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الرا�صد االجتماعي، بنني

اخليارت  ت�صيق  البالد  اأنحاء  جميع  يف 
ال�صغرية  امل�صاريع  فتمويل  ف�صيئاً؛  �صيًئا 
للتنمية،  العامة  واملعونات  واملتو�صطة، 
تال�صت  قد  املبا�صـر،  االأجنبي  واال�صتثمار 

كلها.
م�صـريف  وهو  بوين”  “يايي  الرئي�س  عرّب  وقد 
�صعى  عندما  وا�صتيائه،  حتفظه  عن  �صابق، 
تخفيف  اىل  بو�س  جورج  االأمريكي  الرئي�س 
بو�صع  املتحدة  الواليات  عن  املالية  االأزمة 
710 باليني دوالر حتت ت�صـرف بنوك اأمريكية 
لتي  ال�صيا�صة  وهي  االإفال�س.  تواجه  كبرية 
اأكرث  قدم  الذي  االأوروبي  االحتاد  حذوها  حذا 
تريليون   1.7( يورو  األف  و300  تريليون  من 
اأين  من  �صاخًرا  وب�صوؤاله  اإنقاذ.  كخطة  دوالر( 
باأن  "بوين"  الرئي�س  تنباأ  االأموال؟  هذه  تاأتي 
اىل  احلال  بها  �صينتهي  العامل،  بلدان  اأفقر 
دفع ثمن االأزمة على املدى الطويل. وا�صتجابة 
من  اأ�صال  يعانون  من  عي�س  ُح�صن  لتهديد 
اأف�صل  حكم  اىل  الرئي�س  دعا  العي�س،  �صوء 
للعامل، واىل اإ�صالح االأمم املتحدة، مبا يف ذلك 

املقاعد االأفريقية يف جمل�س االأمن)1(.

االأزمات املالية والغذائية
االأ�صا�صية  الغذائية  ال�صلة  تعد  بنني،  يف 
لالأ�صـرة بعيدة املنال. فقد انحدر �صحن املواد 
املدن،  اىل  الريفية  املناطق  من  الغذائية 
فيما ازدادت تكاليف مواد البناء. وقد توقف 

م�صاريع  فيها  مبا  البناء،  م�صاريع  من  عدد 
احلكومة  ا�صطرت  وقد  للحكومة.  تابعة 
مواد  على  لل�صيطرة  قوتها  ا�صتخدام  اىل 
وقد  اأهمية.  االأكرث  م�صاريعها  اأجل  من  البناء 
الفقرية  خ�صو�صا  الريفية،  القرى  ا�صطرت 
االقت�صادية.  مواردها  ا�صتنفاد  اىل  منها، 
التعليم  يف  اال�صتثمار  على  قادرة  تعد  ومل 

وال�صحة االأ�صـرية. 
وقد كان لزيادة تكلفة برميل النفط، وتطوير 
الدولية،  املالية  وامل�صاربة  احليوي،  الوقود 
اأفريقيا،  خ�صو�صاً  باأ�صـره،  العامل  تدفع  اأن 
اىل غياهب اأزمة غري م�صبوقة يف العام 2008. 
اأ�صعار  يف  العامة  بالزيادة  بنني  تاأثرت  وقد 
اأ�صعار  ا�صتعلت  فقد  االأ�صا�صية.  املنتجات 
الذرة املنتج االأكرث ا�صتهالكا، بن�صبة 220%. 
اأدى  حيث  الو�صع،  �صعوبة  من  العجز  وفاقم 
انخفا�س االإنتاج الزراعي وتزاُيد الطلب عليه 
الغذائية  للمواد  كبرية  �صـرائية  حركة  اىل 
املنتَجة حملًيا، وقلل من معدل توزيعها على 
منهم  امل�صت�صعفني  خ�صو�صا  امل�صتهلكني، 

واالأكرث فقًرا.

