بنني
املجتمع املدين �إىل املقدمة
كان للأزمات العاملية املتعددة �آثار خمتلفة على اقت�صاد بنني ،فيما �أ�صبح �سكانها
فقرا منهم .وقد
عموما �أكرث �ضعفًا وه�شا�شة �أمام ت�أثريات الأزمات ،ال�سيما الأكرث
ً
ً
ثانيا مع احلكومة ،يف تعزيز ال�سبل
عمل املجتمع املدين ك�رشيك �أوالً وهمزة و�صل
ًَ
ملكافحة الأزمة ،وحتقيق ثورة خ�رضاء جديدة ،وتوفري برامج تغذية للمدار�س .وقد
أي�ضا اال�ستثمار يف الزراعة ،ومكافحة التغري املناخي ،وكذلك
عزز املجتمع املدين � ً
يف التبادل التكنولوجي.
الرا�صد االجتماعي ،بنني
يف جميع �أنحاء البالد ت�ضيق اخليارت
�شيئًا ف�شيئا ً؛ فتمويل امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة ،واملعونات العامة للتنمية،
واال�ستثمار الأجنبي املبا�شـر ،قد تال�شت
كلها.
وقد عبرّ الرئي�س “يايي بوين” وهو م�صـريف
�سابق ،عن حتفظه وا�ستيائه ،عندما �سعى
الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش اىل تخفيف
الأزمة املالية عن الواليات املتحدة بو�ضع
 710باليني دوالر حتت ت�صـرف بنوك �أمريكية
كبرية تواجه الإفال�س .وهي ال�سيا�سة لتي
حذا حذوها االحتاد الأوروبي الذي قدم �أكرث
من تريليون و� 300ألف يورو ( 1.7تريليون
�ساخرا من �أين
دوالر) كخطة �إنقاذ .وب�س�ؤاله
ً
ت�أتي هذه الأموال؟ تنب�أ الرئي�س "بوين" ب�أن
�أفقر بلدان العامل� ،سينتهي بها احلال اىل
دفع ثمن الأزمة على املدى الطويل .وا�ستجابة
لتهديد ُح�سن عي�ش من يعانون �أ�صال من
�سوء العي�ش ،دعا الرئي�س اىل حكم �أف�ضل
للعامل ،واىل �إ�صالح الأمم املتحدة ،مبا يف ذلك
املقاعد الأفريقية يف جمل�س الأمن(.)1

الأزمات املالية والغذائية

يف بنني ،تعد ال�سلة الغذائية الأ�سا�سية
للأ�سـرة بعيدة املنال .فقد انحدر �شحن املواد
الغذائية من املناطق الريفية اىل املدن،
فيما ازدادت تكاليف مواد البناء .وقد توقف

( )1راجع:
_www.togocity.com/article.php3?id
article=3138.

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

التمكني

الن�شاط
االقت�صادي

التعليم

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف بنني = 42.1

عدد من م�شاريع البناء ،مبا فيها م�شاريع
تابعة للحكومة .وقد ا�ضطرت احلكومة
اىل ا�ستخدام قوتها لل�سيطرة على مواد
البناء من �أجل م�شاريعها الأكرث �أهمية .وقد
ا�ضطرت القرى الريفية ،خ�صو�صا الفقرية
منها ،اىل ا�ستنفاد مواردها االقت�صادية.
ومل تعد قادرة على اال�ستثمار يف التعليم
وال�صحة الأ�سـرية.
وقد كان لزيادة تكلفة برميل النفط ،وتطوير
الوقود احليوي ،وامل�ضاربة املالية الدولية،
�أن تدفع العامل ب�أ�سـره ،خ�صو�صا ً �أفريقيا،
اىل غياهب �أزمة غري م�سبوقة يف العام .2008
وقد ت�أثرت بنني بالزيادة العامة يف �أ�سعار
املنتجات الأ�سا�سية .فقد ا�شتعلت �أ�سعار
الذرة املنتج الأكرث ا�ستهالكا ،بن�سبة .220%
وفاقم العجز من �صعوبة الو�ضع ،حيث �أدى
وتزايد الطلب عليه
انخفا�ض الإنتاج الزراعي
ُ
اىل حركة �شـرائية كبرية للمواد الغذائية
حمليا ،وقلل من معدل توزيعها على
املنت َجة
ً
امل�ستهلكني ،خ�صو�صا امل�ست�ضعفني منهم
فقرا.
والأكرث ً

جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية يف بنني = 76.9

تدابري الدولة

على غرار ما فعلته يف عام  ،2008ا�ستجابت
احلكومة للأزمة الغذائية هذا العام
با�ستقطاعات من ال�ضـرائب ،وخلق احتياطات
غذائية م�ؤقتة من خالل املكتب الوطني للأمن
جزئيا من
الغذائي .وقد �سهلت هذه التدابري
ً
ت�أثريات الأزمة يف العام  .2008ومع ذلك،
ف�إن املنتفعني الرئي�سيني من هذه التدابري
كانوا هم التجار الذين وا�صلوا بيع ال�سلع
أرباحا كبرية على
ب�أ�سعار باهظة ،وحققوا � ً
ح�ساب امل�ستهلكني والدولة.
ويف تدابري �أخرى ،علقت الدولة �ضـريبة
القيمة امل�ضافة ،و�أدخلت الدعم على بع�ض
املواد الغذائية (على �سبيل املثال25% ،
أي�ضا اىل
للأرز ،واللنب وال�سكر) بالإ�ضافة � ً
و�ضع �ضوابط الأ�سعار .وللم�ساعدة يف �إنفاذ
هذه التدابري� ،أطلقت احلكومة حملة توعية
وطنية عامة ،ووجهت املكتب الوطني للأمن
الغذائي نحو فتح مكاتب له يف  77بلدية
بهدف مراقبة الأ�سعار.
أي�ضا جه ًدا على امل�ستوى
وبذلت احلكومة � ً
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الوطني ،لل�سيطرة على ارتفاع تكاليف
العي�ش .وهو جهد غري مركزي ،مت من خالل
جلان وزارية وجمتمعية .كما انتفعت الدولة
أي�ضا من التربعات الرئي�سية للأرز والذرة،
� ً
الواردة من ليبيا ودول اخلليج.
وعلى الرغم من هذه التدابري ،ف�إن
امل�ستهلكني ال�ضعفاء مل ينتفعوا �سوى
بالنزر القليل من الدعم ،وظلوا يعانون
�صعوبات كبرية يف احل�صول على الغذاء.
وف�شلت احلكومة يف توفري ما وعدت به
من �أموال خم�ص�صة للجان التي كانت من
دون فاعلية .ويتم يف الوقت احلايل تنفيذ
برناجمني طويلَي املدى؛ لتخفيف الأزمة
الغذائية :الربنامج العاجل لتدعيم الأمن
الغذائي ،والذي ت�صل ميزانيته اىل 128
مليون دوالر ،وبرنامج التنوع الزراعي لرفع
قيمة الأودية ،وتقدر تكلفته بنحو 20.5
مليون دوالر.

دور املجتمع املدين

�إن احلمالت التي �شنتها احلكومة للتقليل
من حدة الأزمة وتكاليف العي�ش املرتفعة،
دعما من منظمات املجتمع املدين.
القت
ً
فقد تعاونت جمعيات امل�ستهلك مع الدولة
يف مراقبة الأ�سعار ،و�ساعدت يف �صياغة
مقرتحات ،من خالل م�شاركتها يف عمل اللجان
التي تراقب تكاليف العي�ش ،ون�شـر بيانات
�صحفية ،وتنظيم م�ؤمترات �صحفية.

