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المقدمة
تم إعداد وتطوير هذه الوثيقة من قبل الجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان ،بالتعاون مع جامعة
النجاح ،بلديات رام الله وطولكرم ،وزارة الزراعة يف محافظة رام الله.
بعد مشاركة واسعة من خالل اللقاءات الجامعية والفردية مع الرشكاء خالل عامي  2014و 2015
داخل فلسطني ،ومع مؤسسات دولية ذات خربة واسعة يف هذا املجال ،قامت الجمعية الفلسطينية
للرفق بالحيوان بتصميم وجمع املعلومات الكافية يف دليل العمل ،من أجل دعم مشاريع تعقيم
وإدارة الحيوانات الضالة داخل البلديات ،واملجالس القروية واللجان الشعبية.
تتألف الوثيقة من األجزاء التالية:

•الجزء األول :فهم تأثريات الحيوانات الضالة داخل مجتمعك.
•الجزء الثاين :فهم الطرق املختلفة التي ميكن من خاللها التحكم بالحيوانات الضالة ،وفعالية
هذه الطرق.
•الجزء الثالث :تطوير وتنفيذ برامج إنسانية ملراقبة الحيوانات الضالة ،باستخدام أساليب
التعقيم ،مبا يف ذلك تصميم دليل واضح يشمل الربوتوكوالت الجراحية لتطبيق مفاهيم
الرفق بالحيوان أثناء العمل.
•الجزء الرابع :تطوير وتنفيذ أنشطة املشاركة املجتمعية املرتبطة الستكامل برنامج التعقيم.
•الجزء الخامس :كشف وإصالح األخطاء ،إدارة جيدة للنفايات.
•الجزء السادس :الجهات املعنية بالرشاكة .
-------------

يشتمل الجزأين األول والثاين من الدليل عىل أساليب فهم املشكلة والحلول املتاحة ،أما األجزاء ثالثة ،أربعة،
وخمسة يقدمان معلومات عن تطوير أساليب العمل ،والتسليم من اإلجراءات لحل املشكلة ،أما الجزء
السادس فيقدم جهات إتصال مفيدة.
تدرج املوارد التعليمية التكميلية يف هذا الدليل ،أو ميكن تحميله من الرابطwww.pal.ps :
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تجدر اإلشارة إىل أن التعامل مع القطط الضالة هو جزء من هذه الوثيقة ،والجمعية الفلسطينية
للرفق بالحيوان تدعم بشكل كامل السيطرة اإلنسانية عىل القطط الضالة ،وكذلك الكالب ،عىل أساس
مفاهيم الرفق بالحيوان ،حيث أن تقنيات إدارة القطط الضالة متشابهة ،ولكنها ليست متطابقة لتلك
املستخدمة مع الكالب ،ويسعى هذا الدليل خصيصاً للتعامل مع الكالب فقط يف هذه املرحلة ،ونأمل
بتحضري نسخة محدثة من هذا الدليل خالل السنوات القادمة لتشمل بروتوكوالت محددة إلدارة
القطط الضالة.
يرس الجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان أن تتقدم بشكر خاص ملؤسسة »«LUSH Cosmetics
لتمويلها السخي لهذا املرشوع ،وأيضاً لكريغ ريدموند عىل إتاحة الفرصة لنا الستخدام الصور التي
التقطها ،كام ونتوجه بالشكر والعرفان ملؤسسة « «Dog Trustلتقدميهام املشورة الالزمة واإلقرتاحات
البناءه من أجل إنجاز هذا الدليل.
ملزيد من املعلومات حول برامج التعقيم وطلب الدعم والتدريب أو املشورة ،يرجى اإلتصال بالجمعية
الفلسطينية للرفق بالحيوان.
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مصطلحات
إزالة المبايض ،والخصي (التعقيم):

باملعنى الدقيق للكلمة :عبارة «إزالة املبايض» يشري إىل تعقيم الحيوانات اإلناث بحكم االستئصال
الجراحي للمبايض ،وعبارة «إزالة الخيص» تشري لتعقيم ذكور الحيوانات بحكم االستئصال الجراحي يف
الخصيتني .ومع ذلك ،غالباً ما يتم استخدام كلمة «تعقيم» لوصف تعقيم كل من الحيوانات الذكور
واإلناث ،وهذه هي الطريقة التي ينبغي أن تفرس هذا املصطلح يف هذه الوثيقة.
اصطياد ،تعقيم ،تطعيم ،وإطالق رساح ،وهناك طريقة إنسانية عامة ،ومتداولة ،للسيطرة عىل
الحيوانات الضالة التي تتخذ نهج القبض عىل الحيوانات الضالة  ،تعقيمها ،وتطعيمها بالطعومات
املناسبة وإعادتها إىل املنطقة التي تم القبض عليها منها.

مسؤولية رعاية وامتالك الحيوانات األليفة:

متاشياً مع معايري الرعاية الحديثة ،واعرتافاً بأن الفشل يف السيطرة عىل تربية الحيوانات األليفة يؤدي
إىل زيادة يف أعداد الحيوانات الضالة ،فإن امتالك الحيوانات األليفة يعد أمرا ً ذو مسؤولية ،تشمل
تعقيم هذه الحيوانات ،وتطعيمها ،وخالفاً لإلتجاهات التاريخية ،فإنه ليس هناك فائدة صحية للكالب
أو القطط ،بأن يسمح لها بالوالدة مرة واحدة قبل التعقيم ،ويف الواقع ،يحمل التعقيم املبكر فوائد
صحية إيجابية للحيوانات املعنية.

الرفق بالحيوان:

الرفق بالحيوان يشمل خلق طبيعة تساعد الحيوان عىل التكيف مع الظروف الجديدة التي يتواجد
فيها ،وأن يكون يف حالة جيدة من الرعاية ،وكام يتضح من األدلة العلمية فإن تواجد الحيوان يف مكان
صحي ومريح ،يؤمن له تغذية جيدة ،وأن يكون آمن ،وقادر عىل التعبري عن سلوكه الفطري ،وأن ال
يعاين من األمل (جسدي أو نفيس) ،أو الخوف .كام تتطلب مفاهيم الرفق بالحيوان توفري الوقاية الجيدة
من األمراض ،والعالج البيطري واملأوى املناسب ،وتوفري التغذية املالمئة ،ومعاملتهم معاملة انسانية،
من خالل إدارة جيدة .

( تشير مفاهيم الرفق بالحيوان لحالة الحيوان الطبيعية ،وفيما يتعلق بالعالجات التي يتلقاها الحيوان

فهي تشمل مصطلحات أخرى مثل :رعاية الحيوانات ،تربية الحيوانات ،ومعاملتهم معاملة إنسانية).