تدابري الدولة
2008، ا�صتجابت  على غرار ما فعلته يف عام 
العام  هذا  الغذائية  لالأزمة  احلكومة 
با�صتقطاعات من ال�صـرائب، وخلق احتياطات 
غذائية موؤقتة من خالل املكتب الوطني لالأمن 
الغذائي. وقد �صهلت هذه التدابري جزئًيا من 
ذلك،  ومع   .2008 العام  يف  االأزمة  تاأثريات 
فاإن املنتفعني الرئي�صيني من هذه التدابري 
ال�صلع  بيع  وا�صلوا  الذين  التجار  هم  كانوا 
على  كبرية  اأرباًحا  وحققوا  باهظة،  باأ�صعار 

ح�صاب امل�صتهلكني والدولة. 
�صـريبة  الدولة  علقت  اأخرى،  تدابري  ويف 
القيمة امل�صافة، واأدخلت الدعم على بع�س 
 25% املثال،  �صبيل  )على  الغذائية  املواد 
اىل  اأي�ًصا  باالإ�صافة  وال�صكر(  واللنب  لالأرز، 
اإنفاذ  االأ�صعار. وللم�صاعدة يف  و�صع �صوابط 
توعية  حملة  احلكومة  اأطلقت  التدابري،  هذه 
وطنية عامة، ووجهت املكتب الوطني لالأمن 
بلدية   77 يف  له  مكاتب  فتح  نحو  الغذائي 

بهدف مراقبة االأ�صعار. 
امل�صتوى  على  جهًدا  اأي�ًصا  احلكومة  وبذلت 

 بنني
املجتمع املدين اإىل املقدمة

كان لالأزمات العاملية املتعددة اآثار خمتلفة على اقت�صاد بنني، فيما اأ�صبح �صكانها 
عموًما اأكرث �صعًفا وه�صا�صة اأمام تاأثريات االأزمات، ال�صيما االأكرث فقًرا منهم. وقد 
ا مع احلكومة، يف تعزيز ال�صبل  عمل املجتمع املدين ك�رصيك اأوالً وهمزة و�صل ثانًيَ
ملكافحة االأزمة، وحتقيق ثورة خ�رصاء جديدة، وتوفري برامج تغذية للمدار�س. وقد 
عزز املجتمع املدين اأي�ًصا اال�صتثمار يف الزراعة، ومكافحة التغري املناخي، وكذلك 

يف التبادل التكنولوجي.

)1( راجع:
www.togocity.com/article.php3?id_
article=3138.

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية
موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية يف بنني = 76.9

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني
موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني يف بنني = 42.1

اطفال يبلغون التمكني
ال�صف اخلام�س

والدات باإ�صـراف 
موظفني كفوئني

جتاوز �صن 
اخلم�س �صنوات

الن�صاط التعليم
االقت�صادي
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تكاليف  ارتفاع  على  لل�صيطرة  الوطني، 
خالل  من  مت  مركزي،  غري  جهد  وهو  العي�س. 
الدولة  انتفعت  وزارية وجمتمعية. كما  جلان 
والذرة،  لالأرز  الرئي�صية  التربعات  من  اأي�ًصا 

الواردة من ليبيا ودول اخلليج. 
فاإن  التدابري،  هذه  من  الرغم  وعلى 
�صوى  ينتفعوا  مل  ال�صعفاء  امل�صتهلكني 
يعانون  وظلوا  الدعم،  من  القليل  بالنزر 
الغذاء.  على  احل�صول  يف  كبرية  �صعوبات 
به  وعدت  ما  توفري  يف  احلكومة  وف�صلت 
من  كانت  التي  للجان  خم�ص�صة  اأموال  من 
تنفيذ  احلايل  الوقت  يف  ويتم  فاعلية.  دون 
االأزمة  لتخفيف  املدى؛  طويَلي  برناجمني 
االأمن  لتدعيم  العاجل  الربنامج  الغذائية: 
 128 اىل  ميزانيته  ت�صل  والذي  الغذائي، 
لرفع  الزراعي  التنوع  وبرنامج  دوالر،  مليون 
 20.5 بنحو  تكلفته  وتقدر  االأودية،  قيمة 

مليون دوالر. 

دور املجتمع املدين
للتقليل  احلكومة  �صنتها  التي  احلمالت  اإن   
املرتفعة،  العي�س  وتكاليف  االأزمة  حدة  من 
املدين.  املجتمع  منظمات  من  دعًما  القت 
الدولة  مع  امل�صتهلك  جمعيات  تعاونت  فقد 
�صياغة  يف  و�صاعدت  االأ�صعار،  مراقبة  يف 
مقرتحات، من خالل م�صاركتها يف عمل اللجان 
بيانات  ون�صـر  العي�س،  تكاليف  تراقب  التي 

�صحفية، وتنظيم موؤمترات �صحفية. 

