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المستخمص:

ىدفت الورقة الى اعادة توصيف وتحميل وتفسير االسباب الجذرية والعارضة
لتدنى اداء السياسات واالستراتيجيات السابقة  .وقد حاولت الورقة االجابة عمى تساؤل

رئيسى مفاده :ما ىى اسباب تدنى اداء السياسات واالستراتيجيات السابقة ؟ وماىى
مؤشرات قياس االداء الكمية والنوعية والظرفية التى يمكن التوافق عمييا فى تقييم اداء
جيود وانشطة مكافحة المخدرات فى البالد؟ .وانطمقت الورقة من فرضية اساسية ىى:
ان عدم التنسيق الفعال بين الجيود واالنشطة القانونية واالجتماعية واالقتصادية
واالعالمية والصحية ادى الى انتشار المخدرات فى المجتمع  .وحاولت الورقة االجابة

عمى تمك االسئمة من خالل منيجية عممية تتصف بالتداخل والتكامل قواميا  ،المنيج
الوصفى التحميمى والمنيج المقارن والمنيج التاريخى ومنيج تحميل المضمون .
وفى سياق ذلك توصمت الورقة الى نتائج جوىرية محددة  ،تضمنت ان عدم التنسيق
الفعال بين مؤسسات تطبيق القانون والمؤسسات واليياكل االجتماعية واالقتصادية
والصحية واالعالمية وقطاع العالقات الخارجية  ،قد ادى الى تدنى اداء تمك السياسات
واالستراتيجيات الموجية نحو خفض العرض والطمب عمى المخدرات والمؤثرات العقمية
فى البالد  ،مما ادى الى زيادة وتيرة انتشار المخدرات والمؤثرات العقمية فى المجتمع ،
والسبب الجوىرى لذلك ىو ضعف  /ىشاشة التكامل االستراتيجي فى جيود وانشطة
برامج المكافحة فى البالد .ىذا وقد تضمنت الورقة حزمة توصيات تيدف لبناء
استراتيجية وطنية متكاممة االبعاد لمكافحة المخدرات فى السودان .

Abstract
*
**

جامعة كردفان  -مركز دراسات السالم والتنمية – األبيض  -السودان
و *** جامعة السالم  -الفولة  -السودان
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The research paper is aims to re- describe analysis and
interpret the root causes and circumstance factors, leading to
decreasing lately policies and strategies performance to
combating drugs in the Sudan. The research paper trying to
answer the basic question is: what the reasons of policies and
strategies lately fail to completely combating drugs in the
Sudan? What are quantitative & qualitative indicators to
measuring being agreed to assessing the efforts and activities
to combating the drugs in the Sudan? The paper relies on
specific hypothesis that is: the absence of effective
communication, coordination among the efforts and activities
legally, socially, and economically, healthy, media is to lead
spreading the drugs in community. The research paper is
trying to answering that is questions through integrative
several methods that includes descriptive analysis,
comparative, historical method and content analysis.
The research paper is come to essential conclusions,
that compose of, the lack of effective communication &
coordination between institutions of law enforcement, beside
social and economic, health structures is lead to decreasing the
performance of that policies and strategies to combating the
drugs in the Sudan, the main cause of that situation is
scattering fragile strategic weakness in the efforts, activities
and programs taking to combating the drugs in the country. So
the research paper is concluded several recommendations to
resolve the weakness areas through building the integrative
national strategy to combating the drugs in the Sudan.

:مقدمة
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تتناول الورقة البحثية  ،إمكانية بناء إستراتيجية وطنية متكاممة

لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية فى السودان  ،وسوف يتم استعراض تمك
اإلستراتيجية المقترحة من خالل مقدمة و تالثة مباحث وخاتمة  .حيث
يتناول الجزء األول اإلطار النظري والمفاىيم لمورقة  ،والذى يشتمل عمى

مفاىيم :المخدرات والمؤثرات العقمية  ،وغسل االموال وتمويل اإلرىاب

والجريمة المنظمة  .بجانب مفيوم اإلستراتيجية والتخطيط االستراتيجي
واإلدارة االستراتيجية  ،ومفيوم التحميل االستراتيجي والتفكير االستراتيجي .