 -المنظمة العالمية لصحة الحيوان
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الجزء األول :فهم تأثيرات الكالب الضالة على المجتمع المحلي

يعد العنف واالنتهاكات تجاه الكالب والقطط الضالة يف فلسطني من أهم قضايا الرفق بالحيوان،
وأكرثها وضوحاً ،األمر الذي يجب التطرق إليها وعالجها يف الوقت الذي مل يتم العمل فيه عىل
إحصائيات باألعداد الدقيقة أو التقريبية لهذه الحيوانات ،إال أنه ميكن مالحظة وجودها واالختالف
يف حالتها الصحية من منطقة ألخرى ،ومبا أنه ال يوجد ترشيع للرفق بالحيوان يف القضايا ذات الصلة،
ومعمول بها يف فلسطني ،وال يوجد أيضاً ثقافة راسخة حول خيص الحيوانات األليفة .ومن املرجح أن
أعداد الحيوانات الضالة تتكون من الحيوانات األليفة املهجورة وذرياتها ،إضافة إىل الحيوانات العاملة
الهاربة ،أو املهملة وذرياتها ،أو تلك الحيوانات التي تطلق عمدا ً يف منطقة معينة.
إن بعد اللقاءات العديد مع الرشكاء ،والتي قامت بها الجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان يف عامي
 2014و  ،2015والتي تعترب كجزء هام من املرشوع لدراسة الحالة ،تبني أن املواطنني ينظرون إىل
الكالب الضالة عىل أنها مصدر إزعاج ،وتشكل خطرا ً عىل الصحة والسالمة العامة ،و  /أو تعترب نجسة
من مفهوم تقليدي عىل هيئة دينية ترشيعية ،وهناك أيضا بعض العنارص التي تنبع من منظور ديني
وثقايف املثرية للقلق بشأن الكالب .لهذه األسباب تستهدف الكالب عىل حد سواء من الجهات الرسمية
(التي تقودها البلدية ) وغري الرسمية (التي يقودها املواطن) ،بأساليب الرقابة القاتلة ،وبالتايل فإن
القطط والحيوانات األخرى (مبا يف ذلك الحيوانات األليفة) أصبحت ضحايا غري مستهدفة من طرق
املكافحة العشوائية ،مثل التسميم.
تاريخياً ،كانت تدابري الرقابة عىل الحيوانات الضالة مثل التسميم ،واستخدام الذخرية الحية كونها
األساليب املستخدة األكرث شيوعاً ،ولكن أي من هذه األساليب أعطى دليل واضح عىل انخفاض أعداد
الكالب الضالة ،ولكن هذه األساليب تسبب معاناة الحيوانات بشكل كبري ،وتؤذي البيئة املحيطة
واملجموعات األخرى املنترشة يف املنطقة.
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من أين تأتي الكالب الضالة وما الذي يجذبها؟

تنحدر الحيوانات الضالة عموماً من الحيوانات التي تم االحتفاظ بها كحيوانات عاملة ،أو كحيوانات
أليفة ،التي إما هربت أو تم التخيل عنها ،وتعترب الكالب من الحيوانات املستأنسة ،هذا يعني أنها
تطورت جنباً إىل جنب مع البرش منذ آالف السنني ،رافقتها عملية تغري ورايث من أسالف الذئب إىل ما
هي عليه اآلن ،بينام الكالب قد تكون قادرة عىل البحث عن الطعام واالصطياد إىل حد ما ،إذا كانت
مدربة وهي بارعه يف القيام بذلك ،ولكن الكالب عموماً لن تنجو خارج املجتمع البرشي ،فهي تعتمد
عىل العيش مقربة من البرش من أجل البقاء .لذا تنجذب الحيوانات الضالة نحو األماكن التي يعيش
فيها الناس ،وهذا هو املكان الذي تتوفر فيه مصادر الغذاء ،وإىل حد أقل ،املأوى ،وتعترب النفايات التي
تدار بصورة سيئة هي أكرب جاذب للحيوانات الضالة ،وإذا ما يتم التخلص منها بشكل صحيح ،فإنها
ستجذب حتام الكالب والقطط ،وغريها من الحيوانات مثل الفرئان.

كم عدد الموجود منهم؟

مل يكن هناك قط أي إحصاء رسمي نفذ يف الضفة الغربية للحيوانات الضالة ،لذلك مل يتم التأكد من
العدد الدقيق ،ومع ذلك ،ميكن أن يؤدي تزاوج رشيكني إىل والدة  67,000كلب يف ست سنوات فقط
إذا تركت عىل حالها.
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عىل هذا النحو ،فإن عدد قليل جدا ً من الكالب الجديدة التي تسكن أي منطقة جديدة ،ميكن أن
يؤدي إىل أعداد كبرية من الحيوانات الضالة.
ما هي المشاكل المرتبطة مع الكالب الضالة؟

الحيوانات الضالة تعاين نفسها من سوء الرعاية والصحة ،وهذه مشكلة يف حد ذاتها للحيوانات الفردية
املترضرة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن بعض هذه األشياء ميكن أن يسبب تأثريا سلبياً عىل املجتمعات
البرشية ،ميكن أن تت التي تنبع من منظور ديني وثقايف ضمن:
•نرش النفايات يف جميع أنحاء املناطق السكنية التي تجذب مزيدا من الحيوانات
القارضة ،مثل الفرئان .يف املقابل ،قد تحمل هذه الحيوانات أمراض ممكن أن
تنتقل إىل البرش.
•األمراض الناجمة عن عضات الكالب ،مثل السعار (عىل الرغم من أنه مل يتم
االبالغ عن اي حالة سعار يف الضفة الغربية منذ  02سنة حتى متوز .* )5102
•اإلصابات الناجمة من الهجامت أو عضات الكالب *.
•الضوضاء و اإلزعاج الناجم عن نباح الكالب أو القتال.
ما مدى خطورة الكالب الضالة؟

خالفا لالعتقاد الشائع ،وعىل الرغم من بعض األدلة عىل عض الكالب أو الترصف بعدوانية تجاه الناس,
اال ان الكالب بطبيعتها ليست حيوانات خطرة.
كقاعدة عامة ،لن تهاجم الكالب الناس دون استفزاز .ولوضع ذلك يف السياق ، ،تستقبل بلدية رام
الله مئات من املكاملات سنويا املتعلقة بشكاوى عن الكالب الضالة ،فقد أكدت البلدية أنه كان هناك
مثانية شكاوي فقط فيام يتعلق بعضات الكالب يف فرتة  21شهرا من اذار  - 4102حتى  .5102فيام
ال تحافظ البلدية عىل أية سجالت من الظروف التي وقعت فيها هذه العضات ،وبالتايل فإنه من
املستحيل تقييم ان كان من املمكن تجنبها .املوارد التعليمية املوجودة عىل ال DCاملرفق ،واملتاحة
للتحميل من  sp.lap.wwwتستكشف سبل وارشادات عامة ليتمكن الناس منها من توفري االمان
النفسهم حول الكالب.
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النقاط الرئيسية
الجزء االول

•الكالب الضالة تعاين من سوء االوضاع نتيجة لعدم توفر الرعاية واملأوى والتغذية
الجيدة.
•عدم إخصاء الحيوانات األليفة ،والتخيل عن الحيوانات وسوء إدارة النفايات ,كلها
عوامل تساهم يف زيادة عدد الكالب الضالة.
•قد تشكل الكالب الضالة خطر عىل البرش ،ولكن تشري البيانات املتاحة ان املخاطر
غري جدية عىل نطاق واسع.
•قد تساهم الكالب الضالة يف نرش القاممة ،مام يؤدي بدوره إىل توغل الحيوانات
القارضة األخرى للبيئة املحيطة باالنسان.
•قد تسبب الكالب الضالة االزعاج والضوضاء يف املناطقة االهلة بالسكان.
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الجزء الثاني :معالجة المشكلة

لخص الجزء األول املشاكل املتعلقة بالكالب الضالة لكل من الحيوانات نفسها واملجتمعات التي
تعيش فيها حيث تركت بدون ادارة ،فمن الواضح أن املشكلة قد تستمر  ،ولذا فمن املهم أن تتخذ
البلديات وراسموا السياسات بعض اإلجراءات ملعالجة هذه املسألة .حيث يعد الفشل يف القيام بهذه
املهمة سيؤدي اىل اثار سلبية سترتاكم وستتحمل البلديات وامجالس املحلية والقروية واللجان الشعبية
التعامل مع اآلثار السلبية النتشار الكالب الضالة إىل األبد.
يسعى هذا الدليل إلى تقديم الحلول التي تبدأ في معالجة جذور المشكلة بهدف ايجاد حلول ناجعة

وانسانية على المدى الطويل.

