزايا استهداف المزيد من العائالت  . الطوارئ وقد تستحق التجربة في بالد أخرى

باإلضافة إلى تقديم الخدمات ) التي تتطلب عملية تقوم على أساس المجتمع المحلي(المستضعفة 
حيوانية في المجتمع التي تتمتع بكفاءة نسبية وشبكة قائمة من خالل العاملين في مجال الصحة ال

وآان العاملون في مجال الصحة الحيوانية في المجتمع قد حصلوا على  . من اإلشراف البيطري
  . للمجلس البيطري بكينيااإلرشاداتتدريب مسبق باستخدام 

ما في ذلك الحاجة إلى وشملت العيوب االستثمار المطول إلى حد ما للوقت في مرحلة التصميم، ب
ونظرًا للحاجة المحتملة للتعامل مع  . وضع إجراءات تفصيلية وصيغ إلدارة البرنامج ومراقبته

مجموعة متنوعة من المشكالت الصحية في أنواع مختلفة من الماشية، فهناك حاجة لتوسيع نطاق 
قيد تصميم البرنامج ويؤدي ذلك بدوره إلى المزيد من تع . العقاقير لتزيد عن أربعة منتجات

  .وإدارته

  :المصدر

 Mutungi, P. (2005) ‘External evaluation of the ICRC veterinary vouchers 
system for emergency intervention in Turkana and West Pokot Districts’, 
ICRC, Nairobi. 
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ة    ات في حاال       :٣-٥دراسة الحال ة بصحة الحيوان اف    االستجابة المتعلق اء الجف ت الطوارئ أثن
  بكينيا

إفريقيا في مقاطعتّي مارسابيت ومويال     -يعمل مشروع بناء قدرات الرعاة بشمال آينيا التابع لفارم        
 أبلغ المسؤولون البيطريون عن فاقد في الماشية يتراوح ٢٠٠٦-٢٠٠٥وأثناء جفاف  .بشمال آينيا

ك آانت الماشية معرضة للموت جوعًا وآانت المراعي والمياه نادرة وبذل  %.٨٥و% ٦٥ما بين 
  .وأآثر عرضة لإلصابة باألمراض

إفريقيا بالتعاون مع المصالح البيطرية الحكومية أمواًال من منظمة األغذية والزراعة -وطلبت فارم
ات في حاالت الطوارئ        ) الفاو( ة بصحة الحيوان ادرة متعلق ذ مب ان الهدف هو تحسين       .لتنفي وآ

م الم      ام                  الوضع الصحي أله ي يخدمها المشروع لتصمد أم ة الت ا في المنطق تم تربيته ي ي ية الت اش
واستهدف   .تفشي أمراض الماشية الناجمة عن اإلجهاد وتقليل أعباء الطفيليات الستدامة اإلنتاجية

  .من الماشية في المقاطعتين وقام بالعالج الجماعي والقضاء على الديدان% ٢٠المشروع 

ن  وظفين م ضم م رق ت ت ف ارموقام ين  - ف وميين المحلي ريين الحك سؤولين البيط ا والم إفريقي
ي        ة ف صحة الحيواني ال ال ي مج املين ف شريكة والع ة ال وظفي المنظم ريين وم دين البيط والمرش

ا     .المجتمع بتنفيذ العالج ات، آم وتكونت الرزمة األساسية من عقار للقضاء على الديدان والمثقبي
ات    تم توفير رزمة اختيارية إضافية تس    تهدف الحيوانات المريضة أو الضعيفة وتتكون من فيتامين

  :وآان دفع مقابل العالج يتم نقدًا أو عينيًا آما يلي  .ومضادات للطفيليات ومضادات حيوية

 الدفع النقدي الدفع العيني بند التكلفة

 ) دوالر٠٫٧٠( شلن آيني ٥٠ ٢٠رأس ماعز لكل  حمير/ماشية

 ) دوالر٠٫٠٧( شلن آيني ٥ ١٠٠رأس ماعز لكل  ماعز/غنم

 ) دوالر٠٫٧٠( شلن آيني ٥٠ ١٠رأس ماعز لكل  جمال

ابيت و         ٢١٠٧وآان المستفيدون المباشرون من المشروع         ة مارس ة في مقاطع ة   ١٥٦٠ عائل  عائل
  . شخص٢٧٦٠٠في مقاطعة مويال وبلغ إجمالي عددهم ما يقرب من 

ادة         وآان التأثير المتوقع للمشروع هو تحسين صحة الماشي        ة بمرور الوقت، ما يسهم بدوره في زي
تعدادًا لموسم           ران الجر اس إنتاج األلبان واللحوم، وزيادة المناعة ضد األمراض، وتحسين حالة ثي

ومن المتوقع على المدى البعيد أن تزيد معدالت تكاثر الماشية وأن يتحسن األمن   .الزراعة التالي
  .الغذائي في النهاية

ر          في هذه األثناء، آا    يتهم أصبحت أآث ن المستفيدون إيجابيين فيما يتعلق بالتدخل وشعروا بأن ماش
  .قوة وقدرة على تحمل آثار الجفاف ومن المتوقع أن يزيد إنتاجها لأللبان لالستهالك المباشر

  :المصدر

FARM-Africa (2006) ‘Immediate support to agro-pastoral communities 
as a drought mitigation response: Marsabit and Moyale Districts’, Final 
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Report to Food and Agriculture Organisation of the United Nations, 
OSRO/RAF/608/NET (CERF2), FARM-Africa, Nairobi. 

  ضمان إمدادات الغذاء :٦الفصل 

  التغذية التكميلية في راجاستان، الهند :١-٦دراسة الحالة 

ق القاحلة وشبه القاحلة في راجاستان بشمال الهند معرضة للجفاف من وقت آلخر، وهو إن المناط
سبل العيش       رًا ل دًا خطي شكل تهدي ذي يمكن أن ي شيء ال ة      .ال ارس معظم األسر في المنطق وتم

ذاء      ى غ ور عل ال للعث ى االنتق درتهم عل ي أن ق ا يعن و م ستقرة، وه به الم ستقرة وش ة الم الزراع
ا  نقص محدودة  للماشية في أوق ذاء           .ت ال وفير الغ ًا للعلف وت ذ برنامج سفام تنف ة أوآ وآانت منظم

امج من استهداف      .التكميلي في المنطقة أثناء فترات الجفاف ية  ٣٥٠٠وقد تمكن البرن  رأس ماش
  .ونجح تمامًا في منع نفوق الحيوانات بل زاد من إنتاج الحليب بنصف لتر في اليوم تقريبًا

  :المصدر

www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/AllDocsByUNID/dd5cd2005c499eebc125
6c84004c0f11 

  نزوح الماشية أثناء الفيضان، بنجالديش :٢-٦دراسة الحالة 

اف           ه الجف سبب في ذي يت ذاء ال ار نقص الغ ة آث ية لمقاوم زوح الماش ي    .يمكن استخدام ن ولكن ف
ع    .لماشية من آثار الماء الفائضبنجالديش قد تكون هناك حاجة الستجابة مماثلة لحماية ا فقد يرتف

منسوب الماء ليصل إلى ارتفاع يمكنه تهديد رفاه البشر والماشية أثناء الفيضانات التي تحدث في                 
ل     .بنجالديش بصورة دورية وآان أحد التدخالت الشائعة التي تنفذها وآاالت مثل أوآسفام هو نق

وفي األماآن التي ال   .يث يمكن تغذيتها ورعايتهاالماشية المعرضة للخطر إلى مناطق مرآزية ح
ذاء               تتعرض فيها الحيوانات لتهديد مادي نتيجة لمياه الفيضان، يمكن استخدام القوارب إليصال الغ

  .وغيره من اإلمدادات الضرورية التي تحافظ على حياة الماشية لحين انحسار مياه الفيضان

  :المصدر

www.odi.org.uk/alnap/publications/pdfs/ALNAP-ProVention_ flood_ 
lessons.pdf 

  أصحاب الماشية يشاطرون حصصهم الغذائية مع حيواناتهم، تشاد :٣-٦دراسة الحالة 

قام بعض الجئي دارفور الذين تمكنوا من الوصول إلى المعسكرات في شرق تشاد بجلب ماشيتهم         
اه والمراعي      يًال من المي درًا قل ين      و  .معهم ولكنهم وجدوا ق ابالت، أوضح بعض الالجئ اء المق أثن

ي                      اتهم الت اة حيوان ى حي اظ عل ا للحف أنهم آانوا يستخدمون بعضًا من حصصهم الغذائية التي تلقوه
  .تعتبر مصدرًا هامًا للحليب والنقود

  :المصدر

SPANA (2007) Press release, Society for the Protection of Animals 
Abroad, London. 
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  التمويل ليس دائمًا المشكلة :٤-٦حالة دراسة ال

في أية حالة من حاالت الطوارئ، يمكن للمشكالت اللوجستية في آثير من األحيان أن تبني نجاح                 
شل بصورة خاصة       .التدخالت المقترحة أو تقوضه وقد تكون برامج التغذية التكميلية عرضة للف

ذ  ة    .نتيجة للصعوبات العملية أثناء التنفي ون بال حدود   وتصف منظم امج    - بيطري شل برن ا ف بلجيك
رغم من                             ى ال ه عل م يحقق أهداف ه ل ا بأن ا بكيني يم تورآان دواجن في إقل ة لل تجريبي للتغذية التكميلي

شمل       .وجود التمويل المناسب ك، وت ي أسهمت في ذل شراء   :وقد تم تحديد عدد من المشكالت الت
ول عليه من مصدر محلي؛ تلف الغذاء الذي الغذاء من خارج البالد بدون استكشاف إمكانية الحص

ال يتكون من الترآيبة المناسبة؛ واالفتقار إلى التخطيط للطوارئ لضمان تحقيق أهداف المشروع     
ا  ي يواجهه شكالت الت ن الم الرغم م ر     .ب فة غي أثيرات مؤس ارب ت ك التج ون لتل ن أن يك ويمك