بينما يتناول الجزء الثانى تحميل الحالة الراىنة لمكافحة المخدرات فى

السودان  ،ويتم ذلك من خالل منيج التحميل االستراتيجي الرباعى  ،الذى

يتألف من أربعة عناصر او متغيرات  .ففى البيئة الداخمية يتم تحميل

متغيرات  /عناصر القوة والضعف  ،اما فى البيئة الخارجية فيتم تحميل
متغيرات  /عناصر الفرص والميددات  .والمنيج الثانى المستخدم فى التحميل
ىو منيج التحميل السباعى  ،والذى يتناول سبعة ابعاد ىى :البعد االجتماعى

 /الثقافي  ،والبعد اإلعالمي  /االتصالى  ،والبعد العسكري /االستخباري/

الشرطى  ،والبعد السياسى  /العالقات الدولية  ،والبعد االقتصادى /البيئى ،

والبعد العممى  ،والبعد التكنولوجى .

اما الجزء الثالث فيستعرض االستراتيجية الوطنية المقترحة بمحدداتيا
المتنوعة  ،والتى تتضمن :الرؤية والرسالة واالىداف والغايات والقيم الجوىرية
وآليات ومقومات التنفيذ وتقنيات الرقابة والمتابعة والتقييم والتقويم .ولقد

وأنييت الورقة بخاتمة تضمنت النتائج التى توصمت الييا الورقة وتوصيات

محددة .

الجزء األول :اإلطار النظري والمفاهيمى لمورقة البحثية:
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أدناه سوف يرد استعراض المفاىيم األساسية لموضوع الورقة البحثية ،

ويشمل االستعراض مفيوم المخدرات  ،ومفيوم المؤثرات العقمية  ،ومفيوم
غسيل األموال  ،ومفيوم تمويل اإلرىاب  ،ومفيوم تجارة األسمحة  ،ومفيوم

الجريمة المنظمة العابرة  .بجانب مفيوم التخطيط االستراتيجى  ،واإلدارة
اإلستراتيجية  ،والتفكير االستراتيجي  ،والتحميل االستراتيجي

* مفهوم المخدرات:

عرفتيا االتفاقية الوحيدة لممخدرات لسنة

 1961وتمك االتفاقية بصيغتيا

المعدلة ببرتوكول  1972فى المادة (/1ى) والتى نصت عمى أن "المخدر ىو
كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة فى الجدولين األول والثاني "،

وفى المادة ( /1ش) نصت االتفاقية عمى انو " يقصد بتعابير الجدول األول
الثاني والثالث والرابع "قوائم المخدرات او المستحضرات التى تحمل ىذه
األرقام بصيغتيا المعدلة من حين آلخر وفقا ألحكام المادة")1(."3

كما عرفتيا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات

والمؤثرات العقمية لسنة  1988فى المادة "/1ن"بنصيا "يقصد بتعبير المخدر
أية مادة طبيعية كانت او اصطناعية  ،من المواد المدرجة فى الجدول األول

والثاني من االتفاقية الوحيدة لممخدرات لسنة
1

 1961ومن تمك االتفاقية

– االتفاقية الوحيدة لممخدرات لسنة  ، 1961مطبوعات األمم المتحدة  ،نيويورك ، 1979 ،

واالتفاقية الوحيدة لممخدرات لسنة  ، 1961بصياغتيا المعدلة ببرتوكول
األمم المتحدة  ،نيويورك .1979 ،
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بصيغتيا المعدلة ببرتوكول سنة  1972المعدل لالتفاقية الوحيدة لممخدرات

لسنة )2( ." 1961

أما االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات

العقمية لسنة  1994فقد عرفت المخدر فى المادة

""17 /1بأنو "اية مادة

طبيعية كانت او مصنعة  ،من المواد المدرجة فى القسم األول من الجدول

الموحد " ،وفى المادة ""7/1عرفت الجدول الموحد بانو

"الجدول العربي

الموحد لممخدرات والمؤثرات العقمية والمأخوذة عن اتفاقيات األمم المتحدة

وتعديالتيا ")3(.