نعمل من اجل إيجاد حلول منهجية وناجعة ومستدامة تشمل االسباب الجذرية لتكاثر الكالب الضالة
مبا يضمن استمراريتها وضامن نتائجها عىل املدى البيعد ,ومشاركة املجتمع املحيل يف هذه الخطوات
بشكل انساين مدروس حيث الحلول السطحية وعالج اعراض املشكله بالطرق التقليدية السائدة
واملتبعة سابقا ستؤدي اىل فشل ذريع وجهد بدوننتائج وتفاقم للمشكله

ما هي االساليب المتاحة للحد من انتشار الكالب الضالة؟
هناك طريقتان رئيسيتان للسيطرة على الكالب الضالة:

الوسائل املميتة وغري املميتة .كال النهجني يسعيان لتقليل اعداد الكالب الضالة إما عن طريق قتل
الكالب بشكل فردي غري ممنهج أو عن طريق منع الكالب من التكاثر  .النهج املتبع يف هذه الوثيقة
هي غري قاتلة « بحيث يتم اصطياد ،تعقيم ،تطعيم ،وإطالق رساح « الكالب ولكن من أجل
استكشاف افضلية هذه الطريقة سنأخذ الطريقة املميته كنهج للمقارنة.
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اساليب مميتة
التسميم

تسميم الكالب هي الطريقة التي تستخدم حاليا يف بعض البلديات يف الضفة الغربية ولكن يطرح عددا
من املشاكل .أول هذه العنارص هي أن الوفيات الناجمة عن تناول السم مؤملة وغالبا ما متتد لفرتات
طويلة .هناك مستوى عال من املعاناة للحيوانات املصابة .كام ان نرش السم يتم بطريقة عشوائية
وقد يؤثر عىل الحيوانات االخرى غري املستهدفة حيث تم توثيق حاالت عديدة الصابة حيوانات اليفة
مملوكة من السم املوضوع للكالب الضالة وتوفيت يف وقت الحق .وتشمل االصابة حيوانات اخرى
مثل القطط والطيور الجارحة التي من شأنها أن تنجذب إىل اللحم املمزوج بالسم ،كام ميكن أيضا أن
تقتل عن غري قصد من خالل هذا األسلوب العشوايئ الحيوانات التي تتغذى عىل الجيف النافقة بحيث
ال ميكن يف جميع االحوال اعادة جمع الحيوانات النافقة جراء اصابتها بالتسمم مام يعني هذا أن جثثها
ميكن أن تكون مصدر تسمم ثانوي (مبا يف ذلك الحيوانات األليفة) .أخريا ،تشكل السموم املستخدمة
يف الوقت الحارض يف الضفة الغربية مثل «رو-ستوب» وهو مبيد حرشات متاح تجاريا.خطرا عىل البرش
من خالل مالمسة الجلد .وبالتايل فهي تشكل خطر عىل البرش وبخاصة األطفال الصغار ،وقد يتم
اصابتهم بالتسمم عن غري قصد.

صورة  :1كلب ميت بعد تسميمه ,الضفة الغربية
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اطالق النار

أسلوب التحكم االخر الشائع للكالب الضالة هو اطالق النار.هناك اشكالية يف هذه الطريقة حيث ومن
الناحية النظرية اذا قتل الحيوان من تسديده صائبة فأنه من غري املرجح ان ال يواجه الحيوان معاناة
بالغة .اما إذا كانت التسديدة غري صائبة فانها ستسبب اصابه أو تشوه ولن تقتل الحيوان برسعة
وهذا ميكن أن يعني أن الحيوان قد يهرب وميوت ببطء وبأمل شديد .يف بعض األحيان نتيجة للنزيف
عىل مدى فرتة أطول يف حالة غري قاتلة قد يؤدي لاللتهاب ويصبح بالتايل ناقل للمرض ويسبب تلوث
محيطه .بدال من ذلك ،قد يتعاىف الحيوان ويستمر يف التجول يف الشوارع .مام يجعل هذا النهج غري
فعال .من منظور عميل ،وبالنظر إىل أن الكالب الضالة غالبا ما تتشكل من مجموعات ،وطلقة نارية
أوىل ستدفع بقية الحيوانات عىل الفرار ،مام يجعل اطالق النار وسيلة غري فعالة للسيطرة عىل عدد
كبري من الحيوانات يف وقت واحد.

مشاكل عامة في وسائل التحكم المميته تجاه الكالب الضاله.

ان احد االهتاممات الرئيسية لوسائل التحكم املميته للكالب الضالة انها تتسبب مبعاناة هائلة لكل من
الحيوانات املستهدفة والغري مستهدفة وتشكل خطرا عىل االطفال من التسمم كام ان النتائج املرجوة
يف السيطرة عىل تزايد اعداد الكالب غري فعال وال يعطي اي نتائج مضمونة.
إذا كان القتل ناجحا يف القضاء عىل الكالب يف منطقة معينة ،فإن الطبيعة ستعيد ترتيب وجودها
وستتقدم كالب جديدة ستتحرك إىل املنطقة ،تجذبها نفس العوامل املذكورة سابقا وبشكل اكرب
لخلوها من منافسني من نفس الجنس حيث ان وفرة من املواد الغذائية (يف كثري من األحيان يف
شكل النفايات املنزلية التي تحتوي عىل فضالت الطعام) ستدفعها لالستمرار بالتاكرث .عىل هذا النحو
قد يؤدي القتل اىل انخفاض يف اعداد الكالب الضالة عىل املدى القريب يف منطقة معينة ولكن هذه
األرقام سرتتفع قريبا إىل مستويات اعىل مام قبل وتصبح العملية دائرة مفرغة مستمرة.
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اساليب غير مميتة
توفير مأوي للكالب الضالة

األساليب الغري مميتة الفعالة يف السيطرة عىل الكالب الضالة تشمل االصطياد ،التعقيم والتطعيم ومن
ثم اطالقها مرة أخرى يف املنطقة من حيث احرضت .من املمكن ايضا توفري مأوى للكالب الضالة بدال
من اطالق رساحها وهذا ينطوي عىل مقاربة اخرى من حيث االسلوب الذي يبدو للوهلة االوىل انه
الحل االمثل عىل املدى الطويل .ولكن هناك عدد من النقاط التي يجب أخذها يف االعتبار يف هذا
الصدد.

األول ,اذا استمرت عملية افراغ الشوراع من الكالب الضالة ميكن أن يكون له تأثري مامثل الستخدام
وسائل التحكم املميتة .حيث ستتمكن مجموعات جديدة من الكالب يف الدخول اىل املنطقة والتكاثر
فيها .وباإلضافة إىل ذلك ،يف حني أن أعداد الحيوانات الضالة مرتفعة ،فإن عملية توفري مأوى لهم
تتطلب بنية تحتية كبرية وفعالة من مرافق املأوى ومنازل للحيوانات لتذهب اليها يف النهاية .يف حالتنا
الفلسطينية ،ال توجد مرافق خاصة بالكالب الضالة يف الوقت الحارض،كام ان ثقافة اقتناء الكالب الضالة
وتبنيها وتوفري منازل لها غري شائعة ,وبالتايل إلان وضع الكالب بعد االمساك بها يف املأوى الخاص بها
غري مجد ،ولكن يجب أن تبقى الفكرة قيد االستعراض والنظر بها محتمل يف السنوات املقبلة.