�أزمة الطاقة

ا�ستجابة لالرتفاع احلاد يف �أ�سعار النفط يف
ال�سوق العاملية ،ي�ستخدم ال�سكان وقو ًدا
خملوطً ا و�أكرث تلوثًا ،يعرف با�سم كبايو
ونادرا ما يتم زيارة حمطات
.kpayo
ً
اخلدمات الر�سمية لبيع املنتجات النفطية،
وهو ما يخف�ض من دخل الدولة.
وارتفاع �أ�سعار الوقود ميثل عبئًا ثقيالً يف
تقريبا ،من كل
بلد ،تتمتع فيها واحدة فقط
ً
خم�س �أ�سـر ( )22.4%ب�إمكانية احل�صول على
مورد عام للكهرباء .وذلك وفقًا للتعداد العام
ل�سنة  2002لل�سكان واملوئل (RGPH-
� .)3أما الن�سبة الباقية ( )77%فتعتمد على
�إ�ضاءة ت�ستخدم النفط .ويف هذا ال�سياق يبدو
�أن بنني مل تتعلم �شيئًا من الأزمة ال�سابقة.
فبعد انتظار ما يقرب من عام حلل ي�أتي من

اخلارج وب�شكل رئي�سي من خالل الو�صلة
بني �شـركة نيجرييا للتحويل و�شـركة بنني
الكهربائية قررت الدولة ،وعلى نحو مت�أخر،
طلب توربينات تعمل باجلاز .وهو ما ي�ستغرق
وق ًتا طويالً اىل حد ما.
وقد دعمت الدولة �سعر النفط لفرتة
معقولة ،اىل �أن �أعلنت �أن هذا الدعم �أ�صبح
يف عداد امل�ستحيل .وعندما هبطت �أ�سعار
عامليا ،قامت احلكومة يف خطوة منها
النفط
ً
لإثناء النا�س عن بيع وقود الكبايو بطريقة
غري ر�سمية ،والذي ي�سبب م�شاكل عديدة
لل�سكان ب�إعالن بيع النفط ب�سعر التكلفة.
وا�ستجابة التفاقيات اللجنة االقت�صادية
لدول غربي �إفريقيا ،يف م�ؤمترات القمة
التي عقدت يف كانون الأول/دي�سمرب 2001
وكانون الثاين/يناير  2006لتبادل الطاقة
الكهربائية لتلبية الطلب املتنامي يف
املنطقة� ،أ�س�ست الدول الأع�ضاء امل�شـروع
الدويل للطاقة غانا توجو بنني ،بقوة  330ك
فولت .ويهدف هذا امل�شـروع ،الذي يتطلب
�ضخما ،اىل ت�شجيع عملية
ماليا
ا�ستثمارا
ً
ًّ
ً
املتاجرة يف الكهرباء ك�سلعة ،وحت�سني
التوزيع ،وامل�ساعدة على تقليل تكلفة
الإنتاج ،وتغطية العيوب يف حمطات الطاقة
الهيدروكهربائية �أثناء فرتات اجلفاف.
ف�ضالً عن ذلك ،ف�إنه يف �إطار ا�سرتاتيجيتها
للنمو وتخفيف حدة الفقر (،)SGRP
بد�أت احلكومة ب�إ�صالحات يف قطاع الطاقة
الكهربائية ،لتزيد على املدى الطويل من
مر�ضيا
الكفاءة ،وتوفر م�ستوى من التوزيع
ً
أي�ضا حوافز
كما وكيفًا .كما �أدخلت احلكومة � ً
ً
�ضـريبية ،لت�شجيع القطاع اخلا�ص على
امتالك موارد توليد كهرباء من اجلمعية
البنينية للطاقة الكهربائية.