ي       مرغوب فيها حيث أن بعض المشارآين المحتملين قد يشعرون           دخالت الت بالشك فيما يتعلق بالت
  .لم يتم تقييمها بصورة مناسبة لمصلحتهم

  :المصدر

www.reliefweb.int/library/documents/2002/odi-ken-23dec.pdf 

  السيدات يساعدن في إدارة برنامج تغذية نواة القطيع في مويال، إثيوبيا :٥-٦دراسة الحالة 

ا        آان أحد التدخالت التي قامت بها منظ       مة أنقذوا األطفال الواليات المتحدة أثناء الجفاف في إثيوبي
 هو مشروع التغذية لمساعدة مجتمعات الرعاة األآثر ضعفًا على حماية أحد            ٢٠٠٦في أوائل عام    

ع المتناسل          واة القطي ى ن اظ عل شهم من خالل الحف سبل عي ق      .المكونات الهامة ل شاء مراف م إن وت
ا               تغذية في ثالثة مواقع في مقا      ية المنتجة وعالجه ارة من الماش ة مجموعة مخت ال لتغذي ة موي طع

 رأس ماشية في مرفق الغذاء ٤٠٠ماعز و/ رأس غنم١٠٠٠وقد تم االحتفاظ بإجمالي   .وتطعيمها
  .طوال أسوأ شهر في فترة الجفاف، ومن ثم أعيدت إلى أصحابها

ة في المشروع    وتم بذل جهود للتأآد من قدرة العائالت التي تعولها السيدات عل      ى المشارآة الكامل
وفي الوقت نفسه، تم إشراك السيدات في إدارة مرفق الغذاء، بما في ذلك توظيفهن  .واالستفادة منه

ام   . لرعاية الغذاء واالهتمام بالماشية خالل النهار وقد نوقشت مسألة إشراك السيدات في تلك المه
ي،           دمات           واالتفاق عليها أوًال مع قادة المجتمع المحل صوماليات آمق سيدات ال ى أدوار ال تنادًا إل اس

  .أساسيات للرعاية لألغنام والماعز

  :المصدر

Nejat Abdi Mohammed, Education and Gender Officer, Moyale Site, 
Save the Children USA, Ethiopia, pers. com. 

   للجفافبنوك الغذاء في النيجر آجزء من مبادرة التأهب :٦-٦دراسة الحالة 

ورو في                          يم داآ اة في إقل افي الرع اء وتع إدارة مشروع بق ة ب المي لإلغاث يقوم االتحاد اللوثري الع
يم األساسي      ساهمة في التعل د   . (CEB)النيجر مع إحدى المنظمات الشريكة، وهي منظمة الم وق

ة                     ق باإلغاث ة المتعل المي لإلغاث وثري الع اد الل دخل االتح د ت ة في     تم البدء في المشروع بع  الغذائي
 من أجل زيادة تأهب المجتمعات المحلية المتأثرة ٢٠٠٥حاالت الطوارئ أثناء مجاعة النيجر عام 

اف والمجاعة   د           . لمواجهة الجف م تحدي ورو، ت يم داآ ة في إقل شة مع المجتمعات المحلي  ٤وبالمناق
سية  ية   :تدخالت رئي داد الماش ية   "إم ادة رؤوس الماش ذاء  "إع وك الغ ة مواضع تواجد   وتنمي : ؛ وبن
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المياه؛ والمنتديات المجتمعية المحلية لتسهيل مشارآة المجتمع المحلي في جميع جوانب المشروع            
باإلضافة إلى التعامل مع قضايا أخرى مثل النزاع بين مجتمعات الزراعة والرعي والتوعية حول 

  .الحقوق

د         ا من خالل منت ة للمشروع وتخطيطه ات المختلف شارآي  وقد تم تصميم المكون  . ى التخطيط الت
وآانت بنوك الغذاء التي يديرها المجتمع المحلي تهدف إلى ضمان الوصول طوال العام إلى غذاء            

ة    . ذي سعر مناسب للحيوانات وتعتبر البنوك الستة مزيجًا بين مرفق التخزين والمؤسسة التعاوني
دعم بمخزن وحساب بنكي  ا م ل منه ة وآ ا . والمالي ات الرع ك جمعي ث وتمتل وك، حي ذه البن ة ه

ده    (تشتري الغذاء بكميات آبيرة عندما تكون األسعار منخفضة           اء الحصاد وبع رة    ) أثن ه م م تبيع ث
ى رسوم اإلدارة      ة إضافة إل سعر التكلف ك من معدالت      . أخرى لألعضاء خالل العام ب سِّن ذل وُيَح

ث يق        ات؛ حي ات الحيوان ذاء ومبيع اليف الغ ين تك اة ب اري للرع ادل التج ة    التب ن تكلف ك م ل ذل ل
ات   ع الحيوان عر بي ن س د م ساهمات ويزي د (الم ذاء جي ع بغ ية تتمت ود ماش ي وج د )ف ذلك تزي ، وب
  .دخولهم وقدرتهم على شراء الغذاء ألسرهم

وقد تم إنشاء بنوك الغذاء في المواقع التي اختارها الرعاة المحليون لتسهيل الوصول إليها وتحقيق 
.  نقطة التقاء في القرية أو مكان استيطان مؤقت في طرق الترحال           األمن والرؤية، وعادة ما تكون    

ا    رع به ى أراض يتب زعيم عل ر ال ي مق شيد ف وك ت تقرارًا، آانت البن ر اس سكان األآث سبة لل وبالن
ي ع المحل راد المجتم د أف زعيم أو أح اء   . ال واد البن ة وم ي بالعمال ع المحل هم أعضاء المجتم وأس

  .ل والحصى تحت إدارة لجنة منتخبة من جمعية الرعاةالمتوفرة محليًا مثل الرما

ذاء    تبدال الغ ذاء واس ات الغ ا مبيع ذاء، وهم ك الغ أثير بن يين لرصد ت رين أساس د مؤش م تحدي .  وت
  .وحتى اآلن، باعت جميع بنوك الغذاء مخزونها بالكامل واستبدلته

سبل العيش     وتتوقع المجتمعات المستفيدة عددًا من الفوائد قصيرة األمد ومتوسطة      ة ب د المتعلق  األم
اج الحليب                     ادة إنت ات وزي اف، أي تحسن صحة الحيوان د   (باإلضافة إلى الحماية من الجف ذي ق وال

ة و   ى التغذي دخل /يؤثر عل ل           ).أو ال ي معدالت أق ع المجتمع المحل اف، يتوق ة حدوث جف وفي حال
ذاء الحي  وفر غ ة لت سابقة نتيج اف ال رة الجف ة بفت ية مقارن وق الماش اض لنف ى جانب انخف ات إل وان

ضغط   ية تحت ال ات الماش ضل     . مبيع دًا أف ات عائ ع المجتمع ية، تتوق صفية للماش دثت ت وإذا ح
  .آما سيقل النزوح للبحث عن المراعي والعمل . لحيواناتها التي ستكون أآثر صحة وسمنة

عارًا أعلى من وهناك طلب آبير على غذاء الحيوانات من جانب الرعاة الرحالة، الذين يتكلفون أس  
اليف   وتواجه اللجان تحدي إدارة المخزون بحيث       . أعضاء الجمعيات للمساعدة في استرداد التك

  .يظل هناك غذاء آاف لتغطية احتياجات المجتمع المحلي

ساعد المجتمع                           ا ت ذاء هي أنه وك الغ سية لبن دة الرئي ى أن الفائ ين إل اء المحلي وقد أشار أحد الزعم
ى  ي عل اء "المحل افالبق ن الجف افي م وفر أو  –" والتع ر مت اف غي اء الجف ذاء أثن ون الغ ث يك  حي

يتهم،                    ح معظم ماش ع أو ذب رخيصًا وبذلك وبدون دعم بنوك الغذاء، يكون األفراد مرغمين على بي
أي حال من األحوال        تنفق ب ا س م بأنه ذاء        . إن لم يكن آلها، لعلمه وك الغ ين بن زيج ب ان للم د آ وق

ى    ) ٩٫٢راجع دراسة الحالة    (على نظام إمداد الماشية التقليدي      وتوفير الماشية بناء     أثر إيجابي عل
  .معدالت التبادل التجاري بين مربي الماشية في إقليم داآورو
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  :المصدر

Lutheran World Relief Pastoralist Survival and Recovery Program 
(ARVIP) Proposal (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. 

  االستناد إلى خطوط توريد الغذاء ونقاط التوزيع  القائمة :٧-٦دراسة الحالة 

ام         ة غو     ٢٠٠١عندما وقع زلزال ضخم ع امين          آانت والي ًا استمر ع ة تواجه جفاف جارات الهندي
اف       .متتاليين شطة التخفيف من الجف وعلى ذلك، فقد شكلت الحكومة بالفعل لجنة وطنية لرصد أن
ذها شاحنات   . وتنفي ة وال سكك الحديدي دادات ال ى خطوط إم اد عل ن االعتم ن الممك ان م ذلك آ ول

سليم          للماشية في ا  ) المرآز والعلف (المستخدمة لجلب الغذاء     ك في ت اف وذل لمناطق المتأثرة بالجف
وتمكنت المنظمات غير الحكومية المحلية  . الغذاء إلى نقاط التوزيع في األسابيع التي تلت الزلزال

والمؤسسات القروية من المساعدة في توفير مأوى مؤقت ومناطق انتظار آمنة للماشية إلى جانب               
 أيضًا في تنسيق استالم الغذاء المرسل إلى المناطق وساعدت هذه الجماعات . توفير الغذاء والماء

  .المتأثرة بالزلزال من منظمات خاصة ومنظمات غير حكومية من خارج الوالية وتوزيعه

  :المصدر

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; 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. 