االصطياد ،التعقيم والتطعيم ،اطالق السراح

تدعم الجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان يف فلسطني و كبديل لالساليب املميتة وتوفري املأوي
للكالب الضاله ،نهج االصطياد ،التعقيم والتطعيم ثم اطالق رساحها .ويف هذا الربنامج يتم االمساك
بالكالب الضالة واخضاعها لجراحة تعقيم متنعها من االنجاب  ,ويتم فاعطائها الطعومات الالزمة ضد
االمراض التي ميكن ان تنتقل للبرش ،مثل السعار ،ويتم اطالق رساحها مره اخرى من االماكن التي
جائت.
اعتامد هذا النهج قد يؤدي لقلق وشكوك حول املفهوم من ان عملية التعقيم واعادة االطالق لن
تعطي نتائج عىل املدى القريب لخفض العدد الكيل للكالب الضالة عىل  ،وستبقى املشكلة .ولكن
هذا ليس هو الحال.
يف املدى القصري ،يف إطار برنامج التعقيم هذا ،فإن أعداد الكالب الضالة سيبقى عىل حاله .ومع ذلك،
لتعود الكالب املعقمة لنفس املنطقة التي كانت متواجده بها يعني ان فكرة دخول كالب جديدة اىل
املنطقة غري ممكنة كام هو الحال يف وسائل التحكم املميته  .كام يتم تثبيط املتطفلني من مجموعات
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الكالب االخرى ومنع التنافس عىل الغذاء .وعىل املدى الطويل ،لن تولد جراء جديدة وبالتايل ستبدأ
اعداد الكالب الضالة بالتقلص .ليس بالطريقة املؤقتة التي تعطيها نتائج اساليب التحكم املميتة ،ولكن
سيتم مالحظة نتائجها بشكل مستديم وعىل املدى البعيد.
وسوف يتم تطعيم الكالب املطلق رساحها ضد األمراض الخطرية وستشعر املجتمعات املحلية بأمان
اكرث حولها .مام يؤدي إىل مزيد من التسامح وتقليص اإلزعاج الناجم عن الكالب .عىل سبيل املثال ،إناث
الكالب لن تشعر بالشبق (الحرارة) خالل موسم التزاوج بعد تعقيمها ،وبالتايل مل تعد تجذب الذكور
التي ستتنافس من اجل التزاوج وهو السبب املسؤول املحتمل لبعض حاالت اإلزعاج و الضوضاء التي
تسببها الكالب .وبدورها ستنخفض معدالت افراز هرمون التيستوستريون لدى الذكور والذي يعتقد ان
يقلل من السلوك العدواين الذي تشعرب به ذكور الكالب الضالة خصوصا عند فرتة التزاوج .وهذا يقلل
من فرص «التطفل والتنافس» عىل مناطق كالب اخرى وبالتايل يقلل من خطر القتال.
يجب أن يكون واضحا أن وجود أعداد من الكالب يف الشوارع ستشمل حتام املعارك وقتال سينتج عنه
ازعاج وضجيج من وقت آلخر .ال ينبغي أن يقودهذا املرشوع املجتمع املحيل إىل االعتقاد بأن املشكلة
(من حيث العدد أو اإلزعاج) سيتم إصالحها بني عشية وضحاها ،ولكن من املهم أن نالحظ أن األثر
الطويل لربنامج التعقيم والخيص الفعيل هي خفض مستدام يف عدد الكالب الضالة واملشاكل املزعجة.
إذا ويرافق برنامج التعقيم والخيص برنامج مرافق فعال لتوعية املجتمع والتدابري التكميلية ،ثم هناك
فرصة عىل املدى الطويل أن يتم القضاء عىل مشكلة الحيوانات الضالة إىل حد كبري.

ما هي األساليب المتاحة لمعالجة قضية الكالب الضالة؟

كام هو مبني يف بداية هذا الجزء من الدليل ،برنامج تعقيم وخيص ناجح سيعالج مشكلة الكالب الضالة
عىل املدى الطويل حيث سيتم معالجة االسباب الجذرية بالتوازي مع العمل الذي يجري الرشاك
املجتمع املحيل.

امتالك الحيوانات االليفة وتحمل المسؤولية

كام ذكر يف الجزء االول من املرجح ان اعداد الحيوانات الضالة (الكالب والقطط) تتكون من الحيوانات
االليفة املهجورة ،والحيوانات العاملة املتقاعدة اوالهاربة .يف الوقت الذي سيقود فيه برنامج التعقيم
والخيص إىل انخفاض يف العدد اإلجاميل للحيوانات الضاله ،هذا هو الحال فقط إذا مل يتم عرض كالب
جديدة غري معقمة يف يف املنطقة  .ومن املتوقع واملعروف لدى ماليك الحيوانات األليفة الذين يفشلون
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يف تعقيم أو خيص حيواناتهم ان تتكاثر مرتني يف العام .يف فلسطني ،ليست هناك ثقافة إلمتالك
الحيوانات األليفة وتعقيمها وذلك سيؤدي اىل نتيجة حتمية لتتكاثر دون أي رقابة االمر الذي سينتهي
باالبناء الغري مرغوب بهم وال يوجد لديهم مأوى بالشارع وستنضم هذه املجموعات وتصنف ضمن
الحيوانات الضالة ,مام يزيد من تفاقم املشكلة.
بناء عىل ما ذكر فمن األهمية أن البلديات واملؤسسات الحكومية األخرى اتخاذ خطوات فعالة
لتعزيز التعقيم والخيص للحيوانات األليفة داخل مجتمعاتهم .وقد وفرت الجمعية الفلسطينية للرفق
بالحيوان سلسلة من املوارد التعليمية التي تتوفر عىل القرص املدمج الذي يرافق هذا الدليل أو ميكن
تحميلها من املوقع االلكرتوين  www.pal.ps.اقرتاحات ألنشطة إرشاك املجتمع املحيل لتشجيع تحمل
املسؤولية املشرتكة تجاه الحيوانات األليفة وهي ممدرجة يف الجزء الرابع من هذا الدليل.

تحسين ادارة النفايات

االزعاج الذي تسببه الكالب الضالة ميكن أن تتفاقم بسبب عدد من العوامل .واحدة من العوامل
املؤثرة الرئيسية هي سوء إدارة النفايات (الحاويات املفتوحة التي تسمح للحيوانات الوصول اليها،
ورمي النفايات واملواد الغذائية أو مخلفات املسالخ) .وفضالت الطعام حيث تجذب الحيوانات الضالة
بحثا عن الطعام.
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صورة  :3+2منوذج إلدارة النفايات املنزلية  ,محافظة رام الله

