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وحدة الدراسات األفريقية بملتقى الحوار
برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

مقدمة:
حتتل النيجر املرتبة األخرية يف مؤشر التنمية البشرية  ،حيث احتلت املركز  189من اصل  189دولة  ،كما تواجه
حالة من الفقر وانعدام األمن وآاثر تغري املناخ  ،وقد وصل انعدام االمن الغذائي يف النيجر إىل مستوى األزمة
حيث بلغ العدد  1.2مليون شخص من مجيع أحناء البالد يف الفرتة بني أكتوبر وديسمرب  2020ـ
إن مشكلة انعدام االمن الغذائي ترجع بشكل جزئي إىل الصدمات املتكررة من آاثر تغري املناخ مثل اجلفاف
والفيضاانت اليت تعطل املوسم الزراعي  ،حيث أن األراضي الصاحلة للزراعة تتناقص كل عام بسبب جرف املياه
بعد هطول االمطار الغزيرة للرتبة مما ينتج عنه خسارة احملاصيل وسبل العيش لالف املزارعني املتضررين ،.وقد
ارتفعت نسبة األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية يف النيجر إىل  ، % 12.7بينما يقدر خرباء الصحة أن
أكثر من  450ألف طفل ترتاوح أعمارهم بني  6أشهر و  59شهراً سيعانون من سوء التغذية عام .2021
وقد تسبب اجلوع وسوء التغذية يف احلد من النشاط االقتصادي للعديد من التجمعات السكانية يف البالد ،وقد
اهنارت إثر ذلك كثري من الصناعات احمللية كما ان املواطنون اضطروا اىل بيع ممتلكاهتم لشراء الطعام  ،وظل
الكثريون على قيد احلياة من خالل طبخهم للنبااتت الربية وأكلهم أوراق األشجار .أصاب اهلزال العديد من
املزارعني وقد وصل ذلك إىل احلد الذين يعجزون فيه عن فالحة أرضهم .
وقد أشار رئيس وزراء النيجر عام  2020بيان ألقاه أمام الربملان " أن انعدام األمن الغذائي نتيجة متوقعة لضعف
اإلنتاج الزراعي فضالً عن ضعف إنتاج األعالف يف املناطق الرعوية  ،كما أن الفيضاانت اليت شهدهتا النيجر
أدت إىل وقوع خسائر كبرية يف األرواح واملمتلكات".
يعيش سكان النيجر أزمتني من أسوء األزمات اليت تتجنبها البشرية ،نقص ماء وغذاء ،حيث بدأت عام 2004
وتفاقمت مبرور الوقت نتيجة ألسباب بشرية وطبيعية ،منها هجوم أسراب اجلراد وتلف احملاصيل الزراعية وعدم
هطول األمطار واجلفاف الذي أثر على احملاصيل واملواشي ،ومجاعات مسلحة على احلدود.
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ابلرغم من وجود البرتول ،اليورانيوم  ،الذهب تصنف هي ودولة ماىل على أهنما أكثر البلدان فقراً يف العامل،
تعاين "النيجر" من آاثر التغريات املناخية ،وارتفاع الغازات املسببة لإلحتباس احلراري.

بدأت األزمة يف املناطق الشمالية "للنيجر" وهي ( :مارادي  ،اتهوا ،تيالبريي و زندر) .وتسببت هذه األزمة يف
ارتفاع األسعار ،سوء التغذية لألطفال ،ندرة املياه واألعالف.
بينما تعاين املقاطعات الثمانية هبا وهى األكثر انعداماً لألمن الغذائي من حتركات سكانية كبرية  ،ونتيجة إلنعدام

األمن هبا هناك قيود على وصول املساعدات اإلنسانية.

ارتفعت معدالت سوء التغذية احلادة يف ذلك الوقت ،إىل  13.4يف املائة يف "مارادي" جبنوب النيجر و"زندر"
وأحناء البالد ،وهناك  % 2.5من األطفال املصابني بسوء التغذية احلاد دون سن اخلامسة  .وتعد دول (تشاد،
والنيجر ،ومايل) أسوء الدول يف تقدمي اخلدمات الصحية للطفل ،وإنتشار التلوث البيئي ،وكذلك سوء التغذية.
كما تعد الزراعة يف "النيجر" شاقة بسبب إهنا يدويه ،مما ينهك طاقة املزارع الصغري ،فضال عن ال يوجد حبوب
كافية ملدهم بطاقة الالزمة للزراعة.
أصابت األزمة بلدان عدة ،ولكن صنفت "النيجر" على أهنا أكثر البالد تضرراً ،من قبل األمم املتحدة اليت اهتمت

ببطء استجابتها لألزمة.

