نيبال
الأزمات والتحديات واملنظورات
وفقًا لآراء اخلرباء� ،ست�شعر نيبال ب�آثار الأزمة املالية العاملية على جبهات
متعددة .وكانت �أزمات اخرى متعلقة بالبيئة والغذاء والطاقة واملالية وال�سيا�سة،
�شديدا على مدى فرتة طويلة
أثريا
ً
قد �رضبت املجتمع بالفعل ،و�أثرت عليه ت� ً
من الزمن .ومن احلتمي �أن نرى هذا الواقع من منظور النوع االجتماعي/اجلندر،
و�أن نحلل دور املجتمع املدين يف تعزيز املبادرات والربامج ال�ساعية للم�ساعدة
على تخفيف حدة الو�ضع عن ال�سكان امل�ست�ضعفني الذين يت�أثرون ،على نحو
متفاوت وغري مت�سا ٍو ،ب�آثار االنهيار �أو الركود الراهن.
نيبال للإعمار الريفي

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

التمكني

نرياج جو�شي و�صاربا خادكا

Neeraj N. Joshi and Sarba R. Khadka

نيبال التي جاء ترتيبها يف املرتبة  145من
بني  179دولة يف م�ؤ�شـر التنمية الب�شـرية
لعام  ،2008تواجه �أزمات عديدة ترتبط
ببع�ضها البع�ض .من بينها �أزمة الغذاء،
والطاقة ،واملناخ والأزمة ال�سيا�سية .وهي
�أزمات م�ستمرة� .إ�ضافة اىل اال�ضطراب
املدين املتوا�صل ،على الرغم من حدوثه
ؤخرا ب�شكل متقطع( .)1وحتى الآن ال توجد
م� ً
�آثار دالة للأزمة املالية العاملية مت ر�صدها؛
ولكن اخلرباء يحذرون من احتمال ت�أثر البلد
على عدة �أ�صعدة ،وبطرق خمتلفة.
على �سبيل املثال ،ف�إن التحويالت املالية
من العاملني يف اخلارج اىل ذويهم داخل
البالد ،والتي ت�شكل يف الوقت الراهن 19%
من �إجمايل الدخل القومي لنيبال ،ظلت
مبثابة احلبل ال�سـري القت�صادها على مدى
عقد
تقريبا(� .)2إذ يعود لها الف�ضل الرئي�سي
ً
يف احلفاظ على فائ�ض ميزان املدفوعات،
( )1التمرد الذي �أدى �إىل نهاية احلزب ال�شيوعي
يف نيبال يف ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2006تبعه
ت�شكيل حكومة جديدة يف �أيار/مايو  ،2008مل ينه
العنف حتى الآن.
(2) Sapkota, C. “Impact of Global Financial
Crisis on the Nepali Economy”.
República, 2 December 2008. Available
at: <http://www.myrepublica.com/
_portal/index.php?action=news
details&news_id=99>.

الن�شاط
االقت�صادي

التعليم

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف النيبال = 51.2

جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات اال�سا�سية يف النيبال = 58.4

على الرغم من العجز التجاري ال�ضخم .ف�ضالً
عن �أن هذه التحويالت قد �ساعدت يف تقليل
معدل الفقر يف نيبال ،من  42%يف العام
 9619/1995اىل  31%يف .2004/2003
فهناك �أكرث من  1.2مليون ن�سمة يعملون
يف اخلارج( .)3كما �أن تباط�ؤ �أعمال القطاعات
املعمارية واخلدمية يف بلدان ال�شـرق
الأو�سط ،ويف بلدان مثل كوريا اجلنوبية
م�صدرا
وماليزيا واليابان ،متثل
رئي�سيا
ًّ
ً
لهذه التحويالت� ،سوف ي�سفر عن انخفا�ض
الطلب على العمال النيباليني يف اخلارج.
ونظرا العتماد  34%من الأ�سـر على تلقي
ً
هذه التحويالت ،بزيادة مقدارها  80%منذ
عام  ،95/1994ف�إن انحدار م�ستوى هذه
قدما يف
التحويالت قد ي�ؤثر على امل�ضي
ً
تخفيف حدة الفقر .وهو ما يحمل معه احتماالً
بانخفا�ض الطلب على امل�ستوى املحلي.