اأزمة الطاقة
يف  النفط  اأ�صعار  يف  احلاد  لالرتفاع  ا�صتجابة 
وقوًدا  ال�صكان  ي�صتخدم  العاملية،  ال�صوق 
كبايو  با�صم  يعرف  تلوًثا،  واأكرث  خملوًطا 
حمطات  زيارة  يتم  ما  ونادًرا   .kpayo
النفطية،  املنتجات  لبيع  الر�صمية  اخلدمات 

وهو ما يخف�س من دخل الدولة. 
يف  ثقيالً  عبًئا  ميثل  الوقود  اأ�صعار  وارتفاع 
بلد، تتمتع فيها واحدة فقط تقريًبا، من كل 
خم�س اأ�صـر )%22.4( باإمكانية احل�صول على 
مورد عام للكهرباء. وذلك وفًقا للتعداد العام 
RGPH-( واملوئل  لل�صكان   2002 ل�صنة 

اأما الن�صبة الباقية )%77( فتعتمد على   .)3
اإ�صاءة ت�صتخدم النفط. ويف هذا ال�صياق يبدو 
ال�صابقة.  االأزمة  من  �صيًئا  تتعلم  مل  بنني  اأن 
فبعد انتظار ما يقرب من عام حلل ياأتي من 

الو�صلة  خالل  من  رئي�صي  وب�صكل  اخلارج 
بنني  و�صـركة  للتحويل  نيجرييا  �صـركة  بني 
متاأخر،  نحو  وعلى  الدولة،  قررت  الكهربائية 
طلب توربينات تعمل باجلاز. وهو ما ي�صتغرق 

وقًتا طويالً اىل حد ما. 
لفرتة  النفط  �صعر  الدولة  دعمت  وقد 
اأ�صبح  الدعم  هذا  اأن  اأعلنت  اأن  اىل  معقولة، 
اأ�صعار  هبطت  وعندما  امل�صتحيل.  عداد  يف 
النفط عاملًيا، قامت احلكومة يف خطوة منها 
بطريقة  الكبايو  وقود  بيع  عن  النا�س  الإثناء 
عديدة  م�صاكل  ي�صبب  والذي  ر�صمية،  غري 

لل�صكان باإعالن بيع النفط ب�صعر التكلفة. 
االقت�صادية  اللجنة  التفاقيات  وا�صتجابة 
القمة  موؤمترات  يف  اإفريقيا،  غربي  لدول 
التي عقدت يف كانون االأول/دي�صمرب 2001 
الطاقة  لتبادل   2006 الثاين/يناير  وكانون 
يف  املتنامي  الطلب  لتلبية  الكهربائية 
امل�صـروع  االأع�صاء  الدول  اأ�ص�صت  املنطقة، 
الدويل للطاقة غانا توجو بنني، بقوة 330 ك 
الذي يتطلب  فولت. ويهدف هذا امل�صـروع، 
عملية  ت�صجيع  اىل  �صخًما،  ماليًّا  ا�صتثماًرا 
وحت�صني  ك�صلعة،  الكهرباء  يف  املتاجرة 
تكلفة  تقليل  على  وامل�صاعدة  التوزيع، 
الطاقة  حمطات  يف  العيوب  وتغطية  االإنتاج، 

الهيدروكهربائية اأثناء فرتات اجلفاف. 
ا�صرتاتيجيتها  اإطار  فاإنه يف  عن ذلك،  ف�صالً 
 ،)SGRP( الفقر  حدة  وتخفيف  للنمو 
الطاقة  قطاع  يف  باإ�صالحات  احلكومة  بداأت 
من  الطويل  املدى  على  لتزيد  الكهربائية، 
مر�صًيا  التوزيع  من  م�صتوى  وتوفر  الكفاءة، 
كًما وكيًفا. كما اأدخلت احلكومة اأي�ًصا حوافز 
على  اخلا�س  القطاع  لت�صجيع  �صـريبية، 
اجلمعية  من  كهرباء  توليد  موارد  امتالك 

البنينية للطاقة الكهربائية. 

