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باملخدرات
�سمى مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
�أ�صبح مكتب مراقبة ِّ
املخدرات ومنع اجلرمية ُي َّ
باملخدرات واجلرمية
املعني
املكتب
وي�شمل
.2002
أكتوبر
�
أول/
ل
ا
واجلرمية منذ  1ت�شرين
ِّ
للمخدرات.
برنامج الأمم املتحدة للمراقبة الدولية
ِّ
تعب بال�ضرورة عن وجهات نظر الأمانة
الآراء املعرب عنها يف املقاالت املو َّقعة هي �آراء ك َّتابها وال ِّ
العامة للأمم املتحدة.
يت�ضمنها ،على
وال تنطوي الت�سميات امل�ستخدَ مة يف هذا املن�شور ،وال طريقة عر�ض املادة التي
َّ
الإعراب عن � ِّأي ر�أي كان من جانب الأمانة العامة ب�ش�أن املركز القانوين ل ِّأي بلد �أو �إقليم �أو مدينة
�أو منطقة� ،أو لل�سلطات القائمة فيها،
�أو ب�ش�أن تعيني � ِّأي حدود �أو تخوم.
هذا املن�شور من �إنتاج :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا

ت�صدير
المخدرات مجلة ت�صدرها الأمم المتحدة منذ عام  .1949و ُتط َبع الن�شرة بلغات الأمم
ن�شرة
ِّ
المتحدة الر�سمية ال�ست :العربية وال�صينية والإنكليزية والفرن�سية والرو�سية والإ�سبانية.
وتقدم الن�شر ُة معلومات يمكن �أن تفيد المجتمع الدولي عن التطورات الحا�صلة يف مراقبة
ِّ
المخدرات على ال�صعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي.
ِّ
ومحرره
وير ِّكز هذا العدد من الن�شرة (المجلد الحادي وال�ستون )2017 ،على التنمية البديلةِّ ،
الزائر جوريت كامينغا ،زميل �أقدم يف معهد كلينغندال الهولندي للعالقات الدولية وم�ست�شار
ال�سيا�سة اال�ستراتيجية لأفغان�ستان لدى منظمة �أوك�سفام نوفيب .وهو يت�ضمن خم�س مقاالت
تقدم نظرات متعمقة وخبرات هامة ب�ش�أن الو�ضع الراهن واالتجاهات الم�ستقبلية ال�ستراتيجية
المخدرات القائمة على التنمية.
مكافحة
ِّ

iii

ال�سيا�سة التحريرية والمبادئ التوجيهية للن�شر
المخدرات بمقاالت تتناول ال�سيا�سات
يدعو المح ّرر ا ألف��راد والمنظمات �إلى الم�ساهمة يف ن�شرة
ِّ
والنهوج والتدابير والتطورات (النظرية و�/أو العملية) المتعلقة بمختلف جوانب الجهد المبذول لمراقبة
تقدم نتائج البحوث والدرا�سات والخبرات العملية
المخدرات .و ُت َّ
ف�ضل على الخ�صو�ص المقاالت التي ِّ
ِّ
لمقرري ال�سيا�سات واالخت�صا�صيين الممار�سين والخبراء ،ف�ض ًال عن
مفيدة
معلومات
ر
ف
تو
أن
�
يمكن
التي
ِّ
ِّ
عامة النا�س.
وينبغي �أن تكون كل مخطوطة تق َّدم للن�شر يف الن�شرة مادة �أ�صلية وعلمية لم ي�سبق ن�شرها يف
مكان �آخر ولي�ست مق َّدمة يف الوقت ذاته للن�شر يف مكان �آخر .وينبغي �أن تكون المقالة على م�ستوى
مهني رفيع ن�سب ًّيا لكي تفي بمتطلبات من�شورات الأمم المتحدة التقنية .ويرجى من الم�ساهمين �أن
يراعوا ح�سن التقدير يف محتوى مقاالتهم فين�أون عن �إ�صدار � ِّأي حكم انتقادي ب�ش�أن � ِّأي و�ضع وطني
معين.
�أو �إقليمي َّ
تتكون
َّ
ويف�ضل �أن تر�سل المخطوطات بال�شكل الحا�سوبي "وورد" ( .)Word docوينبغي �أن َّ
كل مخطوطة تق َّدم من ن�سخة �أ�صلية ورقية ون�سخة �إلكترونية ب�إحدى لغات الأمم المتحدة الر�سمية
ال�ست—العربية �أو ال�صينية �أو الإنكليزية �أو الفرن�سية �أو الرو�سية �أو الإ�سبانية .وينبغي ا�ستخدام
برامجية "�إك�سيل" فيما يخ�ص الر�سوم البيانية والجداول .وينبغي �أن ُت�شفع المخطوطة بخال�صة لها
من  200كلمة تقريباً ،ومجموعة كاملة من المراجع المر ّقمة ح�سب ترتيب ظهورها يف الن�ص وقائمة
بالكلمات الرئي�سية .وينبغي �أال يتجاوز طول المخطوطة  6 000كلمة .وينبغي �أن تكون الجداول ظاهرة
الداللة يف ذاتها و�أن ت�ش ّكل ا�ستكما ًال للمعلومات الواردة يف الن�ص ،ال تكرار ًا لها.

وجه المخطوطات ،م�شفوعة بنبذة عن ال�سيرة الذاتية لك َّتابها� ،إلى محرر ن�شرة
وينبغي �أن ُت َّ
المخدرات� ،إما عن طريق البريد (Research and Trend Analysis Branch. United Nations
ِّ
Office on Drugs and Crime, Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna,

� ،)Austriaأو بالبريد الإلكتروني ( .)research@unodc.orgكما ينبغي �أن ترفق المقالة بر�سالة
وتت�ضمن عنوانه الكامل وهاتفه وعنوان
�إحالة ُي َّعين فيها �أحد الك َّتاب بو�صفه الطرف المرا�سل،
َّ
تتحمل
بريده الإلكتروني .وتعاد المخطوطات غير المن�شورة �إلى الك َّتاب ،ولكن الأمم المتحدة ال َّ
م�س�ؤولية �ضياعها.
تعبر بال�ضرورة
والآراء ُ
المع َرب عنها يف المقاالت المو َّقعة ال�صادرة يف الن�شرة هي �آراء ك َّتابها وال ِّ
عن وجهات نظر الأمانة العامة للأمم المتحدة .وال تنطوي الت�سميات الم�ستخدمة يف هذا المن�شور،
وال طريقة عر�ض المواد التي يت�ضمنها ،على الإعراب عن � ِّأي ر�أي كان من جانب الأمانة العامة ب�ش�أن
المركز القانوني ل ِّأي بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة� ،أو لل�سلطات القائمة فيها� ،أو ب�ش�أن تعيين � ِّأي
حدود �أو تخوم.
iv

والمواد المن�شورة يف الن�شرة هي ملك الأمم المتحدة ،وهي م�شمولة بحماية حقوق الت�أليف
والن�شر وفق ًا لأحكام البروتوكول  2المرفق باالتفاقية العالمية لحقوق الت�أليف والن�شر والمتعلق بتطبيق
معينة.
تلك االتفاقية على الم�ؤ َّلفات ال�صادرة عن منظمات دولية َّ

اال�ستن�ساخ وال�شراء واال�شتراك
جميع �أعداد الن�شرة (من المجلد الأول ،العدد � )1949( 1إلى العدد الحالي) متاحة على الموقع
بالمخدرات والجريمة:
ال�شبكي لمكتب الأمم المتحدة المعني
ِّ
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/index.html

ويمكن الح�صول �أي�ض ًا على الأعداد الخا�صة التالية من الن�شرة المتاحة يف �شكل من�شورات للأمم
المتحدة:
1993
المخدرات وفيرو�س الق�صور المناعي الب�شري (المجلد
م�سائل ال�سيا�سة العامة المت�صلة بتعاطي
ِّ
الخام�س والأربعون ،العدد )1
المخدرات يف �أماكن العمل (المجلد الخام�س والأربعون ،العدد )2
اختبارات الك�شف عن
ِّ
1994
المخدرات
المخدرات (المجلد ال�ساد�س والأربعون ،العدد )1؛ عدد عام عن تعاطي
الأ�سرة وتعاطي
ِّ
ِّ
(المجلد الرابع وال�ستون ،العدد )2
1995
المخدرات (المجلد ال�سابع والأربعون ،العددان  1و)2
عدد خا�ص عن ال ُبعد الجن�ساني وتعاطي
ِّ
1996
المخدرات (المجلد الثامن والأربعون ،العددان  1و)2
عدد خا�ص عن التقييم ال�سريع لتعاطي
ِّ
 1997و1998
عدد مزدوج عن الق ّنب :التط ّورات الأخيرة (المجلد التا�سع والأربعون ،العددان  1و  ،2والمجلد
الخم�سون ،العددان  1و)2
1999
مقاالت غير دورية (المجلد الحادي والخم�سون ،العددان  1و)2
2000
ال�ت�ك��ال�ي��ف االق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ل�ت�ع��اط��ي م ��واد الإدم � ��ان (ال�م�ج�ل��د ال �ث��ان��ي وال�خ�م���س��ون،
العددان  1و)2
v

2001
ال�سيا�سة العامة الديناميكية ب�ش�أن العقاقير :فهم وبائيات العقاقير ومراقبتها (المجلد الثالث
والخم�سون ،العددان  1و)2
2002
علم االنت�شار الوبائي لتعاطي العقاقير (المجلد الرابع والخم�سون ،العددان  1و)2
2003
الممار�سات المتبعة يف درا�سة االنت�شار الوبائي لتعاطي العقاقير (المجلد الخام�س والخم�سون،
العددان  1و)2
2004
المخدرات غير الم�شروعة (المجلد ال�ساد�س والخم�سون ،العددان  1و)2
�أ�سواق
ِّ
2005
العلوم ومكافحة ال�م�خ� ِّ�درات :دور المختبرات والخبرات العلمية (المجلد ال�سابع والخم�سون،
العددان  1و)2
2006
ا�ستعرا�ض الو�ضع العالمي للق َّنب (المجلد الثامن والخم�سون ،العددان  1و)2
2007
للمخدرات (المجلد التا�سع والخم�سون ،العددان  1و)2
قرن من المراقبة الدولية
ِّ
2008
بالمخدرات (المجلد ال�ستون ،العددان  1و)2
م�سائل القيا�س يف تحليل ال�سيا�سة المتعلقة
ِّ
ينبغي توجيه طلبات الإذن با�ستن�ساخ المواد التي تحمل توقيع �أ�صحابها �إلى العنوان التالي:

.The Secretary of the Publications Board, United Nations, New York, New York 10017
المخدرات �أو
 .United States of Americaوينبغي توجيه الر�سائل المتعلقة ب�شراء ن�سخ ن�شرة
ِّ

باال�شتراك فيها كما يلي:

فيما يتعلق ببلدان �آ�سيا و�أمريكا ال�شمالية و�أوقيانو�سيا و�أمريكا الجنوبية� ،إلى العنوان التالي:
The Chief
Sales and Marketing Office in New York
United Nations Publications
United Nations Headquarters
New York NY 10017
United States of America

vi

: �إلى العنوان التالي،وفيما يتعلق ببلدان �أفريقيا و�أوروبا وال�شرق الأو�سط
The Chief
Sales and Marketing Office in Geneva
United Nations Publications
United Nations Office at Geneva
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland

vii
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افتتاحية التحرير :الطريق �إلى الأمام يف التنمية البديلة
�أنجيال مي
رئي�سة فرع الأبحاث وتحليل االتجاهات ،مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة
ِّ
جوريت كامينغا
زميل �أقدم ،معهد كلنغندال الهولندي للعالقات الدولية وم�ست�شار
ال�سيا�سات اال�ستراتيجية لأفغان�ستان لدى منظمة �أوك�سفام نوفيب

مق ِّدمة

المخدرات ،المخ�ص�ص للمو�ضوع المحوري
نقدم لهذا العدد الخا�ص من ن�شرة
ِّ
ي�س ُّرنا �أن ِّ
المقدمة ،خم�س مقاالت �أكاديمية تقدم
التنمية البديلة .ويت�ضمن هذا العدد� ،إ�ضافة �إلى هذه
ِّ
نظرات متعمقة وخبرات هامة ب�ش�أن الو�ضع الراهن واالتجاهات الم�ستقبلية لهذه اال�ستراتيجية
القائمة على التنمية .واختيرت المقاالت بعد دعوة مفتوحة لتقديمها �أُعلنت يف كانون الأول/
دي�سمبر  .2015ويقدم بع�ض المقاالت منظور ًا برنامج ًّيا ،حيث ُت�ستخل�ص الدرو�س الم�ستفادة
و�أف�ضل الممار�سات الم َّتبعة من الم�شاريع والبرامج المنفذة يف مختلف البلدان وال�سياقات،
بينما تقدم مقاالت �أخرى منظور ًا تحليل ًّيا ،حيث تدر�س بع�ض المبادئ والأ�س�س المفاهيمية
للتنمية البديلة.
وهذا العدد الخا�ص هو جزء من عملية �أو�سع نطاق ًا ي�ضطلع بها مكتب الأمم المتحدة
بالمخدرات والجريمة لتطوير مجال موا�ضيعي للبحوث المتعلقة بالتنمية البديلة .وقد
المعني
ِّ
�ضمن المكتب من�شوره المعنون "تقرير
صال موا�ضيع ًّيا عن التنمية
المخدرات العالمي  "2015ف� ً
ِّ
َّ
البديلة )1(،كان الهدف منه ا�ستعرا�ض الأدلة العلمية المتراكمة من خالل تنفيذ الم�شاريع
المخدرات غير الم�شروعة ،وتحليل تطبيق
والبرامج يف البلدان التي لديها قدر كبير من زراعة
ِّ
المخدرات العالمي � 2015أن التنمية
نهج التنمية البديلة يف �سياقات مختلفة .و�أظهر تقرير
ِّ
البديلة يف حالة تغ ُّير م�ستمر ،وهي الآن �أكثر بكثير مما ت�سميه مقالة �أليمي يف هذا العدد
الم�شاريع القائمة على "مخططات �أحادية ال�سبب لتحليل ال�سياق" و"�أ�سا�س المقيا�س الواحد
المنا�سب للجميع".
()

()1تقرير امل �خ� ِّ�درات العاملي ( 2015مكتب الأمم املتحدة املعني ب��امل�خ� ِّ�درات واجل��رمي��ة ،فيينا،)2015 ،
الف�صل الثاين.
1
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المخدرات العالمي  2015كيف تطورت تدخالت التنمية البديلة على مر
وقد وثق تقرير
ِّ
المخدرات
ال�سنين ،وو�صلت �إلى نهج متعدد الأبعاد يتجاوز التركيز فقط على الحد من زراعة
ِّ
غير الم�شروعة ،مع الت�سليم ب�أن التمويل الكافي والدعم ال�سيا�سي يجلبان التنمية االجتماعية
واالقت�صادية والبيئية الطويلة الأمد الالزمة لم�ساندة تخفي�ض الدخل من المحا�صيل غير
الم�شروعة .ويعود نجاح التنمية البديلة بقدر متزايد �إلى تجريب الحكومات والجهات الفاعلة
الأخرى نهوج ًا جديدة غالب ًا ما تكون �أكثر تطوراً.

والق�صد من هذا العدد الخا�ص من ن�شرة
التو�سع يف ذلك الف�صل الموا�ضيعي
المخدرات ُّ
ِّ
المخدرات العالمي  2015بتقديم مزيد من التف�صيل يف �إظهار تطور النقا�ش الجاري
من تقرير
ِّ
حول التنمية البديلة والطرائق الجديدة التي تنفذ بها من الناحية العملية.

جهود م�ستديمة لتبادل �أف�ضل الممار�سات الم َّتبعة والدرو�س الم�ستفادة
ُبذلت جهود م�ستديمة على ال�صعيدين الوطني والدولي ،وبخا�صة يف ال�سنوات الأخيرة ،لتقييم
البرامج وتبادل �أف�ضل الممار�سات الم َّتبعة والدرو�س الم�ستفادة خالل حلقات العمل واجتماعات
�أفرقة الخبراء الدولية( )4وفي عام  ،2002قدم الم�ؤتمر الدولي المعني بدور التنمية البديلة يف
المخدرات وتقوية التعاون من �أجل التنمية ،الذي عقد يف فيلدافينغ ب�ألمانيا ،زخم ًا ها ًّما
مراقبة
ِّ
لهذه العملية .ومنذ عهد قريب ،و َّفرت الم�ؤتمرات الدولية المعنية بالتنمية البديلة ،التي ُعقدت
خ�ص�صة لمناق�شة �سيناريوهات مختلفة وت�سوية
يف عامي  2012و ،2015من�صة تقنية عملية ُم َّ
بع�ض التحديات المفاهيمية التي تعالج يف هذا العدد .ومنذ عهد �أقرب� ،أ�سفرت المناق�شات
المخدرات العالمية يف عام
التي جرت يف الدورة اال�ستثنائية للجمعية العامة ب�ش�أن م�شكلة
ِّ
 2016عن تو�صيات عملية ب�ش�أن التنمية البديلة( )3ويوجز الجدول �أدناه �أهم الأحداث المت�صلة
بالتنمية البديلة منذ عام .2002
()

()

املخدرات العاملي  ،2015م�ؤ�شرات التنمية البديلة ،متاح يف املوقع
املخدرات واجلرمية ،تقرير ِّ
()2انظر مكتب ِّ
ال�شبكي.www.unodc.org/wdr2015 :
()3الوثيقة اخلتامية للدورة اال�ستثنائية الثالثني للجمعية العامة ،املعنونة "التزامنا امل�شرتك بالت�صدي مل�شكلة
املخدرات العاملية ومواجهتها على نحو فعال" (مرفق قرار اجلمعية العامة دا.)1/30-
ِّ
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�أحداث دولية خمتارة ذات �صلة بالتنمية البديلة منذ عام 2002

احلدث
امل�ؤمتر الدويل ب�ش�أن دور التنمية البديلة يف مراقبة
املخدرات والتعاون من �أجل التنمية
ِّ
املخدرات :ما
بيئة
يف
التنمية
أن
�
ب�ش
دولية
عمل
حلقة
ِّ
وراء التنمية البديلة؟
اجتماع فريق اخلرباء العامل احلكومي الدويل املفتوح
الع�ضوية املعني بالتعاون الدويل على ا�ستئ�صال
املخدرات غري امل�شروعة وعلى التنمية البديلة
حما�صيل ِّ
حلقة درا�سية �إقليمية حول ال�شراكة العاملية ب�ش�أن
التنمية البديلة - :ا�ستدامة احلد من الأفيون يف
جنوب �شرق �آ�سيا :تبادل اخلربات ب�ش�أن التنمية
البديلة وما بعدها
حلقة درا�سية دولية ب�ش�أن التنمية البديلة امل�ستدامة
م�ؤمتر دويل رفيع امل�ستوى ب�ش�أن التنمية البديلة
حوار ال�سيا�سات غري الر�سمي الرابع امل�شرتك بني
وزارة اخلارجية الأملانية االحتادية للتعاون االقت�صادي
والتنمية واملعهد عرب الوطني جلنوب �شرق �آ�سيا ب�ش�أن
املخدرات وم�ستقبل التنمية البديلة يف جنوب �شرق �آ�سيا
ِّ
اجتماع خرباء م�شرتك بني مكتب الأمم املتحدة
باملخدرات واجلرمية ووزارة اخلارجية الأملانية
املعني
ِّ
االحتادية للتعاون االقت�صادي والتنمية حول التوا�صل
مع �أ�صحاب امل�صلحة اجلدد يف جمال التنمية البديلة
اجتماع اخلرباء الثاين ب�ش�أن التنمية البديلة للمناطق
للمخدرات يف �إطار رئا�سة االحتاد الرو�سي
املنتجة
ِّ
ملجموعة الثمانية
م�ؤمتر م�شرتك بني وزارة اخلارجية الأملانية االحتادية
للتعاون االقت�صادي والتنمية وم�ؤ�س�سات املجتمع
واملخدرات
املفتوح حول ا�ستك�شاف الرابط بني الأر�ض
ِّ
االجتماع الت�شاوري لفريق اخلرباء ب�ش�أن الف�صل عن
املخدرات العاملي
التنمية البديلة من تقرير ِّ
اجتماع فريق اخلرباء امل�شرتك بني مكتب الأمم املتحدة
باملخدرات واجلرمية ووزارة اخلارجية الأملانية
املعني
ِّ
االحتادية للتعاون االقت�صادي والتنمية والوكالة الأملانية
للتعاون الدويل ب�ش�أن التنمية البديلة يف �إطار الأعمال
التح�ضريية للدورة اال�ستثنائية للجمعية العامة يف عام
 ،2016ومناق�شة ما بعد الأهداف الإمنائية للألفية
امل�ؤمتر الدويل الرفيع امل�ستوى الثاين ب�ش�أن التنمية
البديلة

املكان
فيلدافينغ� ،أملانيا

برلني
فيينا
�شيانغ ماي،
تايلند

التاريخ
 12-7كانون الثاين /يناير
2002
� 29أيار/مايو 1-حزيران/
يونيه 2006
 4-2متوز/يوليه 2008
 17-15كانون الأول/
دي�سمرب 2008

ت�شيانغ راي وت�شيانغ  12-6ت�شرين الثاين/
نوفمرب 2011
ماي ،تايلند
 16-14ت�شرين الثاين/
ليما
نوفمرب 2012
 19-18كانون الأول/
بانكوك
دي�سمرب 2012
برلني

 12-11ت�شرين الثاين/
نوفمرب 2013

مو�سكو

� 25آذار/مار�س 2014

نيويورك

 21-19ت�شرين الأول/
�أكتوبر 2017

برلني

 18ت�شرين الثاين/نوفمرب
2014
 20-19ت�شرين الثاين/
نوفمرب 2014

بانكوك

 24-19ت�شرين الثاين/
نوفمرب 2015

برلني
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اجتماع فريق اخلرباء امل�شرتك بني مكتب الأمم املتحدة بانكوك
باملخدرات واجلرمية ،ووزارة اخلارجية الأملانية
املعني
ِّ
االحتادية للتعاون االقت�صادي والتنمية ،والوكالة الأملانية
للتعاون الدويل ،وم�ؤ�س�سة ماي فاه لوانغ ب�ش�أن �أخذ
التنمية على حممل اجلد :التنمية البديلة يف �إطار
الدورة اال�ستثنائية للجمعية العامة لعام 2016
اجتماع خرباء فريق روما/ليون ب�ش�أن التنمية البديلة برلني
يف �إطار العالقة بني الأمن والتنمية
نيويورك
حلقة نقا�ش رفيعة امل�ستوى ب�ش�أن التنمية البديلة
و�أهداف التنمية امل�ستدامة
التنمية البديلة :النهوج اجلديدة والعنا�صر الرئي�سية نيويورك
ملا بعد الدورة اال�ستثنائية لإطار اجلمعية العامة
اجتماع مائدة م�ستديرة حول التنمية البديلة؛ والتعاون نيويورك
الإقليمي والأقاليمي والدويل على و�ضع �سيا�سة
املخدرات؛
وموجهة نحو التنمية ملراقبة ِّ
متوازنة َّ
ومعاجلة امل�سائل االجتماعية االقت�صادية
اجتماع فريق خرباء جلنة البلدان الأمريكية ملكافحة ليما
املخدرات ،التابعة ملنظمة الدول الأمريكية
تعاطي ِّ
ب�ش�أن التنمية البديلة ال�شاملة وامل�ستدامة
حلقة نقا�ش رفيعة امل�ستوى خالل الدورة ال�ستني للجنة فيينا
املخدرات حول الأمن الب�شري و�سيادة القانون :التنمية
ِّ
البديلة يف خطة التنمية امل�ستدامة لعام 2030

 27-25ت�شرين الثاين/
نوفمرب 2015

 25حزيران/يونيه 2015
 20ني�سان�/أبريل 2016
 20ني�سان�/أبريل 2016
 21ني�سان�/أبريل 2016

� 19-18أيار/مايو 2016
� 14آذار/مار�س 2017

ك��ان من �أه��م نتائج ه��ذه الم�ساعي �صدور مبادئ الأم��م المتحدة الإر��ش��ادي��ة ب�ش�أن
المخدرات يف �آذار/م��ار���س  ،2013والجمعية العامة
التنمية البديلة التي اعتمدتها لجنة
ِّ
يف كانون الأول/دي�سمبر  )4(.2013وتمثل هذه المبادئ التوجيهية خطوة �إلى الأم��ام ،فهي
ت�ستند �إلى عملية ت�شاركية وا�سعة النطاق وتقوم على �أر�ضي ٍة من عقود من التجارب والتعلم.
كما تمثل مفاهيم �أكثر ت��وازن� ًا للتنمية البديلة ،تو ّلف الأف�ك��ار وتعمل على تحقيق توافق
يف المفاهيم من خالل مناق�شات وتقييمات الخبراء .وح�سبما ت�شير �إليه �أليمي يف هذا
ال�صدد ،ف�إن اعتماد الجمعية العامة هذه المبادئ التوجيهية �أمر مهم ،لأنه يمنحها �شرعية
�سيا�سية �أكبر.
()

كما ق َّدم الق�سم عن التنمية البديلة يف الوثيقة الختامية للدورة اال�ستثنائية للجمعية العامة
مزيد ًا من الدفع للنهج المتعدد الأبعاد يف التنمية البديلة ،معترف ًا بقيمة تنفيذ "ا�ستراتيجيات
�شاملة تهدف �إلى تخفيف حدة الفقر وتدعيم �سيادة القانون و�ضمان وجود م�ؤ�س�سات وخدمات
عمومية و�أطر م�ؤ�س�سية خا�ضعة للم�ساءلة وفعالة و�شاملة للجميع" من �أجل الت�صدي لزراعة
()4مبادئ الأمم املتحدة الإر�شادية ب�ش�أن التنمية البديلة (قرار اجلمعية العامة  ،196/68املرفق).
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المخدرات غير الم�شروعة )5(.وقد عززت الجمعية العامة �أي�ض ًا نهج ًا قائم ًا على الأدلة
و�إنتاج
ِّ
العلمية يف مجال التنمية البديلة من خالل االعتراف ب�أهمية البحوث "لتح�سين فهم العوامل
()6
التي ت�سهم يف زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة" ودعم البرامج من خالل تقييم الأثر.
()

()

وتحدد وثائق ال�سيا�سات هذه معايير ال�سيا�سات الوطنية الوا�سعة النطاق ب�ش�أن التنمية
وج ُهها .ويمكن لبرنامج بحوث ،كالذي �أعده تقرير
المخدرات العالمي � ،2015أن
ِّ
البديلة و ُت ِّ
يوجه اال�ستراتيجيات التنفيذية من خالل تحديد النهوج الناجحة ،على �سبيل المثال ،من �أجل
ِّ
زيادة الأمن الغذائي وتعزيز التعاونيات وتطوير �سال�سل القيمة الم�ستدامة وتعزيز ال�صناعات
الزراعية وت�سويق المنتجات البديلة �أو زيادة فر�ص الح�صول على الأرا�ضي.

حجم التنمية البديلة ونطاقها المحدودان
على الرغم من الأدلة التي تثبت التجارب الناجحة يف مجال التنمية البديلة )7(،ف�إن مجموع جهود
التنمية البديلة يف جميع �أنحاء العالم ال تزال ت�شكل ن�سبة مئوية �ضئيلة جدا من الم�ساعدة الإنمائية
الإجمالية .فقد بلغت النفقات ذات ال�صلة بالتنمية البديلة بين عامي  2002و 2013لدى البلدان
المنتمية �إلى منظمة التعاون والتنمية يف الميدان االقت�صادي  245مليون دوالر يف ال�سنة� ،أي ما
يعادل  2 0يف المائة فقط من الم�ساعدة الإنمائية العالمية .وبحلول عام  ،2013انخف�ضت ن�سبة
الم�ساعدة للتنمية البديلة مجددا �إلى  0.1يف المائة من �إجمالي الم�ساعدة الإنمائية )8(.ومنذ
اعتماد الإعالن ال�سيا�سي وخطة العمل ب�ش�أن التعاون الدولي �صوب ا�ستراتيجية متكاملة ومتوازنة
المخدرات العالمية لعام  ،2009انخف�ضت التزامات بلدان منظمة التعاون
لمواجهة م�شكلة
ِّ
()9
والتنمية يف الميدان االقت�صادي بن�سبة  71يف المائة .وقد يلمح ذلك �إلى �أن الزخم ال�سيا�سي
باتجاه المزيد من التبادل التقني لأف�ضل الممار�سات والدرو�س الم�ستفادة ال تقابله الحوافز
المالية المنا�سبة.
()

()

()

وفي حين �أظهر تقرير
المخدرات العالمي  2015بو�ضوح االتجاه التنازلي للدعم الدولي
ِّ
على ال�صعيد العالمي ،ف�إن هذه الفكرة المجردة ت�صبح حقيقة ملمو�سة �أكثر واقعية عندما تنفذ
م�شاريع التنمية البديلة يف ال�سياقات المحلية للبلدان والمناطق .ولذلك ف�إن من المفيد �أن ننظر
عن كثب يف مثال على بلد واحد .ويبين ال�شكالن الواردان �أدناه الحالة يف �أفغان�ستان ،فيظهران
االلتزامات العالمية والمدفوعات العالمية ذات ال�صلة بالتنمية البديلة بين عامي  2001و.2015
()5قرار اجلمعية العامة دا ،1/30-الفقرة �( 7أ) ،املرفق.
()6املرجع نف�سه ،الفقرة ( 7ز).
املخدرات العاملي  ،2015الف�صل الثاين.
()7انظر تقرير ِّ
املخدرات العاملي  ،2015ال�صفحة .148
()8تقرير ِّ
()9املرجع نف�سه ،الفقرة .118
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ال�شكل الأول  -االلتزامات العالمية ذات ال�صلة بالتنمية البديلة يف �أفغان�ستان التي
قدمتها البلدان المانحة يف منظمة التعاون والتنمية يف الميدان
االقت�صادي2015-2001 ،
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مالحظة :ا�ستُخرجت هذه البيانات في � 3أيار/مايو .2017

ال�شكل الثاني  -المدفوعات العالمية ذات ال�صلة بالتنمية البديلة في �أفغان�ستان التي
قدمتها البلدان المانحة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان
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مالحظة :ا�ستُخرجت هذه البيانات في � 3أيار/مايو .2017

0

)(millions of constant 2015 dollars

200

نفقات التنمية البديلة
Alternative
development
spending
)2015
الثابتة لعام
(بماليين الدوالرات

250

افتتاحية التحرير :الطريق �إىل الأمام يف التنمية البديلة

7

وب�صرف النظر عن االتجاه التنازلي بعد عام ( 2007فيما يخ�ص االلتزامات) وعام 2009
(فيما يخ�ص المدفوعات) ،يمكن ر�ؤية تطورين �آخرين مثيرين لالهتمام من خالل هذه الأرقام:
�أوالً ،ا�ستغرق الأمر على الأقل حتى عام  2005قبل �أن يبد�أ المجتمع الدولي بتوفير تمويل هام
للتنمية البديلة يف �أفغان�ستان� ،أي بعد مرور �أربع �سنوات من م�ؤتمر بون يف عام  ،2001الذي
كان نقطة منطلق جهود �إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع .ثانياً ،يبدو �أنه كان هناك ت�أخير كبير
بين �أولى االلتزامات الجادة (عام  )2005و�أول زيادة كبيرة يف المدفوعات (عام .)2008
ويظهر هذا الت�أخير �أكثر تجليا بالنظر �إلى �أن الحكومة الأفغانية �أطلقت �أول ا�ستراتيجية وطنية
المخدرات يف �أيار/مايو .2003
لمكافحة
ِّ
ويتوازى االتجاه التنازلي الإجمالي للم�ساعدة الخا�صة بالتنمية البديلة يف ال�سنوات
الأخيرة مع نمط �أو�سع من االبتعاد الدولي عن �أفغان�ستان ،طبعته ب�شكل خا�ص عملية االنتقال
الأمني ( )2014-2011ونهاية فترة بعثة القوة الدولية للم�ساعدة الأمنية يف عام .2014 .غير
�أنه من ال�صعب اعتبار هذا االبتعاد �إرهاقا لدى الدول المانحة .ففي م�ؤتمر بروك�سل ب�ش�أن
�أفغان�ستان يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2016تعهد المانحون الدوليون بتقديم  15.2بليون دوالر
لم�ساعدة �أفغان�ستان حتى عام  )10(.2020ومع ذلك ،لي�س من الوا�ضح كيف �سوف يتم �إنفاق
الكثير من هذه الأموال على برامج التنمية البديلة .و�سوف ت�ستمر بع�ض الم�شاريع الجارية خالل
ال�سنوات القليلة القادمة ،بما يف ذلك مكوناتها المتعلقة بالتنمية البديلة يف برنامج منطقة
قندهار للزراعات الغذائية ،وهو م�شروع ُم َّدته خم�س �سنوات وقيمته  45.4مليون دوالر ،ت�ضطلع
به وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية حتى نهاية �آب�/أغ�سط�س  ،2018وبرنامج التنمية
الزراعية الإقليمي الذي تديره الوكالة ،والذي يت�ألف من م�شاريع �إقليمية مدتها خم�س �سنوات
بميزانية �إجمالية تزيد عن  300مليون دوالر ،ير ِّكز على زيادة الأمن الغذائي واالقت�صادي
()11
للمزارعين من خالل تعزيز �سال�سل القيمة.
()

()

يب�شر االنخفا�ض ال�سريع يف االلتزامات المالية للتنمية البديلة بالخير فيما
وفي حين ال ِّ
يخ�ص مدفوعات الم�ستقبل ،ف�إن �أفغان�ستان ،التي ح�صلت على دعم دولي بم�ستويات غير
م�سبوقة يف وقت ق�صير ن�سب ًّيا ،كان لها �أداء جيد ن�سب ًّيا بالمقارنة بالبلدان الأخرى .ولكن حتى
يف �أفغان�ستان ،كان الدعم المقدم للتنمية البديلة �ضئي ًال بالمقارنة ب�أنواع الم�ساعدة الأخرى
المخدرات .وبلغ متو�سط المبالغ التي خ�ص�صها المانحون الدوليون للتنمية
المتعلقة بمكافحة
ِّ
الزراعية البديلة يف �أفغان�ستان  64مليون دوالر �سنو ًّيا يف الفترة  2008-1998و 85مليون دوالر
�سنو ًّيا يف الفترة  )12( .2013-2009ومع �أن هذه المبالغ قد ال ت�شمل مبلغ ًا كبير ًا من النفقات
الم�سجلة على التنمية البديلة �أو التمويالت الواردة من بلدان غير �أع�ضاء يف منظمة التعاون
()

()10بي بي �سي نيوز" :م�ساعدات لأفغان�ستان :اجلهات املانحة تعد بزهاء  15.2مليون دوالر يف بروك�سل"،
 5ت�شرين الأول�/أكتوبر  .2016املقالة متاحة بالإنكليزية على املوقع ال�شبكي .www.bbc.com/news/world-asia-37560704
()11الواليات املتحدة ،املفت�ش العام اخلا�ص لإعادة �إعمار �أفغان�ستان ،التقرير الف�صلي املقدم �إىل الكونغر�س
الأمريكي ( 30ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،)2016ال�صفحات .141-139
املخدرات العاملي  ،2015ال�صفحة .150
()12تقرير ِّ
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والتنمية يف الميدان االقت�صادي ،ف�إنها �أقل بكثير من مجموع الإنفاق ال�سنوي على برامج مكافحة
المخدرات ،الذي ناهز لدى الواليات المتحدة وحدها  566مليون دوالر �سنو ًّيا بين عامي 2002
ِّ
()13
و.2016
()

نحو تو ُّقعات واقعية
كثير ًا ما تكون دورات م�شاريع التنمية البديلة ق�صيرة ،يف حين تتطلب التحديات التي تقوم عليها
المخدرات غير الم�شروعة حلوال طويلة الأجل .ويتوقف ما يمكن لم�شاريع التنمية
اقت�صادات
ِّ
ّ
البديلة �أن تحققه منفردة على حجم اال�ستثمار ونطاقه .ويوثق معظم الأدلة التي جمعت من
المخدرات العالمي  2015فوائد التدخالت المحلية يف المجتمعات الريفية ،ولكنه
�أجل تقرير
ِّ
يبين �أي�ض ًا كيف يمكن لال�ستثمارات الإنمائية الوطنية الوا�سعة النطاق الت�صدي للزراعة غير
الم�شروعة بطريقة �أكثر هيكلية يف نهاية المطاف (كما يف تايلند ،على �سبيل المثال) .وعند
البحث عن �سبل لجعل تدخالت التنمية البديلة �أكثر فعالية و�أكثر ت�أثيرا ،من المهم النظر �إلى
التنمية البديلة كجزء من مجموعة �أو�سع من مبادرات التنمية والحكم الر�شيد التي يمكن �أن
مر الزمن.
تقلل من االعتماد على زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة على ِّ
وعندما يتعلق الأمر بقيا�س التقدم ،يت�ضح من وثائق ال�سيا�سات العامة وكذلك من تنفيذ
الم�شاريع على �أر�ض الواقع �أن ت�أثير التنمية البديلة لم يعد يقت�صر تقييمه على م�ؤ�شرات
مراقبة
المخدرات فقط )14(.غير �أن �إدراج الم�ؤ�شرات الهامة الأخ��رى ،مثل تلك المتعلقة
ِّ
بالتنمية الب�شرية �أو الأمن الب�شري ،يطرح تحديات جديدة �أمام التنمية البديلة ،لي�س يف
ت�صميم الم�شاريع وتنفيذها فقط ،بل يف مجال الر�صد والتقييم �أي�ضاً .وبما �أن التنمية البديلة
لي�ست �إال واحدة من اال�ستراتيجيات الوطنية المطبقة يف �إطار �سيا�سة عامة �أو�سع نطاقاً،
تت�ضمن عنا�صر تتراوح بين �إبادة المحا�صيل وت�سوية النزاعات وتعزيز �سيادة القانون ،والتنمية
االجتماعية واالقت�صادية عموماً ،فقد يكون من ال�صعب عزل الإ�سهام الدقيق للتنمية البديلة �أو
ت�أثيرها المبا�شر على نوعية حياة المجتمعات الريفية يف منطقة معينة مثالً.
()

الربط بين �سيا�سات المخ ِّدرات و�سيا�سات التنمية
المخدرات العالمي  2016الروابط بين م�شكلة
ا�ستك�شفت البحوث التي �أجريت لإعداد تقرير
ِّ
()15
المخدرات والتنمية الم�ستدامة .وكان اال�ستنتاج الم�ستخل�ص هو وجود
المخدرات و�سيا�سات
ِّ
ِّ
()

املخدرات يف �أفغان�ستان
()13حتى  31كانون الأول/دي�سمرب  ،2016بلغ �إنفاق الواليات املتحدة على جهود مكافحة ِّ
ما جمموعه  8.5بليون دوالر منذ عام � ،2002أي نحو  566مليون دوالر �سنو ًّيا� .أخذ الرقم الإجمايل من املفت�ش العام
اخلا�ص لإعادة �إعمار �أفغان�ستان ،التقرير الف�صلي �إىل كونغر�س الواليات املتحدة ( 30كانون الثاين/يناير ،)2017
بالإنكليزية ال�صفحة .186
املخدرات العاملي  ،2015الف�صل الثاين ،الق�سم (ز) ،ال�صفحات .194-186
()14تقرير ِّ
باملخدرات واجلرمية ،فيينا.)2016 ،
املخدرات العاملي ( 2016مكتب الأمم املتحدة املعني
()15تقرير ِّ
ِّ

افتتاحية التحرير :الطريق �إىل الأمام يف التنمية البديلة

9

المخدرات بالت�آزر مع ا�ستثمارات �إنمائية
حاجة �إلى م�سار مزدوج :تدخالت متخ�ص�صة ب�ش�أن
ِّ
عامة .ولقي هذا الم�سار المزدوج ترحيب ًا كبير ًا يف نهج التنمية البديلة .ف�إن �إدماج التنمية
البديلة يف التنمية الأو�سع نطاقاً ،بما يف ذلك يف المناطق الريفية ،له فوائد وا�ضحة ،ولكن
كلما �أ�صبح جزء ًا ال يتجز�أ من النهج واال�ستراتيجيات الأو�سع نطاقاً ،فقد خ�صو�صية الجهود
المخدرات (�أو المعر�ضة لمخاطر زراعة
الإنمائية الالزمة يف المناطق التي توجد فيها زراعة
ِّ
بالمخدرات
المخدرات العالمي � 2016أمثلة على �سيا�سات ذات �صلة
المخدرات) .ويعر�ض تقرير
ِّ
ِّ
ِّ
والتنمية ،كانت لها �آثار غير متوقعة على بع�ضها البع�ض ،لأنها ُ�صممت و ُن ِّفذت بمعزل عن
بع�ضها البع�ض.
� َّإن ما تقدمه التنمية البديلة ال�ستراتيجيات التنمية هو مجموعة من التدخالت الإنمائية
الموا�ضيعية والتنفيذية المتخ�ص�صة يف مجال التعا�ضد بهدف الت�صدي للتحديات المتعددة
التي ال تتعلق فقط باالعتماد على المحا�صيل غير الم�شروعة ،و�إنما ترتبط �أي�ض ًا باالقت�صاد
غير الم�شروع ،مثل العنف وانعدام الأمن �أو وجود منظمات �إجرامية �أو جماعات م�سلحة غير
م�شروعة .والقا�سم الم�شترك بين هذه الم�شاكل �أن بناء الثقة مع المجتمعات المحلية �إنما هو
كثير من الأحيان عامل ال غنى عنه لكي يكون �أي تدخل دافعه التنمية م�ستداماً.
وت�ستك�شف �أليمي يف مقالتها لهذه الن�شرة مفهوم التنمية البديلة من حيث هو مدخل قابل
للتطبيق يف مجال ال�سيا�سات من �أجل توفير خيارات التنمية الم�ستدامة للمناطق المت�ضررة من
المخدرات غير الم�شروعة .وت�سلط مقالتها ال�ضوء خ�صو�ص ًا على الفجوة بين ما ت�سميه
زراعة
ِّ
المخدرات والجهات الفاعلة يف �سيا�سة التنمية .وت�شير �إلى �أنه
هي الجهات الفاعلة يف �سيا�سة
ِّ
يف حين يدعو مفهوم التنمية البديلة يف جوهره �إلى التعاون الوثيق ،ف�إن الفجوة بين هذين
المجتمعين لم يتم �سدها قط لأ�سباب متعددة .ونتيجة لذلك ،يبدو �أنه لم يجر �أي نقا�ش ب َّناء
ب�ش�أن الكيفية التي قد ت�صبح التنمية البديلة بها �أداة تكميلية �أكثر نجاح ًا يف الجهود الإنمائية
الأو�سع نطاقاً .لكن ربما هناك اتجاه نحو االنعطاف ،حيث ت�شير �أليمي �أي�ض ًا �إلى �أن التطورات
الأخيرة ،وخ�صو�ص ًا المناق�شات الم�ؤدية �إلى الدورة اال�ستثنائية للجمعية العامة يف  2016واعتماد
خطة التنمية الم�ستدامة لعام  ،2030يمكن �أن ت�ساعد على الربط على نحو �أف�ضل بين �سيا�سات
المخدرات و�سيا�سات التنمية يف �سياق م�شترك.
ِّ
وترى �أليمي �أن مفهوم التنمية البديلة ،الذي كثير ًا ما ُينتقد ،بل و ُتنزع عنه ال�شرعية
�أحياناً ،هو الآن يف مفترق طرق .وقد تكون للجهود التي ُبذلت ُم�ؤخرا �آثار حا�سمة يف تعزيز
قاعدة الأدلة التي ت�ستند �إليها التنمية البديلة وتحدد بو�ضوح طموحاتها وقيودها كعن�صر من
عنا�صر نهج �إنمائي �أو�سع نطاقاً .غير �أن هذه االتجاهات الم�ستقبلية للتنمية البديلة تتطلب
تفكير ًا �شام ًال ومتعدد �أ�صحاب الم�صلحة على ال�صعيد العالمي ب�ش�أن الكيفية التي يمكن �أن
المخدرات هو الطريق �إلى الأمام .ويقت�ضي ذلك فهم ًا م�شترك ًا
يكون بها النهج الإنمائي ب�ش�أن
ِّ
المخدرات غير الم�شروعة من
للأ�سباب الجذرية والعوامل الدافعة والحلول الممكنة لزراعة
ِّ
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جانب جميع الوكاالت العاملة يف مجال التنمية الم�ستدامة ،يف ال�سياقات التي تكون فيها
المخدرات �أو �إنتاجها �أو المتاجرة بها دور ت�ؤديه .ويتعين عليها �أن تعمل معا من �أجل
لزراعة
ِّ
تحقيق الهدف ال�شامل نف�سه ،وهو الإ�سهام يف تهيئة بيئة م�ؤاتية يمكن فيها للتنمية االقت�صادية
المخدرات غير الم�شروعة،
واالجتماعية �أن توفر الظروف الالزمة لتقليل االعتماد على محا�صيل
ِّ
وذلك على المدى الطويل وعلى نحو م�ستدام .ووفق ًا لما ذكرته �أليمي ،يبدو �أن الطموحات تتجدد
لو�ضع �أ�سا�س معياري م�شترك ي�سمح بتح�سين �إدماج التنمية البديلة يف نهج التنمية الم�ستدامة
المخدرات العالمية.
من �أجل حل م�شكلة
ِّ

التنفيذ العملي لمبد�أ الم�س�ؤولية الم�شتركة
يكمن مبد�أ الت�شارك يف الم�س�ؤولية للم�ساعدة يف معالجة بع�ض العوامل الدافعة لالقت�صادات
غير الم�شروعة يف �صميم الأنماط العري�ضة للتعاون الالزم للتنمية البديلة بغية الم�ساهمة
بفعالية يف هذه البيئة التمكينية ،بما يف ذلك االفتقار �إلى ال ُبنى التحتية المت�صلة بالإنتاج
والخدمات االجتماعية الأ�سا�سية ،والخبرة الزراعية والأ�سواق.
وف��ي ه��ذه الن�شرة ،يعالج كامينغا و�سورو�-سان�شيز مبد�أ الم�س�ؤولية الم�شتركة من
المخدرات العالمية؛ وثانياً،
منظورين� :أوالً ،كمقاربة �أخالقية للتحديات المت�صلة بم�شكلة
ِّ
كالتزام �أكثر عملية يجب على مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة �إظ�ه��اره كجزء من
م�س�ؤوليتها االجتماعية .وفي حين �أن المنظور الأول يف�سر �سبب �أهمية الم�س�ؤولية الم�شتركة،
ف��إن الثاني يوجد مزيد ًا من الفهم لما تعنيه فع ًال يف الممار�سة العملية .وتحلل المقالة
�أ�شكال التعاون العملية التي يمكن لمبد�أ الم�س�ؤولية الم�شتركة �أن يتخذها ،والتي يمكن �أن
المخدرات
ت�ساعد يف تهيئة البيئة التمكينية المذكورة �أعاله للحد من االعتماد على محا�صيل
ِّ
غير الم�شروعة.
وي�شدد كامينغا و�سورو�-سان�شيز خ�صو�ص ًا على الحاجة �إلى التزامات محددة من عدد كبير
من ال�شراكات بين مختلف الأطراف الفاعلة على مختلف الم�ستويات .وفي مثل هذه ال�شراكات
بخا�ص ٍة  -بين منظمات المنتجين والقطاع الخا�ص مث ًال  -تتج�سد الم�س�ؤولية الم�شتركة يف
ترتيبات عملية وذات مغزى ،مثل تلك التي تربط رابطات المزارعين المحليين بال�شركات
والأ�سواق الدولية .و�إذا لم تحدث هذه الترجمة العملية لمبد�أ الم�س�ؤولية الم�شتركة ،ف�إنه لن
المخدرات
يتم ت�ضييق الهوة بين الم�ستوى الدولي ،حيث يتم الت�شديد يف محافل ،مثل لجنة
ِّ
والجمعية العامة ،على هذا المبد�أ با�ستمرار ك�أ�سا�س لجميع �أ�شكال التعاون الدولي ،والم�ستوى
الوطني ،حيث تجري التدخالت الإنمائية البديلة.
غير �أن تج�سيد الم�س�ؤولية الم�شتركة يف الترتيبات العملية ال يزال محدود ًا جدًّا يف اللحظة
الراهنة .ومن الأمثلة الوا�ضحة على ذلك مثال الو�صول �إلى الأ�سواق الوطنية والدولية .وكما
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يو�ضح كامينغا و�سورو�-سان�شيز ،لم تنجح التجارة الحرة وال التجارة التف�ضيلية حتى الآن يف
تعزيز ت�سويق منتجات التنمية البديلة .ويقول الكاتبان �إنه ينبغي بدء حوار وا�سع النطاق مع
القطاع الخا�ص والحكومات والم�ؤ�س�سات الدولية ،مثل منظمة التجارة العالمية التي لها نفوذ يف
الو�صول �إلى الأ�سواق وتنظيم المخططات التجارية الدولية .وما دامت منتجات التنمية البديلة
نادرة الت�سويق على ال�صعيد الدولي ،ف�سيظل من ال�صعب �إقامة حركة دولية تتمحور حول التنمية
البديلة كتلك المتعلقة بالتجارة المن�صفة ونظام الإنتاج الع�ضوي.

الربط بين التنمية البديلة والأرا�ضي
تتناول مقالة غريملمان وا�سبينوزا و�أرنولدو �أرنينغ الحق ًا يف الن�شرة ال�صلة بين زراعة محا�صيل
المخدرات غير الم�شروعة والحقوق يف الأرا�ضي .وباال�ستناد جزئ ًّيا على درا�سة مكتبية(� )16سابقة
ِّ
ودرا�سات حاالت من �أفغان�ستان وبوليفيا (دولة-المتعددة القوميات) وكولومبيا وميانمار وبيرو،
ت�ستك�شف المقالة كذلك �إمكانية الح�صول على الأرا�ضي وملكيتها كعاملين محددين رئي�سيين
يف ما يتعلق ب�سبل عي�ش �صغار المزارعين وقراراتهم ب�ش�أن زرع محا�صيل معينة �أو اال�ستثمار
يف �أرا�ضيهم .وهي تبين كيف �أن الم�ساهمة الناجحة للتدخالت المعنية بالتنمية البديلة قد
ال تعتمد على العنا�صر المت�صلة بالم�شروع فقط ،بل �أي�ض ًا على ظروف تمكينية �أكثر هيكلية.
()

وفي حين يلزم �إجراء مزيد من البحث ،يقول م�ؤلفو المقالة �إن برامج التنمية البديلة ،لكي
تكون ناجحة وم�ستدامة ،تحتاج �إلى معالجة ق�ضايا الأرا�ضي على نحو مالئم ،ودمج �سيا�سات
الأرا�ضي �أو الربط بينها ،وتعزيز الح�صول على الأرا�ضي عن طريق تخطيط ا�ستخدامها
وت�سجيلها ونظام م�ساحي يعمل ب�شكل �صحيح .ويتما�شى ذلك �أي�ض ًا مع المبادئ التوجيهية
ب�ش�أن التنمية البديلة التي تو�صي البلدان ب�ش�أن "مراعاة الحقوق يف الأرا�ضي و�سائر موارد
�إدارة الأرا�ضي المت�صلة بها عند و�ضع برامج التنمية البديلة وتنفيذها ور�صدها وتقييمها،
()17
بما يف ذلك حقوق ال�شعوب الأ�صلية والمجتمعات المحلية ،وفق ًا للأطر القانونية الوطنية"؛
ويخل�ص الم�ؤلفون �إلى �أن التنمية البديلة يمكن �أن ت�ستفيد من المبادئ التوجيهية القائمة
المتعلقة بحوكمة الأرا�ضي و�إ�صدار �سندات ملكيتها ،مثل الخطوط التوجيهية الطوعية ب�ش�أن
الحوكمة الم�س�ؤولة لحيازة الأرا�ضي وم�صائد الأ�سماك والغابات يف �سياق الأمن الغذائي الوطني
()18
التي و�ضعتها منظمة الأغذية والزراعة.
(

()

(Nike Affeld, “The nexus between drug crop cultivation and access to land: insights from)16
case studies from Afghanistan, Bolivia, Colombia, Myanmar and Peru” (Eschborn, German Agency for
).International Cooperation, September 2014

()17مرفق قرار اجلمعية العامة  ،196/68التذييل ،الفقرة ( 18ك ك).
()18منظمة الأغذية والزراعة وجلنة الأمن الغذائي العاملي ،اخلطوط التوجيهية الطوعية ب�ش�أن احلوكمة امل�س�ؤولة
حليازة الأرا�ضي وم�صائد الأ�سماك والغابات يف �سياق الأمن الغذائي الوطني (روما.)2012 ،
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درا�ستا حالتين ُقطريتين� :أفغان�ستان وبوليفيا (دولة-المتعددة القوميات)
تختتم الن�شرة بعد هذه المقاالت الموا�ضيعية الثالث بمقالتين خا�صتين ببلدين اثنين� .أوالً،
ت�ستك�شف مقالة غار�سيا-يي حالة �أفغان�ستان .وا�ستناد ًا �إلى البحوث الميدانية تق ّيم خ�صائ�ص
جماعات المزارعين والمجتمعات المحلية التي تعزز القدرة على ال�صمود �أمام زراعة خ�شخا�ش
يقيم بيانات درا�سة
الأفيون يف البلد .وتجدر الإ�شارة ب�صفة خا�صة �إلى جانب �أن هذا البحث ِّ
ا�ستق�صائية ميدانية وا�سعة النطاق من مناطق مختلفة من �أفغان�ستان با�ستخدام التقنيات
الكمية .وتوفر النتائج التحليلية من هذه المقالة �أدل��ة �إ�ضافية تدعم يف الغالب النتائج
النوعية وال�سردية ال�سابقة ب�ش�أن محددات زراع��ة المحا�صيل غير الم�شروعة ،التي ان ُتقد
الكثير منها ب�سبب محدودية نطاقها (مث ًال ب�سبب قلة عدد المقابالت والتركيز على عدد قليل
من المناطق).
وفي هذا ال�صدد ،ت�شكل النتائج �إ�ضافة هامة �إلى مجموعة الأدلة الم�ستقلة الالزمة التخاذ
القرارات ال�سليمة .وت�ستك�شف مقالة غار�سيا-يي التوترات بين اال�ستثمارات الق�صيرة الأجل
عادة والمرتبطة بالتنمية البديلة ،والدعم الطويل الأجل الالزم لالنتقال الدائم من زراعة
المخدرات غير الم�شروعة �إلى �سبل عي�ش �أكثر تنوعاً .وفي �ضوء ذلك ،ال يمكن تحقيق القدرة
ِّ
على ال�صمود �أمام زراعة خ�شخا�ش الأفيون يف �أفغان�ستان �إال �إذا كان المزارعون قادرين على
ال�صمود �أمام ال�ضغوط وال�صدمات دون اللجوء �إلى الزراعة غير الم�شروعة .وفي الوقت الراهن،
ال تزال كثيرة من المجتمعات الزراعية الم�شاركة يف م�شاريع التنمية البديلة "تعي�ش على �شفا
جرف" ،مما يعني �أن دفعة �صغيرة ن�سب ًّيا يمكن �أن تعيدها �إلى زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة.
ومن الجوانب الهامة الأخ��رى لتحليل غار�سيا-يي �أن��ه ي��درج �أن�شطة التنمية البديلة
باعتبارها تدخالت قائمة على ال�صمود ،ومنا�سبة ل�سياقات الأزمة التي طال �أمدها .ويعني ذلك
�إدماج ا�ستراتيجيات ك�سب الرزق ومواطن �ضعف المزارعين وعدم اليقين ب�ش�أن التنمية الريفية
الوا�سعة النطاق لإحراز التخفي�ض الم�ستدام لزراعة خ�شخا�ش الأفيون .والعن�صر الرئي�سي يف
هذه اال�ستراتيجيات هو بناء الثقة والت�أكيد للمزارعين ب�أن ب�إمكانهم �إعالة �أنف�سهم حتى مع
تكرار ال�صدمات الخارجية .ولكن يت�ضح من تحليلها �أي�ض ًا �أن التنمية البديلة وحدها ال يمكن
�أن تهيئ هذه البيئة التمكينية التي ي�ستطيع فيها المزارعون ال�صمود .وت�شير �أدلة �أبحاثها
�أي�ض ًا �إلى �أن هناك حاجة �إلى �إدخال تح�سينات على الخدمات العمومية والقابلية للحوكمة من
�أجل تحويل مجتمعات الخ�شخا�ش ،مع مرور الوقت� ،إلى مجتمعات من دون خ�شخا�ش ،و�إبقائها
خالية منه لفترات �أطول.
وي�ستك�شف غري�سافي وفارذينغ وليدبور حالة دولة بوليفيا المتعددة القوميات .ويقولون
�إن �سيا�سة "نعم للكوكا ،ال للكوكايين" يف البلد توفر ر�ؤية ق ّيمة عن فوائد نهج �سبل العي�ش
المخدرات.
الم�ستدامة من �أجل الحد من العر�ض دون الق�ضاء الق�سري الم�سبق على محا�صيل
ِّ
ومع االعتراف ب�أن تلك ال�سيا�سة لها قيود ال مفر منها ،ف�إن تركيزها على الرفاه االجتماعي
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وحقوق الإن�سان واال�ستقرار االقت�صادي لأ�سر زراعة الكوكا �أثبت فعاليته وا�ستدامته يف تنويع
االقت�صاد وتعزيز اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي .وفي هذه الحالة ،كانت عوامل النجاح
الرئي�سية تتمثل يف وج��ود منظمات اجتماعية قوية وم�شاركة مبا�شرة وهادفة من جانب
المجتمعات المحلية والمنظمات ال�شعبية ،مثل نقابات مزارعي الكوكا ،يف �إيجاد نهج �أكثر
المخدرات.
فعالية وا�ستدامة لمكافحة
ِّ
وت�ستند ا�ستراتيجية مراقبة الكوكا القائمة على المجتمع المحلي �إلى عوامل تنفرد بها دولة
بوليفيا المتعددة القوميات ،بما يف ذلك النقابات الزراعية القوية الموجودة يف مناطق زراعة
الكوكا وتاريخ البلد الطويل يف ا�ستعمال الكوكا التقليدي .ومع ذلك ،توفر العنا�صر الرئي�سية
للبرنامج ،مثل الرقابة ال�شعبية وكون الم�ساعدة غير م�شروطة والتركيز على التنمية الب�شرية،
درو�س ًا ِّقيمة يمكن تطبيقها يف �أماكن �أخرى .وعلى نطاق �أو�سع ،يقول �أ�صحاب المقالة �إن
المزارعين ال يمكنهم �أن يقللوا من اعتمادهم على زراعة الكوكا والمحا�صيل الأخرى الم�ستعملة
لأغرا�ض غير م�شروعة �إال �إذا اع ُتبر �أم ُنهم االقت�صادي من الأولويات.
وما ت�شترك فيه كلتا الحالتين ال ُقطريتين هو ت�أكيدهما �أنه ال تزال المعرفة محدودة
المخدرات غير الم�شروعة يف ال�سياق الأو�سع للتنمية االجتماعية
عن الدوافع الرئي�سية لزراعة
ِّ
واالقت�صادية والحوكمة والنزاع .وهناك حاجة �إلى المزيد من البحوث وتقييم الم�شاريع والتعلم،
لي�س لإيجاد �سبل لتح�سين فعالية م�شاريع التنمية البديلة فقط ،بل للت�أكد �أي�ض ًا من �أن مثل هذه
التدخالت غير م�ضرة .وكما تف�سر غار�سيا-يي يف مقالتها ،ف�إن الجانب الأخير قد جرى تجاهله
يف معظم الأحيان حتى الآن ،ولكنه مرتبط بالفهم الناق�ص نف�سه لل�سببيات .و�إذا كانت تدخالت
التنمية البديلة تعزو الأ�سباب والدوافع خط�أ �إلى زراعة الكوكا �أو خ�شخا�ش الأفيون ،ف�إنها قد
ت�سهم يف زيادة الزراعة غير الم�شروعة .وبالمثل ،ف�إن الحلول الق�صيرة الأجل �أو ال�سريعة قد
ت�ؤدي يف نهاية المطاف �إلى زيادة مواطن �ضعف المزارعين ،وقد ت�ؤدي �أي�ض ًا �إلى �إطالة �أو
تو�سيع نطاق الزراعة غير الم�شروعة .و�أخيراً ،يف حين تحتاج تدخالت التنمية البديلة �إلى
�صمم بفهم را�سخ للظروف المحلية ،ف�إنها تحتاج �أي�ض ًا �إلى �أن تكون مرنة بحيث يمكنها
�أن ُت َّ
التكيف ب�سهولة مع ال�سياقات المتغيرة.

اال�ستنتاج
ُتظهر درا�سات الحاالت القطرية المقدمة يف هذا العدد الخا�ص �أن هناك فر�صا لتح�سين التنمية
البديلة والتو�صل �إلى حلول �أكثر ت�أثير ًا وا�ستدامة ،ولكنها ت�سلط ال�ضوء �أي�ضا على مدى تع ُّقد
ال�سياقات المحلية يف المجاالت التي تنفذ فيها التنمية البديلة .وهذا الواقع ال�شديد التطلُّب
يعني �أنه ال يمكن �أن تكون هناك خطة وحيدة لتدخالت التنمية البديلة الناجحة والم�ستدامة.
ومع ذلك ،فقد تكون هناك عنا�صر م�شتركة يمكن �إيجادها يف العديد من م�شاريع التنمية
البديلة ،بما يف ذلك على �سبيل المثال م�شاركة المجتمعات المحلية ،ورابطات المنتجين �أو
المخدرات العالمي 2015
التعاونيات ،وتنمية �سال�سل القيمة ،وال�صناعة الزراعية .وكان تقرير
ِّ
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قد ج ّمع هذه العنا�صر اال�ستراتيجية الم�شتركة يف �ست فئات هي�( :أ) العن�صر االقت�صادي
والبنية التحتية؛ (ب) العن�صر ال�سيا�سي؛ (ج) العن�صر التنظيمي؛ (د) العن�صر االجتماعي؛
()19
(ه) العن�صر البيئي؛ (و) التركيز على المر�أة.
()

ولكن الطريقة التي تت�ضافر بها هذه العنا�صر الم�شتركة لتحقيق نتائج ناجحة وم�ستدامة
تختلف غالبا من مجتمع �إلى �آخر ،ومن منطقة �إلى �أخرى ،ومن بلد �إلى �آخر .وهذا يتطلب بحث ًا
معمق ًا ومحدد الأهداف يف المجاالت التي تكون فيها التنمية البديلة �ضمن الخطط المر�سومة،
ولكنه ي�ؤكد �أي�ض ًا على �أهمية تبادل �أف�ضل الممار�سات والدرو�س الم�ستفادة .ويتطلب "جدول
�أعمال البحوث التقنية" للتنمية البديلة �إجراء المزيد من البحوث وزيادة التفاعل بين العاملين
المخدرات والحوكمة
الممار�سين والخبراء من خلفيات متنوعة ،بما يف ذلك التنمية و�سيا�سات
ِّ
وحقوق الإن�سان والأمن والتجارة والبيئة .وهذا هو ال�سبيل الوحيد ل�سد فجوة المعرفة والفجوة
المفاهيمية اللتين ما زالتا تمنعان تدخالت التنمية البديلة من تحقيق كامل �إمكاناتها.
المخدرات �إلى تقديم م�ساهمة �صغيرة ولكنها
وتهدف هذه الن�شرة الموا�ضيعية ب�ش�أن
ِّ
هامة يف النقا�ش المتطور ب�ش�أن التنمية البديلة والمناق�شات ذات ال�صلة ،مثل تلك المرتكزة
على تقا�سم الم�س�ؤولية �أو �إدارة الأرا�ضي �أو �أهداف التنمية الم�ستدامة .و�ضمن الإطار الأو�سع
لحلقات العمل الدولية واجتماعات �أفرقة الخبراء التي ُتعقد حول التنمية البديلة ،ف�إن الق�صد
من هذه الن�شرة �أن تحفز على �إجراء المزيد من البحوث الأكاديمية وعقد مناق�شات م�ستنيرة
ب�ش�أن كيفية جعل التنمية البديلة �أكثر فعالية ،وكيفية �إدماجها على نحو �أف�ضل يف �إطار جهود
�أو�سع نطاق ًا يف مجالي التنمية والإدارة الر�شيدة ،وكيف يمكن ربطها بقوة �أكثر بخطة التنمية
الم�ستدامة لعام  2030و�أهداف التنمية الم�ستدامة.

املخدرات العاملي  ،2015الف�صل الثاين ،الق�سم (و) ،ال�صفحات .186-167
()19تقرير ِّ

ن�ص ال�سيناريو نف�سه ،الم�سرحية مختلفة :التبعات ال�سيا�ساتية
للخالفات المفاهيمية حول التنمية البديلة
ديبورا �آليمي
ق�سم العلوم ال�سيا�سية ،جامعة باري�س  1البانتيون-ال�سوربون
المركز الأوروبي للعلوم االجتماعية وال�سيا�سية

خال�صة

يعاني مفهوم التنمية البديلة من طبيعته المر ّكبة ال�ضبابية .وحيث �إن هذا
المفهوم ُيدرك بطرائق مختلفة ،فقد �أُعيد تخ�صي�ص تعريفه �أي�ض ًا بطرائق مختلفة،
وهو يواجه مقاومة �شديدة �أعاقت تطوره �إلى ما هو �أكثر من مجرد �أداة معزولة
المخدرات ،واهية ال�صلة بمجال التعاون الإنمائي وذات �سجل من
لتدخالت �سيا�سة
ِّ
النتائج المختلطة .ولقد �أدت �صعوبة الموازنة بين خف�ض الزراعة غير الم�شروعة لأجل
ق�صير والفترة الطويلة الالزمة ال�ستدامة الجهود الإنمائية �إلى تقييد قدرة التنمية
المخدرات بالأ�سا�س المنطقي
البديلة على تكوين مدخل مفاهيمي لربط �سيا�سات
ِّ
للتنمية .بيد �أن الديناميات الحديثة العهد تبين الزخم ال�سيا�سي الذي اكت�سبه مفهوم
المخدرات المتوازنة
التنمية البديلة كعن�صر مركزي من عنا�صر "�سيا�سات مكافحة
ِّ
والموجهة نحو التنمية الم�ستدامة" [ .]1مع ذلك ،ورغم تجدد االهتمام يف م�س�ألة
المخدرات يف مجال التعاون الإنمائي ،ما زالت التنمية البديلة مو�ضوع ًا نادر الظهور
ِّ
يف المناق�شات عن ال�سيا�سة العامة .وهذه المقالة تطبق مفهومي نقل ال�سيا�سات
العامة وو�ضع البرامج ،فتدر�س م�سار مفهوم التنمية البديلة من �أجل تح�سين �إدراك
�سبب الخالف حول هذا المفهوم من �أجل قبوله على ال�صعيد الدولي ودمجه يف
المخدرات بالرغم من ارتباطه ،و�إن كان نظريا ،ب�سيا�سات
النهج الوا�سع ل�سيا�سات
ِّ
المخدرات و�سيا�سات التنمية.
ِّ
كلمات رئي�سية :تعريف التنمية البديلة ،القائمون بالم�شاريع الم�ؤثرون يف ال�سيا�سات
المخدرات،
العامة ،المعارف العابرة للحدود الوطنية ،تغ ُّير �سيا�سات
ِّ
التنمية الم�ستدامة

مق ِّدمة

ن�ش�أت "التنمية البديلة" كخيار �سيا�ساتي عملي هجين يقع يف منت�صف الطريق بين �سيا�سات
المخدرات و�سيا�سات التنمية .وعلى الرغم من م�ضي  40عام ًا على تنفيذ البرامج
مكافحة
ِّ
و�إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يف عام  ]2[ 1998تعريف ًا متفق ًا عليه على نحو م�شترك
لمفهوم التنمية البديلة ،ف�إن هذا المفهوم لم يكن قط مفهوم ًا ب ّين ًا من مفاهيم ال�سيا�سات
العامة ،وال يزال يعاني من طبيعة مركبة و�ضبابية .وقد خ�ضع مفهوم التنمية البديلة ،كمو�ضوع
15
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�سيا�ساتي تعددت �أ�شكال فهمه ،لتعاريف متكررة ب�شتى ال�سبل ،وواجهت ترجمته �إلى ممار�سة
عملية مقاومة �شديدة .وقد �أ�صبحت التنمية البديلة ،بالن�سبة لمعظم الم�ستفيدين والخبراء،
عالمة ُم�ضللة كثير ًا ما يتم تجاهل جانبها "الإنمائي" [ .]3-5وبالنظر ل�ضيق حجم ونطاق
المخدرات،
التنمية البديلة ،ف�سرعان ما �أ�صبحت �أداة متخ�ص�صة لتدخالت �سيا�سات مكافحة
ِّ
وترتبط ارتباطا واهيا ب�أطر ال�سيا�سات الإنمائية والتمويل .وقد تركز تنفيذ برامجها تقليد ًّيا يف
�ستة بلدان منتجة للكوكا وخ�شخا�ش الأفيون (�أفغان�ستان وتايلند وبيرو وبوليفيا (دولة-المتعددة
القوميات) وكولومبيا وميانمار) ،مع توفير الواليات المتحدة الأمريكية الح�صة الأكبر من الدعم
المالي المخ�ص�ص لها.
وفي كثير من الأحيان ال يرد ذكر الأهداف الإنمائية للألفية يف القرارات التي اعتمدتها
لجنة
المخدرات منذ بداية الألفية �إ َّال باعتبارها مو�ضوعا ينبغي �أن " ُي�ستذكر" .وب�شكل �أعم،
ِّ
ف�إن الجهات الفاعلة يف مجال التعاون الإنمائي لم ت�أخذ بمفهوم التنمية البديلة تماما على �أنه
فئة من فئات ال�سيا�سات ذات ال�صلة ،ناهيك عن �إدماجه �ضمن �أولوياتها �أو برامج عملها [.]6
وبالن�سبة �إلى العديد من تلك الجهات الفاعلة� ،أدت �صعوبة الموازنة بين �أهداف خف�ض الزراعة
غير الم�شروعة على المدى القريب وبين النهوج الطويلة الأجل الم�ستندة �إلى جهود التنمية
الم�ستدامة �إلى الت�شكك يف مدى �أهمية �سيا�سات التنمية البديلة بل وحتى م�شروعية تلك
ال�سيا�سات .وبالتالي ف�إن تغير النعوت الم�ستمر ،وتنوع المكونات البرامجية ،وغياب البحوث
وعدم تقييم الت�أثير قد �ألقت بمزيد من ال�شكوك على مدى م�صداقية هذا النهج المتبع.
وفي ال�سنوات الأخيرة �أحرزت التنمية البديلة زخم ًا �سيا�س ًّيا ،حيث �أخذ يتزايد النقا�ش
حول هذا المفهوم يف �سياق متابعة الإعالن ال�سيا�سي وخطة العمل ب�ش�أن التعاون الدولي �صوب
المخدرات العالمية لعام  ،2008و�أُعيد ربطه
ا�ستراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة م�شكلة
ِّ
بعنا�صره الإنمائية .ويتبدى �أي�ض ًا تجدد التفكير واالهتمام ب�ش�أنه من خالل اعتماد الجمعية
العامة للأمم المتحدة يف عام  2013مبادئ الأمم المتحدة الإر�شادية ب�ش�أن التنمية البديلة.
كذلك ف�إن مفهوم التنمية البديلة نف�سه تحول من البحوث التي تركز على م�شاريع ا�ستبدال
المحا�صيل �إلى مفهوم يف ال�سيا�سة العامة �أو�سع و�أ�شمل يتناول الأ�سباب الجذرية لزراعة
المحا�صيل غير الم�شروعة ،و�إلى مح ّرك ممكن للتنمية الم�ستدامة �إذا ما تم تخطيطه وتنفيذه
المخدرات مما
على نحو �صحيح .وفي خ�ضم النقا�ش الدولي حول زيادة فعالية �سيا�سات مكافحة
ِّ
المخدرات العالمية ،يف ني�سان/
�أف�ضى �إلى عقد الدورة اال�ستثنائية للجمعية العامة ب�ش�أن م�شكلة
ِّ
�أبريل  ،2016حيث �ساهم خليط من الجهات الفاعلة م�ساهمة ن�شطة يف �إثراء هذا المفهوم
وتر�سيخه يف �أ�سا�س منطقي �أو�سع موجه نحو التنمية .وي�ؤيد المهتمون من �أ�صحاب الم�صلحة
افترا�ض ًا ب�أن تنفيذ التنمية البديلة "ﳝﻜـﻦ �ﺃﻥ ﻳ�ﺴـﻬﻢ ﰲ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻔ�ﻀﻴﺔ �ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ
جميع �ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌ�ﺴﺘﺪﺍﻣﺔ" [ ،7الفقرة  .]37وفي الفترة � ،2013-2010أبلغ  23بلدا عن
تنفيذ التنمية البديلة على الم�ستوى الوطني ،يف حين قامت الجهات المانحة با�ستثمارات كبيرة
يف التنمية البديلة وبد�أ التمويل الوطني بالظهور [ .]8وتج�سدت الر�ؤية يف الوثيقة الختامية لدورة
الجمعية العامة اال�ستثنائية يف عام  2016التي تت�ضمن تركيز ًا �أو�ضح على الأبعاد االجتماعية
المخدرة وتجعل من التنمية البديلة عن�صرا
واالقت�صادية للزراعة غير الم�شروعة للنباتات
ِّ
محوريا من بين عنا�صر "تنفيذ �سيا�سات وبرامج طويلة الأمد و�شاملة وم�ستدامة و�إنمائية التوجه
المخدرات" [ ،1الفقرة .]7
ومتوازنة لمراقبة
ِّ
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والآن ،وعلى الرغم من �إعادة التوازن المعياري الظاهر والت�أييد ال�سيا�سي الوا�سع للتنمية
المخدرات ،ما زالت الفكرة تنا�ضل من �أجل تجاوز نطاق
البديلة يف الأو�ساط المعنية ب�سيا�سات
ِّ
هذه الأو�ساط ال�سيا�ساتية واجتذاب المزيد من الدعم والموارد .ويبدو �أنه ما زالت هناك حلقة
مفقودة .وفي �أثناء �إع��داد خطة التنمية الم�ستدامة لعام � ،2030س َّلمت الجهات الفاعلة يف
بالمخدرات من �أجل تحقيق مجموعة
مجال التعاون الإنمائي ب�ضرورة معالجة الم�شاكل المتعلقة
ِّ
المخدرات
الأهداف المحددة .مع ذلك ،ف�إن و�ضع نهج موجه نحو التنمية يف مكافحة م�شكلة
ِّ
العالمية ال يتجاوز نطاق التخطيط الأولي ،يف حين بقي مفهوم التنمية البديلة غائب ًا ن�سب ًّيا عن
النقا�ش .ولم تحظ التنمية البديلة �سوى بقدر �ضئيل من االعتبار كو�سيلة ممكنة للنهوج القائمة
على التنمية لمكافحة الجريمة المنظمة ،ناهيك عن وجود �أي ر�ؤية وا�ضحة للكيفية التي يمكن بها
�إدماج تدخالت التنمية البديلة �ضمن نطاق الأ�سا�س المنطقي الوا�سع للتنمية الم�ستدامة [.]12-9
بعبارة �أخرى ،يمكن القول �إنه يف مواجهة الم�شكلة نف�سها� ،أي العالقة المحورية بين
المخدرات و�أو�ساط التنمية
المخدرات والتنمية ،يبدو �أن الجهات الفاعلة من �أو�ساط مكافحة
ِّ
ِّ
كليهما تنظر �إلى تلك الم�شكلة من منظورات �سيا�سات متباينة .كيف يمكن تف�سير هذا الت�شكيل
ال�سيا�ساتي؟ �أين يقف مفهوم التنمية البديلة هذا اليوم ،وما هي تبعات الجهود الحديثة العهد
لإدماج التنمية البديلة يف الم�سار الرئي�سي لل�سيا�سات الإنمائية الأو�سع؟ �إن هذه المقالة( )1تبحث
�أوال م�سار المفهوم يف محاولة لإدراك �سبب الخالف حول ا�ستخدام التنمية البديلة باعتبارها
المخدرات ،وذلك
فئة �سيا�ساتية مقبولة ومدمجة على نحو جيد يف نهج �إنمائي وا�سع لمكافحة
ِّ
المخدرات وال�سيا�سات الإنمائية .وتزعم
رغم الترابط ،و�إن كان نظري المن�ش�أ ،بين �سيا�سات
ِّ
المقالة �أن طريقة ن�شوء مفهوم التنمية البديلة والأخذ من قبل �شتى الجهات الفاعلة كانت
جزء ًا من حركية ات�سمت بمفاهيم مجز�أة وبفر�ص �ضائعة (�أ) ذات تبعات �شديدة الأهمية
تف�سر �سبب بقاء التنمية
على االت�ساق بين �سيا�سات
ِّ
المخدرات وال�سيا�سات الإنمائية و(ب) قد ِّ
المخدرات ،تربطها �صلة واهية ب�إيجاد نهج
البديلة مجرد و�سيلة متخ�ص�صة لتدخالت مكافحة
ِّ
المخدرات.
�إنمائي �أو�سع لتناول م�شكلة
ِّ


و�إذ تطبق هذه المقالة مفاهيم نقل ال�سيا�سات وو�ضع البرامج [ ،]15-13ف�إنها ت�ستك�شف
كذلك الحركيات الأخ�ي��رة ،وخ�صو�ص ًا ح�شد فئات غير متجان�سة من الخبراء والعاملين
الممار�سين من �أجل �إحياء االهتمام بالتنمية البديلة و�إدامته .وباال�ستفادة من الدورة اال�ستثنائية
للجمعية العامة يف عام  2016كفر�صة �سانحة ومن خطة التنمية الم�ستدامة لعام  2030كبيئة
()1ه��ذه املقالة مبنية على جتربة املقابالت التي �أجريت مع ممثلي املنظمات الدولية واحلكومات الوطنية
املخدرات والتعاوين الإمنائي ،بالإ�ضافة �إىل الفاعلني الآخرين ذوي ال�صلة
املتخ�ص�صني يف التنمية البديلة و�سيا�سات ِّ
(زارعو النباتات غري امل�شروعة ،اخلرباء� ،إلخ) .كما يت�ضمن مالحظات امل�شاركني ب�صفة مراقبني يف االجتماعات
واملخدرات والربامج الإمنائية وغريها ذات ال�صلة املنفذة بني عامي  2012و.2015
الدولية ب�ش�أن برامج التنمية البديلة
ِّ
ولأ�سباب خا�صة بال�سرية� ،أُغفلت م�صادر املقابالت .وتعرب امل�ؤلفة عن امتنانها ب�صفة خا�صة جلميع الذين �أجرت
معهم مقابالت ووافقوا على تقدمي معلومات .كما تعرب امل�ؤلفة عن تقديرها الكبري لكل املراجعني ملا قدموه من تعليقات
واقرتاحات ممتازة� ،ساعدت على حت�سني املخطوطة .ال�شكر اخلا�ص مو�صول �إىل الهيئات  WMAو WHRو.DMA
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م�ؤاتية لتعزيز ات�ساق ال�سيا�سات العامة الدولية ،يتبين من الإ�شارات الأولية �أن مفهوم التنمية
البديلة يقع الآن يف مفترق طرق .ويبدو �أن المهتمين من �أ�صحاب الم�صلحة قد �أخذوا الآن يف
"ا�ستيعاب الأفكار" [ ،]14وبف�ضل ذلك ،يجري الآن �إعادة تن�شيط المفهوم وموازنته .وح�سبما
ُي�ش َّدد عليه فيما يلي ،يبدو �أن مو�ضع الرهان الآن هو ن�شر التنمية البديلة باعتبارها مدخ ًال
المخدرات غير
�سيا�س ًّيا قابال لتطبيق خيارات التنمية الم�ستدامة يف المناطق المت�أثرة بزراعة
ِّ
الم�شروعة .وبعد ذلك �ستنتقل المناق�شة نحو تبعات هذه الروابط الجديدة بالن�سبة لطبيعة
التنمية البديلة والنطاق المحتمل لحافظة م�شاريعها وبرامجها.