تحسني إدارة النفايات ميكن أن يساعد عىل حد ما من مشاكل إزعاج الكالب الضالة وكذلك ميكن أن
تفيد املجتمع يف العديد من الطرق الهامة وال سيام تلك املتعلقة بالصحة .غالبا ما تكون النفايات
املنزلية ملوثة عن طريق الفضالت البرشية أو الحيوانية التي تشكل مخاطر صحية ألولئك الذين
يتعاملون معها .إذا مل تتم إدارة أو جمع هذه النفايات بشكل منتظم سوف تجتذب الفرئان والقوارض
االخرى والحرشات ،التي قد تكون حاملة لألمراض املمكن انتقالها إىل البرش ،مثل داء اللولبية النحيفة
ومرض اليم .باإلضافة إىل ذلك ،ينجذب الذباب إىل النفايات وهذا ميكن أن يؤدي إىل انتقال امراض تؤثر
عىل الجهاز الهضمي لالنسان .كام ان املياه الراكدة يف الحاويات مثل املرطبانات واألوعية البالستيكية
تشجع تكاثر البعوض ،الذي يحمل عددا من األمراض املعدية.
اضافة اىل ذلك فإن سوء إدارة النفايات ميكن أن يؤدي اىل مشاكل بيئية اخرى كتلوث مصادر و مجاري
املياه والينابيع النقية ،والتي ميكن أن تؤثر عىل املياه املستخدمة لالستهالك البرشي.
أخريا ،تناول املوايش والحيوانات العاملة والطيور من مخلفات النفايات امللوثه ال يعترب فقط مخالف
لرفاهية الحيوان وحقوقه وامنا قد يؤدي اىل الوفاة  ,حيث ستتأثر سبل العيش سلبيا ألصحاب
1
الحيوانات.
عىل هذا النحو ،وبكل بساطة إدارة النفايات الفعالة لها تأثري مفيد أبعد من تجمع الحيوانات الضالة
وازعاجها بالقرب من املناطق السكنية.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 )1املعلومات الواردة يف هذا القسم مصدرها:
http://ec.europa.eu/echo/files/evaluation/watsan2005/annex_files/WEDC/diseases/cpd08.pdf
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النقاط األساسية :الجزء الثاني

•السيطرة عىل أعداد الكالب الضالة هو مفيد للحيوانات نفسها واملجتمع عىل
نطاق أوسع .والتقاعس عن العمل يؤدي إىل استمرار املشاكل إىل األبد.
•ميكن أن تكون وسائل تحديد النسل للكالب الضالة قاتلة أو غري قاتلة.
•كال الطريقتني الفتاكة املستخدمة حاليا يف الضفة الغربية (التسميم والرماية)
لها آثار خطرية وتشكل انتهاكا لحقوق الحيوان والتي تعترب غري فعالة إلدارة
الحيوانات الضالة وخدمة املجتمع عىل املدى الطويل.
•األساليب الغري مميتة والتي تشمل عنرص توفري مأوي للكالب الضالة ال ميكن أن
تتم بشكل عميل يف الضفة الغربية يف هذه املرحلة ولكن ميكن ان تتوفر الظروف
يف الوقت املناسب.
•تدعم الجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان برنامج التعقيم والخيص إلدارة
تجمعات الحيوانات الضالة عىل أساس كونها
oاكرث فعالة
oإنسانية
•وينبغي أن تقرتن كل وسائل تحديد النسل مع إجراءات تكميلية من أجل معالجة
األسباب الجذرية للمشكلة .وتشمل هذه:
oامتالك حيوانات اليفة وتحمل املسؤولية
oتحسني ادارة النفايات
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الجزء الثالث :تطوير وتقديم برامج إنسانية لمراقبة الحيوانات الضالة
باستخدام أساليب التعقيم والخصي

يوفر هذا القسم معلومات عن كيفية تطوير وتقديم برنامج تعقيم وخيص فعال يف منطقتك .والتفاصيل
الدقيقة لكل برنامج تختلف تبعا لعدد من العوامل املختلفة ،حتى ميكن تكرار أي نهج باملجمل يف
كل منطقة .لذا يسعى هذا القسم لتقديم توجيهات واقرتاحات واسعة حول السبل التي ميكن أن
يتم املبارشة يف برنامج التعقيم عمليا .بحيث يتوجب عىل البلديات والفئات االدارية االخرى وصانعي
السياسات يف هذا املجال ان تعدل نشاطاتها مبا يتامىش مع القدرات واملوارد والخربات املتاحة يف
املنطقة الخاصة بهم .فريق الجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان متاح لتوفري التوجيه والدعم الخاص
بهذا الربنامج  ،وميكن التواصل معهم باستخدام التفاصيل املتوفرة يف الجزء السابع من هذا الدليل.
إطار البرنامج :في لمحة

الخطوات العامة التالية قد تشكل جزءا من برنامج تعقيم وخيص ناجح:
قبل التنفيذ

•ينبغي اضطالع و إرشاك الرشكاء واصحاب املصلحة املعنيني يف املجتمع املحيل
لفهم املشكلة ،وتحديد املوارد املتاحة ورشح الحل املقرتح .وينبغي أن يشمل
أصحاب املصلحة ،كحد أدىن:
oالسلطات املعنية
oأعضاء املجتمع املحيل
oأعضاء مهنة الطب البيطري
oأي مجموعة أو املنظامت غري الحكومية ذات الصلة التي لها مصلحة
يف القضية (عىل سبيل املثال الجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان)
•توزيع املسؤولية عن إدارة املشاريع .كأدىن حد ممكن ،يجب أن تتكون جميع
املشاريع من فريق اإلدارة  /املجلس  /اللجنة التي تضم مدير املرشوع والطبيب
البيطري .ال ينبغي أن ميأل هذين الدورين من قبل الشخص نفسه .ينبغي
استقطاب الخربة الخارجية إذا لزم األمر .سيكون فريق االدارة مسؤوال عن
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إدارة الفريق و اآلخرين املشرتكني يف الربنامج (عىل سبيل املثال موظفي الرعاية
الحيوانية ،وصيادي الكالب ،واملتطوعني الخ).
•حيثام كان ذلك ممكنا ،ينبغي إجراء التعداد السكاين لرصد أعداد الكالب الضالة
يف املنطقة ،االمر الذي يسهم يف تحديد حجم املشكلة .وميكن القيام بها باستخدام
منهجية التعداد الرسمي أو مراقبة بسيطة ،مثل الدراسات استقصائية يف املجتمع
املحيل واالستبيانات.
•املوارد  /املوظفني الالزمني لربنامج التعقيم والخيص الناجح املطلوبة هي (كحد
أدىن):
oاالطباء البيطريون املدربون لتنفيذ عمليات جراحية.
oموظفني  /متطوعني مدربني اللتقاط وإطالق الكالب بأمان.
oموظفني  /متطوعني مدربني لرعاية الكالب يف االنعاش.
oأجهزة االلتقاط والنقل (األقفاص ،معدات االصطياد  ،سيارة موثوقة
لنقل الحيوانات).
oاستخدام عيادة حيث ميكن إجراء العمليات,و ميكن للكالب أن تتعاىف
قبل أن يطلق رساحها .قد تكون هذه العيادة مخصصة للربنامج أو
أنها قد تكون جزء من العمل مع مامريس الطبيب البيطري الخاص
الستخدام مساحة لعمليات الجراحة التي يحتاجها الربنامج.
•ينبغي اعتامد واضح ومحدود ،يشمل بروتوكوالت الطب البيطري والقتل الرحيم
(كحد أدىن) قبل البدء يف أي برنامج للتعقيم.وميكن مراجعة فريق عمل الجمعية
الفلسطينية للرفق بالحيوان عىل العناوين املرفقة يف نهاية الدليل.
•يجب االتفاق مسبقا عىل عدد الكالب التي سيتم اجراء الجراحة عليها .فمن
املستحسن أن هذا الرقم ال يتجاوز أربعة كالب يف اليوم لكل فريق بيطري .هذا
لضامن رعاية شاملة يتم توفريها لكل كلب عىل حده.
•ينبغي اتخاذ قرار بشأن خطة لكيفية تعيني مواقع امساك الكالب الضالة .قد
تختار بعض البلديات إستهداف املناطق حيث وردت العديد من الشكاوى عن
الكالب كأولوية .إذا مل يكن هناك منطقة والتي ميكن أن تكون األولوية سيتم