  تغذية الماشية في حاالت الطوارئ أثناء فيضانات بنجالديش :٨-٦سة الحالة درا

ة  ة الجزر النهري ضة  (chars)إن منطق اطق المنخف ن المن ر م ة وتعتب نجالديش جزر رملي ي ب  ف
ادة الترسب       . المعرضة للفيضانات الواقعة عند حافة النهر وآثيرًا ما يعرضها النهر للتآآل وإع

دة يعمل مع         آان مشروع سبل العيش    ة المتح ة بالمملك  بالجزر النهرية التابع لوزارة التنمية الدولي
ازل                     ل األصول وتحسين المن قاطني تلك المناطق في شمال جامونا لدعم سبل العيش من خالل نق

  .لتصمد أمام الفيضانات وتوفير إمدادات المياه والتدريب وبناء القدرات

من البالد، وآان لها % ٦٠دة ومفاجئة على أآثر من   أثرت فيضانات شدي   ٢٠٠٧تموز  /وفي يوليو 
ة         . تأثير سلبي على شمال جامونا بوجه خاص  واستجاب مشروع سبل العيش في الجزر النهري

ضانات     دما انحسرت الفي ود    . من خالل جهود إغاثة استمرت ألآثر من أسبوعين عن وشملت جه
ا  ية     اإلغاثة المعونة الغذائية وأقراص تنقية المياه وعملي ق بالماش دعم المتعل اذ وبعض ال  . ت اإلنق

ية لحوالي              وفير غذاء الماش ية خالل       ١٥٠٠٠وترآزت الجهود األخيرة على ت ام،   ٨ رأس ماش  أي
باإلضافة إلى ذلك،  .  أسر في منطقة المشروع١٠وهو ما آان آافيًا لتسع أسر على األقل من آل 

  .ة رأس ماشي٣٣٧٥ شخص إلى جانب ٣٨٠٠تم إنقاذ أآثر من 
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في المتوسط من العائالت آانت راضية إلى درجة   % ٧٩عن أن   " دراسة رضا العمالء  "وآشفت  
% ١وعبرت نسبة  . إضافية راضية إلى حد ما% ٢٠آبيرة عن جهود اإلغاثة آكل، وآانت نسبة 

  .فقط من المستفيدين عن عدم الرضا عن خدمات اإلغاثة

  :المصدر

Marks, M. and R. Islam (2007) ‘The CLP  flood relief activities (August 
2007): Summary of relief efforts and customer satisfaction survey’, 
Innovation, Monitoring and Learning Division, Chars Livelihood 
Programme, Maxwell Stamp plc, DFID and Government of Bangladesh, 
London and Dhaka. 

  توفير المياه :٧الفصل 

  تأثير محطات اإلرواء في بورانا، إثيوبيا :١-٧دراسة الحالة 

ة      Action for)آانت منظمة غير حكومية في شرق إفريقيا، وهي منظمة العمل من أجل التنمي
Development)  ا وب إثيوبي  . ، تبني محطات إرواء في عدد من المواقع في مراعي بورانا بجن

اة                   وقد حققت تلك المحطات      ى حي اظ عل الي ساعدت في الحف اه وبالت داد بالمي نجاحًا آبيرًا في اإلم
رة      سنوات األخي ة في ال ان     .الكثير من الماشية خالل فترات الجفاف التي ضربت المنطق ولكن آ

اد                     ى نقص ح ان إل هناك ثمن لذلك حيث أدى تجمع الماشية حول محطات اإلرواء في بعض األحي
د من    وستحاول األنشطة .في العلف اء المزي  المستقبلية في المنطقة حل هذه المشكلة عن طريق بن

سبياً   رة ن ا المراعي وفي ون فيه ي تك اآن الت ي األم شمل  . محطات اإلرواء ف اء، ت ذه األثن ي ه وف
ى   شارآة عل ية الم ضمان حصول الماش اه ل اط المي ي نق ذاء ف وفير الغ امج األخرى ت شطة البرن أن

  .الغذاء والمياه الكافيين

  :صدرالم

www.irinnews.org/report.aspx?reportid=32688 

  توصيل المياه بالشاحنات لإلغاثة من الجفاف في الصومال :٢-٧دراسة الحالة 

د       ساعدات                 (VETAID)تلقت منظمة فيت اي سيق شؤون الم دة لتن م المتح ويًال من مكتب األم  تم
رعاة في أقاليم جيدو وباري وآارآار اإلنسانية للقيام بمشروع توصيل المياه بالشاحنات لمساعدة ال

شاحنات       . بالصومال، وهي مناطق تأثرت بالجفاف تأثرًا شديدًا اه بال ام المشروع بتوصيل المي وق
اطق      ١١٠٠ رأس ماشية و٢٥٠٠إلى   ر من من شكل أآب تفادة ب  رأس غنم وماعز لتمكينها من االس

دخل   . المراعي في مقاطعتّي بارديرا والواك ى أساس سبل العيش       ويساعد هذا الت اظ عل في الحف
للمجتمع المحلي والسماح له بالتعافي بشكل أسرع من فترة الجفاف عن طريق الحفاظ على بعض                

 .  أسرة من أسر الرعاة٣٦٠٠آما وفر المشروع المياه لحوالي  . من ماشيتهم المتناسلة على األقل
ادة        باإلضافة إلى ذلك، ولكي تتحقق االستدامة طويلة األمد لموا         رد المياه، تقوم منظمة فيت ايد بإع

  .تأهيل هياآل مستجمعات المياه وإزالة جثث الماشية من اآلبار والسدود

  :المصدر

www.vetaid.org/emergency-work.asp 
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   تقوية البنية التحتية إلمدادات المياه في باآستان٧٫٣دراسة الحالة 

م ا  ٢٠٠٠أثناء الجفاف الذي وقع في باآستان عام         شمل القطاع         ت ي ت ادرات الت دد من المب ام بع لقي
ية  ى الماش اره عل ن أجل تخفيض آث ة م ر الحكومي ات غي ام والقطاع الخاص والمنظم د  . الع وق

ضخات          زة بالم اه المجه ار المي اري آلب د التج ستان التوري ة شولي ة تنمي ن هيئ ادرة م ت مب دعم
ساحتها  وقامت المبادرة بإنشاء محطات لمياه الشرب في ص . الشمسية حراء شوليستان التي تبلغ م

.  للمساعدة في إنقاذ الرعاة والماشية الذين تقطعت بهم السبل في ظل ظروف الجفافَأْآر مليون ٦
ية في    % ٥٠وقد مثل ذلك محاولة هامة لمقاومة الجفاف الشديد الذي هدد ما يقرب من                من الماش

رة       . أجزاء من البالد اء فت م إشراآه أثن ك  وحتى الجيش ت اف تل ام حراس      :الجف ل، ق اق مماث فباتف
ة و     ٦األحراش في البنجاب بإنشاء      ة          ٦٠ آبار مياه عذب ة تحلي زودة بإمكاني اه م داد بالمي ًا لإلم  نظام

 راع وماشيتهم بالمياه في  ٥٠٠وساعد ذلك على إمداد حوالي  . المياه في عدد من النقاط الحدودية
  .٧٠آل محطة من محطات المياه البالغ عددها 

  :المصدر

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_2000_June_27/ 
ai_62981972 

  مأوى الماشية :٨الفصل 

  تعايش البشر والماشية أثناء األزمة في آوسوفو :١-٨دراسة الحالة 

ام  ي ع واء     ١٩٩٩ف اآن إي ي أم ات ف ع الحيوان ر م شت األس وفو، تعاي ي آوس صراع ف اء ال  وأثن
ية ألن  ن    الماش ة م أوى المناسب للحماي وفير الم ا ت د بإمكانه م يع ا الحرب ل ي دمرته ازل الت المن

ارد   شتاء          . الطقس الب الي ال ية خالل لي ائالت من حرارة أجسام الماش تفادت الع ا ساعد    . واس آم
ية           ل مخاطر سرقة أصول الماش ى تقلي ات عل ع مع الحيوان م تصميم     . االشتراك في المواق د ت وق

واء و اآن اإلي كن   أم ة س عته لمواجه ية وتوس أوى الماش اء بم سماح باالرتق ات األدوات لل مجموع
  .البشر والحيوانات أيضًا

  :المصدر

A. Porter, IRC, pers. co.m., 1999. 

  الوصول إلى دعم لإليواء في المناطق غير اآلمنة في باآستان :٢-٨دراسة الحالة 

زال  تجابة لزل ا٢٠٠٥اس اء بعض األم م بن ستان ت ي باآ ين أصحاب  ف ات لتمك واء الحيوان آن إلي
شديد  رد ال ا لخطر الب ي آانت تتعرض فيه ة الت اآن المرتفع يتهم من األم زال ماش ية من إن الماش

ازلهم وأراضيهم      . ونقص الغذاء دان من إال أن بعض أصحاب الماشية بقوا في الجبال خوفًا من فق
  .وممتلكاتهم

  :المصدر

P Manfield, IOM, pers. com., 2005. 
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  أماآن إيواء الحيوانات بعد الزلزال في باآستان :٣-٨دراسة الحالة 

ام  زال ع د زل ة    ٢٠٠٥بع تي للتنمي سة دوس ين مؤس شترك ب امج م ي برن دء ف م الب ستان ت ي باآ  ف
أوى             ) الفاو(ومنظمة األغذية والزراعة     وفير م ستانية لت ة الباآ المي والحكوم ة الع وبرنامج األغذي

اغرام      وغذاء تكميلي للماشية ل سهرة وبت اطعتّي مان زارعين في مق ساعدة الم ان الهدف من     . م وآ
واء    البرنامج هو تحسين صحة الماشية وإنتاجيتها وتوفير تقنيات بناء مقاومة للزالزل في أماآن إي

والطين هو مزيج من الرمال والطفل مع قطع طويلة من  . الماشية، استنادًا إلى تقنية البناء بالطين
هذه الطريقة في البناء سهلة والمواد المستخدمة فيها رخيصة وعادة ما تكون متوفرة ومثل  . القش
  .وقد تم تدريب المستفيدين على طرق البناء . محليًا

اء    ٣٠٠٠وقد تم بناء     ا الخاصة     ١٠٨ مأوى، قامت المجتمعات المحلية ببن ا باستخدام موارده  منه
د    وتم توفير غذاء تكميلي للماشية للمستفيدين مع ا     ي تعتم ضعافًا والت لترآيز على األسر األآثر است

  .بدرجة آبيرة على الماشية

  :المصدر

 Dosti Development Foundation and FAO (2007) ‘Livestock shelter and 
supplementary 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 Ringkobing, Denmark; Darcey Donovan, 
Eco Engineering, PE 59754, PO Box 1083, Truckee, CA 96160, USA. 