منظورات مختلفة :الم�سار غير المنتظم لمفهوم التنمية البديلة
كثير ما يتبع ن�شوء المفاهيم يف ال�سيا�سات العامة م�سارات م�ضطربة .وفي حالة التنمية البديلة،
المخدرة لكي ي�ستطيعوا التخلي عن االقت�صاد غير
ف�إن فكرة توفير بدائل زراعية لمنتجي النباتات
ِّ
()2
الم�شروع القائم على تجارة
المخدرات كان عليها �أن تكافح لكي ت�صبح فكرة "مط ّبعة" [.]14
ِّ
والتنمية البديلة تعتبر بالت�أكيد فئة م�ضمونية مقبولة لتطوير ال�سيا�سات" [ ،14ال�صفحة ]216
المخدرات وتطبق عمل ًّيا يف الو�سائل التقنية التي ُتن�شر
ُت�ستخدم يف الوثائق المرجعية ل�سيا�سات
ِّ
المخدرات غير الم�شروعة .غير �أن تفتتها يف ت�سميات عديدة متمايزة يلمح
يف مناطق �إنتاج
ِّ
�إلى �أن م�س�ألة كيفية تعريف هذا المفهوم ما زالت لم ُتح�سم بعد.


المخدرات
وم�صطلح التنمية البديلة م�ستخدم منذ  40عام ًا للإ�شارة �إلى م�شاريع مكافحة
ِّ
المخدرات غير الم�شروعة
الم�ستندة �إلى االفترا�ض النظري ب�أن تخفي�ض زراعة محا�صيل
ِّ
م�شروط بتح�سين البيئة االجتماعية واالقت�صادية لمناطق الإنتاج .وكانت اتفاقية مكافحة
االتجار غير الم�شروع يف
المخدرات والم�ؤثرات العقلية ل�سنة  1988قد توخت من قبلُ يف "بدائل
ِّ
مجدية اقت�صاديا للزراعة غير الم�شروعة" باعتبار ذلك �شك ًال من �أ�شكال التعاون من �أجل
"زيادة فعالية جهود الق�ضاء على الزراعة غير الم�شروعة" (الفقرة �(3أ) من المادة  .)14ولكن
التنمية البديلة لم تتخذ طابع ًا ر�سم ًّيا حتى عام  1998باعتبارها "عملية تهدف �إلى منع الزراعة
مخدرة وم�ؤثرات عقلية والق�ضاء عليها باتخاذ
غير الم�شروعة للنباتات التي تحتوي على مواد ِّ
تدابير للتنمية الريفية ت�صمم خ�صي�ص ًا لذلك الغر�ض يف �سياق نمو اقت�صادي وطني مطرد
المخدرات ،مع
والجهود المبذولة لتحقيق التنمية الم�ستدامة يف البلدان التي تعمل على مكافحة
ِّ
المعينة للمجتمعات المحلية والجماعات الم�ستهدفة،
الت�سليم بالخ�صائ�ص االجتماعية والثقافية َّ
اله�شة ،ث�لاث عمليات معيارية ت�ؤثر
()2ي�ق�ترح �أوليفييه ن��اي ،من خ�لال حتليله مل�سار املفهوم يف حالته َّ
يف تكوين املعرفة العابرة للحدود الوطنية الطريقة التي بها ت�صبح املفاهيم اجل��دي��دة فئات من ال�سيا�سات
املقبولة دوليا و ُت�ستخدم يف معظم املذاهب اخلا�صة ب�سيا�سات قطاع ما" :التطبيع" وهو عملية قبول فكرة غري
م�صقولة "كمعيار" عابر للحدود م�ستند ملعرفة خبرية وتعريف تف�صيلي وعمليات �إح�صائية؛ "التجزئة" مفهوم
يخ�ضع لتف�سريات �شتى وينت�شر يف الوقت ذات��ه يف �أو��س��اط ع��دد من الفاعلني غري املتجان�سني؛ و"اال�ستيعاب"
هو عملية تكييف و�إثراء مفهوم �شامل ،من �ش�أنها �أن حتقق ا�ستقرار ذلك املفهوم وحتميه من االنتقاد العميق الذي
يعار�ضه مبرور الوقت وتثبته كفئة من ال�سيا�سات امل�ستقرة ن�سب ًّيا [ ،14ال�صفحة .]212
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المخدرات غير الم�شروعة" .وفي هذا التعريف ،تبدو التنمية
يف �إطار حل �شامل ودائم لم�شكلة
ِّ
المخدرات والتنمية الم�ستدامة .مع ذلك،
البديلة مت�شابكة على نحو مربك مع جهود مكافحة
ِّ
ف�إن هذا التعريف ال يوفر �إطار ًا �صريح ًا لتحديد دور "المجتمعات المحلية الم�ستهدفة" ،وال
المخدرات �أو جهود التنمية والمهل الزمنية �أو الأ�شكال الالزمة
مكونات "الحل الدائم" لم�شكلة
ِّ
لتحقيق النجاح يف هذا ال�صدد .ويكفينا القول �إنه يتيح ف�سحة كافية ل�شمول طائفة وا�سعة
المخدرات العالمي لعام  ،2015ف�إن التنمية
من �أنماط الفهم والتف�سير .وكما ورد يف تقرير
ِّ
البديلة هي مفهوم "في حالة تغ ُّير م�ستمر" ،ال يزال المرء ينا�ضل من �أجل تحديد جوهره:
"عملية"" ،طريقة"� ،سيا�سة"�" ،أن�شطة"" ،مكون يف �أن�شطة �إنمائية متعددة الأبعاد"" ،تدابير
م�صممة خ�صي�ص ًا" ،8[ ،المرفق] :وما زالت طبيعة التنمية البديلة متعددة الأوجه و�شديدة
االعتماد على �أ�سلوب ا�ستخدامها الذي تختاره الجهات الفاعلة يف مجال ال�سيا�سات العامة.
وقد نفذت �سيا�ساتها تحت عناوين �أخرى ،مثل "�سبل المعي�شة البديلة" يف �أفغان�ستان� )3(،أو
" ُم ّدد نطاقها" ،منذ وقت �أقرب ،يف �سيا�سات �أو�سع ،مثل "التدميج الإقليمي" يف كولومبيا �أو
"االقت�صاد الكافي" يف تايلند .بعبارة �أخرى ،ف�إن مفهوم التنمية البديلة يتخذ �صور ًا متنوعة لدى
تطبيقه على الم�ستوى الوطني ،مما يزيد من �صعوبة الت�شارك يف النماذج �أو الدرو�س الم�ستفادة
بين البلدان.


ويرتبط م�شهد التنمية البديلة المجز�أ ارتباطا متينا بم�سار المفهوم نف�سه .ذلك �أن و�ضع
المخدرات يف
الإطار المفاهيمي للتنمية البديلة ،الذي �أدرج يف وثائق ال�سيا�سات الدولية ب�ش�أن
ِّ
متعرج ًا من العمليات "الترقيعية" .وفي
�أواخر عقد الثمانينات من القرن الما�ضي ،اتبع م�سلك ًا ِّ
مواجهة تزايد تغيير مواقع مناطق زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة ،تو�صلت الحكومات �إلى
�صوغ توافق يف الآراء على �صعيد الأمم المتحدة ،وخ�صو�ص ًا بين الجهات المانحة الم�شاركة
يف المكافحة الدولية
للمخدرات ،وذلك ب�ش�أن اتباع ا�ستراتيجية ت�ستند �إلى "التنمية الريفية
ِّ
الوا�سعة كو�سيلة للتو�صل يف نهاية المطاف �إلى م�ستوى التنمية الالزم للتخل�ص من �إنتاج
المخدرات غير الم�شروع" [ ،16ال�صفحة  .]13ومن ناحية نظرية� ،أُر�سي هذا المفهوم على
ِّ
�أ�سا�س منطقي مفاده �أن البدائل الزراعية المتاحة لمزارعي النباتات غير الم�شروعة �ستف�ضي
يف �آخر المطاف �إلى توليد الدخل الكافي لت�سهيل تخليهم عن الأن�شطة غير الم�شروعة و�إتاحة
�سبل العي�ش الكريم لهم .ولكن ،من الناحية العملية� ،أدى عدم التجان�س يف تف�سيرات هذا
االفترا�ض �إلى �إحداث ت�أثير كبير على بناء مفهوم التنمية البديلة الذي �أ�صبح قبوله �شائع ًا على
ال�صعيد الدولي.

املخدرات يف م�سار ا�سرتاتيجيات التنمية
()3نظر ًّيا ،حتاول برامج �سبل املعي�شة البديلة �إدماج �أهداف مكافحة ِّ
املخدرات غري امل�شروعة ،يف حني اعتربت برامج التنمية البديلة برامج تفتقر
الوطنية ومعاجلة عوامل زراعة حما�صيل ِّ
�إىل التما�سك اال�سرتاتيجي وخف�ضت �إىل م�ستوى امل�شاريع املنف�صلة املخ�ص�صة ملناطق معينة .غري �أن البحوث تبني �أوجه
الت�شابه من حيث التنفيذ والنتائج الكامنة وراء العنوانني املتميزين لكل من "التنمية البديلة" و"�سبل املعي�شة" [.]5
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ومنذ بداية عقد ال�سبعينات من القرن الما�ضي وحتى �أوائل �أعوام  ،2000ن�شرت مبادرات
متزامنة للتنمية البديلة يف مختلف �أنحاء العالم باعتبارها جزء ًا من ا�ستراتيجية عالمية لخف�ض
المخدرات غير الم�شروعة ،ت�ضمنت تدخالت ا�ستك�شافية بخ�صو�ص "ا�ستبدال المحا�صيل"
عر�ض
ِّ
و"التنمية الريفية المتكاملة" ،ال �سيما يف مناطق �إنتاج محا�صيل الكوكا وخ�شخا�ش الأفيون يف
جنوب �شرق �آ�سيا و�أمريكا الالتينية .و�شارك يف تلك المبادرات عدد �صغير ن�سب ًّيا من الجهات
الفاعلة .ولكن االختالفات الكائنة بين �أهداف ال�سيا�سات و�أدواتها ،وكذلك تباين م�ستويات
االلتزام والموارد المعبئة يف �أو�ساط الجهات الفاعلة� ،أف�ضت كلها �إلى تعدد تخ�صي�صات تعريف
"التنمية البديلة" و�إلى اختالل كبير يف توازن ال�سبل المتبعة لموا�صلة ت�شكيل هذا المفهوم.
وقد �شجعت الواليات المتحدة ،بوا�سطة وكالتها للتنمية الدولية ،على اعتماد مبادرات
التنمية البديلة منذ وقت مبكر يف بوليفيا (دولة-المتعددة القوميات) وب�ي��رو )4(،وكررت
فيما بعد تلك التجربة يف كولومبيا يف بداية �سنوات  )5(.2000وما ق�صدته حكومة الواليات
المتحدة يف �إطار تلك البرامج هو توفير م�ساعدة تقنية وقانونية و�سيا�ساتية ،والتدريب والدعم
للعاملين ،وكذلك �إجراء بحوث ب�ش�أن الأ�سواق وتوعية القطاع الخا�ص( )6من �أجل دعم االنتقال
المخدرات �إلى اقت�صاد ي�ستند �إلى قاعدة اقت�صادية ثابتة وم�شروعة
من "االقت�صاد القائم على
ِّ
ومتنوعة" [ ،17ال�صفحة 12؛  ،18ال�صفحة  .]3ولكنْ مع �أن هدف برامج التنمية البديلة هو
اال�ستعا�ضة تدريج ًّيا عن الكوكا بمحا�صيل �أخرى مجدية من الناحية االقت�صادية ،ف�إن الغايات
المخدرات وقتئذ� ،أي تحقيق نتائج
ال�سيا�سية التي توختها �سيا�سة الواليات المتحدة لمكافحة
ِّ
�سريعة ومرئية من حيث خف�ض الطلب ،كثير ًا ما حجبت التدابير الإنمائية التي ا�ستغرق تنفيذها
ونجاحها وقت ًا �أطول.






"نجاح"

وكما �أكدت عليه مختلف وثائق �سيا�سات الواليات المتحدة يف تلك الفترة ،ف�إن
جهود التنمية البديلة ا�ستلزم "قيام الحكومة الم�ست�ضيفة بمراقبة مناطق الم�شاريع و�ضمان
�أمنها؛ وتنفيذ عمليات فعالة للمنع؛ والقيام بتن�سيق دقيق لجهود ا�ستئ�صال الزراعة وحظرها"؛
وا�ستلزم �أي�ض ًا برامج مو�سعة للم�ساعدة االقت�صادية .وعلى �سبيل المثال ،يف عام  ،1991خالل
()4مولت حكومة الواليات املتحدة م�شاريع "التنمية البديلة" يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات منذ عام 1975
ويف بريو منذ عام  .1981ويف دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،ركزت اجلهود �أوال على منطقة ت�شاباري حيث مولت
وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية �أربعة م�شاريع للتنمية البديلة بني عامي  1983و 2002بل ودعمت الواليات املتحدة
�أي�ض ًا برناجم ًا حكوم ًّيا بوليفيا لدفع الأموال للمزارعني مقابل االمتناع عن زراعة الكوكا .ويف بريو� ،صمم �أول م�شروع
للتنمية البديلة مولته تلك الوكالة ( )1994-1981من �أجل زيادة تنوع املحا�صيل املنتجة بوا�سطة م�شروع "امل�ساعدة
الزراعية لإنتاج املحا�صيل امل�شروعة البديلة وحت�سني الطرق واخلدمات ال�صحية واملجتمعية" .ومتت ا�ستبانة م�شكلة
تعلقت بانعدام خطري للأمن وم�شاكل �أخرى �أعاقت جناح الربنامج �إىل حد بعيد [.]17
()5ا�ستهدفت احلكومة مناطق زراعة اخل�شخا�ش يف كولومبيا يف عام  2000وو�سعت الربامج ب�شمول مناطق
زراعة الكوكا يف عام  ،2001ولكنها ا�ستهلت الأن�شطة يف عام � 2002ضمن "خطة كولومبيا".
()6ا�ستخدم م�صطلح "التنمية البديلة" منذ عقد ال�سبعينات يف القرن املا�ضي للإ�شارة �إىل الأن�شطة "التي
ت�ساعد زارعي املحا�صيل غري امل�شروعة يف العثور على �سبل قانونية لك�سب العي�ش" وهي "ت�شمل طائفة وا�سعة من
املبادرات الإمنائية لإيجاد بدائل قانونية للعمل وتخفيف حدة الفقر وحفز اال�ستثمار والنمو االقت�صادي .ويكرث �أن ت�شمل
هذه اجلهود ا�ستبدال املحا�صيل غري امل�شروعة مبحا�صيل م�شروعة" [ ،17ال�صفحة  ،1بالإنكليزية].
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�إعداد وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ال�ستراتيجية التنمية البديلة يف دولة بوليفيا
المتعددة القوميات ،منح قانون الأنديز للتجارة التف�ضيلية المنتجين من جميع بلدان المنطقة
معاملة الإعفاء من الر�سوم الجمركية بهدف دعم الأن�شطة االقت�صادية الم�شروعة لغر�ض تقليل
المخدرات غير الم�شروعة ،وتجدد ذلك الهدف بعد عقد واحد من الزمن
االعتماد على اقت�صاد
ِّ
المخدرات .واقترنت التدخالت
مع التوقيع على قانون الأنديز لتعزيز التجارة والق�ضاء على
ِّ
الإنمائية البديلة على الم�ستوى االقت�صادي الم�ص َّغر بدعم اقت�صادي �أو�سع ُ�صمم من �أجل �ضمان
تح�سين و�صول �صادرات الأنديز �إلى �أ�سواق الواليات المتحدة [ ،]19ولكنْ لأن الترتيبات �شملت
جميع �أ�شكال منتوجات المنطقة ،ي�صعب قيا�س ح�صة المنتوجات البديلة وفوائدها للمجتمعات
الم�ستفيدة من تلك الترتيبات [.]21 ،20 ،8
وت�شكل التنمية البديلة يف هذا ال�سياق �أداة للت�شجيع على نبذ الزراعة غير الم�شروعة حيث
ُ�ص ّنف دعم التنمية يف فئة "م�ساعدة مكافحة
المخدرات" ،كما ت�شكل نوع ًا من التعوي�ض عن
ِّ
ال�ضرر والخ�سائر المالية الناجمة عن تنفيذ نهج عدم الت�سامح �إطالق ًا تجاه زراعة محا�صيل
المخدرات غير الم�شروعة .ويعتبر توفير البدائل االقت�صادية الممكنة التطبيق للزراعة غير
ِّ
الم�شروعة عن�صر ًا فرع ًّيا من مكونات خليط من �سيا�سات خف�ض العر�ض ا�ستجابة لأ�س�س �سيا�سة
المخدرات التي اتبعتها الواليات المتحدة �آنذاك؛ و�أدى هذا الت�صور المفاهيمي للتنمية
مكافحة
ِّ
البديلة �إلى "برامج عمل متداخلة" [ ]22تفتقر للتوازن الجيد .وبالنظر لكون مبادرة التنمية
البديلة خارجية التوجه ،فقد جرى تنفيذها يف خ�ضم ارتباك �أ�سا�سي بين �أهداف ال�سيا�سات
وو�سائلها :الق�ضاء على زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة على المدى القريب واالنتقال نحو
التنمية الم�ستدامة .وهذه االزدواجية تتبلور بفعل دور الق�ضاء على المحا�صيل غير الم�شروعة
(�سواء �أكان ق�سر ًا �أو طوعاً) واال�شتراط يف تقديم الم�ساعدة الإنمائية على بذل جهود من
�أجل الق�ضاء على المحا�صيل غير الم�شروعة [ .]25-23وبالنظر �إلى توازن القوى التاريخي يف
المخدرات ،فقد �ساد ذلك الر�أي لوقت طويل يف المناق�شات الدولية ب�ش�أن
م�ضمار �سيا�سات
ِّ
التنمية البديلة .وكما �شددت عليه الجهات الفاعلة المنخرطة يف مجال التنمية البديلة اليوم،
ف�إن "الواليات المتحدة لديها الم�صلحة والموارد والنفوذ" للعمل ب�ش�أن هذا البرنامج على
النطاق الدولي ،وهي قد طورت الر�ؤية التي "تحجب التف�سيرات البديلة للتنمية البديلة".
وقد اختلفت تف�سيرات التنمية البديلة و�أ�ساليب تنفيذها مع اختالف الأماكن والأوقات.
و�شكل التوازن بين جهود التنمية والجهود الأمنية الأ�س�س التي �أدت �إلى تلك التباينات .وعلى
�سبيل المثال� ،أعلنت تايلند عن خلوها من زراعة الخ�شخا�ش يف عام  ،2002و�أ�صبح معروف ًا اليوم
�أنها تتبع نهج ًا �شام ًال لمفهوم التنمية البديلة .مع ذلك ،ف�إن تف�سيرها المعا�صر لهذا المفهوم
انبثق عن عملية موازنة معقدة على الأرجح .فمنذ الم�شروع الملكي الأول يف عام  ،1969الذي
�أطلقه الملك بهوميبول �أدولياديج يف قرية دوي بوي القبلية اله�ضبية ،تطور التف�سير التايلندي
للتنمية البديلة الذي "يركز على ال�سكان" خالل الأربعين عام ًا التي تلت الإخفاقات المعترف بها
للتدابير القمعية الحكومية الأولية الرامية �إلى ا�ستئ�صال تلك الزراعة والتقييم القائل ب�أن تنفيذ
برامج منعزلة ال�ستبدال المحا�صيل لن يكفي وحده لتمكين المزارعين من االنتقال بطريقة فعالة
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وم�ستدامة �إلى الأن�شطة الزراعية الم�شروعة [ .]26وعلى نحو تدريجي ،انتقل مو�ضع التركيز نحو
الو�صول �إلى الأ�سواق ،وت�أجيل الق�ضاء على زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة (بعد �ستة �أو ثمانية
�أعوام من ا�ستهالل الأن�شطة الإنمائية) والتكامل يف االتجاه االجتماعي ال�سائد .وكما يتو�ضح
من برنامج تنمية مناطق اله�ضاب الم�شترك بين تايلند و�ألمانيا ( ،)1988-1981فقد �ساهم
الدور ال�سيا�سي الهام للملك والدعم المتوا�صل من جانب الجهات المانحة يف جعل النموذج
التايلندي نمط ًا مثال ًّيا للتنمية البديلة ذات التركيز الإنمائي [ ،20ال�صفحة .]30
وخارج نطاق تجربتي تايلند والواليات المتحدة ،جاء �إعداد م�سار متكامل لمفهوم التنمية
البديلة يف وقت مت�أخر ،الديناميات الأو�سع نطاق ًا لدورات جداول الأعمال :فهناك من جانب
المخدرات الذي انبثق ببطء يف منت�صف ثمانينات القرن
تر�سيخ البرنامج الأوروب��ي ب�ش�أن
ِّ
الما�ضي مع ظهور وباء فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية/الأيدز يف القارة [ ،]28 ،27ومن
جانب �آخر ،تعزيز مبد�أ الم�س�ؤولية الم�شتركة للبلدان يف منطقة �أمريكا الالتينية .وفي �أواخر
المخدرات
ت�سعينات القرن الما�ضي و�أوائل �أعوام  ،2000تقاربت م�سارات مناق�شة �سيا�سات
ِّ
يف �ألمانيا واالتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية نحو الإقرار بالحاجة �إلى نقل مفهوم
المخدرات وال�سيا�سات
التنمية البديلة �إلى مو�ضع يقع يف منت�صف الطريق بين �سيا�سات
ِّ
الإنمائية .ووفقا لهذا التف�سير ،ت�شكل التنمية البديلة واح��دا من العنا�صر العديدة التي
المخدرات� ،إلى جانب اال�ستجابات الموجهة
يمكن �أن تقدمها الم�ساعدة الإنمائية لمكافحة
ِّ
المخدرات والتدخالت ال�صحية .وا�ستناد ًا �إلى التجربة الألمانية ،وال �سيما
نحو الطلب على
ِّ
الم�شاريع المنفذة يف بيرو وتايلند ،تعتبر التنمية البديلة و�سيلة من بين "�أهم الو�سائل"
المخدرات� ،إ�ضافة �إلى كونها خيار ًا
و"الفر�ص" فيما يخ�ص التعاون الإنمائي يف مجال مكافحة
ِّ
المخدرات وكذلك يف التنمية الب�شرية الم�ستدامة بكليتها"
مجدي ًا للم�ساهمة يف "مكافحة
ِّ
[ ،29ال�صفحة 9؛  .]30وفي منطقة �أمريكا الالتينية ،يجري ت�صور التنمية البديلة ب�أنها "عن�صر
هام لإيجاد خيارات اقت�صادية م�ستدامة من �ش�أنها �أن تجعل بالإمكان التغلب على العوامل
(المخدرات)" [ ،31الفقرة 22؛  ]32يف �إطار ا�ستراتيجية �إقليمية ت�شدد
المف�ضية �إلى ظاهرة
ِّ
على مبد�أي ال�سيادة الوطنية والم�س�ؤولية الم�شتركة .وتعتبر التدخالت الإنمائية ال�شاملة لعدة
قطاعات الم�صممة وفق ًا لل�سياقات المختلفة ،مثل ت�سوية النزاعات ،ودعم ال ُبنى التحتية ،وتوفير
الخدمات االجتماعية ،وم�شاركة الفئات الم�ستهدفة وتعزيز الم�ؤ�س�سات ،تدخالت �ضرورية لإبعاد
المجتمعات المحلية عن االقت�صاد غير الم�شروع وتوجيهها نحو التنمية الم�ستدامة.
ومن خالل التجربة والخط�أ ،تعددت م�سارات ت�صور مفهوم التنمية البديلة وتف�سيرها
وتنفيذها ،ومن ثم فهي ال يمكن �أن ُتناق�ش بمعزل عن التجارب الفعلية على �أر�ض الواقع .ففي
جميع �أنحاء العالم ،ارتهنت التنمية البديلة ب�ش ّدة لبرامج العمل ال�سيا�ساتي للجهات الفاعلة
الملتزمة وبالموارد المالية المتاحة .وكانت الجهود الأولية لتطبيع التنمية البديلة يف �أدوات
المخدرات تمثل انعكا�س ًا قو ًّيا لهذه التعديالت التجريبية .وعلى
ال�سيا�سات الدولية المبكرة ب�ش�أن
ِّ
�سبيل المثال ،حددت ورقة معلومات تقنية �أ�صدرها برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية
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للمخدرات (اليوند�سيب) يف عام  1993تعريف م�صطلح "التنمية البديلة" ب�أنها "و�سيلة لمكافحة
ِّ
المخدرات" ،معيدة ت�شكيل عقدين من عمليات الق�ضاء على المحا�صيل وخبرات التنمية الريفية
ِّ
المتكاملة يف م�صطلح واحد جامع [ ،16ال�صفحة  .]2وذلك بالإ�ضافة �إلى �أن نهج تنفيذ الم�شاريع
المخدرات �ساهما
الذي اعتمد بمرور الوقت وعالقات القوة المتفاوتة التي تنظم مجال �سيا�سات
ِّ
يف فر�ض ر�ؤية مهيمنة على التنمية البديلة عو�ض ًا عن جعلها "اخت�صا�ص ًا معرف ًّيا" بحد ذاته.
وعلى الرغم من تعريف عام  ،1998فر�ضت خطط التخ�صي�ص التعريفي المتعددة
�ضغط ًا مفرط ًا على الفكرة الأولية ،مما �أف�ضى �إلى م�شهد �شديد التجزئة لر�سم الم�شهد الذي
يتب َّدى فيه هذا المفهوم :حيث "لوحظ ما ال يقل عن �أربعة وجهات نظر� :أن التنمية البديلة
هي نهج ا�ستراتيجي متعدد الأوجه (�أو منتظم) لمعالجة الم�شكلة ،و�أن التنمية البديلة هي
�ساق واحدة لمقعد �إلى جانب الق�ضاء على الزراعة غير الم�شروعة والحظر و�ضبط الأمن
والتعليم ،و�أن التنمية البديلة هي مجموعة من الم�شاريع المنف�صلة (�أو الم�شاريع التجريبية)،
و�أن التنمية البديلة مكافئة ال�ستبدال المحا�صيل" [ ،33ال�صفحات  .]8-5وي�ستنتج من ذلك �أن
عملية ت�صور مفهوم التنمية البديلة هو �أ�سلوب ذرائعي لإعادة �صياغة الخطوط اال�ستراتيجية
المخدرات ،تتخذ االعتبارات ال�سيا�سية فيه غالب ًا �أ�سبقية على ال�سيا�سات الم�شتركة.
ل�سيا�سات
ِّ
وفي �آخر المطاف� ،أدت هذه العملية غير المت�ساوية �إلى ن�شوء مفهوم ترقيعي ي�صعب تن�سيقه
على نحو متجان�س وعر�ضة لالنتقاد.
وكما �ستتناوله المناق�شة يف الق�سم التالي ،ف�إن �صعوبة تكوين �أ�سا�س معرفي للتنمية
المخدرات والجهود الإنمائية ي�ؤدي �إلى الت�شكك
البديلة واال�ستخدام المرتبك لجهود مكافحة
ِّ
يف م�صداقية هذا المفهوم .وقد �ساهمت هذه العنا�صر يف قيام خالفات مفاهيمية جديدة وفي
المخدرات ممن يمكن �أن يكون لمواردهم
تقييد ت�أثير الجهات الفاعلة من خارج مجال �سيا�سات
ِّ
الب�شرية والمالية دور هام يف تح�سين التوازن.

ن�ص ال�سيناريو نف�سه وف�صل �ضائع :الفر�صة المهدورة في تحقيق التنمية
�إن �أي فكرة يتوخى منها �أن ت�صبح فئة من ال�سيا�سات المقبولة دول ًّيا والمدمجة يف جدول �أعمال
قطاع ما ،ال بد و�أن تحمل ما يتيح لها �أن تتر�سخ وتتنامى ( )7وفي دورة معيارية ما ونظرية و�ضع
ال�سيا�سات العامة ،تعمل الجهات الفاعلة على ح�شد الموارد (الب�شرية والمالية والمعرفية) لغر�ض
ترويج �أفكارها باعتبارها الحل الأف�ضل لم�شكلة م�ستبانة وت�شرع يف و�ضع "من�صات تنظيمية"


()7يبني كنغدون ( ،)1984يف نظرية جداول �أعمال ال�سيا�سات العامة� ،أن ميدان ال�سيا�سات يت�أثر بنفوذ "تيارات
متعددة" :تيار امل�شاكل عند تفجر �أو ا�ستبانة م�شكلة ما؛ وتيار ال�سيا�سات عند و�ضع �سيا�سة ما من �أجل الإ�سهام يف ح ّل
امل�شاكل امل�ستبانة ،والتيارات ال�سيا�سية وهي الأحداث �أو القوى التي ت�ؤثر يف طريقة معاجلة امل�شاكل .وهذا املخطط
يفتح نوافذ الفر�ص ب�سبب تغري التيار ال�سيا�سي (حتول يف توزيع القوى �أو الأمزجة)� ،أو ب�سبب ا�ستبانة الفاعلني املعنيني
�أو حتديدهم مل�شكلة جديدة .وت�ؤدي اجلهات الفاعلة يف جمال ال�سيا�سات دور ًا بالغ الأهمية من حيث �إنهم ي�ستطيعون
تهيئة ال�شروط الالزمة لفتح نوافذ �سيا�ساتية ،واال�ستفادة من هذا االنفتاح يف تعليق اهتماماتهم وحلولهم على م�شكلة
معي.
معينة �أو �سياق َّ
َّ
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ُتبنى خ�صي�صا لهذه الغاية �أو ا�ستخدام من�صات قائمة تندرج يف جداول عمل �أخرى [.]34
وفي الحالة الأخيرة ،يفتر�ض �أن ت�ستفيد الجهات الفاعلة جيد ًا من ا�ستخدام معارفها ومواردها
وت�سخر قدراتها لتعزيز موقف مع ّين مقابل المكا�سب التي �ستجنى يف الم�ستقبل (منافع مادية،
ِّ
�أو بلوغ �أهداف محددة� ،إلخ) والتو�صل �إلى �إقناع الجهات الفاعلة الأخرى يف مجال ال�سيا�سة
العامة باعتماد ذلك الموقف.
وفي �سياق التنمية البديلة ،يمكن للمرء �أن يتوقع �أن فكرة منح مزارعي المحا�صيل غير
المخدرات
الم�شروعة خيارات زراعية بديلة �سوف ت�شكل مدخ ًال مفاهيم ًّيا نحو ربط �سيا�سات
ِّ
بنهج �إنمائي �أو�سع ،ومن ثم ربطها بالموارد المحددة لدى الجهات الفاعلة يف مجال ال�سيا�سات
الإنمائية .ومع ذلك ،وبالإ�ضافة �إلى الم�سار المفاهيمي المجز�أ الذي اتبعته التنمية البديلة،
�سرعان ما تحولت تلك التنمية �إلى �أداة معزولة للتدخالت ال�سيا�ساتية التي ت�شمل مجموعة
�صغيرة من االخت�صا�صيين الممار�سين وو�سائل مالية محدودة ،تربطها عالقة واهية بم�ضمار
التعاون الإنمائي .وكما �سي�ؤ َّكد عليه يف هذا الق�سم ،وعلى الرغم من الإمكانيات النظرية لتمتين
المخدرات وال�سيا�سات الإنمائية ،ف�إن ال�شروط لم ُت�ستوف بعد
تلك الروابط بين �سيا�سات
ِّ
المخدرات و�أو�ساط
للتنمية البديلة لكي تتر�سخ ك�سيا�سة عامة م�شتركة بين �أو�ساط �سيا�سات
ِّ
�سيا�سات التنمية� .إذ � َّإن هناك بع�ض العنا�صر الحا�سمة الأهمية التي كانت غائبة� :أوالً ،قاعدة
معرفية متينة يف �شكل بيانات �إح�صائية نظامية ،وم�ؤ�شرات ونظم لتقييم الت�أثير .ومن ثم
فقد �أدى �ضعف القاعدة �إلى منع تحول العالمة ال�سيا�ساتية النا�شئة للتنمية البديلة �إلى "واقع
�إدراكي" [ ،14ال�صفحة  ]217يمكن �أن يبنى عليه فهم م�شترك لما يلزم عمله .وثانياً ،وباالرتباط
مع ما �سبق ،ف�إن تنظيم منتدى �سيا�ساتي مخ�ص�ص لإر�ساء �أ�س�س تلك ال�سيا�سة مع جميع الجهات
الفاعلة المهتمة وذات ال�صلة �أثبت كونه م�سعى �شاقاً.
وقد ن�ش�أت التنمية البديلة ،ك�أداة �سيا�ساتية ،لكي ت�ستخدم يف تيار �إ�شكالي محدد وفي
معين ،ولكن مع �صعوبة الجمع بين جداول الأعمال المختلفة .واف ُتر�ض �أن الجهات
مو�ضع َّ
المخدرات �سوف تتوجه نحو الجهات الفاعلة الخارجية ممن تتوفر
الفاعلة يف مجال �سيا�سات
ِّ
لديها الموارد الالزمة لدعم الجهود الإنمائية ،لكن هذه العملية ظلت ناق�صة ولم تثمر .وفيما
يخ�ص تنفيذ "حلول" جديدة يف التنمية البديلة ،كان من المفتر�ض �أن ي�شارك المجتمع الإنمائي
يقدموا مزيد ًا من الموارد المالية
الأو�سع ،والمانحون ب�صفة خا�صة ،م�شاركة حيوية )8(،و�أن ِّ
والخبرات والأدوات وكذلك القدرة على تو�سيع الجهود الإنمائية يف �شتى المناطق ،التي يفتر�ض
المخدرات.
�أن ت�شمل مناطق �إنتاج
ِّ


()8
خ�ص�صت وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية ،يف �إطار ا�سرتاتيجيتها يف بوليفيا عام
على �سبيل املثالَّ ،
خا�صا "لدور اجلهات املانحة الأخرى" ،م�شرية �إىل دور �أو�ساط اجلهات املانحة احليوي يف جناح تنفيذ
 ،1991ق�سم ًا ًّ
ا�سرتاتيجية حكومة بوليفيا للتنمية البديلة .و�أن بعثة حكومة الواليات املتحدة يف بوليفيا �سوف تن�شط يف التما�س الدعم
من اجلهات املانحة الرئي�سية الثنائية واملتعددة الأطراف ،18[ .ال�صفحة .]6
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وفي الفترة من عام � 1979إلى �أوائل ت�سعينات القرن الما�ضي� ،شاركت الواليات المتحدة يف
ما يدعى نادي المانحين التابع للجنة الم�ساعدة الإنمائية لدى منظمة التعاون والتنمية يف الميدان
االقت�صادي ،وذلك بالدرجة الأولى �سعي ًا �إلى �إقناع الجهات المانحة بدعم �سيا�سة الواليات المتحدة
المخدرات غير الم�شروعة .وقد �أخذت هذه الق�ضية
المخدرات وتن�سيق مراقبة العر�ض من
لمكافحة
ِّ
ِّ
ت�شق طريقها ببطء؛ وكان �أول من جاء بها وفود الواليات المتحدة يف اجتماعات الخبراء ثم
المعينة المخ�ص�صة الغر�ض واجتماعات لجنة
�أخذت تظهر فيما بعد يف جداول �أعمال الم�شاورات َّ
الم�ساعدة الإنمائية الرفيعة الم�ستوى .وحذرت الواليات المتحدة من الت�أثير المت�سارع النمو والمنذر
المخدرات غير الم�شروعة على اقت�صادات الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون
بالخطر الذي تفر�ضه
ِّ
والتنمية يف الميدان االقت�صادي وب�أن الم�شكلة �أخذت تمتد �إلى مناطق التعاون الإنمائي ،بخا�صة
يف �أمريكا الالتينية .وفي تلك المناق�شات ُدعي �إلى منا�صرة الفكرة القائلة ب�أن الفئات ال�سكانية
المخدرات تنتمي نمط ًّيا �إلى فئات �أفقر الفقراء يف العالم النامي ،ممن ي�ستحقون
المنتجة لمحا�صيل
ِّ
المخدرات وهمية ،و�أن
م�ساعدة اقت�صادية .واعتبر �أن الأهمية النقدية الفائقة لإنتاج محا�صيل
ِّ
المزارعين م�ستعدون لالنتقال �إلى بدائل واقعية فيما لو منحوا تلك البدائل [.]6
وعو�ض ًا عن دعم �سيناريو ال�سيا�سات العامة الم�شتركة ،تحول الخطاب ب�ش�أن التنمية
البديلة يف منتديات المانحين يف �آخر المطاف �إلى واجهة بالغية فح�سب .ويبدو ،بالإ�ضافة
�إلى ذلك� ،أنه ا�ستخدم يف بع�ض الأحيان يف ت�سويغ اال�ستخدامات غير التقليدية للم�ساعدة
المخدرات" �أو "التنمية البديلة"
الإنمائية .وثمة مجال للنقا�ش ما �إذا كانت �أن�شطة "مكافحة
ِّ
()9
الممولة ب�أموال المعونة تفي بمعايير الم�ساعدة الإنمائية الر�سمية ،و�إنها ال تمثل �سوى النفقات
الإنمائية )10(.و�أما من جانب البلدان المتلقية للم�ساعدة ،ف�إن ا�شتراط الق�ضاء على الزراعة غير
الم�شروعة يف تقديم الم�ساعدة الإنمائية لم يكن ُمر�ضي ًا واعتبر �شرط ًا غير منا�سب .واُبلغ ب�أن
بع�ض البلدان حاولت �أن تقلب هذه الحجة ر�أ�س ًا على عقب بالطلب �إلى الجهات المانحة ت�سديد
مبالغ لتعوي�ض الخ�سائر المالية التي تتعر�ض لها البلدان عند تخليها عن �إنتاج المحا�صيل غير
الم�شروعة [ ،16ال�صفحة .]13
وقد �أدى ا�ستخدام ن�ص �سيناريو التنمية البديلة يف منتدى الم�ساعدة الإنمائية �إلى نتيجة
عك�سية و�أعاد �إحياء الخالفات المفاهيمية حول التنمية البديلة يف �أو�ساط المجتمع الإنمائي




()9يف نهاية احلرب الباردة� ،أعيد ت�صور تعريف امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية ب�أنها م�ساعدة �شاملة ،تركز على
احتياجات املعونة التي تتيح �أق�صى قدر ممكن من الأمن �إىل جانب التنمية االقت�صادية والرفاه ،وتعالج يف الوقت
نف�سه الق�ضايا الإن�سانية .واتفق على �أن املعونة ينبغي �أن ت�ستخدم ملعاجلة امل�شاكل التي ال ميكن حلها من دول اجلهود
املخدرات .و�أُدرجت �ضمن �إطار امل�ساعدة الإمنائية
امل�شرتكة للبلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية ،وذلك مثل مكافحة ِّ
الر�سمية اجلديد عنا�صر ا�ستبدال املحا�صيل ،ودعم النظم الق�ضائية ،و�إنفاذ القانون وحت�سني ال�صحة ،ولكن مع
ا�ستبعاد امل�شاركة املبا�شرة للقوات الع�سكرية و�شبه الع�سكرية .وق َّدم هذا التعديل حافز ًا لكي يوجه املانحون دعمهم
املخدرات [.]36 ،35
نحو برامج ِّ
()10يف حمادثات غري ر�سمية �أبلغ ممثل �سابق للواليات املتحدة يف جلنة امل�ساعدة الإمنائية ب�أن امل�شاريع املمولة
بامل�ساعدة الإمنائية الر�سمية تت�ضمن �إ�شارات �صريحة �إىل �أن�شطة املنع ،مما يلقي مزيد ًا من ال�شك على االدعاء ب�أن
النفقات تعترب موجهة للتنمية ب�صفة �أ�سا�سية ،وذكر املتحدث �أن بع�ض تلك النفقات مل يكن ينبغي الإبالغ عنها ب�أنها
م�ساعدة �إمنائية ر�سمية.
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بوجه عام .ولم يبرم �أي اتفاق لغاية �أوائل ت�سعينات القرن الما�ضي .كما ن�ش�أت دواعي قلق
ب�ش�أن "خطورة" �إقران الم�ساعدة الإنمائية ب�أن�شطة �إنفاذ القانون كالقمع على �سبيل المثال.
المخدرات لم تحز على الم�ستوى نف�سه من الأولوية لدى جميع �أع�ضاء مجتمع
كذلك ف�إن م�س�ألة
ِّ
المانحين ،كما كان تقبل المانحين لحل التنمية البديلة محدود ًا عموماً ،وبخا�صة لدى المانحين
المخدرات العالمية يكمن يف خف�ض الطلب يف بلدان
الذين اعتبروا �أن الحل الرئي�سي لم�شكلة
ِّ
اال�ستهالك الرئي�سية [ .]36وكان للعوامل البنيوية للتعاون الدولي دور هام �أي�ضاً .حيث لم يكن
المخدرات التي يعمل فيها من قبلُ عدد
نطاق التنمية البديلة منح�صر ًا يف مجاالت مكافحة
ِّ
من المنظمات فح�سب ،بل �إن حجم م�شاريع التنمية البديلة �أي�ض ًا لم يكن يمثل �سوى ح�صة
�ضئيلة من التعاون الدولي وهي ال تكفي للأمل يف التمكن من اجتذاب �آلية التعاون الإنمائي
�إليها ،وال لت�سويغ م�شاركة لجنة الم�ساعدة الإنمائية �أو �أي منظمة �أخرى للتعاون الإنمائي من
حيث الوالية الم�سندة� ،أو الميزة المقارنة �أو التق�سيم الدولي للعمل.
يف�سر هذه ال�صعوبة يف التو�صل �إلى �أر�ضية م�شتركة؟ �أحد عنا�صر
ما الذي يمكن �أن ّ
التف�سير الممكنة هو �أن المحاوالت التي قامت بها الواليات المتحدة �أثناء الفترة المعنية لحفز
المخدرات بوا�سطة �أموال المعونة لم ُتدعم
الأو�ساط الإنمائية على تح�سين دورها يف مكافحة
ِّ
ومجد عمل ًّيا ومت�سق من حيث
بالأدلة التي تثبت �أن الحل المنادى به هو حل قابل للتطبيق تقن ًّياٍ ،
ت�صميم ال�سيا�سات العامة .وعلى م�ستوى التنفيذ ،ق ّيمت الجهات الفاعلة الرئي�سية يف مجال
التنمية البديلة ت�أثير جهودها من منظور بلوغ �أهداف الق�ضاء على الزراعة غير الم�شروعة:
حيث ا�ستخدمت عمليات التقييم وتقدير الت�أثير تقلي�ص الم�ساحات المزروعة بالمحا�صيل غير
الم�شروعة مقيا�س ًا رئي�س ًّيا للتقييم ،مما ال يوفر �سوى ر�ؤية �ضيقة لأي �إنجازات �إنمائية [.]38 ،37
وكما يتبين من البحوث ،وحتى من بع�ض التقييمات الحكومية �أي�ضاً ،ف�إن �سرعة جهود الق�ضاء
على المحا�صيل وقمع زراعتها تجاوزت يف معظم الأحيان �سرعة الم�ساعدة الإنمائية ،ولم يمنح
�سوى قدر قليل من االعتبار لخبراء التنمية [.]43-39 ،33 ،17
ووفق ًا لما وثقه الخبراء فيما بعد ،ف�إن ت�صميم م�شاريع التنمية البديلة جاء من الخارج
بالدرجة الأول��ى ،بت�سيير من الجهات المانحة [ ]44وبتن�سيق من الهيئات الوطنية المعنية
المخدرات �أو من مكاتب �إقليمية للم�ساعدة الخارجية ممن ال يملك موظفوها �سوى
بمكافحة
ِّ
بالمخدرات [ .]33وم�شاريع
معرفة محدودة ب�ش�أن الدعم الإنمائي �أو ب�ش�أن ديناميات االتجار
ِّ
التنمية البديلة ،التي يجري ت�صميمها يف معظم الأحيان على �أ�سا�س مقيا�س واحد منا�سب
للجميع ،وت�ستند غالب ًا �إلى مخططات قائمة على م�سبب وحيد هو تحليل ال�سياق حيث ال تتعدى
المخدرات
مواقع التدخل مناطق الإنتاج ،وتكون مبنية على افترا�ض مفاده �أن منتجي محا�صيل
ِّ
ي�شكلون جماعات متجان�سة [ .]46 ،45وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد و�ضح المحللون ومنظمات
المجتمع المدني �أن هناك بع�ض الم�شاريع التي تحمل عالمة "التنمية البديلة" انخرطت �إلى
حدٍّ ما يف دينامية "ا�ستخدام و�سيلة" الم�ساعدة الإنمائية �أو "جعلها ذات �صبغة �أمنية" من
المتوخى يف خروج منتجي النباتات غير
�أجل تلبية غايات �إنفاذ القانون عو�ض ًا عن بلوغ الهدف
َّ
الم�شروعة من رقبة اقت�صاد
المخدرات على نحو م�ستدام [.]51-47
ِّ

التبعات ال�سيا�ساتية للخالفات املفاهيمية حول التنمية البديلة

27

و ُيفهم من عدم وجود مجموعة متنوعة من البيانات والم�ؤ�شرات �أن ثمة �صورة جزئية
وحيدة لواقعية �إنجازات التنمية البديلة ،وكذلك لل�شروط االجتماعية واالقت�صادية الالزمة
لتحقيق التنمية الم�ستدامة .و ُيفهم منه �أي�ض ًا � َّأن الجهات الفاعلة الخارجية ،التي ربما كانت
زود بالأ�سا�س الالزم لت�صور دورها الممكن.
قادرة على �إثراء المفهوم ودعمه بموارد �إ�ضافية لم ُت َّ
وقد �أدت الثغرة المعرفية و"الفخّ القيا�سي" [� ]52إلى تقييد الأ�سلوب الممكن لم�شاركة الجهات
الفاعلة الخارجية يف مناق�شة ال�سيا�سات العامة ،وعلى نحو مماثل� ،ساهمت هذه المعرفة
المخدرات،
الجزئية �أي�ض ًا يف ترجيح كفة مفهوم التنمية البديلة نحو مك ّوناته المتعلقة ب�سيا�سات
ِّ
مما جعله �أقل م�صداقية للجهات الفاعلة يف مجال التنمية ،وذلك من حيث التكليف والأ�سا�س
المنطقي للتدخل.
و�إ�ضافة �إلى ذلك ،كانت هناك كما يبدو �صعوبة يف �إقامة من�صة تنظيمية محددة ومكر�سة
المخدرات والتنمية ولت�سوية الخالفات المفاهيمية .وما من ٍّ
�شك
لمناق�شة �سيناريو �سيا�سات
ِّ
يف � َّأن انبثاق مناق�شات عالمية ب�ش�أن "الأمن الب�شري" و"الح ّد من الفقر" وفر �سياق ًا م�ؤاتي ًا
للمخدرات ،الذي يعد معلم ًا بارزاً،
لإعداد من�شور برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية
ِّ
بالمخدرات
المخدرات والتنمية" يف عام  .1994وكان مكتب الأمم المتحدة المعني
المعنون " ِّ
ِّ
المخدرات والتنمية الب�شرية
والجريمة يدافع �آنذاك عن فكرة مفادها �أن ال�صالت بين مراقبة
ِّ
"وا�ضحة بجالء" و�أن "[هناك] م�صالح متداخلة فيما يخ�ص الم�شكلة" .وقد جرى ا�ستك�شاف
حلول م�شتركة و�أدوات ،مثل الخدمات التعليمية ،وتوليد الدخل وبناء القدرات الم�ؤ�س�سية �أو
�إدخال التح�سينات على ال ُبنى التحتية .غير �أن جوانب �سوء الفهم ب�ش�أن هذا المفهوم كانت قد
حددت من قبلُ ك�أ�سباب محتملة وراء "الإمكانات غير الم�ستغلة لتو�سيع التفاعل العملياتي بين
المخدرات والهيئات الإنمائية" [ ،53ال�صفحات .]17-14
هيئات مكافحة
ِّ
المخدرات والتنمية الب�شرية �صالت وا�ضحة
و�إذا كانت ال�صالت القائمة بين مكافحة
ِّ
بجالء بالفعل و�أن هناك م�صالح متداخلة ،فثمة �إمكانية ال�ستدراج منظور �إنمائي �أو�سع يف
المخدرات (بما ي�شمل �أي�ض ًا �سيادة القانون ،وال�صحة ،وغير ذلك).
جميع جوانب مكافحة
ِّ
المخدرات و�سيا�سات
وربما كان غياب من�صة تنظيمية محددة لمناق�شة �سيناريو �سيا�سات
ِّ
التنمية وت�سوية الخالفات المفاهيمية قد �أدى �إلى تباط�ؤ تطور مفهوم التنمية البديلة نحو
المخدرات الموجهة
التو�صل �إلى تف�سير متفق ب�ش�أنه ،وبالتالي تعزيزه باعتباره مدخ ًال ل�سيا�سات
ِّ
نحو التنمية.
و�سواء �أكان ال�سبب هو غياب الإرادة ال�سيا�سية �أم وجود المخاطر ال�سيا�ساتية ،ف�إن
محاوالت الدعوة �إلى تو�سيع التعاون بين الوكاالت لم تقا َبل با�ستجابة �إيجابية .ومع �أن الهدف
المخدرات ،يبدو �أن الإمكانية النظرية
الأولي لبرامج التنمية البديلة يت�ألف من خف�ض �إنتاج
ِّ
المخدرات
لتحول فكرة التنمية البديلة �إل��ى مدخل مفاهيمي نحو �إدم��اج نهجي �سيا�سات
ِّ
و�سيا�سات التنمية تك�شفت عن �سراب .ويلمح تقرير هام عن تقييم موا�ضيعي �أعده مكتب
بالمخدرات والجريمة �إلى �أن غياب القيادة قد �ألقى بثقله على هذه
الأمم المتحدة المعني
ِّ
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الم�س�ألة يف الما�ضي )11(.وبالتالي ف�إن ك ّوة التنمية البديلة المتخ�ص�صة ال توفر �سوى مجال
محدود للجمع بين و�سطين لل�سيا�سة العامة مختلفين يف الحجم والأهداف والر�ؤية .و�إلى جانب
ذلك ف�إن من�صات �أخرى مثل لجنة الم�ساعدة الإنمائية ات�سمت باعتبارات ا�ستراتيجية متباينة
ب�ش�أن دور التنمية البديلة و�أولويات الجهات المانحة على حد �سواء فيما يتعلق بم�شكلة �إنتاج
المخدرات ،وبقدرة بنيوية محدودة على الم�شاركة يف برنامج �سيا�ساتي جديد .وقد �ساهمت
ِّ
وقيدت فر�صة انفتاح منفذ
الفاعلة
إنمائية
ل
ا
الجهات
تقبل
قدرة
تقليل
يف
ا
أخير
�
العوامل
هذه
ً
َّ
حقيقي ل�سيناريو ال�سيا�سات العامة الم�شتركة .وفي �آخر المطاف ،ف�إن عدم التطابق بين تيار
ال�سيا�سات العامة وتيار الم�شاكل يف مجال التعاون الدولي �ساهم يف دينامية الفر�ص ال�ضائعة
من �أجل "تحقيق التنمية".


اهتمامات م�شتركة� ،أدوار �أداء مختلفة :اغتنام الفر�ص المتجددة من دورة الجمعية
العامة اال�ستثنائية لعام  2016وخطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030
�أعاقت الخالفات المفاهيمية التي لم ُتف�ض ،وتنوع �أ�ساليب التنفيذ وتداخل ال�سيا�سات العامة
ا�ستخدام الخطاب البالغي القائم على التنمية البديلة لكي ي�صلح كل ًّيا كمدخل لنهج
المحدودة
َ
المخدرات والتنمية .وما من �شك يف � َّأن بع�ض برامج التنمية البديلة
م�شترك يف مقاربة م�شكلة
ِّ
�أحرز نجاحاً ،و� َّأن بع�ض الجهات الم�ستفيدة ،مثل منطقة �سان مارتين يف بيرو [ ،]54قد ُر َّوج
بالمخدرات .مع
لها كنماذج لتح�سين الظروف االجتماعية واالقت�صادية يف البيئات المت�أثرة
ِّ
ذلك ،ف�إن هناك خليط ًا من تجارب التنمية البديلة وتقييماتها .والواقع هو �أن عدم ا�ستقرار
المخدرات و�أهداف الدعم االجتماعي واالقت�صادي �أثار مقاومة من جانب
التوازن بين مكافحة
ِّ
�أ�صحاب الم�صلحة الحاليين والمحتملين ،مع ت�شكك بع�ضهم يف جدوى مفهوم التنمية البديلة
وعملياتها ،واعتماد بع�ضهم الآخر �أحيان ًا مواقف متطرفة ب�ش�أن م�شروعية ذلك النهج .وعلى
�سبيل المثال ،تج ُّمع بع�ض منتجي المحا�صيل غير الم�شروعة يف عام  2016يف المنتدى العالمي
لمنتجي النباتات المحظورة ،بدعم من منظمات المجتمع المدني ،للإعراب عن دواعي قلقهم
ال�شديدة تجاه برامج التنمية البديلة.
ومع � َّأن الت�سليم ب�أن التتابع ال�سليم لأن�شطة مكافحة المحا�صيل غير الم�شروعة قد ي�ساعد
المنتجين على االنتقال �إلى م�صادر الدخل الم�شروعة ،ا�ستنكر الم�شاركون يف ذلك المنتدى
هيمنة الق�ضاء على المحا�صيل على البدائل الم�ستدامة الأخرى [ ]55و�شجبوا الآثار ال�سلبية
باملخدرات واجلرمية من و�ضعها الراهن
(")11ميكن للتنمية البديلة �أن تتطور بقيادة مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
ك�شبكة لل�سالمة االجتماعية ذات دعم هام�شي واحرتام �ضئيل �إىل برنامج للتنمية االقت�صادية التدريجية مع حتقيق
نتائج �إيجابية وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للقيا�س .ولكن هذا الإحياء يتوقف على مدى ا�ستعداد امل�س�ؤولني الإداريني
يف املكتب وموظفيه و�أو�ساط املانحني للرتكيز على التنمية البديلة كعملية كلية ،ولي�س ك�سل�سلة من "امل�شاريع التجريبية"
املنف�صلة .ويحتاج املكتب لأن يتبع نهج ًا ا�سرتاتيج ًّيا نظام ًّيا للتنمية البديلة ،وخطة تنفيذ �شاملة ومت�سقة ،والتزام
باالمتياز الإجرائي الذي ي�ضمن حتقيق املكتب لإمكانيات التنمية البديلة ب�أكملها" [ ،33ال�صفحة .]3
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لما ي�سمى التنمية البديلة يف هذه الظروف (انتهاك حقوق الإن�سان ،وتلويث التربة والمياه،
والت�شريد الق�سري ،والديون ،وانعدام الأمن الغذائي) .وعار�ض معظم الم�شاركين الذين �أُجريت
مقابالت معهم �أثناء ذلك المنتدى التنمية البديلة معار�ضة �شديدة—ويعتقد بع�ضهم �أي�ض ًا �أنها
دمرت حياتهم الأ�سرية .وعلى م�ستوى ال�سيا�سات العامة ،قد يقر بع�ض �أ�صحاب الم�صلحة ممن
�أُجريت مقابالت معهم �أنه حدث � َّأن "بع�ض المناطق ت�ضررت ببرامج التنمية البديلة ال�سيئة
الت�صميم �أكثر من ا�ستفادتها منها" ،و�أن التنمية البديلة ،ح�سبما جرى تنفيذها حتى الآن" ،ال
عالقة لها بالتنمية" .وبالتالي ،ما زالت هناك حاالت من �سوء الفهم العميق و�إدراكات متباينة
لماهية التنمية البديلة �أو لما ينبغي �أن تكون عليه هذه التنمية ،مما قد يف�ضي �إلى خالف
َّ
�شديد حول م�شروعيتها
وعلى الرغم من التوترات الطويلة العهد ح��ول مفهوم التنمية البديلة ،يت�ضح من
الديناميات الأخيرة �أن ثمة عملية جارية لإعادة �إحياء الإطار المفاهيمي للتنمية البديلة .ويركز
هذا الق�سم على التحدي الذي تواجهه الآراء التقليدية ب�ش�أن التنمية البديلة ويناق�ش تبعات
تلك الديناميات على حافظة م�شاريع وبرامج التنمية البديلة المعا�صرة .ولعل المرء يالحظ �أن
البيئة ال�سيا�سية التمكينية �أدت �إلى ت�سريع م�سار عمل �أ�صحاب الم�صلحة نحو تحقيق تقارب
�أو�سع بين الأفكار ب�ش�أن التنمية البديلة .ويبدو �أن الدعوات �إلى �إجراء نقا�ش عالمي ب�ش�أن
()12
المخدرات ،التي �أدت �إلى جل�سة ا�ستثنائية للجمعية العامة يف عام ،2016
�سيا�سات
عجلت
ِّ
َّ
من �إتاحة فر�صة جديدة �أمام �أ�صحاب الم�صلحة يف التنمية البديلة ال�ستيعاب الآراء المتباينة
وح�شد المزيد من الموارد من �أجل ا�ستنباط وتعزيز الحلول الم�شتركة لجداول �أعمال �سيا�سات
المخدرات يف الم�ستقبل .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أتاحت المناق�شات المتزامنة ب�ش�أن جدول
مكافحة
ِّ
الأعمال العالمي الجديد للتنمية الم�ستدامة مجا ًال لل�سيا�سات يتيح �إيجاد منظورات جديدة ب�ش�أن
المخدرات العالمية والأ�سا�س المنطقي لل�سيا�سات الالزمة لمعالجتها .وفي هذا ال�سياق،
م�شكلة
ِّ
يبدو �أن ثمة طموح ًا متجدد ًا لإر�ساء التنمية البديلة على �أ�سا�س متين وم�شترك ومعياري يتيح
المخدرات ولتح�سين �إدماجها
لها �أن تتحول لما هو �أكثر من �أداة لخليط من �سيا�سات مكافحة
ِّ
المخدرات العالمية.
يف نهج التنمية الم�ستدامة يف تناول م�شكلة
ِّ
ومنذ بداية الألفية ،طرحت مجموعة من االخت�صا�صيين الممار�سين والخبراء �أفكار ًا
ل�سد فجوات المعرفة والقيا�س فيما يتعلق بالتنمية البديلة .واتخذت الجهات
جديدة يف محاولة ِّ
المخدرات الدولية ،وجاء ذلك �أو ًال دونما
معينة يف ميدان �سيا�سات
ِّ
الفاعلة المحورية مواقف َّ


املخدرات العاملية امل�ستمرة
املخدرات� ،أدت م�شكلة ِّ
()12على الرغم من م�ضي قرن من اجلهود الوا�سعة ملكافحة ِّ
لإيجاد مناخ �سيا�سي حمبط خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية .ففي عام  ،2012وا�ستجابة للدعوات امللحة التي وجهتها
حكومات غواتيماال وكولومبيا واملك�سيك والتي تعك�س مناق�شات دارت يف قمة كارتاخينا ال�ساد�سة للقارة الأمريكية،
قررت اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،يف قرارها � ،193/67أن تعدل جدولها الزمني للتقييمات و�أن تعقد ،يف �أوائل
املخدرات العاملية
عام � ،2016إ�ضافة �إىل اجلل�سة التي حدد موعدها �أ� ً
صال يف عام  ،2019جل�سة ا�ستثنائية ب�ش�أن م�شكلة ِّ
لغر�ض تقييم التقدم املحرز مقابل جمموعة الأهداف املحددة يف الإعالن ال�سيا�سي وخطة العمل ب�ش�أن التعاون الدويل
املخدرات العاملية ،ولتعديل النهج ال�سيا�ساتي والإجراءات املزمع
�صوب ا�سرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة م�شكلة ِّ
املخدرات العاملية.
اتخاذها ملكافحة م�شكلة ِّ
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تكوين تحالف وا�ضح ،من �أجل �إعادة �إحياء المفهوم باال�ستناد �إلى �أف�ضل الممار�سات الم َّتبعة
والدرو�س الم�ستفادة .و ُيالحظ ،مع ذلك� ،أن ثمة دوافع �أ�شد تعقد ًا وراء الرغبة يف �إعادة الت�شكيل
المعياري للتنمية البديلة .ففي متابعة خطة العمل ب�ش�أن التعاون الدولي على �إبادة المحا�صيل
المخدرة غير الم�شروعة وب�ش�أن التنمية البديلة لعام  ،1998انخرط من ِّفذو برامج التنمية
ِّ
البديلة والمحللون ال�سيا�ساتيون يف عمليات متزامنة ال�ستعرا�ض م�شاريع التنمية البديلة الناجحة
منها وغير الناجحة( )13وبمبادرة م�شتركة بين الم�ؤ�س�سة الألمانية للتنمية الدولية ،والوكالة
للمخدرات ،عقد الم�ؤتمر
الألمانية للتعاون التقني وبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية
ِّ
المخدرات والتعاون الإنمائي ،يف فيلدافينغ ،يف
الدولي ب�ش�أن دور التنمية البديلة يف مكافحة
ِّ
�ألمانيا 2002 ،باال�ستناد �إلى ال�شواغل الم�شتركة ب�ش�أن "�إمكانية تح�سين نتائج التنمية البديلة"
و� َّأن من �ش�أن تعزيز الحوار �أن ي�ساعد على "�إر�ساء �أ�سا�س لتحديث مفهوم التنمية البديلة
الكائن و[ت�شكيل] تحالفات ا�ستراتيجية"( ،61[ )14ال�صفحات  .]4-2وكان ذلك الم�ؤتمر ،الذي
و�صفه االخت�صا�صيون الممار�سون ب�أنه �أحد الأحداث الدولية الرئي�سية ب�ش�أن التنمية البديلة [،8
المرفق] ،مع َلم ًا يدل على بداية �سل�سلة من الأن�شطة التي حاولت يف �إطارها الجهات ال�سيا�ساتية
الفاعلة �صياغة معرفة م�شتركة ب�ش�أن التنمية البديلة.




ا�ستعرا�ض التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف المحددة يف خطة العمل لعام 1998
و�ش َّكل
ُ
وتجدد االلتزامات الدولية يف عام  2009بيئة م َّكنت الجهات الفاعلة من تحديد الدرو�س
الم�ستفادة من البرامج وال�سيا�سات ال�سابقة ،ومن تطوير خبرات جديدة ب�ش�أن التنمية البديلة.
و�أجريت يف الفترة الفا�صلة بين هذين التاريخين تقييمات �إقليمية رئي�سية [� ،]63 ،62إ�ضافة �إلى
مناق�شات الخبراء الدولية وتحليل لم ي�سبق مثيله للتنمية الدولية .وعلى �سبيل المثال ،تناولت
المخدرات ،التي اعتبرت يف معظم الأحيان القيم اليقظ على اتفاقيات
الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ
المخدرات ،م�س�ألة مدى مالءمة ت�صور التنمية البديلة الراهن للت�صدي للتحديات
مكافحة
ِّ
الجديدة ،ففي تقريرها ال�سنوي لعام  ،2005الذي يدعو لمكافحة التمييز الذي انق�ضى عهده
المخدرات� ،شجعت الهيئة على تو�سيع نطاق التركيز
بين العر�ض والطلب يف �سياق تحليل م�شكلة
ِّ
على التنمية البديلة والت�سليم بحدودها التقييدية ،بما يف ذلك نهج كل م�شروع على حدة وانعدام
بالمخدرات يف �أفريقيا.
تلك البرامج يف مناطق �إنتاج الق َّنب ،بما يف ذلك �أفقر المناطق المت�أثرة
ِّ
باملخدرات واجلرمية ،واملكاتب
()13وخ�صو�ص ًا املوظفني الفنيني يف املكاتب امليدانية ملكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
الإقليمية والقطرية التابعة لوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية (خ�صو�ص ًا يف �أفغان�ستان وبريو وكولومبيا) ،والوكالة
الأملانية للتعاون الدويل ،وممثلني للم�ؤ�س�سات والوكاالت احلكومية التايلندية ،واللجنة الوطنية البريوفية للتنمية واحلياة
خمدرات .انظر على �سبيل املثال التقييمات وتقارير املراجعة [.]60-56 ،33
بال ِّ
()14جمع امل�ؤمتر بني خرباء من وكاالت التنمية يف اململكة املتحدة الواليات املتحدة وهولندا وممثلني عن البنك
الدويل ووكاالت الأمم املتحدة ،واملفو�ضية الأوروبية ومنظمة الدول الأمريكية ،بالإ�ضافة �إىل ممثلي املنظمات غري
احلكومية .ونظمت �أي�ض ًا حلقات عمل �إقليمية يف ذلك الإطار .وعقد امل�ؤمتر يف �سياق (جاء الحق ًا لهجمات � 11أيلول/
باملخدرات وانعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي والفقر يف اخلطابات
�سبتمرب  )2001حيث �أُدرجت ال�صالت القوية بني االجتار
ِّ
العمومية �أثناء ذلك.
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و�أكدت يف الوقت نف�سه على �ضرورة و�ضع مفهوم متوازن للتنمية البديلة )15(،ودعت �أي�ض ًا �إلى
النظر يف و�ضع "تعريف �أكثر �شمو ًال" و�إلقاء نظرة �أكثر دقة على "المجتمعات الواقعة على تخوم
المخدرات" [،64
يخ�ص مكافحة
المدن وفي المدن من حيث احتياجاتها التنموية ُّ
التوجه فيما ُّ
ِّ
الفقرة .]40


و�ألمحت الهيئة �أي�ض ًا �إلى �ضرورة عدم اعتبار التنمية البديلة �أداة لخليط من �سيا�سات
المخدرات فح�سب ،بل اعتبارها ق�ضية �شاملة لعدة قطاعات �أي�ض ًا ومدخ ًال لنهج �أو�سع تنموي
ِّ
التوجه يف الت�صدي لم�شكلة
المخدرات برمتها" :ما تحتاجه المناطق الأكثر ت�ض ُّرر ًا من م�شاكل
ُّ
ِّ
المخدرات غير الم�شروعة� ،إنما هو ا ِّتباع
المخدرات ،وكذلك البلدان التي ي�سود فيها اقت�صاد
ِّ
ِّ
نهوج تنموية �شاملة ت�أخذ هذه الم�شاكل يف الح�سبان تماماً .وبعبارة �أخرى ،ثمة حاجة ال ِّتباع
نهوج �إنمائية �شاملة تدمج يف الم�سار الرئي�سي مبادئ التنمية البديلة وممار�ساتها معا ،بما
يف ذلك التن�سيق مع وكاالت �إنفاذ القانون� ،سواء كان ذلك يف �سياق ريفي �أو ح�ضري" [،64
الفقرة  .]41وانطالق ًا من هذا المنظور ،ارتبطت �أف�ضل الممار�سات المتبعة يف التنمية البديلة
"بالمبادئ ال�سليمة يف التنمية" [ ،64الفقرة  ،]22وقُدمت التو�صية ب�أن ُيدمج هذا النهج يف
�سيا�سة �إنمائية �شاملة وم�ستدامة ،بما يف ذلك على م�ستوى وكاالت التعاون الإنمائي مثل البنك
()16
الدولي [ ،64الفقرة ( 48ب)] .واقترحت مجموعة من المبادئ الأ�سا�سية [ ،64الفقرة .]24
ورغم �صعوبة قيا�س فعالية ت�أثير ذلك التقرير ،ما من �شك يف �أنه �ساهم يف تمهيد ال�سبيل �إلى
دينامية �أو�سع نحو تقارب المفاهيم ب�ش�أن التنمية البديلة.