* تعريف المؤثرات العقمية:
عرفت اتفاقية المؤثرات العقمية لسنة  1971فى المادة "/1ه"بنصيا عمى انو

" يقصد بتعبير المؤثرات العقمية كل المواد سواء كانت طبيعية أو تركيبية،

وكل المنتجات الطبيعية المدرجة فى الجداول األول أو الثاني أو الثالث أو

الرابع " ،وفى المادة "/1ز"نصت االتفاقية عمى انو يقصد بعبارات الجدول
األول  ،والجدول الثاني  ،والجدول الثالث  ،والجدول الرابع قوائم المؤثرات
العقمية التى تحمل ىذه األرقام والمرفقة باالتفاقية الحالية بصيغتيا المعدلة

وفقا لممادة ")4(."2
2

– اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية لسنة

 ،1988مطبوعات األمم المتحدة  ،نيويورك .1991 ،
3

– االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية لسنة 1994

 ،مطبوعات جامعة الدول العربية .
4

– اتفاقية المؤثرات العقمية لسنة  ، 1971مطبوعات األمم المتحدة  ،نيويورك .1979 ،
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كما عرفتيا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات

والمؤثرات العقمية لسنة

 1988فى المادة "/1ص"بنصيا يقصد بتعبير

المؤثرات العقمية "أية مادة طبيعية او اصطناعية  ،او اية منتجات طبيعية

مدرجة فى الجدول األول والثاني والثالث والرابع من اتفاقية المؤثرات العقمية

لسنة  ،" 1971أما االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع

بالمخدرات والمؤثرات العقمية لسنة  ، 1994فقد عرفت المؤثرات العقمية فى

المادة ""20/1بنصيا "عمى أن المؤثرات العقمية أية مادة طبيعية كانت او اية
منتجات طبيعية مدرجة بالقسم الثاني من الجدول الموحد ")5(.



المخدرات والمؤثرات العقمية فى واقع المكافحة:

فى الواقع الميدانى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية يطمق تعبير

المخدرات الطبيعية عمى المواد المخدرة ذات األصل النباتي سواء كانت باقية

عمى حالتيا الطبيعية مثل مخدر األفيون  ،أو جرت عمييا عمميات تحوير

فتحولت إلى شكل آخر مثل تحويل األفيون إلى ىيروين  .وتضمنت الجداول
المرفقة باالتفاقية الوحيدة لممخدرات لسنة  1961وتعديميا  ،النباتات المنتجة

لممواد المخدرة ومستحضراتيا مثل الحشيش والييروين والكوكايين  ،وفرضت
االتفاقيات حظ ار عمى الزراعة غير المشروعة لتمك النباتات  ،وامتد الحظر

ليشمل إنتاج واستخراج وفصل وصنع مستحضراتيا .

أما تعبير المؤثرات العقمية أو العقاقير التخميقية أو العقاقير المؤثرة عمى

الحالة النفسية أو المواد التي تؤثر عمى العقل فيى تسميات مختمفة لذات

5

 -اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية لسنة

 ،1988مرجع سابق .
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المواد  ،وتعرف المؤثرات العقمية بانيا عقاقير تحمل خصائص الماد المخدرة
الطبيعية  ،وتصنع فى المختبرات والمعامل بالطرق الكيميائية  ،من مواد

ومستحضرات مخمقة كيميائيا  ،وال تحتوى عمى مواد ذات أصل طبيعي أو

نباتي .