21

تغطية جميع مناطق البلدة  /املدينة بطريقة منهجية قد تعمل عىل نحو أفضل.
عند العمل مع عيادات بيطرية متعددة ،ميكن إعطاء كل عيادة املسؤولية عن
منطقة معينة .وقد يتم اعتامد مزيج من هذه الطرق.
•وينبغي أن يتم إرشاك املجتمع املحيل يف املناطق التي سيستهدفها الربنامج قبل
اياماو اسابيع من الرشوع بالعمل .وينبغي توفري معلومات عن الربنامج وفوائده
للسكان املحليني ومنحهم فرصة لطرح األسئلة واملخاوف.
التنفيذ

•تسليم املخطط
oيوىص بتسليم برنامجا تجريبيا عىل املدى القصري قبل بدء تنفيذ خطة
التعقيم والخيص عرب املنطقة بأرسها .إذا كانت املنطقة التي نحن
بصددها صغرية جدا ،هذا قد ال يكون رضوريا.
oإذا كانت العيادات املقرر أن تستخدم كجزء من الربنامج متعددة ،
فمن املستحسن أن قائد املرشوع ببدأ مع واحد فقط للتأكد من أن
جميع الربوتوكوالت قد تم اختبارها بشكل صحيح قبل التنفيذ عىل
نطاق أوسع.
oينبغي عىل أية مخاوف ،مشاكل أو عقبات يتم رصدها خالل املرحلة
التجريبية ان تؤدي إىل إعادة تقييم الربوتوكوالت والتعديالت ذات
الصلة.
•تسليم برنامج التعقيم والخيص
oباستخدام بروتوكول االمساك املتفق عليه ،سيبدأ املوظفني  /املتطوعني
املدربني جمع الكالب.
oيف وقت الجمع تؤخذ سجالت الجنس واللون وأي إصابات واضحة،
واملكان.
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oسيتم تنفيذ أنشطة التوعية العامة قبل بداية برنامج التعقيم والخيص
(انظر أعاله) وايضا سيتم توزيع منشورات يف املناطق التي يبدأ فيها

الربنامج بالتوازي.
oسيحصل الكالب عىل فحوصات صحية باالضافة اىل التطعيم والتعقيم
بالعيادة.
oستضع عالمة تعريف عىل أذن الكالب وهو تحت تأثري مخدر.
oسيتم تسجيل املزيد من البيانات كالعمراملتوقع والحالة الصحية
والعالجات املعطاة.
oبعد العملية ،يتم االحتفاظ بالكالب ملدة  84-42ساعة (إال يف حاالت
خاصة تتطلب الحيوانات الفردية وقتا أطول للتعايف).
oفريق البيطري /موظفون مدربون سيوفرون أي مزيد من العالج أو
الرعاية الالزمة خالل فرتة االنتعاش.
oبعد تعافىي وفحص صحة الكالب ،تتم االفراج عنها يف املوقع التي تم
جمعها منها.
بعد التنفيذ

•متابعة الزيارات ملدة اربعة ايام بعد االفراج ملراقبة الكالب املطلق رساحها .وإن
وجد أن بعض الكالب تحتاج إىل مزيد من العالج ،ينبغي اعادتها اىل العيادة (أو
املعالجة يف املوقع إذا كان ذلك مناسبا).
•رصد املواقع يجب أن تستمر بشكل دوري للتأكد من أن الكالب الجديدة التي
تدخل املنطقة تم تحديدها وتعقيمها.
•يتم إرشاك املجتمع املحيل لتقييم فعالية النظام من وجهة نظر السكان املحليني
بعد التنفيذ.
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مالحظات أخرى
بروتوكوالت

الجزء السابع من هذه الوثيقة توفر منوذج بروتوكوالت لربنامج التعقيم والخيص .وتستند هذه
الربوتوكوالت عىل تلك التي وضعتها جمعية  Dogs Trustيف اململكة املتحدة ،املعدلة لتتامىش مع
السياق الفلسطيني املحيل وومن املقرر أن يتم تنفيذها كجزء من مرشوع تعقيم وخيص تجريبي يف
طولكرم يف  .6102/5102بينام ال ينطبق مبارشة يف جميع الجوانب لجميع املدن والبلدات واملجتمعات
يف فلسطني ،ينبغي أن توفر نقطة انطالق للبلديات الستخدامها يف وضع خطط خاصة بهم.

التطعيم ومكافحة الطفيليات

ينبغي تطعيم جميع الكالب ضد السعار .كام أن تدار مكافحة الطفيليات عند الرضورة.

عالمات تعريف على األذنين

يجب أن يتم إدراج عالمات تعريف دامئة ومرئية بوضوح يف أذن الكلب تحت التخدير .وكل عالمة
ستكتب عليها رقم خاص .ويجب أن تكون العالمة آمنة للحيوانات ويجب عىل األرقام إما تكون
محفورة أو ال متحى ليك تعطي تحديدواضح للحيوان بشكل صحيح يف املستقبل .هذا يسمح للموظفني
واملتطوعني الذين يعملون لجمع ورصد الحيوانات بالتعرف عليهم من مسافة وأيضا ألعضاء املجتمع
بالتعرف بسهولة عىل الكالب التي تم التعامل معها عىل أنها جزء من منتج الربنامج .هذا من شأنه
أن يساعد عىل تجنب الشكاوى املتكررة والتأكد من أن املجتمع يعلم أن الكالب خالية من االمراض.

صورة  :4كلب عىل أذنه عالمة تعريف يف تركيا
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صورة  :5كلب عىل أذنه عالمة تعريف باملغرب

شريحة تعقب األثر

من الناحية املثالية ،نظام الرشائح يتم توظيفها (باإلضافة إىل عالمات فارقة) من أجل التتبع بشكل
صحيح ومراقبة الكالب عىل مدى فرتة أطول من الزمن .يف حني الرشائح ليست مكلفة إىل حد كبري ،فإن
اآلثار املالية ينبغي البحث بها ولكن ليس من الرضوري استخدامها كجزء من الربنامج.

حفظ السجالت

يتم االحتفاظ بسجالت تفصيلية عن تاريخ العالج ،ورقم عالمة األذن ،نوع الكلب ،اللون ،الجنس،
العمر التقريبي ،واألدوية املعطاة للسيطرة عىل الطفيليات ،حالة التلقيح ،املنطقة التي جلب منها.
وسيتم تخزين السجالت سواء من قبل البلدية أو عيادة الطبيب البيطري املشاركة يف تنظيم الربنامج
بحيث يكون باالمكان الوصول اىل هذه السجالت يف املستقبل اذا ما احرضت نفس الحيوانات.

فترة البقاء في جناح اإلنعاش

يتم وضع جميع الكالب بعد التعقيم يف أقفاص مؤقتة ملدة ترتواح ما بني  84-42ساعة .فيام سيتم
االبقاء عىل الحيوانات التي لحقت بها مضاعفات بعد الجراحة او تعاين من مشاكل صحية تحت
العناية اىل ان يتم اعادة اطالقها اىل الشارع مع العلم ان االحتفاظ بها يف أقفاص ميكن أن يكون مرهق
جدا لذلك يجب أن تبقى ادىن مدة زمنية ممكنة ومتوازنة للتأكد من أن الحيوان جيد مبا فيه الكفاية
حني اطالقه.