  أماآن إيواء الحيوانات في بنجالديش :٤-٨دراسة الحالة 

يال، وهي                      ر الك نجالديش، حيث تعتب دة من ب تؤثر الفيضانات من األنهار والبحر على أجزاء عدي
ذارات         آ تجابة إلن ا اس ات إليه ه الحيوان ن توجي راب يمك ن الت سطحة م ة م عة ذات قم ة واس وم

سكان        . الفيضان، إحدى وسائل حماية الماشية ستخدمها ال ي ي ع مالجئ األعاصير الت وعادة ما تق
وفي الماضي في ظل عدم    . المحليون بالقرب من الكيال، بحيث تتم حماية األفراد وحيواناتهم معًا

  . تلك المرافق آان البعض يرفضون الحماية التي توفرها المالجئوجود

  :المصدر

Government of Bangladesh/UNDP/World Bank (1993) Multipurpose 
Cyclone Shelter Programme, Final Report, Part 1, July, Bangladesh 
University of Engineering & Technology/Bangladesh Institute of 
Development Studies, Dhaka, (information supplied by James Lewis). 

  أماآن إيواء الحيوانات المحلية في باآستان :٥-٨دراسة الحالة 

ام    زال ع ت زل ان توقي ن      ٢٠٠٥آ دة م ت عائ اعز آان نم والم ان الغ ي أن قطع ستان يعن ي باآ  ف
ا ة منه داد هائل وق أع ه نف تج عن ا ن د . المراعي مم ان ع ة وآ ي أنظم ر ف ة أآب ات النافق د الحيوان

ي       اآن الت ا األم ارت عليه دما انه دواجن عن اموس وال ية والج ت الماش ث نفق ة حي ة الثابت الزراع



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 دراسات الحالة 

 

219 

وآانت الماشية المتبقية ذات قيمة آبيرة للناجين، حيث وفرت مصدرًا هامًا للحليب لفصل  . تؤويها
اة مالجئ   واستجابة لهذه . الشتاء وحافظت على الثروة المتبقية  الحاجة، قدمت منظمة بروك للرع

ئ      اء المالج ة لبن وارد واألراضي المتاح ت الم ث آان ة، حي ن الفردي دًال م ات ب ة للحيوان مجتمعي
شتاء                         اء ال ات أثن د من الحيوان ة المزي ة حماي ي إمكاني ة يعن محدودة وبذلك آان وجود مالجئ عام

بعض      وتم تشجيع األشخاص الذي . بالقدر المتاح من الموارد ة من بعضهم ال ى مقرب ن يعيشون عل
م   .  حيوانًا٣٠على بناء هيكل خشبي آبير بما يكفي إليواء الماشية الخاصة بعدة أسر وحتى  وقد ت

 . تقديم الدعم الفني واألغطية البالستيكية والمسامير وألواح الحديد المموج ليستكملوا بناء المأوى
ق                ووقع االختيار على المستفيدين من خالل ال        دًا عن الطري ة والمسح بعي اء القري تحدث مع زعم

وعتهم،     . للعثور على األآثر استضعافًا وحاجة أوى مع مجم وإذا لم يتمكن األشخاص من بناء الم
ات في     . فإن منظمة بروك تقدم لهم الدعم ة للحيوان وآان األفراد مترددين في بناء مالجئ مجتمعي
ية       لذل . البداية خوفًا من انتشار األمراض ة صحية للماش روك تطعيمات ورعاي ة ب ك وفرت منظم

ة الصحية     ذا     . قبل تجمع الماشية معًا، لضمان عدم انتشار األمراض وتحسن الحال د أضاف ه وق
ة         وفير العمال ك إجراًء لت ان ذل ية حيث آ ة الماش د   . المشروع فائدة اشتراك السيدات في رعاي وبع

در روك الت ة ب رت منظم شروع وف ذا الم اء ه ا انته ات وتربيته صحية للحيوان ة ال ى الرعاي يب عل
ة في المجتمع لتحسين صحة                      للسيدات ثم قدمت تدريبًا رسميًا للعاملين في مجال الصحة الحيواني

  .الحيوانات على المدى الطويل

  :المصدر

Julia Macro, The Brooke, pers. com. 

  توفير الماشية :٩الفصل 

  عان باستخدام التحويالت النقدية، آينياإعادة توزيع القط :١-٩دراسة الحالة 

داد     ٢٠٠٥عانت مقاطعة ايسيولو في الوالية الشرقية بكينيا من جفاف حاد عام        وق أع ه نف تج عن  ن
وبعد فترة طويلة من األمطار  . آبيرة من الماشية وارتفاع معدالت سوء التغذية الحاد بين الرضع

ل  سان -في إبري ايو/ني ام  -م ار ع رت منظ٢٠٠٥أي رة   ، وف ديًا لم دا تحويًال نق ال آن ذوا األطف ة أنق م
 .  مجتمعًا محليًا٢٢ عائلة في ٧٥٠لحوالي )  دوالر تقريبًا٤٩٠( شلن آيني ٣٠٠٠٠واحدة بمبلغ 

ارهم                   ات من اختي ان بحيوان وآان المقصود من هذه األموال مساعدة األسر في إعادة توزيع القطع
لك الحصول على بعض األموال للوفاء باالحتياجات  أو االستثمار في استخدامات منتجة بديلة وآذ    

  .الملحة

وال،                   ع األم وفي المتوسط، لم تتغير أسعار الماشية في األسواق المحلية بدرجة آبيرة نتيجة لتوزي
ة في الطلب        ادة المفاجئ سبب الزي ى    . بالرغم من أن الباعة حاولوا فرض أسعار باهظة ب د تبن وق

مل مع محاولة إحداث التضخم، بما في ذلك الشراء آمجموعات لها المستفيدون طرقًا متنوعة للتعا
  .ممثل والسفر إلى أسواق بعيدة وتأخير عمليات الشراء

ى                  وتم إجراء تقييم بعد سبعة أشهر من التوزيع، توصل إلى أن المشارآين فضلوا التدخل القائم عل
ا يمكن           األموال ألنه منحهم خيار شراء الحيوانات التي يريدونها والقيام         د عم  بمراقبة للجودة  تزي

اتهم          .القيام به مع اإلمداد العيني للماشية ى احتياج وال عل اق بعض األم شارآين بإنف ا سمح للم آم
ية         % ٨٥وقد تم إنفاق    .  األخرى ى الماش الي عل ية    –من األموال في اإلجم نم والماش اعز والغ  الم

شاء        % ١٥ وقد تم تقسيم نسبة   .  بشكل رئيسي إلى جانب بعض الحمير      ل إن الباقية بين أغراض مث
ة   ال التجاري ي األعم تثمار ف أوى واالس ة    /الم ة البيطري ديون والرعاي داد ال سيطة وس ارة الب التج
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ات في     . والرعاية الصحية والتعليم والغذاء وقد ارتفع حضور األطفال في المدارس، خاصة الفتي
  .دينالمرحلة الثانوية، بين المستفيدين مقارنة بغير المستفي

اجين   % ١١وقد استهدف البرنامج  ع المحت ى جمي ولكن   . فقط من العائالت، وهو بذلك لم يصل إل
ل من               دد أق ر لع ة أآب تم ربط ذلك بتوفر األموال وتم االتفاق على أنه من األفضل توفير مبالغ مالي

  .األفراد بدًال من توزيع األموال المتاحة بصورة ضعيفة على جميع المحتاجين

ب د س ذائي متواضعاً  وبع ن الغ ى األم أثير عل ان الت وال، آ ع األم ن توزي هر م سن  . عة أش د ح فق
ب، إال               ى الحلي المستفيدون من تنوع نظامهم الغذائي، خاصة بسبب زيادة القدرة على الحصول عل

 ٧ إلى ٥وبناء على نمو القطعان في أول  . أن اعتمادهم على المعونة الغذائية لم يقل بدرجة آبيرة
، آان من المقدر أن )للغنم% ٢٥للماعز وأآثر من % ١٦للماشية وأآثر من % ٣أآثر من (أشهر 

ا يحدث في                امين، وهو أسرع مم ذائي خالل ع تصبح القطعان آبيرة بما يكفي لضمان األمن الغ
دخل    د            . حالة عدم وجود ت ى المدى البعي امج سيكون واضحًا فقط عل ائي للبرن أثير النه ولكن الت

  .وسم الجفاف التالي عندما تخضع مرونة العائالت المستفيدة لالختباروخاصة خالل م

  :المصدر

O’Donnell, M. (2007) ‘Cash-based emergency livelihood recovery 
programme, Isiolo District, Kenya’, project evaluation draft report, Save 
the Children, Nairobi; Croucher, M., Karanja, V., Wako, R., Dokata, A. 
and Dima, J. (2006) ‘Initial impact assessment of the livelihoods 
programme in Merti and Sericho’, Save the Children, Nairobi. 