االأزمة املناخية
تاأخذ االأزمة املناخية يف بنني �صكل التباينات 
واالنخفا�س  االأمطار،  �صقوط  يف  املتزايدة 
)من  لالأمطار  ال�صنوي  ال�صقوط  معدل  يف 
بحلول   15% بن�صبة  ينخف�س  اأن  املتنباأ 
البالد،  �صـرقي  �صمال  يف   )2025 العام 
االأمطار  مثل  احلادة،  الظواهر  يف  واالرتفاع 
الثقيلة والعوا�صف، وتقل�س ف�صل االأمطار، 
هطول  بداية  يف  االنتظام  وعدم  والتاأخر 
على  احلرارة  متو�صط  يف  واالرتفاع  االأمطار، 

اىل  واحدة  درجة  من  )بزيادة  الطويل  املدى 
والع�صـرين(.  احلادي  القرن  بنهاية  درجتني 
�صلبية  تاأثريات  لها  �صيكون  التغريات  هذه 
والنظم  املاء،  واحتياطي  الزراعة،  على 
البيئية لبحريات بنني اجلنوبية، واأي�ًصا على 
الطبيعية.  واملحميات  واحلدائق  ال�صواحل، 
قد  بوبو"  "جراند  ميناء  مدينة  اأرباع  فثالثة 
غرق بالفعل. اأما العا�صمة "كوتونو" الواقعة 
وتتنباأ  متاًما.  تاآكلت  فقد  امليناء،  �صـرقي 
بع�س ال�صيناريوات للفرتة من 2035 2050 

باأن التاآكل �صي�صل اىل 40 �صم. 
على  البالد  تعاين  اأن  اأي�ًصا  املتوقع  ومن 
م�صتوى التنوع احليوي. فهناك انخفا�س كبري 
8، �صيقلل من  يف هطول االأمطار �صمايل خط 
تبادل الطبقات بن�صبة 20 اىل %40. كما اأن 
ا�صتغالل مكثف الحتياطي  ذلك �صيوؤدي اىل 
"ه�صبة كااليف" التي �صتزيد من  املياه على 

التخلخل امللحي.
وت�صري التنبوؤات اىل اأنه بحلول العام 2025، 
يف  يعي�صون  الذين  ال�صكان  عدد  �صريتفع 
فاإن  ثم  ومن   .52% اىل   37% من  املدن 
البالد حتتاج، على نحو عاجل، اىل مراجعة نظم 
النقل احل�صـري، وا�صتخدام الطاقة، وتقليل 
التلوث. و�صيكون للتغري املناخي اأثر مبا�صـر 
على االإنتاج الزراعي. فمن املتوقع اأن ينخف�س 
 ،2025 العام  %25 بحلول  االأرز بن�صبة  ناجت 
�صيزيد  بينما   ،15% بن�صبة  والفا�صوليا 
يف  االأ�صا�صي  الغذاء   ،yams "اليام"  اإنتاج 
دقة  ثبتت  فاإذا   .4% بن�صبة  بنني،  و�صط 
و60%   50 بني  ما  فاإن  ال�صيناريوات،  هذه 
من �صكان جنوب بنني �صيواجهون نق�ًصا يف 
 29.9 بني  ما  معاناة  جنب  اىل  جنًبا  الغذاء، 
و%33 من �صكان املناطق الو�صطى من االأمر 

نف�صه. 
لالأحوا�س  امل�صتدام  اال�صتغالل  ولتاأمني 
احلكومة  قامت  الغربي،  ال�صمال  يف  املائية 
االأملانية،  الفني  التعاون  هيئة  من  مدعومة 
بتد�صني م�صـروع ProCGRN. وهو م�صـروع 
الطبيعية.  املوارد  واإدارة  حلماية  ا�صتك�صايف 

ويركز على اأربعة جماالت رئي�صية:

على  املناخي  التغري  باأثر  الوعي  رفع   •
اجلماعات  و�صط  املعي�صية،  الظروف 

امل�صتهدفة، وو�صائل التكيف معه؛
االأنهار  الأحوا�س  املتكاملة  االإدارة  تعزيز   •
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التحات/التاآكل،  اأو  التعرية  لتقليل 
وحت�صني تنقية املياه؛