ولقد ت�سارعت تلك الديناميات بف�ضل التحول الأخير يف تيار ال�سيا�سات الذي حفزته
النداءات الملحة ،وال� سيما النداءات التي �أطلقتها حكومات من �أمريكا الالتينية� ،إلى مناق�شة
النهج ال�سيا�ساتي الذي يجري تنفيذه ب�ش�أن "م�شكلة
المخدرات العالمية" الدائمة .وتمت يف
ِّ
غ�ضون فترة ق�صيرة تعبئة موارد هامة فيما يخ�ص التمويل و�إنتاج المعارف والقيادة ال�سيا�سية.
المخدرات ،واجتماعات لأفرقة
ونظمت حلقات عمل دولية ،وحوارات غير ر�سمية ب�ش�أن �سيا�سات
ِّ
الخبراء العاملة الحكومية الدولية المفتوحة الع�ضوية ،وحلقات درا�سية �إقليمية وم�ؤتمرات دولية
()15
طبق
تبدو بو�ضوح املالحظات التالية" :التنمية البديلة هي مفهوم يت�صل بالتنمية املتكاملة التي ما فتئت ُت َّ
يف مناطق ريفية واقعة يف البلدان النامية ،حيث ُتزرع هذه النباتات [على نحو غري م�شروع] .و�إن اتخاذ القرار بزراعة
املخدرات غري امل�شروعة هو نتاج لعوامل كثرية مع َّقدة  ...و�إن �أجنح اجلهود  ...ينطوي على توليفة من
حما�صيل ِّ
املثبطات واحلوافز .وبناء على ذلك ،قد يكون احلل املن�شود يف اجلمع بني �إنفاذ القوانني والتهديد بالعقوبات و�/أو
ِّ
ا�ستئ�صال هذه املزروعات الق�سري ،وبني توفري الإمكانات املتاحة مل�صادر الرزق البديلة امل�شروعة وامل�ساعدة االقت�صادية
امل�ستدامة الوا�سعة النطاق ... .من �ش�أن �أي مفهوم �شامل حقا للتنمية البديلة �أال ي�شمل زراعة حما�صيل بديلة فح�سب،
و�إمنا ي�شمل �أي�ضا تطوير البنى التحتية ،وتوفري �سبل جمدية لنقل املنتجات امل�شروعة �إىل الأ�سواق ،وتقدمي امل�ساعدة يف
جمايل التعليم والرعاية ال�صحية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،لي�س يف الإمكان لربامج التنمية البديلة �أن ُتنفّذ �إ ّال حيث ميكن
�ضمان تهيئة مناخ من الأمن واال�ستقرار الوافي بالغر�ض ،64[ ".الفقرتان  1و.]9
()16مبا يف ذلك متطلبات الإرادة ال�سيا�سية والتمويل والتزام على املدى الطويل ،وات�ساق التنمية البديلة مع
�سيا�سات التنمية ،واالعتبار لتعقُّد دور املحا�صيل غري امل�شروعة يف حياة املزارعني ،وم�شاركة زارعي املحا�صيل و�أ�سرهم
واملجتمع املحلي م�شاركة تامة يف ت�صميم وتنفيذ ا�سرتاتيجيات التنمية البديلة ،وتركيز تدابري �إنفاذ القانون يف املناطق
باملخدرات والتنظيمات الإجرامية.
التي ُتزرع فيها املحا�صيل غري امل�شروعة على تنظيمات االجتار
ِّ
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رفيعة الم�ستوى حول التنمية البديلة ،وذلك من �أجل الت�شارك يف الخبرات ،وبناء المهارات
و�صياغة التو�صيات التقنية )17(.وي�سرت هذه الجهود الحوار بين �أ�صحاب الم�صلحة المتنوعين،
وعززت التنمية البديلة على الم�ستوى ال�سيا�سي الأعلى ،و�ساهمت يف و�ضع مجموعة من المبادئ
الأ�سا�سية من �أجل تعزيز التنمية البديلة بو�صفها فئة مقبولة دول ًّيا و�إدماجها يف المذاهب
ال�سيا�سية الأو�سع ،من دون التعر�ض لمخاطر وقوع خالف �أ�سا�سي ب�ش�أن م�شروعية خيار التنمية
البديلة [.]14
وهناك بع�ض الجهات الفاعلة الجديدة ،التي تقدم نف�سها ك�أمثلة على التنمية البديلة
الناجحة ،ممن ت�شارك يف توفير الموارد لبناء �شبكات معرفية جديدة .ويجري تنظيم �أن�شطة
تتناول تف�سيرات مختلف �أ�صحاب الم�صلحة لفكرة التنمية البديلة .كما تتعدد الأحداث الجانبية
ب�ش�أن التنمية البديلة المبرمجة على هام�ش الدورات العادية للجنة
المخدرات )18(،يف حين
ِّ
اعتمدت اللجنة �سل�سلة قرارات بين عامي  2009و )19(2012بهدف "ترويج �أف�ضل الممار�سات
والدرو�س الم�ستفادة لتحقيق ا�ستدامة برامج التنمية البديلة و�سالمتها" [ .]65وفي �سياق هذه
مي�سري الحوار من ذوي الخبرة ،وتطوعتا ال�ست�ضافة
الدينامية ،قامت بيرو وتايلند بدور ِّ
م�ؤتمرين دوليين رفيعي الم�ستوى ب�ش�أن التنمية البديلة ناق�شا �أو ًال الحاجة �إلى �صياغة مبادئ
توجيهية دولية ب�ش�أن برامج تنفيذ التنمية البديلة( )20و�سلما بالخالفات الجدالية القائمة من
�أجل موازنة "�أهداف التنمية البديلة المزدوجة الجوانب" التنمية البديلة المزدوج� ،أي خف�ض
زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة ،وتعزيز عمليات التنمية الم�ستدامة والحد من الفقر" [،66
الفقرة  .]17و�أف�ضت هذه المناق�شات �إلى �صياغة المبادئ الإر�شادية ب�ش�أن التنمية البديلة،
والتي ،رغم االنتقادات لها [� ،]67ساعدت على ت�سوية الخالفات المعيارية حول فكرة التنمية
المخدرات.
البديلة ،وعلى الأرجح بما يتما�شى مع الأ�سا�س المنطقي الخا�ص بخف�ض العر�ض من
ِّ
ولكن ما يثير االهتمام هو �أن مع�ضلة الأهداف المزدوجة الجوانب لم تختف و�أن التنمية البديلة
مكم ًال لتدابير �إنفاذ القانون يف �سياق ا�ستراتيجيات مراقبة
ذكرت بو�ضوح باعتبارها تدبير ًا ِّ
المحا�صيل .ومع ذلك ،ف�إن المبادئ الإر�شادية تتيح ت�صور ًا مفاهيم ًّيا �أكثر توازن ًا بخ�صو�ص
التنمية البديلة ،ي�شمل خال�صة الأفكار واالنتقادات المتنازعة التي �أكدت عليها �شتى التقييمات
ومناق�شات الخبراء [.]66 ،33






()

املخدرات العاملي لعام  2015قائمة ب�أحداث �إمنائية دولية خمتارة يف جمال التنمية
()17يت�ضمن مرفق تقرير ِّ
املخدرات والتعاون الإمنائي،
البديلة منذ عام  ،2001وهي ت�شمل امل�ؤمتر الدويل ب�ش�أن دور التنمية البديلة يف مكافحة ِّ
املعقود يف فيلدافينغ ،يف �أملانيا يف الفرتة  12-7كانون الثاين/يناير  ،2002و�أول حلقة عمل وم�ؤمتر دوليني ب�ش�أن التنمية
البديلة وعدة اجتماعات لأفرقة اخلرباء ،مما ي�شهد على �إرادة �أ�صحاب امل�صلحة يف التنمية البديلة لتوفري الأدلة على
العمل املنجز وعن �شتى مراحل التف ُّكر.
()18بني عامي  2012و ،2016ت�ضاعف عدد الأحداث اجلانبية واملعار�ض التي نظمت ب�ش�أن التنمية البديلة خالل
املخدرات.
دورات جلنة ِّ
()19
املخدرات  6/52و 6/53و 4/54و 4/55و 1/57و .4/58واعتمدت اجلمعية العامة يف قرارها
جلنة
قرارات
ِّ
 196/68مبادئ الأمم املتحدة الإر�شادية ب�ش�أن التنمية البديلة.
(�)20شجع املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف قراره  26/2008الدول الأع�ضاء على النظر يف و�ضع مبادئ
توجيهية ب�ش�أن التنمية البديلة.
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وت�ؤكد المبادئ الإر�شادية على �أهمية التعاقب ال�صحيح للتدخالت الإنمائية و�إمكانية التنمية
البديلة لأن ت�صبح "جزء ًا ال يتجز�أ من اال�ستراتيجية الإنمائية ال�شاملة" [ ،68الفقرتان  9و.]16
وتعالج التحدي المعرفي ،مع الت�أكيد على �أهمية تقييم ت�أثيره [ ،68الفقرة (18ث)] والقيا�سات
المتوازنة التي تدمج بين م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية وم�ؤ�شرات الحد من المحا�صيل غير
الم�شروعة [ ،68الفقرة  .]17وعالوة على ذلك ،وعلى الرغم من عدم ت�سوية خالفات خطيرة
ال�ش�أن ،ومنها مث ًال م�س�ألة اال�شتراط ،ت�سلم المبادئ الإر�شادية �أي�ض ًا بالأهمية المحورية لم�شاركة
الجهات المعنية �صاحبة الم�صلحة يف تنفيذ برامج التنمية البديلة وتعزيز امتالك زمامها [،68
الفقرة (18ب)] ،مع ربط تدخالت التنمية البديلة بروابط �أمتن مع االعتبارات على الم�ستوى
الأ�شمل ،مثل تعزيز �سيادة القانون [ ،68الفقرة  ،]10وحماية البيئة [ ،68الفقرة  ،]11والنهوج
الم�صممة لتلبية احتياجات ال�سوق [ ،68الفقرة (18زز)].
و�إ�ضافة �إلى العمل من �أجل زيادة تقارب الأفكار ،ف�إن الجهات المعنية الم�شاركة ت�ستثمر
يف المنتديات ال�سيا�ساتية العابرة للحدود الوطنية وفي �إيجاد من�صات جديدة لو�ضع �أطر للنقا�ش
ب�ش�أن التنمية البديلة وعلى نحو �أعم ،من �أجل الترويج لها باعتبارها خيار ًا يف جدول الأعمال
ال�سيا�ساتي الدولي .و�أخذت تظهر الآن "حا�ضنات معرفية" جديدة [ ،14ال�صفحة  ،]224يف
حين يخفت �صوت العامل الفاعل التقليدي ال�سائد يف جداول الأعمال (الواليات المتحدة) مع
ن�شوء تحالف جديد من الجهات الفاعلة ذات الأفكار المتماثلة حول مفهوم �أ�سا�سي جديد معاد
تكييفه للتنمية البديلة .وقد ُبذلت جهود ترمي �إلى تو�سيع قاعدة دعم التنمية البديلة باعتبارها
"خيار ًا ها ًّما ومجدي ًا وقاب ًال لال�ستدامة" [ ،68الفقرة  .]2وانطالق ًا من ذلك المنظور ،ثمة
�أهمية الختبار و�ضع �أداة �سيا�ساتية مثل المبادئ الإر�شادية بهدف اعتمادها من جانب الجمعية
العامة ،فهي قادرة على منحها �شرعية �سيا�سية وموثوقية .وتتيح قاعدة �إ�ضفاء الطابع الدولي
على المناق�شات ال�سيا�ساتية الداخلية لدى �أو�ساط الجهات الإنمائية المعنية وو�ضعها يف بيئة
�أفرقة العمل الأكثر مرونة ،التي نظمت ب�إدارة معهد ت�شاتهام هاو�س� ،إمكانية حرية التعبير.
وربما �ساهمت �أي�ض ًا يف تبديد مقاومة "الجهات المعنية الجديدة" المحتملة )21(،مثل ممثلي
ال�صين وم�صر وغواتيماال والهند واليابان والمغرب واالتحاد الرو�سي ،للم�شاركة يف مثل هذه
المناق�شات �إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين.
()

وحر�ص الم�شاركون يف �أفرقة خبراء التنمية البديلة على عر�ض �أفكارهم مبا�شرة يف دوائر
تقرير ال�سيا�سات الرفيعة الم�ستوى( )22و�ضمان �إدراج ق�ضية التنمية البديلة يف مو�ضع جيد يف
جدول �أعمال دورة الجمعية العامة اال�ستثنائية .ونظمت يف عام � 2014أربعة اجتماعات مختلفة
حول هذا المو�ضوع المحوري؛ واتخذت بلدان مثل �ألمانيا وبيرو وتايلند وكولومبيا مواقف را�سخة
()

()21على �سبيل املثال ،امل�ؤمتر الدويل الثاين ب�ش�أن التنمية البديلة ،الذي جمع ما ال يقل عن  100م�شارك من
 28بلد ًا و 11منظمة لإجراء زيارات ميدانية ،وما ال يقل عن  240م�شارك ًا من  44بلد ًا و 18منظمة للم�شاركة يف امل�ؤمتر
الرفيع امل�ستوى.
املخدرات لكي تنظر فيها.
()22عر�ضت الوثائق اخلتامية ال�صادرة عن االجتماعات على جلنة ِّ
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لتعزيز فكرة �إدراج اجتماع مائدة م�ستديرة موا�ضيعي حول التنمية البديلة يف جدول الأعمال؛
المخدرات العالمي بدعم من مكتب الأمم
و�صيغت ورقات موقف ومن�شورات بارزة مثل تقرير
ِّ
المخدرات
بالمخدرات والجريمة ل�ضمان ا�ستنارة المناق�شات يف �إطار لجنة
المتحدة المعني
ِّ
ِّ
والدورة اال�ستثنائية للجمعية العامة .وبذلت على امتداد تلك العملية جهود كبيرة بهدف ربط
مناق�شة التنمية البديلة بخطة التنمية الأو�سع .وبالتالي ،ناق�ش اجتماع فريق الخبراء الذي عقده
المخدرات والجريمة مع وزارة التعاون االقت�صادي والتنمية يف الحكومة االتحادية ب�ألمانيا
مكتب
ِّ
يف ت�شرين الثاني/نوفمبر  2014مو�ضوع التنمية البديلة يف �إطار التح�ضير للدورة اال�ستثنائية
للجمعية العامة والمداولة ب�ش�أن ما بعد الأهداف الإنمائية للألفية .و�أن�ش�أت الوكالة الألمانية
المخدرات و�سيا�سات
للتعاون الدولي ،نيابة عن الوزارة� ،أول �شراكة عالمية ب�ش�أن �سيا�سات
ِّ
الموجهة نحو التنمية والم�ستندة للأدلة
المخدرات
التنمية من �أجل تح�سين نهوج �سيا�سات
ِّ
َّ
المخدرات.
العلمية ودعم الحوار الحكومي الدولي ب�ش�أن �سيا�سات
ِّ
بعبارة �أخرى ،يمكن القول ب�أنه من خالل مختلف �أ�شكال التعبئة جرى ،اال�ستماع للآراء
المتعار�ضة ب�ش�أن التنمية البديلة وا�ستعرا�ضها ومناق�شتها ،واختير �أخير ًا بع�ض تلك الآراء
من �أجل �إدراجها يف مفهوم �أكثر �إثراء و�أف�ضل تكييف ًا للتنمية البديلة ،تم تج�سيده �أو ًال يف
�أداة �سيا�ساتية ،وهي المبادئ الإر�شادية ،ثم يف وثيقة �سيا�سية ،وهي الوثيقة الختامية للدورة
اال�ستثنائية الثالثين للجمعية العامة .وتم التركيز بو�ضوح �أكبر على الأبعاد االقت�صادية
المخدرة غير الم�شروعة ،يف حين حدد الموقع ال�سيا�سي للتنمية
واالجتماعية لزراعة النباتات
ِّ
التوجه ومتوازنة لمراقبة
البديلة كعن�صر مركزي من عنا�صر "�سيا�سة م�ستدامة وتنموية
ّ
المخدرات" بغية "�إدماجها يف الم�سار الرئي�سي" يف ا�ستراتيجيات التنمية على مختلف
ِّ
الم�ستويات [ ،1الفقرة  .]7وقامت مجموعة من �شتى الجهات الفاعلة التي ت�شمل الوكاالت
الإنمائية والخبراء والم�ؤ�س�سات الحكومية العاملة على �صعيد البلدان يف مجال التنمية البديلة
بتعزيز مواردها الداخلية ال�ستيعاب الأفكار الجديدة وتح�سين قدراتها على تبيان "نموذج �آخر
المخدرات باعتباره
ممكن للتنمية البديلة" و�إمكانية �إدراجه يف �إطار مناق�شة �أو�سع ل�سيا�سات
ِّ
"ح ًال مجدي ًا ومتوازن ًا"" .وتم تجديد الزخم ال�سيا�سي" حول مفهوم ُيتوخى منه تجاوز الفهم
المخدرات.
ال�ضيق ل�سيا�سات مراقبة
ِّ
وهناك بالتالي م�ؤ�شرات على �أن الدورة اال�ستثنائية للجمعية العامة وفرت بيئة م�ؤاتية
لل�شروع يف "عملية ا�ستيعاب" )23(،مع الجهات المعنية التي تعمل من �أجل التو�صل �إلى �إطار
معياري جديد للتنمية البديلة .وذلك لأن المبادئ الإر�شادية وااللتزامات التي تم التفاو�ض
ب�ش�أنها واعتمادها من قبل الجمعية العامة يف دورتها اال�ستثنائية حددت بو�ضوح �أكبر العنا�صر
الرئي�سية لهذا المفهوم وقيوده ،بحيث �أتيح ا�ستيعاب �آراء متباعدة جذر ًّيا يف �إدراك مفاهيمي
()

(�)23أي �أنها عملية يتاح من خاللها للجهات املعنية �صاحبة امل�صلحة "�إجراء تنقيح تدريجي ملفاهيم متنوعة
و�إثراء تلك املفاهيم و�إدامتها عن طريق الإدماج املنتظم لأفكار متعمقة �أخرى ومنظورات انتقادية يف النموذج ال�سائد"
[ ،14ال�صفحة  .]215والناجت هو تكييف و�إثراء مفهوم �شامل وحتقيق ا�ستقراره حول مبادئ وقيم م�شرتكة وحمايته
مبرور الوقت من االنتقاد املعار�ض الأ�سا�سي.
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م�شترك ولم يعد ممكنا رف�ض م�صطلح "التنمية البديلة" كعالمة خاوية ،كما كان عليه الحال
يف ال�سابق .ويبدو �أن مو�ضع الرهان انتقل الآن نحو تعزيز التنمية البديلة و�إدامتها باعتبارها
فئة �سيا�ساتية موثوقة ،يرتكز تحديدها على مبادئ جوهرية م�شتركة .ولم تعد الم�س�ألة الآن
م�س�ألة حماية التنمية البديلة من جميع االنتقادات ،و�إنما م�س�ألة تر�سيخ مفهوم لم يتح �إدراجه
يف �إطار م�شترك �إ َّال بعد عناء كبير.
واالتجاه الراهن الآن هو ا�ستخدام مفهوم التنمية البديلة ،الذي �شكل �سابق ًا �أداة لخليط
المخدرات .ويحاول
المخدرات ،كمدخل لنهج تنموي التوجه ل�سيا�سات
من �سيا�سات مكافحة
ِّ
ِّ
�أ�صحاب الم�صلحة المعنيين بالتنمية البديلة اتباع ا�ستراتيجيات مختلفة لربط تدخالت التنمية
المخدرات ،ويجري
البديلة برباط �أمتن بالنهج الأو�سع للتنمية الم�ستدامة يف الت�صدي لم�شكلة
ِّ
�إيجاد من�صات جديدة لحفز �إتاحة الفر�ص .فقد �أن�شئت ،على �سبيل المثال ،مختبرات ابتكارية
المخدرات و�سيا�سات التنمية ومجمع الأفكار لدى
بمبادرة من ال�شراكة العالمية ب�ش�أن �سيا�سات
ِّ
مدر�سة لندن للعلوم االقت�صادية( )24بغية ت�صميم �شراكات فكرية فيما بين االخت�صا�صيين
المخدرات ،والأكاديميين وخبراء
الممار�سين العاملين يف ال��وك��االت الحكومية لمكافحة
ِّ
التعاون الإنمائي من المنظمات غير الحكومية المتعددة الأطراف بهدف التو�صل ال�ستخدام
المخدرات و�سيا�سات التنمية .ويجري الآن تطوير تفكير
عملي للروابط القائمة بين �سيا�سات
ِّ
جديد ب�ش�أن الأ�سلوب الممكن لتو�سيع مفهوم التنمية البديلة لي�شمل مجاالت تطبيقية جديدة،
مثل البيئات الح�ضرية ،ح�سبما �أ�شار �إليه الم�شاركون يف اجتماع المائدة الم�ستديرة ب�ش�أن
التنمية البديلة الذي نظم �أثناء الدورة اال�ستثنائية للجمعية العامة .وتعمل ال�شراكة العالمية
المخدرات الدولية التي تركز على
�أي�ض ًا على تعزيز قاعدة الأدلة والقاعدة العلمية ل�سيا�سات
ِّ
التنمية ،و�إعادة التفكير يف الروابط القائمة بين زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة والتحديات
الإنمائية (مثل تغير المناخ) ،و�إمكانية و�ضع خطة لموارد هذه الحافظة الجديدة .وقد �أثبت
بالمخدرات والجريمة قدرته على ا�ستيعاب الأفكار الجديدة؛ فهو
مكتب الأمم المتحدة المعني
ِّ
المخدرات ،ومن خالل
ي�ضطلع بدور قيادي يف �إعادة تن�شيط الآراء التقليدية ب�ش�أن �سيا�سات
ِّ
معالجة تقرير
المخدرات العالمية
المخدرات العالمي المتكررة للروابط الكائنة بين م�شكلة
ِّ
ِّ
والتنمية الم�ستدامة.
()

غير �أنه لي�س هناك �سوى �أدلة �ضئيلة على �أن ر�ؤية التنمية البديلة كمدخل ممكن لبناء
المخدرات هي ر�ؤية م�شتركة تتجاوز �إطار مجموعة
�سيا�سة عامة تنموية التوجه �أو�سع نطاق ًا ب�ش�أن
ِّ
الجهات الفاعلة المت�شابهة الأفكار على هذا النحو .وهنا مو�ضع النقا�ش .ف�إن بع�ض الأ�شخا�ص
الذين جرت مقابالت معهم ي�ؤكدون �أن مجتمع �سيا�سات
المخدرات "لم يكن ا�ستباق ًّيا بما فيه
ِّ
الكفاية للو�صول �إلى االخت�صا�صيين الممار�سين يف مجال التنمية" و�أنهم "ت�أخروا يف الم�شاركة
المخدرات يف �إطار مناق�شات خطة التنمية
يف مناق�شة ما بعد عام  ."2015وقد �أُخذت م�س�ألة
ِّ
()24نظم خمتربان ابتكاريان جديدان ،يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  2016و�شباط/فرباير  ،2017يف حماولة لتج�سيد
نتائج الدورة اال�ستثنائية الثالثني للجمعية العامة يف تفكري عملي .وقد �أعد هذا املختربان بهدف �إجراء اختبار عملي
املخدرات يف �سياق �شتى املنتديات.
للأفكار التي طورت بطريقة جماعية و�إدراجها يف اخلطابات الدولية ل�سيا�سات ِّ

ن�شرة املخدِّ رات ،املجلد احلادي وال�ستون2017 ،

36

لما بعد عام  2015يف االعتبار على نحو جيد ن�سب ًّيا يف وثيقة ال�سيا�سات الرئي�سية التي اتخذت
�إطار ًا لأهداف التنمية الم�ستدامة؛( )25ولكن غياب االلتزام بالعمل الم�شترك بين القطاعات يبدو
المخدرات التي جرى تطويرها يف �سياق تلك الأهداف .والطريقة المتبعة
وا�ضح ًا يف الر�ؤية ب�ش�أن
ِّ
يف �إدماج هذه الم�س�ألة يف الهدف �"( 3ضمان تمتع الجميع ب�أنماط عي�ش �صحية وبالرفاهية
يف جميع الأعمار") ،والغاية  5-3من �أهداف التنمية الم�ستدامة ("تعزيز الوقاية من �إ�ساءة
ا�ستعمال المواد ،بما ي�شمل تعاطي مواد الإدم��ان وتناول الكحول على نحو ي�ضر بال�صحة،
وعالج ذلك") ،وب�شكل غير مبا�شر يف الهدف "( 16الت�شجيع على �إقامة مجتمعات م�سالمة
ال يهم�ش فيها �أحد من �أجل تحقيق التنمية الم�ستدامة") ،والغاية  4-16من �أهداف التنمية
الم�ستدامة ("الحد بقدر كبير من التدفقات غير الم�شروعة للأموال والأ�سلحة ،وتعزيز ا�سترداد
الأ�صول الم�سروقة و�إعادتها ومكافحة جميع �أ�شكال الجريمة المنظمة ،بحلول عام ،)"2030
هي طريقة يتبدى فيها تف�سير ازدواجي قديم العهد (�إما الأمن وال�صحة ،و�إما العر�ض والطلب)
المخدرات ،والذي ي�سلم به الآن على نحو
عو�ضا عن كونه اعتبار ًا وا�ضح ًا لتعدد �أبعاد م�شكلة
ِّ
()26
�أف�ضل يف الف�صول ال�سبعة للوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة اال�ستثنائية.
()

()

ومع � َّأن الدورة اال�ستثنائية للجمعية العامة تزامنت يف توقيت مالئم مع خطة التنمية
الم�ستدامة لعام  ،2030ف�إن التفاعل بين الجهات الفاعلة يف مجال التنمية البديلة والجهات
الفاعلة يف �سيا�سات التنمية كان محدودا .وقد �أعرب بع�ض الأ�شخا�ص الذين جرت مقابالت
معهم عن �أ�سفهم لت�أثير ال�ضغوط الداخلية للأمم المتحدة على النقا�ش ال�سيا�ساتي ،وكذلك
لأن انتقاد التنمية البديلة �أ�صبح ه ّين ًا جدًّا ،بالنظر �إلى �أن المنتقدين المعار�ضين ال ي�أخذون
بالمخدرات .ولكن
يف الح�سبان كما ينبغي خ�صائ�ص التدخالت المنفذة يف المناطق المت�أثرة
ِّ
الجانبين كليهما قد بذال بالطبع جهودا هامة لتح�سين تبادل الآراء .فبالإ�ضافة �إلى الأن�شطة
المخدرات المذكور �آنفاً ،تناول برنامج الأمم المتحدة
المنظمة يف �إطار مجتمع �سيا�سات
ِّ
المخدرات ال�سابقتين
الإنمائي ،على �سبيل المثال ،هذه الم�س�ألة ،حيث �شارك يف دورتي لجنة
ِّ
و�ساهم يف �إعداد الوثيقة الختامية للدورة اال�ستثنائية للجمعية العامة [ ،]10يف حين اندمجت
منظمات المجتمع المدني ب�شكل جيد يف الأفرقة العاملة المجتمعية .غير � َّأن المنتديات
وال�شبكات المعرفية القائمة لم ت�شارك على نحو كامل )27(.ورغم وجود بع�ض الأدلة على تجدد
()

()25على �سبيل املثال ،تقرير فريق العمل التابع ملنظومة الأمم املتحدة ب�ش�أن جدول �أعمال الأمم املتحدة الإمنائي
ملا بعد عام  ،2015املعنون "امل�ستقبل الذي نريد للجميع" ،والذي ي�سلم بالأبعاد الأربعة للأهداف الإمنائية للألفية
(التنمية االجتماعية ال�شاملة للجميع؛ والتنمية االقت�صادية ال�شاملة للجميع؛ واال�ستدامة البيئية؛ وال�سالم والأمن)،
باملخدرات ينبغي �أن تدرج يف �صميم جدول الأعمال.
ويقر ب�أن اجلرائم املت�صلة
ِّ
املخدرات العاملية (من حيث العر�ض
م�شكلة
أن
�
ب�ش
الثنائية
القراءة
عن
بحزم
اخلتامية
()26تتخلى الوثيقة
ِّ
والطلب) وتورد يف ف�صولها ال�سبعة تفا�صيل الأوجه املتعددة لهذه امل�شكلة والتبعات التي تنطوي عليها فيما يخ�ص
املخدرات.
�سيا�سات ِّ
()27على �سبيل املثال� ،شاركت ب�ضع منظمات فقط من بني املنظمات العاملة يف جمال التنمية ،وخ�صو�ص ًا
منظمات املجتمع املدين التي تطور خربات يف هذه امل�س�ألة ،يف ح�ضور �أحداث التنمية البديلة �أو الأحداث التي تنظمها
ضال عن �أن املحادثات غري الر�سمية التي �أجريت مع اجلهات الفاعلة من �أو�ساط التنمية
املخدرات .وذلك ف� ً
جلنة ِّ
املخدرات والتنمية نفذت خارج نطاق تلك الأو�ساط.
البديلة �أكدت عدم علمها بوجود درا�سات حول ِّ
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المخدرات ،ف�إن القلة فقط تبدي التزامها الكامل بفكرة التنمية
اهتمام �أو�ساط التنمية بم�س�ألة
ِّ
مف�ضل.
البديلة كمدخل َّ
وما هو مرئي �أن��ه يجري ر�سم مخطط �أول��ي بالفعل و�إنْ كان على ا�ستحياء ،لر�ؤية
المخدرات العالمية .و�إلى جانب �سل�سلة طويلة من
�أو�سع لنهج تنموي يف الت�صدي لم�شكلة
ِّ
المخدرات يف محور اهتمامات
النقا�شات الدولية الرفيعة الم�ستوى( )28التي و�ضعت م�شكلة
ِّ
التعاون الإنمائي ،ن�ش�أت مجموعة من الجهات الفاعلة من المجتمع الإنمائي— ُيذكر منها ب�صفة
خا�صة ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،و�أفراد من منتديات ال�سيا�سات العامة لمنظمة
التعاون والتنمية يف الميدان االقت�صادي )29(،و�أكاديميون [ ]71-70وخبراء من منظمات المجتمع
المدني ،مثل م�ؤ�س�سات المجتمع المفتوح [ ،]73ورابطة المعونة الم�سيحية [ ،]74ومنظمة
العمل يف مجال ال�صحة والفقر [ ،]75والمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
المخدرات غير الم�شروعة على التنمية وكيفية "معالجة الأبعاد
الوطنية [ُ ،]75عنيت با�ستك�شاف
ِّ
المخدرات" [ ]77وظاهرة الجريمة المنظمة ،وكيفية تطوير القيا�سات
الإنمائية ل�سيا�سات
ِّ
المنا�سبة .وكانت هناك مقترحات متنوعة ب�ش�أن كيفية التطبيق العملي للروابط بين �أهداف
المخدرات ،بما يف ذلك معالجة الأ�سباب الجذرية القت�صاد
التنمية الم�ستدامة و�سيا�سات
ِّ
المخدرات غير الم�شروعة (الذي يرتبط غالب ًا بالفقر وغياب الفر�ص) ،مع و�ضع �سيا�سات
ِّ
م�صممة وفق ًا لل�سياقات الخا�صة محورها النا�س وت�ستند �إلى حقوق
نهوج
على
بناء
رات
المخد
ِّ
ً
َّ
الإن�سان ،وااللتزام بتعزيز الحوكمة الجيدة و�سيادة القانون من �أجل التنمية .وترمي هذه
الخيارات �إلى تي�سير "و�ضع تعريف يف الم�ستقبل �أكثر مالءمة لأغرا�ض وتوازن هياكل التن�سيق
بالمخدرات يف �إطار الأمم المتحدة ،و�إلى ا�ستجابة �أ�شمل
بين الوكاالت ب�ش�أن الم�سائل المت�صلة
ِّ
و�أكثر تما�سكا على �صعيد المنظومة ال�شامل" [.]77
()

()

و�إذا ما كان الو�سطان المعنيان بهذه الممار�سة يفكران كالهما ب�سيناريوهات ذات �صلة
بع�ضها ببع�ض ،فال يبدو �أنهما ي�صوغان م�سودتها على ال�صفحة نف�سها؛ بل �إن المرء قد يالحظ
حد ما ولكنها متوازية يف الأكثر .وحيث � َّإن مفهوم التنمية البديلة قد
ديناميات متوا�شجة �إلى ٍ
�أُعيد ت�أطيره بطريقة �أكثر توازن ًا وجرى ت�صوره بو�صفه مكون ًا �أ�سا�س ًّيا لنهج تنموي �أو�سع نطاق ًا
المخدرات ،فال يزال هناك قدر غير ي�سير من انعدام اليقين ،على الرغم من وجود
يف �سيا�سة
ِّ
المخدرات.
فر�ص وا�ضحة ،فيما يتعلق بمدى ر�سو هذا المفهوم يف جدول �أعمال تنموي ب�ش�أن
ِّ
()28حيث كان ُيبا�شر النقا�ش حول م�ستقبل �إطار التنمية ملا بعد العام � ،2015ش َّدد عدد من قادة الأمم املتحدة
املخدرات جزء ًا من جدول �أعمال وا�سع النطاق ب�ش�أن التنمية .وعلى �سبيل املثال ،ذكر الأمني
على �أهمية اعتبار ق�ضية ِّ
املخدرات يجب �أن ي�سريا جنب ًا
مكافحة
على
والعمل
ألفية
ل
ل
إمنائية
ل
ا
أهداف
ل
ا
بلوغ
�صوب
العام بان كي-مون �أن العمل
ِّ
ً
املخدرات واجلرمية  -خطر
"
مو�ضوع
حول
ا
ي
موا�ضيع
ا
نقا�ش
العامة
اجلمعية
عقدت
،2012
�إىل جنب [ .]69ويف عام
ًّ
ِّ
يهدد التنمية".
()29على �سبيل املثال ،عالج فريق العمل املعني مبكافحة الف�ساد التابع ل�شبكة احلوكمة التابعة للجنة امل�ساعدة
املخدرات يف عدد من اجتماعاته املنتظمة يف الفرتة
الإمنائية لدى منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي م�س�ألة ِّ
 .2015-2013وعر�ض خرباء من اجلهات املانحة واملجتمع املدين ،وبخا�صة رابطة املعونة امل�سيحية واملبادرة العاملية
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية منظوراتهم وتقييماتهم ب�ش�أن هذه امل�س�ألة.
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المخدرات ،يظل ثمة عدم يقين ب�أن
فمن ناحية �أولى ،وباعتبار التجز�ؤ يف م�ضمار �سيا�سات
ِّ
المخدرات من �ش�أنه �أن يكون الطريقة يف التفاو�ض
التوجه ب�ش�أن
بناء جدول �أعمال تنموي ُّ
ِّ
على الم�ضي قُدم ًا يف هذا الم�سار .ومن ناحية ثانية ،يظل ثمة ت�سا�ؤالت مت�شككة فيما �إذا كان
�سيوجد �إرادة �سيا�سية وقدرات لدى الو�سطين كليهما من �أجل و�ضع جدول �أعمال م�شترك،
ضال لل�سير نحو تلك الغاية .وبالنظر �إلى
ناهيك عن تعيين مفهوم التنمية البديلة مدخ ًال مف� ً
�أوجه التباين بين الو�سطين من التكليف والموارد والنطاق ،و�إذا ما �أخذنا يف االعتبار التعقد
ال�شديد والخ�صو�صية يف بيئات العمل لدى الو�سطين الممار�سين ،ف�إن ال�س�ؤال عما تنطوي عليه
هذه الديناميات من م�ؤثرات بالن�سبة �إلى االتجاهات يف الم�ستقبل يف ميدان التنمية البديلة
يظل الآن مفتوح ًا للمناق�شة.

اال�ستنتاجات :نحو التنمية البديلة باعتبارها �أداة لنهج تنموي يف الت�صدي
لم�شكلة المخ ِّدرات
توخت هذه المقالة �إلقاء نظرة �شاملة على الخالفات المفاهيمية حول التنمية البديلة ثم تحديد
فر�ص التنمية البديلة ومواطن �ضعفها يف الفترة لما بعد عام  2015وما بعد الدورة اال�ستثنائية
ومتعرجاً ،يرتبط على
الثالثين للجمعية العامة .وقد اتّبع مفهوم التنمية البديلة م�سار ًا م�ضطرب ًا ِّ
نحو وثيق بطريقة تف�سير الجهات الفاعلة يف مجال ال�سيا�سات للتوازن بين جهود التنمية وجهود
الأمن المتر�سخة يف المنطلقات النظرية ب�ش�أن التنمية البديلة .وقد �أدت عمليات الترقيع التي
حولت التطبيع الأولي للتنمية البديلة �إلى مفهوم مر َّقع �إلى �صعوبة تن�سيقه على نحو متجان�س
من جانب �أ�صحاب الم�صلحة يتمحور حول معرفة م�شتركة ،و�إلى جعل المفهوم �أكثر عر�ض ًة
لالنتقادات .وعلى الرغم من الإمكانيات النظرية والدعوات الأولية ب�ش�أن �إيجاد روابط �أمتن بين
المخدرات و�سيا�سات التنمية ،كافح مفهوم التنمية البديلة مديد ًا لكي يكت�سب قبو ًال
�سيا�سات
ِّ
المخدرات و�أو�ساط المعنيين بالتعاون
باعتباره �أر�ضية م�شتركة يف �أو�ساط المعنيين ب�سيا�سات
ِّ
الإنمائي .كما � َّأن �ضعف قاعدته المعرفية وغياب المن�صات التنظيمية ال�صحيحة كانا عاملين
�أ�سهما يف �ضياع المزيد من الفر�ص "لكي ي�صبح مفهوم ًا �شائع ًا".
ومع ذلك ،ف�إن الت�شكيل ال�سيا�ساتي المعا�صر الذي يتمحور حول التنمية البديلة يب ّين
بجالء تجدد الأفكار والجهود .وفي ظل البيئة التمكينية للنقا�شات ال�سيا�ساتية الطموحة التي
دارت يف الدورة اال�ستثنائية للجمعية العامة ب�ش�أن �أهداف التنمية الم�ستدامة ،ن�ش�أت قيادة
جديدة ب�ش�أن التنمية البديلة ،م�ستثمرة الموارد ال�سيا�سية والتقنية لحفز مجموعة من �أ�صحاب
الم�صلحة غير المتجان�سين على الإعراب عن �آرائهم واختالفاتهم .ولوحظ بي�سر م�سار عملية
جارية يف تقارب الأفكار وا�ستيعابها� ،أُتيح من خاللها �إعادة �إحياء مفهوم التنمية البديلة.
وعلى الرغم من ا�ستمرار وجود بع�ض االختالفات ،فقد تح�سن توازن المفهوم من خالل بناء
�إطار معياري جديد ذي مبادئ وقيم م�شتركة �ساعد على ت�ضا�ؤل مخاطر المعار�ضة الأ�سا�سية
بمرور الوقت.
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وقد و�صل مفهوم التنمية البديلة الآن �إلى مفترق طرق؛ واليوم يكاد يت�أكد وجود ف�سحة
المخدرات .وتجددت الطموحات نحو ف�صل مفهوم
�سيا�سية لن�شوء م�شهد �أو�سع ل�سيا�سات
ِّ
المخدرات ولكي يتجاوز كونه مجرد
التنمية البديلة عن ال�صورة المرقعة ال�سابقة لمكافحة
ِّ
المخدرات ،في�صبح مدخ ًال �سيا�سات ًّيا مجدي ًا لجلب خيارات
�أداة لخليط من �سيا�سات مكافحة
ِّ
بالمخدرات .ولكن ترجيح كفة الميزان ل�صالح مكونات
التنمية البديلة �إلى المناطق المت�أثرة
ِّ
هذا المفهوم الخا�صة بالتنمية الم�ستدامة له تبعات حرجة ال يمكن تجاهلها� .أوالً� ،إن جعل
التنمية البديلة فئة �سيا�ساتية مقبولة دول ًّيا يتوخى �إدماجها يف نهج �إنمائي �أو�سع يف الت�صدي
المخدرات يختلف عن تحويل المفهوم �إلى خيار �شامل لجوانب مختلفة من �أجل �إدخال
لم�شكلة
ِّ
المخدرات .و�إذا كانت التنمية البديلة مفرطة يف الطموح ،ف�إنها يمكن �أن
التنمية يف �سيا�سات
ِّ
تف�ضي �إلى �إف�ساد طبيعة المفهوم �أو ت�شتته .ونظر ًا �إلى �ش َّدة تعقد بيئات تطبيق التنمية البديلة،
وكذلك �إلى النطاق ال�ضيق ن�سب ًّيا لتمويل حافظة البرامج والم�شاريع ،ف�إن االدعاء بقدرة برامج
التنمية البديلة على تحقيق �أهداف التعاون الإنمائي نف�سها �سيكون ادعاء غير واقعي ،كما تبين
من محاوالت �سابقة.
وعلى الرغم من حدود تقييدية انطوت عليها الدورة اال�ستثنائية للجمعية العامة ،ف�إنها كانت
جديرة با�ستهالل دورة زمنية جديدة لتح�سين ال�سيا�سات العامة وتجديدها .ويبدو �أن ثمة فر�صة
ليتبو�أ موقع ًا جديد ًا يقع يف منت�صف الطريق بين
جديدة باتت متاحة لمفهوم التنمية البديلة َّ
المخدرات وال�سيا�سات الإنمائية .والآن ،لكي يكون هذا المفهوم للغر�ض المتوخى
�سيا�سات مكافحة
ِّ
المخدرات ،وعو�ض ًا عن كونه عن�صر ًا
منه بما يتجاوز حدود الو�سيلة المنعزلة ل�سيا�سات مكافحة
ِّ
المخدرات ،يلزم ا�ستيعاب الأخطاء
مكون ًا من عنا�صر النهج الإنمائي الأو�سع يف الت�صدي لم�شكلة
ِّ
ال�سابقة ور�سم خطوط عملياتية جديدة لكي ال تتداخل البرامج بل تحقق التقارب فيما بينها يف
موجهة نحو التنمية للمناطق المت�أثرة .ويمكن ت�صميم هذه اال�ستراتيجية
�سياق ا�ستراتيجية جديدة َّ
من �أجل تجاوز حدود التنمية البديلة ،وتطبيق ا�ستجابات �إنمائية �شاملة على جميع مجاالت تدخل
المخدرات (على �سبيل المثال ،التدخالت الم�ستندة
المخدرات ،بما يف ذلك ا�ستهالك
�سيا�سات
ِّ
ِّ
بالمخدرات (مث ًال
�إلى حقوق الإن�سان الرامية �إلى تح�سين الو�صول �إلى العالج والوقاية) واالتجار
ِّ
الفر�ص االقت�صادية والتثقيف) .وفي اللحظة الراهنة ،ربما كانت هذه الر�ؤية مح�ض وهم؛ ولكنْ
مع ذلك ،لو �أمكن الآن الأخذ بمفهوم التنمية البديلة بو�صفه مك ِّون ًا جوهر ًّيا ل�سيا�سات مكافحة
المخدرات المتوازنة والموجهة نحو التنمية الم�ستدامة ،ف�إن المالحظات الختامية التالية يمكن
ِّ
�أن تفيد يف ال�سعي �إلى فتح باب الحوار ب�ش�أن اتجاهات الم�ستقبل:
�  -1إن موا�صلة �سد فجوة المعرفة ب�ش�أن التنمية البديلة من �ش�أنها �أن تو�سع بناء
م�صداقية المفهوم .كما � َّأن وجود قيا�سات متعددة الأبعاد ،وبحوث ابتكارية،
وتقييمات م�ستقلة نظامية للتدخالت المعنية بالتنمية البديلة من �ش�أنه �أن ي�ساعد
على تعيين مدى �إمكانية ترجمة المفهوم الجديد �إلى ممار�سة عملية ،وتنفيذه على
المخدرات مع الأهداف الإنمائية
نحو واف بالغر�ض ،وتن�سيق �أهداف مكافحة
ِّ
ال�شاملة .و� َّإن �إطار ر�صد خطة التنمية الم�ستدامة يتيح فر�صة جيدة لإن�شاء نظام

40

ن�شرة املخدِّ رات ،املجلد احلادي وال�ستون2017 ،

م�ؤ�شرات �أكثر توازن ًا من �أجل ا�ستعرا�ض نجاح التدخالت المعنية بالتنمية البديلة
توجه ًا نحو التنمية.
و�إر�سائها يف �صميم �أ�سا�س منطقي �أكثر ُّ
للمخدرات والتنمية يف �شكل فريق عامل
� 	-2إن �إيجاد "من�صة تنظيمية" محددة
ِّ
مفتوح الع�ضوية �أو فريق خبراء م�ستقل يجمع الخبراء واالخت�صا�صيين الممار�سين
المخدرات والتنمية من �ش�أنه �أن يي�سر
من جميع فروع التخ�ص�ص يف ميداني
ِّ
الحوار ويتيح بيئة م�ؤاتية للتوفيق بين وجهات النظر المتعار�ضة حول التنمية
المخدرات والتنمية والتنمية البديلة .كما � َّأن المنظمات
البديلة وال�صالت بين
ِّ
المخدرات والتنمية يمكنها �أداء
المتعددة الأطراف الرئي�سية المتخ�ص�صة يف
ِّ
�أدوار محورية (ت�شمل يف جملة �أمور توفير البيئات الم�ؤ�س�سية ،والعمل بو�صفها
منتديات �سيا�ساتية ،وتن�سيق تنفيذ الأفكار الم�شتركة �أو �إدامة فعاليتها).
المخدرات والأو�ساط
 	-3يبدو �أن لتطوير وتعزيز �شراكة فكرية عبر �أو�ساط مكافحة
ِّ
الإنمائية ،بما يف ذلك المنظمات المتعددة الأطراف ،ووكاالت المعونة الإنمائية
المخدرات و�أي خبراء �آخرين من ذوي االهتمام� ،أهمية حا�سمة
و�أجهزة مكافحة
ِّ
يف دعم تو�سيع المعارف و�إيجاد بيئة لل�سيا�سات الم�شتركة الم�ستندة �إلى الأدلة
العلمية .وينبغي �أن ُيع َّد تدهور الأو��ض��اع يف الميدان من ناحية ،والم�شاركة
ال�سيا�سية يف تحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة من ناحية ثانية ،من الحوافز
الهامة يف هذا ال�صدد .ومن �ش�أن تح�سين التبادل �أن ي�ساعد �أي�ض ًا على تعزيز
ات�ساق ال�سيا�سات العامة وتر�شيد �آليات التمويل وا�ستغالل الموارد ال�شحيحة.
 	-4النظر يف �إمكانية تو�ضيح �أو تحديث تعريف التنمية البديلة يمكن �أنْ يكمل
الديناميات المع ّب�أة حتى الآن .ومع �أن �إبراز الخالفات الباقية علن ًا قد ي�ستغرق
وقت ًا ويثير مخاطر ،ف�إن القيام بعملية من هذا النحو من �ش�أنه �أن يطبع المفهوم
ح�سبما �أعيد ت�أطيره خالل ال�سنوات القليلة الما�ضية .كما � َّأن من �ش�أنها �أن تز ّود
الو�سط المعني بالتنمية البديلة بمرجع م�شترك يمكن تعبئته وجعله متجاوب ًا مع
ولكن
الو�سط التنموي .وال ريب يف �أن وقائع التنفيذ قد تختلف على �أر�ض الميدانَّ ،
محور التركيز والقيم الجوهرية يف التنمية البديلة يمكن �إعادة تبيانها ر�سم ًّيا
لكي ي�ؤ ِّكد المفهوم باعتباره مدخ ًال ممكن ًا لجلب خيارات التنمية الم�ستدامة
بالمخدرات .وال ب َّد من �أن ُين َّفذ برنامج التنمية البديلة
�إلى المناطق المت�أثرة
ِّ
"الجديدة" وفق ًا لمبادئ وقيم م َّتفق عليها ،و�أن يجعل وجهات النظر المتعار�ضة
تترا�صف مع مرور الزمن .ومن ثم ف�إن افتتاح عملية اال�ستعرا�ض يف عام 2019
يمكن �أن يتيح فر�صة لبلوغ هذه الغاية.
  -5يبقى الو�ضوح والواقعية مع ًا ب�ش�أن �إمكانات التنمية البديلة عام ًال �أ�سا�س ًّيا .والتنمية
المخدرات.
البديلة ال يمكن �أن تحل محل �إمكانية و�ضع جدول �أعمال �إنمائي ب�ش�أن
ِّ
وبتعبير �أكثر جر�أة ،ال يمكن "للتنمية البديلة" �أن تكون "تنمية" �إذا ما تجاهلت
تعقد �سيا�سات التنمية الم�ستدامة .فلكل التجارب والخبرات قيمتها وفي الإمكان
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ا�ستكمالها ،يف حين ال ت�ؤدي اال�ستعا�ضة عن جدول �أعمال بجدول �أعمال �آخر
�سوى �إلى نتائج �سلبية .والتنمية البديلة ،يف �آخر المطاف ،لي�ست مفاهيم وتعاريف
فح�سب :فهي بالدرجة الأول��ى برمجة تتعلق بالتنمية يف �سياق بيئات م�شحونة
بالتحديات ،وذلك يعني �أنه عند وجود تداخل ،ينبغي �أن تكون هناك �أي�ضا قدرة
وخبرات وموارد كافية من كال الو�سطين المعنيين من �أجل دعم تنفيذ الم�شاريع
والبرامج .وانطالق ًا من هذا المنظور ،يمكن ت�صور التنمية البديلة كعن�صر من
المخدرات (مع منهجية محددة ،و�أدوات
عنا�صر ا�ستراتيجية �إنمائية �أو�سع ب�ش�أن
ِّ
تقييم ،وتوجيهات للم�شاريع وبنود للميزانية) ،وهي توفر �أ�سا�س ًا لجهود التنمية
الم�ستدامة .ومع �أن ذلك قد يقت�ضي بناء نهج �إنمائي �أو�سع من النهج المخطط
المخدرات ،ف�إنه ال يعني �ضمن ًا �أن التنمية البديلة يمكن
حتى الآن ب�ش�أن م�شكلة
ِّ
تو�سيع �إطارها �إلى ما ال نهاية .غير � َّأن من �ش�أن ذلك �أن يتيح خبرة جديدة وخيارات
لت�شكيل ال�سيا�سات ،بالإ�ضافة �إلى �آليات ابتكارية للتمويل ،بما ي�شمل فر�ص الدخول
اال�ستثماري يف حافظة برامج وم�شاريع التعاون الإنمائي .كما �أ َّنه ،عالوة على ذلك،
لن يقلل من �أهمية التنمية البديلة �أو جودتها و�إنما �سي�ساعد ،عو�ض ًا عن ذلك ،يف
توفير منطلق ي�ستند �إلى �أدلة علمية و�إنهاء الخالفات المفاهيمية التي تعر�ضت
لها التنمية البديلة طويالً.
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الم�س�ؤولية الم�شتركة في مجال التنمية البديلة:
تح ّد �أخالقي
ك .زورو�-سان�شيز
�أ�ستاذ م�ساعد ،المركز المتعدد التخ�ص�صات لدرا�سات التنمية،
جامعة الأنديز
ج -كامينغا
زميل �أقدم ،المعهد الهولندي للعالقات الدولية في كلنغندال
وم�ست�شار ال�سيا�سات اال�ستراتيجية لأفغان�ستان� ،أوك�سفام نوفيب

خال�صة

المخدرات
من خالل التركيز على ال�صالت الموجودة بين الأخالقيات وم�شكلة
ِّ
غير الم�شروعة ،يبحث زورو�-سان�شيز وكامينغا في مفهوم الم�س�ؤولية الم�شتركة في
�سياق التنمية البديلة .وهما يتناوالن فكرة الم�س�ؤولية الم�شتركة من منظورين :الأول،
المخدرات العالمية؛ والثاني،
باعتبارها ا�ستجابة �أخالقية للتحدي النا�شئ عن م�شكلة
ِّ
باعتبارها تمثل االلتزام الذي يتعين على طائفة وا�سعة من الأطراف الفاعلة الوطنية
والدولية في مختلف المجاالت تقديمه كجزء من م�س�ؤوليتها االجتماعية ،على �أ�سا�س
تطبيق معايير قائمة على الأخالقيات .وبعد ذلك يجمع الكاتبان بين هذين المنظورين
ليبينا كيف � َّأن ممار�سة هذه الم�س�ؤولية ينبغي �أن تف�ضي اليوم �إلى �إقامة �شراكات
مع ًا ِّ
بين �أطراف فاعلة مختلفة على عدة م�ستويات .ولكي تكون التنمية البديلة فعالة،
تقدم تلك الأطراف الفاعلة التزامات م�شتركة محددة تتجاوز �سل�سلة �إنتاج
ينبغي �أن ِّ
المحا�صيل التي تح ُّل مح َّل المحا�صيل غير الم�شروعة ،وتلبي �أي�ض ًا احتياجات التنمية
الب�شرية للأ�شخا�ص ال�ضالعين في زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة والذين يعتمدون
على نحو مبا�شر �أو غير مبا�شر على الممار�سة الحقيقية والفعالة للم�س�ؤولية الم�شتركة.
كلمات رئي�سية :التنمية البديلة ،الأخالقيات ،التنمية الب�شرية ،الم�س�ؤولية الم�شتركة،
الم�س�ؤولية االجتماعية.

مق ِّدمة

ت�سعى هذه المقالة �إلى تحقيق هدف ذي �ش َّقين� :أوالً� ،أنْ تبين � َّأن التنمية البديلة ،باعتبارها
عملية تق�صد �إلى �إتاحة الفر�ص لبع�ض الفئات والمجتمعات المحلية الأ�شد فقر ًا و�ضعف ًا
المخدرات العالمية ،ت�ستتبع �ضمن ًا التزام ًا �أخالق ًّيا ينطوي على الم�س�ؤولية
والمت�ضررة من م�شكلة
ِّ
االجتماعية ل�سائر الأطراف الفاعلة الوطنية والدولية يف القطاعين العام والخا�ص ،الموجودة
�أو التي ينبغي �أن تكون موجودة يف الأرا�ضي التي ُتزرع فيها المحا�صيل غير الم�شروعة؛ وثان ًّيا،
تحدد عدة �سبل ل�ضمان ممار�سة هذه الم�س�ؤولية الم�شتركة.
�أنْ ِّ
49
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يحدد �أولها الروابط بين
وتحقيق ًا لهذه الغاية ،تحتوي هذه المقالة على ثالثة �أق�سامِّ :
الم�س�ؤولية االجتماعية ،باعتبارها مفهوم ًا �أخالق ًّيا ،والتنمية البديلة .ويبحث الثاني يف البيانات
الرئي�سية ال�صادرة عن الهيئات الدولية فيما يتعلق بممار�سة الأط��راف الفاعلة اجتماع ًّيا
المخدرات غير الم�شروعة؛ ويعيد الثالث الت�أكيد
لم�س�ؤوليتها الم�شتركة يف الت�صدي لم�شكلة
ِّ
على الحاجة �إلى التزام �أخالقي من جانب هذه الأطراف الفاعلة فيما يتعلق بالتنمية البديلة،
يعبر عنها ،مثالً ،من خالل ال�شراكات بين القطاعين
على �أ�سا�س الم�س�ؤولية الم�شتركة التي َّ
العام والخا�ص التي تف�ضي �إلى التزامات حقيقية لدى مختلف الأطراف الفاعلة داخل �سل�سلة
تقدم المقالة عدد ًا من التو�صيات الرامية �إلى تعزيز ممار�سة
الإنتاج وخارجها .وفي الختامِّ ،
الم�س�ؤولية الم�شتركة.

الأخالقيات والم�س�ؤولية الم�شتركة والتنمية البديلة

الم�س�ؤولية االجتماعية :تعبير �أخالقي عن ال�سلوك الب�شري
موجها للأن�شطة الب�شرية� ،أن يكون كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري
تقت�ضي الأخالقيات ،بو�صفها ِّ
م�س�ؤو ًال �أمام الآخرين عن � ِّأي فعل �أو تق�صير من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على �أ�شخا�ص �آخرين ب�شكل
�إيجابي �أو �سلبي .وهذا هو جوهر الم�س�ؤولية االجتماعية—التي ُتفهم يف كثير من الأحيان على
نحو �سطحي على �أنها تعني الم�شاركة يف الأن�شطة الخيرية—التي ت�صبح �أعظم كلما كانت
و�ضعية الأ�شخا�ص المت�أثرين غير م�ؤاتية وكلما زادت قوة و�سلطة الأ�شخا�ص �أو الكيانات الذين
يقومون بالأفعال المعنية �أو يق�صرون يف القيام بها .وعندما ي َّتخذ عدد من الأطراف قرارات �أو
ي�ضطلع ب�إجراءات يف هذا ال�صدد ،يتو َّقع من كل طرف فاعل �أن يتحمل ن�صيبه من الم�س�ؤولية،
ح�سب الدور الم�سند �إليه ودرجة ت�أثير م�شاركته .وفي مثل هذه الحاالت ،يتعلق الأمر بالم�س�ؤولية
الم�شتركة بين جميع الأطراف الفاعلة.
ولمفهوم الم�س�ؤولية االجتماعية ،عند فهمها على �أن�ه��ا ال �ت��زام ك��ل �شخ�ص تجاه
�إخوانه الب�شر ،ج��ذور عميقة ومتر�سخة يف التفكير الأخالقي الغربي ،تتمثل يف معتقدات
قدامى الفال�سفة الإغريق وفي التقاليد الدينية اليهودية والم�سيحية .ومع ذلك ،لم يبد�أ
الربط النظامي بين الفكرة القائلة ب�أن للب�شر م�س�ؤولية تجاه بع�ضهم البع�ض وبين مفاهيم
�أخ ��رى لها �أ�س�س مختلفة رغ��م �أن�ه��ا تت�سق م��ع ه��ذه الفكرة� ،إال ح��وال��ي منت�صف القرن
التا�سع ع�شر]1[ .
توجه �سلوك الب�شر
وقد �أخذت هذه النهوج الجديدة تجاه القواعد الأخالقية التي ينبغي �أن ِّ
كافة نحو بع�ضهم البع�ض ت�شكل تدريج ًّيا ت�صورات مختلفة لما ا�صطلح على ت�سميته يف اللغة
المعا�صرة "الم�س�ؤولية االجتماعية"؛ والقا�سم الم�شترك بين هذه الت�صورات هو ال�سلوك الذي
ال ي�سعى �إلى الإ�سهام يف تح�سين رفاه الأ�شخا�ص الآخرين فح�سب ،بل ي�سعى �أي�ضاً ،من منظور
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نظرية التطور الب�شري� ،إلى منحهم فر�ص ًا للتطوير الذاتي .وتميل ممار�سة هذه الم�س�ؤولية �إلى
التو�سع لت�شمل الأفراد وكذلك �أي�ضا المنظمات ك�أ�شخا�ص اعتباريين .ولكنْ  ،بدل التو�صل �إلى
توافق يف الآراء ب�ش�أن طبيعة �إدارة الم�س�ؤولية االجتماعية و�ضرورتها ونطاقها و�إدارتها ،ظهر
نقا�ش حاد ب�ش�أن هذا المو�ضوع ،مث ًال حول توقيت القيام بمحاوالت لتطبيق هذا المفهوم على
ال�شركات الر�أ�سمالية التي تهدف يف المقام الأول �إلى تعظيم �أرباحها .وثمة عن�صر �آخر �ضمن
هذا النقا�ش وهو رف�ض الم�ؤلفين الم�ؤثرين قبول فكرة تجاوز الم�س�ؤولية االجتماعية لالمتثال
()1
ال�صارم لقوانين ال�سوق.


و�إذا كان مقبو ًال �أن � َّأي قرار يتخذه الإن�سان ينطوي على درجة معينة من الحرية ،و�إذا
ُ�سلِّم ب� َّأن ال�سوق غالب ًا ما تخفق ،و�إذا ما نظر بعين االعتبار �إلى الو�ضع الم�ؤ�سف الذي تعي�ش فيه
غالبية الب�شر ،ي َّت�ضح ،كما يبين �أمارتيا �سين [ 2و ]3ومارثا نو�سباوم [َّ � ،]4أن ممار�سة الم�س�ؤولية
االجتماعية ت�ستلزم تجاوز القوانين الم�شار �إليها �آنفاً؛ علم ًا ب� َّأن الم�س�ؤولية االجتماعية ،ب�صرف
النظر عن طريقة تعريفها ،هي �ش�أن ينطبق �أي�ض ًا على الأفراد والمنظمات غير الربحية بل
وحتى على الدول.
وي�ستتبع ذلك � َّأن الم�س�ؤولية االجتماعية لمختلف الأطراف الفاعلة تنبثق مبا�شرة من
الأخالقيات :فالطرف الفاعل يكون م�س�ؤو ًال اجتماع ًّيا بقدر ما ت�ساهم قيمه ومواقفه و�سلوكه
يف تح�سين حاله وكذلك تح�سين حياة و�آفاق من هو على �صلة بهم .وتطبيق ًا لهذا المفهوم يف
الممار�سة العملية ،وتبع ًا القتراح من اللجنة الأوروبية [ ،]5من المقبول � َّأن الم�س�ؤولية االجتماعية
ت�ستلزم (�أ) منع الآثار ال�سلبية للأفعال والتخفيف منها وعك�س م�سارها و(ب) تعزيز �آثارها
الإيجابية وتعظيمها.
تو�سع النقا�ش حول نطاق م�س�ؤولية الأطراف الفاعلة اجتماع ًّيا لي�صل �إلى المجال
وقد َّ
الجيو�سيا�سي .فمنذ منت�صف القرن الع�شرين� ،س َّلط الكتاب والقادة ال�ضوء على الحاجة �إلى
تو�سيع نطاق هذه الم�س�ؤولية لي�شمل الأ�شخا�ص الذين يجدون �أنف�سهم يف بع�ض الأحيان ،رغم
�سوى تلقائ ًّيا
�إقامتهم خارج الوالية الق�ضائية لدولة ما بعينها ،يف ظروف ع�صيبة ال يمكن �أن ُت َّ
�سوى من خالل تعاون الدول الأخرى
�أو من جانب الدول التي ينتمون �إليها ،ولكن يمكن �أن ُت َّ
المزودة بموارد كافية �أو من جانب الأطراف الفاعلة من القطاع الخا�ص يف تلك الدول .ولذلك،
َّ
فهناك ميل �إلى قبول فكرة تجاوز الم�س�ؤولية الم�شتركة للحدود الوطنية من �أجل الت�صدي
لأو�ضاع ت�ؤثر يف نهاية المطاف على فئات الب�شر ب�صرف النظر عن موقعها الجغرافي �أو �صلتها
بدولة معينة ،كما يف الحالة على �سبيل المثال عندما يتعلق الأمر بالأ�شخا�ص المرتهنين لتعاطي
مواد الإدمان.

()1رمبا الأكرث ت�صريح ًا من بينهم ب�ش�أن مو�ضوع امل�س�ؤولية امل�شرتكة هو ميلتون فريدمان [.]6
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ولم يكن هناك �إجماع على هذا الموقف ،لأ�سباب نظرية و�أخرى عملية .فمن الناحية
النظرية ،عار�ضه بع�ض الكتاب من منظور فرداني ومن منظورات �أخرى مختلفة .فعلى �سبيل
المثال ،يعتقد ميلتون فريدمان � َّأن كل �شخ�ص م�س�ؤول ،من منظور فرداني ،عن حل م�شاكله
الخا�صة داخل �إطار دولة ما ،تنح�صر م�س�ؤوليتها يف حماية حياة قاطنيها و�سالمتهم البدنية
وممتلكاتهم .ومن ناحية �أخرى ،يحاجج جون راوولز يف كتابه "َّ � ]7[ "Theory of Justiceأن
هذه النظرية ينبغي �أن تنطبق على ال�صعيد الوطني ولي�س على ال�صعيد الدولي ،الذي ينبغي
�أن تنطبق عليه قيمة الت�ضامن .و�أما يف الممار�سة العملية ،فقد جرى الت�شكيك يف الم�س�ؤولية
الم�شتركة �إما لأن بع�ض الدول حاولت ا�ستخدام التعاون كو�سيلة للتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
لدول �أخرى� ،أو لأن بع�ض الجهات المتلقية للم�ساعدة تميل �إلى نقل الم�س�ؤولية ال�شخ�صية �إلى
العاملين يف مجال تقديم المعونة .وهذان ال�سلوكان يتناق�ضان مع القيم الأخالقية التي ينبغي
توجه ممار�سة الم�س�ؤولية االجتماعية على ال�صعيد الدولي.
�أن ِّ
وفي الم�ؤ َّلف الذي �أ�صدره �أمارتيا ِ�سن ب�ش�أن العدالة [ ]3وت�ضمن نقد ًا لراوولز ،يحاجج
ب� َّأن دعم تح�سين ظروف التنمية الب�شرية ل�سكان مختلف الدول لي�ست م�س�ألة تتعلق بالت�ضامن
فقط الذي ي�ضع المجتمعات المختلفة على م�ستويات غير مت�ساوية؛ بل يتعلق بالعدالة التي
ت�ضع جميع الب�شر على الم�ستوى نف�سه بحكم الكرامة المت�أ�صلة فيهم والتي تتطلب التزاما من
المجتمعات وحكومات الدول التي ترى �أنها متقدمة .ومن هذا المنطلق ،فهي م�س�ؤولة على نحو
جماعي مع �سائر الأطراف الفاعلة الوطنية والدولية وعبر الوطنية عن توفير الفر�ص لتي�سير
بناء القدرات يف �أو�ساط �سكان البلدان التي توجد لديها موارد �أقل .وفي عالم اليوم المت�سم
بعولمته ،ال يخلو قول �إدغار موران من الحقيقة ب� َّأن وحدة م�صير الب�شرية يف مواجهة الم�سائل
الم�شتركة المتعلقة بالحياة والموت ت�ستلزم انخراط الب�شر كافة يف �سيا�سة للب�شرية يف الم�ستقبل
[ ،8ال�صفحة  .]47وبناء عليه ،فالم�س�ؤولية الم�شتركة على ال�صعيد الدولي هي نتيجة الزمة
لمفهوم الم�س�ؤولية االجتماعية القائمة على الأخالقيات.

الم�س�ؤولية االجتماعية يف �سياق التنمية البديلة
على غرار الأن�شطة الب�شرية كلها ،تنطوي العملية التي �أ�صبحت ُتع َرف با�سم "مكافحة عر�ض
المخدرات غير الم�شروعة"( )2على تبعات �أخالقية ذات �أهمية خ�صو�صية يف هذا ال�سياق.
ِّ
تعر�ض للخطر
إنها
�
بل
فح�سب،
أفراد
ل
ا
من
العديد
حياة
تدمير
على
العملية
هذه
تقت�صر
وال
َّ


()2
املدمر ،مثل ذلك الذي �ساد �سابقاً� ،إىل
ينبغي �إعادة �صياغة هذه اجلملة ليتب َّدى فيها التحول من الو�ضع ِّ
املخدرات يف حد ذاتها ،بل لتزويد الأ�شخا�ص الذين �أ�صبحوا
الو�ضع الب َّناء ،الذي ِّ
يبي �أن الهدف املن�شود لي�س مكافحة ِّ
باملخدرات �أو ا�ستهالكها ب�أدوات توفر لهم فر�ص ًا لك�سر
�ضالعني ل�سبب �أو �آخر وب�شكل طوعي �أو غري طوعي يف االجتار
ِّ
م�سبب ًا ال�ستالب الفرد وم�صدرا ولال�ضطرابات االجتماعية .ولهذا ال�سبب ،لن
هذه احللقة ومنعها من �أن ت�صبح ِّ
املخدرات" �أو "مكافحة املحا�صيل
ت�ستخدم املراجع الواردة يف هذه املقالة التي تتطلع نحو امل�ستقبل عبارة "مكافحة ِّ
املخدرات� ،أو ت�شري بب�ساطة �إىل
غري امل�شروعة" ،ولكنها �ست�شري �إىل ال�سعي �إىل �إن�شاء عامل ٍ
خال من الإدمان على ِّ
التنمية البديلة ،ح�سب االقت�ضاء.
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�أي�ض ًا م�ستقبل بع�ض من المجتمعات المحلية وتعرقل على نحو خطير ،يف بع�ض الحاالت ،تطور
المجتمعات .ويثير هذا الأمر ال�س�ؤال عن المدى الذي يذهب �إليه الهدف الغائي المن�شود
معينة جد
يف الق�ضاء على �آفة ِّ
مخدرات االرتهان يف المجتمع ،يف ت�سويغ ا�ستخدام تدابير َّ
�ضارة على ال�صحة والبيئة
قمعية ،و�أحد الأمثلة على ذلك ِّ
ر�ش المحا�صيل ،الذي يخلِّف �آثار ًا َّ
()3
واالقت�صاد الم�شروع للمجتمعات المحلية التي تعتمد على الزراعة ،والذي غالب ًا ما تتحمل
وط�أته القطاعات الأكثر حرمان ًا يف المجتمع.


المخدرات
والم�س�ؤولية الم�شتركة عن القرارات والتدابير المتخذة للت�صدي لم�شكلة
ِّ
العالمية ذات �أهمية خا�صة بالنظر �إلى تعدد الجهات الفاعلة المعنية .وهي ت�شمل �أطراف ًا
بالمخدرات
فاعلة دولية ،مثل الأمم المتحدة ،وعلى الخ�صو�ص مكتب الأمم المتحدة المعني
ِّ
المخدرات؛ و�أطرافا فاعلة عبر وطنية،
المخدرات ولجنة
والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة
ِّ
ِّ
بما يف ذلك بع�ض المنظمات غير الحكومية ،و�أطرافا فاعلة وطنية ،ومنها الدول المت�أثرة
المخدرات غير الم�شروعة ،وكذلك ،داخل تلك الدول ،الهيئات المحددة
ب�إنتاج وا�ستهالك
ِّ
المخدرات؛ ومحافظي المناطق داخل تلك
الم�س�ؤولة عن �إدارة وتنفيذ ا�ستراتيجية مكافحة
ِّ
المخدرات غير الم�شروعة؛
الدول؛ وال�سلطات المحلية بالمناطق المت�ضررة من �إنتاج وا�ستهالك
ِّ
المخدرات؛
المخدرات؛ ومنتجي وم�ستهلكي
وزارعي ومو ِّزعي المدخالت الالزمة لإنتاج هذه
ِّ
ِّ
وبطبيعة الحال ت�شمل المجتمعات المحلية المت�ضررة من هذه الأن�شطة.
وال ت�سعى هذه المقالة �إلى معالجة الم�س�ألة الجوهرية وهي التنازع بين الهدف النهائي
المخدرات ،والظلم الذي تت�سم به بع�ض الإجراءات التي ت�ض ُّر ببع�ض من
المتوخى يف مكافحة
َّ
ِّ
()4
الفئات الأكثر حرمان ًا داخل المجتمع؛ وهي م�س�ألة تجري درا�ستها حال ًّيا يف مجاالت �أخرى.
ولكنها ت�سعى ،بد ًال من ذلك� ،إلى توجيه االنتباه �إلى الم�س�ؤولية التي تتحملها جميع الأطراف
المخدرات ،وال�ضرورة
الفاعلة فيما يخ�ص القرارات التي تتخذها يف �سياق �سيا�سات مكافحة
ِّ
تقر
التي تقت�ضي تحملها لهذه الم�س�ؤولية على نحو فعال ومن�سق .وبعبارة �أخرى ،من المهم �أن َّ
جميع الأطراف الفاعلة ب�أنها م�س�ؤولة على نحو جماعي عن مثل هذه القرارات وكذلك ،تبع ًا
لدور كل منها ،عن عواقب تلك القرارات ،و�أن ت�ستر�شد بمعايير قائمة على الأخالقيات (�أي
المعايير التي تقود �إلى مجتمع� أف�ضل).


المخدرات غير الم�شروعة
و�إحدى الأدوات التي ا�ستخدمت يف مواجهة ازدياد �إنتاج وتوزيع
ِّ
يف م�صدرها ا�ستراتيجية التنمية البديلة التي تع ُّد ،وفق ًا لر�أي الأمم المتحدة" ،عملية ت�ستهدف
()3انظر ،على �سبيل املثال ،تقرير منظمة ال�صحة العاملية لعام  ،2015ال�صادر يف � 19آذار/مار�س  2015عن
الوكالة الدولية لبحوث ال�سرطان ،ب�ش�أن الآثار ال�ضارة ملادة الغليفو�سيت [ ،]9امل�ستخدمة يف تدخني حما�صيل الكوكا
يف بلدان منها كولومبيا.
()4تعكف هيئات خمتلفة من القطاعني العام واخلا�ص ،ومنها مث ًال منظمة الدول الأمريكية واللجنة العاملية
املخدرات
املخدرات ،على درا�سة هذه امل�س�ألة والت�سا�ؤل عن مدى منا�سبة وفعالية ال�سيا�سات التي ّ
توجه مكافحة ِّ
ل�سيا�سات ِّ
غري امل�شروعة.
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مخدرات وم�ؤثرات عقلية والق�ضاء عليها من
منع الزراعة غير الم�شروعة للنباتات المحتوية على ِّ
خالل اتخاذ تدابير �إنمائية ريفية م�صممة خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض" [ .]10ومن منظور �أخالقي،
المخدرات �أو ا�ستبداله فح�سب ،بل يجب �أن
ال يمكن �أن يكون الغر�ض منها الق�ضاء على �إنتاج
ِّ
يكون يف تعزيز التنمية الب�شرية لل�سكان المت�ضررين .وال يعني ذلك منح ه�ؤالء ال�سكان الفر�صة
والقدرة للح�صول على الموارد التي يحتاجونها من �أجل التمتع بم�ستوى عي�ش كريم يف ظل
الحرية فح�سب ،بل يعني �أي�ض ًا ا�ستعادة ثقافة االمتثال للقانون ،التي غالب ًا ما وجدوا �أنف�سهم
مق�صيين منها لأ�سباب خارج نطاق �إرادتهم .ونتيجة لذلك ،ال يمكن تقييم برامج التنمية البديلة
المخدرات فح�سب ،بل يجب تقييمها �أي�ض ًا
على �أ�سا�س فعاليتها على المدى الق�صير يف مكافحة
ِّ
من حيث مدى م�ساهمتها يف حل م�شكلة ب�شرية لن يكون من الإن�صاف الت�صدي لها باللجوء �إلى
القوة وحدها .وفي هذا ال�صدد ،ف�إن الميل �إلى تقييم ت�أثير برامج التنمية الم�ستدامة با�ستخدام
م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية له ما ي�س ّوغه تمام ًا [ ،11ال�صفحة .]111
وفي البلدان المنتجة ،تزرع �أكثرية المحا�صيل الم�شار �إليها �أعاله من جانب مزارعين
�صغار تمثل بالن�سبة �إليهم الو�سيلة الوحيدة لك�سب العي�ش يف مناطقهم الأ�صلية .ولهذا ف�إن
ا�ستراتيجية التنمية البديلة تتجاوز نطاق ا�ستبدال بع�ض النباتات ب�أخرى فح�سب :لأن العن�صر
الأهم هو تزويد ه�ؤالء المزارعين ب�سبل العي�ش الكريم التي ال تنطوي على زرع المحا�صيل
المخدرة.
الم�ستخدمة يف �إنتاج العقاقير
ِّ
وتبع ًا لذلك ،ال ب َّد من الت�سليم ب�أن المزارعين المعنيين هم الحلقة الأ�ضعف يف �سل�سلة
المخدرات وتوزيعها .كما �إنهم ،من جراء ظروفهم التي تت�سم بال�ضعف ال�شديد ،ال يمكنهم
�إنتاج
ِّ
التخلي عن هذه الزراعة �إال �إذا كانت هناك برامج ت�سمح لهم با�ستبدال زراعة المحا�صيل
مدرة للدخل على نحو م�ستدام .وقد جرى الت�أكيد على هذه الحقيقة
المعنية ب�أن�شطة �أخرى َّ
مرة �أخرى خالل الم�ؤتمر الدولي الثاني الرفيع الم�ستوى ب�ش�أن التنمية البديلة ،الذي عقد
يف بانكوك يف �إط��ار الأعمال التح�ضيرية للدورة اال�ستثنائية للجمعية العامة ب�ش�أن م�شكلة
المخدرات العالمية ،التي عقدت يف عام  ،2016بم�شاركة �سلطات رفيعة الم�ستوى .وخالل ذلك
ِّ
الم�ؤتمر ،لوحظ � َّأن المزارعين الذين ينخرطون يف زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة �أو اال ِّتجار
بالمخدرات غالب ًا ما يفعلون ذلك ب�سبب الفقر والحاجة �إلى تلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية .وكثير ًا
ِّ
ما يجبرهم نق�ص فر�ص الح�صول على مدخول قانوني وم�ستدام على زراعة المحا�صيل غير
الم�شروعة [ .]12ومع ذلك ،من المهم ت�سليط ال�ضوء على � َّأن الفقر لي�س هو الدافع الوحيد
للمزارعين المعنيين [ ،13ال�صفحة .]42
وخالل الم�ؤتمر المعقود يف تايلند ،بعث المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة ،يوري فيدوتوف ،بر�سالة مرئية �أعادت ت�أكيد الإمكانيات الهائلة التي
ِّ
تنطوي عليها التنمية البديلة وكيف يمكنها تغيير حياة الأ�شخا�ص بقدر كبير جدًّا .كما �ش َّدد
بالمخدرات والجريمة على � َّأن �أهداف
نائب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني
ِّ
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من�صة مثالية للتنمية البديلة لكي تكون فعالة يف مجاالت ت�شمل الحد
التنمية الم�ستدامة ت�شكل َّ
من الفقر ،والزراعة الم�ستدامة ،وحماية البيئة ،وتعزيز المجتمعات ال�سلمية وال�شاملة للجميع.
و�أخيراً ،جرى ت�سليط ال�ضوء على الحاجة �إلى �أن ت�صبح هذه اال�ستراتيجية ركيزة من ركائز
وتطبق على نحو م�ستدام وت�شمل �أرفع
ال�سيا�سة الدولية لمكافحة
تمول على نحو ٍ
ِّ
المخدرات َّ
واف َّ
()5
الم�ستويات ال�سيا�سية بالإ�ضافة �إلى الأفراد يف المجتمعات المحلية.


ومن المهم الإ�شارة �إلى �أنه ،بخالف العنا�صر الأخرى المك ِّونة لما ُعرف حتى الآن با�سم
"محاربة
المخدرات" ،بما يف ذلك تبخير المح�صوالت غير الم�شروعة ،ال تثير التنمية البديلة
ِّ
اعترا�ضات ذات طبيعة �أخالقية؛ بل على العك�س من ذلك ،هناك توافق يف الآراء على �أ َّنها
واحدة من اال�ستراتيجيات القالئل التي ال ت�ض ُّر يف ظروف معينة ،اقت�صادية وتقنية و�أخرى
المخدرة عبئًا على
متعلقة بالإدارة ،بالجهود الرامية �إلى �إن�شاء عالم ال ت�شكل فيه العقاقير
ِّ
تنمية الأفراد والمجتمعات.
المخدرات يبقى واحد ًا من �أ�شد دواعي القلق �إلحاح ًا على ال�صعيد العالمي،
وبما � َّأن تعاطي
ِّ
ال يوجد �شك يف � َّأن جميع الأطراف الفاعلة اجتماعيا والم�شاركة على نحو مبا�شر �أو غير مبا�شر
يف البحث عن حلول لإنتاج وتوزيع وا�ستهالك
المخدرات على مختلف الم�ستويات—عبر الوطنية
ِّ
والدولية والوطنية والمحلية—يجب عليها الإقرار بم�س�ؤوليتها فيما يتعلق با�ستراتيجية التنمية
البديلة وتحمل هذه الم�س�ؤولية على نحو حا�سم .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يجب الت�أكيد على � َّأن
م�س�ألة المزارعين ال�صغار الذي �أ�صبحوا �ضالعين يف زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة بحكم
بالمخدرات �أو الجماعات
ال�ضرورة �أو نتيجة لل�ضغط القوي الذي يمار�سه عليهم الم َّتجرون
ِّ
الم�سلحة غير القانونية هي يف المقام الأول والأخير م�شكلة ب�شرية يتطلب حلُّها تحمل الفاعلين
لتلك الم�س�ؤولية على جميع الم�ستويات ،من المحلي �إلى العالمي.
ويتطلب هذا الإقرار بالم�س�ؤولية �أي�ضاً ،كالزِمة� ،أن يعمل كل الأفراد والمنظمات من
الم�شاركين يف اتخاذ القرارات التي من �ش�أنها الت�أثير على عمليات تنمية المناطق المت�ضررة
من الزراعة غير الم�شروعة ،على تن�سيق جهودهم لدعم هذه التنمية .ولذلك ،ف�إن مفهوم
الم�س�ؤولية االجتماعية الم�شتركة �أو الم�س�ؤولية الم�شتركة ،ح�سبما �أ�شير �إليه �أعاله ،يبرز يف
الواجهة باعتباره �شرط ًا لنجاح برامج التنمية البديلة .وبعبارة �أخرى ،يمكن القول ب�أن جميع
ه�ؤالء الأ�شخا�ص والمنظمات م�س�ؤولون يف �إطار مجال اخت�صا�ص كل منهم �أمام الأفراد الذين
يرتبط م�ستقبلهم بهذه البرامج .وتبع ًا لذلك ،ف�إن �أولئك الذين ال يق ُّرون بم�س�ؤولياتهم يف هذا
()5جتدر الإ�شارة يف هذا ال�صدد �إىل �أ َّنه ،خالل اجتماع عقد يف فيينا يف �آذار/مار�س  ،2016قبل الدورة
املخدرات العاملية� ،ش َّدد ممثلو حكومات �أملانيا وتايلند وكولومبيا ،بالإ�ضافة �إىل
اال�ستثنائية للجمعية العامة ب�ش�أن م�شكلة ِّ
باملخدرات واجلرمية ،على �أنه عندما تو�ضع برامج التنمية البديلة بالتعاون مع املجتمعات
مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
املحلية امل�ستفيدة ،وتلبي احتياجاتها وتنفذ يف �إطار اال�سرتاتيجيات العري�ضة للتنمية وتعزيز ح�ضور الدولة ،ف�إنها متيل
�إىل �إعطاء نتائج م�ستدامة على مر الوقت وتكون لها �آثار �إيجابية على التما�سك االجتماعي وتعزيز االمتثال للقانون
واالندماج املتكامل يف الأقاليم واالقت�صادات الوطنية [.]14
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المجال وال يتحملونها ،قدر الإمكان ،وهو �أمر �شديد الأهمية بالن�سبة لفئة عري�ضة من �سكان
العالم� ،إنما يت�صرفون على نحو منبوذ �أخالق ًّيا.