تسببت هذه األزمة يف حالة من القحط والفقر ،حيث يعيش حنو  %90من جمموع السكان على الزراعة وتربية
املواشي ،وسجل عجز يف بداية األزمة يف إنتاج احلبوب بنسبة  ،%15كما أن نسبة العجز يف إنتاج األعالف
احليوانية .%36
أكد برانمج الغذاء العاملي أن منطقة الساحل األوسط اإلفريقي اليت تضم"بوركينافاسو ومايل والنيجر" تواجه أزمة
غذاء خطرية لعام  ،2020وقد بلغ عدد املتضررين أكثر من نصف مليون شخص يف النيجر .بينما أعلنت األمم
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املتحدة للشئون اإلنسانية ومساعدات الطوارئ أن أزمة الغذاء يف النيجر أسوأ من آخر حالة طوارئ أعلنت عام
. 2005
يعيش الن حوايل  7.8مليون شخص ىف أزمة نقص غذاء حادة ونقص موارد غذائية ،ما يعادل  %60من
سكان النيجر ،يواجه املزارعون والقرويون الذين يعيشون شرق العاصمة "نيامي" أسوء أزمة منذ عام .1984
حبسب ما أعلن يف تقرير لألمم املتحدة لشؤون اإلنسانية ومساعدات الطوارئ لعام .2020
ازداد األمر سوءً إبجتياح كارثة فريوس "كوفيد "19-العامل ،حيث أصبح مرور املوارد الغذائية أصعب مبراحل من

قبل حيث أغلقت احلدود ،وصنفت "النيجر" واحدة من أفقر دول العامل ،وانتشرت األمراضى مثل "املالراي"
و"اإلسهال" و"التهاابت اجلهاز التنفسي" و" تفشي التهاب الكبد الوابئي "Eو" التهاب السحااي ."C

قدرت األمم املتحدة أن  1.9مليون شخص يف النيجر ال يعلمون من أين حيصلون على طعامهم ،ويعاين %42
من األطفال دون سن اخلامسة من سوء التغذية احلاد ،و %73من األطفال دون سن اخلامسة مصابون بفقر
عاما.
الدم ،ومتوسط األعمار منخفض عند سن ً 53
وحبسب تقارير املنظمات الدولية خبصوص النيجر وجد أن:
 %81.3 -1من النيجرييني يعيشون يف املناطق الريفية.
 -3يعد النمو السكاين يف النيجر أحد أعلى معدالت النمو يف العامل.
 -4ما يقرب من  %85من البالغني ال يستطيعون القراءة أو الكتابة.
 -5أدت هذه النسب من األمية ،والنمو السكاين من تفاقم مشكلة انعدام األمن الغذائي ،ونقص املياة.
أييت يف هذا التقرير الذي تصدره وحدة الدراسات اإلفريقية مبؤسسة ملتقي احلوار للتنمية وحقوق األنسان؛ ليناقش
أزمة نقص الغذاء واملاء يف النيجر.
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أزمة الغذاء واملاء يف النيجر
▪ أعربت جلنة األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عام  ،2019ان املرأة النيجرية تعاين
من انعدام األمن الغذائي يف املناطق الريفية.
▪ يعاين حنو  7.8مليون شخص يف النيجر ،يشكلون حنو  %60من السكان من اجلوع؛ بسبب اهنيار اإلنتاج
شديدا يف
نقصا ً
الزراعي واحليواين ،وتتوقع األمم املتحدة أن تزداد األزمة ليواجه حنو عشرة مليون شخص ً
الغذاء مبنطقة جنوب الصحراء.
▪ تعاين البالد من التصحر واجلفاف ،حيث يعيش أكثر من  17مليون نسمة على  % 20فقط يف أراض
النيجر ،حيث أن  %80منها صحراء ،ونسبة الـ 20ابملائة من األراضي صاحلة للزراعة.
▪ نزح إيل منطقة "تيالبري" يف النيجر ابلقرب من حدود البالد مع مايل وبوركينا فاسو ،أكثر من 95,000
شخص حبلول عام  ،2021مما أدي لتفاقم أزمة انعدام الغذاء.
▪ أعربت جلنة األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن قلقها من أن  %82من سكان
النيجر يعيشون يف الفقر عام .2019
▪ قال رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر  ،بعد زايرته للنيجر يف مدة استمرت مثانية أايم عام  ،2019أن
األراضي الصاحلة للزراعة تقلصت  ،كما أن هناك عدم إمكانية التنبؤ بتوفري موارد املياه؛ وذلك بسبب تغري
املناخ واجلفاف الذي أصاب الدولة.
طفال حيتاجون إىل الدعم ،وحيتاج أكثر من 867
▪ يف النيجر وحتديداً بوالية "نيامي" معقل الوابء هناك ً 7015
ألف طفل يف النيجر إىل احلماية الغذائية يف عام  2020بزايدة  200ألف طفل عن عام .2019