• زيادة توافر مياه ال�صـرب، واملوارد املائية 
للزراعة؛

• ن�صـر النتائج التي يتم اإجنازها.
اأعدت بنني برنامج  باالإ�صافة اىل ذلك، فقد 
التغري  مع   )NAPA( للتكيف  وطنياً  عمل 
املناخي، وتلقت ماليني و100 األف دوالرمن 
مت  وقد  لتنفيذه.  العاملي  البيئة  �صندوق 
اجتماع خرباء من  املناخي يف  التغري  مناق�صة 
 .2009 اآذار/مار�س  يف  منًوا،  االأقل  البلدان 
لتنفيذ  �صمانات  وجود  اىل  اخلرباء  دعا  وقد 
امللحة  الطبيعة  ذات  الرئي�صية  التدابري 
العمل  برامج  يف  واملبا�صـرة،املت�صمنة 
الوطني للتكيف مع التغري املناخي. وقد ذكر 
اأن 39 من بني 48 دولة االأقل منًوا، قد اأمتوا 
براجمهم   2008 االأول/دي�صمرب  كانون  يف 
الوطنية للتكيف. ولكن بوتان فقط قد بداأت 
يف تنفيذ برناجمها. وهذا موؤ�صـر على �صعوبة 
للتكيف.  الرئي�صية  التدابري  تطبيق  وتعقيد 
الطبيعة،  وحماية  البيئة  لوزير  ووفًقا 
اآدينماي"، فاإن اأحد النقاط احلرجة  "جا�صتني 
للتكيف،  الوطني  العمل  برنامج  تنفيذ  عند 
االأموال،  اىل  منًوا  االأقل  البلدان  و�صول  هو 
واملكملة،  الالزمة  املالية  املوارد  وتعبئة 
ال�صيما االإ�صهام الوطني الذي ي�صمن حتقيق 

تدابري التكيف على اأر�س الواقع. 

حمالت  املدين  املجتمع  جماعات  نفذت  وقد 
ما  يف  عديدة،  �صكنية  مناطق  يف  الوعي  رفع 
التي  االأ�صجار  م�صتنقعات  بتدهور  يتعلق 
ثم  ومن  امل�صتنقعات،  اإنتاجية  من  تقلل 

تهدد النظام البيئي. 

تو�صيات:

بخ�صو�س االأزمة الغذائية
للغذاء،  امللحة  للحاجة  الفورية  اال�صتجابة   •

والوقاية من �صوء التغذية؛
• تطبيق ثورة خ�صـراء جديدة، تزيد وب�صكل 
ا�صتنزاف  بدون  الزراعي  االإنتاج  من  كبري 
كاأمر  املزارعني  �صغار  وتدعيم  الرتبة، 
امل�صتدام  االقت�صادي  للنمو  �صـروري 

والق�صاء على اجلوع؛
للمدار�س؛  وطني  غذائي  برنامج  اإدخال   •
الغذائية املنتَجة حملًيا،  ال�صتخدام املواد 
الغذائية من خالل  و�صمان تلبية احلاجات 

برامج تغذية وطنية؛
البحوث  يف  اال�صتثمار  يف  الكبرية  الزيادة   •
املت�صلة  البحوث  ا  وخ�صو�صً الزراعية، 
االإنتاج،  عالية  املحا�صيل  مبجاالت 
الزراعة  بالتكنيكات  واأي�ًصا  واملا�صية، 
مع  املياه.  يف  والتحكم  امل�صتدامة، 
املحتملة  بالتاأثريات  اخلا�س  االهتمام 

للتغري املناخي؛

الغذاء  وا�صتهالك  وحتويل  االإنتاج،  تعزيز   •
املحلي؛

اأن  على  املحرومني  ال�صكان  ت�صجيع   •
خالل  من  اقت�صادًيا،  ن�صطاء  ي�صبحوا 
مبادرات  وتطوير  الدخل،  توليد  مبادرات 

القرو�س ال�صغرية. 

بخ�صو�س التغري املناخي
يف  القياديني  الفاعلني  قوى  تع�صيد   •
ما  يف  امل�صئوليات،  واأ�صحاب  الق�صية، 
امل�صتوى  على  املناخي  بالتغري  يتعلق 

الوطني والوزاري واملجتمعي؛
امل�صكالت  مع  للتعامل  ا�صرتاتيجية  و�صع   •
والتي ت�صمل  املناخي،  التغري  الناجمة عن 
م�صتويات  كافة  على  للتحرك  خطًطا 

الدولة؛
املناهج  املناخي يف  التغري  • دمج مو�صوعة 
التعليمية يف املراحل االبتدائية والثانوية 

والفنية؛
تعد  التي  احلكومية  غري  املنظمات  دعم   •
ال�صلة احلقيقية بني احلكومة واملجتمعات 

املحلية؛
بنقل  يتعلق  ما  يف  معمقة  بحوث  بدء   •
التي  املحلية  واملعرفة  التكنولوجيا 
ميكن اأن ت�صهل من التكيف مع التاأثريات 

ال�صلبية للتغري املناخي. 
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