البيانات الدولية ال�صادرة ب�ش�أن الم�س�ؤولية الم�شتركة يف �سياق التنمية البديلة
على ال�صعيد العالمي
المخدرات
مفهوم الم�س�ؤولية الم�شتركة بالموازاة مع الجهود الدولية الرامية �إلى مكافحة
تطور
ِّ
ُ
َّ
غير الم�شروعة منذ نهاية القرن التا�سع ع�شر [ ،15ال�صفحات  .]4-1وقد �أخذ يزداد النظر
تحديا
�إلى م�شكلة
المخدرات العالمية باعتبارها يف �صميمها م�شكلة حوكمة عالمية؛ و�أنها تع ّد ِّ
ِّ
حقيق ًّيا ال يمكن لفرادى الدول مواجهته .ومع ذلك ،وحتى منت�صف الت�سعينيات ،كان مفهوم
الم�س�ؤولية الم�شتركة قائم ًا عل الأقل جزئ ًّيا على تق�سيم للعالم ،الذي ُينظر �إليه الآن على �أنه
يف معزل عن �سياق محدد� ،إلى بلدان منتجة وبلدان م�ستهلكة [ ،15ال�صفحات  ،]4-1حيث كان
الجزء الأكبر من عبء الم�س�ؤولية يقع يف الغالب على البلدان المنتجة ،التي ُيرى � َّأن "اللوم يقع
المخدرات غير الم�شروعة على ال�صعيد العالمي.
عليها" من جراء ازدياد
ِّ
المبينة يف الق�سم الأول من هذه المقالة ،تع ّد برامج التنمية البديلة �أداة حيوية
وللأ�سباب َّ
محتملة لمواجهة هذه الم�شكلة يف تلك البلدان .ومع ذلك ،ففي الممار�سة العملية ،ال تزال تلك
للمخدرات
البرامج تن َّفذ يف عدد محدود من البلدان ،وهي عموما البلدان المنتجة التقليدية
ِّ
غير الم�شروعة )6(.ويح ُّد �ضعف الموارد المخ�ص�صة لهذه البرامج ب�شدة من �إمكانيتها .وفي
هذا ال�صدد ،من المثير للقلق ،وهذا �أقل ما يمكن قوله� ،أ َّنه يف حين ُتنفق مبالغ كبيرة على
تدمير المحا�صيل غير الم�شروعة با�ستخدام طرائق كالتبخير ،تدمر يف بع�ض الأحيان �أي�ض ًا
م�ستقبل مجتمعات محلية ب�أكملها ،تو�ضع قيود على الم�ساهمات يف عمليات ،مثل التنمية البديلة،
يمكنها تمهيد الطريق �أمام الأفراد والتنمية االجتماعية ل�سكان المناطق المت�ضررة من الزراعة
غير الم�شروعة .ويكفي �أن نالحظ ،على �سبيل المثالَّ � ،أن المدفوعات الإجمالية المخ�ص�صة
ل�صناديق التنمية البديلة من الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف الميدان االقت�صادي
بلغت ما ن�سبته  0.1يف المائة فقط من الم�ساعدة الإنمائية العالمية ،كما يظهر من تقرير
()7
المخدرات العالمي لعام  ،11[ ،2015ال�صفحة .]118
ِّ




()6ه��ذه البلدان هي� :أفغان�ستان� ،إندوني�سيا ،بوليفيا (دولة-املتعددة القوميات) ،بريو ،تايلند ،جمهورية الو
الدميقراطية ال�شعبية ،الفلبني ،كولومبيا ،املغرب ،ميامنار (ح�سب تقارير الأمم املتحدة ال�صادرة بني عامي  2011و.)2013
ويبي � َّأن من بني جمموع نفقات هذه الدولة املتعلقة باال�سرتاتيجيات ال�ست،
()7هناك مثال �آخر يتعلق بكولومبيا ِّ
املخدرات العاملية [ ،]17ال�صفحة  ،]12مثلت
امل�شار �إليها يف تقرير هذا البلد لعام  ،2012من �أجل مواجهة م�شكلة ِّ
ا�سرتاتيجية خف�ض العر�ض من خالل �أ�شكال خمتلفة من املنع  64.2يف املائة ،متبوعة بتعزيز الإطار القانوين وامل�ؤ�س�سي
( 25.7يف املائة) ،فيما مثلت التنمية البديلة  5.5يف املائة فقط .وتعك�س الن�سبة املئوية الأخرية انخفا�ض ًا يف املتو�سط
�سجل تقلُّب يف جمموع اال�ستثمارات
التاريخي الذي بلغ  7.1يف املائة يف الفرتة ما بني  2003و .2008وعالوة على ذلكِّ ،
يف التنمية البديلة التي �أجنزت من جانب كولومبيا ومن خالل التعاون الدويل يف الفرتة من � 2003إىل  2009بقدر
أرقام مبادر ُة الأعمال
كبري بل �إن متو�سطه بلغ  2.3يف املائة فقط من ميزانية اال�ستثمارات ال�سنوية (ق َّدمت هذه ال َ
االجتماعية التابعة جلامعة كولومبيا ،وذكرها زورو�-سان�شيز [.)]1

امل�س�ؤولية امل�شرتكة يف جمال التنمية البديلة :حت ّد �أخالقي

57

المخدرات العالمية وطابعه الملح على
وبالنظر �إلى �ضرورة تحقيق هدف مكافحة م�شكلة
ِّ
نحو عاجل وطبيعته المعقدة ،وكذلك �أهمية ا�ستراتيجية التنمية البديلة باعتبارها جزءا من هذا
الهدف ،ف�إن الأمر يتطلب التزام جهات فاعلة متعددة تخ�ص�ص جهودها لهذه اال�ستراتيجية
على م�ستويات مختلفة ،وعليها تبع ًا لذلك �أن تعمل جماع ًّيا مع ًا على تحقيق هذا الهدف .وينبغي
التذكير ب�أن التحدي الذي تطرحه هذه اال�ستراتيجية ال يتعلق بفعاليتها يف الحد من عر�ض
المخدرات غير الم�شروعة فح�سب ،بل يتعلق �أي�ضا بفعاليتها يف �إيجاد فر�ص على نحو م�ستدام
ِّ
وبناء القدرات يف المجتمعات المحلية التي �أق�صيت يف حاالت كثيرة على نحو دائم من عمليات
التنمية الب�شرية.
وفي ال�سنوات الأخيرة ،كان هناك �إقرار متزايد من جانب الدول والأمم المتحدة على
حد �سواء ب�أهمية مفهوم الم�س�ؤولية الم�شتركة ،الذي �أ�صبح تدريج ًّيا �إحدى ال�سمات الأ�سا�سية
للبيانات المتعلقة بالتعاون الدولي يف عدة ميادين ،بما يف ذلك التنمية البديلة باعتبارها واحدة
المخدرات العالمية.
من اال�ستراتيجيات الأ�سا�سية لمواجهة م�شكلة
ِّ
وفي �سياق الأمم المتحدة على الخ�صو�ص ،ا�ستخدمت الدول على نحو متزايد مفهوم
المخدرات العالمية .وفي �آذار/مار�س ،2011
الم�س�ؤولية العامة والم�شتركة لمواجهة م�شكلة
ِّ
المخدرات ،نُظِّ م اجتماع مائدة م�ستديرة خ�ص�صت
خالل الدورة الرابعة والخم�سين للجنة
ِّ
لمو�ضوع "�إنعا�ش مبد�أ الم�س�ؤولية العامة والم�شتركة باعتباره محور التعاون الدولي لمواجهة
التحديات الناجمة عن م�شكلة
المخدرات العالمية .]16[ ".وقد ر َّكز الم�شاركون يف هذه المائدة
ِّ
الم�ستديرة على حاجة البلدان �إلى تبادل الخبرات والممار�سات الجيدة بغية تج�سيد مبد�أ
الم�س�ؤولية الم�شتركة [ ،18الفقرة .]36
وفي �آذار/مار�س  ،2012اختير المو�ضوع نف�سه محور ًا لمناق�شته خالل اجتماع مائدة
م�ستديرة ،بغية ت�سليط ال�ضوء على الحاجة �إلى موا�صلة تح�سين فهم هذا المبد�أ وتبعاته
وطرائق تطبيقه وعمله ،وكذلك الطريقة التي ينبغي للدول �أن ت�ستخدمه بها يف برامجها للتعاون
المخدرات العالمية [ ،19ال�صفحتان  37و .]38وفي تلك الجل�سة،
الدولي لمواجهة م�شكلة
ِّ
�س َّلط الم�شاركون ال�ضوء على عدم وجود تعريف عملي لمبد�أ الم�س�ؤولية العامة والم�شتركة كما
المخدرات غير
هو ال�ش�أن بالن�سبة لتعريف نطاق م�س�ؤوليات والتزامات كل دولة يف مكافحة
ِّ
الم�شروعة ،وخل�صوا �إلى � َّأن مفهوم الم�س�ؤولية العامة والم�شتركة ي�ستلزم مزيد ًا من التو�ضيح
[ ،19ال�صفحة .]38
المخدرات ،المعقودة يف �آذار/مار�س ،2013
وخالل الدورة ال�ساد�سة والخم�سين للجنة
ِّ
خ�ص�ص لم�س�ألة تعزيز الم�س�ؤولية
�أع َّدت بيرو وتايلند وال�سلفادور وكولومبيا والمك�سيك قرارا ِّ
الم�شتركة [ .]20ولم يقت�صر القرار على ت�سليط ال�ضوء على � َّأن الم�س�ؤولية الم�شتركة ينبغي
�أن توجه التدابير الفردية والجماعية لكل الدول فح�سب ،ولكنه دعا �أي�ض ًا �إلى التحلي "ب�إرادة
�سيا�سية حازمة ،على �أ�سا�س الم�ساواة يف الم�س�ؤوليات وفي ظلِّ تعاون دولي وتن�سيق فيما بين
جميع الجهات الفاعلة المعنية على جميع الم�ستويات" [ .]20وح�سبما ُ�سلِّط عليه ال�ضوء يف
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المخدرات لعام  ،2012يمكن اعتبار مبد�أ الم�س�ؤولية
التقرير ال�سنوي من الهيئة الدولية لمراقبة
ِّ
م�سعى م�شترك ًا بين جهات مختلفة ،من م�ؤ�س�سات حكومية وقطاع خا�ص ومجتمعات
الم�شتركة
ً
محلية و�أفراد [ ،15ال�صفحة .]1
المخدرات العالمية
و�أخ�ي��راً ،ف��إن ال��دورة اال�ستثنائية للجمعية العامة ب�ش�أن م�شكلة
ِّ
المعقودة يف عام  2016تناولت م�س�ألة الم�س�ؤولية الم�شتركة و�أقرتها باعتبارها من ال�سمات
المخدرات .ويع ُّد الترويج للم�س�ؤولية الم�شتركة بين الحكومات والمجتمعات
الأ�سا�سية لمكافحة
ِّ
المخدرات واال ِّتجار بها
مهمة �أ�سا�سية يف �إطار معالجة التغيرات البنيوية التي يعرفها �إنتاج
ِّ
وا�ستهالكها ،ومن َّثم مكافحة العنف والأ�ضرار االجتماعية [.]21

القيود المفرو�ضة على دعم التنمية البديلة على ال�صعيد الدولي
في حين � َّأن الخطابات البالغية التي تكتنف الم�س�ؤولية الم�شتركة ُت�ستخدم على ما يبدو يف المقام
المخدرات و�سائر المحافل الدولية ،هناك عدد من القيود المفرو�ضة عندما
الأول داخل لجنة
ِّ
يتعلق الأمر بتطبيق هذا المبد�أ يف الممار�سة العملية على ال�صعيد المحلي والوطني والدولي.
ويكمن القيد الأول ،وهو مت�أ�صل يف الت�شريعات الدولية ،يف كون الم�س�ؤولية الم�شتركة
مقيدة يف الواقع باحترام �سيادة الدول و�سالمتها الإقليمية ومبد�أ عدم التدخل يف �ش�ؤونها
الداخلية .وت�شير المعاهدات والقرارات الدولية بوجه عام �إلى طابعها غير الإلزامي وتكتفي
بال�سعي �إلى توجيه االلتزامات وال�سلوك على ال�صعيد الدولي .ومع ذلك ،فلي�س فيها ما يكفي
من ال�سلطة لفر�ض القواعد والأنظمة.
ويتمثل القيد الثاني يف � َّأن الدعوات �إلى دعم التنمية البديلة تميل �إلى اتخاذ �شكل تو�صيات
عامة وال تقدم مبادئ توجيهية محددة ب�ش�أن كيفية دعم اال�ستراتيجية .وعلى الرغم من الجهود
الرامية �إلى ح�شد الدعم للبرامج ذات ال�صلة ومن وجود مبادئ الأمم المتحدة الإر�شادية ب�ش�أن
التنمية البديلة ،منذ عام  ،]22[ 2013ففي نهاية المطاف ،يعود للدول �أمر تقرير ما �إذا كانت
�ستقدم هذا الدعم.
�ستقدم الدعم لبلدان �أخرى يف تنفيذ هذه البرامج وكيف ِّ
ِّ
ويتمثل القيد الثالث يف � َّأن هناك عددا قليال ن�سبيا من البلدان التي تدعم التنمية البديلة.
ومع � َّأن  18بلدا لديها ا�ستراتيجية �أو خطة عمل للتنمية البديلة )8(،ف�إن هذا الدعم كثير ًا ما
يكون مقت�صرا على مجموعة �أ�صغر بكثير من البلدان المانحة التي اعتادت تقديم الم�ساعدة
لهذا النوع من التعاون .ففي كولومبيا ،على �سبيل المثال ،ورد الدعم الموجه �إلى التنمية


()8هذه البلدان هي� :إكوادور� ،أملانيا� ،إيران (جمهورية-الإ�سالمية)� ،إيطاليا ،بوليفيا (دولة-املتعددة القوميات)،
بريو ،تايلند ،الدامنرك ،ال�صني ،فنلندا ،كندا ،ليتوانيا ،اململكة العربية ال�سعودية ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
و�أيرلندا ال�شمالية ،نيوزيلندا ،هولندا ،الواليات املتحدة الأمريكية ،اليابان (كما ورد يف تقارير الأمم املتحدة ال�صادرة
يف الفرتة ما بني  2011و.)2013
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البديلة بالدرجة الرئي�سية من الواليات المتحدة الأمريكية واالتحاد الأوروبي وعدد قليل من
الدول الأوروبية ،بما يف ذلك بلجيكا وال�سويد وفرن�سا وهولندا [ ،23ال�صفحات .]271-266
وثمة قيد رابع ،وهو نتيجة جزئية لما ورد �أعاله ،ويتمثل يف عدم وجود تحالف دولي �أو
حركة دولية من �أجل التنمية البديلة .فعلى خالف تحديات الحوكمة العالمية الأخرى ،مثل
اال ِّتجار بالأ�سلحة وانت�شار حقول الألغام يف مناطق النزاع الم�سلح و"الم�س�ؤولية عن توفير
الحماية" لل�سكان المدنيين من الجرائم �ضد الب�شرية ،لي�س هناك التزام عالمي قابل للتحديد
ب�ش�أن التنمية البديلة� .صحيح � َّأن بع�ض الأحداث المت�صلة بالتجارة المن�صفة والندوات التي
يعقدها المهنيون والخبراء والأو�ساط الأكاديمية يف �إطار الأحداث الوطنية والدولية )9(،ولكنْ
لي�ست هناك التزامات تنظيمية بنيوية ت�شمل البلدان الثالثة �أو ال�شركات عبر الوطنية �أو
الم�ستهلكين الدوليين ،وكلهم يمثلون �أطرافا فاعلة �أ�سا�سية يف مجال الت�سويق الناجح لمنتجات
عمليات التنمية البديلة.


و�أخيراً ،يتمثل قيد خام�س يف �ضعف ال�صلة بين م�شاريع التنمية البديلة والأ�سواق الدولية.
فقد �سعت الأبحاث ال�سابقة التي قام بها كامينغا يف جامعة بلن�سية [ ،23ال�صفحتان  387و]388
�إلى جمع الدالئل ب�ش�أن قنوات الت�سويق الدولية لمنتجات التنمية البديلة يف ثالث مناطق من
كولومبيا .ويمكن اعتبار � ٍّأي من هذه الأدلة مثا ًال على اعتماد مبد�أ الم�س�ؤولية الم�شتركة .ومع
ذلك ،وبا�ستثناء عدد محدود من الم�شاريع التي ت�ستفيد من دعم دولي� ،أبرزت الأبحاث � َّأن
منتجات قليلة جدًّا من م�شاريع التنمية البديلة ت�صل �إلى الأ�سواق الدولية (المرجع نف�سه،
ال�صفحتان  387و.)388

يدعم هذه النتائج � َّأن تقرير
المخدرات العالمي لعام � 2015أظهر � َّأن اتفاقات
ِّ
ومما ِّ
تقدم � َّأي دعم مبا�شر لم�شاريع التنمية
التجارة التف�ضيلية التي تهدف �إلى دعم الدول المنتجة لم ِّ
المخدرات ال ت�شير،
البديلة [ ،11ال�صفحة  .]117وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،فالهيئة الدولية لمراقبة
ِّ
يف مناق�شتها لبع�ض الأمثلة على الممار�سات الجيدة يف ممار�سة الم�س�ؤولية الم�شتركة� ،إال �إلى
العديد من الأمثلة على جهود التعاون المن�سقة يف تنفيذ برامج لإيجاد م�صادر بديلة لك�سب
()10
تو�ضح المق�صود بتلك الجهود بال�ضبط [ ،15الفقرة .]33
الرزق" ،لكنها ال ِّ


املخدرات العاملي لعام  2015قائمة ب�أحداث دولية خمتارة تتعلق بالتنمية
()9يت�ضمن املرفق الثاين من تقرير ِّ
البديلة نظمت منذ عام .2001
()10
�سجل بع�ض التقدم م�ؤخر ًا و�أظهر � َّأن ممار�سة امل�س�ؤولية امل�شرتكة يف هذا املجال ممكنة عمل ًّيا
ومع ذلك ِّ
متاماً .وهناك ثالثة �أمثلة على ذلك� :أوالً ،ال�شراكات التي تدعو �إليها �شركة �سويدية معروفة للأثاث مع منظمات يف
تايلند من �أجل الرتويج للمنتجات البديلة []14؛ وثانياً ،م�شاركة �ست منظمات للتنمية البديلة يف معر�ض Macrorrueda
 60للأعمال التجارية يف كولومبيا ،التي �أثبتت �إمكانية �إقامة حوار بناء على م�ستويات عديدة بني القطاعني العام
واخلا�ص ،على ال�صعيد الوطني والدويل []24؛ وثالثاً ،التعاون بني م�صنع من�ساوي لل�شوكوالتة وجمعية مونتي برافو
للمنتجني يف مقاطعة ت�شوكو ،كولومبيا [.]25
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وتف�ضي هذه القيود� ،إذا ما ُنظر �إليها مجتمعة� ،إلى ا�ستنتاجين� .أولهما � َّأن هناك فجوة
كبيرة ،على ما يبدو ،بين الم�ستوى الدولي ،حيث جرى الت�شديد ب�شكل منتظم ،يف �أوقات
مختلفة وفي هيئات مختلفة ،على الم�س�ؤولية الم�شتركة ،والم�ستويين المحلي والوطني ،حيث
تن َّفذ برامج التنمية البديلة وحيث يبدو � َّأن هذه الم�س�ؤولية الم�شتركة جد محدودة من حيث
حجمها ونطاقها .وثانيهماَّ � ،أن هذه القيود تبرز �أي�ض ًا �أنه ال يكفي العمل على تطبيق الم�س�ؤولية
المخدرات ،باعتبارها
الم�شتركة على م�ستوى الدولة فقط؛ بل ينبغي �أن ي�شمل ح ُّل م�شكلة
ِّ
تحدي ًا عالم ًّيا ،طائفة وا�سعة من الأط��راف الفاعلة من غير ال��دول على ال�صعيد المحلي
والوطني والدولي.

نحو ممار�سة الم�س�ؤولية الم�شتركة يف عمليات التنمية البديلة
المخدرات العالمي لعام  2015خلُ�ص
في �ضوء ما �سبق �أعاله ،من غير المفاجئ � َّأن تقرير
ِّ
�إلى وجود قطيعة بين الخطابات البالغية الدولية والدعم المالي المق َّدم للتنمية البديلة [،11
ال�صفحة  .]118كما � َّأن من غير المفاجئ � َّأن ذلك التقرير ك�شف � َّأن المدفوعات الخا�صة بموارد
التنمية البديلة الواردة من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف الميدان االقت�صادي انخف�ضت
بن�سبة  71يف المائة منذ عام  ،11[ 2009ال�صفحة .]118
وقد تكون �أ�سباب هذا االنحدار مرتبطة جزئيا بالأزمة المالية �أو ب�إمكانية عدم ت�سجيل
بع�ض البلدان لهذه الموارد ب�شكل منف�صل و�إدراجها ،بدل ذلك� ،ضمن الفئة الوا�سعة المتعلقة
بالم�ساعدة الإنمائية .ومع ذلك ،من الوا�ضح � َّأن هناك فجوة حقيقية بين الخطابات البالغية
والدعم الدولي الذي ي�شمل عموماً ،ب�صرف النظر عن حجمه الحقيقي ،جميع مجاالت التعاون
الإنمائي )11(.وي�ؤكد �صحة ال�شواغل المتعلقة بالتزام مختلف الأطراف الفاعلة بتحمل م�س�ؤوليتها
الم�شتركة �إزاء التنمية البديلة .ول�سد هذه الفجوة ،يلزم اتباع نهج جديد ل�ضمان �أال تكون
الم�س�ؤولية الم�شتركة يف مجال التنمية البديلة خطابات بالغية جوفاء فح�سب ،بل عبارة عن
�شبكة نا�شطة تحفز �أعمال الأطراف الفاعلة المتعددة العمومية والخا�صة ،المحلية والإقليمية
والوطنية والدولية والعالمية ،الواعية بالواقع الحالي لمجاالت ن�شاط كل منها والراغبة يف
مواجهة التحديات التي يفر�ضها هذا الواقع.


وما من ٍّ
�شك يف � َّأن البلدان المنتجة ينبغي �أن توا�صل �أداء دور رئي�سي يف م�شاريع التنمية
البديلة� ،سواء اتخذ ذلك الدور �شكل برامج لتمويل� ،أو تقديم م�ساعدة تقنية� ،أو تي�سير العمليات
الالزمة لإنجاح هذه الم�شاريع (مثل االعتراف بالحقوق يف الح�صول على الأرا�ضي �أو الو�صول
�إلى الأ�سواق) .ومع ذلك ،يتعين على البلدان والهيئات الأخرى �أن ت�ؤدي دورها �أي�ض ًا يف ممار�سة
()11كما يثبت بالأدلة ،مثالً ،من خالل التقارير املتتالية ال�صادرة عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ب�ش�أن
التقدُّم املحرز يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
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الم�س�ؤولية الم�شتركة التي تقع على عاتقها .غير � َّأن دعم هذه البلدان والهيئات يبدو �أنه �آخذ يف
التناق�ص تدريج ًّيا ،وهو اتجاه من �ش�أنه �إجبار البلدان التي تن َّفذ فيها م�شاريع التنمية البديلة
على تكميل الموارد المخ�ص�صة لتلك الم�شاريع من تمويالتها الخا�صة [ ،11ال�صفحة .]86
وحتى اليوم� ،أدى عدد قليل فقط من البلدان الأخ��رى ،بما يف ذلك �ألمانيا وكندا وهولندا
والواليات المتحدة  ،دور ًا مه ًّما يف البرامج الثنائية الرامية �إلى دعم التنمية البديلة (المرجع
نف�سه ،ال�صفحة .)85
وحيث �إنه من غير المحتمل ،مثالً� ،أن ت�شرع على نحو مفاجئ الدول الأع�ضاء يف لجنة
المخدرات البالغ عددها  53دولة يف تقديم الدعم المبا�شر لم�شاريع التنمية البديلة يف البلدان
ِّ
الأخرى ،ف�إنه ينبغي طرح ال�س�ؤال عما يمكن لهذه البلدان والبلدان الأخرى فعله على ال�صعيد
الثنائي �أو المتعدد الأطراف لإعطاء �شكل محدد لممار�سة م�س�ؤوليتها .وفي هذا ال�صدد ،من
المجدي تمام ًا لهذه البلدان �أن ت َّتبع نهج ًا مزدوج ًا ي�شمل الترويج للتدابير التي تدعم التنمية
البديلة والتي تتخذها ال�شركات الأكثر ارتباطا بعملياتها االقت�صادية ،والم�ساعدة يف �إحداث
تي�سر فتح �أ�سواقها �أمام منتجات التنمية البديلة .غير �أن ذلك كثير ًا ما يتوقف على
بيئة ِّ
ا�ستعدادها �إلى التفاو�ض ب�ش�أن اتفاقات التجارة على ال�صعيد المتعدد الأطراف .وعلى �أية
حال ،يمكن لهذه الدول �أن ت�ؤدي �أي�ض ًا دور ًا مبا�شر ًا بو�صفها جهات م�شترية لل�سلع المنتجة
من خالل عمليات التنمية البديلة� ،أو بو�صفها جهات مر ِّوجة لهذا الإنتاج �أو عن طريق
ت�سويق هذه المنتجات من خالل ال�شركات �أو المنظمات غير الحكومية الموجودة مقا ُّرها
يف �أرا�ضيها.
وفي هذا ال�صدد ،تجدر الإ�شارة �إلى � َّأن المنظمات غير الحكومية ُدعيت لي�س �إلى
الم�شاركة يف ت�سويق منتجات التنمية البديلة فقط ،بل كذلك ،يف جملة �أمور� ،إلى الم�ساعدة
يف �إذكاء الوعي ب�ش�أن �أهمية الم�شاريع المعنية ،وهي مهمة لم ي�ضطلع بها حتى الآن �سوى
عدد محدود من هذه المنظمات .وينبغي ت�سليط ال�ضوء ،مثالً ،على �أ َّنه يف حين � َّأن مختلف
المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية والدولية ملتزمة بالترويج للمنتجات الع�ضوية
�أو منتجات التجارة المن�صفة ،ف� َّإن جهودها ال ت�شمل منتجات التنمية البديلة ،با�ستثناء قلة
من المنتجات العالية الجودة التي ينتجها عدد �صغير من الم�شاريع عبر العالم ،مثل البن
الع�ضوي الذي تنتجه �شبكة رِد �إكول�سييرا ( )Red Ecolsierraيف �سانتا مارتا ،كولومبيا،
�أو منتجات التجارة المن�صفة التي تنتجها م�ؤ�س�سة ماي فاه لوانغ ()Mae Fah Luang
في تايلند.
وينطبق ذلك نف�سه على ال�شركات الوطنية والمتعددة الجن�سيات .ومع � َّأن مبادئ الأمم
ت�شدد على الدور الحا�سم للقطاع الخا�ص و�إن�شاء
المتحدة الإر�شادية ب�ش�أن التنمية البديلة ِّ
�شراكات بين القطاعين الخا�ص والعام يكون هدفها كفالة نجاح وا�ستدامة التنمية البديلة [،]22
ف�إن العدد الفعلي لل�شركات التي تلتزم بتوفير ذلك الدعم من خالل �شراء المواد الخام �أو ال�سلع
الجاهزة منخف�ض جدًّا .وقد �أُن�شئت �شراكات بين القطاعين العام والخا�ص يف بع�ض المناطق
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للمخدرات ،مثل ال�شراكة التي تر ِّوج لها وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية يف
المنتجة
ِّ
كولومبيا مع �ستارباك�س وعدة �شركات وطنية [ ،26ال�صفحة  ]33وال�شراكة التي ير ِّوج لها مكتب
بالمخدرات والجريمة يف كولومبيا وبيرو بين �شركة " "Zotterالنم�ساوية
الأمم المتحدة المعني
ِّ
المخت�صة يف �صنع ال�شوكوالتة ورابطات المنتجين المحليين [ .]25ومع ذلك ،فغالبا ما تكون
هذه ال�شراكات غير مرتبطة ارتباط ًا مبا�شر ًا بم�شاريع التنمية البديلة� ،أو تبقى مح�صورة من
حيث نطاقها ومدتها.

ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص كو�سيلة لممار�سة الم�س�ؤولية الم�شتركة

()12


ت�ستلزم الممار�سة ال�صحيحة للم�س�ؤولية الم�شتركة م�ستويات من التن�سيق بين الأط��راف
تمكِّن من التنفيذ ال�سل�س لأن�شطتها .ومع �أن هذا التن�سيق قد يكون ر�سم ًّيا �أو غير ر�سمي،
ف� َّإن يف معظم الحاالت يوفر التن�سيق الر�سمي وحده (المقرر بو�ضوح يف االتفاقات التي قد
مر�ض بين م�س�ؤولية مختلف
تعتمد طرائق مختلفة) درجة من الأمن تكفي للربط على نحو ٍ
الأطراف الفاعلة .وينبغي لهذه االتفاقات �أن تتجاوز تنفيذ الإجراءات الق�صيرة الأجل التي
ت�ضع االلتزامات المحددة للأطراف فيما يتعلق بم�شروع معين �أو بنية تحتية معينة [،28[ ]27
ال�صفحة ]4؛ بل ينبغي لها �أن تتخذ �شكل �شراكات ،تف�ضي يف غالب الأحيان �إلى تحالفات
وا�سعة ال ت�شمل الكيانات العمومية فقط ،بل ت�شمل �أي�ض ًا زعماء المجتمعات المحلية ،و�أ�صحاب
الم�شاريع الوطنية �أو الدولية ،والم�ست�شارين الخ�صو�صيين ،والأو�ساط الأكاديمية ،والمنظمات
غير الحكومية [ ،29ال�صفحة .]12
وتعزز ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص قدرة الأط��راف الفاعلة على �إحداث
ِّ
ت�أثير �إيجابي على المجتمعات المحلية التي تن�شط فيها .وعلى �سبيل المثال ،يحاجج ديفلين
وموغيالن�سكي [ ،30ال�صفحة  ]66ب�أنه ُيالحظ ،يف عدة حاالتَّ � ،أن المعلومات المتاحة لل�شركات
الخا�صة ب�ش�أن ال�سوق ،حتى و�إن كانت غير مكتملة ،فهي تمكِّنها من ا�ستبانة الفر�ص والعراقيل
من �أجل �ضمان النجاح يف و�ضع ا�ستراتيجيات تهدف �إلى تح�سين الظروف االقت�صادية لبع�ض
الفئات المعينة—ومنها على �سبيل المثال الفئات التي ت�سعى �إلى ممار�سة �أن�شطة اقت�صادية
ت�شكل بدي ًال لزراعة المحا�صيل غير الم�شروعة .وعلى العك�س من ذلك ،تتناول الكيانات
الحكومية هذه الم�س�ألة من خالل هدف طويل الأمد ومبادئ توجيهية ا�ستراتيجية وعدة �أنواع
من الموارد فيما يتعلق بالإجراءات المعنية .وعندما يعمل القطاعان معاً ،تزداد �إمكاناتهما
ال�ستبانة القيود وتجاوزها .ومن الأمثلة على ذلك تعزيز النمو االقت�صادي وتغيير ظروف عي�ش
ال�سكان المرتبطين ببرامج التنمية البديلة.
وفي المن�شورات المتخ�ص�صة ،هناك اعتراف وا�سع بت�صنيف البنك الدولي للأدوار التي
يتعين على القطاع العمومي �أدا�ؤها يف �إن�شاء بيئة تمكينية للم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات وهي:
(�)12ساهمت لو�سيا توري�س �ألبارادو ،وهي طالبة ماج�ستري تدر�س يف املركز املتعدد التخ�ص�صات للدرا�سات املتعلقة
بالتنمية ،التابع جلامعة الأنديز يف بوغوتا ،يف هذا التحليل من خالل ا�ستعرا�ضها للمن�شورات.
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التكليف والتي�سير و�إقامة ال�شراكات والت�أييد .ويو�ضح فوك�س ووارد وهووارد [� ]31أدوار كل قطاع
من هذه القطاعات كما يلي:
• التكليف :و�ضع المعايير الدنيا لإنجاز الأعمال من خالل الت�شريعات.
•	التي�سير :منح �شركات القطاع الخا�ص �أنواعا مختلفة من الحوافز من �أجل �إ�شراكها
يف هذه الم�س�ألة.
•	�إقامة ال�شراكات :العمل ك�شريك للقطاع الخا�ص والمجتمع المدني وت�سخير المهارات
المتكاملة لكل منهما.
•	الت�أييد :الت�سليم بالممار�سات الجيدة لدى المنظمات ودعم المبادرات الم�س�ؤولة
اجتماعيا من خالل النموذج التي ت�ضعه هذه المنظمات.
وال تتعار�ض هذه الأدوار فيما بينها ،ومن المحتمل �أن تتبدى توليفة منها يف �إجراءات
مختلفة ،فيما يتعلق بهذه الم�س�ألة بالتحديد.
و�أما الجمعية العامة ف�إنها ت�سلِّط ال�ضوء ،يف قرارها  ،288/66المعنون "الم�ستقبل الذي
ن�صبو �إليه" على الدور الذي يمكن �أن ي�ؤديه القطاع الخا�ص ك�شريك يف معالجة الم�سائل
المعقدة المرتبطة ارتباط ًا مبا�شر ًا بالتنمية الم�ستدامة ،مثل تلك التي تن�ش�أ يف عمليات التنمية
البديلة ،وتبع ًا لذلك ت�ستلزم م�شاركة عدة �أطراف فاعلة اجتماع ًّيا .وفي هذا ال�صدد ،ينبغي �أن
ُيذكر �أنه يف بلدان مثل كولومبيا التي تكت�سي فيها هذه العمليات �أهمية كبيرة ،تن�ص �أ�سا�سيات
خطة التنمية الوطنية للفترة  2018-2014على �أنه ،من �أجل بلوغ الأهداف المحددة� ،ستعمل
الحكومة مع قطاع الأعمال والحكومات المحلية على و�ضع ا�ستراتيجيات عمومية و�شراكات بين
()13
القطاعين العام والخا�ص [ ،32ال�صفحة .]63


ولقد �أدت العولمة المعا�صرة �إلى تزايد تعقيد العمليات الإنمائية المحلية والإقليمية
وكذلك العالقات بين الأطراف الفاعلة التي تعمل مجتمعة من �أجل تعزيزها .ومن هذا المنظور،
ت�صبح الجهود الرامية �إلى الإ�سهام يف التنمية متزايدة ال�صعوبة وغير فعالة عندما تكون رهينة
بالتدابير التي يتخذها طرف عامل واحد ،ب�صرف النظر عن ال�شكل الذي تتخذه هذه التدابير.

( )13مع �أنَّ م�شاكل بالإدارة �أجه�ضت بقدر كبري مبادرة ر�سملة الأعمال التجارية التي �أطلقت يف الت�سعينيات
يف �سياق ا�سرتاتيجية التنمية البديلة حلكومة كولومبيا يف ذلك الوقت ،فقد �ش َّكل �إعداد هذه املبادرة بالفعل حماولة
لإن�شاء �شراكات بني القطاع العام واملن�ش�آت اخلا�صة وزارعي املحا�صيل غري امل�شروعة ،وميكن اال�ستفادة م�ستقب ًال
من اخلربات التي و َّفرتها .وكانت مبادرة ر�سملة الأعمال التجارية ،املنفذة من خالل حا�ضنة �أعمال الإنتاج الزراعي
والت�سويق ،ترمي �إىل ر�سملة الأعمال التجارية و�أعمال التنمية البديلة من خالل �إن�شاء �شركات حمدودة امل�س�ؤولية جتمع
املنظمات الزراعية الريفية ومن�ش�آت القطاع اخلا�ص املهتمة بالربامج املقرتحة [ ،33ال�صفحة .]9
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ولهذا ال�سبب ،ف�إن ممار�سة الم�س�ؤولية االجتماعية باتت تتطلب بقدر متزايد ال�سعي �إلى �إن�شاء
�شراكات مع الأطراف الفاعلة المعنية.
ويمكن �أن يكون نطاق تلك الم�س�ؤولية وا�سعا جدا �إذا كان ُيلزم ،على �سبيل المثال ،جميع
الأطراف الفاعلة المعنية يف �سل�سلة قيم ما—يف هذه الحالة� ،سل�سلة القيم الخا�صة ببدائل
زراعة المح�صوالت غير الم�شروعة—من مرحلة توفير المدخالت �إلى مرحلة الت�سويق النهائي
للمنتجات المعنية .ويقترح ك َّتاب ،مثل �سكوت ( ،)2014ب�أن من المنا�سب بناء م�صفوفات تمكِّن
من تحديد الأطراف الفاعلة الم�شمولة يف كل حالة من الحاالت وتحديد م�س�ؤولياتها داخل
ال�سل�سلة و�إقامة ال�شراكات كو�سيلة لتعزيز ممار�سة هذه الم�س�ؤوليات.

ال�سياق الدولي باعتباره بيئة تمكينية لممار�سة الم�س�ؤولية الم�شتركة
المخدرات العالمية تناق�ش على نحو متواتر يف المحافل الثنائية �أو المتعددة
مع � َّأن م�شكلة
ِّ
الأطراف ،ف�إن ا�ستراتيجية التنمية البديلة نادر ًا ما ت�شكِّل جزء ًا من تلك المناق�شات .ما عدا
الت�شارك يف الممار�سات الجيدة والدرو�س الم�ستفادة ،التي تكاد تكون دائما ذات طبيعة تقنية
وتتعلق بم�شاريع محددة ،لي�س هناك �سوى مناق�شات �ضئيلة ب�ش�أن ما تفعله الأطراف الفاعلة الدولية
وما يمكنها فعله من �أجل دعم التنمية الم�ستدامة باعتبارها جزءا من م�س�ؤوليتها الم�شتركة.
فعلى �سبيل المثالُ ،ي�شار يف العديد من قرارات الأمم المتحدة والإعالنات ال�صادرة
عنها وخطط عملها �إلى الم�ؤ�س�سات المالية الدولية والم�صارف الإقليمية للتنمية باعتبارها
�أطراف ًا فاعلة هامة يف دعم التنمية البديلة �أو تمويلها .ولكنْ يبدو � َّأن كيانات مثل البنك الدولي
لي�ست ملتزمة بنيو ًّيا فيما يتعلق بالتنمية البديلة .وهذه فر�صة مهدورة ،ل َّأن البنك الدولي،
�ش�أنه �ش�أن م�صرف التنمية للبلدان الأمريكية ،م�ؤ�س�سة يمكنها �أن ت�ساعد التنمية البديلة على
تجاوز الم�شاريع ال�صغيرة النطاق ن�سب ًّيا التي تنا�ضل حتى يكون لها ت�أثير رغم حجم ومدى
االقت�صاد غير الم�شروع وال�صناعات المناف�سة القانونية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،وبغية تعزيز
رابطات المنتجين ،يمكن لتلك الكيانات �أن توفر الموارد من �أجل ال ُبنى التحتية الخا�صة
بالإنتاج والت�سويق والتي من �ش�أنها تح�سين الإنتاج والنوعية ،وبالتالي ،الإمكانات الت�سويقية.
مطولة وباهظة
ومن الأمثلة على ذلك ،الموارد المالية الالزمة للعمليات ،التي كثير ًا ما تكون َّ
التكلفة ،الخا�صة ب�إ�صدار �شهادات اعتماد المنتجات الع�ضوية ومنتجات التجارة المن�صفة.
ومن ناحية ثانية ،ينبغي للدعم الدولي �أن يم�ضي �إلى �أبعد من الم�ساعدة المالية والتقنية
للتنمية البديلة .وبالنظر �إلى �أهمية الأ�سواق الدولية ،يمكن للأطراف الفاعلة الدولية ،التي تع ُّد
امتداد ًا للدول يف �أغلب الأوقات� ،إن�شاء نظام تجاري دولي يمكن يف �إطاره الترويج للمنتجات
بنجاح .وب�صرف النظر عن كون المحاوالت الأخيرة لتعزيز عالمة عالمية خا�صة بمنتجات
التنمية البديلة ممكنة عمل ًّيا �أو م�ست�صوبة [ ،23ال�صفحتان  300و ،]301ف� َّإن من الوا�ضح � َّأن
الأغلبية الوا�سعة من هذه المنتجات ال تنجح يف الو�صول �إلى الأ�سواق المربحة على ال�صعيد
الوطني �أو الدولي �أو العالمي.
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ومع � َّأن التوجه نحو اتفاقات التجارة الحرة ،مثل االتفاقات المبرمة بين االتحاد الأوروبي
يعزز �إن�شاء بيئة تمكينية لمنتجات التنمية البديلة،
ودول �أمريكا الالتينية ،يبدو للوهلة الأولى �أنه ِّ
ف� َّإن الظروف ال�سيئة التي ُين َّفذ فيها العديد من تلك الم�شاريع تميل �إلى �إرباك هذا التوقع.
ويف�ضي العديد من م�شاريع التنمية البديلة �إلى انخفا�ض �أحجام المنتجات الباهظة التكلفة
والمتدنية النوعية وغير الموحدة ن�سب ًّيا ،على فترات غير منتظمة .وهذا يعني �أنها ت�صارع من
�أجل المناف�سة يف الأ�سواق الوطنية والدولية ،لي�س مع المنتجات غير الم�شروعة فقط بل مع
المنتجات القانونية المناف�سة �أي�ضا.
وبالنظر �إلى الظروف المناوئة ال�سائدة يف العديد من المناطق التي ُتن َّفذ فيها م�شاريع
التنمية البديلة [ ،11ال�صفحات  ،]93-90من ال�ضروري منح تلك الم�شاريع دعم ًا م�ستمر ًا من
حيث الإنتاج والت�سويق معاً .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ثمة حاجة �إلى اتفاقات للتجارة التف�ضيلية
من �أجل �إعطائها مكانة يف الأ�سواق العالمية بطريقة �أكثر انتظاماً .وقد �أ َّدت اتفاقات التجارة
ال�سابقة ،مثل قانون الأف�ضليات التجارية لدول الأنديز ،واالتفاق الذي خلفه وهو قانون ترويج
المخدرات يف المنطقة الآندية ،وكذلك مخطط نظام الأف�ضليات المع ّمم
التجارة والق�ضاء على
ِّ
لالتحاد الأوروبي� ،إلى تي�سير �إمكانية الو�صول بالمجان للمنتجات الفالحية لكنها لم ت�سع تحديد ًا
�إلى تعزيز م�شاريع التنمية البديلة [ ،11ال�صفحتان  116و.]117
وحتى تاريخه ،لم تنجح ال التجارة الحرة وال التف�ضيلية يف تعزيز الترويج لمنتجات التنمية
البديلة .وفي هذا ال�صدد ،ف�إن على المجتمع الدولي لكي يعتمد مبد�أ الم�س�ؤولية الم�شتركة لدعم
التنمية البديلة جد ًّيا� ،أن ي�ستهل نقا�ش ًا ت�شارك فيه �أي�ض ًا كيانات مثل منظمة التجارة العالمية
وغيرها من الكيانات التي لها ت�أثير مبا�شر �أو غير مبا�شر على تنظيم �أنظمة التجارة العالمية
بهدف تحديد �أف�ضل الآليات الكفيلة بدعم منتجات التنمية البديلة على ال�صعيد الدولي .و�إذا
تعذر توفير المعاملة التف�ضيلية )14(،ف�سوف يكون من ال�ضروري تح�سين معايير الإنتاج والترويج
َّ
للمنتجات البديلة .ومن منظور هذه المجموعة من الكيانات ،ال ينبغي ن�سيان � َّأن التنمية البديلة
تعد �أي�ض ًا م�صدرا للنمو—المحتمل �أو الحقيقي—يف التدفقات التجارية والن�شاط االقت�صادي
يف البلدان التي تنتج ال�سلع المعنية وتلك التي تبيعها.


املخدرات العاملي لعام  ،2015الذي �ساهم فيه كامينغا كباحث وكاتب ،فقد يكون
()14كما َّ
و�ضح �أي�ض ًا تقرير ِّ
املعمم لالحتاد الأوروبي يف عام
من ال�صعب توفري املعاملة التف�ضيلية .فمثالً ،جرى تغيري خمطط نظام الأف�ضليات َّ
 2005على �إثر ق�ضية قانونية تخ�ص منظمة التجارة العاملية بد�أت يف عام  .2002فقد ر�أت منظمة التجارة العاملية � َّأن
واالتار بها ال تتما�شى مع
املخدرات ِّ
االمتيازات التعريفية املطبقة يف �إطار الرتتيبات اخلا�صة املتعلقة مبكافحة �إنتاج ِّ
املادة الأوىل  )1( -من االتفاق العام ب�ش�أن التعريفات اجلمركية والتجارة ،يف ما يخ�ص معاملة الدولة الأكرث رعاية.
للمخدرات غري امل�شروعة� ،إال �إذا منح
وهذا يعني � َّأن االحتاد الأوروبي ال ميكنه منح معاملة تف�ضيلية للبلدان املنتجة
ِّ
املعمم والتي لديها "االحتياجات الإمنائية واملالية
املعاملة نف�سها للدول الأخرى امل�ستفيدة من خمطط نظام الأف�ضليات َّ
والتجارية" نف�سها [.]34
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ويمكن النظر يف عملية �إدراج التنمية البديلة ب�شكل تام يف نظام التجارة العالمي باعتبارها
جزء ًا من العملية التي ترمي �إلى و�ضعها يف النطاق الأو�سع لجهود التنمية يف كل بلد .ويبدو � َّأن
�أح�سن ال�سبل لبلوغ هذا الهدف هو و�ضعه �ضمن �سياق �أهداف التنمية الم�ستدامة التي اعتمدت
م�ؤخرا .وفي هذا ال�سياق� ،أجريت درا�سة تهدف �إلى بحث الكيفية التي يمكن بها لهذا المو�ضوع
�أن ينا�سب منطق هذه الأهداف []35؛ [ ،11ال�صفحة  ،]116غير � َّأن هناك حاجة �إلى مزيد من
البحوث للنظر يف طريقة تحقيق هذا الهدف .وينبغي الت�شديد على � َّأن �ضرورة �إدراج دعم برامج
التنمية البديلة �ضمن النطاق الأعم ال�ستراتيجيات التنمية الوطنية قد يع ِّقد ب�شكل �أكبر ممار�سة
الم�س�ؤولية الم�شتركة التي يتعين على مختلف الأطراف الفاعلة اجتماع ًّيا تحملها ارتباط ًا بهذه
البرامج لأن �أدوارها وم�س�ؤولياتها المحددة المتعلقة بالتنمية البديلة قد ُتحجب �أكثر.
ومن المهم كذلك الت�أكيد على � َّأن من غير الممكن �أن يكون هناك خلط بين ال�صكوك
الم�صممة لتعزيز التنمية البديلة—المالية وغيرها—والهدف النهائي للتنمية البديلة ،وهو
َّ
زيادة توفير الفر�ص الفردية واالجتماعية التي تمكِّن الأ�شخا�ص الذي �أ�صبحوا ،ل�سبب �أو لآخر،
المخدرات ،من �أجل التخلي عن
�ضالعين يف زراعة النباتات التي يمكن �أن ت�ستخدم يف �صناعة
ِّ
هذا الن�شاط على نحو م�ستدام.

اال�ستنتاجات
� َّإن للتحدي المتمثل يف الت�صدي لزراعة المحا�صيل غير الم�شروعة عدة جوانب مترابطة.
�أوالً ،كثير ًا ما تَز َرع هذه المحا�صيل مجتمعاتٌ محلية تواجه ظروف ًا من الفقر المدقع �أو عدم
اال�ستقرار �أو �ضغوطا خارجية وتفتقر �إلى فر�ص �أخ��رى للتغلب على هذه الظروف .ولهذا
ال�سبب من ال�ضروري ،قبل الق�ضاء على المحا�صيل غير الم�شروعة� ،ضمان �سبل عي�ش بديلة
م�ستدامة لهذه المجتمعات .و�إن تحقيق ذلك يتطلب تحديد وتقييم الجدوى االجتماعية والتقنية
واالقت�صادية لهذه البدائل؛ كما �إ َّنه يتطلب �أي�ض ًا توفير الخدمات الأ�سا�سية الرئي�سية من �أجل
تمكين الأ�شخا�ص الذين كانوا �ضالعين طوع ًا �أو ق�سر ًا يف زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة من
�ضمان عي�ش كريم يف ظروف تنا�سب العالم الحديث .كذلك ف�إنه يحتم بال�ضرورة اتباع نهج يعيد
�إدماج المزارعين يف �إطار الحوكمة ،وقبل ذلك يف ثقافة االمتثال للقانون التي �أُق�صوا منها.
وفي هذا ال�صدد ،ينبغي التذكير ب�أن ن�سبة هامة من ه�ؤالء ال�سكان كانت تعي�ش داخل
نظام م�ؤ�س�سي تحدده الأطراف الفاعلة التي تعمل خارج �إطار القانون وتميل �إلى فر�ض قراراتها
بالقوة .ومن بين �أهم تحديات التنمية البديلة �ضمان فهم ه�ؤالء ال�سكان ل�ضرورة االمتثال
للقوانين و�ضمان قدرتهم على ذلك �أي�ضاً .وي�ستلزم هذا الفهم والقدرة ح�ضور الدولة ،التي
جراء زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة.
غالب ًا ما كانت غائبة عن المناطق الأكثر ت�ضررا من َّ
ولذلك ،ال يمكن لبرامج التنمية البديلة �أن تكون بب�ساطة م�س�ؤولية كيان محدد فح�سب؛ بل
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يجب �أن تكون م�س�ؤولية مجموعة من الكيانات التي تكون قادرة ،من خالل الممار�سة الم�شتركة
لم�س�ؤولياتها ،على الم�ساهمة يف فتح ال�سبل نحو التنمية االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية
والإدماج عن طريق العمل بالتعاون مع ال�سكان المعنيين.
المخدرات تع ُّد ق�ضية هامة جد ًا على ال�صعيد العالمي ،ف� َّإن
وبالنظر �إلى � َّأن م�شكلة
ِّ
الم�س�ؤولية عن حل هذه الم�شكلة يجب تحملها على هذا الم�ستوى �أي�ضاً .غير �أن ذلك ال يعني
� َّأن مجموعة من البلدان لديها الحق يف فر�ض القواعد التي يتعين �أن يمتثل لها جميع المت�أثرين
المخدرات �أو ا�ستخدامها .وما يعنيه ذلك هو � َّأن هناك حاجة �إلى العمل،
ب�شكل �أو ب�آخر ب�إنتاج
ِّ
بم�شاركة ال�سكان المعنيين ،على تطبيق البنى التنظيمية والعمليات الخا�صة بالم�س�ؤولية
الم�شتركة التي يتحمل فيها كل طرف فاعل اجتماعيا على ال�صعيد الدولي والوطني والمحلي
جزءا من التكاليف المالية وغيرها من التكاليف الالزمة لمواجهة هذه الم�شكلة ،ما دام كل
طرف من هذه الأطراف ي�ساهم يف هذه الم�شكلة بطريقة �أو ب�أخرى وبدرجة �أو ب�أخرى.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،من ال�ضروري ت�صميم برامج التنمية البديلة مع النظر �إلى الم�ستقبل
بعين االعتبار .وينبغي �أي�ض ًا �أن ُتو�ضع يف الح�سبان التجارب الما�ضية والدرو�س الم�ستفادة منها
من �أجل توجيه الإج��راءات الم�ستقبلية ،لكن هذه الإج��راءات ال ينبغي �أن تعرقلها �إخفاقات
الما�ضي ،التي تعزى على نحو وا�ضح �إلى غياب الممار�سة الواعية والمنظمة والفعالة للم�س�ؤولية
الم�شتركة من جانب فرادى الأطراف الفاعلة المدعوة �إلى الترويج لهذه التنمية .وبعبارة �أخرى،
ما زال يتعين تج�سيد الإمكانات الحقيقية للتنمية البديلة بالنظر �إلى غياب الت�شارك الحقيقي
والفعال يف الم�س�ؤولية.
وينبغي للإجراءات المعنية �أن تكون محور التركيز يف �شراكات محددة تقام على �أ�سا�س
برنامج نظامي والتزام طويل الأمد من �أجل الترويج للتنمية البديلة .و�ضمن هذه ال�شراكات،
ي�ساهم قدر الم�ستطاع كل طرف من الأطراف الفاعلة ،بما ي�شمل المزارعين ال�صغار ،وال�سلطات
المحلية والوطنية ،والمن�ش�آت ،و�أع�ضاء المجتمع الدولي ،والمنظمات غير الحكومية ذات المدى
المحلي �أو الوطني �أو الدولي ،وغيرها من الم�ؤ�س�سات ،بالجهود والإمكانات ،بما يف ذلك الخبرة
التقنية والموارد المالية.
وال تنح�صر م�س�ؤولية الأطراف الفاعلة العمومية الوطنية منها والدولية يف �إ�صدار المبادئ
التوجيهية �أو اعتماد معايير ذات مدى عالمي �أو وطني من �أجل الترويج للتنمية البديلة ،ومن
ثم �إحاللها محل المحا�صيل غير الم�شروعة .و� َّإن م�س�ؤوليتهم تلزمهم ب�ضمان �أن تكون المعايير
التي ي�صدرونها مرنة بما يكفي ليطبقها الأ�شخا�ص الموجودون يف المنطقة المعنية على نحو
متعدد اال�ستعماالت .وينبغي �أن يكون �أولئك الذين يواجهون هذه الم�شكلة بو�صفهم مزارعين
�أو جيران ًا لهم �أو �سلطات لها والية على تلك المنطقة على اطالع جيد تمام ًا على خ�صائ�ص
تلك المعايير ،كما ينتظر منهم تحمل تكاليف تنفيذ الحلول المعتمدة.
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غير �أنه ال يمكن بلوغ تلك المرونة وال يمكن دعوة ه�ؤالء الأ�شخا�ص �إلى تحمل ن�صيبهم
من الم�س�ؤولية ب�شكل تام �إلى �أن ي�صبحوا جزءا من المجموعة التي �شاركت يف مناق�شة التدابير
المعنية واعتمادها .وبعبارة �أخ��رى ،يجب �أن يكون المزارعون ،وعموم ًا �أف��راد المجتمعات
المحلية ،جزءا من ال�شراكات ،وال ينبغي �أن ينظر �إليهم باعتبارهم "مو�ضوع" تلك ال�شراكات.
وزيادة على ذلك ،بناء على ال�شراكات المقامة على هذا النحو ،ينبغي �إ�ضفاء الطابع الر�سمي
على االلتزامات بالدعم المالي وغيره من �أنواع الدعم التي تربط بين الجهات الفاعلة المختلفة.
وعالوة على ذلك ،يف حالة التنمية البديلة ،تتطلب جميع الحلول التي يمكن اقتراحها
تقريب ًا التزام �أطراف فاعلة �أخرى من القطاع الخا�ص؛ فهي ت�ؤدي دورها �إما بتعزيز تنمية
�إنتاج التنمية يف المزارع ال�صغيرة التي ق�ضت من قبلُ على المحا�صيل غير الم�شروعة �أو هي
يف طور الق�ضاء عليها ،و�إما بتي�سير الح�صول على المدخالت والو�صول �إلى �أ�سواق للمنتجات.
وقد يتجاوز دور الجهة المر ِّوجة تقديم الن�صائح �أو الموارد المالية فح�سب .ويمكن �أن يتطور
هذا الدور ،بناء على االتفاق الم�ستنير من جانب المزارعين ،لي�صل ،على �سبيل المثال� ،إلى
�شراكة بين �أ�صحاب الم�شاريع والمنتجين ال�صغار.
وينبغي �إقامة ال�شراكات بين مختلف الفئات ،و�أن تكون كل منها مكونة من �أطراف فاعلة
من مختلف الخلفيات ومجاالت الخبرة الفنية ،بما يف ذلك الهيئات الحكومية على ال�صعيد
الوطني والإقليمي والمحلي؛ ومجتمعات المزارعين التي ترغب يف الق�ضاء على المحا�صيل
غير الم�شروعة؛ ومراكز توليد المعارف والتكنولوجيات القابلة لتطبيقها على عمليات التنمية
البديلة؛ ووكاالت التعاون الدولي؛ و�سائر المنظمات غير الحكومية المهتمة بدعم عمليات التنمية
البديلة ،والوكاالت المتعددة الأطراف التي يمكنها �إن�شاء بيئات تمكينية لو�صول المنتجات �إلى
الأ�سواق الدولية.
وت�ضطلع الكيانات المتعددة الأطراف والحكومات الوطنية بدور مزدوج :و�ضع اللوائح
التنظيمية التي ُتطبق على عمليات التنمية البديلة ،كل منها داخل مجال اخت�صا�صه ،والم�شاركة
على نحو مبا�شر يف تنفيذ البرامج والم�شاريع المحددة يف �إطار ال�شراكات .ومع � َّأن تكوين
هذه ال�شراكات قد يختلف ،ينبغي لأع�ضاء المجتمع المحلي الملتزمين ب�إبدال المحا�صيل
غير الم�شروعة من خالل برامج وم�شاريع التنمية البديلة اال�ضطالع دوما بدور رئي�سي يف
هذه ال�شراكات.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن تلك الأطراف الفاعلة كلها مدعوة �إلى �أداء دور هام يف �إيجاد
بيئة تمكينية للتنمية البديلة ت�ضمن ،على �سبيل المثال ،الحقوق يف الأرا�ضي واحترام حقوق
الجماعات الأ�صلية والأقليات الأخرى ،والأمن الب�شري ،ووجود م�ؤ�س�سات �سيا�سية ومالية م�ستقرة
و�شاملة للجميع( )15على ال�صعيد المحلي .ولهذا ،تمتد الم�س�ؤولية الم�شتركة �أي�ضا �إلى مجاالت
تعين ت�أثير برامج التنمية البديلة.
�أخرى َّ


()15مبعنى امل�ؤ�س�سات التي تخدم املواطنني ،كما اقرتح ذلك �أ�سيموغلو وروبن�سن [.]36
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ويختلف نطاق ن�شاط كل طرف من هذه الأطراف الفاعلة ،ولذلك فهي ُت�ص َّنف يف مراتب
مختلفة .ولكن ذلك ال يعني � َّأن هذه التراتبية ينبغي �أن تتكرر يف كل �شراكة .ويقترح �أن تكون
ن�سق على �أ�سا�سها
لل�شراكات بنية غير تراتبيةَّ ،
تنظم ح�سب الخ�صائ�ص المحددة لكل برنامجُ ،ت َّ
�إجراءات مختلف الأطراف الفاعلة.
وفي عالم اليوم ،ال يتطلب هذا التن�سيق ح�ضورا ماديا .ونتيجة لذلك ،ت�صبح ال�شبكات
القائمة بين الأطراف الفاعلة يف �شراكة ما متزايدة الأهمية .وف�ضال عن ذلك ،ال تربط هذه
ال�شراكات بال�ضرورة المواقع القريبة بع�ضها من بع�ض .فقد يكون بع�ض الأ�شخا�ص �أو الهيئات
التي ت�شكل جزءا من مختلف المجموعات من الأطراف الفاعلة يف �أماكن بعيدة بعيدا عن
�أع�ضاء المجموعات الأخرى وحتى عن �أع�ضاء المجموعة الخا�صة بالطرف المعني .ولذلك،
من المهم �أن ُيح َّدد الموقع الجغرافي لكل فرد من �أفراد هذه ال�شراكة؛ و�أنْ يفهم � َّأن كل فرد
هو عن�صر يف �شبكة دعم التنمية البديلة؛ و�أنْ ُتن�ش�أ القنوات التي تربطهم مع �سائر الأع�ضاء،
و ُي َّعين نوع التدفقات التي يتوقع من كل واحد منهم توليدها وتلقيها من �أجل تطوير هذه ال�شراكة.
وبعبارة �أخرى ،يتعلق الأمر بترجمة ال�شراكة �إلى �شبكة "تحييزها" من �أجل فهم وتوجيه العمليات
التي تحدث داخلها بطريقة �أن�سب.
تبين � َّأن �إيجاد حركة
وخارج �إطار المبادالت التقنية التي تتم على �أ�صعدة مختلفةَّ ،
دولية حول التنمية البديلة �أمر �صعب .ومع ذلك ،ف�إن ال�شبكة المتعددة الجوانب والمكونة
من ال�شراكات المحلية والوطنية والدولية الالزمة حتى ت�صبح التنمية البديلة فعالة على نحو
َ
روابط �أكثر وتعاون ًا �أكبر ووعي ًا �أقوى بالعمل من �أجل تحقيق
متزايد �سوف تن�شئ هي ذاتها
الأهداف الم�شتركة بين مختلف الأطراف الفاعلة المعنية .وهكذا ،ف�إن الم�س�ؤولية الم�شتركة—
�إذا تج�سدت على نحو �سليم يف الترتيبات العملية—من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف �إحداث وتعزيز
حركة دولية حول التنمية البديلة ،وبخا�صة �إذا دعمها البروز للعيان والقدرة الت�سويقية للقطاع
الخا�ص الدولي.
وال يمكن النظر �إلى التنمية البديلة باعتبارها مذهب ًا دين ًّيا ذا عقائد وممار�سات تكاد
ت�صمم
تكون ثابتة .وبدل �أن تكون ال�شراكات الالزمة لنجاحها خا�ضعة لقواعد �صارمة ،ينبغي �أن َّ
يحول قواعد التنمية الب�شرية �إلى
على �شكل �أدوات عملية ومرنة وفعالة موجهة نحو م�ستقبل ِّ
جراء الفقر والخروج عن القانون
حقيقة بالن�سبة لأولئك الذين عانوا من انعدام اليقين من َّ
وانعدام الأمان .وت�ستلزم ا�ستراتيجية التنمية البديلة التزام عدة �أطراف فاعلة ،ولهذا ال�سبب
ينبغي �أن تن َّفذ ا�ستناد ًا �إلى مبد�أ الم�س�ؤولية الم�شتركة المح َّددة بو�ضوح بالن�سبة لكل طرف من
هذه الأطراف الفاعلة والتي يتحملها كل طرف منها على نحو �صريح .واليوم ،باتت تع ُّد هذه
الم�س�ؤولية جزءا من االلتزام الأخالقي لكل فرد وكل منظمة وكل دولة تجاه الآخرين.
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الرابط بين الأرا�ضي والمخ ِّدرات :كيف ترتبط زراعة محا�صيل
المخ ِّدرات غير الم�شروعة بالح�صول على الأرا�ضي
كال�س غريملمان
م�ست�شار ،الم�شروع القطاعي ب�ش�أن التنمية الريفية،
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي� ،إ�شبورن� ،ألمانيا
خورخي �إ�سبينوزا
م�ست�شار ،الم�شروع القطاعي ب�ش�أن �سيا�سات الأرا�ضي و�إدارة الأرا�ضي،
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي� ،إ�شبورن� ،ألمانيا
جانا �أرنولد
م�ست�شارة ،الم�شروع القطاعي ب�ش�أن �سيا�سات الأرا�ضي و�إدارة الأرا�ضي،
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي� ،إ�شبورن� ،ألمانيا
()1
نايكي �أرنينغ
م�ست�شارة ،الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ،برلين


خال�صة

المخدرات غير الم�شروعة في المناطق الريفية المت�ضررة
غالب ًا ما تُزرع محا�صيل
ِّ
من الفقر وعدم ملكية الأرا�ضي والحقوق غير الم�ضمونة في الأرا�ضي والنزاعات على
الموارد الطبيعية .وتُعتبر الأر���ض �أحد عوامل الإنتاج الرئي�سية في المناطق التي يوجد
المخدرات غير الم�شروعة .ومن َّثم ف�إ َّن تمتع �سكان الأرياف �أو عدم تمتعهم
فيها اقت�صاد
ِّ
ب�إمكانية الح�صول الم�أمون على الأرا�ضي عامل من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على قرارهم المتعلق
باختيار المحا�صيل التي �سيزرعونها :فالحيازة غير الم�أمونة للأرا�ضي تجعل المزارعين
�أكثر عر�ضة لزراعة المحا�صيل غير الم�شروعة التي يمكن �أن توفر دخ ًال في الأجل الق�صير.
ويمكن �أن ت�شكِّل الحقوق الم�ضمونة في الأرا�ضي والح�صول الم�أمون على الأرا�ضي حوافز
ال�ستثمارات طويلة الأجل في الأرا�ضي ال�صالحة للزراعة وت�س ِّهل الح�صول على االئتمان.
والمخدرات ،فتحلِّل الخبرات في مجال التنمية
وتدر�س هذه المقالة الرابط بين الأرا�ضي
ِّ
البديلة ونتائج البحوث الميدانية من �أفغان�ستان وبوليفيا (دولة-المتعددة القوميات) وبيرو
وكولومبيا وميانمار .وتخل�ص المقالة �إلى �أن برامج التنمية البديلة يمكن �أن ت�ستفيد من
حوكمة الأرا�ضي و�إ�صدار �سندات تمليك الأرا�ضي .و�إن الخطوط التوجيهية الطوعية ب�ش�أن
الحوكمة الم�س�ؤولة لحيازة الأرا�ضي وم�صايد الأ�سماك والغابات في �سياق الأمن الغذائي
الوطني ال�صادرة عن لجنة الأمن الغذائي العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية
والزراعة من �ش�أنها �أن تتيح توجيهات �إر�شادية هامة في هذا ال�صدد.
()1ميثل م�ضمون هذه املقالة ح�صر ًا �آراء الكتاب ،ولي�س �آراء الوكالة الأملانية للتعاون الدويل �أو �أي طرف ثالث
�آخر .وت�ستند �إىل درا�سة للوكالة الأملانية للتعاون الدويل �أعدتها يف وقت �سابق نايكي �أرنينغ (�سابق ًا نايكي �أفيلد)،
بتكليف من الوكالة الأملانية للتعاون الدويل نيابة عن الوزارة االحتادية للتعاون االقت�صادي والتنمية لأملانيا ،بعنوان “The

nexus between drug crop cultivation and access to land: insights from case studies from Afghanistan,
املخدرات واحل�صول على الأرا�ضي� :أفكار
”"( Bolivia, Colombia, Myanmar and Peruالعالقة بني زراعة حما�صيل ِّ
من درا�سات حالة من �أفغان�ستان وبوليفيا وبريو وكولومبيا وميامنار").
75

ن�شرة املخدِّ رات ،املجلد احلادي وال�ستون2017 ،

76

كلمات رئي�سية :التنمية البديلة ،حوكمة الأرا�ضي ،الح�صول على الأرا�ضي ،م�صادر رزق،
التنمية الريفية.

مق ِّدمة

� َّإن الفقر و�ضعف ال ُبنى التحتية وه�شا�شة الم�ؤ�س�سات وانعدام �سيادة القانون و�ضعف الحوكمة
واالفتقار �إلى �إمكانية الو�صول �إلى الأ�سواق هي بع�ض العوامل الدافعة الرئي�سية لزراعة محا�صيل
المخدرات غير الم�شروعة .كما � َّإن �سكان الأرياف الذين يعي�شون يف مناطق زراعة المحا�صيل
ِّ
المخدرة كثير ًا ما يفتقرون �إلى الموارد و�سبل الح�صول على الخدمات العمومية ،والأهم من ذلك
ِّ
الح�صول على م�صادر بديلة للدخل .وت�شكل �أفغان�ستان وبوليفيا (دولة-المتعددة القوميات) وبيرو
وكولومبيا وميانمار مع ًا ح�صة كبيرة من مجموع م�ساحة الأرا�ضي العالمية التي تنت�شر فيها زراعة
خ�شخا�ش الأفيون وزراعة الكوكا .وتت�سم كل البلدان الخم�سة بانعدام ال�ضمان يف حقوق الأرا�ضي
المخدرات ،حيث غالب ًا
وانعدام الم�ساواة يف توزيع الأرا�ضي ،وبخا�صة يف مناطق زراعة محا�صيل
ِّ
المخدرات،
كاف )2(.وفي مناطق كثيرة لزراعة محا�صيل
ما تكون حقوق الأرا�ضي غير ر�سمية بقدر ٍ
ِّ
غالب ًا ما ال تكون م�ساحة الأرا�ضي المتاحة ل�صغار المزارعين كبيرة بما يكفي لإعالة �أ�سرهم
تبين � َّأن زراعة خ�شخا�ش الأفيون منت�شرة
المعي�شية .ففي �شرق �أفغان�ستان ،على �سبيل المثالَّ ،
خا�صة يف المناطق التي ال ي�ستطيع فيها المزارعون الح�صول �إال على م�ساحات �صغيرة من
الأرا�ضي )3(.ويرى مان�سفيلد � َّأن "الترابط بين حجم حيازات الأرا�ضي ون�سبة الأرا�ضي المخ�ص�صة
المخدرات جل ُّي .وفي الحاالت التي تكون فيها ُ�سبل ح�صول الأ�سر المعي�شية على
لمحا�صيل
ِّ
()4
الأرا�ضي قا�سية ،تبين �أن الكوكا وخ�شخا�ش الأفيون يزرعان على نطاق وا�سع".
وفي بع�ض الحاالت ،تتزامن النزاعات على الأرا�ضي مع العنف والنزوح ومدى قدرة
االقت�صاد غير القانوني على ال�صمود )5(.فعلى �سبيل المثال ،يمكن �أن ُيعزى جزئ ًّيا ارتفاع
م�ستوى انعدام الم�ساواة يف الأرا�ضي يف كولومبيا (�إذ بلغ معامل القيا�س جيني المتعلق
بالمخدرات والعنف؛( )7وفي بع�ض الحاالت،
بالأرا�ضي  0.87يف عام � )6()2011إلى االتجار
ِّ
يعوق وجود جماعات م�سلحة غير قانونية و�صول �صغار المزارعين �إلى الأرا�ضي وي�ؤدي �إلى
()8
النزوح الق�سري ،مما يفاقم التخلي عن الأرا�ضي.














(Nike Affeld, “The nexus between drug crop cultivation and access to land: insights from case)2
studies from Afghanistan, Bolivia, Colombia, Myanmar and Peru” (Eschborn, Deutsche Gesellschaft für
.Internationale Zusammenarbeit, 2013), p. 31
(David Mansfield, Diversity and Dilemma: Understanding Rural Livelihoods and Addressing)3
the Causes of Opium Poppy Cultivation in Nangarhar and Laghman, Eastern Afghanistan: A Report
for the Project for Alternative Livelihoods (PAL) in Eastern Afghanistan, PAL Internal Document No. 2
.(Jajalabad, Afghanistan (December 2004), p. 61
(David Mansfield, “Alternative development: the modern thrust of supply-side policy”, in Bulletin)4
.of Narcotics, vol. LI, Nos. 1 and 2 (1999), p. 26
(Francisco E. Thoumi, Debates y Paradigmas de las Políticas de Drogas en el Mundo y los)5
Desafíos para Colombia (Bogotá, Academia Colombiana de Ciencias Económicas, 2015), p. 436; Ricardo
Vargas Meza, “Drugs and the peace process in Colombia”, Norwegian Peacebuilding Resource Centre
.(NOREF) Policy Brief (November 2012), p. 3
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en)6
).Colombia (Bogotá, 2012
(UNODC and Acción Social, “Estructura económica de las unidades productoras agropecuarias)7
en zonas de influencia de cultivos de coca: regiones de estudio—Pacífico, Meta-Guaviare, Putumayo.Caquetá y Orinoquía” (Bogotá, 2011), p. 57ff

()8املرجع نف�سه.
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وفي حين �أن ال�سياقات المحلية قد تختلف اختالف ًا جوهر ًّيا من حيث البنى التحتية
و�سيادة القانون والحوكمة ،ف� َّإن الأر�ض هي �أحد عوامل الإنتاج الأ�سا�سية يف المناطق التي ُتزرع
المخدرات غير الم�شروعة القائمة على الزراعة .ومن �ش�أن تمتع �سكان الأرياف
فيها محا�صيل
ِّ
�أم ال ب�إمكانية الح�صول الم�أمون على الأرا�ضي �أن ي�ؤثِّر على قرارهم المتعلق باختيار المحا�صيل
المخدرات العالمي  ،2015يميل مزارعو المحا�صيل غير
التي �سيزرعونها :ح�سبما ي�شير تقرير
ِّ
المخدرات �إلى حيازة �أرا�ض �أ�صغر م�ساح ًة
الم�شروعة يف الكثير من مناطق زراعة محا�صيل
ِّ
()9
من �أرا�ضي َمنْ يزرعون محا�صيل م�شروعة فح�سب .وحيثما تكون �إمكانية الح�صول على
الأرا�ضي ن��ادرة وي�سود انعدام الأم��ن الغذائي ،يزرع كثيرون من المزارعين محا�صيل غير
م�شروعة باعتبارها محا�صيل نقدية يمكن �أن تد ّر لهم دخ ًال ق�صير الأجل .وخالف ًا لذلك،
يمكن �أن تكون الحقوق الم�ضمونة يف الأرا�ضي والح�صول الم�أمون على الأرا�ضي بمثابة حوافز
لال�ستثمارات الطويلة الأجل يف الأرا�ضي ال�صالحة للزراعة ،و�أن ت�س ّهل الح�صول على قرو�ض
والمخدرات ي�ؤثِّر ت�أثير ًا ها ًّما على
االئتمان )10(.وعلى هذا النحو ،ف� َّإن الرابط بين الأرا�ضي
ِّ
م�شاريع التنمية البديلة التي ترمي �إلى معالجة الأ�سباب الجذرية للزراعة غير الم�شروعة
يف المناطق الريفية .وفي هذا ال�سياق ،ت�ؤدي حوكمة الأرا�ضي دور ًا �أ�سا�س ًّيا .ويمكن لتي�سير
الحوكمة الم�س�ؤولة لحيازة الأرا�ضي �أن ي�شكل ركيزة هامة لمبادرات التنمية البديلة و�أن ي�سهم
يف ا�ستدامتها .وفي هذا ال�صدد ،ف�إن الخطوط التوجيهية الطوعية ب�ش�أن الحوكمة الم�س�ؤولة
لحيازة الأرا�ضي وم�صايد الأ�سماك والغابات يف �سياق الأمن الغذائي الوطني( )11ال�صادرة عن
لجنة الأمن الغذائي العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من �ش�أنها �أن
تقدم توجيهات �إر�شادية هامة للتدخالت الحالية والم�ستقبلية يف مجال التنمية البديلة.






ولأن البحوث ب�ش�أن العالقة الوثيقة بين الح�صول على الأرا�ضي �أو �ضمان حقوق الأر�ض
المخدرات ،نادرة ،ف�إن هذه المقالة ت�سعى ،كخطوة �أولى نحو �سد الفجوة يف
وزراعة محا�صيل
ِّ
البحوث� ،إلى الإجابة عن م�س�ألة كيفية الترابط بين الح�صول على الأرا�ضي وزراعة محا�صيل
المخدرات .وباال�ستناد �إلى ا�ستعرا�ض الأدبيات والتقارير التي �صدرت يف الآونة الأخيرة عن
ِّ
المنظمات الدولية والبعثات الميدانية وعمليات تقييم الم�شاريع ،ت�ستر�شد هذه المقالة و ُت�ستكمل
بالمعلومات المجموعة من المناق�شات عن خلفية المو�ضوع الدائرة مع ال�سلطات والخبراء من
الم�شاريع يف مجال التنمية البديلة والكيانات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.
المخدرات
وبعد �أن تقدم المقالة لمحة عامة موجزة عن �إطار ال�سيا�سات الدولية ب�ش�أن
ِّ
المعنية بالتنمية البديلة والمفاهيم ذات ال�صلة بحوكمة الأرا�ضي ،تعر�ض النتائج الم�ستخ َل�صة
المخدرات—�أفغان�ستان وبوليفيا (دولة-المتعددة
من خم�سة بلدان رئي�سية تنتج محا�صيل
ِّ
القوميات) وبيرو وكولومبيا وميانمار—ومن خبرات م�ستمدة من م�شاريع التنمية البديلة.
باملخدرات واجلرمية ،فيينا ،)2015 ،ال�صفحتان
املخدرات العاملي ( 2015مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
()9تقرير ِّ
 199و.200
()10املرجع نف�سه.
()11منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم املتحدة ،جلنة الأمن الغذائي العاملي ،اخلطوط التوجيهية الطوعية
ب�ش�أن احلوكمة امل�س�ؤولة حليازة الأرا�ضي وم�صايد الأ�سماك والغابات يف �سياق الأمن الغذائي الوطني (روما.)2012 ،
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ال�سيا�سات الدولية ب�ش�أن المخ ِّدرات وحوكمة الأرا�ضي

الحد على نحو م�ستدام من زراعة محا�صيل
التنمية البديلة هي نهج للتنمية الريفية ي�سعى �إلى ِّ
المخدرات غير الم�شروعة من خالل معالجة �أ�سبابها الجذرية ،مثل الفقر وانعدام فر�ص
ِّ
()12
الو�صول �إلى الأ�سواق الم�شروعة .ويكمن اال�ستخدام الم�ستدام للموارد الطبيعية يف �صميم
بالمخدرات لم يراع عموم ًا يف
التنمية البديلة )13(.غير �أن �إطار ال�سيا�سات الدولية المتعلقة
ِّ
الما�ضي �أهمية الح�صول على الأرا�ضي وحقوق الأرا�ضي و�أمن حيازة الأرا�ضي .كما �إن الحقوق
يف الأرا�ضي لم ت�ؤد �إ َّال دور ًا هام�ش ًّيا يف معظم اال�ستراتيجيات الدولية والإقليمية لمكافحة
المخدرات و�سيا�سات التنمية البديلة .ومع ذلك ،يمكن �أن ت�ؤثر الإدارة الر�شيدة للأرا�ضي
ِّ
ت�أثير ًا كبير ًا على الجهود الإنمائية يف المناطق الريفية التي تتميز فيها الم�ؤ�س�سات باله�شا�شة،
يتحول ا�ستخدام الأرا�ضي من
وخ�صو�ص ًا م�شاريع التنمية البديلة التي ُيتو َّقع من خاللها �أن َّ
الأغرا�ض غير م�شروعة �إلى الأغرا�ض الم�شروعة.