والمؤثرات العقمية فى األصل ىى أدوية تستخدم فى عالج األمراض إال

ان تأثيرىا عمى اإلنسان يعادل تأثير المواد المخدرة الطبيعية  ،وعمى اثر
تشديد الرقابة عمى وفرض العقوبات عمى االتجار غير المشروع بالمواد

المخدرة الطبيعية وتعاطييا  ،تحول الطمب إلى المؤثرات العقمية حيث وجد

فييا المتعاطون والمدمنون بديال كانت القوانين ال تحظره إلى أن فرضت
عمييا الرقابة الدولية باتفاقية المؤثرات العقمية لسنة

 . 1971وبالرغم من

وجود مواد طبيعية ذات أصل نباتى تحمل ذات خصائص المؤثرات العقمية ،

إال أن الشائع فى مجال مكافحة المخدرات  ،ان المؤثرات العقمية ىى األدوية
والمستحضرات الصيدلية التى تؤثر عمى اإلنسان الذى يتعاطاىا تأثي ار يشبو

تاثير المخدرات الطبيعية )6( .


المواد المخدرة فى االتفاقية الوحيدة لممخدرات لسنة

1961

وتعديمها:
أرفق باالتفاقية قوائم بالمواد المخدرة والمستحضرات التى تنطبق عمييا

أحكاميا وتضمنتيا اربعة جداول ىى:

6

– سمير عبد الغنى  ،مبادئ مكافحة المخدرات "اإلدمان والمكافحة :إستراتيجية المواجية " ،

دار الكتب القانونية  ،مصر  ،المحمة الكبرى  ، 2009 ،ص . 82
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- 1

الجدول األول:

قائمة المخدرات المدرجة فى الجدول االول تتضمن المواد األكثر خطورة

والتى ليا خصائص تسبب اإلدمان مثل  :الحشيش واألفيون والييروين
والكوكايين .
- 2

الجدول الثانى:

ادرجت فيو المواد االقل خطورة  ،ومن المخدرات المدرجة فيو الكودايين

والنوركوديين والفولكوديين .

- 3

الجدول الثالث:

أدرجت فيو المواد المستحضرات التى تكون قابمية اإلدمان عمييا اقل من

قابمية اإلدمان عمى مواد الجدول األول والثاني مثل مستحضرات الكوكايين

التي ال تتجاوز فييا نسبة الكوكايين 1و ، %0وىى تخضع لتدابير رقابية اقل
من التدابير الرقابية المفروضة عمى المخدرات المدرجة بالجدول الثاني،

واخف من تدابير الرقابة عمى المواد المخدرة بالجدول األول.

- 4

الجدول الرابع:

مدرج فيو المواد المخدرة التي تكون قابمية اإلدمان عمييا أكثر خطورة من

مزايا العالج األساسية التي توفرىا  ،مثل القنب وراتنج القنب والييروين ،وىذه

المواد تخضع لجميع التدابير الرقابية السارية عمى المخدرات المدرجة في
الجدول األول .ومما بجدر ذكره أن االتفاقية قد وضعت نظاما لتعديل

الجداول المرفقة بيا جوىره أن التعديل سواء كان باإلضافة إلى الجداول أو

الحذف منيا أو النقل من جدول آلخر ،ينبغي أن يجرى بالتعاون بين األمين

العام لألمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والدول األطراف  ،وتصدر لجنة

المخدرات ق ار ار بالتعديل.
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* المؤثرات العقمية فى اتفاقية المؤثرات العقمية لسنة :1971
ارفق باالتفاقية اربعة جداول تضمنت اسماء مواد المؤثرات العقمية

وجرت عمييا عدة تعديالت كان ابرزىا تعديل  20نوفمبر . 1995
الجدول األول:

معظم المواد الدرجة فيو من الميموسات شديدة الخطورة حيث تؤدى إلى

اختالل الحواس والتطرف فى الوىم وتحدث ادمانا نفسيا شديدا ومن أىميا:

مادة  LSDحمض الميسرجيك :تؤخذ عن طريق االمتصاص الجمدي اذا
كانت عمى شكل جرعات نباتية  .ومادة المسكالين :وىى مادة ذات تاثير

ميموس اقل من سابقتيا .ومادة

منشطة وليا خصائص ميموسة .