  توزيع الماشية آإستراتيجية للتأهب للجفاف :٢-٩دراسة الحالة 

ورو في     يقوم االتحاد اللوثري العالمي لإلغاثة بإدارة مشر      ة داآ وع بقاء وتعافي الرعاة في مقاطع
يم األساسي      ساهمة في التعل د   . (CEB)النيجر مع إحدى المنظمات الشريكة، وهي منظمة الم وق

ة في                           ة الغذائي ق باإلغاث ة المتعل المي لإلغاث وثري الع اد الل دخل االتح د ت تم البدء في المشروع بع
ام    حاالت الطوارئ أثناء أزمة الغذاء في النيجر        دى       ٢٠٠٥ ع ة والتأهب ل ادة المرون  من أجل زي

شة مع المجتمعات     . المجتمعات المحلية المتأثرة لمواجهة الجفاف والمجاعة في المستقبل وبالمناق
سية  ٤المحلية في مقاطعة داآورو، تم تحديد  دخالت رئي ة       : ت ذاء؛ وتنمي وك الغ ية؛ وبن داد الماش إم
ع               مواضع تواجد المياه؛ والمنتديات المجت     ي في جمي شارآة المجتمع المحل سهيل م ة لت معية المحلي

ة             جوانب المشروع والتعامل مع قضايا معينة مثل النزاع بين مجتمعات الزراعة والرعي والتوعي
  .حول الحقوق

شارآي  م   . وقد تم تصميم المكونات المختلفة للمشروع وتخطيطها من خالل منتدى التخطيط الت وت
ستقبلي            إعطاء األولوية لنشاط توز    اف الم يع الماشية في مجتمع الرعاة الرحل استجابة لخطر الجف

ام  ة ع د مجاع ن   . ٢٠٠٥بع رة م ة آبي ًا بمجموع اف جنوب ات الجف ي أوق ال ف سافر الرج حيث ي
صغيرة    ان ال سن بالقطع ار ال سيدات وآب ف ال ا تتخل ي، بينم ن المراع ًا ع ية بحث دما  . الماش وعن

صول يتم التخلص منها هي القطعان الصغيرة التي ترعاها تنخفض الموارد، تكون أول مجموعة أ
ة األمن            . السيدات ا وحماي ذه األصول وبنائه تبدال ه ة الحاجة الس وقد حددت المجتمعات المحلي

  .الغذائي للسيدات والمساعدة في حماية األصول المكونة من القطعان الكبيرة من للبيع
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ذلك يكون عدد    ويعتبر هذا النشاط تدخًال للتأهب للجفاف ول    يس محاولة إلعادة توزيع القطعان، وب
نم                    .  القطعان المشارآة قليًال نسبياً    زيج من الغ ى الم نم عل ة للغ ي أولوي د أعطى المجتمع المحل وق

  . والماعز الذي اقترحه المشروع في البداية؛ حيث إن المجموعة األولى لها سعر أفضل في السوق

سمى       وآان مكون توزيع الماشية مستندًا       تم    habbanayeإلى آلية تقليدية إلعادة التوزيع ت حيث ي
 .منح الحيوانات للمستفيدين الذين يحتفظون بأول ساللة وينقلون الحيوانات األصلية للمستفيد التالي

نم واحد و         ي ذآر غ ستفيد أول اث ٤وبناء على اقتراحات المجتمع المحلي تلقي آل م م    .  إن د ت وق
تنادًا       مستفيد من ٢٠٠تحديد أول    ي واس ايير المجتمع المحل ى مع  خالل مجتمعاتهم المحلية بناء عل

ر  ستويات الفق ى م ت     . إل ساللة ونقل ى ال ستفيدين عل ن الم ى م ة األول ى اآلن حصلت الدفع وحت
  .الحيوانات األصلية إلى الدفعة الثانية من المستفيدين

تي آان لدى الكثير منهن ما بين     وآان تأثير المشروع حتى اآلن هو أن السيدات المستفيدات، والال         
ديهن               ٣٠ و ٧ اف، أصبح ل ل       ٤ قطيع صغير في السابق، والتي فقدنها في الجف ى األق ات عل  حيوان

ة    سنوات القادم اثر خالل ال ات التك ذه الحيوان ن له ة حدوث ضائقة أو يمك ي حال ا ف نهن بيعه يمك
ية ادة أصول الماش شكل  . لزي ات ي ع الحيوان إن توزي ر، ف ى آخ االت "بمعن صندوق طوارئ لح

  .بالنسبة للسيدات الفقيرات" الجفاف

ة       (ويتم إآمال نشاط توزيع الماشية بمبادرات لتنمية المياه وبنوك الغذاء            ) ٦٫٦راجع دراسة الحال
  .والتي تساعد على الحفاظ على حياة الماشية وبذلك تحمي األصول

  :المصدر

Lutheran World Relief Pastoralist Survival and Recovery Program 
(ARVIP) Proposal (2005); ARVIP Baseline Survey; Mid-Term Visit 
Report by John Burns, Tufts University, December 2006; Evariste 
Karangwa, Meghan Armisted and Mahamadou Ouhoumoudou, LWR, 
pers. comms. 

  رمعارض الماشية في النيج :٣-٩دراسة الحالة 

و ين يوني ا ب رة م ي الفت ران /ف و٢٠٠٥حزي ران / ويوني ن ٢٠٠٦حزي شمالي م ، تعرض الجزء ال
الرعي              ة وتعمل ب ة رعوي ية      -مقاطعة داآورو في النيجر، وهي منطق الزراعة، لخسائر في الماش

ية   % (٦٠تصل إلى  ا من الماش ذا المستوى من الخسائر        ).أآثره د يتطلب ه ًا   ٣٠وق ًا تقريب  عام
سي       . لقطعان لتصل إلى مستواها قبل األزمةإلعادة بناء ا دخل الرئي ية مصدر ال ل الماش حيث تمث

سكان  ة         . وقد يكون الوحيد لهؤالء ال ي منظم سفام وشريكها المحل ة أوآ د تبنت منظم  ARENوق
ات      د حصل    . مبادرة للمساعدة في إعادة بناء أصول الماشية من خالل نظام معارض الحيوان وق

ارهم      ٣٦٠الت قيمتها    مستفيد على إيصا   ١٥٠٠ ات من اختي ية،  ( دوالر من أجل شراء حيوان ماش
ة  ) غنم، ماعز، حمير  من التجار المحليين وآبار أصحاب الماشية المشارآين في المعارض الثماني

اير         ر    /التي تم تنظيمها في الفترة من ين ى فبراي اني إل انون ث ك،    .  ٢٠٠٦شباط  /آ ى ذل باإلضافة إل
د حصلوا                ولتجنب قيام المستفيدين   اء باالحتياجات الملحة، فق  ببيع الحيوانات التي تم توزيعها للوف

ى  دًا٣٠عل شروع  .  دوالر نق ع م شراآة م ارض بال د المع م عق د ت ديره  (PROXELوق ذي ت ال
ة         ي منظم ى    )KARKARAمنظمة بيطريون بال حدود بلجيكا والشريك المحل ذي أشرف عل ، ال

م شراؤها    التفتيش الصحي على الحيوانات قبل إدخ ي ت ات الت  .الها إلى المعارض وتطعيم الحيوان
م              PROXELآما تعاقدت منظمة أوآسفام مع       ي ت ات الت دة للحيوان  للقيام بمتابعة في منتصف الم
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ات                       ة بالتقني ائي والتوعي امج الوق يما من خالل البرن ستفيدين، ال س ي للم توزيعها وتقديم الدعم الفن
  . الجديدة في تربية الماشية

ادة    . مرور عام أآد تقييم البرنامج على أهمية هذه المتابعة لنجاح البرنامجوبعد  دل زي فقد آان مع
 حيوانًا من خالل المعارض، وهو ما يعني بهذا المعدل من ١١٤٧٦حيث تم شراء  %:٧٤القطيع 

ما الشراء للحيوانات، ب/وآان معدل البيع.   رأس تقريبًا بعد عام واحد٢٠٠٠٠النمو قطيع آامل به 
ي، شديد االنخفاض     اعز (في ذلك البيع واالستهالك المنزل نم %٠٫٤ :الم ا   %)٠٫٦ :، الغ ، وهو م

ائج      . يتماشى مع أهداف المشروع الذي رآز على إعادة بناء القطعان ين النت ط الُمَقيِّمون ب وقد رب
ستفيدة         ة الم دم للمجتمعات المحلي دريب المق ة والت ة البيطري ة والمتابع ا   . اإليجابي ادة   آم وحظ زي ل

  .الطلب في المجتمعات المحلية المستهدفة على الخدمات البيطرية للماشية األخرى نتيجة للبرنامج

  :المصدر

Oxfam GB/VSF-B (2007) ‘Rapport d’activité. Opération de reconstitution 
du cheptel, 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. 

  إسهامات المجتمع المحلي في إعادة توزيع القطعان :٤-٩دراسة الحالة 

ام         ال ال         ٢٠٠٦استجابة للجفاف في القرن اإلفريقي ع ذوا األطف ة أنق دة    ، قامت منظم ات المتح والي
.  بإعادة توزيع القطعان في مقاطعات مختارة بأقاليم أوروميا واألقاليم الصومالية في جنوب إثيوبيا         

ستفيدين        " إمداد الماشية "وآان تصميم النشاط يدور حول آليات        التقليدية فيما يتصل باستهداف الم
  .وأعداد الحيوانات التي يتم توفيرها

مستهدفة مناطق تأثر فيها السكان، الذين يغلب عليهم الطابع الرعوي، وآانت المقاطعات الخمس ال
رة    اف بدرجة آبي ادرة في            . بالجف شارآة في المب ا الم ي يمكنه ة الت د المؤسسات المحلي م تحدي وت

ستفيدين       ار الم ي اختي يًا ف ت دورًا أساس د لعب ومالي وق ا ص ا وديجودي ة بوران ات المحلي المجتمع
وبناء على هذا النظام  . بوسا جونيفارانا يطلق على إمداد الماشية التقليدي وفي بو . وإدارة النشاط

ل عن خمس   ا يق ه م ى لدي ارة ويتبق زاع أو اإلغ اف أو الن ة للجف يته نتيج د ماش يحق ألي راع يفق
بقرات االستفادة وله الحق في المطالبة بخمس بقرات بحد أدنى من قبيلته لكي يستمر في ممارسة                 

  .آما يوجد في ديجوديا صومالي نظام مشابه إلعادة التوزيع العرفي للماشية . امالرعي في النظ

ية                    اعز، حيث أن الماش الغنم والم ار ب وتقوم منظمة أنقذوا األطفال الواليات المتحدة باستبدال األبق
ام          صمود أم ى ال الصغيرة لها معدالت تكاثر مرتفعة آما أنها مفضلة بدرجة أآبر نظرًا لقدرتها عل

