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مقدمة
تشــكل الــروة الحيوانيــة ركيــزة أساســية توفــر 
ســبل كســب العيــش للنــاس يف الكثــر مــن 
األماكــن التــي تعمــل بهــا اللجنــة الدوليــة 
ــا  ــة(، وعندم ــة الدولي ــر )اللجن ــب األحم للصلي
ــاًرا  تندلــع أعــال العنــف، ميكــن أن تخلــف آث
ــاالت  ــبب ح ــن أن تتس ــا. وال ميك ــرة عليه مدم
التــي يطــول  الصدمــة املفاجئــة والضغــوط 
تصبــح  أن  يف  الطويــل  املــدى  عــى  أمدهــا 
املاشــية أقــل إنتاجيــة أو تفقــد قيمتهــا وحتــى 

ــة أو  ــرض للرسق ــد تتع ــل ق ــب، ب ــا فحس موته
ــل.  القت

ــى  ــات ع ــدرة املجتمع ــز ق ــى تعزي ــل ع نعم
بإنتاجيــة  املاشــية  عــى  بالحفــاظ  الصمــود 
املجتمعــات  مــع  ونعمــل  جيــدة.  وصحــة 
والســلطات املحليــة لحايــة الــروات الحيوانيــة 
ــة الحــد مــن األرضار التــي  ــة بغي بالغــة األهمي
ــا  ــة م ــاء أزم ــش أثن ــبُل كســب العي تلحــق بُس
ــا. ــور انتهائه ــاس عــى التعــايف ف وملســاعدة الن
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أنشــطة الرثوة الحيوانية باللجنة الدولية
ــاالت  ــر يف ح ــادات واملعاي ــادئ اإلرش ــع مب نتب
ــة  ــي مجموع ــة، وه ــروة الحيواني ــوارئ لل الط
يف  الحيوانيــة  الــروة  أنشــطة  معايــر  مــن 
الصعيــد  عــى  املقبولــة  اإلنســانية  الرامــج 

العاملــي.

بالنفــع  تعــود  أنشــطة  بــن  يــراوح عملنــا 
ــن  ــطة لتأم ــة وأنش ــى األرس الفردي ــارش ع املب
املحليــة  للمجتمعــات  الرضوريــة  الخدمــات 
بأرسهــا. ونهــدف إىل حايــة املــوارد القامئــة 
ومســاعدة األفــراد عــى الحفــاظ عــى قطعــان 
أو  النــزاع ولرميــم  أثنــاء  الرئيســية  املاشــية 
إعــادة بنــاء مــا دمــر مــن البنيــة التحتيــة 
املتعلقــة بالــروة الحيوانيــة مثــل العيــادات 

حمــالت  وننظــم  النــزاع.  بعــد  البيطريــة 
ــة يف  ــاء القــدرات املحلي ملكافحــة األمــراض وبن
مجــال الرعايــة البيطريــة للحيلولــة دون انهيــار 

البيطريــة األساســية. الخدمــات 

للاشــية  واملــأوى  وامليــاه  األعــالف  نوفــر 
ــزاع  ــك الن ــا يفت ــية عندم ــان املاش ــى قطع وحت
أو العنــف بهــا. ونســاعد مالــي املاشــية يف 
ــل الجفــاف، بــراء أكــر  حــاالت الطــوارئ، مث
الســوق  بأســعار  لديهــم  الحيوانــات ضعًفــا 
العاديــة، مــا يحمــي مالكيهــا مــن الخســارة 
ماشــيتهم  صحــة  تتدهــور  عندمــا  املاليــة 

قيمتهــا. وتنخفــض 
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حمالت العالج والتحصني 
يف حــاالت النــزاع، ال تتمكــن وزارات الــروة 
ــم  ــن تقدي ــان م ــن األحي ــر م ــة يف كث الحيواني
الخدمــات البالغــة األهميــة ملالــي املاشــية. 
لذلــك، ندعــم بعــض أنشــطتهم األكــر أهميــة، 
مثــل مكافحــة األوبئــة. وتعــد مواصلــة حمــالت 
لحايــة  رضوريًــا  أمــرًا  األمــراض  مكافحــة 