 MDMAعقار االكستاسى :وىو مادة

الجدول الثانى:

المواد المدرجة عمى الجدول الثاني معظميا من المنشطات ومنيا:

مادة االمفيتامين ومادة الديكسامفيتامين وىما من مواد المنشطات تستعمل

طبيا لعالج لحاالت االنييار العصبي  .ومادة

مادة منشطة اوقف استعماليا المشروع منذ العام

"الكبتاجون او الكبتى "وىى
 1985نظ ار لخطورتيا

البالغة عمى الصحة العامة لإلنسان  .ومادة ميتامفيتامين وتظير فى أسواق
االتجار غير المشروع بأسماء متعددة أبرزىا

"االيس "وىى من المنشطات

أيضا .

الجدول الثالث:
المواد الدرجة فيو معظميا من الميبطات ومنيا :مادة الفمونيت ارزيبام

وىى من العقاقير المنومة واسعة االنتشار وفى أسواق االتجار غير المشروع

تسمى "روش "و "أبو صميب " ،مادة جموتثميد :وىى مادة من العقاقير
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المنومة وليس ليا استعمال طبي فى الوقت الحالى نظ ار لخطورتيا عمى

اإلنسان  ،مادة اموباربيتيال :وىى من العقاقير المنومة أيضا .
الجدول الرابع:

أىم المواد الدرجة عمى ىذا فيو ىى :عقار ديازيبام وعقار بيمولين ،
وبصفة عامة فان مواد ىذا الجدول تستعمل فى األغراض الطبية  ،واذا أسئ
استخداميا فإنيا تضر بالصحة العامة لإلنسان .

أهم وسائل تهريب المخدرات والمؤثرات العقمية:



تتعدد طرق تيريب المخدرات والمؤثرات العقمية  ،ويمعب الموقع

الجغرافي لمدولة ومدى الرقابة المفروضة عمى القطاعات المختمفة دو ار

حاسما فى ذلك  ،ومن ىنا يتحدد التوجو إلى التيريب عبر البحر أو البر أو
الجو  ،وفى الغالب يتم ذلك عبر الطرق والمعابر غير النظامية والنظامية ،

ومن الوسائل التى يعتمد عمييا المجرمين فى تيريب المخدرات ومن واقع

خبرة الدول المشاركة فى مشروع التطبيقات في الشرق األوسط وشمال

أفريقيا)7( .

يالحظ أن ابرز تمك الوسائل ىى اإلخفاء ضمن وسائل النقل المختمفة

بنسبة  ، %38واإلخفاء داخل وخارج جسم اإلنسان نسبة  ، %38والتيريب

عبر الطرود البريدية بنسبة  ، %6بينما يشكل المزج بالسوائل نسبة ، %6
أما التيريب بالطرق البرية والبحرية غير النظامية يمثل نسبة  . %12وتبقى
وسائل التيريب األخرى التي لم يتم ضبطيا خافية عمى الجاىزة األمنية

7

– مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا  ،تقرير التطبيقات عن االتجار

غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية وغسل االموال  ،البحرين  ،المنامة ،
.14
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والشرطية  ،ويستدعى ذلك المتابعة المستمرة واتباع الطرق االستخبارية

الحديثة مثل االنضمام إلى جماعات الميربين واحباط عمميات التيريب من

الداخل .


مصادر األموال المغسولة:

تتعدد مصادر األموال غير المشروعة بتعدد األفعال اإلجرامية والتي

يصعب حصرىا  ،ومنيا جرائم االتجار بالمخدرات والمؤثرات العقمية وتجارة

األسمحة واالتجار بالبشر  ،وغسل األموال وتمويل اإلرىاب والجريمة المنظمة

العابرة لمحدود.