ال   . وف الجفافظر وتم االتفاق عند الحوار مع المجتمع المحلي على أن تقدم منظمة أنقذوا األطف
وحيوان تحميل واحد لكل مستفيد وأن يقدم المجتمع        ) يشمل ذلك ذآر أو اثنان    (ماعز  / غنم ٢٠-١٥

ة          ية التقليدي داد الماش ة إم دد من خالل آلي ي نفس الع ية      .المحل الي للماش دد اإلجم ر الع الحد  ويعتب
ا في               األدنى لحجم القطيع للعائالت ذات األولوية في االستهداف والتي فقدت معظم ماشيتها أو آله

  .الجفاف

سات      ي مؤس دة وممثل ات المتح ال الوالي ذوا األطف ين أنق شترآة ب صورة م شاط ب ت إدارة الن وتم
ادرة ة المب ي بداي دها ف م تحدي ي ت ة الت ات المحلي ر  . المجتمع شرف الطرف األخي راء وي ى ش عل
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ذوا       .  الماشية وآذلك تحديد العائالت المستفيدة وإدارة إسهام المجتمع المحلي         ة أنق وقد قامت منظم
  .األطفال بتطعيم وعالج معظم الماشية قبل توزيعها

ع        ال م ذوا األطف ة أنق ا منظم ي وفرته ية الت داد الماش نفس أع ي ل ع المحل ديم المجتم ح تق د نج وق
الي      ح :المستفيدين في مقاطعتين ي بإجم ان    ١٣٦٤يث أسهم المجتمع المحل اعز وآ نم وم  رأس غ

م        ي ت ات الت ن الحيوان ضل م ودة األف ية ذات الج وفير الماش رون بت ي يفتخ ع المحل راد المجتم أف
راؤها سببين        . ش ًا ل ل نجاح ي أق ع المحل هامات المجتم ت إس رى آان ستهدفة أخ اطق م ي من وف
ائالت        أوًال، آانت آثار الجفاف أآثر ا . رئيسيين ة وآانت الع شارًا في بعض المجتمعات المحلي نت

أآثر فقرًا وترددت المؤسسات المحلية في دفع أبناء قبائلها لإلسهام حيث عانى جميعهم من خسائر 
ة        . في الماشية أثناء الجفاف ديم اإلسهامات نوعي ي لتق راد المجتمع المحل وثانيًا، عكس استعداد أف

شري  ة ال ة بالوآال رة العالق ى    --كة وفت ائم عل ة الق شاط التنمي ابي لن اريخ إيج اك ت ان هن دما آ  فعن
المجتمع المحلي تم الحصول على اإلسهامات بنجاح مقارنة بالمناطق األخرى التي آانت الروابط             

  .بالوآالة الخارجية فيها أقل في المدة أو لم تتطور العالقة بصورة آافية

واليات المتحدة أن تقديم نفس اإلسهامات من المجتمع وبشكل عام، تستنتج منظمة أنقذوا األطفال ال
ة         ر محلي المحلي يمثل مقاربة مفيدة يمكن أن تكون مالئمة على نحو خاص في سياق الجفاف األآث
في المستقبل، خاصة في المناطق التي توجد فيها عالقة قوية بين الوآالة العاملة والمجتمع المحلي 

  .محلي قد تضرروا من الجفاف بنفس الدرجةوعندما ال يكون أفراد المجتمع ال

  :المصدر

Gebru, G. (2007) ‘Documentation of the Save the Children-USA 
Restocking Implementation Program in Somali and Oromia Regional 
States’, Save the Children USA, Addis Ababa. 

  ل باآستانتوزيع الماشية بعد زلزا :٥-٩دراسة الحالة 
  

 في باآستان بفترة قصيرة وبعد االستجابات األولية مثل توزيع الغذاء ٢٠٠٥بعد زلزال عام 
والخيام واألغطية، بدأ الصليب األحمر األلماني نشاطًا لتحسين الوضع الغذائي لألطفال في 

 المستهدفة وآانت العائالت . العائالت المتأثرة بالزلزال من خالل توفير بقرة تدر الحليب وعجل
هي العائالت التي فقدت جميع حيواناتها في الكارثة أو العائالت المستضعفة مثل العائالت التي 
تعولها السيدات أو العائالت الفقيرة التي يوجد بها أآثر من أربعة أطفال والتي لم تمتلك ماشية 

فيدين، بما في ذلك وتم تكوين لجان على مستوى القرية لإلشراف على اختيار المست . فيما سبق
وتم التحقق من  . ممثلون من الشيوخ والطوائف المختلفة والسيدات والزعماء الدينيين والمدرسين
  .اختيار المستفيدين من خالل الزيارات الميدانية والمناقشات مع المجتمع المحلي

 
التغذية والتربية وقبل توزيع الماشية، تلقى المستفيدون تدريبًا على إدارة الماشية، بما في ذلك 

وتم اختيار سالالت وأنواع معينة من الماشية بناء على معايير متفق عليها  . والصحة الحيوانية
وقام متعهدون محليون  . مثل القدرة على التكيف مع الطقس البارد وإنتاج الحليب والحجم والعمر

 الضرع والقراد وتم بتوريد األبقار، التي قام الصليب األحمر بفحصها وعالجها من التهاب
  .وتم استخدام نظام قرعة للتوزيع الفعلي لألبقار على المستفيدين . تطعيمها وتطهيرها قبل التوزيع

 
المجتمع في آل قرية واستمر التدريب  في الحيوانية الصحة مجال في آما تم تدريب العاملين

 مجال الصحة الحيوانية ووضعت خطط لربط العاملين في .لتجديد المعلومات خالل مدة المشروع
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في المجتمع بخدمات بيطرية حكومية محددة في المستقبل مثل التلقيح االصطناعي وبرامج 
  .الثيران
  :المصدر

Matthew Kinyanjui, ICRC, pers. com. 
 

  البت ضد توزيع الماشية عقب زلزال باآستان :٦-٩ دراسة الحالة
  

الث مقاطعات في أزاد وجامو وآشمير  ضرب زلزال قوي ث٢٠٠٥تشرين أول / أآتوبر٨في 
وأخذت منظمة األغذية .  وخمس مقاطعات في اإلقليم الحدودي الشمالي الغربي في باآستان

على عاتقها مراجعة مكون الماشية لدعم برنامج الحكومة قصير األمد للتعافي ) الفاو(والزراعة 
دف هو صياغة إستراتيجية لألشهر وآان اله.  ٢٠٠٦حزيران -يونيو/أيار-وإعادة التأهيل في مايو

لحالة " أفضل التقديرات"ووضعت المراجعة  . الستة األولى في مرحلة التعافي قصيرة األمد
  . وقد تم تلخيص الحالة آما يلي .العرض والطلب على الغذاء في المقاطعات المتأثرة

 
ذاء   المقاطعة ى غ ب عل الي الطل إجم

 الماشية
ذاء   رض غ الي ع إجم

 الماشية
 )العجز(ائض الف

ة     ة الممثل ن الطاق اجول م * ميج
  )مليون(

ة    ن الطاق اجول م ميج
 )مليون(الممثلة 

ة    ن الطاق اجول م ميج
 )مليون(الممثلة 

    :أزاد جامو وآشمير
 ٢١٩٩ ٧٥٦٠ ٥٣٦١ مظفر آباد

 (٩٣١) ١٧٥٧ ٢٦٨٨ باغ
 (1787) ٣٣٠٦ ٥٠٩٢ روالآوت

اإلقليم الحدودي الشمالي 
 :الغربي

   

 (٢٢٤٢) ٧٠٩٦ ٩٣٣٩ مانسهرة
 (٢١٦٥) ١٨٧١ ٤٠٣٧ بتغرام
 (١٩٧) ٢٩٠١ ٣٠٩٧ شنغلة

 (٣٠٠٣) ٣٣٣٦ ٦٣٣٩ أبوت أباد
 (٨٦٠) ١١١٠٣ ١١٩٦٢ آويستان

  .ميجاجول من الطاقة الممثلة* :مالحظة
  

الرغم  ) أزاد جامو وآشمير(وبعد الزلزال آانت مقاطعة مظفر آباد   تمتلك فائضًا آبيرًا في الغذاء ب
والتي لم يحدث في أي منهما ) اإلقليم الحدودي الشمالي الغربي(مقاطعتّي شنغلة وآويستان من أن 

. خسائر في الحيوانات، آان بهما توازن معقول بين الطلب على الغذاء وموارد الغذاء المرتبطة به
  .وآان هناك عجز آبير في الغذاء في المقاطعات األخرى 
 

رت منظم   ائج، غي ذه النت ى ه اء عل ة وبن ة والزراع او(ة األغذي داد  ) الف لية إلم ا األص ن خطته م
الماشية للعائالت المتأثرة ورآزت انتباهها بدًال من ذلك على دعم الماشية المتبقية من خالل توفير 

شتوي  ذاء ال ات ) ٧-٢٠٠٦(الغ ة صحية للحيوان ات ورعاي أوى للحيوان ن   . وم رغم م ى ال وعل
ة        الشواغل التي تم التعبير عنها فيما ي       سع القائم االت الت تعلق باستدامة موارد الغذاء، فمن بين الوآ

يم                      ثالث عشرة في اإلقل االت ال شمير والوآ بالتنفيذ التي توفر المساعدة للماشية في أزاد جامو وآ
  :الحدودي الشمالي الغربي
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 منهم إلى توفيرهم للمجترات الكبيرة؛% ٢٧أشار  •
 رة؛منهم إلى توفيرهم للمجترات الصغي% ٣٣أشار  •
 منهم إلى توفير المجترات الكبيرة والصغيرة؛% ٣٣أشار  •
 .منهم الدعم إلسهامات الماشية فقط% ٧يوفر  •

  :المصدر
Simon Mack, FAO, pers. com. 
 