الأزمة املناخية

ت�أخذ الأزمة املناخية يف بنني �شكل التباينات
املتزايدة يف �سقوط الأمطار ،واالنخفا�ض
يف معدل ال�سقوط ال�سنوي للأمطار (من
املتنب�أ �أن ينخف�ض بن�سبة  15%بحلول
العام  )2025يف �شمال �شـرقي البالد،
واالرتفاع يف الظواهر احلادة ،مثل الأمطار
الثقيلة والعوا�صف ،وتقل�ص ف�صل الأمطار،
والت�أخر وعدم االنتظام يف بداية هطول
الأمطار ،واالرتفاع يف متو�سط احلرارة على

املدى الطويل (بزيادة من درجة واحدة اىل
درجتني بنهاية القرن احلادي والع�شـرين).
هذه التغريات �سيكون لها ت�أثريات �سلبية
على الزراعة ،واحتياطي املاء ،والنظم
أي�ضا على
البيئية لبحريات بنني اجلنوبية ،و� ً
ال�سواحل ،واحلدائق واملحميات الطبيعية.
فثالثة �أرباع مدينة ميناء "جراند بوبو" قد
غرق بالفعل� .أما العا�صمة "كوتونو" الواقعة
متاما .وتتنب�أ
�شـرقي امليناء ،فقد ت�آكلت
ً
بع�ض ال�سيناريوات للفرتة من 2050 2035
ب�أن الت�آكل �سي�صل اىل � 40سم.
أي�ضا �أن تعاين البالد على
ومن املتوقع � ً
م�ستوى التنوع احليوي .فهناك انخفا�ض كبري
يف هطول الأمطار �شمايل خط � ،8سيقلل من
تبادل الطبقات بن�سبة  20اىل  .40%كما �أن
ذلك �سي�ؤدي اىل ا�ستغالل مكثف الحتياطي
املياه على "ه�ضبة كااليف" التي �ستزيد من
التخلخل امللحي.
وت�شري التنب�ؤات اىل �أنه بحلول العام ،2025
�سريتفع عدد ال�سكان الذين يعي�شون يف
املدن من  37%اىل  .52%ومن ثم ف�إن
البالد حتتاج ،على نحو عاجل ،اىل مراجعة نظم
النقل احل�ضـري ،وا�ستخدام الطاقة ،وتقليل
التلوث .و�سيكون للتغري املناخي �أثر مبا�شـر
على الإنتاج الزراعي .فمن املتوقع �أن ينخف�ض
ناجت الأرز بن�سبة  25%بحلول العام ،2025
والفا�صوليا بن�سبة  ،15%بينما �سيزيد
�إنتاج "اليام"  ،yamsالغذاء الأ�سا�سي يف
و�سط بنني ،بن�سبة  .4%ف�إذا ثبتت دقة
هذه ال�سيناريوات ،ف�إن ما بني  50و60%
نق�صا يف
من �سكان جنوب بنني �سيواجهون
ً
جنبا اىل جنب معاناة ما بني 29.9
الغذاءً ،
و 33%من �سكان املناطق الو�سطى من الأمر
نف�سه.
ولت�أمني اال�ستغالل امل�ستدام للأحوا�ض
املائية يف ال�شمال الغربي ،قامت احلكومة
مدعومة من هيئة التعاون الفني الأملانية،
بتد�شني م�شـروع  .ProCGRNوهو م�شـروع
ا�ستك�شايف حلماية و�إدارة املوارد الطبيعية.
ويركز على �أربعة جماالت رئي�سية:
• رفع الوعي ب�أثر التغري املناخي على
الظروف املعي�شية ،و�سط اجلماعات
امل�ستهدفة ،وو�سائل التكيف معه؛
• تعزيز الإدارة املتكاملة لأحوا�ض الأنهار
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لتقليل التعرية �أو التحات/الت�آكل،
وحت�سني تنقية املياه؛
• زيادة توافر مياه ال�شـرب ،واملوارد املائية
للزراعة؛
• ن�شـر النتائج التي يتم �إجنازها.
بالإ�ضافة اىل ذلك ،فقد �أعدت بنني برنامج
عمل وطنيا ً للتكيف ( )NAPAمع التغري
املناخي ،وتلقت ماليني و� 100ألف دوالرمن
�صندوق البيئة العاملي لتنفيذه .وقد مت
مناق�شة التغري املناخي يف اجتماع خرباء من
البلدان الأقل من ًوا ،يف �آذار/مار�س .2009
وقد دعا اخلرباء اىل وجود �ضمانات لتنفيذ
التدابري الرئي�سية ذات الطبيعة امللحة
واملبا�شـرة،املت�ضمنة يف برامج العمل
الوطني للتكيف مع التغري املناخي .وقد ذكر
�أن  39من بني  48دولة الأقل من ًوا ،قد �أمتوا
يف كانون الأول/دي�سمرب  2008براجمهم
الوطنية للتكيف .ولكن بوتان فقط قد بد�أت
يف تنفيذ برناجمها .وهذا م�ؤ�شـر على �صعوبة
وتعقيد تطبيق التدابري الرئي�سية للتكيف.
ووفقًا لوزير البيئة وحماية الطبيعة،
"جا�ستني �آدينماي" ،ف�إن �أحد النقاط احلرجة
عند تنفيذ برنامج العمل الوطني للتكيف،
هو و�صول البلدان الأقل من ًوا اىل الأموال،
وتعبئة املوارد املالية الالزمة واملكملة،
ال�سيما الإ�سهام الوطني الذي ي�ضمن حتقيق
تدابري التكيف على �أر�ض الواقع.