غسل األموال:

لقد تعددت وتطورت التعريفات التى تعالج مفيوم غسل األموال ومن
ىذه التعريفات :إن غسل األموال ىو كل عمل أو إجراء ييدف إلى اخفاء أو
تحويل أو نقل أو تغيير طبيعة أو ممكية أو نوعية وىوية األموال المتحصمة

من أنشطة أو أعمال إجرامية وغير قانونية أو غير مشروعة  ،وذلك بيدف
التغطية والتمويو والتستر عمى المصدر األصمي ليذه األموال  ،لكي تظير

في نياية األمر عمى أنيا أموال نظيفة ومن أصول سميمة ومشروعة بينما فى
األصل ىى غير ذلك  )8 ( .إن عمميات غسل األموال ىي عمميات معقدة

تستدعى حزمة متنوعة من اإلجراءات والخطوات والمراحل  ،التى قد تتم دفعة

واحدة أو عمى عدة دفعات .
8

– زىير الربيعى " ،غسل األموال آفة العصر أم الجرائم " ،مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع ،

الطبعة األولى  ،الكويت  ،2005 ،ص .19
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والخطوات األساسية لعمميات غسل األموال تتضمن مرحمة اإليداع أو

التوظيف  ،ومرحمة التمويو أو الترقيد ومن ثم مرحمة الدمج أو الخمط  .وتقسم
األساليب المستخدمة فى غسل األموال إلى أساليب تقميدية واخرى حديثة.

ومن األساليب التقميدية المتبعة ىناك أسموب تيريب وتبادل العمالت،
واستخدام الشركات الوىمية ،واستخدام النظام المصرفي  ،واستغالل

المؤسسات المالية األخرى ،والتصرفات العينية المختمفة  .أما األساليب
الحديثة المتبعة فى عمميات غسل األموال مثل :استخدام أجيزة الصراف
اآللي والبطاقات الذكية  ،واألموال االلكترونية والخدمات المصرفية

االلكترونية واالتصاالت االلكترونية )9(.


تجارة المخدرات والمؤثرات العقمية:

إن أىم وأكبر عمميات غسيل األموال في العالم تجرى عمى األموال

المتحصمة من تجارة المخدرات  ،وذلك بسبب ضخامة العائد المادي ليذه

الجريمة ،إذ تقدر بنحو  320مميار دوالر في عام  2006وفقا لتقرير لجنة
االمم المتحدة المعنية بالجريمة والمخدرات  ،وتقدر أرباح تجارة المخدرات

بكونيا اكبر من الناتج المحمى ل  %90من دول العالم  ،حيث أن %5
من سكان العالم يستخدمون المخدرات  ،وفى تقرير لجمعية

 Geopolitical Drugs Watchالمعنية بمراقبة المخدرات  ،أورد التقرير
9

– رمزى القسوس " ،غسيل األموال جريمة العصر :دراسة مقارنة " ،دار وائل لمنشر  ،الطبعة

األولى  ،األردن  ، 2002 ،ص .43
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ان ميربى المخدرات تمكنوا عام 1999من دمج ما يتراوح مابين 450-350
مميار دوالر من أرباح المخدرات فى االقتصاد العالمي (.)10



االتجار غير المشروع باألسمحة:
ال يزال االتجار باألسمحة تجارة رائجة بسبب تفشى النزاعات المختمفة

فى العالم  ،فتجارة األسمحة تدر أمواال طائمة يحتاج المجرمون إلخفاء

مصدرىا  ،ولقد قدرت تجارة األسمحة الخفيفة غير المشروعة عام  2006بما

يقارب  4مميار دوالر  ،وكان ذلك خالل مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة العالمية
غير المشروعة باألسمحة الخفيفة  )11 ( .وتمتد صفة االجرام فى صفقات