▪ ذكر مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن حنو  4.2مليون شخص مشردون يف منطقة الساحل
بينها النيجر.
▪ أكد برانمج الغذاء العاملي أن منطقة الساحل األوسط اإلفريقي اليت تضم (بوركينافاسو ومايل والنيجر) تواجه
أزمة غذاء خطرية مع وجود مايقرب من  11ألف شخص على بعد خطوة واحدة من اجملاعة.
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▪ أكد برانمج الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة أنه قد يتضاعف عدد األشخاص الذين يعانون من أزمة نقص
الغذاء إىل  57.6مليون شخص بنهاية العام ،وذلك مقارنة مع  36مليون فقط قبل أزمة كوروان ،ونسبة الذين
يعانون من األزمة  %10يف النيجر.
▪ أشري "للنيجر" خالل اإلستعراض الدوري الشامل إىل التحدايت اليت تفاقمت بسبب عبء الديون اخلارجية
وأزمة الغذاء.
▪ أشري "للنيجر" أيضا لتنفيذ مبادرة  N3لضمان ممارسة احلق يف الغذاء ،والتعاون مع اجملتمع الدويل وبرامج
األمم املتحدة املتخصصة  ،وأخذ تدابري ملموسة لضمان احلصول على الغذاء الكايف.
▪ أثري تساؤالت عن ما هي الطرق اليت تتصدى هبا النيجر لسوء التغذية ؟ كيف تعطي النيجر األولوية ملشكلة
سوء التغذية؟ خالل اإلستعراض الدوري الشامل ،والتدابري اليت تتخذها احلكومة ملكافحة انعدام األمن الغذائي
وسوء التغذية ونقص مياه الشرب؟.
▪ يف عام  ،2020غمرت املياه  5768هكتاراً من األراضي املزروعة؛ نتيجة للفيضاانت يف النيجر ،وتسبب
فيضان مياه هنر النيجرعلى ضفافه يف تدمري أكثر من  5500هكتار من احملاصيل الزراعية.

▪ يعاين الالجئون يف النيجر من أزمة نقص الغذاء واملاء أيضا ،حيث أثبتت" املنظمة الدولية للهجرة" ،أن
املهاجرون ال جيدوا ماء وال طعام لعام .2020
▪ يعد احلصول علي مياة نظيفة يف النيجر أمر صعب؛ بسبب التكلفة املرتفعة حلفر األابر بني الصخور ،حيث
تصل التكلفة إىل  8 000دوالر و  14, 000دوالر.
▪ أزمة الغذاء "ابلنيجر" من واقع تقارير األمم املتحدة ومنظمة الفاو عن أحدث أرقام حاالت اجلوع وسوء
التغذية لعام2021م.

6

أزمة الغذاء ابلنيجر
البند
عدد احلاالت املستعصية

العدد
86ألف

عدد احلاالت اليت تعيش يف أزمة

 1.4مليون

عدد احلاالت االيت تعيش يف خطر نقص الغذاء

4.8مليون

جمموع عدد اجلوعى حسب منظمة الفاو -2017

6.8مليون تقريبا

2019
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أحدث أرقام حاالت الجوع وسوء التغذية لعام2021م.
عدد الحاالت
المستعصية
%2