وقد نفذت جماعات املجتمع املدين حمالت
رفع الوعي يف مناطق �سكنية عديدة ،يف ما
يتعلق بتدهور م�ستنقعات الأ�شجار التي
تقلل من �إنتاجية امل�ستنقعات ،ومن ثم
تهدد النظام البيئي.

تو�صيات:
بخ�صو�ص الأزمة الغذائية
• اال�ستجابة الفورية للحاجة امللحة للغذاء،
والوقاية من �سوء التغذية؛
• تطبيق ثورة خ�ضـراء جديدة ،تزيد وب�شكل
كبري من الإنتاج الزراعي بدون ا�ستنزاف
الرتبة ،وتدعيم �صغار املزارعني ك�أمر
�ضـروري للنمو االقت�صادي امل�ستدام
والق�ضاء على اجلوع؛
• �إدخال برنامج غذائي وطني للمدار�س؛
حمليا،
ال�ستخدام املواد الغذائية املنت َجة
ً
و�ضمان تلبية احلاجات الغذائية من خالل
برامج تغذية وطنية؛
• الزيادة الكبرية يف اال�ستثمار يف البحوث
وخ�صو�صا البحوث املت�صلة
الزراعية،
ً
مبجاالت املحا�صيل عالية الإنتاج،
أي�ضا بالتكنيكات الزراعة
واملا�شية ،و� ً
امل�ستدامة ،والتحكم يف املياه .مع
االهتمام اخلا�ص بالت�أثريات املحتملة
للتغري املناخي؛

• تعزيز الإنتاج ،وحتويل وا�ستهالك الغذاء
املحلي؛
• ت�شجيع ال�سكان املحرومني على �أن
اقت�صاديا ،من خالل
ي�صبحوا ن�شطاء
ً
مبادرات توليد الدخل ،وتطوير مبادرات
القرو�ض ال�صغرية.
بخ�صو�ص التغري املناخي
• تع�ضيد قوى الفاعلني القياديني يف
الق�ضية ،و�أ�صحاب امل�سئوليات ،يف ما
يتعلق بالتغري املناخي على امل�ستوى
الوطني والوزاري واملجتمعي؛
• و�ضع ا�سرتاتيجية للتعامل مع امل�شكالت
الناجمة عن التغري املناخي ،والتي ت�شمل
خططً ا للتحرك على كافة م�ستويات
الدولة؛
• دمج مو�ضوعة التغري املناخي يف املناهج
التعليمية يف املراحل االبتدائية والثانوية
والفنية؛
• دعم املنظمات غري احلكومية التي تعد
ال�صلة احلقيقية بني احلكومة واملجتمعات
املحلية؛
• بدء بحوث معمقة يف ما يتعلق بنقل
التكنولوجيا واملعرفة املحلية التي
ميكن �أن ت�سهل من التكيف مع الت�أثريات
ال�سلبية للتغري املناخي.
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