  توزيع الماشية بعد الزلزال في إيران :٧-٩دراسة الحالة 
 

ا  ٦٫٤، ضرب زلزال بلغت شدته ٢٠٠٣آانون أول   /في أواخر ديسمبر   ى مقي ر   درجة عل س ريخت
ر من    . مقاطعة بم في محافظة آرمان في جنوب إيران ة     % ٧٠وانهار أآث اني في المدين من المب

ا خالل    رى المحيطة به ر من  ١٥والق ي أآث ة ولق الغ عددهم  ٤٠٠٠٠ ثاني ة الب  من سكان المنطق
تفهم١٣٠٠٠٠ سمة ح ى   .  ن ز عل م ترتك ي ب شون ف ذين يعي سكان ال ة ال بل عيش أغلبي وآانت س

تكمال   /لتمر و زراعة ا  أو العمل الزراعي، ولكن احتفظ الكثير منهم بأعداد قليلة من الحيوانات الس
اعز       نم والم ية والغ ة ودخولهم، خاصة الماش ًا       . إمداداتهم الغذائي رًا مهم ية أم ة الماش ر تربي وتعتب

ا ظل  وبينم . للمزارعين األآثر فقرًا الذين يمتلكون قطعة أرض صغيرة أو ال يمتلكون أية أراض
سبة         زال بن سبب الزل ية ب سائر الماش درت خ ليمًا ق ر س ل التم ية و% ٣١نخي نم % ٢٦للماش للغ

ا              . والماعز ازل مالآه القرب من من سيطة ب ات موجودة في مالجئ ب ذه الحيوان وآانت معظم ه
اني       ارت المب دما انه ا عن ر منه م سرقة         . ونفق الكثي ا ت زال بينم رًا عقب الزل وهرب بعضها ذع

  .خر أو بيعها للوفاء باالحتياجات الملحة للنقودالبعض اآل
 

 بتصميم  (ACF-Spain)أسبانيا -واستجابة لهذه الخسائر قامت منظمة العمل على مكافحة الجوع      
اعز مع            ذاء        ٣٠٠مشروع لتوزيع الماشية لتوفير رأسين من الم شعير ( آجم من الغ ـ   ) ال  ١٢٠٠ل

ة 17نطقة بم والبالغ عددها أسرة مستضعفة في القرى المتأثرة بالزلزال في م ان الهدف    .  قري وآ
ى         ذلك الحصول عل ى الحليب ألسرهم وآ من المشروع هو دعم العائالت المستهدفة للحصول عل

رهم من    .دخل إضافي واستهدف المشروع األسر الفقيرة التي فقدت ماشيتها، خاصة األرامل وغي
ة          األشخاص المستضعفين، ولكن معايير االختيار تطلبت أن ي        رة في تربي ستفيدين خب كون لدى الم

وتم تنفيذ  . الغنم والماعز وإمكانية الوصول إلى مأوى مناسب للحيوانات لضمان استدامة المبادرة
ة     اون مع المجالس المحلي ة        . اختيار المستفيدين والتوزيع بالتع شبكة البيطري د مع ال م التعاق د ت وق

يم ضد           اإليرانية لتقديم الخدمات البيطرية للماشية       التي تم شراؤها قبل التوزيع، ويشمل ذلك التطع
  .التسمم المعوي والتطهير والقضاء على الديدان وتوفير المكمالت المعدنية والفيتامينات

 
ـ       اعز إحداها من         ١٢٠٠وتلقت آل أسرة من األسر ال اث الم ستهدفة رأسين من إن ستفيدة الم  الم

زيج   (ساللة محلية واألخرى من ساللة راشتي         ة            م ستانية عالي ساللة الباآ ة وال ساللة المحلي من ال
نم،   .  آجم من الشعير للغذاء٣٠٠باإلضافة إلى ) الجودة وآانت الخطة األصلية تقتضي توزيع الغ

ر                             ذيتها أآث ين؛ حيث إن تغ ستفيدين المحتمل شات مع الم د مناق اعز بع ى الم ك إل ر ذل ولكن تم تغيي
نم        سهولة وتتطلب رعاية مكثفة أقل وتنجب عد  وق الغ رة حمل يف صغار في آل م ا   . دًا من ال آم

اقتضت الخطة األصلية آذلك توزيع الحيوانات الحبلى ولكن ثبت أن ذلك أآثر صعوبة من الناحية 
م                         ي ت اعز الت ن الم ا ُيَمكِّ زال م ا من الزل د نج اعز ق ًا من ذآور الم اللوجستية وتقرر أن عددًا آافي

  .د التوزيعتوزيعها من التناسل بصورة سريعة بع
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ع    د التوزي د بع ر الرص د أظه ع  (وق ال التوزي ن اآتم ين م بوع أو اثن رور أس د م ة ) بع أن األغلبي
ارة       ساللة المخت ستفيدين راضون عن ال ع   %) ٨٤(العظمى من الم ة التوزي د   %). ٨٧(وعملي وق

 ٦اء  عائلة للسرقة وتم بيع آخر، بينما تم إعط        ٧٠تعرض رأس ماعز واحد من العينة المكونة من         
 من المستفيدين يحلبون أنثى ماعز ٩وآان  . لألقارب لرعايتها نتيجة لالفتقار إلى المأوى المناسب

  .  عائلة بتزويج ماعزها بتيس٢٧واحدة بالفعل وآانت عائلتان تحلبان رأسين من الماعز وقامت 
 

سرد         اموا ب اتهم، ق ى حي ية عل ع الماش شروع توزي أثير م ن ت ستفيدين ع ؤال الم د س د وعن للفوائ
اج الحليب والصوف     (االقتصادية   رًا لتناسل                  -إنت ان الوقت مبك ة حيث آ د محتمل ًا فوائ ر غالب تعتب

شطة                (آما أآدوا على الفوائد النفسية      ) الماشية دافع لالشتراك في أن ادة ال ال وزي سلية األطف ثًال ت م
ة ب          ). أخرى  شطتهم المتعلق تئناف أن ال فرصة اس شعور إيجابي حي م ب ع معظمه د   وتمت ية بع الماش

  .فقدان بعض حيواناتهم أو آلها في الزلزال
 

  :المصدر
ACF-Spain (2004) ‘Livelihoods Recovery Project (Livestock 
Distribution)’, ACF-Spain, Bam, Iran; Leguene, P. (2004) ‘Evaluation 
Report: Restoration of the livelihood and longer-term food security for 
the earthquake-affected farmers and agricultural labourers in Bam, South-
East Iran, Project implemented by ACFUK and ACF-Spain, London. 
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   مسرد المصطلحات١ملحق 
ل غرضًا و            :تحميل الراجع ودة             استخدام الشاحنات أو غيرها من المرآبات التي تنق ة الع دًا لحمل غرض آخر في رحل ثًال يجلب(اح م

 ).تجار الماشية غذاء الماشية إلى إحدى المناطق قبل نقل الماشية التي تم شراؤها من المنطقة
ائالت) جزء من إطار سبل العيش       ( :األصول المادية راد والع ستخدمها األف ي ي ات الت وى والعالق ارات والق زات والمه وارد والتجهي الم

 .بشرية وطبيعية ومالية ومادية واجتماعية : ويتم تصنيفها آما يلي . بعة سبل عيشهملمتا
ى قطاعات .مبادرة دولية جديدة لتسهيل التعاون بين الوآاالت اإلنسانية لالستجابة لحاالت الطوارئ   :النهج التكتلي ل عل ويرآز التكت

ة  ددة لإلغاث ذاء (مح صحي والغ صرف ال اه وال ل المي خ...مث ة مخصصة ) إل ود وآال ع وج سية"م ة رئي تخضع" وآال
 .لمساءلة بقية أعضاء التكتل وتقوم بتطوير إستراتيجية مشترآة للتنفيذ

في درجة الحرارة المطلوبة أثناء التخزين والنقل من خالل  استخدام الثالجات) أو البشرية (االحتفاظ باألدوية البيطرية     :سلسلة التوريد البارد
 .دة المتنقلة على سبيل المثالوالصناديق البار

  :نموذج يقسم الجفاف إلى أربع مراحل يمكن تعريفها آما يلي :إدارة دورة الجفاف
  تأخر األمطار أو موسم أمطار ضعيف وقصير وال يتم تجديد المراعي وموارد المياه :مرحلة التحذير
)ب في االرتفاع وتبدأ أسعار الماشية في االنخفاض  مثًال تبدأ أسعار الحبو(تحرآات مبدئية في األسعار  :مرحلة اإلنذار

  أمطار ضعيفة وتبدأ موارد المياه والرعي في النضوب/وال توجد أمطار
دأ :مرحلة الطوارئ اه والمراعي والترحال وال توجد أمطار أو تب وارد المي تحرآات ضخمة في األسعار ونضوب م

سبب المرض لإل       (األمطار في الهطول للتو      داداتوهو ما قد ي ى اإلم ؤثر عل ي ت ل الت ى النق ود عل ية والقي سان والماش ن
  )الغذائية

افى المراعي :مرحلة التعافي وب في االنخفاض وتتع تبدأ الماشية في التعافي وتتحسن أسعار الماشية وتبدأ أسعار الحب
 .وموارد المياه

 . بآخربيع الحيوانات للتجار أو إزالتها من القطيع بشكل أو :شراء الماشية/بيع
ة         " نموذجية"اختيار مجموعة تمثيل     :الجمع المخطط للعينات ى خصائص معين اء عل اف أو أصحاب(بن أثرين بالجف ية المت ثًال أصحاب الماش م

 ).الماشية من السيدات أو سكان قرية متأثرة بالفيضان
 مراحل٣ويمكن تقسيمها إلى  . والفيضانات وأمواج تسوناميآارثة تحدث فجأة وأحيانًا بدون سابق إنذار، مثل الزالزل :حالة الكوارث المفاجئة

 األيام-التعافي المبكر الفترة التي تلي الكارثة مباشرة عندما يكون التأثير شديد القوة ومرحلة -النتيجة المباشرة :رئيسية
شطة االستجاب            ) وربما األسابيع ( دأ بعض أن ي وتب ةالتي تلي الكارثة عندما ينتهي التأثير األول ة الطوارئ ومرحل ة لحال