عدد الحاالت التي
تعيش في أزمة
%22

عدد الحاالت التي
تعيش في خطر نقص
الغذاء
%76

▪  %64من سكان الريف يف النيجر ال يستطيعون احلصول على املياه النظيفة .بينما يفتقر حنو تسعة من بني
كل عشرة من املواطنني وسيلة سليمة للتخلص من خملفاهتم.
▪ يؤدي تلوث املياه وعدم توافر مياة نظيفة إىل تفشي األمراض ،حيث جلأ سكان "النيجر" إىل استخدام مياة
الربك غري النظيفة ،وكذلك الابر احملفورة يدواي  ،مما يؤدى إىل العرضة للتلوث؛ بسبب تسرب مياه اجملارى.
دور االحتاد األفريقي واألمم املتحدة واملنظمات الدولية حلل األزمة لعام 2020م:
 .1قامت مساعدات اإلغاثة اإلسالمية ألكثر من  2.97مليون شخص يف النيجر حىت اليوم ،يف املياة والصرف
الصحي ،واألمن الغذائي ،وعالج سوء التغذية ،واملشاريع املومسية لتوزيع الغذاء.
 .2سامهت اإلغاثة اإلسالمية يف تسهيل حصول األسر على أنظمة ري األراضي من خالل تكنولوجيا احلفاظ
على املياه.
 .3عملت منظمة األغذية والزراعة ألفريقيا ابلتعاون مع الشركاء إقليمياً وعاملياً على اختاذ إجراءات للحد من
الاثر اجلانبية جلائحة كوفيد ،19-وعقدت اجتماعات؛ لتحديد اإلجراءات واحللول احلامسة لإلستجابة
للجائحة ،ودرست أتثري كوفيد 19-على نظم األغذية الزراعية.
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 .4تعمل منظمة األغذية والزراعة ألفريقيا مع مفوضية االحتاد األفريقي واجملموعات االقتصادية اإلقليمية؛ لضمان
قيام احلكومات األفريقية ومؤسسات متويل التنمية والشركاء املاليني الخرين إبعطاء األولوية للنظم الغذائية يف
إجراءاهتا واستثماراهتا.
 .5وكذلك أمثر التعاون بفاعلية "ثورة خضراء يف أفريقيا" و "منتدي الثورة اخلضراء يف أفريقيا" ،وعقد حورات
مع القطاع اخلاص ومالكه؛ للمشاركة يف وضع حلول حلل األزمة واحلد من التأثري السليب لكوفيد.19-
 .6تعاونت منظمة األغذية والزراعة ألفريقيا مع املكاتب القطرية والنظراء احلكوميني؛ إلصدار أسعار األغذية
وحتليلها وحتليل املخاطر احملتملة.
 .7وفَّر برانمج األغذية العاملي معوانت طوارئ غذائية ألكثر من مخسة ماليني يف "النيجر" ،وقامت منظمة الفاو
طن من البذور املمتازة ،فيما مت تغطية
بتقدمي  13000طن من العلف احليواين ّ
ووزعت أكثر من ّ 3400
احتياجات  %94من ال ُقرى ِّّ
املتضررة يف مجيع أحناء البالد.

ث على
وح ّ
 .8دعت منظمة الفاو وبرانمج األغذية العاملي مشروع " بنوك احلبوب" ،ودعم سالسل التسويقَ .
عىن ابألفراد من ضحااي سوء التغذية.
مواصلة الدعم ملراكز التغذية اليت تُ َ
التوصيات
 )1رفع الوعي الغذائي والزراعي بني فئات الشعب املختلفة وإدراكهم حجم املسؤلية امللقاة على عاتق كالً
من الدولة والشعب ،وذلك من خالل متكني املنظمات املدنية من مساعدهتم ثقافياً وتعليمياً.
 )2إنشاء خطط ملساعدة الفئات األكثر هشاشة والذين فقدوا وظائفهم بسبب الكوروان ،وذلك لكي يتمكنوا
من احلصول على الطعام الكايف والمن .
 )3التعاون مع املنظمات الدولية لوضع اسرتاتيجيات على املدى الطويل حلل األزمة بشكل اسرتاتيجي ،مثل
حفر آابر وتنقية املياة امللوثة.
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 )4االعتماد على احملاصيل الزرعية اليت يصنع هبا الكثري من املواد الصنااعية مثل :األرز والقمح؛ وذلك
للوصول لإلكتفاء الذايت.
 )5البحث عن البدائل حلل األزمة وإنشاء فكرة املقايضة بني الدول ،كمقايضة بني املواشي واحملاصيل الزراعية
أو املعادن.
 )6محاية الابر احملفورة يدوايً من التلوث ،وتسرب اجملارى وذلك من ةخالل تقنيات حديثة  ،وحفر آابر
جديدة بدعامة حلمايتها ،ابلتعاون مع املنظمات الدولية من أجل إمداد النيجر ابملال واملعدات.

 )7إنشاء مضخات للمياه ،حيث يعيش السكان بعيداً عن الابر ،لذلك جيدون مشقة للحصول على
املياه ،تساعد هذه املضخات لوصول املاء للسكان يف أماكن سكنهم.
 )8دعم القطاعات اخلاصة لدعم تنفيذ آليات بناء وتدبري القدرات الالزمة من أجل سد مشاريع األغذية
الزراعية وحتسني األمن الغذائي والتغذية.
 )9توسيع نطاق التقنيات الرقمية لتقدمي خدمات غذائية زراعية أفضل ،وحتسني أداء األسواق التجارية.
 )10مساعدة جدولة األسعار على توفري األغذية أبسعار يف متناول فئات اجملتمع املختلفة.
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