�إطار ال�سيا�سات الدولية ب�ش�أن المخ ِّدرات

ال ت�شير الوثائق الت�أ�سي�سية ذات ال�صلة بالتنمية البديلة ،مثل خطة العمل ب�ش�أن التعاون الدولي
المخدرة غير الم�شروعة وب�ش�أن التنمية البديلة (قرار الجمعية العامة دا
على �إبادة المحا�صيل
ِّ
 4/20هاء) �إلى الحقوق يف الأرا�ضي �أو الح�صول على الأرا�ضي �أو الملكية عموماً .وينطبقذلك �أي�ض ًا على الإعالن ال�سيا�سي وخطة العمل ب�ش�أن التعاون الدولي �صوب ا�ستراتيجية متكاملة
()14
المخدرات العالمية.
ومتوازنة لمواجهة م�شكلة
ِّ
في عام  2011ولي�س قبلُ� ،أر�سى الم�ؤتمر الدولي الأول المعني بالتنمية البديلة ،الذي ُعقد
يف �شيانغ ماي وت�شيانغ راي ،تايلند ،الأ�سا�س لزيادة االعتبار لم�سائل الأرا�ضي يف ال�سيا�سات
المخدرات .وقد اعتبرت ملكية الأرا�ضي وغيرها من الم�سائل المتعلقة ب�إدارة
الدولية ب�ش�أن
ِّ
الموارد �أمر ًا ها ًّما من �أجل �إيجاد م�صادر رزق قانونية وم�ستدامة ،وتهيئة حوافز لالنتقال �إلى
مزاولة �أن�شطة زراعية م�شروعة .واع ُتبر االعتراف بالحقوق القائمة يف الأرا�ضي ،خ�صو�صاً،
المخدرات غير الم�شروعة ،ومن ثم لنجاح
�أمر ًا حا�سم ًا لتخفيف االعتماد على زراعة محا�صيل
ِّ
م�شاريع التنمية البديلة:
غالب ًا ما تجري الزراعة غير الم�شروعة يف مناطق نائية ومتخلفة حيث تكون حقوق
المجتمعات المحلية يف الأرا�ضي وا�ستخدامها غير وا�ضحة .ولذلك ،ينبغي �أن ُتعنى
البرامج الناجحة [في مجال التنمية البديلة] �أي�ض ًا الحقوق يف الأرا�ضي وحيازتها من


(German Agency for International Cooperation (GIZ), “Rethinking the approach of alternative)12
).development: principles and standards of rural development in drug producing areas”, 2nd ed. (2013

()13مبادئ الأمم املتحدة الإر�شادية املتعلقة بالتنمية البديلة (قرار اجلمعية العامة  ،196/68املرفق)�" ،إعادة
النظر يف نهج التنمية البديلة".
()14انظر الوثائق الر�سمية للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،2009 ،امللحق رقم  ،)E/2009/28( 8الف�صل
الأول ،الق�سم جيم.
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�أجل تح�سين فر�ص الح�صول على الأرا�ضي وا�ستخدامها والحد من �ضعف المجتمعات
المحلية واعتمادها على الزراعة غير الم�شروعة .وال ب َّد من احترام الممتلكات الجماعية
والمجتمعية .ومن المهم �أي�ض ًا تح�سين ُ�سبل الو�صول �إل��ى الأ��س��واق والبنى التحتية
االجتماعية والإنتاجية التي ت�ؤدي �إلى نظم ذات قيمة م�ضافة لغر�ض �إيجاد بدائل مجدية
()15
اقت�صاد ًّيا وم�شروعة.
وفي الم�ؤتمر الدولي ب�ش�أن التنمية البديلة� ،أع َّد مندوبون حكوميون ،بالت�شاور مع المجتمع
المدني� ،صيغة �أ�صبحت الحق ًا مبادئ الأمم المتحدة الإر�شادية ب�ش�أن التنمية البديلة ،عندما
المخدرات يف عام  .2013وتعترف المبادئ الإر�شادية بحماية الحقوق يف
اعتمدتها لجنة
ِّ
الأرا�ضي باعتبارها عام ًال ها ًّما لنجاح برامج التنمية البديلة:
"تتطلب ا�ستراتيجيات وبرامج التنمية البديلة الفعالة ،ح�سب االقت�ضاء ،توطيد الم�ؤ�س�سات
الحكومية ذات ال�صلة على الم�ستويات الوطنية والإقليمية والمحلية .وينبغي دعم ال�سيا�سات
العمومية بقدر الممكن بطرائق منها ،تعزيز الأطر القانونية ،و�إ�شراك المجتمعات المحلية
والمنظمات ذات ال�صلة ،وتحديد وتوفير جوانب الدعم المالي الكافية لالحتياجات،
والم�ساعدة التقنية وزيادة اال�ستثمار ،واالعتراف بحقوق الملكية و�إنفاذها ،بما يف ذلك
()16
�إمكانية االنتفاع من الأرا�ضي".
وت��راع��ي ال�م�ب��ادئ الإر� �ش��ادي��ة يف �إج��راءات �ه��ا وت��داب�ي��ر تنفيذها م�سائل الحقوق يف
الأرا�ضي و�إدارة الأرا�ضي من �أجل تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج التنمية البديلة التي ت�شمل
ال�شعوب الأ�صلية.
يجر النظر �إال يف الآونة الأخيرة يف �أهمية الو�صول �إلى حيازة الأرا�ضي ب�صورة �أكثر
ولم ِ
بروزاً :يف الم�ؤتمر الدولي الثاني المعني بالتنمية البديلة ،الذي عقد يف �شيانغ راي و�شيانغ
ماي وبانكوك يف عام  ،2015وفي الدورة اال�ستثنائية الثالثين للجمعية العامة ب�ش�أن م�شكلة
المخدرات العالمية ،المعقودة يف عام  .2016و�سلطت الوثيقة الختامية عن نتائج الم�ؤتمر
ِّ
()17
الدولي الثاني المعني بالتنمية البديلة ال�ضوء على الدور الهام الذي ي�ؤديه تعزيز وحماية
الح�صول على الأرا�ضي والحقوق يف الأرا�ضي يف تنفيذ برامج التنمية البديلة .و�ش َّددت الجمعية
المخدرات
العامة ،يف قرارها دا  1/30-الذي اعتمدته يف دورتها اال�ستثنائية المعنية بم�شكلة
ِّ
العالمية يف عام  ،2016على دور "تمكين المزارعين والمجتمعات المحلية من ا�ستخدام الأرا�ضي
وامتالكها قانون ًّيا ،مما �سي�ساعد �أي�ض ًا على منع الزراعة غير الم�شروعة و�سائر الأن�شطة المتعلقة






()15حلقة عمل دولية وم�ؤمتر دويل ب�ش�أن التنمية البديلة International Workshop and Conference on
Alternative Development in Chiang Rai and Chiang Mai, Thailand, 6-11 November 2011 (E/CN.7/2012/
.CRP.3), para. 41

()16نتائج امل�ؤمتر الدويل الرفيع امل�ستوى ب�ش�أن التنمية البديلة :املبادئ الإر�شادية الدولية ب�ش�أن التنمية البديلة
( ،E/CN.7/2013/8املرفق ،التذييل).
()17نتائج احللقة الدرا�سية/حلقة العمل الدولية ب�ش�أن تنفيذ مبادئ الأمم املتحدة الإر�شادية ب�ش�أن التنمية
البديلة وامل�ؤمتر الدويل الثاين املعني بالتنمية البديلة (.)E/CN.7/2016/13
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بالمخدرات �أو تقلي�ص حجمها �أو الق�ضاء عليها"؛ و ُيتوقع من هذه الوثيقة �أن توجه ال�سيا�سات
ِّ
للم�ضي قُدم ًا يف
الدولية
ِّ
للمخدرات يف ال�سنوات المقبلة ،ولذلك يمكن �أن ت�شكل خطوة هامة ُ
تعميم الم�سائل المتعلقة بالأرا�ضي ب�صورة فعالة يف مجال التنمية البديلة.

مفاهيم حوكمة الأرا�ضي

()18


ت�ستند العالقات ب�ش�أن الأرا�ضي �إلى ما ي�سمى "قواعد اللعبة" ،و�إلى الم�ؤ�س�سات الر�سمية وغير
الر�سمية )19(،وخ�صو�ص ًا حقوق الملكية .وت�شير الحوكمة �إلى العمليات الإجرائية التي ُت�س َند
بموجبها ال�سلطة �إلى مختلف الجهات �صانعة القرارات ،مثل البرلمانات الوطنية� ،أو الإدارة
على مختلف الم�ستويات الإقليمية� ،أو �أرباب الأ�سر� ،أو �شيوخ القرى� ،أو القادة المجتمعيين
المنتخبين �أو الأنظمة والمنظمات الدولية .كما ت�شير الحوكمة �إلى العمليات التي ت�ضع من
خاللها الجهات �صانعة القرارات هذه القواعد (مث ًال القواعد القانونية يف قانون العقود وقوانين
الأرا�ضي واللوائح التنظيمية ب�ش�أن ا�ستخدام الأرا�ضي �أو القواعد غير الر�سمية وغير المكتوبة يف
الملخ�صة بو�صفها الحيازة العرفية) ،والعمليات الإجرائية
�أحيان كثيرة ومدونات قواعد ال�سلوك َّ
التي يجري من خاللها �إنفاذ تلك القواعد (على �سبيل المثال ،من جانب الم�س�ؤولين عن
الغابات �أو َمن ي�سمون "كهنة الأرا�ضي"� ،أو من خالل الخطوط التوجيهية الطوعية لمنظمة
الأغذية والزراعة) وتعديل تلك القواعد .وقد ي�شير هذا التعديل �إلى لوائح تنظيمية جديدة
ب�ش�أن اال�ستثمار الأجنبي المبا�شر يف الأرا�ضي ،وتقييد عقود �إيجار محددة من الما�ضي ،مثل
تقا�سم المحا�صيل ،وكذلك �صياغة مبادئ �إ�صالح �أنظمة الأرا�ضي (مثل نهج "البيع وال�شراء
الر�ضائي بين البائع والم�شتري") ،و�إجراءات تنفيذ تدابير التعافي ما بعد النزاعات.
وغالب ًا ما يرتبط العنف بالنزاعات على الأرا��ض��ي ،على �سبيل المثال� ،إذ تتناف�س
الجماعات الم�سلحة المختلفة والجهات الفاعلة الحكومية والمدنية على ال�سيطرة على الأرا�ضي
وا�ستغاللها )20(.ولذلك ،من المهم فهم م�سائل حيازة الأرا�ضي فهم ًا وافياً ،وذلك على الأقل
لتج ُّنب الت�سبب يف �أ�ضرار �إ�ضافية ،وكذلك يف الجهود الرامية �إلى و�ضع برامج �إنمائية فعالة.
ولكن ال�سيا�سات المتعلقة بالأرا�ضي وتنظيم الأرا�ضي باعتبارها عنا�صر يف حوكمة الأرا�ضي
()21
وبناء ال�سالم غالب ًا ما ُيقلل من �ش�أنها ،ولم َ
تحظ باالهتمام الكافي يف التعاون الإنمائي.
ومع ذلك ،ف� َّإن �سيا�سات الأرا�ضي ت�ؤدي بو�ضوح دور ًا �أ�سا�س ًّيا يف التعافي من النزاعات وكفالة
()22
عدم ن�شوب نزاعات �أخرى.








()18ي�ستند هذا الف�صل �إىل عمل �سابق :انظر GIZ, Land in German Development Cooperation: Guiding
Principles, Challenges and Prospects for the Future (Eschborn, Germany, Deutsche Gesellschaft für
).Internationale Zusammenarbeit, 2016
(Douglass C. North, “Institutions”, Journal of Economic Perspectives, vol. 5, No. 1. (Winter,)19
.1991), pp. 97-112
(Daniel Mejia and Pascual Restrepo, Bushes and Bullets: Illegal Cocaine Markets and Violence)20
in Colombia, Serie Documentos CEDE No. 2013-53 (Bogotá, Universidad de los Andes-Facultad de
.Economía-CEDE, 2013), p.5

(.Land in German Development Cooperation, p. 60)21

(John Bruce and Sally Holt, “Land and conflict prevention”, Conflict Prevention Handbook)22
).Series, No. 6 (Colchester, United Kingdom, Initiative on Quiet Diplomacy, University of Essex, 2011
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و�إذا ما ُو�ضع يف االعتبار التطور التاريخي لنظم حيازة الأرا�ضي ،لي�س يف البلدان النامية
فح�سب ،وما يت�أتى عنها من نزاعات ب�سبب ال�ش�ؤون المت�صلة بالأرا�ضي (مثالً ،نتيجة ال�ستثمارات
يف الأرا�ضي على نطاق وا�سع) ،ي�صبح من الوا�ضح بجالء �أن االعتبارات المتعلقة بالحوكمة
ونوعيتها �أ�سا�سية من �أجل فهم الأداء الوظيفي لحيازة الأرا�ضي و�أوجه ق�صورها اليوم ،ومن
�أجل �صياغة معايير لنظم حيازة الأرا�ضي يف الم�ستقبل .وفي بلدان من قبيل زمبابوي وجنوب
�أفريقيا وبع�ض بلدان �أمريكا الو�سطى ،خ ّلف الن�ضال من �أجل الح�صول على الأرا�ضي �آثار ًا
من العنف واال�ضطرابات ال�سيا�سية )23(.وفي هذه ال�سياقات ،لم ي�ؤ ِد تجاهل �سيادة القانون
�إلى �إعاقة عمليات �إ�صالح �أنظمة الأرا�ضي و�إلى نزع ملكية الأرا�ضي لأغرا�ض عمومية (مثل
م�شاريع ال�سدود الكبيرة) فح�سب ،بل �أ َّدى �أي�ض ًا �إلى حرمان فقراء الريف ،وبخا�صة الن�ساء،
من الحقوق العرفية �أو الثانوية يف الموارد )24(.وكثير ًا ما ُي�ستخف بمبادئ الم�ساءلة واال�ستماع
�إلى �آراء ال�سكان المحليين يف ال�ش�ؤون عندما يتعلق الأمر بتحويل �أنماط ا�ستخدام الأرا�ضي،
على �سبيل المثال ،نتيجة لإزالة الغابات �أو اال�ستثمار المبا�شر يف م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي.
و ُتو�ضع ال�صكوك التنظيمية يف معظم البلدان ،يف �أح�سن الأحوال ،على الم�ستوى الوطني
من الناحية القانونية ،يف حين �أن تحويل القواعد واللوائح التنظيمية �إلى ممار�سات م�ستدامة
على م�ستوى الم�ستخدم المحلي للأرا�ضي ال يزال قلي ًال يف �أغلب الأحيان .ويرجع ذلك جزئ ًّيا
�إلى عدم فعالية الهيئات الحكومية ،الفا�سدة �أحياناً ،التي تخ�ص�ص الأرا�ضي� ،أو ت�صوغ اللوائح
التنظيمية ب�ش�أن ا�ستخدام الأرا�ضي �أو تعالج النزاعات المحلية المتعلقة بالأرا�ضي .وفي مواجهة
هذه التحديات� ،أ�صبحت حوكمة الأرا�ضي �أكثر تعقيد ًا يف العقود الزمنية الأخيرة� ،إذ ت�ستلزم
تحلي ًال دقيق ًا وتو�صيات ب�ش�أن ال�سيا�سات العامة ت�ستند �إلى نهج نظامي والعمل على عدة
م�ستويات .ومن �أجل حل م�شاكل حيازة الأرا�ضي وتعزيز الإدارة الم�ستدامة للأرا�ضي ،من
الالزم و�ضع قواعد و�آليات �إنفاذ على مختلف الم�ستويات الإدارية ،لأنه ال يمكن مواجهة هذه
التحديات على النحو المالئم �إال من خالل الحوكمة المتعددة الم�ستويات �أو المتعددة الطبقات.
وقد �أظهرت التجارب على مدى العقدين الزمنيين الما�ضيين �أن و�ضع �أو �إ�صالح القواعد
الد�ستورية ،مث ًال ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ب�ش�أن الأرا�ضي (على �سبيل المثال يف �أنحاء من
�أفريقيا وفي كمبوديا) لي�س �سوى خطوة �أولى على الم�ستوى الوطني بغية الن�ص فيها على الحوكمة
الفعالة )25(.كما � َّإن �آليات الر�صد والإنفاذ القائمة على المجتمع المحلي التي ت�ستند �إلى قواعد
َّ
قانونية وعرفية ال بد �أن تكون مت�سقة ومن�سقة على قدم الم�ساواة مع الم�ستوى الوطني )26(.وت�شكل
حوكمة الأرا�ضي جوهر كل الم�ساعي "المحلية منها والعالمية" الرامية �إلى �إيجاد ظروف م�ؤاتية
ال�ستخدام الأرا�ضي والموارد بطريقة م�ستدامة ،و�إلى تمكين �إحداث التغيير المنظم والتكيف مع
التحديات النا�شئة حديثاً ،و�إتاحة المجال لم�شاركة �أ�صحاب الم�صلحة على نحو �شامل.








(Urmila Bob, “Land-related conflicts in Sub-Saharan Africa”, African Journal on Conflict)23
).Resolution, vol. 10, No. 2 (October, 2010
(Elisa Wiener Bravo, The Concentration of Land Ownership in Latin America: An Approach to)24
).Current Problems (Rome, International Land Coalition, 2011

(.Land in German Development Cooperation, p. 7)25
()26املرجع نف�سه.
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وبناء على ذلك ،ف� َّإن حوكمة الأرا�ضي و�سيلة �أ�سا�سية لتنفيذ م�شاريع التنمية البديلة
المخدرات يف المناطق الريفية
فعاالً )27(.وتقع عموم ًا �أماكن زراعة محا�صيل
ِّ
الم�ستدامة تنفيذ ًا َّ
تبين
النائية ،التي تت�سم بم�ؤ�س�سات ه�شة ،وفي حاالت كثيرة ،بو�ضعية ما بعد النزاعات .وح�سبما َّ
من عقود زمنية كثيرة من تنفيذ التنمية البديلة ،ال يمكن تحقيق التنمية الم�ستدامة و�إيجاد
م�صادر رزق لل�سكان الذين يعي�شون يف هذه المناطق ،باالقت�صار على اال�ستعا�ضة عن محا�صيل
المخدرات غير الم�شروعة بفر�ص مداخيل م�شروعةْ � :إذ يجب �أن يتزامن هذا مع تح�سين مجمل
ِّ
()28
الظروف االجتماعية واالقت�صادية.




و�أما ال�سيا�سات العامة ب�ش�أن الأرا�ضي فهي مكون �أ�سا�سي يف اال�ستراتيجيات ال�سيا�سية
لتحقيق التنمية الم�ستدامة .ومن �أجل دعم التنمية البديلة ،ينبغي �أن تحدد ال�سيا�سة العامة
ب�ش�أن الأرا�ضي �أو ًال الأهداف التي ينبغي تحقيقها من خالل تنفيذ �إطار ال�سيا�سات العامة.
وتتمثل الأه��داف الرئي�سية يف ت�أمين الحقوق يف الأرا�ضي للجميع ،وتح�سين م�صادر الرزق
والتنمية االجتماعية واالقت�صادية ،وبوجه عام ،الإدارة الم�ستدامة للأرا�ضي والموارد ذات
ال�صلة من �أجل الإ�سهام بفعالية يف التنمية الم�ستدامة .وفي حين �سيكون لكل بلد تركيز مختلف،
باال�ستناد �إلى �سياقه المحدد ،هناك ثالثة مبادئ توجيهية رئي�سية عليا �ضرورية ل�سيا�سات
عامة ر�شيدة ب�ش�أن الأرا�ضي�( :أ) كفاءة التنمية االقت�صادية وتعزيزها؛ (ب) الم�ساواة والعدالة
()29
االجتماعية؛ (ج) الم�ساءلة من خالل م�س�ؤوليات وا�ضحة وعمليات �شفافة.


وتتيح نظم �إدارة الأرا�ضي البنى التحتية لتنفيذ �سيا�سات الأرا�ضي وتعزيز حوكمة الأرا�ضي
من خالل اللوائح التنظيمية والأدوات وال�صكوك التقنية لتوثيق حقوق الأر�ض و�إدارتها .وتقدم
معلومات �أ�سا�سية عن عمليات التغيير والتحول يف ال ُبنى التنظيمية .ولذلك� ،أ�صبح �إن�شاء بنية
()30
تنظيمية �شاملة ُتعنى بالإدارة الفعالة للأرا�ضي جزء ًا �أ�سا�س ًّيا من جهود التعاون الإنمائي.
()

وت�شمل بع�ض المزايا التي يتيحها ت�سجيل الأرا�ضي النظامي لفرادى المالكين والمجتمع
()31
المحلي ما يلي:
• تح�سين التي ُّقن يف القانون فيما يخ�ص الأرا�ضي
• �إيجاد حوافز لال�ستثمارات واال�ستخدام الم�ستدام للأرا�ضي
• تح�سين فر�ص الح�صول على االئتمان
()

املخدرات العاملي .2015
()27تقرير ِّ
()28املرجع نف�سه.

(W. Zimmermann, “Land policy and land governance issues”, presentation at the regional)29
symposium “Towards efficient land management for development and economic growth”, held in Kuwait
.on 4 and 5 December 2013

(.Land in German Development Cooperation, pp. 14 and 15)30
()31املرجع نف�سه.

الرابط بني الأرا�ضي واملخدِّ رات :كيف ترتبط زراعة حما�صيل املخدِّ رات غري امل�شروعة باحل�صول على الأرا�ضي
•
•

83

�أمان معامالت الممتلكات وكفاءتها
التقليل �إلى �أدنى حد من النزاعات ب�ش�أن الأرا�ضي والتكاليف المرتبطة بها

وت�شمل بع�ض المزايا المحتملة للحكومة على ما يلي:
• �أ�سا�س فعال لزيادة ال�ضريبة على الأرا�ضي
•	�أ�سا�س للتكيف البنيوي مثل �إ�صالح نظم الأرا�ضي و�إعادة توزيع الأرا�ضي و�إعادة ت�أهيل
المناطق الح�ضرية
• ال�سيطرة على معامالت الأرا�ضي
•	�أ�سا�س فعال للتخطيط (تخطيط ا�ستخدام الأرا�ضي ،و�إجراءات فعالة لتخ�صي�ص
الأرا�ضي ،والإذن با�ستخدام الأرا�ضي على نحو معين
• �إدارة فعالة للمعلومات يف م�ؤ�س�سات الإدارة العمومية
ومن ناحية �أخرى ،ت�شمل بع�ض دواعي القلق المحتملة ب�ش�أن �إن�شاء نظم لإدارات الأرا�ضي
ما يلي:
• ارتفاع التكلفة الم�ؤ�س�سية والمالية لإن�شاء �سجل الأرا�ضي وبخا�صة �صيانته
•	القلق من �أن �إن�شاء �سجل للأرا�ضي قد ي�ؤدي �إلى تغيير قوي لحيازة ال�سكان الأ�صليين
للأرا�ضي �أو التالعب بهذه الحيازة
•	القلق من �أن �إن�شاء �سجل للأرا�ضي يمكن �أن يعني � َّأن ملكية الأرا�ضي �أ�صبحت �أمر ًا
فرد ًّيا ،و� َّأن الحقوق الثانوية �سوف تكون عر�ضة للتجاهل
•	القلق من �أن ي�صبح �سجل الأرا�ضي قديم العهد يف وقت قريب ب�سبب عدم ت�سجيل
التغييرات الطارئة وذلك لأ�سباب مختلفة ،بما فيها على �سبيل المثال ال الح�صر
الف�ساد ،وعدم �إمكانية الو�صول �إلى خدمات �إدارة الأرا�ضي وارتفاع تكاليف المعامالت

والخطوط التوجيهية الطوعية ب�ش�أن الحوكمة الم�س�ؤولة لحيازة الأرا�ضي وم�صايد الأ�سماك
والغابات يف �سياق الأمن الغذائي الوطني تحدد معايير وممار�سات مقبولة دول ًّيا ب�ش�أن الحوكمة
الم�س�ؤولة لحيازة الأرا�ضي .كما تحدد توقعات وا�ضحة يتعين على الحكومات الوفاء بها لغر�ض
زيادة �أمن حيازة الأرا�ضي� ،إذ تحث الدول على القيام بما يلي:
•	االعتراف بجميع �أ�صحاب حقوق الحيازة الم�شروعة وبحقوقهم ،واحترامهم :كما
ينبغي لها �أن تتخذ تدابير معقولة لتحديد وت�سجيل واحترام �أ�صحاب حقوق الحيازة
الم�شروعة وحقوقهم� ،سواء كانت م�سجلة ر�سم ًّيا �أم لم تكن؛ واالمتناع عن التعدي
على حقوق الحيازة لدى الغير؛ والوفاء بالواجبات الم�صاحبة لحقوق الحيازة
•	�صون حقوق الحيازة الم�شروعة من التهديدات واالنتهاكات .وينبغي للدول حماية
�أ�صحاب حقوق الحيازة من فقدان حقوق حيازتهم بطريقة تع�سفية ،بما يف ذلك عمليات
الق�سري التي تتعار�ض مع التزاماتها القائمة بموجب القانون الوطني والدولي
الإخالء ْ
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•	تعزيز وت�سهيل التمتع بحقوق الحيازة الم�شروعة .وينبغي للدول اتخاذ تدابير ن�شطة
لدعم وت�سهيل الإعمال الكامل لحقوق الحيازة� ،أو �إجراء المعامالت التي ت�شمل هذه
الحقوق ،مثل �ضمان �أن تكون الخدمات متاحة للجميع.
•	توفير �سبل الو�صول �إلى العدالة لمعالجة التعديات على حقوق الحيازة الم�شروعة.
وينبغي للدول توفير و�سائل فعالة ومتاحة للجميع ،من خالل ال�سلطات الق�ضائية �أو
نهوج �أخرى ،لحل المنازعات حول حقوق الحيازة؛ والعمل على �إنفاذ النتائج على
نحو فوري وبتكلفة معقولة .كما ينبغي للدول �أن تقدم تعوي�ض ًا فور ًّيا وعاد ًال يف حال
اال�ستيالء على حقوق الحيازة لأغرا�ض عمومية.
•	الوقاية من منازعات الحيازة ،والنزاعات العنيفة ،والف�ساد .وينبغي للدول اتخاذ
تدابير ن�شطة للح�ؤول دون ن�شوء منازعات حول الحيازة وت�صاعدها �إلى نزاعات
عنيفة .كما ينبغي لها �أن ت�سعى �إلى مكافحة الف�ساد بجميع �أ�شكاله وعلى جميع
الم�ستويات وفي جميع ال�سياقات.

الرابط بين �إمكانية الح�صول على الأرا�ضي وزراعة محا�صيل المخ ِّدرات

ت�شكِّل �أفغان�ستان وبوليفيا (دولة-المتعددة القوميات) وبيرو وكولومبيا وميانمار ،مجتمع ًة،
البلدان الرئي�سية لزراعة الكوكا وخ�شخا�ش الأفيون غير الم�شروعة (انظر الجدول  .)1وتعد
�أفغان�ستان �إلى حد بعيد �أكبر منتج لخ�شخا�ش الأفيون غير الم�شروع يف العالم .وفي ذلك
البلد ،ت�شهد الزراعة غير الم�شروعة نم ًّوا �سريع ًا منذ عام  .2004وعالوة على ذلك ،يتركز
ما ن�سبته  90يف المائة من مجموع الزراعة غير الم�شروعة يف المناطق الجنوبية والغربية من
البلد )32(.وميانمار هي البلد الثاني يف زراعة خ�شخا�ش الأفيون .و ُيزرع معظم خ�شخا�ش الأفيون
()33
يف ميانمار يف والية �شان ،بينما ُيزرع الباقي يف والية كا�شين.
وعلى �صعيد العالم كله ،تتركز زراع ��ة �شجيرة الكوكا ب��درج��ة رئي�سية يف بوليفيا
(دولة-المتعددة القوميات) وبيرو وكولومبيا .وفي عام  ،2014ازدادت الم�ساحة المزروعة
()34
يف كولومبيا .وت��زرع �شجيرة الكوكا حال ًّيا يف  23مقاطعة من  32مقاطعة يف ال�ب�ل��د.
وتناق�صت زراعة الكوكا يف بيرو يف عام  .2014ووفق ًا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني
المخدرات والجريمة �أو المكتب) ،كانت نبتة الكوكا ُتزرع يف
بالمخدرات والجريمة (مكتب
ِّ
ِّ
عام  2014يف  13منطقة يف بيرو ،حيث بلغت ن�سبة الم�ساحة الجغرافية التي ت�شمل فالي
دي لو�س ريو�س �أبوريماك و�إيني �إي مانتارو  43.9يف المائة( )35وتعد دولة بوليفيا المتعددة
()

()

()

()

املخدرات يف �أفغان�ستان،
()32مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية ووزارة مكافحة ِّ
ِّ
( Opium Survey 2015: Cultivation and Productionكابول ،كانون الأول/دي�سمرب .)2016
باملخدرات واجلرميةSoutheast Asia Opium Survey 2015: Lao People’s ،
()33مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
( Democratic Republic and Myanmarبانكوك.)2015 ،
باملخدرات واجلرمية وحكومة كولومبياColombia: Coca Cultivation Survey ،
()34مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
( 2014بوغوتا ،متوز/يوليه .)2015
باملخدرات واجلرمية وحكومة بريوPerú: Monitoreo de Cultivos de Coca ،
()35مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
( 2014ليما ،متوز/يوليه .)2015
Afghanistan
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القوميات ثالث �أكبر منتج للكوكا ،التي ُت��زرع �أ�سا�س ًا يف يونغا�س دي ال باز وتروبيكو دي
()36
كوت�شابامبا.
()

الجدول   -1م�ساحة زراعة خ�شخا�ش الأفيون (�أفغان�ستان وميانمار) والكوكا (دولة بوليفيا
المتعددة القوميات وبيرو وكولومبيا) ،بالهكتارات
البلد
�شجرية الكوكا
بوليفيا (دولة-املتعددة
القوميات)
كولومبيا
بريو
خ�شخا�ش الأفيون
�أفغان�ستان
ميامنار

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

30 500
80 953
56 100

30 900
73 139
59 900

31 000
61 812
61 200

27 200
63 762
62 500

25 300
47 790
60 400

23 000
48 189
49 800

20 400
69 132
42 900

20 200
96 084
40 300

183 000 224 000 209 000 154 000 131 000 123 000 123 000 157 000
55 500 57 600 57 800 52 000 43 600 38 100 31 700 28 500

المخدرات والجريمة ،ر�صد المحا�صيل.
الم�صدر :مكتب
ِّ

وتوجد بيانات قليلة قابلة للمقارنة عن �إمكانية الح�صول على الأرا�ضي يف بلدان مختلفة .و�أحد
القيا�سات الذي ي�ستمد من البيانات غير المبا�شرة ب�ش�أن �إمكانية الح�صول على الأرا�ضي هو
قيا�س فعالية حوكمة الأرا�ضي و�إدارتها .ويت�ضمن م�شروع ممار�سة �أن�شطة الأعمال التجارية
التابع لمجموعة البنك الدولي )37(،الذي ُي�ص ِّنف ر ُتب البلدان بح�سب �سهولة ممار�سة الأعمال
التجارية فيها ،م�ؤ�شر ًا على �سهولة ت�سجيل الممتلكات .و�أحد مقايي�سه هو جودة نوعية م�ؤ�شر
�إدارة الأرا�ضي (انظر الجدول  )2الذي يقي�س موثوقية البنى التحتية و�شفافية المعلومات
وال�شمول الجغرافي والقدرة على ت�سوية المنازعات المتعلقة بالأرا�ضي ،باال�ستناد �إلى تحليل
�أكبر مدينة تجارية يف كل اقت�صاد .وعلى هذا النحو ،ي�صلح هذا المقيا�س ليكون م�ؤ�شر ًا للنظام
العام لإدارة الأرا�ضي .و ُيظهِ ر الم�ؤ�شر نتائج �إيجابية ن�سب ًّيا بخ�صو�ص بيرو وكولومبيا ،يف حين
تقع ميانمار و�أفغان�ستان يف نهاية الترتيب.
()

الجدول  :2جودة نوعية م�ؤ�شر �إدارة الأرا�ضي
البلد
االقت�صادات املرتفعة الدخل يف �إطار منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي
بريو
كولومبيا
بوليفيا

ت�سجيل ترتيب امللكية

جودة م�ؤ�شر �إدارة الأرا�ضي
(�صفر)30-

35
54
143

22,7
17,0
16,0
7,0

باملخدرات واجلرمية وحكومة دول��ة بوليفيا املتعددة القوميات،
()36مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
( ،Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2014ال باز� ،آب�/أغ�سط�س .)2015
()37البنك الدويل ،بيانات م�شروع تقرير ممار�سة �أن�شطة الأعمالُ .متاح على �شبكة الإنرتنت على العنوان:
( www.doingbusiness.orgاال�سرتجاع يف  7ني�سان�/أبريل .)2016

Estado
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الجدول  -2جودة نوعية م�ؤ�شر �إدارة الأرا�ضي (تابع)
ت�سجيل ترتيب امللكية
145
184

البلد
ميامنار
�أفغان�ستان

جودة م�ؤ�شر �إدارة الأرا�ضي
(�صفر)30-
4,0
3,0

الم�صدر :بيانات البنك الدولي الم�ستمدة من م�شروع تقرير ممار�سة �أن�شطة الأعمال.

غير �أن الأداء الوظيفي للنظام الر�سمي لإدارة الأرا�ضي لي�س �شرط ًا كافي ًا للح�صول على
الأرا�ضي .وحتى عندما تكون الم�ؤ�س�سات الر�سمية قائمة ،فغالب ًا ما توزع الأرا�ضي على نحو غير
متكافئ ،وبخا�صة يف المناطق الريفية" :تتحقق جودة النوعية التنظيمية يف معظم البلدان يف
�أح�سن الأحوال على الم�ستوى الوطني والقانوني يف حين �أن تحويل القواعد واللوائح التنظيمية
�إلى ممار�سات �صالحة التباعها على م�ستوى الم�ستخدم المحلي للأرا�ضي ال يزال غائب ًا يف �أغلب
الأحيان" )38(.وعلى �سبيل المثال ،يقارن التقرير الوطني للتنمية الب�شرية يف كولومبيا لعام 2011
ال�صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معامالت جيني القيا�سية لتركز التحكم بالأرا�ضي،
�إذ �أظهر م�ستويات عالية من التركيز يف بيرو ( )0.86وكولومبيا ( )39(.)0.85وتتركز محا�صيل
المخدرات غير الم�شروعة ب�صفة رئي�سية يف المناطق الريفية النائية ،التي غالب ًا ما تت�سم
ِّ
بم�ؤ�س�سات الدولة اله�شة وقلة انت�شار �سيادة القانون )40(.وفي معظم الحاالت ،ال يت�ضرر ال�سكان
يف هذه المناطق من الفقر فح�سب ،بل �أي�ض ًا من عدم ملكية الأرا�ضي �أو الحقوق غير الم�ضمونة
يف الأرا�ضي ،حتى عندما تحظى حقوق الأر�ض باعتراف جيد على ال�صعيد الوطني .وينطبق
المخدرات يف كولومبيا .وفي
هذا الأمر ،مثالً ،على بع�ض المناطق الأكثر �صلة بزراعة محا�صيل
ِّ
ع�شر مقاطعات كولومبية تزيد فيها مجتمعة ن�سبة زراعة الكوكا على  95يف المائة يف البلد،
تظهر م�ستويات عالية من انعدام الم�ساواة يف ملكية الأرا�ضي (انظر الجدول .)3
()

()

()

الجدول   -3معامل جيني القيا�سي للممتلكات في مناطق زراعة محا�صيل المخ ِّدرات في
كولومبيا ،في عام 2009
املقاطعة

نارينيو
بوتومايو
نورتي دي �سانتاندر
كاكويتا
كاوكا
غوافياري

زراعة الكوكا
معامل جيني القيا�سي للممتلكات( ،كن�سبة مئوية من جمموع حجم الزراعة الوطنية
يف عام )2009
2009
25
0,82
0,72
20
0,73
10
0,64
9
0,84
9
0,56
8

(.Land in German Development Cooperation, p. 24)38

(United Nations Development Programme, Colombia Rural: Razones para la Esperanza—)39
Resumen Ejecutivo. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 (Bogotá, 2011). The original source
.of the data is Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia

املخدرات العاملي .2015
()40تقرير ِّ
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ميتا
�أنتيوكيا
�شوكو
بوليفار

0,86
0,91
0,85
0,76
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7
3
3
2

المخدرات
الم�صدر :تجميع الكاتب باال�ستناد �إلى بيانات م�ستمدة من ر�صد المحا�صيل الذي �أجراه مكتب
ِّ
والجريمة ( -Colombia: Coca Cultivation Survey 2014كولومبيا :درا�سة ا�ستق�صائية عن زراعة الكوكا لعام
 ،)2014وتقرير التنمية الب�شرية لعام  2011ال�صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كولومبيا (كولومبيا الريفية:
 .)Colombia Rural: Razones para la Esperanzaويمكن االطالع على جدول مماثل في من�شور م�شترك بين مكتب
المخدرات والجريمة وحكومة كولومبيا (“Estructura económica de las unidades productoras agropecuarias en
ِّ
”.)zonas de influencia de cultivos de coca

المخدرات )41(.وفي المناطق
وتعتبر الأر�ض عامل �إنتاج هام يف مناطق زراعة محا�صيل
ِّ
التي تقل فيها الأرا�ضي ال�صالحة للزراعة ،يعتمد النا�س يف معظم الأحيان على زراعة محا�صيل
المخدرات غير الم�شروعة ،مثل �شجيرة الكوكا �أو خ�شخا�ش الأفيون ،التي ُتعد محا�صيل نقدية.
ِّ
وعندما ينتقلون �إلى مزاولة �أن�شطة بديلة مجدية تدر الدخل ،يواجهون تحديات من قبيل
الإمكانية المحدودة للو�صول �إلى �أ�سواق المنتجات الم�شروعة من جراء عدم توفر الطرق
()42
والبنى التحتية والمعلومات والمعارف والقدرات الالزمة لت�سويق المنتجات البديلة بفعالية.
المخدرات المت�ضررة من النزاعات ،يمكن �أن
وب�صفة خا�صة يف مناطق زراعة محا�صيل
ِّ
ت�ؤدي الأرا�ضي دور ًا ها ًّما يف م�صادر رزق المزارعين ،وتحدد �إلى حد كبير مواطن �ضعفهم.
وت�صف درا�سة عن معالجة النزاعات يف مقاطعات كونار والغمان ونانغارهار يف �أفغان�ستان �سيناريو
�سائد ًا للمخاطر" :ازدادت تبعية المزارعين الذين ال يملكون �سوى �أرا�ض قليلة �أو ال يملكون �أي
�أر�ض ومواطن �ضعفهم مع ازدياد مدى اقت�صاد خ�شخا�ش الأفيون .ومن ثم ف�إن ا�ستراتيجيات
مواجهة �إمكانية التعر�ض للنزاعات المطبقة على ال�صدمات الخارجية (اال�ستئ�صال ،والعجز يف
()43
المحا�صيل ،وتقلب الأ�سعار) �أكثر انت�شار ًا نتيجة للتبعية ومواطن ال�ضعف".
ويمكن �أن ي�ؤثر الح�صول الم�أمون على الأرا�ضي على قرارات تتعلق بنوع المحا�صيل التي
يزرعها المزارعون .و�إن دخل المزارعين الذين يزرعون الكوكا �أو خ�شخا�ش الأفيون لي�س بال�ضرورة
�أعلى من دخل المزارعين الآخرين .وعلى �سبيل المثال ،ت�شير الدرا�سة اال�ستق�صائية عن الأفيون يف
جنوب �شرق �آ�سيا لعام � 2015إلى �أن الأ�سر المعي�شية التي تنتج الأفيون يف والية �شان يف ميانمار د َّرت
دخ ًال �أعلى من الأ�سر المعي�شية التي ال تنتج الأفيون يف عام  2014غير �أن دخل الأ�سر المعي�شية
انخف�ض يف عام  .2015وغالب ًا ما ت�شكل الأ�سعار عام ًال رئي�س ًّيا يف هذا ال�صدد )44(.وعائدات كل
()

()

()

()

(“Estructura económica de las unidades productoras agropecuarias en zonas de influencia de)41
”.cultivos de coca

(Noam Lupu, “Towards a new articulation of alternative development: lessons from coca supply)42
 .reduction in Bolivia”, Development Policy Review, vol. 22, No. 4 (2004), pp. 405-421ويحظى ذلك �أي�ض ًا

بالت�أييد يف جمموعة وا�سعة جدًّا من امل�ؤلفات املتعلقة بالتنمية البديلة ،و�أكدت على �سبيل املثال حتليالت اجتماعية اقت�صادية
املخدرات واجلرمية� ،ضمن جملة �أمور �أخرى ،الدرا�سة اال�ستق�صائية عن الأفيون يف �أفغان�ستان لعام .2015
خمتلفة ملكتب ِّ

(Jan Koehler, “Conflict processing and the opium economy in Afghanistan”, PAL Internal)43
.Document No. 5. (Jalalabad, Afghanistan, Project for Alternative Livelihoods (PAL), June 2005
(Jean Friedmann-Rudovsky, “Bolivian buzz: coca farmers switch to coffee beans”, Time, 29)44
 ، February 2012متاح يف املوقع ال�شبكي.http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2107750,00.html :
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قطعة �أر�ض من زراعة خ�شخا�ش الأفيون �أو الكوكا �أعلى من عائدات زراعة المحا�صيل الأخرى،
وبخا�صة عندما ال توجد معرفة تقنية ب�ش�أن زراعة محا�صيل نقدية �أخرى )45(.وبناء على ذلك،
عندما تكون البدائل القانونية ب�ش�أن قطع الأرا�ضي ال�صغيرة غير كافية لتوفير م�صادر الرزق،
المخدرات .والأكثر من ذلك هو �أن االنتقال �إلى
يلج�أ كثيرون من المزارعين �إلى زراعة محا�صيل
ِّ
المحا�صيل الم�شروعة القادرة على توفير م�صادر الرزق ال ي�ستلزم موارد مالية و�أرا�ضي كافية
فح�سب ،بل �أي�ض ًا فترة انتقالية معينة .وفي حين يمكن ح�صاد �أوراق الكوكا ثالث �أو �أربع مرات
يف ال�سنة ،يحتاج البن ،مثالً� ،إلى عدة �سنوات قبل �أن تثمر �أ�شجاره للمرة الأولى .ولذلك ،كثير ًا ما
يعني انعدام الأمان يف مجال الحقوق يف الأرا�ضي� ،أو الإمكانية المحدودة الح�صول على الأرا�ضي
�أو مخاطر تكرار ن�شوب النزاعات� ،أن يمتنع المزارعون عن اال�ستثمار يف هذا النوع من الأن�شطة
الم�شروعة الطويلة الأجل )46(.وفي �سياق �أفغان�ستان ،يرى الباحث غودهاند � َّأن "المزارعين يزرعون
الخ�شخا�ش �أو ًال ب�سبب مزاياه الن�سبية ودوره المتعدد الوظائف فيما يتعلق بالمحا�صيل الأخرى،
وثاني ًا لأنه يتيح �إمكانية الح�صول على الأرا�ضي واالئتمان" ولأن "الخ�شخا�ش يف �أماكن كثيرة �أ�صبح
()47
الطريقة الرئي�سية للح�صول على الأر�ض �أو على العمالة المو�سمية".
()

()

()

كيفية الترابط بين عدم �إمكانية الح�صول على الأرا�ضي وزراعة محا�صيل المخ ِّدرات
غير الم�شروعة
المخدرات والجريمة يف عدة بلدان
قدم الر�صد المنتظم للمحا�صيل ال��ذي أ�ج��راه مكتب
ِّ
لا واف �ي � ًا على �أهمية م�سائل الأرا� �ض��ي بالن�سبة ل��زراع��ة محا�صيل
تنتج ال �م �خ� ِّ�درات دل�ي� ً
المخدرات )48(.وهذا الأمر مو َّثق �أي�ض ًا بعدة درا�سات وتقارير تقييم ب�ش�أن م�شاريع التنمية
ِّ
()49
المخدرات ،ينت�شر
البديلة .وفي حين �أن هناك عوامل مختلفة ت�سهم يف زراعة محا�صيل
ِّ
الفقر يف مناطق الزراعة عاد ًة ويعاني ال�سكان يف �أغلب الأحيان من عدم �إمكانية الح�صول
على الأرا�ضي )50(.وتوجد يف �أفغان�ستان ،مثالً ،يف مناطق كثيرة �صلة وثيقة بين زراعة خ�شخا�ش
الأفيون والفقر يف المناطق الريفية )51(،الذي تحتّمه� ،أمور عدة ،ومنها عدم ملكية الأرا�ضي
()

()

()

()

(Simeon Tegel, “Coca: the plant that feeds Peru”, Independent, 18 October 2013, available at)45
.www.independent.co.uk
(“Estructura económica de las unidades productoras agropecuarias en zonas de influencia de)46
.cultivos de coca”, p. 59
(Johnathan Goodhand, “Frontiers and wars: the opium economy in Afghanistan”, Journal of)47
.Agrarian Change, vol. 5, No. 2 (April 2005), pp. 191-216.

()48الدرا�سة اال�ستق�صائية عن الأفيون يف جنوب �شرق �آ�سيا لعام 2012؛ والدرا�سة اال�ستق�صائية عن الأفيون يف
جنوب �شرق �آ�سيا لعام 2015؛ و“Estructura económica de las unidades productoras agropecuarias en zonas
”.de influencia de cultivos de coca
()49على �سبيل املثال ،انظر Mansfield, Diversity and Dilemma: Understanding Rural Livelihoods and

;Addressing the Causes of Opium Poppy Cultivation in Nangarhar and Laghman, Eastern Afghanistan
ibid., “Responding to the challenge of diversity in opium poppy cultivation in Afghanistan”, in
Afghanistan’s Drug Industry: Structure, Functioning, Dynamics, and Implications for Counter-Narcotics
).Policy, Doris Buddenberg and William A. Byrd, eds. (UNODC and World Bank, 2006
()50برنامج الأمم املتحدة الإمنائيUNDP, Addressing the Development Dimensions of Drug Policy،
.(New York, 2015); Mansfield, “Alternative development: the modern thrust of supply-side policy”, p.26

(.Goodhand, “Frontiers and wars: the opium economy in Afghanistan”)51
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وحقوق الأر�ض غير الم�ضمونة )52(.وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يزداد اعتماد �أ�سعار الأرا�ضي وم�ستويات
الإيجار وتكاليف االقترا�ض على �إنتاج خ�شخا�ش الأفيون )53(.و�أظهرت البحوث التي �أجريت يف
�إقليم نانغارهار �أن زراعة خ�شخا�ش الأفيون ال تحفزها عوامل من قبيل ارتفاع الكثافة ال�سكانية
وفر�ص توليد الدخل المحدودة خارج القطاع الزراعي فح�سب ،بل يحفزها �أي�ض ًا عدم �إمكانية
()54
الح�صول على الأرا�ضي المروية.
وفي ع� َّدة مناطق يف �أفغان�ستان حيث ُي��زرع خ�شخا�ش الأف�ي��ون ،تكون قطع الأرا�ضي
الممكن الح�صول عليها �أ�صغر من �أن ُت�ؤمن للأ�سرة دخ ًال قانون ًّيا )55(.وت�شكل زراعة خ�شخا�ش
الأفيون ،ب�سبب ارتفاع غلته يف الهكتار الواحد ،الخيار الوحيد بالن�سبة لأ�سر كثيرة لديها موارد
قليلة—بما يف ذلك موارد الأرا�ضي—بغية ك�سب العي�ش من الزراعة .وكما �إن الأ�سر المعي�شية
المعزولة التي تفتقر �إلى الموارد لي�س لديها �سوى فر�ص �ضئيلة لتحقيق م�صادر رزق بديلة )56(.وفي
المخدرات والجريمة مقابالت
عام  ،2012ذكر ما ن�سبته  20يف المائة م َمن �أجرى معهم مكتب
ِّ
من �أجل درا�سة ا�ستق�صائية ب�ش�أن الأفيون يف �أفغان�ستان� ،أن الدخل المرتفع الذي يمكن د ّره من
()57
قطعة �أر�ض �صغيرة هو �سبب رئي�سي لزراعة خ�شخا�ش الأفيون يف مو�سم الزرع .2012/2011
وعند �إعداد درا�سة ا�ستق�صائية ب�ش�أن الأفيون يف �أفغان�ستان لعام  ،2014كان هذا هو رابع �إجابة
()58
متكررة� ،أعطاها  8يف المائة من المزارعين.
والحالة م�شابهة يف ميانمار .ووفق ًا للدرا�سة اال�ستق�صائية عن الأفيون يف جنوب �شرق
�آ�سيا لعام  ،2012كان عدم �إمكانية الح�صول على الأر�ض �أحد الأ�سباب الرئي�سية ال�ستمرار
زراعة خ�شخا�ش الأفيون يف البلد .وفي حين �أن القرى التي تجري فيها زراعة الأفيون وتلك التي
ال تجري فيها هذه الزراعة ،بينهما الكثير من القوا�سم الم�شتركة ،ف�إن هناك اختالف ًا كبير ًا
بينهما فيما يتعلق ب�إتاحة الأرا�ضي لإنتاج الأغذية .ففي القرى التي ال توجد فيها حقول خ�شخا�ش
الأفيون ،يمكن �أن تح�صل الأ�سر المعي�شية على قطع �أرا�ضي �أكبر ،ومروية �أي�ض ًا على نحو �أف�ضل.
وقد تمكنت �أ�سر معي�شية من الح�صول على  1.2هكتار من الأرا�ضي بالمتو�سط (�أي ما يقابل
زيادة تبلغ  62يف المائة من الأرا�ضي �أكثر مما تملك الأ�سر المعي�شية يف المناطق التي يزرع
فيها خ�شخا�ش الأفيون) .وفي غ�ضون ذلك ،كانت الأ�سر المعي�شية التي لديها �إمكانية محدودة
للح�صول على الأرا�ضي تزرع خ�شخا�ش الأفيون من �أجل �شراء الأغذية من عائدات مبيعاتها.
وتبين الدرا�سة اال�ستق�صائية عن الأفيون يف جنوب �شرق �آ�سيا لعام � 2015أن ما ن�سبته
 38يف المائة فقط من الأ�سر المعي�شية يف قرى تنت�شر فيها زراعة الخ�شخا�ش كانت تملك يف
()

()

()

()

()

()

()

(Benjamin Schaffner, Opiumwirtschaft und “hawala” in Afghanistan: Struktur, Einbettung und)52
).Entwicklungsfaktoren (Norderstedt, Germany, GRIN Verlag, 2006

(.Goodhand, “Frontiers and wars: the opium economy in Afghanistan”)53

(.Mansfield, “Responding to the challenge of diversity in opium poppy cultivation in Afghanistan”, p. 62)54
(Alec McEwen and Brendan Witty, “Water management, livestock and the opium economy: land)55
tenure”, Case Study Series (Kabul, Afghanistan Research and Evaluation Unit, 2006); David Mansfield, A
.State Built on Sand: How Opium Undermined Afghanistan (New York, Oxford Press University, 2016), p. 201

(.“Water management, livestock and the opium economy: land tenure”)56
املخدرات يف �أفغان�ستانAfghanistan: ،
()57مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية ووزارة مكافحة ِّ
ِّ
( Opium Survey 2012كابول� ،أيار/مايو .)2013
()58املرجع نف�سه( ,Afghanistan Opium Survey 2014: Cultivation and Production ،كابول ،كانون الأول/
دي�سمرب .)2014
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عام  2014حقو ًال دائمة للأرز ،مقارنة بن�سبة  56يف المائة من الأ�سر المعي�شية يف القرى التي
ال ُيزرع فيها الخ�شخا�ش .وفي عام  ،2015تقاربت هذه الأرقام ،حيث كانت  48يف المائة من
الأ�سر المعي�شية تملك حقول الأرز يف قرى تزرع الخ�شخا�ش ،و 53يف المائة يف قرى ال تزرع
الخ�شخا�ش .وخل�ص التقرير �إلى �أن الأ�سر المعي�شية التي تزرع الخ�شخا�ش تميل �إلى ا�ستثمار
()59
�أرباحها يف الموا�شي والأرا�ضي.
()

المخدرات والجريمة يف عام
وفيما يتعلق بكولومبيا ،خل�صت درا�سة �أج��راه��ا مكتب
ِّ
 2010ب�ش�أن البنية االقت�صادية يف �أربع مقاطعات من مقاطعاتها الرئي�سية التي تنتج محا�صيل
()60
المخدرات� ،إلى �أن ن�سبة كبيرة من �سكان الأرياف لي�س لديهم �سندات ملكية ر�سمية للأرا�ضي.
ِّ
وفي تلك المناطق ،تزرع  46يف المائة من الأ�سر المعي�شية �أرا�ضي من دون �سندات ملكية للأرا�ضي.
ومن تلك الن�سبة ،كان دخل الأ�سر المعي�شية ال�ضالعة يف زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة �أكبر
من دخل الأ�سر المعي�شية التي ال تعمل يف زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة .وتعزو الدرا�سة
احتالل الأرا�ضي من دون �سندات ملكية بالدرجة الرئي�سية �إلى التقليد غير الر�سمي يف �أو�ساط
()61
�أ�صحاب الحيازات ال�صغيرة وعدم �إمكانية اال�ستفادة من �إجراءات �إ�ضفاء الطابع الر�سمي.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،ساهمت عمليات اال�ستئ�صال يف زراعة الكوكا على قطع �أر�ض متناثرة من
ال�صعب الو�صول �إليها وبعيدة عن منازل المزارعين .وفي مقاطعة ميتا-غوافياري بخا�صة ،توجه
مزارعون �إلى زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة يف مناطق معزولة ،مما �أدى �إلى ازدياد عمليات
�إزالة الغابات )62(.وثمة مالحظة خطيرة ال�ش�أن يف هذه الدرا�سة هي �أن  7يف المائة فقط من
الأ�سر المعي�شية لديها �إمكانية ر�سمية للح�صول على االئتمان .ومع �أن  8يف المائة من الأ�سر
المعي�شية التي ال تعمل يف زراعة الكوكا يمكن �أن تح�صل على ائتمانات ،لم تتمكن �سوى  4يف
المائة من الأ�سر المعي�شية التي تنتج الكوكا من الح�صول على ذلك .وغالب ًا ما تكون االئتمانات
أرا�ض باعتبارها رهن ًا للوكالة التي ت�صدر االئتمان .ومن �ش�أن ذلك �أن يحد
م�شروطة بملكية � ٍ
من اال�ستثمارات المحتملة التي يمكن �أن تقوم بها �أ�سر معي�شية ال تملك �إمكانية الح�صول على
()63
أرا�ض �إ�ضافية.
الأرا�ضي ر�سم ًّيا من خالل الإنتاج الزراعي �أو �شراء � ٍ
()

()

()

()

الجوانب الجن�سانية

غالب ًا ما يلحق عدم الح�صول على الأرا�ضي �أ�ضرار ًا بالن�ساء على نحو غير متنا�سب يف مناطق
المخدرات (وكذلك يف �أماكن �أخرى) )64(.ويترتب على ذلك تبعات هامة �إذ يحدد
زراعة محا�صيل
ِّ
()

(.Southeast Asia Opium Survey 2015)59
()60يف مقاطعات ميتا-غوافياري وبوتومايو-كاكيتا و�أورينوكيا ،مل يكن لدى ما ن�سبته  50يف املائة و 48يف املائة
و 79يف املائة من الأ�سر املعي�شية ،على التوايل� ،سندات ملكية ر�سمية للأرا�ضي� .أما يف مقاطعة با�سيفيكو فلم يكن
أرا�ض م�سجلة ر�سم ًّيا ،يف حني ا�ستفاد معظم ال�سكان الذين ميكنهم
لدى ما ن�سبته  32يف املائة من الأ�سر املعي�شية � ٍ
احل�صول على الأرا�ضي من �سندات ملكية الأرا�ضي امل�شرتكة.

(“Estructura económica de las unidades productoras agropecuarias en zonas de influencia de)61
”.cultivos de coca

()62املرجع نف�سه.
()63املرجع نف�سه.

(“Gender and alternative development: experiences gained with participatory project work)64
in the coca-cultivating areas of Peru” (Eschborn, Germany, Deutsche Gesellschaft für Technische
).Zusammenarbeit, 2000

الرابط بني الأرا�ضي واملخدِّ رات :كيف ترتبط زراعة حما�صيل املخدِّ رات غري امل�شروعة باحل�صول على الأرا�ضي

91

الح�صول على الأرا�ضي قدرة �صغار المزارعين على التحول �إلى م�صادر الرزق الم�شروعة.
أرا�ض يف
وعلى �سبيل المثال ،وجدت درا�سة ا�ستق�صائية عن برنامج لإ�صدار �سندات تمليك � ٍ
تروبيكو دي كوت�شابامبا يف عام � 2006أن  47يف المائة من �سندات ملكية الأرا�ضي بحوزة
الرجال ،و�أن  35يف المائة منها بحوزة رجل وامر�أة على حد �سواء ،و�أن  13يف المائة فقط
منها بحوزة ن�ساء ح�صراً )66(.وفي �أحيان كثيرة ال ت�ستطيع المر�أة الح�صول على �سندات ملكية
الأرا�ضي القانونية �إال من خالل �أزواجهن �أو �أقاربهن من الذكور .وهذا يعيق ا�ستفادتهن من
نظم االئتمان الر�سمية ،وفي بع�ض الأحيان �أي�ض ًا يعرقل برامج التنمية البديلة .ومن ثم ف�إن
قدرة المر�أة على �صنع القرارات و�إمكانياتها لال�ستثمار كثير ًا ما تكون مقيدة ب�شدة ،وحتى قد
()67
ي�ستحيل عليها الح�صول على الأرا�ضي.
وفي حين �أن الن�ساء ،ب�سبب �أدوار الجن�سين ال�سائدة يف الكثير من مناطق زراعة محا�صيل
يتحلين
المخدرات ،غالب ًا ما ُتتاح لهن �إمكانيات �أقل للح�صول على ال
ِّ
أرا�ضي ،ف�إنهن غالب ًا ما َّ
()68
بفهم متكامل �أكثر لت�أمين م�صدر رزق من منظور طويل الأجل .كما �إن الم�س�ؤولية عن ت�أمين
الأغذية يمكن �أن تكون دافع ًا للأ�سر المعي�شية على تنويع الإنتاج الزراعي وعلى زراعة المحا�صيل
المخدرات غير الم�شروعة .ولذلك ف�إن �إ�شراك المر�أة يمكن
الغذائية عو�ض ًا عن زراعة محا�صيل
ِّ
�أن يكون م�ؤاتي ًا ب�صفة خا�صة ال�ستدامة التنمية البديلة لأنه يتبين يف كثير من الحاالت �أنهن
()69
�أكثر عزوف ًا من الرجال عن خف�ض �إنتاج الكفاف ل�صالح الكوكا.
ففي �أفغان�ستان ،على �سبيل المثال ،ال يحمل �إال الرجال ح�صر ًا تقريب ًا �سندات ملكية
الأرا�ضي القليلة ال�صادرة ر�سم ًّيا )70(.ووفق ًا للد�ستور ،يحق للمر�أة �أن تملك �أر�ضاً .ولكن يف الواقع،
غالب ًا ما تتنازل الن�ساء عن حقوقهن يف الأر�ض للرجال يف �أ�سرهن .و ُيقدر �أن �أقل من  2يف المائة
من الأفغانيات يملكن �أر�ضاً )71(.ووجدت درا�سة عن دور المر�أة يف زراعة خ�شخا�ش الأفيون � َّأن
 3ن�ساء فقط من �أ�صل  157امر�أة �أجريت مقابالت معهن يف عدة مقاطعات �شمالية و�شرقية يف
�أفغان�ستان قُلنَ �إنهن ي�شاركن يف اتخاذ القرارات ب�ش�أن اختيار المحا�صيل التي �ستزرعها �أ�سرهن
المعي�شية .وكانت الن�ساء الثالث اللواتي �أبلغن عن م�شاركتهن يف عمليات اتخاذ القرار �أرامل،
()72
�إذ ي�ستخدمن مزارع ًا �شريك ًا يف زراعة الأر�ض �أو يتخذن قرارات م�شتركة مع ابن لهن.
()65

()

()

()

()

()

()

()

()

(Lupu, “Towards a new articulation of alternative development: lessons from coca supplyreduction)65
”.in Bolivia

(USAID/Plurinational State of Bolivia, “Generación de información cuantitativa: encuesta de)66
medio término—proyecto de titulación de tierras en Bolivia—trópico de Cochabamba” (Cochabamba,
 2006)..متاح يف املوقع ال�شبكي.http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadq036.pdf :

(.“Gender and alternative development”)67
()68املرجع نف�سه.
()69املرجع نف�سه.

(USAID, “USAID country profile: property rights and resource governance–Afghanistan”)70
) ،(2010متاح على املوقع ال�شبكي.www.land-links.org :

()71املرجع نف�سه.
للمخدرات،
()72برنامج الأمم املتحدة للمراقبة الدولية
ِّ

United Nations International Drug Control
Programme, “The role of women in opium poppy cultivation in Afghanistan”, Strategic Study No. 6.
(Islamabad, 2000); National Congress of Bolivia, Law No. 1008, on the regime applicable to coca and
.controlled substances, of 19 July, 1988

ن�شرة املخدِّ رات ،املجلد احلادي وال�ستون2017 ،

92

وغالب ًا ما ال تملك الأرامل �أو الن�ساء العازبات �أر�ض ًا وال تمويالً ،مما ي�ستثنيهن من بع�ض �أهم
()73
الموارد لت�أمين م�صادر رزقهن يف المناطق الريفية.
وفي حين ال ب َّد من �إجراء المزيد من البحوث ب�ش�أن �أدوار الجن�سين يف زراعة محا�صيل
المخدرات� ،أتاحت من قبلُ الدرا�سة اال�ستق�صائية عن الأفيون يف �أفغان�ستان لعام ،2015
ِّ
المخدرات والجريمة ،بع�ض النظرات المتعمقة الهامة ب�ش�أن تن ُّوع وجهات
ال�صادرة عن مكتب
ِّ
()74
نظر المر�أة بخ�صو�ص زراعة خ�شخا�ش الأفيون .وتتمتع الن�ساء ب�إمكانية كبيرة لتوليد دخل
بطريقة م�شروعة �أكثر .وتذكر الدرا�سة اال�ستق�صائية �أن "من الوا�ضح �أن الدخل النقدي الإ�ضافي
من عمل المر�أة يمكن �أن يقلِّل من ال�ضغط االقت�صادي لزراعة الخ�شخا�ش" .ويعتمد ذلك
�أي�ض ًا على ح�صول المر�أة على الأرا�ضي ال�صالحة للزراعة .فعلى �سبيل المثال ،ت�سلط الدرا�سة
اال�ستق�صائية ال�ضوء على حاالت لم تتمكن فيها الن�ساء من زراعة الأرا�ضي لأنه لم ي�سمح لهن
بالو�صول �إلى �أرا�ضي بعيدة عن منازلهن .وعالوة على ذلك ،خل�صت الدرا�سة اال�ستق�صائية
�إلى �أنه "يمكن لإدماج الن�ساء على نحو �أقوى يف قوة العمل وتوفير فر�ص لتوليد الدخل ل�صالح
الن�ساء �أن يقلال من اعتماد الأ�سر المعي�شية على زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة و�أن يمكِّنا
المر�أة من القيام بدور �أقوى يف عمليات اتخاذ القرارات يف الأ�سر المعي�شية" .وفي حين �أنه
تغيب حتى الآن �صورة وا�ضحة المعالم عن قدرة المر�أة على اتخاذ القرارات ب�ش�أن ا�ستخدام
الأرا�ضي وفي اختيار المحا�صيل )75(،ال ب َّد من معالجة م�س�ألة كيف يمكن لتح�سين ح�صول المر�أة
المخدرات.
على الأر�ض �أن ي�سهم يف م�صادر الرزق الم�ستدامة يف مناطق زراعة محا�صيل
ِّ
()

()

()

الم�ؤ�س�سات اله�شة
المخدرات ترتبط يف كثير من الأحيان به�شا�شة
تبين الأمثلة التالية �أن زراع��ة محا�صيل
ِّ
الم�ؤ�س�سات (مثل انعدام الأمان يف الممتلكات والغمو�ض القانوني فيما يتعلق بالح�صول على
الأرا�ضي) ،وكذلك م�سائل مثل الهجرة �أو الأمن ذات ال�صلة ب�ش�ؤون الأرا�ضي .فعلى �سبيل
المخدرات ظاهرة تدهور التربة،
المثال ،يمكن �أن يدفع على الهجرة �إلى مناطق زراعة محا�صيل
ِّ
()76
كما حدث مث ًال يف منطقة يونغا�س دي ال باز يف دولة بوليفيا المتعددة القوميات .وقد تكون
هذه الهجرة ناجمة �أي�ض ًا عن نزاعات تتعلق بالأرا�ضي �أو عدم �إمكانية الح�صول على الأرا�ضي،
تمول نف�سها ،مثل بع�ض
مثالً ،عندما ت�ستولي على الأرا�ضي بطريقة غير قانونية جماعات م�سلحة ِّ
بالمخدرات بل وحتى القتال يف �سبيل ال�سيطرة على
الحاالت يف كولومبيا ،من خالل االتجار
ِّ
االتجار
بالمخدرات )77(.وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يمكن �أن ت�سبب الهجرة �أي�ض ًا تدهور البيئة ،مما
ِّ
يدفع حدود الأرا�ضي الزراعية �إلى مناطق جديدة حيث ال يتمتع فيها النا�س مرة �أخرى ب�سبل
()

()

(.“Gender and alternative development”)73
املخدرات يف �أفغان�ستانAfghanistan ،
()74مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية ووزارة مكافحة ِّ
ِّ
( ،Opium Survey 2015: Socio-economic Analysisكابول� ،آذار/مار�س .)2016
()75املرجع نف�سه.

(Ana B. Villamil Soler, “Informe de consultoría: descripción y análisis de la situación actual del)76
).sector de desarrollo integral con coca en Bolivia y el rol del FONADAL en este sector”, (La Paz, 2011
( .John Otis, “The FARC and Colombia’s illegal drug trade”, 15 December 2014)77متاح يف املوقع
ال�شبكي.www.wilsoncenter.org/ :

الرابط بني الأرا�ضي واملخدِّ رات :كيف ترتبط زراعة حما�صيل املخدِّ رات غري امل�شروعة باحل�صول على الأرا�ضي

93

المخدرات
الح�صول القانوني على الأرا�ضي .وفي حاالت كثيرة يزرع فيها المزارعون محا�صيل
ِّ
()78
غير الم�شروعة ،تطبق الحكومات ا�ستراتيجيات اال�ستئ�صال الق�سري للمحا�صيل .ويمكن �أن
ي�ؤدي هذا �أي�ض ًا �إلى ترك مزارعين حقولهم ونقل الزراعة غير الم�شروعة �إلى �أماكن زراعية
جديدة .و�ست�سلط الأمثلة التالية ال�ضوء على بع�ض هذه الآليات.
في الما�ضي ،دفعت �أن�شطة الحكومة يف مجال الق�ضاء على الكوكا يف بلدان الأنديز مزارعي
الكوكا �إلى اللجوء �إلى �أعماق غابة الأمازون ،حيث �أُزيلت مناطق حرجية يف البداية ثم ُزرعت فيها
الكوكا ،وذلك ب�سبب االفتقار �إلى بدائل اقت�صادية )79(.وفي بيرو ،على �سبيل المثال تنت�شر زراعة
الكوكا بدرجة رئي�سية على المنحدرات ال�شرقية لجبال الأنديز والأرا�ضي المنخف�ضة يف الأمازون.
وفي ال�سبعينات والثمانينات من القرن الع�شرين� ،أدى قانون الإ�صالح الزراعي لعام 1969
�إلى تدفقات الهجرة من جبال الأنديز �إلى تلك المناطق الحرجية )80(.وقد ازدادت حركة الهجرة
()81
هذه يف وقت الحق ب�سبب الق�ضاء على حقول الكوكا يف ال�سبعينات والثمانينات.
ودفعت الإ�صالحات الزراعية بعدد كبير من �أ�صحاب الأرا�ضي الوا�سعة النطاق �إلى التخلي
عن "اله�سييندات" التي يملكونها (حيازات كبيرة من ال�م��زارع) )82(.وقبل �إج��راء الإ�صالح
الزراعي ،كان بع�ض مالك الأرا�ضي الكبيرة النطاق يزرعون الكوكا لأغرا�ض اال�ستخدام التقليدي
بكميات محدودة ،وبترخي�ص من ال�شركة الحكومية "�إيناكو" ( .)ENACOوعندما �أعيد توزيع
تلك الحيازات من الأرا�ضي على العمال الميدانيين يف �سياق الإ�صالح الزراعي ،بد�أ بع�ض ه�ؤالء
العمال يزرعون الكوكا ب�أنف�سهم ،من �أجل بيعها يف ال�سوق ال�سوداء ،م�ستفيدين من المهارات التي
تعلموها �أثناء العمل يف المزارع .و�أدت الزيادة يف زراعة الكوكا على نحو غير م�شروع يف المناطق
الحرجية ذات الكثافة ال�سكانية المنخف�ضة يف حو�ض الأمازون والمنحدرات ال�شرقية لجبال
الأنديز �إلى هجرة الكثير من البيروفيين من المرتفعات بحث ًا عن عمل .كما �ساهمت المعدالت
المرتفعة لعائد �إنتاج الكوكا �أي�ض ًا يف زيادة �إزاحة محا�صيل �أخرى مثل الذرة �أو البن ،يف حين
()83
�أ�سفرت عملية اال�ستيطان غير المنظم عن انت�شار زراعة الكوكا على نحو غير م�شروع.
()

()

()

()

()

()

وفي دولة بوليفيا المتعددة القوميات ،يرتبط الح�صول على الأرا�ضي والهجرة �أي�ض ًا
بزراعة الكوكا .ففي بع�ض �أنحاء منطقة يونغا�س دي ال باز ،تعتبر الزراعة يف "المنطقة
التقليدية"( )84قانونية �إلى حد ما )85(.وفي حين �أن زراعة الكوكا محظورة يف معظم �أنحاء
()

()

(“Estructura económica de las unidades productoras agropecuarias en zonas de influencia de)78
”.cultivos de coca
(Martin Jelsma and Ricardo Vargas, “Drug crops and peace process in Colombia: a proposal for)79
 :peace”, 1 June 2000.متاح يف املوقع ال�شبكي.www.tni.org :
(Fernando Eguren, eds., Reforma agraria y desarrollo rural en la región andina (Lima, Centro)80
).Peruano de Estudios Sociales, 2006
(Ernesto M. Parra, “Alternative development in Peru: thirty years of success and unsuccess”,)81
املخدرات العاملي ( 2016مكتب الأمم
Perspectivas Rurales. Nueva época, No. 23 (2014), pp. 85-104؛ تقرير ِّ

باملخدرات واجلرمية ،فيينا.)2016 ،
املتحدة املعني
ِّ
(.Peru, Nueva reforma agraria: Decreto-Ley No. 17716 (1969))82
()83معلومات ت�ستند �إىل روايات تنم عن ب�صرية بالوقائع من خالل مناق�شة جرت مع �أحد خرباء التنمية
البديلة من بريو.
()84ت�ضم املنطقة التقليدية بلديات كورويكو وكوريباتا و�شولوماين وكاجواتا و�إيروبانا وياناكات�شي و�أجزاء من
ال �أ�سونتا و�أبولو.
()85القانون رقم  1008امل�ؤرخ  19متوز/يوليه .1988
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البلد الأخرى ،تخ�ضع زراعة الكوكا يف "المنطقة االنتقالية للإنتاج الفائ�ض" ال�ستراتيجيات
()86
عرف زراعة الكوكا
تخفي�ض يف �إطار �سيا�سات "التر�شيد واال�ستئ�صال" .وفي هذه المناطقُ ،ت َّ
باعتبارها "نتيجة لعملية ا�ستيطان عفوية �أو موجهة ،جرى بمقت�ضاها دعم التو�سع يف الزراعة
الزائدة بموازاة نمو الطلب على اال�ستخدامات غير الم�شروعة" )87(.وفي هذا ال�سياق ،يمكن �أن
يكون انت�شار محا�صيل الكوكا نتيجة لعدم �إمكانية الو�صول �إلى الأرا�ضي ال�صالحة للزراعة يف
منطقة الزراعة التقليدية ،وذلك على �سبيل المثال ب�سبب تدهور التربة نتيجة لزراعة الكوكا
()88
ق�سمت �أ�سر معي�شية �أرا�ضيها من �أجل
على نحو مفرط .وفي بع�ض �أنحاء هذه المنطقةَّ ،
توفير م�صادر رزق لأبنائها عندما ي�شرعون يف ت�أ�سي�س �أ�سرهم الخا�صة .وقد �أدى ذلك �إلى
تجزئة الأرا�ضي ،و�أجبر الأ�سر تبع ًا لذلك على ك�سب عي�شها من الممتلكات ال�صغيرة .و�أظهرت
البحوث المتعلقة بم�شاريع التنمية البديلة يف بلدية ال �أ�سونتا يف منطقة يونغا�س دي ال باز
� َّأن كثيرين من النا�س هاجروا بعد ذلك �إلى مناطق ال تزال خ�صبة من �أجل االنخراط يف
()89
زراعة الكوكا.
()

()

()

()

وفي كولومبيا� ،أدى تركيز ملكية الأرا�ضي ونزوح المزارعين ب�سبب النزاع الم�سلح �إلى �إجبار
الكثير من �سكان الأرياف على اال�ستقرار يف �أماكن �أخرى )90(.ووفق ًا لمفو�ضية الأمم المتحدة
()91
ل�ش�ؤون الالجئين ،بلغ عدد النازحين داخل ًّيا يف كولومبيا  5.7ماليين ن�سمة يف عام .2014
أرا�ض تبلغ م�ساحتها  4ماليين
وباال�ستناد �إلى التقديرات الم�ستخدمة ،نزح ه�ؤالء الأ�شخا�ص من � ٍ
هكتار( )92على الأقل وت�صل �إلى  6.6ماليين هكتار )93(.وزهاء  80يف المائة من النازحين
ب�سبب العنف ي�أتون من المناطق الريفية )94(.وهرب النا�س داخل البلد بجملة �أ�سباب ومنها
العنف والنزاعات التي ت�شارك فيها جماعات متمردة �أو �شبه ع�سكرية .وغالب ًا ما تعتزم هذه
ضال
الجماعات ال�سيطرة على طرق االتجار بالكوكا �أو منتجاتها الم�شتقة ل�سوق
المخدرات ،ف� ً
ِّ
()

()

()

()

()

()86املرجع نف�سه.
()87املرجع نف�سه.