حيث �ستكون الأ�سـر �أكرث ترد ًدا يف الإنفاق
املايل؛ ب�سبب انحدار الدخل .ما يرتتب عليه
بدء فائ�ض ميزان املدفوعات باالنحدار.
أثرا حمتمالً ب�سبب تباط�ؤ
كما �أن هناك � ً
�صادرات البلدان النامية وركودها،
واال�ستثمار الأجنبي ،وامل�ساعدات اخلارجية
للتنمية ،ويف ال�صناعة اخلدمية التي �أ�سهمت
عام  2007بنحو  50.9%من �إجمايل الناجت
القومي .ويف ما يتعلق بالتجارة ال�سلعية،
هناك نحو  80%من املالب�س اجلاهزة التي
ت�صنع يف نيبال ،ت�صدر اىل الواليات املتحدة.
وتعد �أملانيا �أكرب �سوق لل�سجاد امل�ص ّنع يف
نيبال .وال �شك يف �أن ت�أخر ا�ستعادة القوة
املالية يف مثل هذه البلدان� ،سيكون له �أثر
�سلبي على �صادرات نيبال( .)4وقد قدرت
ؤخرا� ،أن
كونفيدرالية ال�صناعات النيبالية م� ً
القطاع الت�صنيعي �سيم ّنى بخ�سارة مقدارها

(3) Parajuili, K. “Nepal Fears Global
Financial Crisis, Looks to China”.
Available from: <www.asianews.it/
index.php?l=en&art=13574&size=A>.

(4) Pyakuryal, B. “A Matter of Life and
Debt”, 2008. Available from:
<www.kantipuronline.com/columns.
php?&nid=165540>.

 / 141الرا�صد االجتماعي

2/23/2010 6:14:33 PM

SOCIAL WATCH REPORT 2009Fainal.indd 141

 256.16مليون دوالر( .)5وقد ينتح عن ذلك
مزيد من االنهيار يف الطلب على �صناعة
حاليا
املالب�س والن�سيج التي تعاين بالفعل
ً
م�صحوبا ذلك بانحدار متوا�صل
من تدهور،
ً
يف الأ�سعار العاملية لل�سلع الت�صديرية
الرئي�سية.
كما �سيكون للأزمة �أثر دال على قطاع
ال�سياحة .وت�شكل �أوروبا  25.7%والواليات
املتحدة  5.9%من �إجمايل ال�سياح للبالد .ومع
تدهور الأزمة املالية الغربية ،فمن الوارد �أن
تت�أجل الرحالت ال�سياحية املنتظرة� ،أو رمبا
تلغى.
ومن خالل العمل مع احلكومة و�إطالق �أن�شطة
ترويجية ،ت�أمل رابطة الفنادق النيبالية يف
جذب نحو مليون �سائح خالل  .2010ولكن
�إذا ا�ستمر االنهيار االقت�صادي العاملي،
�سيكون من امل�ستحيل حتقيق هذا احللم(.)6
أي�ضا �ضغط نحو الأ�سفل،
كما �سيكون هناك � ً
على �إجمايل احتياطي العملة ال�صعبة لدى
البنك املركزي .و�سي�سعى البنك املركزي اىل
رفع معدالت الفائدة؛ لتخفيف حدة الت�ضخم،
حاليا اىل �أكرث من  .13%حتى �إن
الذي ي�صل
ً
النظم البنكية قد تعاين م�شكالت� ،إذا �شهد
�سوق العقارات املتذبذب تباط�ؤًا( .)7يف
الوقت نف�سه ،لن تفلت �صناعة املعونات من
براثن الأزمة .فاملنظمات غري احلكومية يف
نيبال ،تتلقى متويالت من مانحني يتنوعون
بني م�ؤ�س�سات وحكومات ،وم�ؤ�س�سات كربى
يف الغرب .وانخفا�ض هذا التمويل �سوف
يجرب هذه املنظمات على فرملة مبادراتها
التنموية .مما �سيكون له الأثر ال�سلبي على
�أن�شطة مكافحة الفقر ،وغريها من حتديات
التنمية(.)8

الأزمة البيئية
(5) “Impact of Global Financial Crisis on
the Nepali Economy”.
(6) Singh, M. “Global Financial Crisis: Its
Impact”. The Rising Nepal. 2008.
(7) Adhikari, S. “Global Economic Crisis
and Nepal”. The Rising Nepal.
(8) Sapkota, C. “Constraints to Industrial
Sector Growth in Nepal”.
Available
from: <www.sapkotac.
blogspot.com/200901//constraintsto-industrial-sector-growth.html>.