ــات. ــاء األزم ــا أثن ــية ومالكيه املاش

ــي تكــون بصحــة  ــات الت ــا نُحصــن الحيوان  ك
انتشــار  لتجنــب  الحمــالت  إطــار  جيــدة يف 
مــن  املريضــة  الحيوانــات  عــالج  أو  املــرض 
ــا  ــات وغره ــل الطفيلي ــائعة، مث ــراض الش األم
مــن األمــراض املعديــة. ويعتمــد مــا نفعلــه 

ــة  ــل اإلصاب ــارص رئيســية مث ــى عن ــداره ع ومق
باملــرض(،  الحيــوان  إصابــة  )خطــر  باملــرض 
ــات.  ــرض( والوفي ــار امل ــدى انتش ــاره )م وانتش
ــة.  ــات الحكومي ــع السياس ــا م ــاىش عملن ويت
وميثــل التواصــل مــع املجتمعــات املحليــة أمــر 

ــة. ــالل الحمل ــة خ ــغ األهمي بال

تقــدم الخدمــات إمــا مجانـًـا أو بســعر التكلفــة، 
ــتوى  ــل مس ــة مث ــل محلي ــى عوام ــاًدا ع اعت
حاجــة املجتمــع املحــي أو حتــى األمــان. وقــد 
نــوزع قســائم الســتخدامها إذا لــزم األمــر مقابل 

ــة. الحصــول عــى خدمــات بيطري
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العاملــون املحليون يف مجال الصحة الحيوانية
ــة  ــة البيطري ــات الرعاي ــا تتعطــل خدم ــرًا م كث
يف أوقــات النــزاع أو العنــف، وهــو أمــر ينطــوي 
عــى صعوبــة خاصــة عــى األفــراد يف املناطــق 
النائيــة أو غــر املســتقرة. نعمــل عــى بنــاء 
املحليــة  واملجتمعــات  الســلطات  قــدرات 
لضــان اســتمرار هــذه الخدمــات األساســية 

ــة. ــدوث أزم ــة ح ــى يف حال حت

العاملــون املحليــون يف مجــال الصحــة الحيوانية 
هــم أفــراد مــن املجتمعــات املتــرضرة مــن 
النــزاع والذيــن يُدربــون ويعطــون املعــدات 
بيطريــة  إجــراءات  ألداء  يحتاجونهــا  التــي 
وعــالج  اللقاحــات  إعطــاء  مثــل  بســيطة، 

األمــراض الشــائعة. كــا أنهــم يشــكلون عنــًرا 
ــى  ــية ع ــي املاش ــول مال ــة حص ــيًا لكفال أساس

األدويــة واللقاحــات البيطريــة.

الحيــوان  العاملــن يف مجــال صحــة  نُــدرب 
وفًقــا ملناهــج معتمــدة عــى املســتوى الوطنــي 
ونقــدم لهــم األدوات الطبيــة األساســية لتقديــم 
خدمــات أساســية يف مجتمعهــم. فهــم يعملــون 
ــاعدتهم  ــم، مبس ــاة لجرانه ــان الحي ــة رشي مبثاب
عــى الحفــاظ عــى صحــة املاشــية وحايــة 
املصــدر الرئيــي للغــذاء والدخــل يف وقــت 

ــة. األزم
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مصارف األعالف
تخزيــن  مرافــق  هــي  األعــالف  مصــارف 
ــا  ــن خالله ــية م ــي املاش ــن ملال ــة ميك مجتمعي
الفــرات  خــالل  العلــف  عــى  الحصــول 
شــحيحة  املراعــي  تصبــح  عندمــا  العجــاف، 
وأســعار العلــف مرتفعــة. نســاعد يف إنشــاء 
تلــك املصــارف يف البدايــة، ونضطلــع بهــذه 
املهمــة عــى األمــد البعيــد، مــا يســاعدها عــى 
ــنوات. ــدة س ــدى ع ــى م ــا ع ــف أموره تري