(Villamil, “Informe de consultoría: descripción y análisis de la situación actual del sector de)88
”.desarrollo integral con coca en Bolivia

()89معلومات م�ستمدة من عدة تقارير لتقييم امل�شروع ( BOLI79الإدارة امل�ستدامة واملتكاملة للموارد الطبيعية
يف املنطقتني اال�ستوائيتني كوت�شابامبا ويونغا�س ال باز) �أعدتها الوكالة الأملانية للتعاون الدويل يف  2011و 2013و.2015
(Amira Armenta, “The illicit drugs market in the Colombian agrarian context: why the issue)90
of illicit cultivation is highly relevant to the peace process”, Drug Policy Briefing Nr. 40 (Amsterdam,
).Transnational Institute, 2013
()91مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني“UNHCR country operations profile: Colombia ،
”ُ .2015متاح يف املوقع ال�شبكي.www.unhcr.org :

(.USAID, “USAID country profile: property rights and resource governance–Colombia” (2010))92

(ABColombia, “Colombia: the current panorama–victims and land restitution law 1448”, 29)93
ُ .May 2012متاح يف املوقع ال�شبكي.www.abcolombia.org.uk :

”.2015

()94مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني،

“UNHCR Country operations profile: Colombia
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عن الأرا�ضي والمزارع� ،سعي ًا �إلى تمويل عملياتها )95(.و�أدى هذا النوع من اال�ستيالء الع�شوائي
على الأرا�ضي �إلى زيادة تركيز ملكية الأرا�ضي ،وبخا�صة يف المناطق الريفية )96(.وفي كولومبيا،
والمخدرات ارتباط ًا جوهر ًّيا بعملية ال�سالم ،وهي جزء من اتفاق ال�سالم
ترتبط م�سائل الأر�ض
ِّ
بين الحكومة الكولومبية والقوات الم�سلحة الثورية الكولومبية .وبناء على ذلك ،تهدف �إحدى
مبادرات الحكومة �إلى �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على حقوق ملكية الأرا�ضي ل�صغار المزارعين
()97
من �أجل توفير حوافز بغية التخلي عن زراعة الكوكا.
المخدرات القائمة على اليد العاملة الكثيفة يمكن �أن تجذب
كما �إن زراعة محا�صيل
ِّ
الهجرة ،ل َّأن النا�س يبحثون عن عمل يف اقت�صاد الكوكا �أو خ�شخا�ش الأفيون .ويكون عامل
الجذب هذا �أقوى عندما ال ي�ستطيع المهاجرون الح�صول على الأرا�ضي �أو ال يمكنهم الح�صول
عليها �إال بقدر محدود .وبعدما يعمل الكثير من المهاجرين بداية بو�صفهم عماال يوميين
أرا�ض زراعية جديدة .ففي �أفغان�ستان،
ومو�سميين ،ينتقلون �إلى مناطق هام�شية بحث ًا عن � ٍ
مثالً ،ينتقل مهاجرون مو�سميون من مناطق الُ  يزرع فيها خ�شخا�ش الأفيون �إلى مناطق ت�ؤدي
فيها �صناعة الأفيون غير الم�شروعة �إلى الطلب على اليد العاملة .وفي بع�ض الحاالت ،هاجر
�أفراد الأ�سر المعي�شية الذين ال يمكنهم اال�ستفادة من الأرا�ضي �أو ال يمكنهم ذلك �إال قلي ًال �إلى
()98
�أقاليم �أخرى عندما تخلى �أ�صحاب الأرا�ضي يف �أقاليمهم الأ�صلية عن زراعة الخ�شخا�ش.
وعلى �سبيل المثال ،يمكن �أن تعزى الزيادة يف زراعة خ�شخا�ش الأفيون يف �إقليم بلخ خالل
المو�سم الزراعي  2005/2004بقدر جزئي �إلى الأ�سر المعي�شية الوافدة حديث ًا �إلى الإقليم
بحث ًا عن �إمكانية الح�صول على الأرا�ضي وفر�ص توليد الدخل ،لأن �إنتاج الأفيون يف �إقليمهم
()99
الأ�صلي نانغارهار تراجع ب�شكل ملحوظ.
وفي بع�ض المناطق يف �أفغان�ستان ،ي�سيطر �أ�صحاب ال�سلطة غير الر�سميين على �إمكانية
ح�صول الكثير من ال�سكان غير المالك على الأرا�ضي واالئتمان عن طريق �سل�سلة توريد الأفيون.
وفي تلك المناطق ،ال ي�ستطيع الكثير من الأ�شخا�ص الح�صول على الأرا�ضي �إال من خالل
عالقات تعرف با�سم عالقات تقا�سم المحا�صيل ،ي�ستطيع من خاللها مالك الأر�ض� ،أو َمن
ي�سيطر على الأر�ض� ،إتاحتها للمزارعين �إ�ضافة �إلى جزء من المدخالت الزراعية الالزمة.
وفي المقابل ،يح�صل المزارعون على ح�صة من الح�صاد .ويبيع كثيرون من الم�شاركين يف
()

()

()

()

()

(Alvaro Bello, “Displaced coca cultivation”, in ITPCM International Commentary: Colombia—)95
.Land and Human Issues, vol. VIII, No. 31 (December 2012), pp. 17-21

(Nazih Richani, “Forced displacement, concentration of land property, and the rentier political)96
economy in Colombia”, Journal of International Affairs, 20 April 2015 (online articles). Available at
https://jia.sipa.columbia.edu/online-articles/forced-displacement-concentration-land-property-and-rentierpolitical-economy; Thoumi, “Debates y paradigmas de las políticas de drogas en el mundo y los desafíos
.para Colombia”, pp. 436ff
(Ross Eventon, “Colombia: drugs and the peace agreement”, GDPO Situation Analysis (Swansea,)97
)ُ .United Kingdom, Global Drug Policy Observatory, Swansea University, 2016متاح يف املوقع ال�شبكي:
.www.swansea.ac.uk
(Mansfield, “Responding to the challenge of diversity in opium poppy cultivation in Afghanistan”,)98
.p. 104

()99املرجع نف�سه.
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المحا�صيل ح�صادهم� ،أو جزء ًا منه ،م�سبقاً ،ب�أ�سعار �أدنى بكثير عموم ًا من القيمة ال�سوقية،
من �أجل �شراء مدخالت الإنتاج الالزمة .وفي بع�ض الحاالت ،ال يقيم الأفراد غير المالك
أرا�ض
عالقات تقا�سم المحا�صيل ،بل مالك الأرا�ضي الذين يمكنهم بالنتيجة الح�صول على � ٍ
�إ�ضافية .ويتخذ الم�ؤجر عموم ًا القرار ب�ش�أن ال�صنف الذي �س ُيزرع يف الأر�ض بموافقة المزارع.
وعاد ًة ما ُتعطى الأف�ضلية للمزارعين الراغبين يف زراعة خ�شخا�ش الأفيون عندما يتعلق الأمر
()100
بتخ�صي�ص قطع الأرا�ضي.
()

وفي �أفغان�ستان� ،سواء ما �إذا كان المزارعون يزرعون خ�شخا�ش الأفيون �أم ال ،ي�ؤثر هذا
الو�ضع يف م�ستوى الدخل الذي يكت�سبونه من زراعة الأفيون .وال يح�صل العديد من الذين
يتقا�سمون المحا�صيل �إال على جزء �صغير من مح�صول الأفيون ،الذي يبيعونه ب�أ�سعار منخف�ضة
ن�سب ًّيا قبل الح�صاد )101(.ويمكن ا�ستخدام هذه ال�سلف ل�شراء المدخالت الزراعية الالزمة
لإنتاج الأفيون وكذلك لتلبية تكاليف معي�شتهم �أي�ضاً .وغالب ًا ما ُي�ستخدم الدخل الذي يك�سبونه
من مح�صول الأفيون من �أجل تلبية االحتياجات الأ�سا�سية للأ�سرة )102(.ومن ناحية �أخرى،
يح�صل �أ�صحاب الأرا�ضي الذين ي�ؤجرون حقولهم للمزارعين من متقا�سمي المح�صول على ثلثي
الح�صاد تقريباً ،وبالنتيجة على دخل �أعلى بكثير .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن مالك الأرا�ضي
قادرون عموم ًا على تخزين الح�صاد لفترة معينة من الزمن وبيعه بعد فترة الح�صاد ،على
�سبيل المثال ،عندما ترتفع �أ�سعار ال�سوق .وغالب ًا ما ال يملك المزارعون ،الذين يلتزمون ب�شروط
()103
تعاقدية �ضعيفة� ،أي ر�أ�س مال �أو م�صادر بديلة للدخل.
()

()

()

و ُيظهر ت�صنيف للأنماط ب�ش�أن االعتماد على زراعة خ�شخا�ش الأفيون يف نانغارهار
ب�أفغان�ستان � َّأن المزارعين يعتمدون اعتماد ًا كبير ًا على المح�صول ،يف حين � َّأن م�ست�أجرين
�آخرين �أقل اعتماد ًا عليه ،ولم يكن مالك العقارات يتكلون عليه قط )104(.وفيما يتعلق بم�ساحة
الأرا�ضي المزروعة يف ال�صيف وال�شتاء ،يعتمد المزارعون �أ�صحاب الحيازات ال�صغيرة (�أي �أقل
من  7.5جريبات)(� )105أكثر على زراعة الأفيون ،و�أولئك الذين يملكون ما بين  7.5جريبات
و 15جريب ًا من الأرا�ضي المتاحة كانوا �أقل اعتماد ًا عليها ،و�أولئك الذين يملكون �أكثر من 15
()106
جريب ًا ( 3هكتارات) من الأرا�ضي ال يعتمدون على زراعة خ�شخا�ش الأفيون.
()

()

()

المخدرات ت�أثير ًا
ويمكن �أن ت�ؤثر اال�ستثمارات الوا�سعة النطاق يف مناطق زراعة محا�صيل
ِّ
حا�سم ًا على الح�صول على �أرا�ضي المزارعين �أ�صحاب الحيازات ال�صغيرة� ،إذ ال تكون الحقوق
(Camilla I. M. Anderson, “Counterproductive counternarcotic strategies?”, American Journal of)100
.Agricultural Economics, vol. 95, No. 4 (2013), pp. 917-931

(.Mansfield, “Responding to the challenge of diversity in opium poppy cultivation in Afghanistan”)101
()102املرجع نف�سه.
()103املرجع نف�سه.

(David Mansfield, “Pariah or poverty? The opium ban in the province of Nangarhar in the)104
2004/05 growing season and its impact on rural livelihood strategies”, PAL Internal Document No. 11
).(Jalalabad, Afghanistan, PAL Management Unit, June 2005

()105يقابل اجلريب الأفغاين حوايل  0.2هكتار.
(.Mansfield, “Pariah or poverty?...”)106
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يف الأرا�ضي م�ضمونة ،لأن هذه المبادرات ت�ستند يف معظمها �إلى حوافز مالية للأعمال التجارية
الزراعية الكبيرة ولي�س �إلى الدعم المالي الوطني للكيانات العامة الوطنية والمحلية )107(.وال ب َّد
من مراعاة هذا الجانب �أكثر ،على �سبيل المثال ،يف �سياق زراعة خ�شخا�ش الأفيون يف جنوب
�شرق �آ�سيا يف حالة برامج الإبدال الوا�سعة النطاق لخ�شخا�ش الأفيون� ،إذ تنفذ فيها بالدرجة
المخدرات غير
الرئي�سية ا�ستثمارات للقطاع الخا�ص يف مجال المطاط كبديل لإنتاج محا�صيل
ِّ
الم�شروعة )108(.وال يزال يتعين تحديد ت�أثير زيادة اال�ستثمار على م�صادر رزق �صغار المزارعين،
من بين �أماكن �أخرى ،يف مناطق ميانمار المتاخمة لل�صين ،وهي المنطقة الرئي�سية لزراعة
المخدرات يف ميانمار )109(.وت�ؤدي حوكمة الأرا�ضي دور ًا �أ�سا�س ًّيا يف هذا ال�صدد.
محا�صيل
ِّ
ولم يكن لدى ميانمار ،خالل �أكثر من  60عام ًا من نزاعها الداخلي ،مجموعة مدونة من
قوانين الأرا�ضي .وقد ُ�س َّن يف �آذار/مار�س  2012قانونان جديدان ،هما :قانون الأرا�ضي الزراعية
وقانون �إدارة الأرا�ضي ال�شاغرة والبور والبكر .وين�ص قانون الأرا�ضي الزراعية على �إمكانية
تبادل الأرا�ضي يف �سوق ل�شهادات ا�ستخدام الأرا�ضي الفردية .كما يزود قانون �إدارة الأرا�ضي
ال�شاغرة والبور والبكر الحكومة ب�سلطة تخ�صي�ص �أرا�ضي فرادى المزارعين والمجتمعات المحلية
للم�ستثمرين الوطنيين والدوليين .وي�شمل هذا الأمر الحقول الم�ستخدمة للزراعة المتنقلة يف
المرتفعات ،والحقول يف الأرا�ضي المنخف�ضة التي ال يملك المزارعون �أي �سند بملكيتها .وفي
المرتفعات ،يعمل معظم المزارعين ب�صفة خا�صة يف الزراعة المتنقلة ،مع �أن عدد ًا قلي ًال منهم
فقط يملكون �سندات ملكية ر�سمية لذلك الغر�ض .وقانون الموارد التقليدية والمجتمعية هو ال�ساري
يف تلك المناطق )110(.وفي عام  ،2016اع ُتمدت �سيا�سة وطنية جديدة ال�ستخدام الأرا�ضي من �أجل
مواءمة قوانين الأرا�ضي القائمة )111(.وفي حين ال تزال البحوث المتعلقة بت�أثير القوانين الجديدة
قليلة� ،سوف ي�ؤدي تنفيذ تلك القوانين �إلى �آثار هامة على �صغار المزارعين وت�أثير اال�ستثمار يف
()112
المناطق الريفية على حيازة الأرا�ضي العرفية والأمن الغذائي.
()

()

()

()

()

()

حوكمة الأرا�ضي يف �سياق التنمية البديلة
يبدو �أن الأ�سر المعي�شية التي تتمتع ب�إمكانية الح�صول الم�أمون على و�سائل الإنتاج الزراعية،
وبخا�صة الأرا�ضي ،والو�صول �إلى �أ�سواق البيع القانونية ،وم�صادر دخل �إ�ضافية غير زراعية،
(Juliet Lu, “Tapping into the rubber market: opium replacement and the role of rubber in)107
developing Laos”, BICAS Working Paper, No. 10 (Amsterdam, Transnational Institute, May 2015). Also
cf. Paul T. Cohen, “The post-opium scenario and rubber in northern Laos: alternative Western and Chinese
.models of development”, International Journal of Drug Policy, vol. 20, No. 5 (2009), pp. 424-430
(Tom Kramer and Kevin Woods, “Financing dispossession: China’s opium substitution)108
ُ .programme in northern Burma”, 20 February 2012متاح يف املوقع ال�شبكي.www.tni.org :
(Tom Kramer, “The current state of counternarcotics policy and drug reform debates in)109
)ُ .Myanmar” (April 2015متاح يف املوقع ال�شبكي.www.brookings.edu :
(Transnational Institute, “Access denied: land rights and ethnic conflict in Burma”, Burma Policy)110
ُ .Briefing, No. 11, 8 May 2013متاح يف املوقع ال�شبكي.www.tni.org :
(Stephen Mccarthy, “Land tenure security and policy tensions in Myanmar (Burma)”, Asia)111
).Pacific Issues, No. 127 (Honolulu, East-West Center, October 2016
(Roy Prosterman and Darryl Vhughen, “Land to the tillers of Myanmar”, New York Times, 13)112
.June 2012
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لديها فر�صة �أف�ضل لتد ُّبر االنتقال �إلى م�صادر رزق قانونية .وفي هذا ال�صدد ،ي�شكل الح�صول
على الأرا�ضي مورد ًا قيم ًا للمزارعين من �أجل االنتقال �إلى محا�صيل م�شروعة ،وي�شكل بالنتيجة
جانب ًا �أ�سا�س ًّيا للتنمية البديلة .وعلى �سبيل المثال ،تظهر درا�سة عن ت�أثير حظر الأفيون يف �إقليم
نانغارهار يف �أفغان�ستان �آثار الفقدان المفاجئ للدخل الناتج عن زراعة الأفيون )113(.وفي حين
أرا�ض �أكثر من غيرهم من اال�ستفادة من زراعتهم الم�شروعة الحالية،
تمكن مزارعون لديهم � ٍ
كان المزارعون الأكثر اعتماد ًا على خ�شخا�ش الأفيون �أقل قدرة على الحفاظ على م�صادر رزقهم
من خالل التحول �إلى زراعة القمح .وخالف ًا لذلك ،من �ش�أن ا�ستراتيجيات التكيف التي يطبقها
المزارعون الأفقر الأقل قدرة من �أجل الح�صول على الأرا�ضي �أن تزيد من خطر عدم القدرة
على التخلي عن الزراعة غير الم�شروعة يف الأجل الطويل .وكان من بع�ض العواقب ال�سلبية عدم
القدرة على الح�صول على قرو�ض جديدة �أو �سداد الديون ،والنق�ص الحاد يف الأغذية ،وعدم
القدرة على توفير تعليم الأطفال )114(.وفيما يتعلق ببرنامج �أ�سر حرا�س الأحراج يف كولومبيا،
ي�شير مكتب
المخدرات والجريمة �إلى �أن "تعزيز الح�صول على الممتلكات يف الأرياف ي�شكل جزء ًا
ِّ
�أ�سا�س ًّيا من برامج التنمية البديلة ،لأن ت�أ�صيل الأرا�ضي ي�سهم يف �إبعاد باقي المزارعين عن
()115
زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة وتمكينهم من تطوير م�شاريع �إنتاجية يف الأجل الطويل".
ولذلك فقد اعتمد بع�ض م�شاريع التنمية البديلة على ت�سجيل الأرا�ضي و�إ�صدار �سندات
ملكيتها باعتبارهما عن�صرين ا�ستراتيجيين لتعزيز الزراعة الم�شروعة .وفي حين توجد هناك
�أمثلة عدة �أُدرجت فيها �سندات ملكية الأرا�ضي بنجاح يف التنمية البديلةُ )116(،عر�ضت الحاالت
الم�ستمدة من بيرو ودولة بوليفيا المتعددة القوميات ،باال�ستناد �إلى �أفكار م�شاريع �ألمانية
و�أوروبية للتعاون الإنمائي.
وفي بع�ض م�شاريع التنمية البديلة يف بيرو ،غالب ًا ما ي�سود عدم اليقين القانوني فيما
يتعلق بملكية الأرا�ضي وا�ستخدام الأرا�ضي ب�سبب الطبيعة المهاجرة التي يت�سم بها ال�سكان
الم�ستهدفون ،على �سبيل المثال يف حالة �أحد الم�شاريع المنفذة يف منطقتي �ألتو هواالغا
و�أوكايالي حيث ن�سبة ال�سكان الم�ستهدفين الذين ولدوا يف مناطق تنفيذ الم�شاريع ال تتجاوز
 18يف المائة ،يف حين �أن  30يف المائة من ال�سكان جاءوا من �أنحاء �أخرى يف المنطقة نف�سها،
و�أن  52يف المائة منهم ن�ش�أوا يف مناطق �أخرى من البلد )117(.وعموماً ،تطرح هذه الطبيعة
المهاجرة لل�سكان عقبات �أمام اال�ستثمارات المتو�سطة والطويلة الأج��ل ،مثل اال�ستثمارات
()

()

()

()

()

(.Mansfield, “Pariah or poverty?...”)113
()114املرجع نف�سه.
باملخدرات واجلرمية وكولومبياColombia: ،
()115درا�سة ا�ستق�صائية م�شرتكة بني مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
.Coca Cultivation Survey 2013 (Bogotá, June 2014), p. 81.

(Gerd Addicks, Katharina Hübner-Schmid and Hugo Cabieses, “Estudio de la intervención)116
”)de la Unión Europea en la política sectorial de desarrollo integral y de coca en Bolivia (1998-2010
).(Eschborn, Germany, German Agency for Technical Cooperation, 2010

(Reports of 2012, 2014 and 2016 by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)117
(GIZ) on UNODC project PER/U87, “Sustainable agricultural development to reduce poverty through
environmentally sustainable approaches and gender empowerment”, implemented in Alto Huallaga
.(Huánuco region) and Aguaytia (Ucayalí region), Peru
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الالزمة لزراعة البن والكاكاو ،الذي ي�ستغرق �سنوات عدة قبل �أن ت�ؤتي ثمارها .وبناء على
عزز �أحد الم�شاريع الممولة يف �سياق اتفاقات تحويل الديون مع �ألمانيا �إ�صدار �سندات
ذلكِّ ،
ملكية الأرا�ضي باعتباره �شرط ًا م�سبق ًا للتنمية الريفية الم�ستدامة يف المناطق التي ُتزرع فيها
المخدرات .وفي منطقة �سان مارتن ،وفي الفترة الممتدة بين عامي  2002و،2007
محا�صيل
ِّ
دعم م�شروع "برنامج للتنمية البديلة :توكا�شي � -أو�شيزا الأول" (� )PRODATU Iإ�ضفاء الطابع
الر�سمي على نحو � 12 000سند ملكية ،الأمر الذي ا�ستفاد منه حوالي � 15 000أ�سرة ،وهو ما
ي�شكل  87يف المائة من �أ�سر المقاطعة وزاد قيمة قطع الأرا�ضي )118(.وعالوة على ذلك ،دعم
الم�شروع الحكومات الإقليمية والمحلية يف توكا�شي يف مجال التخطيط الت�شاركي ال�ستخدام
الأرا�ضي ،وت�شجيع اال�ستخدام الم�ستدام للأرا�ضي ،والت�سوية المنظمة ،واتخاذ الجهات الفاعلة
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية القرارات الم�ستنيرة .وبا�ستخدام كل الم�صادر المتاحة
(بما يف ذلك �سجل عقاري) وبالت�شاور مع مجموعة وا�سعة من الفاعلين ،ومنهم مزارعو الكوكا
الحاليون وال�سابقون وجماعات المجتمع المدني والجهات الفاعلة ال�سيا�سية وممثلو القطاع
الخا�ص� ،أُع َّدت خطة ال�ستخدام الأرا�ضي ل�صالح المقاطعة ،تحدد مناطق معينة لزراعة مختلف
()119
المحا�صيل البديلة والمنتجات الحرجية.
وبالإجمال ،تح�سنت الم�ؤ�شرات االجتماعية واالقت�صادية ل�سان مارتن ،واختفت زراعة
الكوكا تمام ًا تقريب ًا يف المنطقة .ومع ذلك� ،شكل االنتقال �إلى م�صادر دخل قانونية عملية
�صعبة نوع ًا ما بالن�سبة لكثير من المزارعين )120(.وفي حين ُيعترف ب�أن برنامج ت�سجيل الأرا�ضي
هو �أحد الحوافز الرئي�سية للمزارعين �أ�صحاب الحيازات ال�صغيرة لالنتقال �إلى محا�صيل بديلة،
كاف للمزارعين
غالب ًا ما تكون قطع الأرا�ضي يف المنطقة �صغيرة �أكثر مما ينبغي ل�ضمان دخل ٍ
الذين يزرعون البن �أو الكاكاو على الأجل الق�صير )121(.وتتراوح م�ساحة معظم حقول الكوكا بين
 0.25هكتارا و 3هكتارات فقط ،يف حين �أن عدد ًا قلي ًال فقط من المزارعين يملكون حقو ًال ت�صل
م�ساحتها �إلى  7هكتارات )122(.ويظهر هذا الجانب من الو�ضع القائم �أن �إ�ضفاء الطابع الر�سمي
على �سندات ملكية الأرا�ضي والو�صول �إلى الأرا�ضي ال�صالحة للزراعة ينطويان على تبعات هامة.
و�أحد عوامل النجاح الرئي�سية لتنفيذ �سجل الأرا�ضي و�إ�ضفاء الطابع الر�سمي عليها هو
الم�شاريع المحلية يف االندماج يف العمليات الوطنية �أو الإقليمية .وفي حين لم يتمكن يف الما�ضي
�سوى عدد قليل من المزارعين يف مناطق زراعة الكوكا النائية من الح�صول على �سندات
ملكية الأرا�ضي من خالل البرنامج الوطني لت�سجيل الأرا�ضي ،وهو "الم�شروع الخا�ص لإ�صدار
()

()

()

()

()

(Gerhard Redecker, “Experiencias del KfW Entwicklungsbank (Banco Alemán de Desarrollo))118
con los proyectos de inversión pública financiados en el Perú”, presentation at the Encuentro de los
.Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y Caribe, Lima, 16 October 2009
(Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, “Tocache: hacia el desarrollo sostenible—)119
).zonificación ecológica y económica” (Tocache, PRODATU, 2006

(Hugo Cabieses, “El ‘milagro de San Martín’ y los síndrome del ‘desarrollo alternativo’ en el)120

ُ .Perú”, informe sobre políticas de drogas No. 34, 22 November 2010متاح يف املوقع ال�شبكي.www.tni.org :

(Mirella van Dun, Hugo Cabieses and Pien Metaal, “Between reality and abstraction: guiding)121
principles and developing alternatives for illicit crop producing regions in Peru”, Drug Policy Briefing,
).Nr. 39 (Amsterdam, Transnational Institute, January 2013

()122املرجع نف�سه.
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�سندات ملكية الأرا�ضي و�سجل الأرا�ضي" ،ي�شكل �إ�صدار �سندات ملكية الأرا�ضي اليوم ركيزة
�أ�سا�سية ال�ستراتيجية الحكومة يف مجال التنمية البديلة .وفي هذا ال�سياق ،كان من المتوقع
�إ�صدار � 51 000سند من �سندات ملكية الأرا�ضي يف الفترة بين عامي  2014و 2016للمزارعين
المخدرات يف
الم�شاركين يف م�شاريع التنمية البديلة التابعة للجنة الوطنية المعنية بمكافحة
ِّ
مخدرات .و�أُ�صدر بالفعل حوالي 17 000
بيرو ،واللجنة الوطنية المعنية بالتنمية والحياة دون ِّ
()123
�سند ملكية للأرا�ضي بين عامي  2011و.2013
وكانت العالقة المتالزمة بين �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على الحقوق يف الأرا�ضي يف
المناطق الريفية من خالل الم�شروع الخا�ص لإ�صدار �سندات ملكية الأرا�ضي و�سجل الأرا�ضي،
وتطوير اال�ستثمارات الـزراعية ،مو�ضوع درا�سـة �أُجريت من �أجل �أحد م�ؤتمرات مجموعة البنك
الدولي ب�ش�أن تحديات �سيا�سات الأرا�ضي )124(.وتفيد الدرا�سة بوجود عالقة متالزمة هامة ال�ش�أن
بين �ضمان �إ�صدار �سندات ملكية الأرا�ضي وا�ستعداد النا�س لال�ستثمار يف الأر�ض .وهذه العالقة
التالزمية جلية ب�شكل خا�ص يف قطع الأرا�ضي التي ي�شوبها عدم �أمان حقوق الأرا�ضي قبل عملية
الت�سجيل .ولكن يف معظم الحاالت ،ال يمكن �أن ُتعزى الزيادة الملحوظة يف اال�ستثمار الزراعي �إال �إلى
اال�ستعداد الكبير الذي يبديه مالك الأرا�ضي لال�ستثمار ،ولي�س �إلى تح�سين فر�ص ح�صولهم على
االئتمان .ومع ذلك ،لوحظ ازدياد �إمكانية الح�صول على القرو�ض الر�سمية ،خا�صة بين المزارعين
()125
الأثرياء الذين يتمتعون من قب ُل بحقوق الأرا�ضي الآمنة ن�سب ًّيا قبل ت�سجيل �أرا�ضيهم.
ومن ناحية �أخرى ،بينت درا�سة �أخرى �أن ت�سجيل الأرا�ضي يف بيرو �أدى �إلى تح�سين
الح�صول على القرو�ض ال �سيما بالن�سبة لأولئك الذين ُيحتمل �أن يكونوا قد رف�ضت طلباتهم
للح�صول على قرو�ض يف ظل غياب �سند ملكية الأر�ض� ،أو الذين لم يحاولوا الح�صول على
قر�ض يف المقام الأول ب�سبب عدم وجود �سند ملكية الأر�ض )126(.ولوحظ حدوث زيادة يف الدخل
(بما في ذلك الدخل بالهكتار الواحد والدخل غير الزراعي) وفي اال�ستثمار يف المحا�صيل
الدائمة �ضمن هذه المجموعة )127(.واتفقت الدرا�ستان كلتاهما على الت�أثير الإيجابي ل�ضمان
()128
حقوق الأرا�ضي يف بيرو يف مجال اال�ستثمار الزراعي.
وعلى غرار ذلك ،كان لإ�صالح الأرا�ضي يف دولة بوليفيا المتعددة القوميات ت�أثير هام
على التنمية البديلة )129(.و�أر�سى تجديد قانون الإ�صالح الزراعي لعام  1996الأ�سا�س لمزيد من
الم�ساواة يف الح�صول على الأرا�ضي وتح�سين الم�ساواة بين الجن�سين .وبحلول �آذار/مار�س ،2016
()

()

()

()

()

()

()

(DEVIDA, Compendio Normativo sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Desarrollo Alternativo)123
).(Lima, 2016
(Ricardo Fort, “Assessing the impact of rural land titling in Peru: the case of the PETT program”)124
).(Lima, Group of Analysis for Developmen-GRADE, 2008

()125املرجع نف�سه.

(Eduardo Zegarra, Javier Escobal and Ursula Aldana, “Titling, credit constraints and rental)126
markets in rural Peru: exploring channels and conditioned impacts”, (Washington D.C., Inter-American
).Development Bank, 2008

()127املرجع نف�سه.
()128ف �ي �م��ا يتعلق ب�ت��أث�ير ت�سجيل الأرا�� �ض ��ي يف ب�ي�رو ،ق ��ارن �أي �� �ض � ًا مب�ع�ل��وم��ات وزارة ال ��زراع ��ة وال ��ري
(.)www.minagri.gob.pe/portal
()129الربنامج املعني بدعم الرقابة املجتمعية لأوراق الكوكا .تُتاح معلومات �إ�ضافية يف املوقع ال�شبكي:
.www.controlsocial.bo
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�أُ�صدر � 165 000سند من �سندات ملكية الأرا�ضي يف مقاطعة ال باز و 265 000يف مقاطعة
()130
كوت�شابامبا ،وهما المقاطعتان اللتان توجد فيهما مناطق زراعة الكوكا يف البلد.
()

وفي ال�سنوات الأخيرة ،نجحت دولة بوليفيا المتعددة القوميات يف تقلي�ص م�ساحة
زراعة الكوكا مع الحفاظ على انخفا�ض م�ستويات النزاع االجتماعي ذي ال�صلة بتدابير خف�ض
هذه الزراعة .وفيما يتعلق بنجاح برامج التنمية البديلة التي تنفذها المفو�ضية الأوروبية يف
ذلك البلد ،خل�صت المفو�ضية الأوروبية �إلى �أن الإدماج االجتماعي ،من ناحية الح�صول على
()131
الخدمات العامة الأ�سا�سية و�إ�صدار �سندات ملكية الأرا�ضي ،يكت�سب �أهمية ا�ستراتيجية.
وفي �إطار هذا التعاون الإنمائيُ ،يعتبر �أن البرنامج المعني بدعم الرقابة المجتمعية لأوراق
()132
الكوكا �أ�سهم �إ�سهام ًا كبير ًا يف تثبيت زراعة الكوكا يف منطقة تروبيكو دي كوت�شابامبا.
وفي دولة بوليفيا المتعددة القوميات ،تحقق تحول يف عام  2010عندما بد�أت م�ساحة المنطقة
المخدرات
المزروعة تنخف�ض باطراد حتى عام  )133(.2015ومنذ عام  ،2006ركزت �سيا�سة
ِّ
يف ذلك البلد على التنمية االقت�صادية ،وكذلك من جملة �أمور �أخرى ،وب�صفة خا�صة ،على
ت�سجيل الأرا�ضي و�إ�صدار �سندات ملكيتها باعتبار ذلك ركيزة �أ�سا�سية ال�ستراتيجيتها الرامية
�إلى الحد من زراعة الكوكا )134(.وح�سبما هو مبين بمزيد من التف�صيل يف المقالة التي كتبها
المخدرات  ،يقترن هذا الأمر بم�شاركة
غري�سافي وفارثينغ وليدبور يف هذا العدد من ن�شرة
ِّ
اتحادات مزارعي الكوكا ل�ضمان التزام المجتمعات المحلية باتفاق كاتو ،الذي ي�سمح للمزارعين
يف منطقتي �شاباري ويونغا�س دي ال باز بزراعة الكوكا على  0.16هكتار و 0.25هكتار من
الأرا�ضي ،على التوالي ،للأغرا�ض التقليدية .وتنطوي هذه ال�سيا�سة على ت�سجيل مزارعي الكوكا
بطريقة بيومترية وتعزيز �إ�صدار �سندات ملكية الأرا�ضي يف �سياق عملية الت�سجيل الوطنية
وتوحيد قوانين الأرا�ضي يف منطقتي ال باز وكوت�شابامبا لإنتاج الكوكا .وي�سمح هذا الأمر بمراقبة
()135
حقول الكوكا بال�سواتل ،وت�سجيل قطع الأر�ض لدى اتحادات مزارعي الكوكا.
()

()

()

()

()

وقد دعمت م�شاريع مختلفة يف التعاون الدولي ت�سجيل مناطق �إنتاج الكوكا يف دولة بوليفيا
المتعددة القوميات �ضمن مبادرات التنمية البديلة .ور�سم االتحاد الأوروبي �أو ًال هذا الم�سار
الجديد للتنمية البديلة يف برنامج دعم ا�ستراتيجية التنمية البديلة يف �شاباري (،)PRAEDAC
الذي ُنفذ بين عامي  1998و ،2006وا�ستند �إلى تقوية الم�ؤ�س�سات المحلية وتعزيز حقوق الأرا�ضي

()130املعهد الوطني للإ�صالح الزراعي .تُتاح معلومات �إ�ضافية على .www.inra.gob.bo
(“Estudio de la intervención de la Unión Europea en la política sectorial de desarrollo integral)131
”).y de coca en Bolivia (1998-2010
()132املرجع نف�سه.

(.Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2014)133
(Estado Plurinacional de Bolivia, “Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010”)134
).(La Paz, 2006

(Linda Farthing and Benjamin Kohl, “Supply-side harm reduction strategies: Bolivia’s)135
.experiment with social control”, International Journal of Drug Policy, vol. 23, No. 6 (2012), pp. 488-494
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الآمنة )136(.وتلقت � 11 600أ�سرة �سندات ملكية للأرا�ضي بف�ضل هذا الم�شروع )137(.وبالإ�ضافة
�إلى ذلك� ،شمل البرنامج المعني بدعم الرقابة المجتمعية لأوراق الكوكا الذي موله االتحاد
الأوروبي والذي تم تنفيذه بين عامي  2007و� ،2013إ�صدار �سندات ملكية الأرا�ضي باعتبارها
ركيزة �أ�سا�سية .و�شجع البرنامج المعني بدعم الرقابة المجتمعية لأوراق الكوكا على تنظيم ر�صد
�إنتاج الكوكا من خالل نظام جغرافي مرجعي ،وعملية ت�سجيل الأرا�ضي ،ودعم ت�سجيل مزارعي
الكوكا بطريقة بيومترية ور�صد المناطق الم�سجلة للزراعة .وعادة ما ُتر�صد حقول الكوكا مرات
()138
عدة كل عام ،با�ستخدام ال�صور ال�ساتلية والجوية والزيارات الميدانية.
()

()

()

وفي �إطار البرنامج ،يو ِّلد نظام المعلومات "�سي�سكوكا" ( )SYSCOCAخرائط موا�ضيعية
�أو قوائم بالمنتجين ،وهو متاح التحادات مزارعي الكوكا ك�أ�سا�س لأن�شطتها يف مجال الرقابة
االجتماعية .ويتيح لها تحديد َمن يملك محا�صيل الكوكا في منطقة معينة� ،سواء �أكان �أم لم
يكن المزارعون ملتزمين بالقيود المفرو�ضة على �إنتاج الكوكا وكيفية تتغير �إجمالي الم�ساحة
المزروعة يف مناطق معينة مع مرور الوقت .وقد �أجريت هذه العملية يف معظمها بموازاة �إ�صدار
()139
�سندات ملكية الأرا�ضي المنا�سبة.
()

اال�ستنتاج
في حين �أن م�سائل الأرا�ضي لم َ
تحظ يف الما�ضي يف �أحيان كثيرة باالهتمام الكافي يف مجال
التنمية البديلة� ،أكدت مبادئ الأمم المتحدة الإر�شادية ب�ش�أن التنمية لعام � 2013صراح ًة على
�أهمية الحقوق يف الأرا�ضي بهدف نجاح جهود التنمية البديلة وا�ستدامتها )140(.وفي ني�سان/
�أبريل  ،2016تجلت �أهمية هذه الم�س�ألة �أي�ض ًا يف الدورة اال�ستثنائية للجمعية العامة ب�ش�أن
المخدرات العالمية ،التي عقدت يف عام  ،2016والتي �أقرت بالدور الذي ت�ؤديه الحقوق
م�شكلة
ِّ
يف الأر�ض يف مجال التنمية البديلة.
()

و ُت�ستم ُّد الإر�شادات التوجيهية ب�ش�أن تنفيذ الإدارة الفعالة للأرا�ضي من مبادئ توجيهية
دولية تعزز الح�صول الم�ضمون على الأرا�ضي ،مثل الخطوط التوجيهية الطوعية ب�ش�أن الحوكمة
الم�س�ؤولة لحيازة الأرا�ضي وم�صايد الأ�سماك والغابات يف �سياق الأمن الغذائي الوطني ال�صادرة
عن لجنة الأمن الغذائي العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ،ومبادئ لجنة
الأمن الغذائي العالمي الخا�صة باال�ستثمارات الم�س�ؤولة يف الزراعة ونظم الأغذية.
(Villamil, “Informe de consultoría: descripción y análisis de la situación actual del sector de)136
”.desarrollo integral con coca en Bolivia

(ُ )137يتاح مزيد من املعلومات يف املوقع ال�شبكي.www.controlsocial.bo :
(Kathryn Ledebur and Coletta Youngers, "From conflict to collaboration: an innovative approach)138
to reducing coca cultivation in Bolivia", Stability: International Journal of Security and Development,
.vol. 2, No. 1 (2013), pp. 2-11
(ُ )139يتاح مزيد من املعلومات يف املوقع ال�شبكي.www.controlsocial.bo :
()140قرار اجلمعية العامة  ،196/68املرفق.
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وفي �ضوء الزخم ال�سيا�سي والتوجيهات التي تتيحها المبادئ التوجيهية الدولية ،لي�س
المق�صود من ا�ستنتاجات هذه المقالة و�ضع نهج مفاهيمي ينطبق يف كل �سياق ،بل بالأحرى
تبين
الت�أكيد على الحاجة الما�سة �إلى �إجراء بحوث �أكثر تف�صي ًال وعمليةَّ .
لكن اال�ستنتاجات ِّ
المخدرات ،وكذلك فهي تبين �أهميتها
�أهمية م�سائل الأرا�ضي يف �سياق مناطق زراعة محا�صيل
ِّ
الأ�سا�سية بالن�سبة للتنمية البديلة .وتظهِ ر المقالة �أن عدم كفاية فر�ص ح�صول �سكان الأرياف
المخدرات .ويحفز االفتقار �إلى �إمكانية الح�صول الآمن
على الأرا�ضي ي�ؤدي �إلى زراعة محا�صيل
ِّ
على الأرا�ضي الأن�شطة االقت�صادية الق�صيرة الأجل ويعوق �إمكانية الح�صول على االئتمان.
ونتيجة لذلك ،يعرقل التحول الم�ستدام لالقت�صادات غير الم�شروعة �إلى نظم اقت�صادية قانونية.
وعندما يدمج تعزيز فر�ص الح�صول على الأرا�ضي و�أمان حيازة الأرا�ضي �إدماج ًا فعا ًال
يف برامج التنمية البديلة ،ف�إن ذلك يمكن �أن يدعم االنتقال �إلى اقت�صادات قانونية .ومن
�ش�أن الحقوق يف الأرا�ضي �أن تي�سر �أمن و�سائل الإنتاج وم�صادر الرزق وتعزز �إمكانية الح�صول
على االئتمان ،مما يتيح اال�ستثمار يف �أن�شطة زراعية م�شروعة .وذلك لأن وجود نظام ي�ؤدي
وظيفته بفعالية لإدارة الأرا�ضي (مثل ال�سجل العقاري وت�سجيل الأرا�ضي) ال يزيد مراقبة زراعة
المخدرات غير الم�شروعة فح�سب ،بل يف�ضي �أي�ض ًا �إلى تدابير التنمية البديلة .وقد
محا�صيل
ِّ
ال يتيح الح�صول الآمن على الأرا�ضي �شرط ًا �ضرور ًّيا للح�صول على االئتمان يف الكثير من
المخدرات فح�سب ،بل يمكن �أي�ض ًا �أن ي�شكل حافز ًا للزراعة الم�ستدامة
مناطق زراعة محا�صيل
ِّ
وا�ستخدام الأرا�ضي .وفي �سياق التنمية البديلة ،يمكن ل�سجل الأرا�ضي �أن ي�ساعد على بناء الثقة
وتعزيز الم�شاركة الطويلة الأجل يف الم�شاريع التي ت�ساعد على ت�سهيل االنتقال �إلى �أن�شطة الدخل
القانوني ،وفي الوقت نف�سه توطيد العالقة بين المجتمع المحلي وال�سلطات المحلية.
وال ب َّد لبرامج التنمية البديلة من �أن تراعي الظروف المحددة يف مناطق زراعة محا�صيل
المخدرات ،بما يف ذلك نظم م�صادر رزق ال�سكان المحليين ال�سائدة فيما يتعلق بالح�صول على
ِّ
الأرا�ضي و�أمان حيازة الأرا�ضي .وفي الحاالت التي يكون فيها انعدام �إمكانية الح�صول على
المخدرات بطريقة
الأرا�ضي وانعدام �أمان حيازة الأرا�ضي عام ًال م�ساهم ًا يف زراعة محا�صيل
ِّ
غير م�شروعة ،يجب �أن تكمل ال�سيا�سات المالئمة المتعلقة بالأرا�ضي برامج التنمية البديلة.
وفي حاالت كثيرة� ،أثبتت م�شاريع التنمية البديلة بدورها فعالية يف تعزيز تنفيذ ال�سيا�سات
المتعلقة بالأرا�ضي عن طريق تخطيط ا�ستخدام الأرا�ضي ،وت�سجيل الأرا�ضي ،ونظام فعال
لت�سجيل الأرا�ضي.
و�أحد عوامل النجاح الرئي�سية لتنفيذ �سجل الأرا�ضي و�إ�ضفاء الطابع الر�سمي عليها يف
الم�شاريع المحلية هو االندماج يف العمليات الوطنية �أو الإقليمية ،على النحو المبين يف الأمثلة
الم�ستمدة من دولة بوليفيا المتعددة القوميات وبيرو .وي�ستلزم هذا الأمر التن�سيق الوثيق بين
مختلف الجهات الفاعلة الم�س�ؤولة عن تنفيذ ال�سيا�سات المتعلقة بالأرا�ضي وبرامج التنمية
البديلة .وغالب ًا ما يتعين تر�سيخ القدرات الم�ؤ�س�سية المحلية من �أجل تعزيز �إ�ضفاء الطابع
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الر�سمي على الحقوق وال�ضمانات المتعلقة بالأرا�ضي فيما يتعلق بالمجتمعات المحلية ،وال بد
من تحديد الجوانب المتعلقة بنوع الجن�س وفق ًا للخطوط التوجيهية الطوعية ب�ش�أن الحوكمة
الم�س�ؤولة لحيازة الأرا�ضي وم�صايد الأ�سماك والغابات يف �سياق الأمن الغذائي الوطني.
و�أخيراً ،ال ب َّد من �إيالء اهتمام خا�ص للن�ساء اللواتي يعانين يف �أحيان كثيرة على نحو
غير متنا�سب من جوانب نق�ص بنيوية فيما يتعلق ب�إمكانية ح�صولهن على الأرا�ضي .وعموماً،
ي�ستفيد الأ�شخا�ص الذين ال يملكون �أر�ض ًا من م�شاريع التنمية البديلة التي تهدف �إلى تي�سير
هذا التحول .ويمكن �أن يتفاقم عدم �إمكانية الح�صول على الأرا�ضي ب�سبب ه�شا�شة الم�ؤ�س�سات
وانعدام الأمان يف حيازة الأرا�ضي من جراء النزاعات والهجرة التي يمكن �أن تكون �سبب ًا �أو
المخدرات غير الم�شروع .وتكت�سب هذه اال�ستنتاجات �أهمية �أكبر يف �ضوء الدورة
نتيجة القت�صاد
ِّ
المخدرات العالمية ،التي عقدت يف عام  ،2016والتي
اال�ستثنائية للجمعية العامة ب�ش�أن م�شكلة
ِّ
�أكدت �أهمية ق�ضايا الأرا�ضي يف التنمية البديلة.

بناء القدرة على ال�صمود �أمام زراعة خ�شخا�ش
الأفيون من خالل تعزيز ت�صميم تدخالت التنمية
البديلة� :أدلة من �أفغان�ستان
خ .غار�سيا-يي
موظف بحوث ،فرع الأبحاث وتحليل االتجاهات،
بالمخدرات والجريمة
مكتب الأمم المتحدة المعني
ِّ

خال�صة

تقيم هذه المقالة ما للمزارعين والمجتمعات المحلية من خ�صائ�ص تعزز القدرة
ِّ
على ال�صمود �أمام زراعة خ�شخا�ش الأفيون في �أفغان�ستان .وعموماً ،يمكن ربط بناء القدرة
على ال�صمود بتدابير �إدارة التغيرات في �سياقات الأزمات الطويلة الأمد �أو المتكررة ،على
عك�س التدابير الرامية �إلى التحكم في التغيرات في النظم الم�ستقرة .و�أفغان�ستان بل ٌد في
حالة �أزمة م�ستمرة وطويلة الأمد .وكما هو متوقع ،ت�شير الأدلة المجموعة ميداني ًا �إلى حاجة
المزارعين ،من �أجل �إبعادهم عن زراعة خ�شخا�ش الأفيون� ،إلى م�صادر دخل لي�ست مربحة
فح�سب بل م�ستدامة مع مرور الزمن �أي�ضاً .كما ت�شير الأدلة �إلى الحاجة �إلى �إجراء تح�سينات
في الخدمات العمومية وفي القابلية للحوكمة ،بهدف تحويل المجتمعات المحلية التي تزرع
خ�شخا�ش الأفيون �إلى مجتمعات ال تزرع خ�شخا�ش الأفيون و�إبقائها خالية من هذه الزراعة
لفترات زمنية �أطول .وت�شمل العوامل الهامة الأخرى التي تزيد المناعة �إجراء تح�سينات
في قدرة المزارعين على التكيف ،مثل مزاولة عدد كبير من الأن�شطة التي تدر دخالً،
وزراعة عدد كبير من المحا�صيل ،وتلقي المعلومات الرامية �إلى التوعية �سعي ًا �إلى الحد من
زراعة خ�شخا�ش الأفيون .وفي المقابل ف�إن التركيز على الحلول الأحادية الجانب ،مثل توفير
القمح فح�سب باعتباره مح�صو ًال بدي ًال لخ�شخا�ش الأفيون� ،أو توفير الوظائف غير الزراعية،
يخف�ض المناعة من زراعة خ�شخا�ش الأفيون .ولذلك يتعين على م�صممي التدخالت القائمة
على الأدلة ا�ستثمار وقت لفهم الظروف المحلية قبل ت�صميم هذه التدخالت ،والمراعاة
والدمج الكاملين لال�ستراتيجيات المتعلقة بم�صادر معي�شة المزارعين ومواطن �ضعفهم
وعدم يقينهم ب�ش�أن التنمية الريفية الوا�سعة النطاق ،من �أجل تحقيق تخفي�ض م�ستدام
في زراعة خ�شخا�ش الأفيون .وي�ؤدي عدم القيام بذلك �إلى دفع ثمن كبير ،لأن التدخالت
الم�صممة ت�صميما �سيئا تولد حوافز �سلبية يرجح �أن ت�ؤدي �إلى زيادة عامة في زراعة
خ�شخا�ش الأفيون.

كلمات رئي�سية�  :إبادة ق�سرية ،تنمية بديلة ،مراقبة مجتمعية للكوكا ،دولة بوليفيا المتعددة
المخدرات.
القوميات ،مراقبة
ِّ

مق ِّدمة

ت�سيطر �أفغان�ستان على ال�سوق العالمية للمواد الأفيونية ،و ُق ِّدرت الم�ساحة المزروعة بخ�شخا�ش
الأفيون بحوالي  201 000هكتار و ُق ِّدر �إنتاج الأفيون المحتمل بحوالي  4 800طن متري في
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عام  .]1[ 2016وت�سهم المواد الأفيونية م�ساهمة كبيرة في االقت�صاد الأفغاني ،وال تزال
ت�شكل �أكبر �صادرات �أفغان�ستان [ .]2غير �أن زراعة خ�شخا�ش الأفيون تمثل ا�ستراتيجية غير
م�ستدامة لم�صادر ك�سب العي�ش .فهي ت�ؤجج الف�ساد ،وتقو�ض �سيادة القانون ،وتقدم دعم ًا مال ًّيا
للمتمردين ،وتجعل النا�س خارج �إطار النظام القانوني في�صبحون عر�ضة للعنف والتخويف من
جهات غير الدولة [.]3 ،2
وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للنقا�ش حول زراعة خ�شخا�ش الأفيون فقد �أدت الطبيعة
الجدلية لهذا النقا�ش �إلى الإخالل بالجهود الرامية �إلى تقديم فهم �أ�شمل لل�ضالعين في هذه
المخدرات تعك�س الواقع الميداني على نحو
الزراعة في �أفغان�ستان ولر�سم �سيا�سات لمكافحة
ِّ
�أف�ضل [ .]4و�إلى حد ما� ،أتاح البعد عن واقع المزارعين المنخرطين في زراعة خ�شخا�ش الأفيون
وعدم االطالع على هذا الواقع �أن تقوم ال�سيا�سات على المعتقدات بدال من الأدلة الميدانية.
وعالوة على ذلك ف�إن هذا النقا�ش يقوده في كثير من الأحيان �أ�شخا�ص لديهم مواقف وم�صالح
�إيديولوجية �أو م�ؤ�س�سية قوية [.]4
ومن ثم ف�إن التحدي الذي ال يزال يواجه وا�ضعي ال�سيا�سات واال�ستراتيجيين والمجتمع
الدولي يتمثل في القدرة على تحديد العوامل التي تحكم زراعة خ�شخا�ش الأفيون تحديدا
مو�ضوعيا� ،أوالً ،ثم ت�صميم تدخالت �إنمائية بديلة يمكن �أن تُحدث تغييرا هيكل ًّيا في الظروف
التي تدفع المزارعين �إلى زراعة خ�شخا�ش الأفيون [ .]2وقد �أ�شارت الجمعية العامة بو�ضوح،
المخدرات العالمية� ،إلى �ضرورة "ت�شجيع البحوث التي
في دورتها اال�ستثنائية ب�ش�أن م�شكلة
ِّ
بالمخدرات والجريمة
المعني
المتحدة
أمم
ل
ا
مكتب
مع
التعاون
تجريها الدول ،بو�سائل منها
ِّ
و�سائر كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والم�ؤ�س�سات الأكاديمية ومنظمات
المجتمع المدني ،من �أجل فهم العوامل التي ت�سهم في زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة فهما
�أف�ضل ،يراعي الخ�صو�صيات المحلية والإقليمية" [.]5
وتحتاج المنظمات المحلية والدولية �إل��ى مزيد من الدعم في تكوين فهم �أف�ضل
للظروف والدوافع المتنوعة التي ت�ؤثر في زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة [ .]6وقد ُربطت
هذه الزراعة �أ�سا�س ًا بم�سائل الفقر؛ ومع ذلك ف�إن دوافع المزارعين لزراعة المحا�صيل غير
الم�شروعة متنوعة ،وكثيرون من مزارعي الخ�شخا�ش لي�سوا فقراء في الواقع [ .]7ومن غير
الوا�ضح ما �إذا كان العديد من مزارعي الخ�شخا�ش غير الفقراء مدفوعين بالج�شع فح�سب �أو
�أن التعر�ض لخطر الفقر ي�شكل �أي�ض ًا عام ًال يدفعهم �إلى زراعة الخ�شخا�ش بغية الحد من مجمل
المخاطر االقت�صادية التي تواجههم ،ل َّأن �أ�سواق هذا المح�صول م�ستقرة ن�سبياً .وبالإ�ضافة �إلى
ذلك� ،أظهرت �أبحاث حديثة العهد �أنه على الرغم من � َّأن معظم مزارعي الخ�شخا�ش يزرعون
الخ�شخا�ش كل عام ف�إن كثيرين منهم يقومون بذلك من عام �إلى �آخر فح�سب [ .]7وفي ظل
هذه الأو�ضاع ،من المهم تحليل الظروف التي ت�ؤثر في قدرة المزارعين والمجتمعات المحلية
على االمتناع عن زراعة خ�شخا�ش الأفيون .وت�شير هذه القدرة على ال�صمود ،ب�صفة عامة� ،إلى
قدرة المزارعين والمجتمعات المحلية على تحمل ال�ضغوط وال�صدمات� ،أو قدرتهم على التحمل
في عالم غير يقيني ،دون اللجوء �إلى زراعة الخ�شخا�ش .ويوحي هذا التعريف �أي�ض ًا ب� َّأن القدرة
على ال�صمود هي مفهوم دينامي.
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وقد جرى التغا�ضي عموماً ،في �سياق تدخالت التنمية البديلة ،عن الجانب الديناميكي
للقدرة على االمتناع .كما �أن اال�ستثمارات الق�صيرة الأجل التي ترتبط بالتنمية البديلة في
كثير من الأحيان لي�س لها ت�أثير كبير في بناء ثقة المزارعين ب�أن الدعم الالزم المطلوب
لالنتقال الدائم من زراعة خ�شخا�ش الأفيون �إلى �سبل عي�ش �أكثر تنوع ًا �سيكون متاح ًا في الأجل
الطويل .وتعتبر هذه المقالة �أن تدخالت التنمية البديلة يتعين �أن ت�صاغ في �شكل تدخالت قائمة
على القدرة على ال�صمود تكون منا�سبة في ظل ظروف الأزمات الطويلة الأمد؛ ويمكن اعتبار
�أفغان�ستان بلد ًا في حالة �أزمة م�ستمرة طويلة الأمد لم ُيظهر العديد من المزارعين �سوى قدرة
محدودة على مواجهتها دون اللجوء �إلى زراعة خ�شخا�ش الأفيون .وي�ؤدي اعتماد المرونة معيار ًا
لر�سم �سيا�سات التنمية البديلة �إلى تحويل تركيز ال�سيا�سات بعيد ًا عن التطلع �إلى التحكم في
التغيير في نظم يفتر�ض �أنها م�ستقرة ،باتجاه �إدارة قدرة النظم االجتماعية واالقت�صادية على
مواجهة التغيير بنجاح والتكيف معه وت�شكيله .ويهدف تحليل القدرة على ال�صمود �إلى تح�سين
قدرة الأ�سر المعي�شية والمجتمعات المحلية على مواجهة ال�صدمات وعوامل ال�ضغط بطريقة
بناءة وتكيفية.
وتبعا لذلك ،تهدف هذه المقالة �إلى تحديد الأ�سباب الرئي�سية للمناعة من زراعة خ�شخا�ش
الأفيون ،مع ت�صنيف هذه القدرة على ال�صمود بثالث طرائق هي:
• مناعة المزارعين والمجتمعات من بدء زراعة الخ�شخا�ش
• القدرة على ال�صمود �أمام زيادة نطاق زراعة خ�شخا�ش الأفيون ،مقا�سا بمقدار م�ساحة
زراعة الخ�شخا�ش لكل مزارع على حدة وعدد مزارعي الخ�شخا�ش في مجتمع محلي معين
•	القدرة على ال�صمود �أمام معاودة زراعة خ�شخا�ش الأفيون
وتحديدا ،تتناول هذه المقالة الأ�سئلة التالية:
•	ما هي الظروف التي يرجح �أن تعزز القدرة على ال�صمود لدى المزارعين والمجتمعات
المحلية من بدء زراعة خ�شخا�ش الأفيون؟
•	ما هي الظروف التي ت�ساعد على عدم زيادة نطاق زراعة خ�شخا�ش الأفيون (�أي
م�ساحة زراع��ة الخ�شخا�ش لكل م��زارع على ح��دة وع��دد مزارعي الخ�شخا�ش في
مجتمعات محلية معينة)؟
•	بالنظر �إلى �أن العديد من مزارعي الخ�شخا�ش والمجتمعات المحلية التي تزرع
الخ�شخا�ش يزرعونه ب�صورة متقطعة (ي�شرعون في زراعة الخ�شخا�ش ثم يتركونها،
ب�صورة دورية) ،ما هي الظروف المرتبطة بالفترات الزمنية الأطول التي ال يقوم
خاللها المزارعون والمجتمعات المحلية عموم ًا بزراعة الخ�شخا�ش؟
وت�سعى هذه المقالة �إلى تقديم �أدلة ب�ش�أن دوافع زراعة خ�شخا�ش الأفيون ،من �أجل
م�ساعدة �صانعي ال�سيا�سات والمهنيين الممار�سين المحليين والمجتمع الدولي على ت�صميم
وتنفيذ تدخالت �إنمائية بديلة �أكثر فعالية تقوم على الأدلة.
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القابلية لزراعة خ�شخا�ش الأفيون والقدرة على ال�صمود �أمامها
ُعرف القابلية من حيث الأبعاد الثالثة التالية الحا�سمة
فيما يتعلق بزراعة خ�شخا�ش الأفيون ،ت َّ
الأهمية:
(�أ) القابلية لحدوث نتيجة معينة (زراعة الخ�شخا�ش مثال)؛
(ب) القابلية الناجمة عن مجموعة متنوعة من عوامل الخطر وال�ضغوط؛
(ج) القابلية الناجمة عن عدم القدرة على �إدارة تلك المخاطر ب�أي طريقة �أخرى.
ومن ثم يمكن تعريف القابلية لزراعة خ�شخا�ش الأفيون ب�أنها عدم قدرة بع�ض الأ�سر
المعي�شية والمجتمعات المحلية على ال�صمود �أمام ما تتعر�ض له من �صدمات و�ضغوط داخلية
وخارجية دون اللجوء �إلى زراعة خ�شخا�ش الأفيون .وت�صف عبارة "يعي�شون على الحافة" و�صف ًا
جيد ًا المق�صود من القابلية في هذه ال�سياقات؛ فهي تعبر مجازي ًا عن فكرة �أنه حتى دفعة
�صغيرة يمكن �أن تكفي لوقوع المزارعين في وهدة زراعة الخ�شخا�ش .وتزداد القابلية عندما
تكون العوامل التي تدفع المزارعين �صوب "الحافة" عوامل تقع في معظمها خارج �سيطرتهم.
وهناك ترابط وثيق بين القابلية وعدم التيقن والقدرة على ال�صمود ،لأن قيا�س القابلية ي�سعى
جراء �أحداث �سلبية يكون احتمال حدوثها مجهوال
�إلى تحديد مدى قابلية النا�س للت�أثر �سلبا من َّ
في كثير من الأحيان ،كما �أن قيا�س القدرة على ال�صمود—�أي قدرة المزارعين والمجتمعات
المحلية على ال�صمود في وجه عوامل ال�ضغط وال�صدمات—يبحث في الأ�سباب الجذرية لقابلية
الأ�سر المعي�شية للت�أثر �سلبا.
وفي درا�سة تدخالت التنمية البديلة ،تركز ال ُّنهج الموجهة نحو القدرة على ال�صمود على
تحديد اال�ستراتيجيات التي تعتمدها الأ�سر المعي�شية لك�سب العي�ش ،وعلى فهم الكيفية التي
يمكن �أن ت�صمد بها هذه اال�ستراتيجيات المتعلقة ب�سبل ك�سب العي�ش �أمام المخاطر وال�ضغوط
الم�ستقبلية و�أن تتكيف من �أجل االحتفاظ بنف�س الوظيفة ونف�س الهوية من حيث الجوهر .وفي
النهاية ،تعتمد القدرة على ال�صمود والتكيف في هذا ال�سياق على الخيارات المتاحة في مجال
�سبل ك�سب العي�ش وعلى مدى قدرة الأ�سر المعي�شية على معالجة المخاطر.

العوامل التي ت�ؤثر في القدرة على ال�صمود �أمام زراعة خ�شخا�ش الأفيون وفر�ضيات
البحث المتعلقة بها
ال يمكن �أن تالحظ العوامل التي ت�ؤثر في القدرة على ال�صمود �أمام زراعة خ�شخا�ش الأفيون في
�أي وقت من الأوقات مالحظ ًة مبا�شر ًة .ولذلك يتعين تقديرها على �أ�سا�س متغيرات �أخرى يمكن
الكمية المتاحة حالي ًا �إلى فكرة �أن مناعة المزارع �أو المجتمع
مالحظتها .وت�ستند الأ�ساليب ِّ
المحلي في وقت معين تتوقف �أ�سا�سا على الخيارات المتاحة ،من قبيل ما يلي:
• القدرة على التكيف
• �إمكانية اال�ستفادة من الموجودات
• ال�سياق الم�ؤ�س�سي

بناء القدرة على ال�صمود �أمام زراعة خ�شخا�ش الأفيون
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وترد فيما يلي هذه العنا�صر الخم�سة وفر�ضيات البحث التي تقابلها.

القدرة على التكيف المرتبطة بتنوع م�صادر الدخل والتوعية
كثيرا ما يعتبر تنويع م�صادر الدخل ا�ستراتيجية للحد من المخاطر .فالتنويع ي�ؤدي عادة
�إلى الح�صول على دخل �أكثر انتظام ًا خالل �أي �سنة معينة ،ولذلك ي�ؤدي �إلى انتظام الدخل.
فالجمع بين المحا�صيل النقدية ذات القيمة العالية وفر�ص العمل الزراعية وغير الزراعية،
مثال ،يمكن �أن يولد للمزارعين عائدا �أعلى ،ولي�س ذلك فح�سب ،بل يمكن �أي�ض ًا �أن يوفر �أمن ًا
�أكبر من االكتفاء بزراعة خ�شخا�ش الأفيون .وعالوة على ذلك ،تتعزز القدرة على التكيف �إذا
كان المزارعون على دراية بالآثار ال�سلبية لزراعة الخ�شخا�ش ،ويعرفون �أي�ضا م�صادر الدخل
البديلة التي يمكن �أن تتوفر .ومن ثم ف�إن قدرة المزارعين على التكيف تت�أثر �أي�ض ًا بالتعر�ض
لحمالت التوعية .وعلى وجه الخ�صو�ص ،ترتبط قلة التعر�ض لحمالت التوعية بعلو م�ستويات
زراعة خ�شخا�ش الأفيون [ .]7ومن ثم يفتر�ض في هذه المقالة �أن القدرة على ال�صمود �أمام
زراعة خ�شخا�ش الأفيون هي خا�صية يت�سم بها في العادة المزارعون الذين ي�ضطلعون بعدد
كبير من الأن�شطة المدرة للدخل ويزرعون عددا كبيرا من المحا�صيل ،وكذلك المجتمعات
وتنظم حمالت توعية وتُدفع �أجور يومية عالية
المحلية التي تتاح فيها فر�ص عمل غير زراعية َّ
على زراعة المحا�صيل الم�شروعة (مثل ح�صاد القمح).

الح�صول على الأرا�ضي والأغذية
غالبا ما تقوم الأ�سر التي تمتلك م�ساحات من المناطق المزروعة �أقل من المتو�سط بزراعة
م�ساحات كبيرة ن�سبيا من خ�شخا�ش الأفيون [ .]8ومع ذلك ف�إن ن�سبة كبيرة من خ�شخا�ش
الأفيون في �أفغان�ستان تُزرع �أي�ضا في حيازات متو�سطة �إلى كبيرة من الأرا�ضي [ .]2وف�ضال عن
زراعيا متواز ًنا ،يزرعون فيه محا�صيل �أ�سا�سية من قبيل القمح
نظاما
ذلك ،يعتمد المزارعون ً
ً
لتلبية متطلباتهم الغذائية ومحا�صيل مثل الخ�شخا�ش لتلبية احتياجاتهم النقدية [ .]9ولذلك
يبقى القمح مح�صو ًال هام ًا حتى في المناطق التي يهيمن فيها خ�شخا�ش الأفيون [ .]3وعلى
تف�ضل الأ�سر المعي�شية زراعة القمح �إذا كانت تخ�شى من
الرغم من علو �أ�سعار الأفيون ن�سبياِّ ،
�أال تتمكن من �شراء القمح في ال�سوق المفتوحة [ .]10ومن المهم �أن زراعة خ�شخا�ش الأفيون
وزراعة القمح تتناف�سان على نف�س الأرا�ضي الزراعية ،وال يمكن زيادة الم�ساحة المخ�ص�صة
لأحد هذين المح�صولين �إلى �أجل غير م�سمى دون تقليل الم�ساحة المخ�ص�صة للمح�صول
الآخر .وبالنظر �إلى ذلكُ ،يفتر�ض �أن هناك عالقة متبادلة بين حجم الم�ساحات الزراعية
وزراعة القمح والقدرة على ال�صمود �أمام زراعة خ�شخا�ش الأفيون (و�إن كان اتجاه الت�أثير
غير معروف).
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ال�سياق الم�ؤ�س�سي المتعلق بق�ضايا القابلية للحوكمة والق�ضايا الأمنية ،مثل وجود محا�صيل
�أخرى غير م�شروعة �أو وجود المتمردين
في حين يدور الكثير من النقا�ش في الأدبيات الأكاديمية حول العالقة ال�سببية بين �سوء الحوكمة
وزراعة خ�شخا�ش الأفيون ،ال يوجد �سوى القليل من االختالف حول الم�ستوى العالي للتالزم بين
هذين العاملين في �أفغان�ستان [ .]11ف�سبل العي�ش الم�شروعة ال يمكن الحفاظ عليها �إال في ظل
ظروف الحوكمة والأمن الجيدة التي ت�سمح بتطور الأ�سواق الم�شروعة وتراكم الموجودات ونمو
الأن�شطة والعالقات االقت�صادية الطبيعية [ .]12وي�ؤدي وجود محا�صيل �أخرى غير م�شروعة،
مثل القنب� ،إلى الحد من تطور �سبل العي�ش الم�شروعة .وهناك ترابط وثيق بين �أ�سواق القنب
و�أ�سواق الأفيون ،والعديد من المزارعين الذين يزرعون خ�شخا�ش الأفيون يزرعون القنب �أي�ضا
كمكمل له .وف�ضال عن ذلك ،يمتنع بع�ض المزارعين عن زراعة خ�شخا�ش الأفيون لمدة �سنوات
ويزرعون القنب بد ًال منه ،ثم يعاودون زراعة خ�شخا�ش الأفيون بعد �أن تتغير الظروف التي تحد
من زراعته [ .]1وفر�ضية هذا البحث هي �أن وجود المجتمعات المحلية التي يحكمها المتمردون
بدال من الدولة ،ووجود محا�صيل �أخرى غير م�شروعة ،مثل القنب ،يرتبطان بتدني المناعة من
زراعة خ�شخا�ش الأفيون.

الخدمات الأ�سا�سية ،مثل مدار�س البنين ومدار�س البنات والكهرباء العامة
ت�شير الأدلة الم�ستقاة من جميع �أنحاء العالم �إلى �أن غياب البنية التحتية الأ�سا�سية يوجد
المخدرات .فعلى �سبيل المثال ،يتمثل �أحد الأ�سباب الرئي�سية لزراعة
ظروفا تتيح ازدهار تجارة
ِّ
خ�شخا�ش الأفيون في ميانمار في محدودية المقدار المتاح من البنية التحتية والخدمات في
تكر�س في كثير من الحاالت الفقر
القرى التي تزرع خ�شخا�ش الأفيون ،ويبدو �أن هذه المحدودية ِّ
والحاجة �إلى االعتماد في المعي�شة على الإيرادات المت�أتية من خ�شخا�ش الأفيون [ .]13وعالوة
بالمخدرات عملياتها عادة في المناطق
على ذلك ،تركز المنظمات الإجرامية ذات ال�صلة
ِّ
النائية التي يوجد فيها نق�ص في الخدمات .ولذلك ُيفتر�ض �أن المجتمعات المحلية التي يتاح
لها الح�صول على خدمات مدار�س البنين ومدار�س البنات والكهرباء العامة �أكثر قدرة على
ال�صمود �أمام زراعة خ�شخا�ش الأفيون من المجتمعات المحلية التي ال يتاح لها الح�صول على
هذه الخدمات.

�شبكات الأمان مثل الم�ساعدات الزراعية والح�صول على االئتمان والقرو�ض
بع�ض العوامل التي قد ت�ؤثر في القدرة على ال�صمود �أمام زراعة خ�شخا�ش الأفيون تت�صل ب�شبكات
الأمان ،من قبيل الح�صول على الم�ساعدات الزراعية( )1واالئتمان والقرو�ض .وينبغي عموم ًا �أن


()1ي�شمل م�صطلح "امل�ساعدات الزراعية" م�شاريع التنمية البديلة ال�سابقة التي نفذت يف املنطقة ذاتها� ،إذ
املخدرات (م�شاريع التنمية البديلة) .بيد
ال مييز املزارعون بني امل�شاريع الإمنائية وامل�شاريع املوجهة نحو مكافحة ِّ
�أن املزارعني غالبا ما يبلغون عن امل�ساعدات ب�أقل من مقاديرها احلقيقية ،لأنهم يخ�شون من �أن معرفة �أنهم تلقوا
م�ساعدات �ستحد من فر�ص ح�صولهم على الدعم يف امل�ستقبل.

بناء القدرة على ال�صمود �أمام زراعة خ�شخا�ش الأفيون

111

تهدف الم�ساعدة الزراعية �إلى دعم المزارعين المحتاجين؛ ويمكن �أن يكون تقديم الم�ساعدة
الزراعية قد �أدى دور ًا في قرار المزارعين بوقف زراعة خ�شخا�ش الأفيون في عام .]7[ 2015
وقد يجد المزارعون غير القادرين على الح�صول على االئتمان �أن زراعة الخ�شخا�ش �أ�سهل
بالمخدرات يقدمون في العادة ُ�سلف ًا لت�شجيع
من زراعة المحا�صيل الم�شروعة ،لأنّ المتجرين
ِّ
زراعة خ�شخا�ش الأفيون .والفر�ضية المطروحة في هذه المقالة هي �أن �شبكات الأمان (�أي
توافر الم�ساعدات الزراعية واالئتمان والقرو�ض) تزيد المناعة من زراعة خ�شخا�ش الأفيون.

المنهجيات

()2



بالمخدرات والجريمة
قام المكتب القطري في �أفغان�ستان التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني
ِّ
بجمع البيانات التي تدعم هذه المقالة في عام  ،2015في �إطار درا�سته اال�ستق�صائية ال�سنوية
الخا�صة بالر�صد االجتماعي واالقت�صادي ،وتمثل  4 197مزارع ًا و 1 399مجتمع ًا محل ًّيا .وهذان
الم�صدران للبيانات متكامالن ،وي�سمحان ال بدرا�سة احتياجات فرادى المزارعين فح�سب
بل �أي�ض ًا �أولويات المجتمع المحلي �إجماال .ويرد و�صف لمنهجية جمع البيانات في الدرا�سة
اال�ستق�صائية عن الأفيون في �أفغان�ستان —2015التحليل االجتماعي واالقت�صادي )3(.وتم
تحليل البيانات لهذه المقالة با�ستخدام نماذج انحدارية مختلفة ،تبعا للنوع المعين للم�س�ألة
قيد التقييم .وب�صفة عامة ،تُ�ستخدم النماذج االنحدارية للتحديد الكمي للعالقة بين �أحد
المتغيرات (على �سبيل المثال ،المناعة من زراعة الخ�شخا�ش) ومتغير �آخر يعتقد �أنه ي�ؤثر في
المتغير الأول (على �سبيل المثال ،الح�صول على االئتمان والقرو�ض)( ،مع �إبقاء المتغيرات
()4
الأخرى ثابتة) �أي مع بقاء �سائر الظروف على ما هي عليه.




القدرة على ال�صمود �أمام بدء زراعة خ�شخا�ش الأفيون :نموذج لوغيت
ي�ستخدم نموذج انحدار لوغيت لنمذجة المتغيرات الناتجة الثنائية ،من قبيل قرار المزارع
ب�أن يزرع خ�شخا�ش الأفيون �أو ال يزرعه� ،أو وجود خ�شخا�ش الأفيون �أو غيابه في مجتمع محلي.

القدرة على ال�صمود لدى المزارعين �أمام زيادة حجم المناطق المزروعة
بخ�شخا�ش الأفيون :نموذج توبيت
يمكن ا�ستخدام نموذج توبيت �إذا كانت مالحظة المتغير التابع ،في انحدار خطي في كل ما
عدا ذلك( ،على �سبيل المثال ،حجم م�ساحة منفردة مزروعة بخ�شخا�ش الأفيون) ال تتم �إال
(�)2شروح النماذج الواردة يف هذه املقالة هي �شروح مي�سرة ،لأغرا�ض التب�سيط .ولالطالع على �شروح �إح�صائية/
اقت�صادية ،انظر William H. Greene, Econometric Analysis, 5th ed. (Upper Saddle River, New Jersey,
).Prentice Hall, 2003

(https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_ )3
.survey_2015_socioeconomic.pdf

()4املتغريات التف�سريية ،يف جميع النماذج ،هي العوامل املحتملة التي ميكن �أن ت�ؤثر يف القدرة على ال�صمود
�أمام زراعة اخل�شخا�ش ،على النحو املبني يف الق�سم ال�سابق.
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خالل مدى معين من المدى الكامل الذي يتعلق به ذلك المتغير (على �سبيل المثال ،عندما
ت�شكِّل جميع القيم التي ت�ساوي ال�صفر �أو تفوقه الن�سبة ذات الداللة من المزارعين الذين
ال يزرعون الخ�شخا�ش ،حيث ال توجد ،بحكم التعريف ،م�ساحات مزروعة بخ�شخا�ش الأفيون
ذات حجم يفوق ال�صفر �أو مزارعون يزرعون خ�شخا�ش الأفيون في م�ساحات ذات حجم يفوق
ال�صفر .وفي هذه الحالة ،لن يكون من المعقول �أن تكون هناك قيم �سلبية ،ولن ُي�سمح بها
تف�سر نف�س مجموعة المتغيرات التي لها نف�س
في النموذج) [ .]14وفي �إطار نموذج توبيتِّ ،
المعامالت ( )coefficientsقرار زراعة الخ�شخا�ش �أم عدم زراعته وكذلك حجم الم�ساحات
ِ
المزروعة بخ�شخا�ش الأفيون لدى من يزرعونه.

القدرة على ال�صمود لدرء ازدياد عدد الأ�سر المعي�شية التي تزرع خ�شخا�ش الأفيون
الم�ضخم)
في المجتمع المحلي :نموذج بوا�سون (غير
َّ
(count

العدية
ي�ساعد نموذج بوا�سون على تحديد العوامل الهامة التي ت�ؤثر في المتغيرات ِّ
 ،)variablesمثل عدد مزارعي الخ�شخا�ش في مجتمع محلي معين .ويمكن ا�ستخدام نموذج
الم�ضخم ،الذي هو امتداد لنموذج بوا�سون ،عندما يكون هناك عدد كبير من
بوا�سون غير
َّ
الردود ذات النتيجة ال�صفرية (في هذه الحالة ،المجتمعات المحلية التي ال تزرع الخ�شخا�ش).
الم�ضخم وجود عمليتين مختلفتين هما�( :أ) في حال غياب زراعة
ويفتر�ض نموذج بوا�سون غير
َّ
الخ�شخا�ش في المجتمع المحلي ،تكون النتيجة الوحيدة الممكنة لعدد الأ�سر المعي�شية التي تزرع
الخ�شخا�ش هي ال�صفر؛ (ب) في حال وجود زراعة الخ�شخا�ش ،يكون عدد مزارعي الخ�شخا�ش
عددا �صحيحا �إيجابيا .ومن ثم ف�إن جزءا النموذج غير الم�ضخم هما�( :أ) نموذج ثنائي مرتبط
عدي ،هو في هذه الحالة نموذج بوا�سون ،لتمثيل عملية العد.
بنتيجة �صفرية؛ (ب) نموذج ِّ

القدرة على ال�صمود �أمام معاودة زراعة خ�شخا�ش الأفيون :نموذج كوك�س
للمخاطر المتنا�سبة
ب�سبب عوامل ودوافع مختلفة ،ال يقوم العديد من مزارعي خ�شخا�ش الأفيون بزراعة الخ�شخا�ش
كل عام ،بل يتوقفون عن زراعته لفترة ثم يعاودونها الحقاً .ويكون نموذج كوك�س للمخاطر
المتنا�سبة مجديا عند محاولة التحديد الكمي للمتغيرات التي ت�ؤثر في نمط دوري للأحداث،
مثل زراعة الخ�شخا�ش (ال �سيما المتغيرات التي ت�ؤثر في الوقت الفا�صل بين الأحداث المتتالية،
�أو الفجوة الزمنية) .و ُي�ستخدم هذا النوع من النماذج لتقييم العالقة بين المتغيرات ذات ال�صلة
ومع َّدل وقوع الأحداث ،وي�سمح بوجود �أحداث متعددة لكل مزارع.