االحتبا�س احلراري وزيادة درجة حرارة كوكب
الأر�ض الناجتة عن التغري املناخي ،والذي
أي�ضا
تعد نيبال �أقل املت�سببني به ،يهدد � ً
بان�صهار جليد الهمااليا والأنهار اجلليدية.
وهو ما يجعل البيئة اجلليدية غري �آمنة على
ؤخرا وزارة
الإن�سان .ويبني حتليل �أجرته م� ً
املياه واملعادن �أن البالد تواجه زيادة يف درجة
�سنويا مبتو�سط  0.06درجة مئوية.
احلرارة
ًّ
وهذه الزيادة امل�ستمرة قد �أثرت يف البيئة
يف منطقة الهمااليا ،مبا يف ذلك امل�ساقط
أثريا يف
واالنهيارات اجلليدية .وكانت �أكرث ت� ً
ما يتعلق برتاجع الأنهار اجلليدية ،والزيادة
الكبرية يف حجم البحريات اجلليدية .خالقة
بذلك و�ض ًعا يجعلها �أكرث عر�ضة لفي�ضان
انفجار البحرية اجلليدية (..)GLOF
ويف نيبال يوجد على الأقل  20بحرية يف
املنطقة اجلبلية معر�ضة للخطر .كما يتزايد
القلق من �أن تثور الزالزل �أو تهطل الأمطار
بغزارة يف في�ضان انفجار البحرية اجلليدية،
كا�سحة بذلك امل�ستوطنات الب�شـرية ومدمرة
البنية الأ�سا�سية ،مثل حقول توليد الطاقة
الهيدروليكية ،والطرق ،واجل�سور ،عرب
�أحوا�ض الأنهار( .)9والأكرث مدعاة للقلق� ،أن
ميتد �أثر ذوبان الأنهار اجلليدية يف الهمااليا،
ب�شكل قوي اىل املوارد املائية والنظم
البيئية الغرينية عرب جنوب �آ�سيا(.)10
�إ�ضافة اىل ذلك ،يبدو �أن �أمناط هطول
تغريا حا ًدا ،على مدى
الأمطار قد تغريت
ً
ال�سنوات القليلة املا�ضية .فلم يعد من
ال�سهل التنب�ؤ بتوقيت هطول الأمطار
الإع�صارية ومدة ا�ستمرارها .كما �أن عائد
املحا�صيل قد انخف�ض .يف عام  ،2006كان
على الفالحني �أن يعيدوا جمد ًدا زرع حم�صول
الأرز ،ب�سبب التوقف املفاجئ للأمطار .وقد
�آلت هذه الزراعة الثانية اىل نهاية �سيئة،
حيث هطلت الأمطار بغزارة �شديدة مما
أي�ضا �أن نعزو
�أ�ضـر باملحا�صيل .وميكننا � ً
في�ضانات الأمطار الإع�صارية يف  ،2008اىل
نظرا لأن الفي�ضان كان
االحتبا�س احلراري؛ ً
(9) ICIMOD. “The Melting Himalayas:
Regional Challenges and Local Impacts
of Climate Change on Mountain
Ecosystems and Livelihoods”. Technical
Paper. Kathmandu: International Centre
for Integrated Mountain Development
(ICIMOD). 2007.
(10) Ibid.

ب�سبب انهيار جلدي من قمم اجلبال ،ت�سبب
يف نزوح  180.000ن�سمة.