اطالق السراح

يتم تحرير كافة الكالب من حيث تم القبض عليها ،إال إذا كانت املنطقة غري آمنة للحيوانات للقيام
بذلك.
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النقاط الرئيسية الجزء الثالث

•يجب عىل الجهة املسؤولة  /البلدية التأكد من أن برنامج التعقيم والخيص متطور
ويأخذ بعني االعتبار السياق املحيل (مبا يف ذلك املوارد املتاحة ،وخربات املوظفني).
•وينبغي أن يتم إعداد مخطط ما قبل التنفيذ الي مرشوع تعقيم وخيص.
•حيثام أمكن  /ان يكون ملزما  ,ينبغي تنفيذ برنامج تجريبي من أجل تحديد
العقبات أو املشاكل قبل التنفيذ الكامل.
•ينبغي أن يتبع خالل التنفيذ الربوتوكوالت برصامة ودرجة عالية من الدقة .
•ينبغي االضطالع بأنشطة ما بعد التنفيذ ملراقبة الحيوانات الفردية واملجموعات،
وكذلك قياس مدى قبول وفهم املجتمع املحيل للمرشوع.
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الجزء الرابع :تطوير وتقديم أنشطة مجتمعية مشتركة ومرتبطة الستكمال
برنامج التعقيم والخصي.

هناك عدد من الطرق التي ميكن للمجتمع دعم تنفيذ و ادارة الربنامج االنساين .بعض منه هذه
الطرق تنطوي عىل إجراءات إيجابية يتخذها أفراد املجتمع من أجل الحد عمليا من اعداد الحيوانات
الضالة كام انه ومن الرضوري إرشاك املؤسسات الحكومية الفاعلة مثل البلدية واملحافظة واخرين من
اصحاب املصلحة مثل املنظامت غري الحكومية املهتمة (الجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان) بالعمل
مع املجتمعات املحلية لتشجيع ثقافة التسامح مع كالب الشوارع .يف الجزء الثاين من هذا الدليل ،تم
تحديد امتالك الحيوانات االليفة وتحمل املسؤولية تجاهها واإلدارة الجيدة للنفايات ثم انتقلنا اىل
القضايا التي لها تأثري مبارش عىل مجموعات الكالب الضالة يف فلسطني.
وفيام ييل ملخص أنشطة مقرتحة للمشاركة املجتمعية تسعى ملعالجة مبارشة لهذه القضايا .قد يكون
يف املجتمع املحيل قضايا أخرى تؤثر عىل أعداد الكالب الضالة و مل يتم تحديدها يف هذه الوثيقة؛
وبالتايل ميكن تحديد هذه القضايا خالل مرحلة ما قبل تنفيذ عملية إرشاك املجتمع املحيل املستهدف.
عىل هذا النحو ،فإن األنشطة املقرتحة أدناه ينبغي أال تعترب شاملة وينبغي تخطيط اإلجراءات ذات
الصلة والتي اتخذت فيام يتعلق بالسياق املحيل ضمن عملك مع املجتمع املحيل.
الرسائل الرئيسية لمشاركة المجتمع المحلي

وميكن أن تشمل الرسائل الواسعة البلديات واملؤسسات الحكومية ذات الصلة واملنظامت غري الحكومية
املرتبطة بها والتي تهدف ارشاك املجتمع املحيل يف جزء من أنشطتها ما ييل:
•التأكد من أن هؤالء الناس الذين يفكرون يف اقتناء حيوان أليف كقط أو كلب
يدركون متاما الوقت وااللتزام املايل املرتتب عىل ذلك من أجل تجنب التخيل عنا
عندما تصبح املسؤوليات واضحة وعملية .
•التأكد من أن الحيوانات االليفة عقيمة وغري قادرة عىل االنجاب بحيث ال يتم
التخيل عن األبناء الغري مرغوب بهم وان الحيوانات السليمة (خاصة اإلناث يف
الشبق) ال تجتذب الذكور الضالة.
•عدم تشجيع تناسل الحيوانات من أجل البيع.
•تحدي املفاهيم الثقافية الخاطئة حول الكالب من نجاسة وغريها من خالل
استخدام التعاليم اإلسالمية الصحيحة واملتوفرة يف املوقع االلكرتوين الخاص
بالجمعية  www.pal.psوالخطاب الثقايف العام.
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•ضامن أن النفايات املنزلية تدار بطريقة ال تجذب الحيوانات الضالة ونرش ثقافة
النظافة العامة وعدم القاء القاممة يف الشارع.
•التأكد من أن أفراد املجتمع يدركون كيفية أن تكون آمنا حول الكالب .وبالتايل
تقليل الخوف وأن وحاالت االعتداء والعدوان والرصاع ال لزوم لها.
•التأكد من أن أفراد املجتمع يدركون هدف برنامج التعقيم والخيص وأن الكالب
التي تتم معالجتها بواسطة الربنامج خالية من املرض.
•التأكد من أن األثر اإليجايب املحتمل (للحيوانات والناس) من برنامج التعقيم
والخيص سيالحظها املجتمع املحيل بشكل فعال وواضح.
األنشطة الرئيسية لمشاركة المجتمع المحلي

ميكن ايصال الرسائل أعاله بإستخدام عدد من األساليب املختلفة .حيث ينبغي أن تكون أنشطة املشاركة
املجتمعية متعددة الجوانب وتنطوي عىل إرشاك أصحاب املصلحة املبارشة ،مثل اللقاءات املجتمعية
واأليام املفتوحة وكذلك املشاركة غري املبارشة مبا يف ذلك الحمالت التي تروج لربنامج كامللصقات،
نرشات تبث يف وسائل اإلعالم (اإلذاعة والتلفزيون واملطبوعات ووسائل اإلعالم االجتامعية) .وميكن أن
تشمل أنشطة محددة مبام ييل:
تنمية موارد المعلومات

وينبغي وضع املنشورات وامللصقات واملوارد عىل االنرتنت لدعم عمل املرشوع .ينبغي أن تشمل
املنشورات معلومات عن برنامج التعقيم والخيص اضافة اىل معلومات يستفيد منها املجتمع املحيل
حول اجراءات االمان للتواجد حول الكالب ,اضافة اىل معلومات عن فوائد التعقيم وعىل رضورة
التخلص من النفايات املنزلية (وبالتايل فإن املعلومات لن تقترص بربنامج التعقيم والخيص ولكن تشمل
فوائد عىل نطاق أوسع) .ميكن أن تنتج املنشورات وامللصقات وتوزيعها يف املناطق السكنية حيث
سيتم العمل بربنامج التعقيم والخيص ،موضحا كيف يعمل وكيف سيستفيد املجتمع منه .قد يكون
هناك موقع مخصص للمرشوع أو معلومات ميكن اضافتها عىل املواقع االلكرتونية الخاصة بالرشكاء يف
تنفيذ املرشوع (عىل سبيل املثال :موقع بلدية طولكرم ,موقع جامعة النجاح) .من املمكن االستفادة
من االمثلة املوجودة عىل القرص املدمج املرفق بالدليل سوف تجد أمثلة ميكن نسخها كجزء من
حملة التوعية املرافقة للمرشوع عىل القرص املدمج الذي يرافق هذا الدليل أو ميكنك تحميل املوارد
التعليمية ألنشطة التوعية املجتمعية من [.]www.pal.ps, fb page too
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صورة  :5مثال لرتويج التعقيم والخيص

حملة اعالمية

باإلضافة إىل ما سبق ،ميكن للبلديات متابعة فرص إعالمية متنوعة اخرى للرتويج للمشورع ورشح
فوائد النهج الجديد للمجتمع عىل نطاق أوسع .وميكن أن يشمل هذا تقارير يف اإلذاعة والتلفزيون أو
نرش املقاالت املطبوعة يف الصحف او عىل الصحافة اإللكرتونية عن الربنامج وفوائده.

