حكومات منطقة السهل وغرب أفريقيا
تتالفى املفاجآت بعمليات رصد موسمية
العمل من أجل سكان البالد
املعرضة للجفاف في منطقتي
السهل وأفريقيا الغربية

العمل من أجل بناء املرونة في
مواجهة اجلفاف عن طريق التنبؤ
القائم على احلقائق

التعاون مع منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،وشبكة
مكافحة اجملاعة ونظام اإلنذار املبكر،
وبرنامج األغذية العاملي

العمل بفضل أكثر من  25جهة
مانحة ثنائية ومتعددة األطراف،
واحلكومات األعضاء في اللجنة
الدائمة املشتركة بني الدول
ملكافحة اجلفاف في منطقة السهل
في عام  ،2011توقع العديد من
املنظمات الدولية حدوث نقص حاد
في األغذية يؤثر على األمن الغذائي
في منطقة السهل .ومع ذلك،
فعندما قامت اللجنة املشتركة
بتحليل البيانات التي جمعتها
من مركز بيانات األقمار الصناعية
اخلاصة بها ،باإلضافة إلى البيانات
الزراعية املقدمة من البلدان،
خرجت بتصور مختلف .فقد أكدت
اللجنة املشتركة أن كمية األغذية
املنتجة سوف تكون كافية بالفعل.
وإمنا املشكلة ستكمن في "فرص
احلصول" ،مبا يعني أن السكان لن
تكون لديهم اموال كافية لشراء
األغذية املتوافرة .وقد أثبتت األيام أن
توقع اللجنة املشتركة كان صحيحا ً.
وكان هذا هو منط النتيجة التي
أصبحت منتظرة من هذه املنظمة،
التي تتخذ لنفسها شعار "ال وقت
للدهشة" .فاللجنة املشتركة ،التي
أنشأتها منظمة األغذية والزارعة
رد ا ً على اجلفاف الطويل الذي ضرب
منطقة السهل ابتداء من أواخر
الستينات من القرن املاضي ،كانت
تغطي في البداية بلدان السهل
التسعة .أما اآلن ،فإن واليتها امتدت
إلى بلدان سواحل أفريقيا الغربية،
باعتبارها الذراع الفني للمجموعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا.

يزدحم تقومي اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول
ملكافحة اجلفاف في منطقة السهل بالعديد من املسائل.
فاللجنة املشتركة ،وهي الذراع الفني للمجموعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،ترصد حالة األمن الغذائي في
 17بلد ا ً من بلدان غرب أفريقيا ومنطقة السهل ،وتدير مركز ا ً
كبير ا ً لبيانات األقمار الصناعية ،ووضعت بروتوكو ال ً سليما ً
تسير عليه البلدان في جمع بياناتها عن األمن الغذائي .وفي
بداية ووسط ونهاية كل موسم من مواسم احلصاد ،جتتمع
البلدان األعضاء ،في اللجنة املشتركة وشركاؤها في حلقات
عمل إقليمية ويستخدمون البيانات في حتليل حالة الزراعة
واألمن الغذائي .وتلقى احملصلة ،وهي "استمارات أرصدة
احلبوب" التي تخرج لكل بلد من البلدان األعضاء ،تقدير ا ً
على دقتها في التنبؤ بنتائج كل موسم من مواسم احلصاد،
وتفسير هذه النتائج .وقد أيدت منظمة األغذية والزراعة
النتائج التي خرجت بها اللجنة املشتركة في عام 1973
أثناء اجلفاف الطويل واملدمر ،وواصلت دعمها لتنمية قدرات
هذه اللجنة منذ ذلك احلني .وقد كان هدف اللجنة املشتركة
على الدوام هو تعبئة بلدان منطقة السهل واجملتمع الدولي
بُغية العمل باجتاه حتقيق املرونة ملواجهة حاالت اجلفاف
في املنطقة ،مع احملافظة على االستقالل الذاتي الوطني
وتقليل االعتماد على املساعدات اخلارجية.
وتعمل اللجنة املشتركة على الدوام
من أجل ضمان عدم تعرض أعضائها
للدهشة مطلقا ً من تغيرات املناخ
أو ظروف األسواق ،مما قد يؤثر على
أمنهم الغذائي.

لقد تعاونت منظمة األغذية
والزراعة واللجنة املشتركة على
امتداد أربعة عقود ،حيث كانت
املنظمة تقدم خبرتها الفنية
ودعمها املالي .وكانت أمانة اللجنة

تقوم اللجنة املشتركة بعمليات رصد مستمرة في
املنطقة ،بحثا ً عن طرق لبناء املرونة في النظم اإليكولوجية
الهشة التي توفر سبل معيشة ملاليني املزارعني والرعاة.