النتائج الإجمالية
ح�سبما هو متوقع ،ت�شير الأدلة في مجملها �إلى �أن القدرة على ال�صمود �أمام زراعة خ�شخا�ش
الأفيون (تفادي البدء في زراعة الخ�شخا�ش ،وتقلي�ص م�ساحة المناطق المزروعة بخ�شخا�ش
الأفيون ،وعدد مزارعي خ�شخا�ش الأفيون في المجتمعات المحلية ،وزيادة الوقت الفا�صل بين
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حاالت االرتداد �إلى زراعة خ�شخا�ش الأفيون) تزداد بطريقة ذات داللة �إح�صائية عندما تزاد
�أي�ضا قدرات المزارعين على التكيف؛ وت�شمل هذه القدرات على التكيف اال�ضطالع بعدد كبير
من الأن�شطة المدرة للدخل ،وزراعة عدد كبير من المحا�صيل ،وتلقي المعلومات من خالل
حمالت التوعية الرامية �إلى الحد من زراعة خ�شخا�ش الأفيون.
كما ت�شير الأدلة �إلى �أن ال�سياق الم�ؤ�س�سي ي�ؤدي دور ًا في زراعة خ�شخا�ش الأفيون .فمثال
وجود محا�صيل غير م�شروعة �أخرى مثل القنب في �إحدى القرى و�سيطرة المتمردين عليها
يحد بدرجة ذات داللة �إح�صائية من القدرة على ال�صمود �أمام زراعة خ�شخا�ش الأفيون.
وفي المقابل ف�إن توافر الخدمات الأ�سا�سية ،مثل مدار�س البنين والكهرباء العمومية ،يزيد
بدرجة ذات داللة �إح�صائية من المناعة من زراعة خ�شخا�ش الأفيون .غير �أن توافر مدار�س
البنات في حد ذاته ال ي�ؤثر بدرجة ذات داللة �إح�صائية على المناعة من زراعة خ�شخا�ش
الأفيون ،لأنه يبدو �أن وجود هذه المدار�س �أو غيابها مرتبط في معظمه بم�سائل ثقافية محددة
ومحظورات مفرو�ضة.
ويف�ضي امتالك موجودات ذات �صلة ،من قبيل م�ساحة كبيرة من الأرا�ضي الزراعية� ،إلى
زيادة ذات داللة �إح�صائية في بع�ض �أنواع القدرة على ال�صمود �أمام زراعة خ�شخا�ش الأفيون
(مثل تجنب البدء في زراعة خ�شخا�ش الأفيون ،وزيادة الوقت الفا�صل بين حاالت االرتداد �إلى
هذه الزراعة) ،ولكن ال يبدو �أنه ي�ؤدي دور ًا في الحجم الإجمالي لزراعة خ�شخا�ش الأفيون
(الم�ساحة الإجمالية لمناطق زراعة خ�شخا�ش الأفيون) .ويتوافق ذلك مع ا�ستنتاجات ت�شير
�إلى �أنه على الرغم من �أن مبيعات الأفيون قد تو ِّلد �أكثر من  90في المائة من الدخل النقدي
في المزارع ،يبدو �أن زراعة خ�شخا�ش الأفيون ت�سجل دائماً ،في المتو�سط ،ن�سبة �صغيرة من
مجموع الأرا�ضي ال�صالحة للزراعة [.]3
وت�ؤدي �شبكات الأمان ،مقا�سة من حيث الح�صول على االئتمان في �شكل قر�ض� ،إلى زيادة
ذات داللة �إح�صائية في المناعة من زراعة خ�شخا�ش الأفيون .غير �أنه ال يبدو �أن �شبكات الأمان
الأخرى ،مثل الم�ساعدات الزراعية ،ت�ؤثر بدرجة ذات داللة �إح�صائية في القدرة على ال�صمود
(مثال القدرة على ال�صمود �أمام ال�شروع في زراعة خ�شخا�ش الأفيون� ،أو من زيادة م�ساحة
مناطق زراعة خ�شخا�ش الأفيون) ،عند التحكم في المتغيرات التف�سيرية الأخرى (�أي جعلها
ثابتة) .وقد ت�ستلزم هذه اال�ستنتاجات تحلي ًال �أكثر تف�صيال في درا�سات مقبلة .وبالنظر �إلى
�صغر ن�سبة المزارعين الذين ي�شيرون �إلى تلقيهم م�ساعدات ،فربما كانت �إجابات المزارعين
ذات دوافع ا�ستراتيجية .فربما يكون الذين تلقوا م�ساعدات بالفعل قد �أ�شاروا �إلى �أنهم لم
يتلقوها ،ب�سبب اعتقادهم ب�أنهم �سي�صبحون بغير ذلك غير م�ؤهلين للح�صول على المزيد من
الم�ساعدات في الم�ستقبل.
ومن المثير لالهتمام � َّأن زراع��ة القمح ،المرتبطة ب�إمكانية ح�صول المزارعين على
الغذاء ،وكذلك توافر م�صادر �أخرى للدخل من قبيل فر�ص العمل غير الزراعي ،تحد بدرجة
ذات داللة �إح�صائية من القدرة على ال�صمود �أمام زراعة خ�شخا�ش الأفيون ،عو�ض ًا عن زيادة
هذه القدرة ،في حين �أن الأجر اليومي عن ح�صاد القمح لي�س له ت�أثير ذو داللة �إح�صائية
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على المناعة من زراعة خ�شخا�ش الأفيون .ولعل �أحد الأ�سباب المحتملة لكون زراعة القمح
تحد على ما يبدو من القدرة على ال�صمود �أمام زراعة خ�شخا�ش الأفيون يتعلق باحتياجات
الأمن الغذائي .ففي بع�ض الحاالت قد يحاول زارعو الخ�شخا�ش ،مقارن ًة بالمزارعين الذين ال
يزرعون الخ�شخا�ش ،التركيز على االكتفاء الذاتي ،ب�سبب علو م�ستوى فقرهم �أو بعد الم�سافة
بينهم وبين الأ�سواق .وت�شير الأدل��ة �إلى �أن المزارعين لم ي�ستخدموا القمح خالل المو�سم
الزراعي  2015-2014باعتباره بدي ًال عن زراعة الخ�شخا�ش بل باعتباره مكمال لها.
وفيما يتعلق بتوافر فر�ص العمل غير الزراعي ،قد ال يكون المزارعون مطمئنين �إلى
قدرتهم على الحفاظ على هذا العمل في الأجل الطويل .ويمكن �أن يكون مزارعون كثيرون قد
قرروا تكملة دخلهم غير الزراعي بدخل يدره ن�شاط ذو �سوق �آمنة ،من قبيل زراعة خ�شخا�ش
الأفيون .وفي المقابل ف�إن الأجور وحدها (بعد التحكم في المتغيرات الأخرى) ال ت�ؤثر في
المناعة من زراعة الخ�شخا�ش ،وهذا يتوافق مع اال�ستنتاجات التي ت�شير �إلى �أن الأجور الزراعية
قد يتعين �أن تزيد �إلى �أكثر من �أربعة �أ�ضعاف لكي ت�ؤدي �إلى التحول من زراعة خ�شخا�ش الأفيون
�إلى زراعة القمح [.]2

النتائج المف�صلة والتحليل المف�صل
ترد فيما يلي بالتف�صيل الظروف الخا�صة التي ت�ؤثر في الأنواع الم�شمولة بهذه الدرا�سة من
�أنواع القدرة على ال�صمود �أمام زراعة خ�شخا�ش الأفيون ،معرو�ضة في �شكل �إح�صاءات و�صفية
�أوالً ،ثم في �شكل نتائج �إح�صائية/متعلقة باالقت�صاد القيا�سي.

المعينة التي يرجح �أن تعزز قدرة المزارعين والمجتمعات المحلية على
ما هي الظروف َّ
االمتناع عن بدء زراعة خ�شخا�ش الأفيون؟
ال يبدو �أن هناك �إقرار ًا وا�سع النطاق ب�أن الأ�سر المعي�شية التي تزرع خ�شخا�ش الأفيون والأ�سر
المعي�شية التي ال تزرع خ�شخا�ش الأفيون تتعاي�ش معا �ضمن مناطق زراعة خ�شخا�ش الأفيون .وفي
هذا ال�صدد ،ال يزال هناك الكثير الذي ينبغي معرفته عن الأ�سر المعي�شية التي ال تزرع خ�شخا�ش
الأفيون الموجودة في تلك المناطق المعينة .ويمكن �أن ي�ساعد الفهم الكامل لماهية الموارد
والفر�ص الإ�ضافية التي قد تكون لدى الأ�سر المعي�شية ،وماهية اال�ستراتيجيات التي ت�ستخدمها،
على و�ضع حوافز لمزارعي الخ�شخا�ش ال�ستن�ساخ اال�ستراتيجيات الناجحة لعدم زراعة الخ�شخا�ش.

النتائج الإح�صائية الو�صفية
�شملت الظروف التي كانت تختلف بين المزارعين الذين ال يزرعون الخ�شخا�ش والمزارعين
الذين يزرعونه ما يلي:
•

 كان المزارعون الذين ال يزرعون الخ�شخا�ش يملكون ،في المتو�سط ،م�ساحات زراعية
�إجمالية �أكبر ( 2.3هكتار) من التي يملكها الذين يزرعون الخ�شخا�ش ( 2.0هكتار).
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 كان المزارعون الذين ال يزرعون الخ�شخا�ش يمار�سون عددا �أكبر من الأن�شطة المدرة
للدخل ،مع ا�ستبعاد زراعة الخ�شخا�ش (� 4.2أن�شطة مقارنة بـ� 4.0أن�شطة ي�ضطلع
بها مزارعو الخ�شخا�ش).
 كانت لدى ن�سبة �أعلى من المزارعين الذين ال يزرعون الخ�شخا�ش قرو�ض غير م�سددة
مقارن ًة بالذين يزرعون الخ�شخا�ش ( 45في المائة مقابل  42في المائة) ،ال�شيء الذي قد
يكون انعكا�سا لوجود �إمكانية �أكبر للح�صول على االئتمان لدى الذين ال يزرعون الخ�شخا�ش.
 �أ�شارت ن�سبة �أعلى من المزارعين الذين ال يزرعون الخ�شخا�ش مقارن ًة بالذين يزرعون
الخ�شخا�ش �إلى �أنهم تلقوا م�ساعدات زراعية ( 14في المائة مقابل  8في المائة).
 �أ�شارت ن�سبة �أعلى من المزارعين الذين ال يزرعون الخ�شخا�ش مقارن ًة بالذين يزرعون
الخ�شخا�ش �إلى �أنهم تلقوا معلومات من خالل حمالت التوعية ( 60في المائة مقابل
 46في المائة).

وكانت الفئتان كلتاهما تزرعان نف�س العدد الإجمالي من المحا�صيل النقدية (3
محا�صيل) ،كما كانت نف�س الن�سبة من المزارعين الذين يزرعون الخ�شخا�ش والذين ال يزرعونه
تزرع القمح (�أكثر من  94في المائة من جميع المزارعين).
الجدول �  -1إح�صاءات و�صفية تقارن بين المزارعين الذين يزرعون خ�شخا�ش الأفيون والمزارعين الذين
ال يزرعونه الجدول
حجم م�ساحة زراعة خ�شخا�ش الأفيون ،بالهكتارات
(�أ)
(التي �أبلغ عنها المزارع نف�سه)
(�أ)
وجود قر�ض غير م�سدد
( =1مزارع لديه قرو�ض غير م�سددة ،و�صفر بخالف ذلك)
(�أ)
تلقي م�ساعدة زراعية
( =1تلقى المزارع م�ساعدة زراعية ،و�صفر بخالف ذلك)
(�أ)
التعر�ض لحمالت توعية
( =1تلقى المزارع معلومات توعية ب�ش�أن زراعة خ�شخا�ش
الأفيون ،و�صفر بخالف ذلك)
(�أ)
عدد الأن�شطة المدرة للدخل
عدد الأن�شطة المدرة للدخل با�ستبعاد زراعة الخ�شخا�ش

(�أ)

عدد المحا�صيل المزروعة
عدد المحا�صيل المزروعة ،با�ستبعاد الخ�شخا�ش

(�أ)

�إجمالي الم�ساحة المزروعة بالمحا�صيل ،بالهكتارات

(�أ)

�إجمالي الم�ساحة المزروعة بالمحا�صيل ،با�ستبعاد الم�ساحة
(�أ)
المزروعة بمح�صول الخ�شخا�ش ،بالهكتارات

الذين يزرعون
خ�شخا�ش الأفيون

الذين ال يزرعون
خ�شخا�ش الأفيون

)(0,50
4,51
)(1,05
4,00
)(1,05
2,62
)(1,20
2,11
)(1,37
2,04
)(2,55
1,74
)(2,50

)(0,49
4,24
)(0,98
4,24
)(0,98
2,77
)(1,46
2,77
)(1,46
2,30
)(2,95
2,30
)(2,95

0,59
)(0,35
0,42
)(0,49
0,08
)(0,28
0,46

0,0
)(0,0
0,45
)(0,50
0,14
)(0,35
0,60
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الجدول �  -1إح�صاءات و�صفية تقارن بين مزارعي خ�شخا�ش الأفيون والمزارعين الذين ال يزرعون
خ�شخا�ش الأفيون (تابع)
الذين يزرعون
خ�شخا�ش الأفيون
القمح المزروع
( =1المزارع يزرع القمح ،و�صفر بخالف ذلك)
عدد الحاالت المالحظة

0,94
)(0,24
1 185

الذين ال يزرعون
خ�شخا�ش الأفيون

0,95
)(0,21
3 012

مالحظة :القيم الواردة بين قو�سين هي انحرافات معيارية.
(�أ)تختلف المتو�سطات بين المزارعين الذين يزرعون الخ�شخا�ش والمزارعين الذين ال يزرعونه اختالف ًا ذا داللة
�إح�صائية عند الم�ستوى ( 0.05اختبار .)t

وعلى م�ستوى المجتمع المحلي ،كانت المجتمعات المحلية التي ال تزرع الخ�شخا�ش �أف�ضل
حاال بكثير من المجتمعات المحلية التي تزرع الخ�شخا�ش .فمثال ،من حيث فر�ص الح�صول
على الخدمات التعليمية ،كان عدد المجتمعات المحلية التي لديها مدار�س بنين وبنات �أكبر
كثيرا بين المجتمعات المحلية التي ال تزرع الخ�شخا�ش ( 93في المائة لمدار�س البنين و 68في
المائة لمدار�س البنات) مما هو في المجتمعات التي تزرع الخ�شخا�ش ( 73في المائة لمدار�س
البنين و 33في المائة لمدار�س البنات).
ولوحظت حالة مماثلة فيما يتعلق ب�إمكانية اال�ستفادة من �شبكة الكهرباء العمومية .فقد
�أ�شارت حوالي  13في المائة من المجتمعات المحلية التي ال تزرع الخ�شخا�ش �إلى �إمكانية
ح�صولها على الكهرباء العمومية ،بالمقارنة مع  2في المائة فقط من المجتمعات المحلية
التي تزرع الخ�شخا�ش .كذلك اختلفت المجتمعات المحلية التي ال تزرع الخ�شخا�ش والمجتمعات
المحلية التي تزرع الخ�شخا�ش اختالف ًا ذا داللة فيما يتعلق بمقدار الأجور اليومية التي يتلقاها
المزارعون عن ح�صاد القمح ( 5.8دوالرات و 5.2دوالرات على التوالي) ،والتعر�ض لحمالت
التوعية داخل المجتمع المحلي ( 23في المائة و 7في المائة من المجتمعات المحلية ،على
التوالي) ،وتولي المتمردين الحكم ( 7في المائة و 14في المائة من المجتمعات المحلية ،على
التوالي) ،ووجود محا�صيل غير م�شروعة �أخرى داخل المجتمع المحلي ،مثل القنب ( 10في
المائة و 45في المائة ،على التوالي).
غير � َّأن ن�سبة �أقل من المجتمعات المحلية التي ال تزرع الخ�شخا�ش مقارن ًة بالمجتمعات
المحلية التي تزرع الخ�شخا�ش �أفادت عن توافر فر�ص عمل غير زراعية ( 30في المائة و56
في المائة ،على التوالي).
الجدول � -2إح�صاءات و�صفية تقارن بين المجتمعات المحلية التي تزرع خ�شخا�ش الأفيون
والمجتمعات المحلية التي ال تزرعه
عدد الأ�سر التي تزرع خ�شخا�ش الأفيون �ضمن المجتمع المحلي
(�أ)
(�أفاد بها قائد المجتمع المحلي)
توجد مدر�سة للبنين في المجتمع المحلي
( =1توجد مدر�سة للبنين في المجتمع المحلي ،و�صفر بخالف ذلك)

المجتمعات المحلية التي المجتمعات المحلية التي
تزرع خ�شخا�ش الأفيون ال تزرع خ�شخا�ش الأفيون

28,29
)(0,48
0,73
)(0,44

0,0
)(0,0
0,93
)(0,25
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(�أ)
توجد مدر�سة للبنات في المجتمع المحلي
( =1توجد مدر�سة للبنات في المجتمع المحلي ،و�صفر
بخالف ذلك)
(�أ)
تتوافر الكهرباء العمومية
( =1يح�صل المجتمع المحلي على الكهرباء العمومية ،و�صفر
بخالف ذلك)
(�أ)
فر�ص العمل غير الزراعي
( =1توافر فر�ص العمل غير الزراعي �ضمن المجتمع المحلي،
و�صفر بخالف ذلك)
(�أ)
الأجر اليومي لح�صاد القمح ،بالدوالر الأمريكي
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0,33

0,68

)(0,47
0,02

)(0,47
0,13

)(0,15
0,56

)(0,34
0,30

)(0,50
5,20
)(1,31
0,07

)(0,46
5,77
)(1,64
0,23

التعر�ض لحمالت التوعية
( =1توجد حمالت توعية ب�ش�أن زراعة خ�شخا�ش الأفيون داخل
المجتمع المحلي ،و�صفر بخالف ذلك)
)(0,42
)(0,26
(�أ)
المتمردون يحكمون المجتمع المحلي
0,14
0,07
( =1المتمردون يحكمون المجتمع المحلي،
و�صفر بخالف ذلك)
)(0,26
)(0,34
زراعة القنب(�أ) ( =1توجد زراعة القنب �ضمن
0,45
0,10
المجتمع المحلي ،و�صفر بخالف ذلك)
)(0,30
)(0,50
عدد الحاالت المالحظة
885
514
مالحظة :القيم الواردة بين قو�سين هي انحرافات معيارية.
(�أ)تختلف المتو�سطات بين المزارعين الذين يزرعون الخ�شخا�ش والمزارعين الذين ال يزرعونه اختالف ًا ذا داللة
�إح�صائية عند الم�ستوى ( 0.05اختبار .)t
(�أ)

نتائج النموذج االنحداري
�أظهرت نتائج ا�ستخدام النموذج االنحداري (نموذج لوغيت) لتقييم احتمال �أن يزرع فرادى
المزارعين الخ�شخا�ش �أنه ،في المتو�سط:
	احتمال زراعة الخ�شخا�ش لدى المزارعين الذين لديهم قرو�ض غير م�سددة �أقل
•
بن�سبة  4في المائة منه لدى المزارعين الذين لي�ست لديهم قرو�ض غير م�سددة.
	احتمال زراعة الخ�شخا�ش لدى المزارعين الذين تلقوا معلومات من خالل حمالت
•
التوعية �أقل بن�سبة  3في المائة منه لدى المزارعين الذين لم يتلقوا هذه المعلومات.
	احتمال قيام المزارعين بزراعة الخ�شخا�ش يقل بن�سبة  2في المائة مع كل ن�شاط
•
�إ�ضافي مدر للدخل ي�ضطلعون به.
	احتمال قيام المزارعين بزراعة الخ�شخا�ش يقل بن�سبة  7في المائة مع كل مح�صول
•
�إ�ضافي يزرعونه.
	احتمال قيام المزارعين بزراعة الخ�شخا�ش يقل بن�سبة  1في المائة مع كل هكتار
•
�إ�ضافي من الأرا�ضي يملكونه.
	احتمال قيام المزارعين الذين ال يزرعون القمح بزراعة خ�شخا�ش الأفيون �أقل
•
بن�سبة  4في المائة منه لدى المزارعين الذين يزرعون القمح.
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الجدول   -3العوامل الم�ؤثرة في قرار المزارعين بزراعة خ�شخا�ش الأفيون في �أفغان�ستان

لديه قر�ض غير م�سدد
تلقي م�ساعدة زراعية
(�أ)
التعر�ض لحمالت توعية
(�أ)
عدد الأن�شطة غير زراعة الخ�شخا�ش
(�أ)
عدد المحا�صيل غير الخ�شخا�ش
الم�ساحة الإجمالية المزروعة ،با�ستبعاد
(�أ)
الخ�شخا�ش
(�أ)
زراعة القمح
(�أ)

الأثر الح ِّدي

الخط�أ المعياري
الرا�سخ

0,03580,02260,03250,01520,0745-

0,0060
0,0088
0,0072
0,0034
0,0042

0,01010,0363

0,0025
0,0055

فترة الثقة
( 95في المائة)
الحد الأق�صى
الحد الأدنى
0,02400,04760,00530,03990,01840,04660,00860,02180,06620,08280,01490,0256

0,00530,0470

مالحظة :ا�ستُخل�صت با�ستخدام النموذج االنحداري؛ المتغير التابع = المزارع يزرع الخ�شخا�ش ( =1المزارع
يزرع الخ�شخا�ش ،و�صفر بخالف ذلك)؛ �شبيه القيمة مربع ) .0.24 = R (pseudo R squaredوي�شير الأثر الحدّي
�إلى التحول في احتمال زراعة الخ�شخا�ش عندما يتغير المتغير بوحدة واحدة (للمتغيرات الم�ستمرة) �أو عندما يتغير
المتغير من "موجود" �إلى "غير موجود" (للمتغيرات غير الم�ستمرة �أو المتقطعة) .وتدل فترة الثقة على مدى القيم
التي يبلغ احتمال �أن تكون قيمة المتغير �ضمنها  95في المائة.
(�أ)ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى .0.01

و�أظهرت نتائج ا�ستخدام نموذج لوغيت لتقييم احتمال زراعة الخ�شخا�ش في المجتمعات
المحلية الم�شمولة بالدرا�سة � َّأن المجتمعات المحلية التي يقل فيها احتمال وجود مزارعي
الخ�شخا�ش هي ،في المتو�سط ،المجتمعات المحلية التي تت�صف بما يلي:
	توجد فيها مدر�سة للبنين (المجتمعات المحلية التي لديها مدار�س للبنين يقل فيها
•
احتمال وجود مزارعي الخ�شخا�ش بن�سبة  29في المائة من المجتمعات المحلية التي
ال توجد فيها هذه المدار�س)
	يمكن فيها الح�صول على الكهرباء العمومية (�أقل احتما ًال بن�سبة  21في المائة)
•
	تتعر�ض لحمالت توعية ترمي �إلى الحد من زراعة خ�شخا�ش الأفيون (�أقل احتما ًال
•
بن�سبة  17في المائة)
وتلك المجتمعات المحلية التي ال تت�صف بما يلي:
	يحكمها المتمردون (كان احتمال وجود مزارعي خ�شخا�ش في المجتمعات المحلية
•
التي ال يحكمها المتمردون �أقل بن�سبة  18في المائة منه لدى المجتمعات المحلية
التي يحكمها المتمردون)
• وجود زراعة القنب �ضمن المجتمع المحلي (االحتمال �أقل بن�سبة  34في المائة)
غير �أن احتمال وجود من يزرعون الخ�شخا�ش في المجتمعات المحلية التي تتوفر فيها
فر�ص العمل غير الزراعي كان �أكبر بن�سبة  14في المائة بالمتو�سط .وفيما يتعلق بهذه النتيجة،
يمكن �أن تكون فر�ص العمل غير الزراعي لي�ست م�ستقرة بما يكفي ،ولذلك كانت تُ�ستكمل
ب�أن�شطة �أخرى �أقل مخاطرة ،مثل زراعة خ�شخا�ش الأفيون ،الأمر الذي زاد هذه الزراعة.
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ولم يكن يبدو �أن عوامل من قبيل الأجور الزراعية عن ح�صاد القمح وتوافر مدر�سة
للبنات ت�ؤثر في وجود مزارعي خ�شخا�ش الأفيون �ضمن المجتمع المحلي ،بعد التحكم في
المتغيرات التف�سيرية الأخرى.
الجدول   -4العوامل التي ت�ؤثر في وجود مزارعي خ�شخا�ش الأفيون �ضمن المجتمعات المحلية
في �أفغان�ستان

وجود مدر�سة للبنين في المجتمع المحلي
وجود مدر�سة للبنات في المجتمع المحلي
(�أ)
توافر الكهرباء العمومية
(�أ)
توافر فر�ص العمل غير الزراعي
الأجر اليومي عن ح�صاد القمح ،بالدوالر
(�أ)
الأمريكي
(�أ)
التعر�ض لحمالت التوعية
(�أ)
الخ�ضوع لحكم المتمردين
(�أ)
وجود زراعة القنب �ضمن المجتمع المحلي
(�أ)

الأثر الح ِّدي

الخط�أ المعياري
الرا�سخ

0,29340,07060,21050,1364-

0,0492
0,0359
0,0442
0,0344

0,02360,16970,1819
0,3364

0,0103
0,0357
0,0544
0,0413

فترة الثقة
( 95في المائة)
الحد الأدنى الحد الأق�صى
0,19690,38980,00120,14230,12380,29720,2038
0,0690
0,04390,23970,0753
0,2556

0,00340,10000,2884
0,4172

مالحظة :م�ستخل�صة با�ستخدام نموذج لوغيت؛ المتغير التابع = زراعة الخ�شخا�ش داخل القرية ( =1وجود
الحدي �إلى التحول
زراعة الخ�شخا�ش داخل القرية ،و�صفر بخالف ذلك)؛ �شبيه القيمة مربع  .0.22 = Rوي�شير الأثر ِّ
في احتمال زراعة الخ�شخا�ش عندما يتغير المتغير بوحدة واحدة (للمتغيرات الم�ستمرة) �أو عندما يتغير المتغير من
"موجود" �إلى "غير موجود" (للمتغيرات غير الم�ستمرة �أو المتقطعة) .وت�شير فترة الثقة �إلى مدى القيم التي يبلغ
احتمال �أن تكون قيمة المتغير �ضمنها  95في المائة.
(�أ)ذو داللة �إح�صائية عند الم�ستوى .0.01

المعينة التي ت�ساعد على الحد من حجم م�ساحة زراعة خ�شخا�ش الأفيون
ما هي الظروف َّ
()5
لفرادى المزارعين ومن عدد مزارعي خ�شخا�ش الأفيون �ضمن مجتمع محلي معين؟


ت�شير نتائج تطبيق نموذج توبيت �إلى �أنه ،في المتو�سط:
•
	كان زارعو الخ�شخا�ش الذين لديهم قرو�ض غير م�سددة يملكون عددا من الهكتارات
المزروعة بخ�شخا�ش الأفيون �أقل بن�سبة  0.05مقارنة بزارعي الخ�شخا�ش الذين
()6
لي�ست لديهم قرو�ض غير م�سددة.
•
	كان زارعو الخ�شخا�ش الذين تلقوا معلومات من خالل حمالت التوعية يملكون عددا
من الهكتارات المزروعة بالخ�شخا�ش �أقل بن�سبة  0.05مقارنة بزارعي الخ�شخا�ش
الذين لم يتلقوا تلك المعلومات.


()5الإح�صاءات الو�صفية التي تتناول هذه امل�س�ألة غري معرو�ضة هنا؛ والإح�صاءات الو�صفية الواردة يف اجلدول
 4تنطبق �أي�ض ًا على هذه امل�س�ألة.
()6متثل القيمة  0.05هكتار  8يف املائة من متو�سط حجم مناطق زراعة خ�شخا�ش الأفيون لكل مزارع (0.59
هكتار).
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	�أدى كل ن�شاط �إ�ضافي يقوم به زارعو الخ�شخا�ش �إلى انخفا�ض حجم م�ساحة �أرا�ضيهم
•
المزروعة بالخ�شخا�ش بمقدار  0.02هكتار.
•
	�أدى كل مح�صول �إ�ضافي يزرعه مزارعو الخ�شخا�ش �إلى انخفا�ض الم�ساحة المزروعة
بخ�شخا�ش الأفيون بمقدار  0.09هكتارات.
ومن الناحية الأخرى ،كان المزارعون الذين يزرعون القمح يملكون في المتو�سط 0.05
هكتار من خ�شخا�ش الأفيون �أكثر من نظرائهم ،الأمر الذي يبدو �أنه انعكا�س للطابع التكميلي
بين زراعة القمح وزراعة الخ�شخا�ش (لم ي�ستبدل المزارعون الخ�شخا�ش بالقمح خالل العام
الجاري تقييمه� ،أي  ،)2015كما هو مبين في ق�سم �سابق .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن تلقي
الم�ساعدات لم ي�ؤثر في حجم م�ساحات زراعة الخ�شخا�ش المنفردة بدرجة ذات داللة �إح�صائية.
وعموماً ،كانت الظروف التي ت�ؤثر في حجم مناطق زراعة خ�شخا�ش الأفيون ت�شبه الظروف
التي ت�ؤثر في قرارات فرادى المزارعين بزراعة الخ�شخا�ش �أم عدم زراعته ،با�ستثناء الم�ساحات
الزراعية الإجمالية للمزارعين ،التي لم ت�ؤثر كثيرا في حجم المناطق التي يزرعونها بخ�شخا�ش
الأفيون (مع �أنها �أثرت في قرارات المزارعين بزراعة الخ�شخا�ش �أم عدم زراعته).
الجدول   -5العوامل التي ت�ؤثر على حجم م�ساحات زراعة خ�شخا�ش الأفيون الخا�صة بفرادى
المزارعين في �أفغان�ستان
�أثر �شرطي
جزئي على
زراعة خ�شخا�ش الخط�أ المعياري
الرا�سخ
الأفيون
لديه قر�ض غير م�سدد
تلقي م�ساعدة زراعية
(�أ)
التعر�ض لحمالت التوعية
(�أ)
عدد الأن�شطة غير زراعة الخ�شخا�ش
(�أ)
عدد المحا�صيل غير الخ�شخا�ش
الم�ساحة الإجمالية المزروعة ،با�ستبعاد
(�أ)
الخ�شخا�ش
(�أ)
زراعة القمح
(�أ)

0,04720,02490,05280,02390,0921-

0,0087
0,0150
0,0100
0,0046
0,0065

0,00470,0457

0,0023
0,0148

فترة الثقة
( 95في المائة)
الحد الأدنى الحد الأق�صى
0,03010,06420,0045
0,05420,03320,07240,01490,03290,07940,10480,00920,0167

0,00010,0747

ملحوظة :م�ستخل�صة با�ستخدام نموذج توبيت؛ �شبيه القيمة مربع 0.18 = R؛ المتغير التابع = حجم م�ساحة
ف�ضل نموذج توبيت على النموذج المجتز�أ (قيمة �سيغما
زراعة خ�شخا�ش الأفيون الخا�صة بالمزارع الفرد بالهكتارات .و ُي َّ
لي�ست ذات داللة �إح�صائية ،حيث االحتمال  ،0.168 = pفي النموذج المجتز�أ) .وي�شير الت�أثير الجزئي �إلى التحول في
حجم الم�ساحة المزروعة بخ�شخا�ش الأفيون بالهكتارات عندما يتغير المتغير بوحدة واحدة (للمتغيرات الم�ستمرة) �أو
عندما يتغير المتغير من "موجود" �إلى "غير موجود" (للمتغيرات غير الم�ستمرة �أو المتقطعة) .وتدل فترة الثقة على
مدى القيم التي يبلغ احتمال �أن تكون قيمة المتغير �ضمنها  95في المائة.
(�أ)ذو �أهمية �إح�صائية عند الم�ستوى .0.01
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وفي المقابل ،ت�شير نتائج نموذج بوا�سون االنحداري غير الم�ضخم �إلى �أن الظروف التي
ت�ؤثر في وجود مزارعي الخ�شخا�ش �أو غيابهم (الجدول  ،)4وعددهم في المجتمع المحلي
(الجدول � 6أدن ��اه) ،مختلفة .وكانت الخا�صية الوحيدة التي ت�ؤثر �سلب ًا على عدد زارعي
الخ�شخا�ش في المجتمع المحلي هي وجود حمالت التوعية ،التي بدا �أنها تقلِّ�ص عدد زارعي
الخ�شخا�ش بن�سبة  39في المائة في المتو�سط ،مقارن ًة بالمجتمعات المحلية التي ال توجد فيها
هذه الحمالت )7(.ويبدو �أن هذا ي�ؤكد النتائج ذات ال�صلة ب�ش�أن العالقة بين حمالت التوعية
وزراعة خ�شخا�ش الأفيون .وعلى وجه الخ�صو�ص ،كان حوالي  60في المائة من المزارعين
الذين توقفوا عن زراعة الخ�شخا�ش في عام  2015قد تعر�ضوا لحمالت توعية ،مقابل  40في
المائة من مزارعي الخ�شخا�ش النا�شطين [.]7


الجدول   -6العوامل التي ت�ؤثر في عدد زارعي خ�شخا�ش الأفيون �ضمن المجتمعات المحلية في
�أفغان�ستان

وجود مدر�سة للبنين في المجتمع المحلي
وجود مدر�سة للبنات في المجتمع المحلي
توافر الكهرباء العمومية
توافر فر�ص العمل غير الزراعي
الأجر اليومي عن ح�صاد القمح ،بالدوالر
الأمريكي
(�أ)
التعر�ض لحمالت التوعية
(�أ)
الخ�ضوع لحكم المتمردين
وجود زراعة القنب �ضمن المجتمع المحلي

ن�سبة معدل
الحدوث

الخط�أ المعياري
الرا�سخ

1,3195
1,3275
1,0447
0,8110

0,2030
0,2386
0,7008
0,1756

1,0540
0,6078
1,3908
0,8271

0,0533
0,1341
0,3343
0,1499

فترة الثقة
( 95في المائة)
الحد الأدنى الحد الأق�صى
1,2070
0,6279
1,6849
0,7517
1,5684
0,0921
1,7377
0,7204
0,8686
0,2127
1,5368
0,9998

1,0719
0,5697
3,6092
2,4021

الم�ضخم؛ المتغير التابع = عدد الأ�سر المعي�شية
ملحوظة :م�ستخل�صة با�ستخدام نموذج بوا�سون االنحداري غير
َّ
التي تزرع خ�شخا�ش الأفيون في المجتمع المحلي؛  .0.0000 = prob > chi2و ُيف�ضل نموذج بوا�سون على نموذج
وف�ضل نموذج
االنحدار الثنائي ال�سلبي ( lnalphaلي�ست ذات داللة �إح�صائية ،حيث ِّ .)0.243 = prob ،1.17- = z
الم�ضخم على نموذج بوا�سون المعياري ،حيث ( 0.0000 = prob ،15.98 = zاختبار فوونغ لنموذج
بوا�سون غير
َّ
بوا�سون غير الم�ضخم مقابل نموذج بوا�سون المعياري) .وهنا ،ت�شير القيمة -1ن�سبة معدل الحدوث (� )1-IRRإلى
ن�سبة التغير في عدد مزارعي خ�شخا�ش الأفيون عندما يتغير المتغير بوحدة واحدة (للمتغيرات الم�ستمرة) �أو عند
مقارنة وجود المتغير بغيابه (للمتغيرات غير الم�ستمرة �أو المتقطعة) .وت�شير فترة الثقة �إلى مدى القيم التي يحتمل
بن�سبة  95في المائة �أن توجد قيمة المتغير �ضمنها.
(�أ)ذو داللة �إح�صائية عند الم�ستوى .0.01

()7
املعينة ت�ستلزم املزيد من التقييم ،لأن االفرتا�ض هنا هو �أن حمالت التوعية تنفذ يف
غري �أن هذه النتيجة َّ
كل املجتمعات املحلية بنف�س االحتمال ،ولي�س يف املقام الأول يف املجتمعات املحلية التي تزرع خ�شخا�ش الأفيون .ومع
ذلك ،ال تتوفر حالي ًا على ال�صعيد العام بيانات تدعم هذا االفرتا�ض.
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المعينة التي تعزز قدرة المزارعين والمجتمعات المحلية على االمتناع
ما هي الظروف َّ
عن معاودة زراعة خ�شخا�ش الأفيون؟
يتمثل �أحد الآثار الرئي�سية للقابلية لزراعة الخ�شخا�ش �أو المناعة منها في �أن المزارعين
والمجتمعات المحلية عامة قد يقررون االمتناع عن زراعة الخ�شخا�ش لفترات زمنية مختلفة،
ثم ي�ست�أنفونها في وقت الحق ،رهن ًا بعوامل داخلية وخارجية .وت�شير الأدلة �إلى �أن المزارعين
الذين تفادوا زراعة خ�شخا�ش الأفيون لأطول فترات زمنية (لأكثر من مو�سم زراعي واحد خالل
الفترة  )2015-2011كانوا �أقل قابلية لزراعته من المزارعين الذين زرعوا خ�شخا�ش الأفيون
با�ستمرار �أو الذين امتنعوا عن زراعته لمو�سم زراعي واحد فقط.

الإح�صاءات الو�صفية
كانت هناك اختالفات ذات داللة �إح�صائية بين المزارعين ،تبعا لطول الوقت الذي قرروا �أن
يمتنعوا عن زراعة خ�شخا�ش الأفيون خالله .فمثال� ،أ�شار المزارعون الذين امتنعوا عن زراعة
الخ�شخا�ش لأكثر من عام �إلى �أ ّنهم:
•
	تلقوا م�ساعدة زراعية ( 11في المائة ،مقابل  7-6في المائة من نظرائهم� ،أي
المزارعين الذين لم يتوقفوا عن زراعة الخ�شخا�ش �أو المزارعين الذين امتنعوا عن
هذه الزراعة لعام واحد فقط)
•
	تلقوا معلومات من خالل حمالت التوعية ( 52في المائة ،مقابل  51-40في المائة
من نظرائهم)
•
	كانت لديهم قرو�ض غير م�سددة ( 43في المائة ،مقابل  42-31في المائة من
نظرائهم) ،الأمر الذي ربما كانت له �صلة بمدى توافر االئتمان
وعالوة على ذلك ،كان مزارعو خ�شخا�ش الأفيون الذين امتنعوا عن زراعته لأكثر من
عام واحد:
•
	قد زرعوا م�ساحة �صغيرة ن�سب ًّيا من خ�شخا�ش الأفيون ( 0.3هكتارات ،مقابل 0.6
هكتارات زرعها نظرا�ؤهم)
•
	قد ا�ضطلعوا بعدد كبير ن�سبي ًا من الأن�شطة المدرة للدخل ،با�ستبعاد زراعة الخ�شخا�ش
(� 4.2أن�شطة ،مقابل � 4.1-3.7أن�شطة ا�ضطلع بها نظرا�ؤهم)
•
	قد زرعوا عدد ًا كبير ًا ن�سبي ًا من المحا�صيل ،با�ستبعاد الخ�شخا�ش ( 2.8محا�صيل،
مقابل  2.4-1.4محا�صيل زرعها نظرا�ؤهم)
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الجدول �  -7إح�صاءات و�صفية عن مختلف �أنواع المزارعين ،وفقاً لعدد الأعوام التي امتنعوا خاللها
عن زراعة خ�شخا�ش الأفيون في الفترة 2015-2011

م�ساحة منطقة زراعة خ�شخا�ش الأفيون،
بالهكتارات (�أبلغ عنها المزارع نف�سه)
لدى المزارع قر�ض غير م�سدد
( = 1المزارع لديه قرو�ض غير م�سددة،
و�صفر بخالف ذلك)
(�أ)
تل َّقي المزارع م�ساعدات زراعية
( = 1المزارع تلقى م�ساعدات زراعية،
�صفر بخالف ذلك)
(�أ)
التعر�ض لحمالت التوعية
( = 1المزارع تلقى معلومات توعية
ب�ش�أن زراعة خ�شخا�ش الأفيون ،و�صفر
بخالف ذلك)
(�أ)
عدد الأن�شطة المدرة للدخل
(�أ)

عدد الأن�شطة المدرة للدخل ،با�ستبعاد
(�أ)
زراعة الخ�شخا�ش
(�أ)
عدد المحا�صيل التي زرعها المزارعون
عدد المحا�صيل ،با�ستبعاد الخ�شخا�ش

مزارعو خ�شخا�ش
الأفيون الذين
لم يتوقفوا عن
زراعته
0,59
)(0,51
0,42

مزارعو خ�شخا�ش
الأفيون الذين
امتنعوا عن زراعته
لمدة عام واحد
0,64
)(0,82
0.31

مزارعو خ�شخا�ش الأفيون
الذين امتنعوا عن زراعته
لأكثر من عام واحد
0,31
)(0,07
0.43

)(0,49
0,07

)(0,47
0,06

)(0,50
0,11

)(0,25
0,40

)(0,23
0,51

)(0,31
0,52

)(0,49
4,69
)(1,05
3,70
)(1,06

)(0,50
4,72
)(1,08
4,12
)(0,90

)(0,50
4,28
)(0,93
4,23
)(0,92

2,40
)(0,77
1,40
)(0,77
1,91
)(2,58
1,32

2,72
)(1,37
2,43
)(1,44
2,91
)(2,49
2,27

2,84
)(1,47
2,81
)(1,49
2,39
)(2,52
2,08

الم�ساحة الإجمالية المزروعة،
(�أ)
بالهكتارات
الم�ساحة الإجمالية المزروعة ،با�ستبعاد
الم�ساحة المزروعة بالخ�شخا�ش،
(�أ)
)(2,53
)(2,41
)(2,42
بالهكتارات
(�أ)
المزارع زرع القمح
0,97
0,97
0,90
( = 1المزارع زرع القمح ،و�صفر
)(0,16
)(0,18
)(0,30
بخالف ذلك)
503
121
561
عدد الحاالت المالحظة
ملحوظة :القيم الواردة بين قو�سين هي االنحرافات المعيارية.
(�أ)تختلف المتو�سطات بين مختلف �أنواع المزارعين اختالف ًا ذا داللة �إح�صائية عند الم�ستوى ( 0.05اختبار
�أنوفا (.))ANOVA

وفي المقابل ،كانت االختالفات الوحيدة ذات الداللة الإح�صائية بين المجتمعات المحلية
التي تزرع خ�شخا�ش الأفيون با�ستمرار والمجتمعات المحلية التي تزرع الخ�شخا�ش ب�صورة متقطعة
خالل الفترة  2015-2011تتمثل في الن�سبة المئوية لزارعي الخ�شخا�ش في تلك المجتمعات
المحلية ( 38في المائة مقابل  14في المائة ،على التوالي) وفي الن�سبة المئوية الخا�ضعة
لحكم المتمردين من تلك المجتمعات المحلية ( 15في المائة و�صفر في المائة ،على التوالي).
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الجدول �  -8إح�صاءات و�صفية عن مختلف �أنواع المجتمعات المحلية ،وفقاً لعدد الأعوام التي لم يُزرع
فيها خ�شخا�ش الأفيون خالل الفترة 2015-2011

عدد الأ�سر المعي�شية التي تزرع الخ�شخا�ش �ضمن
المجتمع المحلي
(�أ)
(�أبلغ عنها قادة المجتمع المحلي ب�أنف�سهم)
العدد �إجمالي للأ�سر المعي�شية داخل المجتمع المحلي
وجود مدر�سة للبنين في المجتمع المحلي
( = 1توجد في المجتمع المحلي مدر�سة للبنين،
و�صفر بخالف ذلك)
وجود مدر�سة للبنات في المجتمع المحلي
( = 1توجد في المجتمع المحلي مدر�سة للبنات،
و�صفر بخالف ذلك)
توافر الكهرباء العمومية
( = 1لدى المجتمع المحلي كهرباء عمومية ،و�صفر
بخالف ذلك)
فر�ص العمل غير الزراعي
( = 1توافر فر�ص العمل غير الزراعي �ضمن المجتمع
المحلي ،و�صفر بخالف ذلك)
الأجر اليومي على ح�صاد القمح ،بالدوالر الأمريكي
التعر�ض لحمالت التوعية
( = 1تل َّقى المزارع معلومات توعية ب�ش�أن زراعة
خ�شخا�ش الأفيون ،و�صفر بخالف ذلك)
الخ�ضوع لحكم المتمردين
( = 1المجتمع المحلي خا�ضع لحكم المتمردين،
(�أ)
و�صفر بخالف ذلك)
زراعة القنب
( = 1وجود زراعة القنب �ضمن المجتمع المحلي،
و�صفر بخالف ذلك)
عدد الحاالت المالحظة

المجتمعات المحلية
التي زرعت
الخ�شخا�ش با�ستمرار
29,51
)(51,67

المجتمعات المحلية
التي زرعت الخ�شخا�ش
ب�صورة متقطعة
12,34
)(17,37

78,55
)(131,59
0,73

91,03
)(259,16
0,75

)(0,45
0,33

)(0,44
0,25

)(0,47
0,02

)(0,44
0,03

)(0,15
0,56

)(0,18
0,53

)(0,50
5,21
)(1,45
0,07

)(0,51
5,09
)(0,15
0,06

)(0,26
0,15

)(0,25
0,00

)(0,36
0,46

)(0,00
0,44

)(0,50
478

)(0,50
32

ملحوظة :المجتمعات المحلية التي زرعت خ�شخا�ش الأفيون با�ستمرار = المجتمعات المحلية التي وجدت فيها
زراعة خ�شخا�ش الأفيون كل عام خالل الفترة  .2015-2011والمجتمعات المحلية التي زرعت خ�شخا�ش الأفيون ب�صورة
متقطعة = المجتمعات المحلية التي غابت فيها زراعة خ�شخا�ش الأفيون ل�سنة واحدة على الأقل خالل الفترة .2015-2011
القيم الواردة بين قو�سين هي االنحرافات المعيارية.
(�أ)تختلف المتو�سطات بين المجتمعات المحلية التي زرعت الخ�شخا�ش با�ستمرار والمجتمعات المحلية التي
زرعت الخ�شخا�ش ب�صورة متقطعة اختالف ًا �إح�صائي ًا عند الم�ستوى ( 0.05اختبار .)t

نتائج النموذج االنحداري
ت�شير نتائج نموذج كوك�س الطبقي للمخاطر الن�سبية �إلى �أن العوامل المرتبطة بازدياد طول
الوقت الذي لم يزرع فيه خ�شخا�ش الأفيون كانت كما يلي:
•
	تلقي الم�ساعدات الزراعية (بزيادة بلغت في المتو�سط  25في المائة ،مقارن ًة
بالمزارعين الذين لم يتلقوا هذه الم�ساعدات)
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	وجود قر�ض غير م�سدد ( 26في المائة)
•
	تلقي معلومات من خالل حمالت التوعية ( 31في المائة)
•
	�أن كل ن�شاط �إ�ضافي يقوم به المزارع زاد طول الفترة الزمنية التي لم ُيزرع خاللها
•
الخ�شخا�ش بن�سبة  15في المائة
	�أن كل مح�صول �إ�ضافي يزرعه مزارع زاد طول الفترة الزمنية التي لم ُيزرع خاللها
•
الخ�شخا�ش بن�سبة  35في المائة
	�أن كل هكتار �إ�ضافي من �إجمالي الم�ساحة الزراعية زاد طول الفترة الزمنية التي لم
•
ُيزرع خاللها الخ�شخا�ش بن�سبة  9في المائة
ويبدو �أن زراعة القمح كان لها الأثر المعاك�س� ،إذ �إنها قل�صت الوقت بين حاالت االرتداد
�إلى زراعة خ�شخا�ش الأفيون (بمعدل  73في المائة في المتو�سط ،مقارن ًة بالوقت المنق�ضي بين
حاالت االرتداد التي لوحظت في �أو�ساط المزارعين الذين لم يزرعوا القمح).
الجدول   -9العوامل الم�ؤثرة في مدة زراعة خ�شخا�ش الأفيون في �أو�ساط المزارعين
في �أفغان�ستان
ن�سبة الخطر
لدى المزارع قر�ض غير م�سدد
تلقي المزارع م�ساعدات زراعية
(�أ)
التعر�ض لحمالت التوعية
(�أ)
عدد الأن�شطة غير زراعة خ�شخا�ش الأفيون
(�أ)
عدد المحا�صيل غير الخ�شخا�ش
(�أ)
الم�ساحة الإجمالية المزروعة ،با�ستبعاد الخ�شخا�ش
(�أ)
المزارع زرع القمح
(�أ)

(�أ)

0,7378
0,7486
0,6882
0,8493
0,6517
0,9109
1,7257

الخط�أ
المعياري
الرا�سخ
0,0381
0,0809
0,0362
0,0245
0,0202
0,0167
0,1760

فترة الثقة
( 95في المائة)
الحد
الحد
الأدنى
الأق�صى
0,8163 0,6667
0,9254 0,6057
0,7630 0,6207
0,8987 0,8025
0,6926 0,6132
0,9441 0,8788
2,1076 1,4131

ملحوظة :م�ستخل�صة با�ستخدام نموذج كوك�س الطبقي للأخطار المتنا�سبة (Cox proportional hazards
 ،)modelو�أ�ساليب بري�سلو لمعالجة الأحداث المقترنة زمنيا ()Breslow methods for ties؛ المتغير التابع = الوقت
الذي ينق�ضي حتى يبد�أ المزارع (�أو يعاود) زراعة الخ�شخا�ش ،ا�ستناد ًا �إلى البيانات الم�ستدعاة ( )recall dataالم�ستمدة
من الفترة 2015-2011؛ 0.0000 = Prob > chi2؛ التقديرات الرا�سخة ( )robust estimationsمق�سمة �إلى مجموعات

بح�سب فرادى المزارعين؛ عدد الحاالت المالحظة .20 805 :عدد فرادى المزارعين .4 161 :القيمة  -1ن�سبة الأخطار
( )1-Hazard Ratioت�شير هنا �إلى ن�سبة التغير في طول الوقت الذي ينق�ضي دون زراعة الخ�شخا�ش عندما يتغير المتغير
بوحدة واحدة (للمتغيرات الم�ستمرة) �أو الذي ينق�ضي بوجود المتغير مقارن ًة بغياب المتغير (للمتغيرات غير الم�ستمرة
�أو المتقطعة) .وت�شير فترة الثقة �إلى مدى القيم التي يحتمل بن�سبة  95في المائة �أن توجد قيمة المتغير �ضمنها.
(�أ)ذو داللة �إح�صائية عند الم�ستوى .0.01

وف�ضال عن ذلك ،ت�شير النتائج الم�ستخل�صة با�ستخدام نموذج كوك�س الطبقي للأخطار
التنا�سبية �إلى �أن خ�صائ�ص المجتمع المحلي التي زادت الفترة الزمنية التي تنق�ضي دون زراعة
الخ�شخا�ش �شملت ما يلي:
•
	وجود مدر�سة للبنين (بزيادة في الوقت المنق�ضي بلغت في المتو�سط  34في المائة
مقارن ًة بالمجتمعات المحلية التي ال توجد فيها مدر�سة للبنين)
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	وجود مدر�سة للبنات ( 27في المائة)
•
	توافر الكهرباء العمومية ( 60في المائة)
•
	التعر�ض لحمالت التوعية ( 32في المائة)
•
وفي المقابل� ،شملت العوامل المرتبطة بانخفا�ض الفترة الزمنية التي تغيب خاللها زراعة
خ�شخا�ش الأفيون عن المجتمعات المحلية ما يلي:
•
	الخ�ضوع لحكم المتمردين (بانخفا�ض بلغ  47في المائة مقارن ًة بالمجتمعات المحلية
غير الخا�ضعة لحكم المتمردين)
•
	زراعة محا�صيل غير م�شروعة �أخرى ،مثل القنب ( 68في المائة)
	توافر فر�ص العمل غير الزراعي ( 43في المائة)
•
وبدا �أن مقدار الأجور الزراعية اليومية (عن ح�صاد القمح) ي�ؤثر فعال في معاودة زراعة
خ�شخا�ش الأفيون.
الجدول   -10العوامل التي ت�ؤثر في مدة زراعة خ�شخا�ش الأفيون �ضمن المجتمعات المحلية
في �أفغان�ستان
ن�سبة الخطر
توجد مدر�سة للبنين في المجتمع المحلي
توجد مدر�سة للبنات في المجتمع المحلي
(�أ)
توافر الكهرباء العمومية
(�أ)
توافر فر�ص العمل غير الزراعي
الأجر اليومي على ح�صاد القمح،
بالدوالر الأمريكي
(�أ)
التعر�ض لحمالت التوعية
(�أ)
الخ�ضوع لحكم المتمردين
(�أ)
زراعة القنب �ضمن المجتمع المحلي

(�أ)
(�أ)

0,6479
0,7342
0,399
1,4308
0,9382
0,6752
1,4659
1,6778

فترة الثقة
الخط�أ المعياري
( 95في المائة)
الرا�سخ
الحد الأدنى الحد الأق�صى
0,7376
0,5691
0,0429
0,8793
0,6131
0,0675
0,6929
0,2300
0,1123
1,6729
1,2238
0,1141
0,0273
0,0976
0,1359
0,1278

0,8861
0,5086
1,2222
1,4451

0,9933
0,8964
1,7580
1,9481

ملحوظة :م�ستخل�صة با�ستخدام نموذج كوك�س الطبقي للأخطار التنا�سبية و�أ�ساليب بري�سلو لمعالجة الأحداث
المقترنة زمنيا؛ المتغير التابع = الوقت الذي ينق�ضي حتى يبد�أ المزارع (�أو يعاود) زراعة الخ�شخا�ش ،ا�ستناد ًا
�إلى البيانات الم�ستدعاة ب�ش�أن زراعة خ�شخا�ش الأفيون ال�سنوية في المجتمع المحلي خالل الفترة 2015-2011؛
0.0000 = Prob > chi2؛ التقديرات الرا�سخة مق�سمة �إلى مجموعات ح�سب المجتمع المحلي؛ عدد الحاالت المالحظة:
6.725؛ عدد فرادى المجتمعات المحلية .1.345 :القيمة  -1ن�سبة الأخطار ( )1-Hazard Ratioت�شير هنا �إلى ن�سبة
التغير في طول الوقت الذي ينق�ضي دون زراعة الخ�شخا�ش عندما يتغير المتغير بوحدة واحدة (للمتغيرات الم�ستمرة)
�أو الذي ينق�ضي بوجود المتغير مقارنة بغياب المتغير (للمتغيرات غير الم�ستمرة �أو المتقطعة) .وتدل فترة الثقة على
مدى القيم التي يحتمل بن�سبة  95في المائة �أن توجد قيمة المتغير �ضمنها.
(�أ)ذو داللة �إح�صائية عند الم�ستوى .0.01
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جانب ال�ضعف الرئي�سي في البحث
تعذر تناول جميع المتغيرات التف�سيرية با�ستخدام نموذج واحد فقط؛ ولذلك ق�سمت �إلى
َّ
نوعين من النماذج ،نموذج على م�ستوى المزارعين ونموذج على م�ستوى المجتمع المحلي.
ولكي تكون المتغيرات التف�سيرية قادرة على تحديد ت�أثير �أحد المتغيرات ،بعد التحكم في جميع
المتغيرات الأخرى� ،سيتعين �إدراج كل المتغيرات التف�سيرية في نموذج واحد .وعالوة على ذلك
ف�إن الم�شاكل المت�صلة باحتمال وجود عامل ن�شوء داخلي و�سببية عك�سية في المتغيرات كان
يمكن �أن تعالج با�ستخدام بيانات ال�سال�سل الزمنية الم�ستقاة من نف�س المجتمعات المحلية
ونف�س المزارعين ،ولكن هذه البيانات لم تكن متاحة عند �إجراء هذه الدرا�سة .غير �أن النهج
ال ُم َّتبع في هذا البحث �أدى �إلى الح�صول على نتائج مثيرة لالهتمام تتطلب �إدخال تح�سينات
عليها في الم�ستقبل في �أبحاث مماثلة.

اال�ستنتاجات
تدعم النتائج الكمية (الإح�صائية/المتعلقة باالقت�صاد القيا�سي) النتائج النوعية ال�سابقة دعما
جزئيا( ]3 ،2[ )8وتدعم النتائج الكمية الأخرى المتعلقة بالعوامل التي تحدد زراعة المحا�صيل
غير الم�شروعة [ .]16 ،15وتتع َّزز جميع �أنواع القدرة على ال�صمود �أمام زراعة خ�شخا�ش الأفيون
بدرجة ذات داللة �إح�صائية �إذا تع َّززت �أي�ض ًا القدرة على التكيف والقابلية للحوكمة و�إمكانية
الح�صول على الخدمات الأ�سا�سية للمزارعين والمجتمعات المحلية .بيد �أن �إحدى الم�سائل التي
تم التغا�ضي عنها في معظم الأحيان في الما�ضي تتمثل في �أن بع�ض �أنواع تدخالت التنمية
البديلة (على �سبيل المثال ،الأنواع التي ت�ستهدف جوانب تم تحديدها خط�أ ب�أنها دوافع لزراعة
خ�شخا�ش الأفيون) �سيكون لها ت�أثير معاك�س :فالأرجح �أنها �ستزيد زراعة خ�شخا�ش الأفيون.


فعلى �سبيل المثال ،ت�شير الأدلة �إلى �أن تدخالت التنمية البديلة التي يقت�صر هدفها على
�إتاحة فر�ص العمل غير الزراعي �أو زراعة القمح باعتباره مح�صو ًال بدي ًال كان من �ش�أنها �أن
تزيد زراعة الخ�شخا�ش خالل الفترة  2015-2014بدرجة ذات داللة �إح�صائية .وي�شكل ذلك
دلي ًال كم ًّيا على �أن "الإ�صالحات ال�سريعة» في �أفغان�ستان يمكن �أن ت�ؤدي في نهاية المطاف
�إلى ازدياد �ضعف ح�صانة المزارعين ،الأمر الذي يمكن �أن يف�ضي بدوره �إلى زراعة خ�شخا�ش
الأفيون؛ بيد �أن �أدلة من بلدان �أخرى ت�شير �إلى �أن تدخالت التنمية الريفية المتكاملة تعزز
المناعة في العادة .وفي هذا ال�صدد ،يكت�سب تفادي ال ُنهج االختزالية (�أي ال ُنهج المفرطة
التب�سيط) �أهمية ق�صوى ،لأن هذه النهج قد تف�شل في معالجة الأ�سباب الكامنة وراء زراعة
خ�شخا�ش الأفيون ،وبذلك ت�سهم في ا�ستمرارها.
()8ميكن جمع البيانات للم�ؤ�شرات املماثلة با�ستخدام �أ�ساليب كمية �أو نوعية .وكثري ًا ما تت�سم البيانات النوعية
بقدرة تف�سريية �أكرب ،مبا يتيح الرتكيز على حتديد العالقات ال�سببية ،كما �أنها مفيدة ب�صفة خا�صة يف التخطيط
على امل�ستوى املحلي .وعاد ًة ما يكون جمع البيانات الكمية على نطاق وا�سع �أقل تكلفة ،كما �أنها تتيح تقييم الداللة
الإح�صائية ،ولذلك ت�سمح با�ستخال�ص ا�ستنتاجات عامة ب�ش�أن م�سائل �أ�شمل.
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وقد �أدلى مان�سفيلد ( )2016بالعبارة الم�شابهة التالية الم�ستندة �أ�سا�سا �إلى البيانات
النوعية [:]6
في �أفغان�ستان ،لم يكن من غير المعتاد �سماع الحجة القائلة �إن �أي دعم للإيرادات
الم�شروعة الزراعية وغير الزراعية �سي�ؤدي �إلى تقلي�ص االقت�صاد غير الم�شروع �أو على
الأقل �إتاحة مجموعة �إ�ضافية من الخيارات الم�شروعة التي يمكن للمزارعين الأخذ
المخدرات غير الم�شروعة
بها� .أما في الواقع العملي فيمكن �أن تنمو زراعة محا�صيل
ِّ
واالقت�صاد الم�شروع بالتوازي ،ولي�س من غير الم�ألوف �أن تُ�ستخدم ا�ستثمارات البنية
التحتية المادية ،مثل الري ،وا�ستثمارات المدخالت الزراعية ،مثل الأ�سمدة ،في زيادة
مقدار الأرا�ضي المزروعة بالأفيون وزيادة غلتها.
وم�شكلة �إنتاج الأفيون في �أفغان�ستان لي�ست م�شكلة وا�ضحة المعالم وجيدة الهيكل يوجد
لها حل معين يمكن تحديده ب�سهولة .وهي في تطور ،ويتعين �أن يتطور فهمنا لها �أي�ض ًا [ .]17وال
تزال هناك حاجة �إلى �إجراء المزيد من البحوث مع التركيز ب�صفة خا�صة على �إجراء تقييمات
للمخاطر ول�ضعف الح�صانة يمكن �أن توفر تقدير ًا لأهم ال�صدمات والأخطار ح�سب الموقع �أو
فئة المزارعين في �أفغان�ستان .وهذا يعني �أنه يتيعن ا�ستثمار وقت في فهم الظروف المحلية
قبل و�ضع تدخالت التنمية البديلة وتنفيذها ،ويتعين ر�صد النتائج با�ستمرار من �أجل تكييف
اال�ستراتيجيات .ومع ذلك ،ال يزال تحديد الم�ؤ�شرات المنا�سبة لقيا�س ور�صد الأحداث المعقدة
وغير الم�ؤكدة ،مثل زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة ،ي�شكل تحدي ًا كبيراً .ويتعين النظر في
الم�ؤ�شرات التالية ،كحد �أدنى ،عند و�ضع تدخالت التنمية البديلة وتنفيذها:
	الم�ؤ�شرات المتعلقة بحالة م�صادر الرزق والمجتمعات المحلية
•
	الم�ؤ�شرات المتعلقة بدرجة التعر�ض للمخاطر
•
	الم�ؤ�شرات المتعلقة بالقدرة على �إدارة المخاطر على مختلف الم�ستويات
•
ومن ال�ضروري ا�ستخدام بيانات �إح�صائية موثوقة من �أجل اتخاذ قرارات م�ستنيرة تتيح
ت�صميم تدخالت فعالة ب�ش�أن التنمية البديلة ،غير �أن هذه البيانات كثيرا ما تكون غير متاحة.
ولذلك توجد �أي�ض ًا حاجة �إلى بيانات �سال�سل زمنية �أكثر �شموالً ،من �أجل تكوين فهم �أعمق
لمختلف �أنواع القدرة على ال�صمود �أمام زراعة الخ�شخا�ش ،وكذلك فهم �أعمق للتحول عن م�صادر
المعي�شة غير الم�شروعة �إلى م�صادر المعي�شة الم�شروعة ،وماهية الأدوات التي يرجح �أن ت�ؤدي
�إلى تخفي�ضات م�ستدامة في زراعة خ�شخا�ش الأفيون .وفي هذا ال�صدد ،ينبغي فهم قيمة الر�صد
باعتباره جزءا من عملية �أو�سع نطاق ًا الكت�ساب المعرفة العلمية ُتجمع فيها الأدلة على مر الزمن
وفي �سياقات مختلفة ،وبذلك ت�شكل الأ�سا�س لتح�سين ر�سم ال�سيا�سات وو�ضع البرامج [.]18
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خال�صة

توفر �سيا�سة "نعم للكوكا ،ال للكوكايين" االبتكارية التي تطبقها دولة بوليفيا
المتعددة القوميات منذ عام  2006معارف قيمة ب�ش�أن فوائد اتباع نهج توفير �سبل
المخدرات ،دون �إرغام
المعي�شة الم�ستدامة ،في جانب العر�ض من مراقبة محا�صيل
ِّ
م�سبق على �إبادة تلك المحا�صيل .في حين �أن لهذه ال�سيا�سة جوانب �ضعف حتمية
ف�إن تركيزها على الرعاية االجتماعية وحقوق الإن�سان واال�ستقرار االقت�صادي للأ�سر
التي تزرع الكوكا قد �أثبت فعاليته وا�ستدامته في تنويع االقت�صاد وتعزيز اال�ستقرار
ال�سيا�سي واالقت�صادي .وكانت الم�شاركة المبا�شرة من جانب المجتمعات المحلية
والمنظمات ال�شعبية ،مثل نقابات زارعي الكوكا ،في العثور على ُن ُهج �أكثر فعالية
المخدرات ،عن�صرا حا�سم الأهمية في نجاح هذه ال�سيا�سة .كما
وا�ستدامة لمراقبة
ِّ
�أن عنا�صر البرنامج الرئي�سي لل�سيا�سة تتطابق مع �أهداف التنمية الم�ستدامة التي
اعتمدتها الأمم المتحدة في عام .2015
كلمات رئي�سية� :إب��ادة ق�سرية ،تنمية بديلة ،مراقبة مجتمعية للكوكا ،دولة بوليفيا
المخدرات.
المتعددة القوميات ،مراقبة
ِّ

مق ِّدمة

المخدرات التي اتبعتها دولة بوليفيا المتعددة القوميات( )1لأكثر
ارتكزت ا�ستراتيجية مراقبة
ِّ
مكيف ال�ستبدال المحا�صيل و�ضعته وكالة الواليات المتحدة للتنمية
من  20عاما على برنامج َّ
()2
الدولية ،وعلى الإبادة الق�سرية لمحا�صيل الكوكا .ومنذ عام  ،2004توقفت دولة بوليفيا المتعددة




()1منذ � 31آذار/مار�س  2009حل اال�سم "دولة بوليفيا املتعددة القوميات" حمل اال�سم "بوليفيا" باعتباره اال�سم
املخت�صر امل�ستخدم يف الأمم املتحدة.
()2ا�ستُخدم م�صطلحا "ا�ستبدال" املحا�صيل و"التنمية البديلة" بكرثة يف متويه الإبادة الق�سرية للمحا�صيل
وجعلها �أكرث مقبولية.
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القوميات عن تطبيق ذلك النموذج وحولت �أولويات �سيا�ساتها ،بم�ساعدة من االتحاد الأوروبي،
من الإبادة الق�سرية لمحا�صيل الكوكا بوا�سطة قوات ال�شرطة والقوات الع�سكرية �إلى ا�ستراتيجية
قائمة على �سبل المعي�شة البديلة ت�ستند �إلى م�شاركة المجتمعات المحلية في مراقبة الكوكا.
وت�ستند تلك ال�سيا�سة ،المعروفة با�سم "نعم للكوكا ،ال للكوكايين"� ،إلى تمييز الزارعين
بين الكوكا ،التي هي نبات ي�ستهلكه �سكان منطقة الأنديز منذ �آالف ال�سنين ،والكوكايين،
الذي هو مادة ت�صنع من �أوراق الكوكا .فبناء على اتفاق تم التو�صل �إليه في عام  ،2004يمكن
للمزارعين الم�سجلين في المناطق التي كانت محددة �سابقا لإبادة المحا�صيل �أن يزرعوا الآن
كميات محدودة من الكوكا ،تغطي م�ساحة من الأر�ض تعرف با�سم "كاتو" ( )3(،)catoمن �أجل
�ضمان توفير الدخل الالزم لتلبية احتياجاتهم المعي�شية الأ�سا�سية.
وتعمل نقابات المزارعين ك�شركاء مع الوكاالت الحكومية على التحقق من احترام فرادى
المزارعين ل�شروط االتفاق .وتمنح المبادرة الأولوية لإدماج مزارعي الكوكا �إدماجا كامال في
المجتمع وتحقيق مواطنيتهم الكاملة ،وذلك كا�ستراتيجية طويلة الأجل لتنويع اقت�صادات الأ�سر
وخف�ض ت�سريب الكوكا �إلى ال�سوق غير الم�شروعة .وقد ُنفذت هذه ال�سيا�سة ب�أكبر دقة في مقاطعة
ت�شاباري �إلى ال�شرق من كوت�شابامبا ،التي بد�أت فيها الإبادة الق�سرية للمحا�صيل في منت�صف
ت�سعينات القرن الما�ضي ،م�صحوبة ببرامج للتنمية البديلة تمولها الواليات المتحدة الأمريكية.
وت�ساعد الزراعة المحدودة والخا�ضعة للمراقبة لمحا�صيل الكوكا ،مقرونة بالإ�شراف
الم�شترك والمتطور تكنولوج ًّيا وبرامج التنمية االقت�صادية واتخاذ �أدن��ى قدر ممكن من
الإجراءات الق�سرية ،على تح�سين قدرة المزارعين على تنويع �إنتاجهم وتقلي�ص اعتمادهم
على مح�صول غير م�شروع .وتوفر تجربة دولة بوليفيا المتعددة القوميات عنا�صر لو�ضع خريطة
طريق للو�صول �إلى �سيا�سة لمراقبة المحا�صيل وللتنمية يمكن �أن ت�سهم بدورها في تحقيق
�أهداف التنمية الم�ستدامة.
وتدعم البحوث الإثنوغرافية الميدانية والبيانات الم�ستمدة من المقابالت التي جمعت
في الفترة  2015-2000فر�ضية �أن هذا التركيز البرنامجي يف�ضي �إلى نتائج �أف�ضل من نتائج
ال�سيا�سة ال�سابقة .وبف�ضل خم�سة عقود مجتمعة من البحوث الميدانية التي �أجريت في منطقة
زراعة الكوكا في ت�شاباري ،بما في ذلك مئات المقابالت مع زارعي الكوكا ور�ؤ�ساء النقابات
والم�س�ؤولين الحكوميين ،وكذلك �صانعي �سيا�سات وموظفي منظمات غير حكومية من دولة
بوليفيا المتعددة القوميات والواليات المتحدة واالتحاد الأوروبي ،توفرت �أفكار حا�سمة الأهمية
لإعداد هذا المقال.


