
في إقليم كانيم في غرب تشاد، هاجر أغلب الرجال من 
األسر الريفية الفقيرة إلى مناطق بها فرص اقتصادية أفضل 

من أجل كفالة املعيشة ألسرهم. وتترك النساء في أغلب 
احلاالت كربات لألسر، ويتحملن بشكٍل خاص مهام شاقة، مثل 

زراعة األراضي. وقد تدهور اإلنتاج الزراعي وارتفعت معدالت 
انعدام األمن الغذائي، األمر الذي أسفر عن ارتفاع معدالت 

سوء التغذية املزمن بني النساء واألطفال بأكثر مما يحدث في 
باقي أنحاء تشاد. وقد تعاونت املنظمة مع السكان املعرضني 
للخطر في تلك املنطقة منذ عام 2010، بُغية املساعدة في 

احلد من سوء التغذية. ونظراً حملدودية فرص األسر الريفية األشد 
فقراً في احلصول على أراضي مروية خصبة في "الوادي" فهم 
ال يستطيعون زراعة اخلضر الضرورية ألي وجبة مغذية. ولكي 

تدعم منظمة األغذية والزراعة أعمال احلدائق، ومشروعات 
الري الصغيرة والتوعية بأمور التغذية، جمعت أصحاب األراضي 

واملزارعني ممن ال ميلكون أراضي صاحلة للري في الوادي. وقد أسفرت 
هذه اجلهود عن زيادة اإلنتاج الزراعي، وحسنت الدخل وأحدثت 

انخفاضاً هائالً في حاالت سوء التغذية.

تقود  كانيم  في  املرأة 
الزراعية التنمية 

الغذائي  األمن  أجل  من  العمل 
تشاد في  واألطفال  للنساء 

فرص  حتسني  أجل  من  العمل 
وعلى  األراضي  على  املرأة  حصول 

اجليدة الزراعية  املدخالت 

العاملي  األغذية  برنامج  مع  التعاون 
اليونيسيف  ومنظمة 

األوروبي االحتاد  بفضل  العمل 

املعدالت  من  كانيم  منطقة  عانت 
التغذية  لسوء  للغاية  املرتفعة 

طويلة.  فترة  منذ  األطفال  ضمن 
التغذية  مسوحات  من  تبني  فقد 

التسعينات  أواخر  منذ  أجريت  التي 
احلاد  التغذية  سوء  معدالت  أن 

املائة بني األطفال دون  20 في  جتاوزت 
مبسافة  بذلك  لتتخطى  اخلامسة، 
في  املعروفة  الدولية  احلدود  كبيرة 
املائة.  15 في  الطوارئ وهي  حاالت 

عدة  أبرزت  نفسه  الوقت  وفي 
منطقة  تزيد  أن  إمكانية  دراسات 

طريق  عن  الزراعي  إنتاجها  من  كانيم 
املستخدمة  غير  األراضي  استغالل 

املنبسطة.  اخلصبة  الوادي  أراضي  في 
توافر  أن يحسن  أن ذلك من شأنه  إذ 

لألسر  الشرائية  القوة  وزيادة  األغذية 
للخطر. املعرضة 

في  أساساً  املشروع  فكرة  وتكمن 
في  للخطر  املعرضة  األسر  تعزيز 
أربعة  طريق  عن  كانيم،  منطقة 

إنتاج  من  تزيد  التي  العناصر 
إنتاج  الشرائية:  القوة  ومن  األغذية 

املاعز،  وتربية  الوادي،  في  اخلضر 
والري  للدخل،  مدرة  أنشطة  وإيجاد 

مستوى  على  اخلضر  إلنتاج  بالتنقيط 
العناصر  هذه  واستكملت  األسرة. 
اجليدة. التغذية  عن  قصيرة  بحملة 

الصاحلة  لألراضي  القروض 
املرأة  ومتكني  للزراعة 

حلوالً يقدمان 
على  للحصول  اتفاقيات  وقعت 

سنوات،  خمس  ملدة  لألراضي  قروض 

اجملموعات  وأشد  اإلقراض  جهات  بني 
فقراً.  األراضي  تستخدم  التي 

اجملموعات  املشروع  هذا  مكن  وقد 
بعد  املنطقة،  في  املوجودة  النسائية 

النساء  تتمكن  أن  النادر  من  كان  أن 



وأن  زراعية،  أراضي  احلصول على  من 
اخلصبة  واملزارع  األراضي  تستخدم 

وأصبحت  بأسمائهن.  للري  الصاحلة 
صاحلة  أراضي  قطع  ميلكن  النساء 
أساليب  على  تدربن  كما  للزراعة، 
لهم  تضمن  التي  اجليدة  الزراعة 