�أزمة الطاقة

ت�أتي نيبال كثاين �أغنى بلد يف العامل ،بعد
الربازيل ،يف موارد املياه العذبة .وتتمتع
بقدرة توليد  82.000ميغاواط من الكهرباء
أمرا
املائية ،و�إنتاج ن�صف هذه الكمية يعد � ً
فنيا .ولكن ،حتى الآن مل يتم �إنتاج
ممك ًنا ً
�سوى  1%فقط من الطاقة الهيدروكهربية.
ويف  2008و 2009مرت نيبال ب�أ�سو�أ �أزمة
كهربية عرب ال�سنوات الأخرية .وثمة انعدام
توازن مزمن بني ا�ستهالط الطاقة وبني
تخ�صي�ص مواردها .فكل عام ،يتزايد الطلب
على الكهرباء بن�سبة  ،10%بينما يظل الإنتاج
ثاب ًتا .فعدم كفاية العر�ض بحجم الطلب،
�أجرب احلكومة يف كانون الأول/دي�سمرب
 ،2008على الإعالن عن �أزمة طاقة وطنية.
وقتئذ فر�ضت هيئة الكهرباء الوطنية فرتة
يوميا مدتها � 12ساعة .ومع
انقطاع التيار
ً
اقرتاب مو�سم اجلفاف يف بداية العام ،2009
يوميا.
زادت تلك الفرتة اىل � 16ساعة
ً
ونتيجة لذلك ،فقد انحدر معدل �إنتاج القطاع
ال�صناعي بن�سبة ال تقل عن  .50%وال �شك يف
كثريا من امل�شاريع
�أن نق�ص الطاقة يعطل
ً
ال�صغرية واملتو�سطة التي و�إن كانت ال
تنتج ال�سلع النهائية ،ف�إنها ال توفر فر�ص
أي�ضا �سل ًعا و�سطية
العمل فقط ،بل توفر � ً
مل�ؤ�س�سات �أكرب .ومن ثم ف�إن نق�ص الطاقة
أثريا �شدي ًدا على جماالت عمل �أخرى،
قد �أثر ت� ً
فتعطلت طواحني "اجلوت" وحمطات �إذاعية
كثرية ،وحمالت الإنرتنت ،وم�صانع الورق،
والفنادق ،واملناطق ال�سياحية .ويزداد
ا�ستخدام النا�س لوقود الديزل ،والذي يعد
نظرا لأنه م�ستورد(.)11
توفريه غري م�ضمون ً
أي�ضا
ويف املناطق الريفية �أ�صبح هناك � ً
�ضغط على الغابات ،ب�سبب نق�ص امل�صادر
البديلة للطاقة.

�أزمة الغذاء

ت�أتي نيبال يف الرتتيب ال�ساد�س ع�شـر بني
(11) Hassan, M. “Nepal Heading
Towards a Dark Future: Needs More
Electricity”.
Available from: <www.southasiabiz.
_com/200802 //nepal_heading
towards_a_dark_f.html>.
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بلدان "مناطق اجلوع" ،التي تعاين �أكرث
م�شكالت الأمن الغذائي يف العامل �صعوبة(.)12
فقد �أعاقت �سنوات ال�صـراع اال�ستثمار
الزراعي .يف الوقت الذي يعتمد فيه 69%
من �سكانها على الزراعة كم�صدر رئي�سي
أ�سـرا
ووحيد للدخل .وكثري منهم ميثلون � ً
معي�شية تعتمد على م�ساحات �صغرية احلجم
من الأر�ض ،يف حني �أن الثورة اخل�ضـراء
مل حتقق نتائج يعتد بها و�سط الفالحني.
وقد �أطاح نق�ص الإنتاج باملكانة التي كان
يوما ما البلد من االكتفاء الذاتي
يتمتع بها ً
يف الغذاء.
حاليا م�ساعدات
العاملي
الغذاء
برنامج
ويوفر
ً
غذائية اىل  2.7مليوين ن�سمة .وقد تفاقم
الو�ضع ب�صورة خطرية يف  ،2008لي�س بفعل
أي�ضا ب�سبب
ارتفاع الأ�سعار فح�سب ،بل � ً
قرار الهند بتعليق �صادراتها من الأرز التي
تعتمد عليها نيبال .وقد زادت ال�صـراعات
والكوارث الطبيعية الطني ِبلّة .وقد �أعلن
اليوني�سيف �أن �سوء التغذية ميثل ال�سبب
الرئي�سي يف موت  60%من الأطفال(،)13
ويقدر برنامج الغذاء العاملي �أن  41%من
ال�سكان يعانون �سوء التغذية(.)14
واالعتماد ال�سائد على الزراعة املعي�شية ،يعد
أ�سا�سا لكثري من م�شكالت التدهور البيئي
� ً
يف نيبال ،خ�صو�صا ً ا�ستنزاف موارد الغابات،
التي ت�ؤدي بدورها اىل فقدان التنوع احليوي
واىل الت�صحر .ومن ثم يجب ال�شـروع يف و�ضع
ا�سرتاتيجيات عديدة ،ومعرفة خيارات العي�ش
امل�ستدامة للفقراء ،والربط بني بع�ضها
البع�ض.