لقاءات مجتمعية

وينبغي دعوة الجمهورلحضور الجلسات املفتوحة قبل تنفيذ برنامج التعقيم بحيث تتمكن البلديات
أو املؤسسات الحكومية االخرى ذات الصلة من تفسري النهج الجديد وفوائد املرشوع .يف هذه
االجتامعات ،سيتمكن السكان من طرح األسئلة وإثارة املخاوف .وينبغي أن تقدم املطبوعات لجميع
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الحارضين .يجب أن يتم إعالن االجتامعات يف الصحف املحلية وعىل وسائل االعالم االجتامعية .كام
ينبغي اطالع الجمهور بالنرشات املطبوعة وامللصقات مسبقا
التعامل مع العيادات البيطرية المحلية

العمل مع عيادات بيطرية محلية لتشجيع االطباء البيطريني عىل تقديم معلومات تشمل فوائد
التعقيم ألصحاب الحيوانات االليفة ،جنبا إىل جنب مع معلومات حول مشورع تعقيم الحيوانات
الضالة حيث سيساعد ذلك عىل تشجيع اقتناء الحيوانات األليفة وتحمل افراد املجتمع ملسؤولياتهم
بشكل اكرب .كام ميكن التنسيق من اجل ارشاك بعض العيادات البيطرية يف تقدم املرشوع .حيث ميكن
فسح املجال هؤالء االطباء البيطريون بيكونو متحدثني ودمجهم ليكونو جزء من الحملة اإلعالمية أو
يف االجتامعات املحلية ،فضال عن تعزيز النظام مبجموعة من األقران يف املهنية

التواصل مع المدارس والمجموعات الشبابية األخرى

حيثام كان ذلك ممكنا ،ينبغي لفريق البلدية أو املؤسسات ذات الصله ضامن مشاركة األطفال
والشباب بطريقة مفيدة يف االنشطة مجتمعهم .وميكن أن يشمل هذا تطوير مواد تعليمية صديقة
للطفل أو العمل مبارشة مع املدارس .وميكن أن تشمل االنشطة دورات تركز عىل الطفل وتعلمه كيفية
البقاء امنا حول الكالب أو ملساعدتهم عىل فهم الحاجة للمساعدة ىف الحفاظ عىل شوارع ومجتمعات
نظيفة .وقد تتضمن أيضا التواصل مع املدارس يف األنشطة العملية مثل جمع القاممة واأليام املفتوحة.

النقاط الرئيسية الجزء الرابع

•وقد تم تحديد جملة املسؤوليات من اقتناء حيوانات اليفة اىل ادارة جيدة
للنفايات ومن ثم ارشاك املجتمع املحيل يف هذه املهام ولكن هي ليست بالرضورة
القضايا الوحيدة التي لها تأثري عىل تجمعات الكالب الضالة.
•البلديات أو املؤسسات الحكومية ذات الصله ينبغي أن تعتمد الرسائل الرئيسية
التي تحدد املبادئ االساسية لدمج املجتمع وارشاكه.
•ينبغي تخطيط األنشطة وتنفيذها مع املجتمع املحيل من أجل إيصال الرسائل
الرئيسية (مثل الحمالت اإلعالمية واللقاءات املجتمعية والعمل مع املدارس).
•من املهم مشاركة الشباب بطريقة ذات معنى كجزء من عملية إرشاك املجتمع
املحيل.
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الجزء الخامس :استكشاف األخطاء وإصالحها :إدارة نفايات جيدة

باإلضافة إىل إرشاك املجتمع املحيل حول موضوع إدارة النفايات ،وهناك أيضا السبل التي ميكن لفريق
البلدية أو املؤسسات الحكومية ذات الصلة أن يساهم يف تحسني إدارة النفايات يف املنطقة.
إن الحل األمثل ملشاكل إدارة النفايات هي ضامن التخلص من النفايات بشكل منتظم ،وتوفري أوعية
قاممة واقية ومغطاة متنع الحيوانات من دخولهاوتشمل برنامج شامل لتطهري الشوارع .ومن املسلم
به ،مع ذلك ،ونظرا ملحدودية املوارد ،ونقص كبري من الدعم املايل ،من غري املرجح أن يحصل هذا يف
املستقبل القريب .عىل الرغم من هذا هناك بعض األنشطة التي ميكن القيام بها والتي ال تضع العبء
الزائد عىل املوارد ،ولكن ميكن أن تسهم يف التخفيف من املشكلة.
لذا يقرتح عىل البلدية  /املؤسسات الحكومية ذات الصلة التدقيق يف تنفيذ إدارة النفايات بهدف
تحديد حل للمشاكل .وينبغي أن تشمل زيارات إىل مواقع الشكاوى من الكالب الضالة املسجلة لتنفيذ
تقييم محتمل السباب تواجد مجموعات الحيوانات الضالة .وميكن أن تشمل أيضا مراجعة داخلية
النشطة البلديات .وهي:
•توفري أغطية للحاويات املكشوفة ملنع الحيوانات من الوصول إىل املحتويات.
•انتقال نقاط تجميع النفايات بعيدا عن مداخل املباين السكنية ملنع السكان من
التواصل املبارش (وإمكانية نشوب رصاع) مع الكالب الضالة.
•خلق حواجز (أسوار ،عىل سبيل املثال) ملنع الكالب الوصول إىل حاويات النفايات
او اماكن تجميع القاممة.
•ضامن أن يتم جمع النفايات قبل حلول الظالم حيث يزداد نشاط الحيوانات
الضالة أكرث يف الليل  -وهذا هو الوقت الذي يتم فيه تلقي معظم الشكاوى.
•تشجيع السكان عىل وضع النفايات خارجا يف الصباح ،وليس يف الليل.
•تشجيع املسالخ واملطاعم وغريها من الرشكات التي تنتج النفايات الجذبة
للحيوانات الضالة للتخلص من النفايات بشكل صحيح.
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النقاط الرئيسية الجزء الخامس

•صنع تغيريات صغرية من حيث التكلفة وفعالة الدارة النفايات قد تساعد
عىل الحد من الكالب الضالة يف املناطق السكنية.

الجزء السادس :جهات تواصل مفيدة
التواصل الرئيسي

للمزيد من املعلومات عن هذا الدليل او لالستفسار او لطلب املشورة اتصل ب:
الجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان

بريزيت  -مؤسسة جهود للتنمية املجتمعية والريفية

+972 2811629
جمعيات مفيدة أخرى
وزارة الصحة (فلسطين)

المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ()EIO

رام الله – شارع املستشفى

World Organisation for Animal Health

02-2408594

12, rue de Prony 75017 Paris, France

وزارة الزراعة (فلسطني)

e-mail: oie@oie.int

البالوع – شارع الصحية

Website: http://www.oie.int

02-2403306

Tel : 33 (0) 1 44 15 18 88

إدارة رفيق الحيوان الدولية ()ICAM

وقد نرشت  ICAMإرشادات مفصلة بشأن التخطيط لربامج ادارة الحيوانات الضالة بإنسانية .والوثيقة
متاحة عىل االنرتنتwww.icam-coalition.org .
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