كانيم.  في  مستدامة  زراعية  تنمية 
بالوادي،  نُفذت  التي  احلدائق  فأعمال 

إنتاج  من  ملموسة  بصورة  زادت 
األسري. لالستهالك  الالزمة  األغذية 

أن  النساء اآلن  لقد أصبح مبقدور 
اقتصادياً  مجدية  بأنشطة  يقمن 

فاحلصول على  العام.  على مدار 
الوادي،  للزراعة في  الصاحلة  األراضي 

تغذيتها  بتنويع  لألسر  يسمح  ال 
إن  بل  التغذية فحسب،  وتوازن هذه 

العمل الذي تقوم به هذه األسر يدر 
انتظاماً. وأكثر  أكبر  دخالً  عليها 

بها  قامت  التي  لألنشطة  ونتيجة 
بني  األغذية  إنتاج  زاد  املنظمة، 

األمر  املشروع،  من  املستفيدة  األسر 
الغذائي  األمن  زيادة  عن  أسفر  الذي 

القوة  وزيادة  احمللي  للمجتمع 
األسر  نصف  من  ألكثر  الشرائية 

هذا  استخدم  وقد  املستفيدة. 
تغذية  حتسني  في  اإلضافي  الدخل 
الباهرة:  نتائجه  له  وكانت  األسرة، 

لدى  التغذية  سوء  انخفض  فقد 
12.6 في املائة بني  إلى  األطفال 

بنسبة  مقارنة  املستفيدة،  األسر 
31.1 في املائة بني األسر األخرى.

بالشراكة  توسعات  إضافة 
العاملي  األغذية  برنامج  مع 

اليونيسيف ومنظمة 
في  لها  مكتباً  املنظمة  أنشأت 

كانيم(  منطقة  )عاصمة  ماو  مدينة 
األغذية  برنامج  مكاتب  داخل 

والتعاون  التنسيق  يوضح  مما  العاملي، 
 - اآلن  املنظمة  وتقوم  الوكالتني.  بني 

العاملي  األغذية  برنامج  مع  بالشراكة 
مقابل  للغذاء  برنامج  بتنفيذ   -

احلالية  األغذية  أزمة  على  رداً  العمل 
املنظمة  تتعاون  كما  كانيم.  في 

تنفيذ  في  اليونيسيف  منظمة  مع 
توعية  وتقدمي  احلدائق  لزراعة  برامج 

التغذية. بشأن 

2013، بلغ عدد  وفي أوائل عام 
استفادت  التي  النسائية  اجملموعات 

في  املنظمة  الذي وضعته  النهج  من 
مجموعة.   211 األصلي،  مشروعها 
أكثر من  النهج  تطبيق هذا  وتكرر 
بل  املنظمة وحدها،  مرة، ال مبعرفة 
تشاد  في  أخرى  ومبعرفة منظمات 

فرنسا،  في  االسالمية  اإلغاثة  مثل 
ضد  والعمل  اوكسفام،  ومنظمة 
اجلوع، ووكالة املساعدة من أجل 

باإلضافة  والتنمية،  الفني  التعاون 
الغذائي  لألمن  الوطني  البرنامج  إلى 

تشاد. حكومة  في 

النسائية  اجملموعات  املشروع  هذا  مّكن 
وزراعتها  زراعية،  أراٍض  من احلصول على 

بأسمائهن.

نُفذت  التي  احلدائق  أعمال 
زادت بصورة  بالوادي، 

األغذية  إنتاج  من  ملموسة 
األسري. لالستهالك  الالزمة 

لدى  التغذية  سوء  انخفض 
في املائة   12.6 األطفال إلى 
مقارنة  املستفيدة،  األسر  بني 

املائة بني  31.1 في  بنسبة 
املستفيدة. غير  األخرى  األسر 
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