املشتركة في بوركينا فاسو توجد
في البداية في مقر منظمة األغذية
والزراعة في روما .اما اآلن ،فإن
اللجنة املشتركة أصبحت اللجنة
اإلقليمية الدائمة ملكافحة اجلفاف،
ولديها جدول أعمال منضبط يدعو
إلى حتليل تأثيرات اجلفاف في بلدانها
األعضاء السبعة عشر في أفريقيا
الغربية ومنطقة السهل ،والتنبؤ
بحاالت اجلفاف واتخاذ اإلجراءات
الالزمة للتخفيف من تأثيرها.

حلقات العمل اإلقليمية
املوسمية تكفل الرصد
احلديث

تقوم اللجنة املشتركة بتحسني
قدرتها على رصد األمن الغذائي
في املنطقة في الوقت احلقيقي
بأساليب تتراوح بني بيانات األقمار
الصناعية ونظم إدارة البيانات،
لرصد املهام مع الشركاء الفنيني
في كل بلد من البلدان السبعة
عشر أثناء كل موسم زراعي .وفي
كل سنة تعقد اللجنة املشتركة
خمس حلقات عمل إقليمية بشأن
تالفي األزمات الغذائية وإدارتها،
لكي تعرض البلدان نتائج تقديرها
للمحاصيل وتتوصل إلى توافق في
اآلراء .وتذهب جميع هذه املعلومات
إلى "استمارات أرصدة احلبوب" ،وهي
تقارير تُعدها اللجنة املشتركة عن
كل بلد من البلدان األعضاء.
وتقوم استمارات األرصدة هذه
بحساب اإلنتاج الوطني ،والواردات
املقررة ،وما يتوافر من معونات
غذائية واحتياطيات األغذية،
وتقارن كل ذلك باالستهالك .وفي
نهاية كل عام ،تقوم حلقات العمل
املعنية بالوقاية من أزمات األغذية

وإدارتها بدعوة منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية وغيرها من
الشركاء ،إلى جانب اخلبراء الفنيني
في منظمة األغذية والزراعة في
مجاالت علم احملاصيل ،واإلحصاء،
ونظم اإلنذار املبكر .وتنظر شبكة
تالفي أزمات األغذية في منطقة
السهل وأفريقيا الغربية في جميع
استمارات أرصدة احلبوب وغيرها من
البيانات لكي تقرر الدعم الذي قد
حتتاجه البلدان في املوسم التالي،
إن كانت حتتاج ملثل هذا الدعم ،حتى
تستطيع جتهيز التدخالت لتنفيذها
على وجه السرعة حتى ال تزداد
األحوال السيئة سوء ا ً.
أيدت منظمة األغذية والزراعة بقوة
اللجنة املشتركة في وضع إطارها
املنسق ،وهو أداة تنفيذ اآلن على
املستوى القطري تكمل استمارات
األرصدة بأن ترتب احلالة الراهنة
واملتوقعة لألمن الغذائي على
مقياس موحد للمنطقة بأسرها.
ويستند هذا املقياس املوحد إلى
الترتيب املتكامل ملراحل األمن
الغذائي ،وهو أداة وضعتها املنظمة
تسمح مبقارنة حدة انعدام األمن
الغذائي عبر املكان والزمان.

عنصر التدريب في اللجنة
املشتركة يساهم في
حتقيق املرونة في مواجهة
حاالت اجلفاف اإلقليمية
يرتبط األمن الغذائي باملرونة طوال
حاالت اجلفاف في منطقة السهل.
وقد توسعت اللجنة املشتركة
في تركيزها املبدئي على صون
التربة واملياه واجتهت إلى املعلومات
الدقيقة ونظم اإلبالغ عن البيانات.
وتقوم اللجنة املشتركة بعمليات
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رصد مستمرة في املنطقة ،بحثا ً
عن طرق لبناء املرونة في النظم
اإليكولوجية الهشة التي توفر سبل
معيشة ملاليني املزارعني والرعاة.
وتدير اللجنة املشتركة مركز ا ً
إقليميا ً للتدريب في النيجر ،حيث
يستطيع املزارعون والفنيون أن
يواصلوا تعليمهم .ويُعرف املركز بأنه
يعطي دروسا ً في الزراعة وعلوم املياه
واألرصاد اجلوية ،وتتضمن مناهجه
دروسا ً في إدارة املوارد الطبيعية،
والتكيف مع تغيرات املناخ ،ووقاية
النباتات ،مع إيالء نفس القدر من
االهتمام بالدراسات اخلاصة بإدارة
املعلومات ونظمها .وقد ساعدت
منظمة األغذية والزراعة اللجنة
املشتركة في تنسيق القواعد
اخلاصة مبكافحة اآلفات عن طريق
جلنتها ملكافحة اآلفات في منطقة
السهل التي تقوم بدور غرفة
املقاصة بالنسبة جلميع املبيدات
التي ترد إلى منطقة السهل.
أما اليوم ،فإن اللجنة املشتركة
تقف كمؤسسة إقليمية قوية
ومستقلة ،معترفا ً بقدرتها على
ضمان أنه ال وقت للدهشة ،األمر
الذي سيكون له تأثيره على األمن
الغذائي في دولها األعضاء.