الأزمة ال�سيا�سية واالجتماعية

حكومة االئتالف النيبالية احلالية تواجه
حتديات عديدة .فمن املهام املرتتبة
دائما ،ودميقراطية
�سالما
عليها� ،أن تر�سي
ً
ً
م�ؤ�س�سية ،ب�صياغة د�ستور جديد جلمهورية
نيبال الدميقراطية االحتادية ،وو�ضع نظام
فيدرايل للحكم ،يلقى قبوالً من �أغلب

(12) Shamsuddoha, M. et al. “Revamping
Policies for Attaining Food Security in
the LDCs”. Geneva: INSouth Centre.
Available from: <www.insouth.org/>.
(13) See <www.unicef.org/infobycountry/
nepal_nepal_background.html>.
>(14) See <www.wfp.org/countries/nepal

قطاعات املجتمع� ،إن مل يكن جميعها بالطبع.
ولكن الت�أخر يف �إمتام هذه املهام ،قد ترك
مهي�أة مل�شكالت عديدة .فكثري
ال�ساحة
ّ
من اجلماعات امل�سلحة املن�شقة ،ظهرت
يف �أجزاء متفرقة من البالد ،وهناك املزيد
يوميا
منها يف طور االنتظار .وهم يقومون
ً
ب�أعمال اخلطف والقتل وال�سـرقة والنهب
والإ�ضطرابات وغريها من الأعمال التي �أودت
با�ستقرار البالد ،و�أ�صبحت متثل تهدي ًدا
كبريا للدميقراطية الوليدة.
ً

جندري/امل�ساواة بني اجلن�سني ،يف خطط
احلكومة للتنمية ،ويف التفاو�ض على وتبني
ا�سرتاتيجيات تخفيف حدة الأزمة ،بغر�ض
احلد من �ضعف وه�شا�شة كل من املر�أة
والرجل النيباليينْ على حد �سواء.

�آثار الأزمة على النوع االجتماعي/
اجلندر ،ودور املجتمع املدين

ال �شك �أن �آثار الأزمات املختلفة� ،سوف
تطال كال ًّ من املر�أة والرجل يف �سبل العي�ش.
فمع تغري املناخ� ،أ�صبحت املوارد الغذائية
التقليدية نادرة ،وغري قابلة للتنب�ؤ بحجمها.
ومن ثم ف�إن م�صادر رزق املر�أة الأكرث اعتما ًدا
فيها على املوارد الطبيعية� ،أ�صبحت مهددة
ب�سبب التغري املناخي .وهو بدوره ي�سبب
فقدا ًنا وخ�سارة �ضخمة يف املحا�صيل التي
ت�شكل امل�صدر الوحيد لغذائهن ودخلهن.
وعندما متتلئ الأر�ض باملياه ،فهي تتلف
الطرق واملنازل .ويف احلقيقة يقع على عاتق
الن�ساء هناك كثري من عبء رعاية املهاجرين
هربا من مناطق الفي�ضان .كما �أن تفاقم �أزمة
ً
�سلبا وب�شكل خا�ص على
نق�ص املياه ،ي�ؤثر
ً
الن�ساء .حيث �إنهن امل�س�ؤوالت التقليديات
عن جلب املياه يف جمتمعاتهن.
ومازالت قطاعات كبرية من ال�سكان معر�ضة
خلطر اال�ضطرابات املدنية اجلارية هناك.
وي�ضيق �سبل
وهو ما يحد من حركتهم،
ّ
و�صولهم اىل الغذاء وح�صولهم على اخلدمات
االجتماعية واالقت�صادية ..وهو ما يعني تزايد
�صعوبة و�شظف العي�ش ،خا�صة بالن�سبة
للمر�أة التي ال تكفل لها القوانني النيبالية
حقوقها يف امللكية ،ويف الوقت نف�سه تفتقد
الن�ساء �سبل الو�صول اىل املوارد ،ويعانني
انعدام فر�ص العمل.
وميكن ملنظمات املجتمع املدين ،العاملة
على امل�ستويني املحلي والدويل� ،أن تقوم
بدور مهم ودال ،يف م�ساعدة ون�شـر ر�سالة
الت�أثريات املختلفة على اجلن�سني من خالل
املنا�صـرة ،واملنا�صـرة واحلمالت .وعلى
نحو خا�ص ،ميكنها منا�صـرة دمج منظور
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