 . التي قد تستغرق شهورًا أو أعوامًا وخالل ذلك الوقت يتم إعادة بناء الحياة وسبل العيش ببطءالتعافي
سها    ) عادة ما تكون إنسانية   (تقييم العملية    :التقييم اآلني ة نف دة العملي راجع(أثناء التنفيذ من أجل السماح بالمالحظات والتعديل أثناء م

Sandison, 2003 and Herson and Mitchellفي مراجع الفصل الثالث .( 
ى    . الكارثة التي يمكن الشعور بآثارها بالتدريج مثل الجفاف :حالة الكوارث بطيئة الظهور سم إل اف "راجع  ( مراحل  ٤وعادة ما تق "إدارة دورة الجف

 ).فيما سبق
 ).أو العكس(مرض يمكنه االنتقال من الحيوانات إلى البشر ) وانييعرف أيضًا باسم مرض البشر الحي( :المرض حيواني المصدر
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   االختصارات٢ملحق 
ACF مؤسسة العمل على مكافحة الجوع 
AJK أزاد جامو وآشمير 
ALDEF منظمة ترآيز التنمية على األراضي القاحلة 
ARV مضاد للفيروسات الرجعية 
AU/IBAR قية للموارد الحيوانية مكتب البلدان اإلفري-االتحاد اإلفريقي 
CAHW العاملون في مجال الصحة الحيوانية في المجتمع 
CCCM تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات 
CEB منظمة المساهمة في التعليم األساسي 
CP مدني وسياسي 
DFID وزارة التنمية الدولية 
DRR تقليل أخطار الكوارث 
EMPRES  ض واآلفات الحيوانية والنباتية عابرة الحدودلألمرا(نظام الوقاية من الطوارئ( 
EPaRDA جمعية أبحاث وتنمية الرعاة اإلثيوبيين 
ESC اقتصادي واجتماعي وثقافي 
EWS نظام اإلنذار المبكر 
FAO منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
FEWS-NET شبكة أنظمة اإلنذار المبكر بالمجاعة 
FSAU ذائي الصوماليوحدة تحليل األمن الغ 
GIEWS النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر 
HEA مقاربة اقتصاد العائلة 
HPAI  إنفلونزا الطيور(إنفلونزا الطيور عالية اإلمراض( 
ICRC اللجنة الدولية للصليب األحمر 
IDP أشخاص نازحون محليًا 
IPC نسانيةالتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي والحالة اإل 
JEMED شباب في مهمة للمعونة والتنمية 
LWR االتحاد اللوثري العالمي لإلغاثة 
M&E الرصد والتقييم 
NORDA الوآالة الشمالية للتنمية واإلغاثة 
NWFP اإلقليم الحدودي الشمالي الغربي 
OCHA مكتب األمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات اإلنسانية 
OIE ية للصحة الحيوانيةالمنظمة العالم 
PLHIV اإليدز/األشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة 
PRA  يعرف أيضًا بالتعلم والعمل التشارآي(التقييم الريفي التشارآي( 
PRIM الماشيةب في الطوارئ الخاصة اإلرشاداتمصفوفة تحديد االستجابة التشارآية للمعايير و 
SADC الجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي 
SMART الرصد والتقييم القياسي لإلغاثة واالنتقاالت 
USAID الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
VAC لجنة تقييم االستضعاف 
VSF بيطريون بال حدود 
WFP برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة 
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  الشكر والتقدير والمساهمون ٤ملحق 
 

  الماشيةب في الطوارئ الخاصة اإلرشاداتأعضاء فريق تنسيق المعايير و
Rob Allport  :بلجيكا، شرق أفريقيا-بيطريون بال حدود  
Andy Catley  :مرآز فينشتاين الدولي، جامعة تافتس  
Solomon Haile 
Mariam 

 -ذبابة التسي تسي وداء المثقبياتحملة البلدان اإلفريقية الستئصال   : 
  DREA/التنسيق، االتحاد اإلفريقي

Simon Mack  :      دة م المتح ة األم ة، منظم واني والصحة الحيواني اج الحي شعبة اإلنت
  لألغذية والزراعة

Piers Simpkin  :اللجنة الدولية للصليب األحمر  
Cathy Watson  :الماشيةباصة  في الطوارئ الخاإلرشاداتمنسقة المعايير و  

 
  المانحون

 
  مكتب الواليات المتحدة للمساعدة الخارجية في حاالت الكوارث، الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

  
  أوآسفام المملكة المتحدة

  
ة   ة والزراع دة لألغذي م المتح ة األم ايير  (منظم ة للمع وير األداة اإللكتروني م تط ك دع ي ذل ا ف بم

  )الماشيةبالت الطوارئ الخاصة في حااإلرشادات و
  

يمولها االتحاد األوروبي   (مبادرة سياسة الماشية الخاصة بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية          
  )وتديرها منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

  
وارد الحيواني     -االتحاد اإلفريقي  :إسهامات عينية من ة للم دان اإلفريقي م    مكتب البل ة األم ة ومنظم

دولي     شتاين ال ز فين ر ومرآ صليب األحم ة لل ة الدولي ة واللجن ة والزراع دة لألغذي ة (المتح جامع
  بلجيكا وفيت ايد وفيت ورك المملكة المتحدة-وبيطريون بال حدود) تافتس

  
  مؤلفو النقاط المحورية

 
  Cathy Watson :االستجابات القائمة على سبل العيش الخاصة بالماشية

  Cathy Watson :ييم واالستجابةالتق
  Andy Catley : المعايير المشترآة
  Yacob Aklilu :تصفية الماشية

  Andy Catley, David Ward :الخدمات البيطرية
  Peter Thorne : توفير غذاء الماشية

  Peter Thorne :توفير المياه
  David Hadrill, Peter Manfield : مأوى الماشية
  Hélène Berton, Andy Catley : توفير الماشية

  Peter Thorne :تطوير األداة اإللكترونية
  Cathy Watson :محرر التنسيق
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  دراسات الحاالت والقضايا الشاملة واإلسهامات الفنية األخرى

 
Helen Young جامعة تافتس(،مرآز فينشتاين الدولي( 
  الدعم اإلضافي

  
ي اد اإلفريق وا -االتح ة للم دان اإلفريقي ب البل ةمكت اع عرض   :رد الحيواني ي اجتم شارآون ف الم

  ٢٠٠٨آانون ثاني / يناير٢٣المالحظات في نيروبي، 
  

ة المتحدة   ذائي وسبل العيش في حاالت الطوارئ           :أوآسفام المملك شار القطري لألمن الغ المست
لغرب إفريقيا؛ مستشار المياه والصرف الصحي؛ مدير برنامج تورآانا، آينيا؛ المستشار اإلقليمي 
ا؛       امج الرعوي، إثيوبي لألمن الغذائي وسبل العيش في حاالت الطوارئ لغرب أفريقيا؛ مدير البرن

  .مدير البرنامج الرعوي، أوغندا؛ وفريق النشر
  

   لبرامج الماشية في حاالت الطوارئاإلرشاداتاستخدام مشروع  :أوآسفام المملكة المتحدة
  

ة ل اوين البريدي ة العن شاري وقائم ق االست ايير والفري اداتلمع ة اإلرش وارئ الخاص ي الط  ف
  الماشيةب
  

ر        الماشيةب في الطوارئ الخاصة     اإلرشاداتلقد تم تطوير المعايير و     بدعم وإسهامات من عدد آبي
ا       رهم هن ذر ذآ ة بحيث يتع ر للغاي ة      . من األشخاص، وعددهم آبي اوين البريدي ة العن وتتكون قائم

ية بفي الطوارئ الخاصة     اإلرشاداتللمعايير و  ة شارك       ١٧٠٠من حوالي      الماش  شخص ومنظم
ية ب في الطوارئ الخاصة        اإلرشادات   الكثير منهم في تطوير المعايير و      ق       الماش من خالل التعلي

رات في االجتماعات             شارآة الخب ة وم على مسودة المشورة والمالحظات من االختبارات الميداني
ل وغ هامات وورش العم ن اإلس ا م ايير و  . يره شروع المع دم م ادات ويتق وارئ اإلرش ي الط ف

  .بالشكر والتقدير لكل تلك اإلسهامات الماشيةبالخاصة 
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  الماشيةب في الطوارئ الخاصة اإلرشادات استمارة مالحظات المعايير و٥ملحق 
  

ايير و شروع المع اداتيرحب م وارئ الخاصة اإلرش ي الط يةب ف ات الماش  بالمالحظات والتعليق
وسيتم استخدام االستجابات آأساس لمراجعة المشروع   . حول جميع جوانب مطبوعات المشروع

  .في اإلصدارات القادمة
  

  االسم
  المنظمة
  المنصب

  عنوان البريد اإللكتروني
  العنوان البريدي

 
ية ب في الطوارئ الخاصة      اداتاإلرشالرجاء ذآر تعليقات عامة حول المعايير و         الماش

 ):المحتوى، التنسيق، األسلوب(
  
  
 

 :أو مؤشرات معينة/الرجاء ذآر أية تعليقات محددة حول فصول أو معايير و 
  

 
 

 الماشيةب في الطوارئ الخاصة اإلرشاداتما هي تجاربك المتعلقة باستخدام المعايير و 
 :في الميدان؟

 
 
 

 في الطوارئ   اإلرشاداتصول على المزيد من المعلومات حول المعايير و       هل تود الح   
ة         الماشيةبالخاصة   اوين البريدي د      ( أو االنضمام إلى قائمة العن م، الرجاء التأآ ة نع إذا آانت اإلجاب

 :؟)من ذآر تفاصيل االتصال السابقة بالكامل
 
 

ي       د اإللكترون ر البري تمارة عب ذه االس ال ه اء إرس ىالرج -coordinator@livestock : إل
emergency.net   ى د إل ر البري  The LEGS Project, c/o Feinstein : أو عب

International Center, Tufts University, 200 Boston Avenue, Suite 4800, 
Medford, MA 02155, USA  
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