الكوكا في دولة بوليفيا المتعددة القوميات
تنمو �شجيرة الكوكا القوية االحتمال ( )Erythroxylum cocaفي منطقة الأنديز منذ ما ال يقل
عن  4 000عام .ويق َّدر �أن  237 000من �أ�سر المزارعين تعتمد في ك�سب دخلها النقدي على هذا
()3يعادل "الكاتو" الواحد  600 1مرت مربع يف مقاطعة ت�شاباري و 500 2مرت مربع يف منطقة يونغا�س دي ال
باز ،وهما املنطقتان الرئي�سيتان لزراعة الكوكا يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات.
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المح�صول القليل المدخالت/المرتفع الغلة )4(.وفي حين �أن للكوكا عددا كبيرا من اال�ستخدامات
التقليدية في ثقافة الأنديز الأ�صلية( )5فهي �أي�ضا المادة الأولية الم�ستخدمة في �صنع الكوكايين.
وفي �أواخر عام  2004وافق الرئي�س كارلو�س مي�سا ،في م�سعى لإنهاء النزاع العنيف
وانتهاكات حقوق الإن�سان في مناطق زراعة الكوكا ،على مطلب طويل الأمد لزارعي الكوكا،
ف�سمح لكل �أ�سرة في مقاطعة ت�شاباري بزراعة قطعة �أر�ض واحدة (تعرف با�سم "كاتو") بنبات
ورقة الكوكا لت�أمين عي�شهم [ )6(.]2و�أدى ذلك فورا �إلى تهدئة النزاع الذي �ساد منذ منت�صف
ثمانينات القرن الما�ضي باعتباره النزاع الرئي�سي في منطقة زراعة الكوكا في دولة بوليفيا
()7
المتعددة القوميات [.]5 ،4
وعندما �أ�صبح �إيفو مورالي�س رئي�سا في ع��ام  ،2006وا�صل تطبيق �سيا�سة الكاتو
باعتبارها محور مبادرته االبتكارية لمراقبة الكوكا التي تركز على جانب العر�ض وعلى تقليل
ال�ضرر [ )8(.]6ويفي هذا النهج في �آن واحد بااللتزامين الدوليين اللذين تعهدت بهما دولة
بالمخدرات ،بافترا�ض
بوليفيا المتعددة القوميات ب�أن تقل�ص زراعة الكوكا و�أن تكافح االتجار
ِّ
المخدرات لكنه لن يق�ضي عليه تماما �أبدا ،لأن هذا
�أن البلد ي�ستطيع �أن يحاول احتواء �إنتاج
ِّ
الإنتاج مدفوع بالطلب الخارجي [.]8
وفي ثمانينات القرن الما�ضي �أطلقت الواليات المتحدة ،وهي �أكبر بلد م�ستهلك
للكوكايين في العالم [ ،9ال�صفحة � ،]7سيا�سة ب�ش�أن بلد الم�صدر موجهة �إلى دولة بوليفيا
المتعددة القوميات ،تركز �أ�سا�سا على عمليات قوات الأم��ن ،ولكنها تت�ضمن �أي�ضا برامج
م�ساعدة اقت�صادية تديرها وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية [ ،10ال�صفحات  .]22-1وفي
عام  ،1988اعتمدت دولة بوليفيا المتعددة القوميات قانونها رقم  ،1008وهو ت�شريع لمكافحة
المخدرات يتيح زراعة الكوكا ب�صفة م�شروعة في م�ساحة قدرها  12 000هكتار في "المناطق
ِّ
التقليدية لزراعة الكوكا"( )9وذلك لغر�ض توفير الإمدادات للأ�سواق الم�شروعة .ون�ص القانون
على ا�ستهداف الق�ضاء على زراعة الكوكا في جميع المناطق الأخرى في نهاية المطاف [.]11
ولم ت�سفر الأولوية الممنوحة ال�ستخدام قوات ال�شرطة والقوات الع�سكرية عن خف�ض تدفق
الكوكايين نحو ال�شمال .وت�سببت تلك ال�سيا�سة في نزاع اجتماعي �شمل احتجاجات و�إقامة حواجز
على الطرق ،و�أدت �إلى انتهاكات متكررة لحقوق الإن�سانُ .
و�شجبت قوات الأمن الم�س�ؤولة عن












()4يقدر �أن هناك  75 000مزارع للكوكا يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،وما ي�صل �إىل  121 000منهم يف
بريو ،و� 67 000آخرون يف كولومبيا [.]1
()5مفعول نبتة الكوكا من�شط لطيف يخفف ال�شعور باجلوع والإرهاق ،وي�ساعد على اله�ضم ،ويقلل من غثيان
املناطق املرتفعة ،ويوفر الربوتني والفيتامينات واملعادن .وت�ستخدم النبتة يف جميع طقو�س الأنديز من امليالد وحتى املمات.
()6كارلو�س مي�سا هو �صحفي وم�ؤرخ ،ت�سلم ال�سلطة يف عام  2003بعد �أن رف�ض املوافقة على ا�ستخدام قوات
ال�شرطة واجلي�ش للعنف �ضد املحتجني يف جميع �أنحاء البلد ،ومن بينهم مزارعو الكوكا .وتعهد اتفاق عام  2004مع
املزارعني ب�أن ينفذ خف�ض انتاج الكوكا ب�أ�سلوب �سلمي [.]3
()7يركز هذا املقال على مقاطعة ت�شاباري ولي�س على منطقة يونغا�س دي ال باز ،التي هي املنطقة التقليدية
لزراعة الكوكا يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،لأن الديناميات تختلف اختالفا كبريا يف تلك املنطقة.
()8ت�سعى �سيا�سات تقليل ال�ضرر �إىل خف�ض العواقب ال�صحية واالجتماعية واالقت�صادية ال�سلبية الناجمة عن
امل�ؤثرات العقلية امل�شروعة وغري امل�شروعة [ ،7ال�صفحة .]15
()9يحدد القانون رقم  1008منطقة يونغا�س دي ال باز ،وكذلك املنطقة الأ�صغر يونغا�س دي فانديوال يف تروبيكو
دي كوت�شابامبا ،باعتبارهما منطقتني تقليديتني.
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مهام �إبادة المحا�صيل ب�سبب ارتكاب �أعمال اغت�صاب و�سرقة و�ضرب واحتجاز تع�سفي و�إعدام
خارج نطاق الق�ضاء [ .]12وبين عامي  1997و 2003بلغ مجموع مزارعي الكوكا الذين قتلوا 57
مزارعا ،و�أ�صيب �أكثر من � 500آخرين �إ�صابات خطيرة على يد قوات الأمن .و�أثارت عمليات
ا�ستخدام القوة هذه �أعماال انتقامية �أدت �إلى مقتل الع�شرات من قوات ال�شرطة �أو �إ�صابتهم [.]12
وتركزت عمليات الإبادة الق�سرية على منطقة ت�شاباري ،حيث هاجرت نحو � 45 000أ�سرة
منذ منت�صف �ستينات القرن الما�ضي في �إطار �سيا�سة اال�ستيطان الحكومية .وتزايد عدد هذه
الأ�سر بعد حدوث جفاف �شديد في ثمانينات القرن الما�ضي� ،إلى جانب برنامج تكييف هيكلي
اعتمده الليبراليون الجدد �أدى �إلى تدمير المزارع ال�صغيرة في المناطق المرتفعة و�إغالق
المناجم التي تمتلكها الدولة ،م�سببا بطالة هائلة .وكان بع�ض المزارعين يقومون �أي�ضا ب�صورة
متقطعة بعمليات بدائية ل�صنع عجينة الكوكا ،التي هي الخطوة الأولى في تكرير الكوكايين
النقي ،عندما ظهر في �أواخر ثمانينات القرن الما�ضي متجرون من كولومبيا يبحثون عن المادة
الخام [ ،13ال�صفحات .]166-146
وينتمي المزارعون �إلى ما ال يقل عن  1 000نقابة مترابطة ترابطا قويا ،مع وجود
منظمات ن�سائية موازية .وقد كان وجود الدولة �ضعيفا على مدار التاريخ في مناطق اال�ستيطان
ل مزارعو الكوكا هذا الفراغ ب�إقامة كيانات ذات حكم
اال�ستوائية ،بما فيها مقاطعة ت�شاباري .وم أ
ذاتي تقوم بت�سوية المنازعات ومراقبة حيازة الأرا�ضي وتن�سيق الأ�شغال العمومية في المجتمع
المحلي ،بما في ذلك ت�شييد الطرق �أو المدار�س [ .]14وت�ستخدم هذه المنظمات ال�شعبية
الت�شاركية الممار�سات التقليدية التي تتبعها ال�شعوب الأ�صلية في اتخاذ القرارات ،ممزوجة
بالتقاليد النقابية الموروثة من عمال المناجم ال�سابقين .ومع �أن الن�ساء يمار�سن ت�أثيرا كبيرا
ف�إن القيادة تتركز غالبا في �أيدي الرجال [.]15
وتتيح الكوكا ل�صغار المزارعين عدة مزايا ن�سبية .فهي تنمو كع�شب على المنحدرات
الحادة ،وتبلغ الن�ضج بعد عام واحد ،ويمكن ح�صادها مرة كل ثالثة �أ�شهر �إلى �أربعة .وتتيح
الكوكا ن�سبة عالية من القيمة مقابل الوزن ،وذلك �أمر هام ب�صفة خا�صة للمزارعين البعيدين عن
�أقرب الطرق ويتعين عليهم �أن يحملوا الأوراق عبر م�سافات طويلة .وفي حين ت�شهد �أ�سعار الكوكا
وتكمل الكوكا
تقلبات كبيرة ف�إن للأوراق دائما �سوقا داخلية م�ضمونة [ ،16ال�صفحات ِّ .]51-47
زراعة الكفاف وتوفر دخال نقديا منتظما للمزارعين الذين يعاني معظمهم من الفقر [.]17
وقد دفع دور الكوكا المركزي في اقت�صاد الفالحين نقابات المزارعين �إلى مقاومة جهود
الق�ضاء على المحا�صيل ،فربطت هذه النقابات الق�ضاء على الكوكا بال�سيادة الوطنية وحقوق
ال�سكان الأ�صليين بمهارة ،وبذلك �أ�صبحت المعار�ضة الرئي�سية لحكومة دولة بوليفيا المتعددة
القوميات خالل �أواخر ت�سعينات القرن الما�ضي [.]18

التنمية الم�شروطة بالإبادة في دولة بوليفيا المتعددة القوميات
ولب النخيل ،لكن محا�صيلنا ف�سدت لعدم وجود الطرق والج�سور.
لقد زرعنا الفلفل والموز ّ
ولذلك نزرع الكوكا لنعيل �أ�س��رنا و�أطفالنا؛ فهذا �أف�ضل من الموت .وبالن�س��بة لنا تعني
التنمية "الجديدة" الر�صا�ص والموت.
—مارتين كليمينتي []19
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ر ِّوج للتنمية البديلة منذ الثمانينات باعتبارها "حافزا" في ا�ستراتيجية ترمي �إلى
خف�ض العر�ض .وقد تحول مجال تركيز هذه البرامج من الت�أكيد في البداية على ا�ستبدال
المحا�صيل المبا�شر �إلى الت�أكيد على التنمية الريفية المتكاملة الأو�سع نطاقا ،التي �أ�صبحت
تعرف با�سم التنمية البديلة .وفي حين تغ ّيرت الأطر ف�إن الهدف المعلن لهذه البرامج ال
ي��زال هو نف�سه �أ�سا�سا� ،أي تزويد المزارعين ببدائل اقت�صادية لزراعة المحا�صيل غير
الم�شروعة [ ،1ال�صفحات .]20[ ،]118-77
ويرى باك�ستون [� ]21أن جانب المحدودية الرئي�سي للتنمية البديلة هو �أنه في حين زاد
تركيز البرامج الآن على �أهداف التنمية الب�شرية فهي ما زالت تركز في الغالب على تحقيق
المخدرات مقررة من جهات خارجية ،وعلى �سبيل
مجموعة من الغايات المتعلقة بمكافحة
ِّ
المخدرات غير الم�شروعة ،عو�ضا عن الت�أكيد
المثال �أهداف تتعلق بخف�ض زراعة محا�صيل
ِّ
على رفاه المزارعين .وهذا الخلل في التوازن يمكن �أن يالحظ ،مثال ،في البرامج ال�سابقة التي
توجه
قادتها الواليات المتحدة في دولة بوليفيا المتعددة القوميات .فقد كانت �إدارة كلينتون ِّ
للمخدرات
تمويل التنمية البديلة وعمليات اتخاذ القرارات عن طريق مكتب ال�ش�ؤون الدولية
ِّ
و�إنفاذ القانون ،وكلفته بالإ�شراف على وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية .و�أدى هذا التحول
�إلى تنازع حاد بين الوكالتين [ ،22ال�صفحات ]28-12؛ [ ،]23و�أعطيت الح�ص�ص الإجبارية
المتعلقة ب�إبادة المحا�صيل �أولوية على المبادرات الإنمائية القابلة للنجاح .ففي عام  2005مثال،
ذكر تقرير �صادر عن كونغر�س الواليات المتحدة �أن "وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ...
ترى �أن التنمية البديلة �ضرورية لأنها يمكن �أن تحفز الدعم ال�سيا�سي لبرامج �إبادة المحا�صيل
و�أن توفر حوافز ت�ضمن ،عند اقترانها بالتثبيط المتمثل في الإبادة ،الق�ضاء على المحا�صيل
الم�شروعة ق�ضاء دائما" [ ،24ال�صفحة .]21
وفي دول��ة بوليفيا المتعددة القوميات ،ح��ددت الواليات المتحدة الأه��داف الإنمائية
بمفردها و�أوكلت تنفيذ الم�شاريع �إل��ى متعاقدين خ�صو�صيين تم اختيارهم م�سبقا وتقع
مراكز عملهم في كثير من الأحيان في الواليات المتحدة ،في انتهاك للمبادئ التوجيهية
الدولية لتقديم الم�ساعدة الإنمائية وفقا للتعريف ال��وارد في �إع�لان باري�س ب�ش�أن فعالية
المعونات( )10لعام  2005وخطة عمل �أكرا لعام  .]25[ 2008ويق ّدر مكتب المحا�سبة الحكومي
للواليات المتحدة [ ،26ال�صفحة � ]6أن وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية �أنفقت 229
مليون دوالر ( 202مليون ي��ورو) على التنمية البديلة في دولة بوليفيا المتعددة القوميات
في الفترة من �أواخ��ر ثمانينات القرن الما�ضي �إلى عام  ،2001و�أن جميع البرامج �أنهيت
في عام  .2009وكان �أهم �إ�سهام قدمته برامج الوكالة هو تح�سين البنية التحتية ُّ
الطرقية
المحلية [.]27


()10كانت دولة بوليفيا املتعددة القوميات �أول بلد يف �أمريكا الالتينية ي�صدق على �إعالن باري�س ب�ش�أن فعالية
املعونات :امللكية والتن�سيق واملواءمة وحتقيق النتائج وامل�ساءلة امل�شرتكة.
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وبين عام  1983و� ،1992أنفق م�شروع ت�شاباري للتنمية الإقليمية �أكثر من ن�صف ميزانيته،
مع تحقيق نجاح قليل ،على الحد من الهجرة من �أودية كوت�شابامبا العليا [ .]28وابتداء من
عام  ،1994تحول البرنامج كليا تقريبا �إلى الت�شجيع على زراعة خم�سة "محا�صيل مف�ضلة"
ولب النخيل والفلفل الأ�سود.
هي الموز والأنانا�س وثمرة الماراكوجا ّ
وحتى عام  ،2004كانت م�شاريع وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ترف�ض العمل مع
نقابات زارعي الكوكا �أو مع البلديات التي ظل ممثلو زارعي الكوكا يديرونها منذ عام .1995
وبدال من ذلك� ،أن�ش�أت ابتداء من عام  1998منظمات موازية فر�ضت على المزارعين قطع
عالقاتهم مع نقابات زارعي الكوكا ،واالن�ضمام �إلى �إحدى رابطات المنتجين التي تدعمها
()11
الوكالة ،والتعهد ب�إبادة جميع مزروعاتهم من الكوكا قبل تلقي الم�ساعدة الإنمائية.
و�أدى النهج الذي اتبعته وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية �إلى تباين عمليات
التنمية ،حيث كوفئت المجتمعات المحلية الممتثلة بتنفيذ م�شاريع البنى التحتية الأ�سا�سية،
مثل الج�سور و�أبراج المياه والمراحي�ض العامة والمراكز ال�صحية ،في حين هُ م�شت المجتمعات
المحلية الأخرى [ .]29و�أثارت هذه الممار�سة انق�سامات ونزاعات داخل المجتمعات المحلية
لزارعي الكوكا وفيما بينها� ،إذ لم يكن �سوى القليل منهم على ا�ستعداد لنبذ منظماتهم
التي ت�شكل محور حياتهم وتمثل م�صالحهم .ومع عدم توفر موارد دخل بديلة مجدية ،لم ير
المزارعون خيارا �أمامهم �سوى العودة �إلى زراعة الكوكا [ .]32 ،31 ،30وقد �أو�ضح القيادي
النقابي ريمر �أرغيدا في عام � 2002أن الوزير في دولة بوليفيا المتعددة القوميات "يتحدث عن
وجود� 12 000شخ�ص في رابطة التنمية البديلة التابعة لوكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية.
و�أنا مت�أكد من وجود ا�سمي في تلك القائمة ،ولكن لدي الكوكا  ...فحتى الآن لم تتحقق �أي
�سوق لمحا�صيل التنمية البديلة .]19[ "...
�سعى نهج الوكالة في بادئ الأمر �إلى تعوي�ض المزارعين عن �إبادة الكوكا ،ولكن �أثبتت
المدفوعات التي تراوحت بين  1 500دوالر و 2 500دوالر ( 1 320يورو �إلى  2 205يورو)
لكل هكتار �أنها ال تكفي لال�ستعا�ضة بها عن الدخل الثابت الم�ستمد من الكوكا .وقد �أ�شار
�أن�شيتو زوريتا ،وهو �أحد المزارعين� ،إلى �أن الزارعين "تلقوا التعوي�ض ،ولكن تلك الأموال
لم تنتج �شيئا .فقد زرعنا البرتقال ،ولكن �أجبرونا على حرق حقولنا ب�سبب الإ�صابة بمر�ض
تقرح الحم�ضيات ...فليت �شعري هل هذه هي التنمية البديلة؟ �إن ال�ضرورة تجبرنا على زراعة
الكوكا  .]19[ "...وقد �أقرت الوكالة ب�أن �سوء تن�سيق جهود الإبادة وبرنامج التنمية البديلة الذي
نفذته بين عامي  1998و�" 1999أف�ضى �إلى فجوات في توفير الم�ساعدات في بوليفيا ،حيث
فاقت �سرعة الإبادة �سرعة توفير الم�ساعدة ،فتركت حقول الفالحين جرداء وحرمتهم من �أي
م�صدر فوري للدخل" [ ،26ال�صفحة .]6
وكانت المحا�صيل البديلة التي روجت لها وكالة الواليات المتحدة للتنمية البديلة غير
مالئمة :فالموز ،مثال ،ي�ستلزم ا�ستثمارا �أول ًّيا كبيرا و�أ�سمدة وم�ساحات كبيرة من الأرا�ضي لكي


()11كانت ا�سرتاتيجية وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية مطابقة ملحاوالت حكومة دولة بوليفيا املتعددة
القوميات لل�سيطرة على منظمات الفالحني بني عقدي اخلم�سينات وال�ستينات من القرن املا�ضي [ ،12ال�صفحة .]175
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يكون رابحا ،وهو يعتمد على �أ�سواق �صادرات تت�سم بالتناف�س ال�شديد .وورد في �شهادة قدمتها
لجنة الزراعة التابعة لمجل�س النواب في الواليات المتحدة في عام  1990ما يلي" :على الرغم
من �أن وكالة الواليات المتحدة للتنمية البديلة وغيرها من الجهات حددت عددا من المحا�صيل
التي يمكن زراعتها في مقاطعة ت�شاباري ،ف�إنها لم تعلم �أيا منها يمكن �أن تكون زراعته رابحة
و�أن ي�ص َّدر ،و�إلى �أين يمكن ت�صديره .وف�ضال عن ذلك فمن المرجح �أن تنمية المحا�صيل
البديلة في ت�شاباري لأغرا�ض الإنتاج والت�صدير �ست�ستغرق عدة �سنوات �أو فترة �أطول" [،33
ال�صفحتان  7و .]8ومع ذلك ف�إن بع�ض الأ�سر الأكثر ثراء التي اختيرت باعتبارها �أ�سر "مزارعين
نموذجيين" ،والتي لديها م�ساحات �أكبر من الأرا�ضي المحاذية للطرق الرئي�سية ،جنت بع�ض
الأرباح من تلك البرامج [ ،17ال�صفحات ]262-221؛ [ ،24ال�صفحات .]23-20
و�أدى غياب �أن�شطة البحث والتطوير المتعلقة بالأ�سواق �إلى عرقلة التنفيذ .فال�سوق المحلية
للفواكه الحم�ضية وغيرها من المحا�صيل المدارية كانت م�شبعة بالمنتجات ،وكان الو�صول �إلى
الأ�سواق الدولية غير ممكن لمنتجي الكميات ال�صغيرة دون دعم كبير [ .]17وقد �شجعت الوكالة
المزارعين على االقترا�ض من �أجل زراعة المحا�صيل الجديدة ،وعندما لم تظهر الأ�سواق ا�ضطر
كثير منهم �إلى اقترا�ض المزيد .فعاد المزارعون �إلى زراعة الكوكا �أو جاعوا [.]30 ،29
و�أو�ضح بيرتو باوتي�ستا ،وهو من �أوائل الم�شاركين في برامج الوكالة� ،أنه" :في عام ،1988
ا�ستثمرت �أموال التعوي�ض التي تلقيتها ،وهي  2 500دوالر ( 2 205يوروهات) ،في زراعة نبات
ولب النخيل .وجعلني ذلك �أكثر فقرا  ...و�أو�شكت
الماكاداميا الم�ستجلب من كو�ستاريكا والفلفل ّ
على �أن �أفقد منزلي و�أن انف�صل عن �أ�سرتي .و�أوا�صل الآن زراعة الماكاداميا ،وكذلك جوز الهند،
ولكني �أوا�صل زراعة الكوكا في و�سط المحا�صيل الأخرى التي �أزرعها .ونظرا لكوني �أحد الذين
روجوا للتنمية البديلة� ،أ�شعر ب�أني خدعت العديد من جيراني" [ .]19ووفقا لتقييم �أجرته الوكالة
ف�إن  65في المائة من المجتمعات المحلية الم�شاركة في برنامج الإبادة الطوعية للمحا�صيل في
ت�شاباري خالفت اتفاقاتها "وتم �إ�سقاط �أهليتها لتلقي الم�ساعدة" [ ،26ال�صفحة .]6
ويقر تقييم �أجري عام  2003لبرامج الوكالة في دولة بوليفيا المتعددة القوميات بوجود
�أخطاء منتظمة في نموذج التنمية الذي اتبعته الوكالة ،من بينها" :م�شاكل الت�سويق ،وعدم
تطوير فر�ص الح�صول على الدخل من خارج الحقول ،ونق�ص الم�شاركة ،وعدم االهتمام ب�آثار
الم�سائل االجتماعية والم�ؤ�س�سية" [ ،34ال�صفحة " .]"3وي�شكك التقرير نف�سه في �سالمة جعل
الم�ساعدة الإنمائية م�شروطة بالإبادة الم�سبقة لمحا�صيل الكوكا ،وي�شير �إلى �أن دعم المحا�صيل
غير الرابحة هو �أمر غير قابل لال�ستدامة [ ،34ال�صفحة .]6
و�أخيرا ،من المهم مالحظة �أن برامج التنمية التي تنفذها الوكالة ترتبط ارتباطا ال ينف�صم
بالإبادة الق�سرية .وقد �أدى هذا ال�سياق الذي يثير نزاعات �إلى جعل البرامج الإنمائية م�ستحيلة،
ف�أ�سر الفالحين لم تكن تميز بين �إجراءات �إنفاذ القانون وبرامج التنمية ،وكالهما تموله الواليات
المتحدة� ،سواء على م�ستوى الأفراد �أو على م�ستوى المجتمعات المحلية .ولم يكن هناك �سوى قدر
قليل للغاية من الثقة في الدولة �أو في المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة.
وبالنظر �إلى �إخفاقات الوكالة والت�صور الوا�سع االنت�شار ب�أنها تهدف �إلى تقوي�ض نقابات
المزارعين� ،أعلنت منظمات المزارعين في حزيران/يونيه � 2008أنها لن توقع اتفاقات جديدة

138

ن�شرة املخدِّ رات ،املجلد احلادي وال�ستون2017 ،

مع الوكالة ،ف�أرغم ذلك الوكالة على �إنهاء برامجها الإنمائية في غ�ضون �ستة �أ�شهر [.]31
و�سمحت النقابات لمكتب حقوق الإن�سان الذي تموله الوكالة ب�أن يوا�صل عمله؛ غير �أن الواليات
المتحدة �أوقفت تمويله في عام .2010

�إعادة النظر في �سيا�سة الكوكا
�أدت مبادرتان �إلى ت�ضا�ؤل ت�أثير �سيا�سة الواليات المتحدة ،وكانتا نذيرا بالتغييرات التي حدثت
حول قانون الم�شاركة ال�شعبية لعام  1994ن�سبة  20في
في القرن الحادي والع�شرين .فقد َّ
المائة من �إي��رادات ال�ضرائب الوطنية �إلى حكومات بلديات �أن�شئت حديثا ،واعترف قانونا
ب�أكثر من  15 000منظمة �شعبية على نطاق البلد [ .]35واكت�سح مر�شحو نقابات زارعي الكوكا
انتخابات البلديات في عام  1995في مقاطعة ت�شاباري ،حيث نفذوا �أ�شكالهم الخا�صة من
ممار�سات اتخاذ القرارات في �إطار الحكومات المحلية وا�ستثمروا ن�سبة كبيرة من الميزانيات
في المناطق الريفية الفقيرة ،الأمر الذي عزز البلديات وزاد ،في الوقت نف�سه ،من خ�ضوعها
للم�ساءلة [.]35 ،15
وفي عام � ،1988أن�شئ برنامج الدعم الإنمائي المعروف با�سم بريداك (،)PRAEDAC
الذي يموله االتحاد الأوروبي .وجاء هذا النهج عمال بتو�صيات قدمها مئات من الخبراء في
م�ؤتمر دولي عقد في كانون الثاني/يناير  ،2002تدعو �إلى �إ�شراك �أ�صحاب الم�صلحة المحليين
في ت�صميم اال�ستراتيجيات التنموية وتنفيذها [ .]37ووفقا لما ذكره نيكوالو�س هان�سمان،
الملحق ال�سابق بق�سم التعاون التابع لالتحاد الأوروبي في دولة بوليفيا المتعددة القوميات،
بالمخدرات والجريمة لم ي�سلم �صراحة بعيوب نهج ا�ستبدال
ف�إن مكتب الأمم المتحدة المعني
ِّ
المحا�صيل الم�شروط �إال في عام  ،2010في داللة على تقارب هام في �أطر التنمية البديلة
[ ،38ال�صفحة .]239
وعملت مبادرة االتحاد الأوروبي باال�ستناد �إلى افترا�ض �أن الحد من الفقر (من خالل
توفير الخدمات الأ�سا�سية) ،و�إ�شراك منظمات زارع��ي الكوكا ،وتمليك الأرا�ضي ،وتعزيز
الحكومات المحلية ،يمكن �أن ي�ساهم في �إنهاء اعتماد المزارعين على الكوكا ([،]30
ال�صفحة  .)191ويبين كارل هوفمان ،المدير ال�سابق الم�س�ؤول عن البرمجة للبلديات لبرنامج
بريداك ،اال�ستراتيجية كما يلي�" :أن ر�ؤيتنا هي م�ساعدة المزارعين على تح�سين حياتهم �أوال،
المخدرات .وت�ؤيد فل�سفتنا الم�شاركة ال�شعبية
لكي يتخلوا بعد ذلك عن المحا�صيل التي تنتج
ِّ
عن طريق البلديات ،التي �أو�ضحت الحكومة بجالء تام �أنها ت�شكل وحدة التخطيط الرئي�سية في
البلد .فوكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية تنفذ م�شاريع ال تعلم البلديات �أي �شيء عنها،
وهذا يجعل عملية التخطيط الحقيقية م�ستحيلة تماما ،30[ ".ال�صفحة .]192
وقد وجهت خطة تعزيز البلديات ،التي مولها االتحاد الأوروب��ي 5.86 ،ماليين دوالر
( 5.17ماليين يورو) ،تعادل في المتو�سط  30في المائة من �أموال البلديات� ،إلى بلديات
مقاطعة ت�شاباري ،دون ا�شتراط �إب��ادة الكوكا م�سبقا [ ،30ال�صفحة  .]191وتعاقدت تلك
الحكومات المحلية في بادئ الأمر مع برنامج بريداك لتنفيذ م�شاريع من خططها الإنمائية
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الخا�صة بالبلديات ،تتعلق في معظم الحاالت بت�شييد مدر�سة �أو مركز �صحي �أو قاعة بلدية.
وف��ي الوقت نف�سه ،درب البرنامج موظفي البلديات وموظفي التجمع الإقليمي للبلديات
( )Mancomunidadبمقاطعة ت�شاباري العاملين في الإدارة العمومية ،و�شمل ذلك تعزيز لجان
الإ�شراف في المجتمعات المحلية .وبحلول عام  ،2004قرر البرنامج �أن بلديات مقاطعة ت�شاباري
ت�ستطيع تنفيذ م�شاريع البنى التحتية بنف�سها [ .]30وفي عام  ،2004قال فيليب كا�سيري�س،
عمدة فيليا توناري ال�سابق" :لقد حققت البلديات خالل ثمانية �أعوام ،ب�إنفاق ما يعادل ربع
الأموال ،ع�شرة �أ�ضعاف ما حققته وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية في ع�شرين [عاما]"
[ ،30ال�صفحة .]193
و�أو�ضح خليفته ،فيلي�سيانو ماماني ،ما يلي" :كانت التنمية البديلة في الما�ضي م�شروطة
ب�إبادة الكوكا .وفي المقابل ،يدعم برنامج بريداك البلديات من غير �شروط ،وهو مفتوح لم�شاركة
[المجتمعات المحلية] ومراقبتها .وهذا يعني �أن برنامج بريداك يحترم ال�سكان ويحترم القادة
المحليين" [ .]39وت�شمل الإنجازات الملمو�سة التي حققها برنامج بريداك بناء  107مدار�س ،و�إعادة
مي�سراً ،ومنح �سندات ملكية الأرا�ضي ل� 11 607أ�سر،
ت�شجير  1 500هكتار ،وتقديم  892قر�ض ًا َّ
وتزويد � 3 783شخ�صا ببطاقات الهوية الوطنية [.]39
غير �صورة التنمية البديلة في دولة بوليفيا المتعددة
ويفيد هان�سمان ب�أن برنامج بريداك َّ
القوميات ،وبنى الثقة في الحكومة ،و�أ�ضفى ال�شرعية على الدولة في مقاطعة ت�شاباري ،ف�أوجد
�أ�سا�سا معقوال لما حدث فيما بعد� ،أي المراقبة المجتمعية للكوكا )12(.وخل�ص تقييم م�ستقل
�إلى �أن تعاون االتحاد الأوروبي في مقاطعة ت�شاباري " ...م ّكن الم�ؤ�س�سات الحكومية من تغيير
ديناميات عالقتها بمنظمات المجتمع المدني" [ ،40ال�صفحة .]5


وي�شير هان�سمان كذلك �إلى �أن" :تجربة برامج التنمية البديلة (وكالة الواليات المتحدة
بالمخدرات والجريمة) في بوليفيا تركت �أثرا
للتنمية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني
ِّ
كبيرا في ت�صور التنمية البديلة على الم�ستويين الأوروبي والدولي" .ويو�ضح هان�سمان �أن دولة
بوليفيا المتعددة القوميات طعنت في وقت مبكر جدا في المبد�أ ال�سيا�سي للتنمية البديلة� ،أي
تجريم زارعي الكوكا [ ،38ال�صفحة .]245

نعم للكوكا ،ال للكوكايين
و�ضع القانون رقم  1008الحد الأ�صلي للزراعة الم�شروعة عند  12 000هكتار ،ا�ستنادا �إلى
تقدير تقريبي للطلب التقليدي المحلي على �أوراق الكوكا .وفي عام  ،2006رفع الرئي�س مورالي�س
هذا الح ّد �إلى  20 000هكتار على الم�ستوى الوطني ،بغية �ضمان دخل الكفاف للمزارعين
في المناطق التي �أغفلها الت�شريع ال�سابق [ ،41ال�صفحة  .]76وقد تو�صلت الحكومة �إلى
الرقم  20 000هكتار ب�أخذ �إنتاج الكوكا الم�سموح به بالفعل بموجب القانون رقم  1008و�إ�ضافة
()12ر�سالة بريد �إلكرتوين من نيكوالو�س هان�سمان ،االحتاد الأوروبي 11 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .2014
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م�ساحات الكاتو الخا�صة بالزارعين في ت�شاباري وكمية �أخرى للزارعين الم�سجلين في مناطق
التو�سيع في منطقة يونغا�س دي ال باز (المناطق التي تجاور "المنطقة التقليدية" في يونغا�س
دي ال باز).
وكانت هذه ال�سيا�سة ت�شترط على الزارعين ت�سجيل حقول الكوكا الخا�صة بهم ثم ت�سجيل
ملكية �أرا�ضيهم ،وقد اكتملت هذه العملية في مقاطعة ت�شاباري بحلول عام  ،2010وفي �أجزاء
من يونغا�س دي ال باز بحلول عام  .2011وي�ستثني برنامج الكاتو المنطقة التقليدية الواقعة في
يونغا�س دي ال باز ،وال ي�شمل �سوى المزارعين الذين هم �أع�ضاء في اتحاد مزارعين ويزرعون
الكوكا في المناطق المقررة .وتعتبر الكوكا التي تزرع خارج هذه المناطق وفي المتنزهات
الوطنية غير م�شروعة ،وتُ�ستهدف للإبادة الق�سرية.
ومع �أن القانون رقم � 1008أقر �إنتاج كميات محدودة من الكوكا لغر�ض اال�ستهالك
التقليدي ف�إن د�ستور عام  2009ين�ص لأول مرة على �أن الكوكا مورد اجتماعي وثقافي وطبيعي
لدولة بوليفيا المتعددة القوميات ،ينبغي حمايته وتعزيزه عن طريق الت�شريعات الوطنية [.]42
ويو�ضح ليوناردو لوزا ،الأمين العام لالتحادات ال�ستة لنقابات منتجي الكوكا في ت�شاباري،
�أهمية الإقرار الد�ستوري للكوكا بقوله" :بد�أنا �أوال بالد�ستور  ...ف�أدرجنا ورقة الكوكا لكي تحظى
باحترام د�ستوري ،حتى ال يتمكن الليبراليون الجدد �أو �أي حزب �سيا�سي من �إلغاء هذا الأمر �أو
التحدث عن التخل�ص التام من الكوكا في مناطق كوت�شابامبا المدارية �أو في بوليفيا" [.]43
وفي حزيران/يونيه � ،2011صوت كونغر�س دولة بوليفيا المتعددة القوميات على االن�سحاب
للمخدرات ل�سنة  ،1961التي تحظر زراعة �أوراق الكوكا �إال للأغرا�ض
من االتفاقية الوحيدة
ِّ
الطبية والعلمية .ونجحت الدولة في االن�ضمام مجددا �إلى االتفاقية في كانون الثاني/يناير
 2013مع تحفظ ي�سمح قانونا بزراعة الكوكا وبا�ستخدامها الم�شروع داخل حدود البلد .وخل�صت
درا�سة ب�ش�أن ا�ستهالك الكوكا المحلي ،مولها االتحاد الأوروبي ون�شرت في ت�شرين الثاني/نوفمبر
� ،2013إلى �أن ثلث �سكان دولة بوليفيا المتعددة القوميات ي�ستهلكون �أوراق الكوكا كعادة ،وهذا
يعادل توجيه  14 705هكتار �إلى اال�ستعماالت التقليدية وغير المتعلقة
بالمخدرات [.]44
ِّ
وفي �آذار/م��ار���س  ،2017ا�ستعي�ض عن القانون رقم  1008بقانونين �آخرين� ،أحدهما
ب�ش�أن الكوكا والآخر ب�ش�أن المواد الخا�ضعة للمراقبة .وال يزال قانون العقوبات الجديد لدولة
بوليفيا المتعددة القوميات ،الذي ي�صنف العقوبات الجنائية ،بما فيها العقوبات على الجرائم
بالمخدرات ،بانتظار الموافقة .وقد و�ضع قانون الكوكا الجديد حدا وطنيا قدره
المت�صلة
ِّ
()13
 22 000هكتار ،منها  14 300هكتار لمنطقة يونغا�س دي ال باز و 7 700هكتار لمقاطعة ت�شاباري.


()13عمدت جمموعة ذات مزايا و�أحقية من املزارعني يف منطقة يونغا�س دي ال باز التقليدية املخ�ص�صة �إىل
مقاومة جهود تقييد كمية الكوكا التي يزرعونها �أو تنظيمها .وكان ت�شكيل هذه املجموعة من املزارعني نتيجة مبا�شرة،
و�إن كانت غري مق�صودة ،للقانون رقم  ،1008الذي ا�ستثناهم من حدود الإنتاج.
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ا�ستنادا �إلى �إنجازات برنامج بريداك في مقاطعة ت�شاباري ،بما فيها تعزيز البلديات والحد
دمج البرنامج الجاري التنمية في نهج
من النزاعات وتنفيذ م�شاريع �أ�شغال عمومية ناجحةُ ،ي ِ
�شامل مماثل �أكثر كفاءة وخا�ضع لمراقبة المجتمع المحلي [ .]45وفيما يلي الدعائم المركزية
لهذا النهج:
•
	تقديم الم�ساعدة الإنمائية دون ا�شتراط م�سبق ب�إبادة الكوكا
	اال�ستثمار �أوال في الأ�شغال العامة والخدمات االجتماعية ،ثم في التنمية االقت�صادية/
•
الزراعية
	تخطيط المبادرات الإنمائية بم�شاركة محلية فعالة من �أج��ل تلبية االحتياجات
•
الإقليمية الفريدة ،مع �إدراج المعارف المحلية والتوعية ب�ش�أن الم�سائل الجن�سانية
وم�سائل االختالفات بين الأجيال في هذه المبادرات
	تعزيز الم�ؤ�س�سات
•
	التن�سيق مع المنظمات المحلية التمثيلية
•
	تعزيز اال�ستدامة البيئية من خالل زيادة الإنتاج الع�ضوي للكوكا والبن وتنويع �أ�شجار
•
الغابات و�إعادة الت�شجير
وقد بد�أ برنامج دعم مراقبة المجتمع المحلي لأوراق الكوكا (باك�س) ،الذي يموله االتحاد
الأوروبي ،في كانون الثاني/يناير  ،2009بتمويل قدره  13مليون دوالر ( 9.5مليون يورو) على
مدى خم�س �سنوات ،و�صل �إلى النقابات في مقاطعة ت�شاباري نحو  40في المائة منه .وا�ستخدم
برنامج باك�س زارعي الكوكا المحليين للعمل بتعاون وثيق مع االتحادات في ت�شاباري ،وعقد
مئات االجتماعات مع المجتمعات المحلية بغية تثقيف المزارعين ب�ش�أن الأ�سباب التي توجب
عليهم احترام اتفاق الكاتو [ ،40ال�صفحتان  23و .]24و�شملت البرامج المحددة ما يلي:
	منح �سندات ملكية الأرا�ضي للأ�سر التي تزرع الكوكا ولديها قطع الكاتو ،بم�ساحات
•
بلغ مجموعها  175 000هكتار في مقاطعة ت�شاباري
	�إن�شاء �سجل بيومتري لزارعي الكوكا المرخ�ص لهم ،ي�شمل ب�صمات الأ�صابع وال�صور
•
الفوتوغرافية
	ت�سجيل كل كاتو و�إعادة قيا�سه دوريا من جانب منظمة الر�صد التابعة للوالية� ،أي وحدة
•
التنمية االقت�صادية واالجتماعية (�( )UDESTROأودي�سترو) في مقاطعة ت�شاباري
	�إن�شاء قاعدة بيانات الكوكا ( ،)SYSCOCAالتي ت�ساعد على ر�صد الزراعات ونقل
•
المحا�صيل وبيعها
	تنفيذ م�شاريع التنمية المتكاملة لتكميل الدخل المح�صل من الكوكا
•
	ال�ضبط الذاتي للأمن من جانب المجتمعات المحلية بغية �ضمان احترام تحديد ملكية
•
قطع الكاتو بقطعة واحدة ،بما ي�شمل تدريب ممثلي النقابات على ا�ستخدام قواعد
البيانات والر�صد و�أ�ساليب تقييد زراعة الكوكا
	ت�صنيع المنتجات القائمة على �أوراق الكوكا ،بما في ذلك دقيق الكوكا و�أكيا�س ال�شاي
•
و�صوابين ال�شعر وكعك عيد الميالد والم�شروبات الكحولية ودهانات الب�شرة
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وت�ضطلع وحدة التنمية االقت�صادية واالجتماعية بقيا�س م�ساحات قطع الكاتو الم�سجلة،
وتحمل البيانات �إلكترونيا لكي ت�صل
با�ستخدام تكنولوجيا النظام العالمي لتحديد المواقعِّ ،
بالمخدرات والجريمة .ويقوم نظام الر�صد
�إليها م�ؤ�س�سات الدولة ومكتب الأمم المتحدة المعني
ِّ
ال�ساتلي التابع لقاعدة بيانات الكوكا ،الذي يعمل منذ عام  ،2012بمزامنة البيانات المح�صلة
من الت�سجيل البيومتري ،ونظام �إدارة ا�ستخدام الأرا�ضي ور�صدها الم�شترك بين مكتب الأمم
بالمخدرات والجريمة وحكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات (،)BOLF57
المتحدة المعني
ِّ
وال�سجل ال ُقطري ل�سندات ملكية الأرا�ضي .والنتيجة هي وجود نظام متطور لبيانات ر�صد
الكوكا ،يوفر بيانات متعددة ال�سنوات وقائمة على الم�ضاهاة بين الم�صادر عن زراعة الكوكا،
بما في ذلك محا�صيل الكوكا غير الم�أذون بها التي يزرعها فرادى المنتجين .وتحدد قاعدة
البيانات عمليات ت�سريب الكوكا �إلى ال�سوق غير الم�شروعة [.]47
وتوفر قاعدة البيانات موردا قيما للإدارة العامة لت�سويق وت�صنيع منتجات �أوراق الكوكا
(ديغكوين) ( ،)DIGCOINالتي الوكالة الم�س�ؤولة عن منح التراخي�ص لأكثر من  5 000من تجار
�أوراق الكوكا .ويبيع ه�ؤالء التجار ثالثة �أرباع �إجمالي محا�صيل �أوراق الكوكا الم�شروعة (ويمكن
للمنتجين �أن يبيعوا بقية المحا�صيل مبا�شرة �إلى الم�ستهلكين ب�صفة م�شروعة) .وفي حين تح�سنت
قدرة وكالة ديغكوين على تتبع الكوكا ف�إنه لم يجر بعد ربط جميع مواقع التحقق التابعة للوكالة
ب�شبكة الإنترنت وفقا لما خطط له .و ُيلزم قانون الكوكا لعام  2017بالت�سجيل البيومتري لجميع
تجار �أوراق الكوكا ،وبزيادة عدد نقاط التفتي�ش الخا�ضعة لإ�شراف الدولة ،وينظم كميات �أوراق
الكوكا المتداولة من مراكز الإنتاج �إلى الأ�سواق الم�أذون بها [ ،48ال�صفحة .]7
وي�شارك المجتمع المحلي برمته في مراقبة الكوكا .فكل نقابة من نقابات الم�ستوى
الأ�سا�سي تنفذ عمليات منتظمة لفح�ص حقول الكوكا بوا�سطة لجان تت�ألف من �أع�ضاء محليين
وت�ضم في كثير من الأحيان المجتمعات المحلية المجاورة �أي�ضا .وفي حالة العثور على كميات
زائدة من الكوكا ،يبيد المجتمع المحلي المح�صول برمته ويحظر على المزارع �إعادة الزراعة
لمدة عام واحد .و�إذا ما �أُخذت فترة الن�ضوج في االعتبار ،ف�إن ذلك ي�ؤدي في الواقع �إلى
حرمان المزارع من دخل الكوكا لمدة �سنتين .و�إذا تكرر االنتهاك ،تفر�ض النقابة على المزارع
حظرا مدى الحياة على زراعة الكوكا .وتتلقى الجهود التي تبذلها النقابة دعما من جهاز
الر�صد الحكومي في ت�شاباري ،وهو وحدة التنمية االقت�صادية واالجتماعية للمناطق المدارية
(�أودي�سترو) ووحدة التنمية االقت�صادي واالجتماعية (�أودي�سي) في يونغا�س دي ال باز ،الذي
يت�ألف موظفوه من المزارعين �أنف�سهم .وحتى تموز/يوليه  2014فقد �أكثر من عن  800من
الزارعين في ت�شاباري قطع الكاتو الخا�صة بهم نتيجة النتهاكهم االتفاق [.]49
و�ساهم التخفي�ض ال�صافي البالغ  35في المائة لزراعة الكوكا في ارتفاع �أ�سعارها
بن�سبة  92في المائة بين عامي  2009و ،]16[ 2015والكوكا المنتجة في دولة بوليفيا المتعددة
القوميات هي الأغلى ثمنا من بين البلدان الثالثة المنتجة للكوكا (للمقارنة ،انظر [ 50و.)]51
ويعتقد العديد من المزارعين الم�سجلين �أن قطع �أرا�ضي الكاتو التي يزرعون فيها الكوكا تو ّلد
دخال كفافيا يمكن التعويل عليه ،بالرغم من تقييد حجم تلك القطع .ويعبر �أحد المزارعين
عن ذلك بقوله" :نحن نعمل �أقل ولكننا نك�سب �أموال �أكثر" .ويدرك المزارعون �أنهم �إذا لم
يتمكنوا من �إنجاح اال�ستراتيجية ف�سيتعر�ضون لخطر العودة �إلى الإبادة الق�سرية للمحا�صيل.
ونتيجة لذلك ،ي�أخذ المزارعون اتفاق الكاتو م�أخذ الجد البالغ ويكررون القول ب�أن النظام
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الجديد �أ�شد من �سيا�سة "ال للكوكا مطلقا" ال�سابقة التي كانت تمولها الواليات المتحدة [.]52
وكما قال �أحد المزارعين" :عندما كنا نزرع الكوكا في الما�ضي كانوا (قوات الأمن) ينزعونها،
وكنا نعاود زراعتها وينزعونها مرة �أخرى" .وا�ستدرك قائال �إن الأمر �أ�صبح الآن �شديدا حقا:
" ...فالجميع يعلمون كم لديك من الكوكا ويبلغون عن كل من يزرع �أكثر من قطعة كاتو واحدة
[ ،53ال�صفحة .]11
ووجود ال�صعوبات �أمر حتمي .فبع�ض المزارعين يتمثل رد فعلهم على القيود في زيادة
ا�ستخدام الأ�سمدة ومبيدات الآفات من �أجل زيادة غلة محا�صيلهم ،بما ي�ؤدي �إلى عواقب بيئية
�سلبية )14(.كما يح�صل مزارعون �آخرون على �أكثر من قطعة كاتو واحدة بطريقة غير م�شروعة،
من خالل تق�سيم �أرا�ضيهم الموجودة وتوزيعها على �أع�ضاء الأ�سرة الآخرين في كثير من الأحيان،
�أو من خالل ت�سجيل �أرا�ض ا�شتريت حديثا با�ستخدام ا�سم �آخر .ويك�سب ه�ؤالء المزارعون دخال
يفوق بكثير الدخل الذي يحققه جيرانهم ،وي�ساهم ذلك في زيادة م�ستويات التفاوت .وقد قامت
النقابات خالل ال�سنوات الخم�س الما�ضية بم�ساع من�سقة للق�ضاء على "قطع الكاتو ال�شبحية" هذه.
و�أكملت حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات في عام  2016مراجعة دقيقة �أجرتها لتحديد
()15
تلك الأرا�ضي والتخل�ص منها ،قبل ا�صدار بطاقات ت�سجيل بيومترية طويلة الأجل للزارعين.
وترف�ض �أقلية �صغيرة من المزارعين االمتثال لهذه ال�سيا�سة .وفي مثل هذه الحاالت ،يتفاو�ض
موظفو وحدة التنمية االقت�صادية واالجتماعية للمناطق المدارية في ت�شاباري (�أودي�سترو) �أوال
مع قادة المجتمعات المحلية ،ف�إذا ف�شلت المفاو�ضات يرتبون �إبادة ق�سرية للكوكا .وخالفا لما
كان عليه الحال في الما�ضي ،لم تعد عمليات �إبادة المحا�صيل تواجه مقاومة عنيفة .وقد قالت
مزارعة متو�سطة ال�سن" :نحن ال نتمرد الآن عند دخول قاطعي الكوكا في �أرا�ضينا؛ فنحن نكتفي
ب�أن ندلهم على مكان الكوكا ونتركهم ي�ؤدون واجبهم" .و�أ�شار مزارعون �آخرون �إلى �أن قوات الأمن
لم تعد تعتبرهم �أعداء لها بل زمالء ،ويعود ذلك جزئيا �إلى �أن موظفي �أودي�سترو هم من ممثلي
نقابة مزارعي الكوكا نف�سها [ ،53ال�صفحة  .]12وت�ؤيد �سلطات �إنفاذ القانون هذه الفر�ضية.
المخدرات ( )FELCNفي الفترة 2013-2010
وقد �أكد غونزالو كويزادا ،قائد �شرطة مكافحة
ِّ
ما يلي" :تولى الزارعون �أنف�سهم بع�ض الم�س�ؤولية عن منع االتجار غير الم�شروع .فهم يبلغون
عن المتجرين ،وهو �شيء لم يكونوا يفعلونه مطلقا في الما�ضي .ونحن نقدر العمل مع المراقبة
المجتمعية لأنها توفر دعما هاما من ال�سكان" .كذلك �أكد الكولونيل ريني �ساالزار بالي�ستيرو�س،
قائد وحدة دوريات ال�شرطة في المناطق الريفية ( )UMOPARال�سابق ،الفوائد العملية لتح�سن
بالمخدرات،
العالقات مع المجتمعات المحلية" :ال يريد النا�س �أن تتورط مجتمعاتهم في االتجار
ِّ
المخدرات  ...وهم ال يمنعونا مطلقا
ولذلك ت�سهم المراقبة المجتمعية في تعزيز جهود مكافحة
ِّ
من الذهاب �إلى المناطق التي يكت�شف فيها وجود �أحوا�ض نقع الكوكا" [ ،55ال�صفحة .]2
ودعما لهذه النتيجة ،يذكر تقييم للتعاون مع دولة بوليفيا المتعددة القوميات �أجراه
االتحاد الأوروبي ما يلي" :لع َّل �أنجح الأمثلة و�أ�شدها ظهورا للعيان على العمل الفعال والكفء




(�)14ساهم ا�ستخدام املواد الكيميائية املكثف ،الذي ا�ستُحدث �أثناء تنفيذ برامج وكالة الواليات املتحدة للتنمية
الدولية يف ت�شاباري ،يف انت�شار فطريات من نوع .]54[ Fusarium oxysporum
()15مقابلة �أجراها امل�ؤلف مع امل�شرف على مراجعة احل�سابات لدى حكومة دولة بوليفيا املتعددة القوميات .ال
باز 27 ،ني�سان� /أبريل .2016

ن�شرة املخدِّ رات ،املجلد احلادي وال�ستون2017 ،

144

الم�شترك بين ال�سلطات والمنظمات ال�شعبية/منظمات المجتمع المدني ،والتي �أثبتت الإرادة
ال�سيا�سية والعمل الم�شترك الفعال و�إنجازات فاقت التوقعات ،هي �أعمال المراقبة المجتمعية
المت�صلة بم�شكلة �إنتاج �أوراق الكوكا ومكافحة االتجار
بالمخدرات والتنمية البديلة" [،40
ِّ
ال�صفحة  .]60ويقترح التقرير نف�سه �أن توا�صل دولة بوليفيا المتعددة القوميات واالتحاد
الأوروبي تعزيز م�شاركة منظمات المجتمع المدني في ت�صميم وتنفيذ البرامج الإنمائية التي
تعالج م�سائل الكوكا ومكافحة االتجار
بالمخدرات [ ،40ال�صفحة  .]73وبالمثل ،خل�صت لجنة
ِّ
المخدرات الدولية ،التي �شكلتها مجلة الن�ست
الن�ست ( )Lancetالمعنية بال�صحة العامة و�سيا�سة
ِّ
وجامعة جون هوبكنز� ،إلى �أن مثال دولة بوليفيا المتعددة القوميات هو "حالة نادرة للم�شاركة
المخدرات في تخطيط وتنفيذ برامج يق�صد منها تحقيق
المجدية من جانب مزارعي محا�صيل
ِّ
الفائدة لهم" [ ،56ال�صفحة .]1467
وال يعني النجاح الن�سبي الذي حققته المراقبة المجتمعية �أنه ال توجد معار�ضة لها .فخالل
العمل الميداني الطويل الأمد في المنطقة في عامي  2013و� ،2014شكا المزارعون �إلى الم�ؤلفين
من �أنهم ال ي�ستطيعون �إعالة �أ�سرهم باالعتماد ح�صرا على الدخل المح�صل من قطعة كاتو
واحدة [ ،52ال�صفحة  .]161وردًّا على ذلك ،ذكر وكالء الحكومة خالل االجتماعات النقابية
�أنه ال ينبغي للمزارعين �أن يتوقعوا ذلك ،بل يتعين عليهم �أن يطوروا م�صادر دخل �أخرى عن
طريق تنويع محا�صيلهم [.]57
وتجري المناق�شات حول �إنفاذ �سيا�سة الكاتو في كل اجتماع للنقابات المحلية ،وقد تمتد
لثالث �ساعات [ ،53ال�صفحة  .]11وفي بع�ض الأماكن ،تحاول قيادات النقابات �أن تجني مزية.
ويو�ضح غودوفريدو راينيكي ،مدير المنظمة غير الحكومية ،Puente Investigación y Enlace
ما يلي" :لي�ست الم�س�ألة �أنه لم تكن توجد لدينا في النقابات قط من قبل �إ�ساءة ا�ستغالل
لل�سلطة �أو ا�ستخدام لل�سلطة لأغرا�ض الإثراء ال�شخ�صي ،لكن هذا الجيل الجديد من قيادات
زارعي الكوكا ي�ستغل �أحيانا عدم الثقة التاريخي في الدولة للحط من قدر الم�ؤ�س�سات المن�ش�أة
حديثا .وقد ي�ؤدي ذلك �أحيانا �إلى التالعب بمعايير المراقبة المجتمعية من �أجل م�صالحهم
()16
ال�شخ�صية".
وعلى الرغم من �ضرورة التفاو�ض الم�ستمر ف�إن فوائد المراقبة المجتمعية تفوق جوانب
�ضعفها بكثير .وقد خل�ص تقييم �أجراه االتحاد الأوروبي �إل �أن "دعم المراقبة المجتمعية �أدى
�إلى خف�ض م�ستويات النزاع و�إلى ا�ستقرار محا�صيل الكوكا ،وف�ضال عن ذلك� ،أدى �إلى زيادة
في �سرعة خف�ض محا�صيل الكوكا" [ ،40ال�صفحة  .]48وقد تقل�صت الم�ساحة المزروعة بالكوكا
في دولة بوليفيا المتعددة القوميات باطراد منذ عام  .2010وفي فترة �سنة واحدة خالل عامي
 2013و ،2014انخف�ض �صافي �إنتاج الكوكا من � 23 000إلى  20 400هكتار ،وهو �أدنى م�ستوى
بالمخدرات والجريمة ر�صد ذلك الإنتاج في
�سجل منذ �أن بد�أ مكتب الأمم المتحدة المعني
ِّ
عام .]16[ 2003


()16مقابلة �أجراها امل�ؤلف ،كوت�شابامبا 20 ،ني�سان�/أبريل .2012
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التنمية المتكاملة �إلى جانب زراعة الكوكا
ال تجعل �سيا�سة "التنمية المتكاملة �إلى جانب زراعة الكوكا" التي تتبعها حكومة دولة بوليفيا
المتعددة القوميات تقديم الم�ساعدة الإنمائية م�شروطا ب�إبادة الكوكا .ومن خالل تحقيق
ا�ستقرار الو�ضع الأمني في مقاطعة ت�شاباري ،والعمل المبا�شر مع نقابات مزارعي الكوكا عو�ضا
عن العمل �ضدها ،والت�سليم ب�أن الكوكا م�صدر هام للدخل للأ�سر ،جعلت الحكومة المزارعين
في و�ضع �أف�ضل لتجربة محا�صيل بديلة.
ويبلغ الدخل ال�شهري من الكاتو  200دوالر ( 176يورو) تقريبا ،وهذا �أقل من الحد
الأدنى الراهن للأجر ،ولكنه يتيح دخال م�ضمونا ،فيحد من المخاطرة التي تنطوي عليها تجربة
محا�صيل زراعية بديلة �أو �إنتاج حيواني بديل .ويزعم المزارعون الذين جرت مقابلتهم �أن
�أ�سواق المنتجات المحلية تو�سعت بف�ضل التمويل الحكومي ال�ستخدام الأدوات المميكنة ،بما فيها
�آالت تق�شير الرز ،وتوفير و�سائل متحكم في درجات حرارتها ل�سال�سل �إمدادات منتجات الألبان،
وم�صانع تجهيز الفواكه والع�سل والأ�سماك .ويفيد �أحد التقييمات ب�أنه" :ازدادت المنتجات
الزراعية البديلة ازديادا كبيرا ،و�أن�شئ عدد من �سال�سل الإنتاج الواعدة" [ ،40ال�صفحة .]50
و�أف�ضى ا�ستثمار مبلغ  1.8مليون دوالر في م�شروع لإنتاج الأنانا�س في مقاطعة ت�شاباري �إلى
زراعة  1 006.2هكتارات بالأنانا�س لل�سوق الوطنية .ودعم م�شروع �آخر زراعة  9 870.9هكتارا
من الموز لل�سوق الوطنية ،و 6 091.9هكتارا للت�صدير [.]58
وفي عام � ،2004أنع�شت الأموال التي قدمها االتحاد الأوروبي ال�صندوق الحكومي للتنمية
المتكاملة (( )FONADALفونادال) .وقد نجح ال�صندوق في �إدارة  60مليون يورو مقدمة من
االتحاد الأوروبي ،مع تمويل �إ�ضافي مقدم من الحكومات المحلية قدره  30مليون يورو ،وهو
مبلغ �أكبر كثيرا من المبلغ الم�شترط بموجب االتفاقات المبرمة مع االتحاد الأوروبي [،40
ال�صفحة .]50
ويخ�ضع حال ًّيا هذا الكيان ،الذي تم تعزيزه ،لإ�شراف نائب وزير الكوكا والتنمية المتكاملة،
ويعمل على تنويع الإنتاج وم�صادر الدخل وتح�سين الظروف المعي�شية وتعزيز المنظمات ال�شعبية
وبناء قدرات الم�ؤ�س�سات في المجتمعات المحلية والم�ؤ�س�سات .و�شيد ال�صندوق  100ج�سر
جديد ،وو�سع ال�شبكة الكهربائية في المنطقة ،وزاد الخدمات االجتماعية [ .]59كذلك �أن�ش�أ
قانون الكوكا لعام  2017مجل�س ًا وطن ًّيا معن ًّيا ب�إعادة تقييم الكوكا و�إنتاجها وت�سويقها وت�صنيعها
( )CONCOCAلغر�ض �إعداد وتنفيذ ال�سيا�سات الوطنية المتعلقة بالكوكا [ ،48ال�صفحة .]9
ويعمل هذا المجل�س تحت قيادة وزارة التنمية الريفية والأرا�ضي ،ويت�ألف من وزراء الخارجية
والتنمية الإنتاجية وال�صحة وال�سياحة والحكومة ،ف�ضال عن ممثلي منظمات �إنتاج الكوكا.
و�شرح جيوفاني تي ّرازا�س ،رئي�س مكتب التنمية في وحدة التنمية االقت�صادية واالجتماعية
في مقاطعة ت�شاباري (�أودي�سترو) ،التي تعمل بتعاون وثيق مع �صندوق التنمية المتكاملة
(ف��ون��ادال) ،كيف ق��ادت الوحدة حمالت تطعيم الما�شية ،وفح�صها بانتظام ،وتزويدها
بالفيتامينات والهرمونات .وتحدث تي ّرازا�س بحما�س �أي�ضا عن م�شروع في عام  2013لتربية
الأ�سماك �أن� أش� في البداية  12بركة نموذجية .وبلغ نجاح هذه البرك درجة �أدت �إلى وجود �أكثر
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من  80بركة مماثلة عاملة بعد �سنة واحدة .وذكرت �إحدى الن�ساء �أن بركتها الخا�صة لتربية
الأ�سماك وفرت لها دخال يعادل �ضعف دخلها من الكاتو ،و�أ�ضافت �أنها تفكر في التخلي عن
�إنتاج الكوكا تماما [ ،52ال�صفحة  .]161وب�إمكان الأ�سر �أن تك�سب ما ي�صل �إلى  7 250دوالر ًا
�سنو ًّيا من تربية الأ�سماك [ )17(،]60وهو دخل كبير في بلد ال يتجاوز ناتجه المحلي الإجمالي
للفرد ما يزيد قليال على  3 000دوالر [.]61
وي�صف العديد من المزارعين الكوكا الآن ب�أنها مثل ح�ساب توفير �أو �شبكة �أمان ،ولي�ست
الم�صدر الرئي�سي لدخلهم .وقد �شدد تي ّرازا�س على �أن" :ما ال يكاد ي�ص َّدق هو � َّأن �أ�سرا ب�أكملها
لم تعد ت�شعر بالخوف بل بال�سعادة ،لأنها ت�ستطيع الآن �أن تتطلع �إلى م�ستقبل �أف�ضل" [.]32
وتدعم البحوث التجريبية هذه المزاعم .فعلى �سبيل المثال ،تغطي محا�صيل الموز والحم�ضيات
ولب النخيل الآن م�ساحات �أكبر من الم�ساحات المزروعة التي تغطيها الكوكا في مقاطعة
ّ
ت�شاباري ،وهذه نتيجة تعزوها الأمم المتحدة �إلى الجهود المتوا�صلة التي بذلت في مجال
التنمية المتكاملة [ ،52ال�صفحة  .]161وت�شير التقييمات التي �أجراها االتحاد الأوروبي �إلى �أن
حجم المحا�صيل المنتجة من الموز ولب النخيل والبن والكاكاو والأنانا�س والع�سل ازداد في
عام  2014بن�سبة  8في المائة في منطقة يونغا�س دي ال باز ،وبن�سبة  5في المائة في مقاطعة
ت�شاباري ،ب�سبب اال�ستثمارات اال�ستراتيجية ([ ،]62ال�صفحة .)43
و�شهدت مقاطعة ت�شاباري ،و�إلى حد �أقل المناطق التي تمدد �إليها �إنتاج الكوكا في يونغا�س
دي ال باز )18(،تحوال منذ �إبرام اتفاق الكاتو في عام  .2004فقد بلغ متو�سط النمو في مقاطعة
ت�شاباري م�ستوى يفوق المتو�سط الوطني ،وهذا ناتج ،جزئيا ،من ازدياد اال�ستقرار .ويمكن
المح�سنة في كل مكان .و ُيبلغ ال�سكان
مالحظة ال�سيارات والدرجات النارية الجديدة والمنازل
َّ
عن ازدياد فر�ص التوظيف المتاحة في العمل غير الزراعي ،وب�أن المنح الدرا�سية الحكومية
تتيح لأبنائهم وبناتهم الدرا�سة في الجامعات )19(،و�أن توافر القرو�ض الحكومية بفوائد منخف�ضة
يعني قدرتهم على بدء �أعمالهم التجارية الخا�صة .وعزا المزارعون الذين تمت مقابلتهم تح�سن
المناخ االقت�صادي �إلى تجريد المنطقة من ال�سالح ومنحهم حق زراعة قطعة كاتو .ويرى ممثل
بالمخدرات والجريمة في دولة بوليفيا المتعددة القوميات �أن
مكتب الأمم المتحدة المعني
ِّ
"النهج االبتكاري ال يتعلق فقط بك�سب المال من مح�صول عن طريق اال�ستعا�ضة عن مح�صول
غير م�شروع بمح�صول م�شروع .فهو يتعلق �أي�ضا باتباع نهج �أ�شمل يت�ضمن �إمكانية الح�صول
�إلى خدمات جوهرية من قبيل المدار�س والم�ست�شفيات والطرق في مناطق كان ي�صعب الو�صول
�إليها في الما�ضي" [.]63
ويقوم برنامج حكومي للإ�سكان باال�ستعا�ضة عن العديد من الأكواخ الخ�شبية بمنازل
م�شيدة بالطوب وال�م�لاط .ونتيجة لمنح البرامج الحكومية للبنى التحتية �أول��وي��ة للن�ساء
الم�س�ؤوالت عن الأ�سر� ،أ�صبحت الخدمات الأ�سا�سية متاحة الآن للأ�سر المعي�شية المنخف�ضة






()17ت�شكل تكلفة الإنتاج نحو  20يف املائة من هذا الرقم.
()18ت�شري هذه العبارة �إىل املناطق التي امتد �إليها �إنتاج الكوكا خارج املنطقة التقليدية .ومي ّيز �سكان املنطقة
التقليدية �أنف�سهم من حيث الت�سمية عن تلك املناطق ،التي ال يعتربوها تابعة ملنطقة يونغا�س دي ال باز.
()19افتُتحت يف مدينة كيموري يف مقاطعة ت�شاباري يف عام  2008جامعة لل�سكان الأ�صليني متولها احلكومة
وتتيح الدرا�سة يف جماالت الغابات والزراعة وتربية الأ�سماك وت�صنيع الأغذية.

التنمية املتكاملة مع وجود الكوكا يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات

147

الدخل ،با�ستثناء الأ�سر التي تقطن في �أبعد المناطق [ .]64وانخف�ض احتمال هجرة النا�س،
حيث ذكر العديد من ال�شباب ،الذين عر�ضت على بع�ضهم فر�ص عمل م�ؤكدة في �إ�سبانيا �أو
()20
الواليات المتحدة� ،أنهم قرروا البقاء في مقاطعة ت�شاباري.
بيد �أن معظم الم�ستفيدين من هذه الم�شاريع الإنمائية التي تدعمها الحكومة كانوا من
الأ�سر التي تعي�ش بالقرب من الطرق .ويواجه المزارعون الذين يعي�شون في مناطق التالل
المنعزلة �صعوبات خا�صة ،لأن معظم المحا�صيل النقدية تف�شل ب�سبب المنحدرات ال�شديدة
والتربة المحتوية على ن�سبة مفرطة من الرمال .وكثيرا ما تتعرقل الطرق والج�سور لعدة �أ�سابيع،
ال�سيما خالل مو�سم الأمطار.
وتناق�ش النقابات م�س�ألة الت�صنيع ب�صفة منتظمة ،وت�شجع �أع�ضاءها العاديين على زراعة
الكوكا الع�ضوية ال�ستخدامها في منتجات م�شروعة توجه �إلى �سوق الت�صدير .وقد مولت حكومة
جمهورية فنزويال البوليفارية �إن�شاء م�صنع لتجهيز الكوكا ( )EBOCOCAافتُتح في مقاطعة
ت�شاباري في عام  2011لإنتاج منتجات الكوكا الغذائية ،مثل الدقيق والم�شروبات .غير �أن
منتجات الكوكا البديلة هذه واجهت �صعوبات ب�سبب الحظر الدولي ل�صادرات الكوكا الذي ما
زال يحد من ال�سوق [ .]65وقد �أعرب خبير المراقبة المجتمعية كارل هوفمان عن قلقه قائال:
"ال يوجد الطلب المحلي الكافي على منتجات الكوكا البديلة ،ومن دون ت�شريع دولي لن تكون
()21
هناك �سوق كبيرة بما يكفي".
وما زال المزارعون على م�ستوى القاعدة ال�شعبية ي�أملون في ت�صدير منتجاتهم الم�صنوعة
تخيل كم �شخ�ص �سي�شتري �شاي الكوكا
من �أوراق الكوكا .وقد قال �أحد القياديين متعجباَّ " :
في ال�صين!" .وفي �أوائل عام � ،2015أعلنت الحكومة عن م�شروع لإزالة قلويد الكوكايين من
الكوكا ،في م�سعى لتو�سيع نطاق ال�صادرات الم�شروعة [ .]66وفي عام � ،2016سافر �إداريون من
م�صنع الكوكا �إلى ال�صين لبحث الأ�سواق الممكنة في الم�ستقبل للكوكا الخالية من الكوكايين.
و�أو�ضح ريكاردو هيغيدو�س ،مدير م�صنع وند�سور لل�شاي ،الذي هو �أكبر منتجي ال�شاي في
دولة بوليفيا المتعددة القوميات� ،أنه "�إذا تمكنا من الت�صدير ب�صفة م�شروعة ف�سوف يتح�سن
بالمخدرات ولكنه �سيجعل
دخل مزارعي الكوكا" ،و�أ�ضاف قائال" :لن يق�ضي ذلك على االتجار
ِّ
ح�صول المتجرين على الكوكا �أكثر �صعوبة وبثمن �أغلي" [.]67
وين�ص قانون الكوكا الجديد على �إجراء البحوث ب�ش�أن خ�صائ�ص الكوكا وت�صنيع المنتجات
الم�شتقة منها .وتقر الحكومة ب�أنه ،ا�ستنادا �إلى الدرا�سة التي �أجريت في عام  2013ومولها
االتحاد الأوروبي ،يلزم  14 705هكتارات لتلبية الطلب المحلي ال�ستهالك الكوكا .ونتيجة لذلك
،تخطط الدولة ال�ستيعاب الـم�ساحة المتبقية البالغة  7 000هكتار الم�سموح بها بمقت�ضى الحد
القانوني البالغ  22 000هكتار من خالل جهود الت�صنيع .وتعتزم الإدارة العامة لتجارة وت�صنيع
�أوراق الكوكا ( ،)DIGCOINوهي الم�ؤ�س�سة الم�س�ؤولة عن م�شاريع ت�صنيع الكوكا وا�ستغاللها
التجاري ،تو�سيع الأن�شطة من خالل اعتماد ودعم �شركات الت�صنيع العامة والخا�صة ،واال�ستثمار
في البحوث والتطوير ،وت�شجيع �إبرام اتفاقات الت�صدير مع البلدان الأخرى [.]68




()20مقابلة �أجراها امل�ؤلف مع زارعي الكوكا يف ت�شرين الثاين/نوفمرب .2013
()21مقابلة �أجراها امل�ؤلف� 13 ،أيار/مايو .2016
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�أهداف التنمية الم�ستدامة
المخدرات �أثرا �سلبيا على التنمية الب�شرية ،وفاقمت الفقر والتهمي�ش
�أحدثت �سيا�سات مراقبة
ِّ
واال�ستبعاد ،وهي العوامل التي ت�سبب �إنتاج محا�صيل
المخدرات با ِدئ ِذي بدء؛[ .]21وي�سلم برنامج
ِّ
بالمخدرات والجريمة بهذا التناق�ض،
الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني
ِّ
المخدرات ينبغي �أن تعزز �أهداف التنمية الم�ستدامة ،بما في ذلك
وي�ؤكدان على �أن �سيا�سات
ِّ
الق�ضاء على الفقر والجوع ،وتحقيق النمو االقت�صادي الم�ستدام []69؛ []70؛ [ ،71ال�صفحات
 .]107-63وفي �ضوء هذه الخلفية ،توفر حالة دولة بوليفيا المتعددة القوميات عدة درو�س مهمة.
وقد خطت مقاطعة ت�شاباري خطوات هامة �صوب تحقيق الأه��داف الرئي�سية للتنمية
الم�ستدامة .ويرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي [� ]70 ،69أن تجارب مثل تجربة دولة بوليفيا
المتعددة القوميات ت�ساهم في بلوغ الغايات المتوخاة في �إطار تلك الأهداف ،ويالحظ البرنامج
�أن معالجة الأ�سباب الجذرية التي ت�ؤدي �إلى ا�ستمرار زراعة المحا�صيل غير الم�شروعة هو �أمر
حا�سم الأهمية لتحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة ( 1الق�ضاء على الفقر) ،و( 2الق�ضاء على
الجوع) ،و( 8العمل الالئق ونمو االقت�صاد) [ ،70ال�صفحات .]14-11
وقد كانت ن�سبة الفقر المدقع في بلدية فيليا توناري في مقاطعة ت�شاباري  74في المائة
في عام  ،2001ولكن انخف�ضت بحلول عام � 2010إلى  44.3في المائة [ ،72ال�صفحة .]164
وكانت ن�سبة المت�أثرين بعدم تلبية االحتياجات الأ�سا�سية( 87.2 )22في المائة من ال�سكان في
و�سجلت
عام  ،2001ولكن انخف�ضت في عام � 2010إلى  65.4في المائة [ ،72ال�صفحة ُ .]151
نتائج مماثلة في بلديات �أخرى في مقاطعة ت�شاباري ،وفي كل حالة فاق م�ستوى الإنجازات
المتو�سط الوطني [ ،73ال�صفحة .]39
ويدعو هدف التنمية الم�ستدامة � 3إلى تعزيز ال�صحة الجيدة والرفاه .وقد ارتفعت الن�سبة
المئوية للأ�شخا�ص الذين تتوفر لهم مياه ال�صنابير بن�سبة  40في المائة بين عامي 2001
و .2010و�أ�صبحت الحمامات �أو المراحي�ض متوفرة الآن لما مجموعه  90في المائة [،72
ال�صفحات  ،]100-98بما ي�ساهم في تحقيق انخفا�ض كبير في حاالت الإ�سهال ال�شديد لدى
الأطفال حتى �سن الخام�سة من العمر [ ،72ال�صفحة .]77
ويدعو هدف التنمية الم�ستدامة � 4إلى توفير التعليم الجيد .وقد تح�سن معدل الملمين
بالقراءة والكتابة في ت�شاباري بن�سبة  13.5في المائة وارتفع معدل االلتحاق بالمدار�س بن�سبة 14
في المائة في الفترة  ،2010-2001مقارنة بزيادة بلغت  4في المائة على ال�صعيد الوطني [،72
ال�صفحات  .]87-80و�أخيرا ،فقد جلب برنامج المراقبة المجتمعية في دولة بوليفيا المتعددة
القوميات ال�سالم والعدالة وتعزيز الم�ؤ�س�سات �إلى مناطق ت�شاباري التي كانت تعاني في الما�ضي
من النزاعات ،بما يتوافق مع هدف التنمية الم�ستدامة ( 16ال�سالم والعدالة والم�ؤ�س�سات القوية)،
وكما قال ليوناردو لوزا� ،أحد القياديين النقابيين" :نحن نراقب �أنف�سنا دون وفيات �أو �إ�صابات �أو
حاالت ا�ضطهاد �أو تيتم �أو ترمل .ويتمتع كاتو الكوكا الآن باالحترام ب�سالم" [.]43


()22ي�شري هذا القيا�س �إىل م�ؤ�شرات ال�سكن والتعليم وال�صحة.
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وتبين تجربة دولة بوليفيا المتعددة القوميات �أن �أي برنامج �إنمائي ناجح يجب �أن يقوم
على الثقة وتو�سيع حقوق المواطنة .ويمكن �أن ي�ؤدي االعتراف قانونيا بكمية محدودة من الكوكا،
مع منح �سندات الملكية� ،إلى �إيجاد الإطار الالزم للتفاعل الإيجابي بين المواطنين والدولة ،و�إلى
الدفاع عن حقوق المواطنين .ويتعين �أن يعتمد �صانعو ال�سيا�سات معايير جديدة للنجاح ،بحيث
يقللون من الت�شديد على �أرقام �إبادة المحا�صيل ويزيدون التركيز على القيا�سات الم�ستندة �إلى
رفاه الب�شر وتنميتهم.

اال�ستنتاج
تدل البيانات المتعلقة بزراعة الكوكا على حدوث انخفا�ض في محا�صيل الكوكا في دولة بوليفيا
المتعددة القوميات ،من  31 000هكتار في عام � 2010إلى  20 200هكتار في عام  .2015وقد
حققت دولة بوليفيا المتعددة القوميات هذا االنخفا�ض ال�صافي البالغ  35في المائة مع �إثبات
احترام حقوق الإن�سان وتعميم حقوق المواطنة على المزارعين وتمكين المجتمعات المحلية
وتعزيز البدائل االقت�صادية [.]74 ،32
وت�شير البحوث الميدانية والمقابالت وتحليل بيانات الإح�صاءات والدرا�سات اال�ستق�صائية
�إلى �أن الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي تح�سن في منطقة تروبيكو دي كوت�شابمبا .فقد ارتفعت
�أ�سر عديدة �إلى م�ستوى يتجاوز حد الفقر ،وحدثت زيادة في فر�ص العمل غير الزراعي ،وتو�سعت
�إمكانية الح�صول على الخدمات )23(،بما فيها خدمات التعليم وال�صحة والمياه .وتقول وكالة
التنمية الألمانية �إن مقاطعة ت�شاباري �أ�صبحت "الآن مجال فر�ص �إنمائية  ...وظروف معي�شية
مح�سنة" [ ،73ال�صفحة .)39


ولي�ست المكا�سب االجتماعية واالقت�صادية المحققة في ت�شاباري ناتجة عن �سيا�سات
الكوكا وحدها .ومع ذلك فاالنخفا�ض الهائل في م�ستويات عدم الم�ساواة والفقر في المناطق التي
()24
ن�شارك في المراقبة المجتمعية للكوكا يفوق التح�سينات التي �شهدها البلد في مجمله بكثير.


أقرت منظمات متعددة الأطراف ب�إنجازات دولة بوليفيا المتعددة القوميات .في�صف
وقد � َّ
تقرير ن�شره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام  2016المراقبة المجتمعية ب�أنها نهج ابتكاري
يثبت �أن احترام الزارعين والمنظمات المحلية ،و�ضمان م�شاركتهم المجدية في ت�صميم وتنفيذ
جهود مراقبة الكوكا ،يمكن �أن ي�سهم في الحد من الفقر والجوع ،وفي ا�ستدامة خف�ض محا�صيل
الكوكا [ ،70ال�صفحة  .]13كما �أ�صدرت منظمة الدول الأمريكية تقييمات �إيجابية لنموذج مراقبة
الكوكا في دولة بوليفيا المتعددة القوميات [ ،9ال�صفحة ]6؛ [ ،32ال�صفحة .]58
()23ر�سالة بريد �إلكرتوين ،نيكوالو�س هان�سمان ،االحتاد الأوروبي� 21 ،شباط/فرباير .2014
()24عزي انخفا�ض التفاوت والفقر يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات �إىل النمو االقت�صادي امل�ستمر ،وانتعا�ش
�سوق ال�سلع الأ�سا�سية بعد عام  ،2000وخمططات التحويالت النقدية امل�شروطة ،واحلواالت املالية ،ومنو دخل العمال
يف امل�ستويات الدنيا [.]75
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ويذكر تقييم �أج��راه االتحاد الأوروب��ي �أنه "بنبذ نهج اال�ضطهاد والمعاقبة ،وتف�ضيل
المراقبة االجتماعية ،في �إطار العمل الم�شترك بين ال�سلطات والمنظمات ال�شعبية ،تحقق
تقلي�ص الم�ساحة المخ�ص�صة لإنتاج �أوراق الكوكا ،وهذا �إنجاز كبير ،يفوق نجاحه الإنجازات
المخدرات") بكثير .وقد �سلم بهذه الحقيقة
التي تحققت من خالل النموذج ال�سابق ("حرب
ِّ
بالمخدرات والجريمة"
و�شهد عليها على ال�صعيد الدولي  ...مكتب الأمم المتحدة المعني
ِّ
([ ،]40ال�صفحة .)60
وعالوة على ذلك� ،أكدت هنرييت غايغر ،رئي�سة وحدة �أمريكا الالتينية والكاريبي في
المديرية العامة للتنمية والتعاون التابعة لالتحاد الأوروبي �أن" :التعاون الذي ح�صلنا عليه في
�إطار هذه البرامج هو تعاون مثالي حقيقة .فقد زرت بلدانا عديدة ب�صفتي رئي�سة وحدة �أمريكا
الالتينية والكاريبي وقلما وجدت حكومة ملتزمة كهذه الحكومة � ...أعتقد �أن هناك ا�ستدامة
طويلة الأجل" [ ،62ال�صفحة .]114
ومع �أن ا�ستراتيجية المراقبة المجتمعية للكوكا م�صممة لتنا�سب الظروف االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات ف�إن �صيغا مكيفة منها يمكن �أن
تنجح في مناطق �أخرى .وقد زار وفد من زارعي الكوكا في كولومبيا دولة بوليفيا المتعددة
القوميات في �شباط/فبراير  2017لتبادل الخبرات مع نظرائهم في الم�ؤ�س�سات الحكومية
والمنظمات االجتماعية والمجتمع المدني .وعلقت ديانا بويليو ع�ضو وفد كولومبيا قائلة �إن:
"الإبادة الق�سرية للمحا�صيل هي كل ما نعرفه� .أما هنا فنرى بدائل لذلك ،وربما لن يكون
البديل الذي نختاره مطابقا تماما للبديل لذي اختارته بوليفيا ،لأن لدينا ظروفنا الخا�صة،
()25
ولكننا يمكن �أن ننظر في ما نود �أن نعود به �إلى بلدنا.


وت�شكل عنا�صر البرنامج الأ�سا�سية—بما فيها المراقبة ال�شعبية ،وعدم وجود �شروط
لتلقي الم�ساعدات ،والتركيز على التنمية الب�شرية—لبنات بناء يمكن تنفيذها في �سياقات
�أخرى .وحتى في المناطق ال توجه فيها المحا�صيل �إال �إلى الأ�سواق الم�شروعة� ،سي�ؤدي تقديم
الدعم للمزارعين عو�ضا عن قمعهم �إلى جعلهم في و�ضع �أف�ضل لوقف اعتمادهم على مح�صول
غير م�شروع.
وتمثل المنظمات االجتماعية القوية العمود الفقري لهذه اال�ستراتيجية .ولذلك يجب �أن
يكون تعزيز الجماعات المحلية ،وخ�صو�صا في الأماكن التي ال يوجد فيها تمثيل �شعبي قوي،
هو الخطوة الأولى� ،إلى جانب تعزيز قدرات وميزانيات الحكومة المحلية لكي تتمكن المجال�س
البلدية من تلبية الطلبات المحلية .ويوفر برنامج بريداك لتعزيز البلديات في مقاطعة ت�شاباري،
الذي هو مبادرة من االتحاد الأوروبي ،درو�سا ب�ش�أن الكيفية التي يمكن بها تحقيق ذلك.
()25مقابلة �أجراها امل�ؤلف مع ديانا بويليو ،ع�ضو وفد مزارعي الكوكا القادم من كولومبيا .ال باز� 24 ،شباط/
فرباير .2017
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و�أخيرا ف�إن التتابع الزمني ال�سليم �ضروري لإحداث تخفي�ض م�ستدام في زراعة محا�صيل
الكوكا .ولذلك يلزم توفير الم�ساعدة الإنمائية في بداية الفترة دون مطالبة المزارعين بخف�ض
محا�صيلهم �أوال� .إ َّال �أن دولة بوليفيا المتعددة القوميات تذهب خطوة �أبعد من ذلك ،بال�سماح
بزراعة محا�صيل الكوكا التي تكفل دخل الكفاف ،باعتبار ذلك دعما �صريحا لتنويع المحا�صيل
مع مرور الزمن .ونتيجة لذلك ،يمتلك المزارعون �شبكة �أمان م�ضمونة ،ومن ثم فهم على
ا�ستعداد لتجربة محا�صيل جديدة لم يجربوها من قبل [.]53
وفي نهاية المطاف ،ال يمكن �أن يتم النجاح في تنويع �سبل ك�سب المعي�شة بالتزامن مع
خف�ض االعتماد على المحا�صيل غير الم�شروعة �إال ب�إعطاء رفاه المزارعين �أولوية على تحقيق
المخدرات .وي�شمل ذلك و�ضع ال�سيا�سات وتقييمها بناء على عالقتها ب�أهداف
�أهداف مكافحة
ِّ
التنمية الم�ستدامة.
وبف�ضل احترام حقوق الإن�سان ،وتحقيق التنمية االجتماعية واالقت�صادية ،وتعزيز وجود
الدولة في المناطق الريفية النائية ،يتبو�أ نهج دولة بوليفيا المتعددة القوميات موقعه في طليعة
المخدرات .وفي حين يلزم �إجراء المزيد من البحوث الكمية ب�ش�أن �آثار
النماذج البديلة لمكافحة
ِّ
المراقبة المجتمعية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات ف�إن التجربة حتى الآن �أثبتت قيمة تكييف
النماذج واال�ستراتيجيات الإنمائية وفقا للدرو�س الم�ستفادة وال�سياقات والديناميات المحلية.
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