ــل  ــدم بالفع ــل ونق ــتطيع، ب ــا نس ــن أنن ويف ح
عنــد  املاشــية  مالــي  إىل  مبــارشة  األعــالف 

الــرضورة، فــإن دعــم مصــارف األعــالف يســاعد 
املجتمعــات عــى بنــاء وصيانــة نظامهــا الخــاص 
لالســتجابة لنــدرة املراعــي املتكــررة. ويف ســياق 
ــالف  ــرى األع ــاف، تُش ــرات العج ــر للف التحض
ــعارها. ويف  ــض أس ــا تنخف ــاد عندم ــد الحص بع
حــال وقــوع أزمــة، ميكــن للنــاس االســتمرار يف 
إطعــام ماشــيتهم، وكفالــة أن تكــون منتجــة وأن 

ــا. تحتفــظ بقيمته
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ما هو األمن االقتصادي؟
يعنــي األمــن االقتصــادي قــدرة األفــراد واألرس 
ــة احتياجاتهــم  ــة عــى تلبي واملجتمعــات املحلي
ــتغناء  ــن االس ــي ال ميك ــم الت ــية ونفقاته األساس
عنهــا بطريقــة مســتدامة. نضــع يف اعتبارنــا 
ــر  ــة واملعاي ــاس والبيئ ــة للن ــات البدني املتطلب
الثقافيــة عنــد التقييــم األّويل لألمــن االقتصادي.

األغذيــة  الرئيســية؛  االحتياجــات  تتضمــن 
واملأوى األســايس وامللبــس ومســتلزمات النظافة 
الصحيــة. وتعتــر أي نفقــات متعلقــة بهــذه 
ــأنها  ــا، ش ــتغناء عنه ــن االس ــات ال ميك االحتياج
شــأن الرضائــب وتكاليــف الرعايــة الصحيــة 
النــاس  يحتاجهــا  التــي  واألصــول  والتعليــم 

إلعالــة أنفســهم وعائالتهــم.

تعمــل فــرق األمــن االقتصــادي التابعــة للجنــة 
الدوليــة عــى تقديــم مســاعدة رسيعــة ومرنــة 
لضحايــا النــزاع املســلح وغــره مــن أشــكال 
العنــف مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــم األساســية 
ونفقاتهــم التــي ال ميكــن االســتغناء عنهــا بطرق 

مســتدامة وصــون كرامتهــم.

ويف إطــار الصالحيــة والتفويــض اللــذان تتمتــع 
ال  مســاعداتها  فــإن  الدوليــة  اللجنــة  بهــا 
ــدم إىل  تقتــر عــى املدنيــن فحســب، بــل تُق
ــك  ــا، لذل ــراد املحرومــن مــن حريتهــم أيًض األف
االقتصــادي  األمــن  بأعــال  أيًضــا  نضطلــع 

للمحتجزيــن.
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https://www.facebook.com/ICRCarabic 

  https://twitter.com/ICRC_ar 

  instagram.com/icrc 

اللجنة الدولية للصليب األحمر 
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ــع أنحــاء  ــن مــن النزاعــات املســلحة وأعــال العنــف األخــرى يف جمي نســاعد املترضري

ــم،  ــف معاناته ــم وتخفي ــم وكرامته ــة أرواحه ــعنا لحاي ــا يف وس ــن كل م ــامل، باذل الع

ــر.  ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــا يف الصلي ــع رشكائن ــاون م ــك بالتع ــل ذل ــا نفع ــاً م وغالب

ونســعى أيضــاً للحيلولــة دون تعــرض النــاس للمشــقة، بنــر القانــون اإلنســاين وتعزيــزه، 

ــة. ــادئ اإلنســانية العاملي ــارصة املب ومبن