األسمحة غير المشروعة إلى النخبة السياسية القيادية فى العالم  ،ومثال عمى

ذلك عائدات صفقة السالح الذى بيع إيران أثناء الحرب اإليرانية /العراقية

واستفاد منو المتنفذون فى الحكومة األمريكية  ،باإلضافة الى قضية

جيت "التى اتيم فييا أمراء سعوديين بالحصول عمى

"يمامة

 600مميون جنيو

استرلينى كرشاوى لصفقات السالح مع بريطانيا  ،وحيث أودعت األموال فى

مصارف سويسرية فى حسابات سرية )12( .


االتجار باإلنسان:

تعد عمميات االتجار باإلنسان مثل :تجارة األطفال وتجارة األعضاء

البشرية وتيريب المياجرين غير الشرعيين والدعارة  ،من أقذر العمميات التى
تولد ارباحا طائمة الصحابيا  ،وتكمن مخاطر ىذه العمميات فى ىدم الكرامة

10

– ناائل صالح " ،جريمة غسل األموال " ،دار وائل لمنشر  ،الطبعة األولى  ،عمان  ،األردن

 ، 2002 ،ص . 95
/hi/arabic/world/-news/newside/-5160000/5160554.stm http:// www.
News .bbc.co uk
12
?http://www.watan.com/modules.php
11
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اإلنسانية المتأصمة واستغالال بشعا لألوضاع االقتصادية الحرجة لمضحايا ،

وتزايدت وتيرة ىذه الظاىرة فى العقد المنصرم وال تزال متنامية بوتائر مرعبة
لممجتمع اإلنساني المحمى واإلقميمي والدولي  ،ولقد كشف تقرير لألمم

المتحدة عمى ان تجارة الرقيق قد احتمت المرتبة الثالثة لألنشطة اإلجرامية

محققة أرباحا سنوية تقدر ب 7مميار دوالر تقريبا)13( .

*تمويل اإلرهاب:

يعرف االرىاب بانو "أي عمل ييدف الى التسبب فى موت شخص

مدني أو اى شخص آخر  ،أو إصابتو بجروح بدنية جسيمة عندما يكون ىذا
الشخص غير مشترك فى أعمال عدائية فى حالة نشوب نزاع مسمح،

وعندما يكون غرض ىذا العمل  ،بحكم طبيعتو أو فى سياقو  ،موجيا لترويع
السكان  ،او إلرغام حكومة أو منظمة دولية عمى القيام بأي عمل أو

االمتناع عن القيام بو " .أما مصطمح تمويل اإلرىاب يتضمن تمويل األعمال
اإلرىابية واإلرىابيين والمنظمات اإلرىابية  .إذن المصطمح يشير إلى اى

شخص أو جماعة أو مؤسسة أو كيان آخر يقوم باى وسيمة مباشرة او غير

مباشرة بتقديم أو جمع أموال وأصول يمكن استخداميا كميا او جزئيا فى

تسييل القيام بأعمال إرىابية  ،أو إلى أشخاص او كيانات تعمل باسم ىؤالء

األشخاص أو الجماعات او المؤسسات أو الكيانات األخرى او بتوجيو منيم
 .وىذا يشمل من يقدمون أمواال أو أصوال أخرى بنية استخداميا او ىم
يعممون انيا ستستخدم كميا أو جزئيا فى القيام بأعمال إرىابية)14(.

13
14

– زىير الربيعى " ،غسل األموال آفة العصر أم الجرائم " ،مصدر سابق  ،ص . 34
– مجموعة العمل المالى لمكافحة غسل األموال ،

وتمويل اإلرىاب " ،فبرلير  ، 2007ص .100
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*الجريمة المنظمة العابرة لمحدود:
يعتبر االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية فى حد

ذاتو جريمة  ،والطبيعة الدولية لالتجار بالمخدرات  ،تنقميا من جريمة وطنية
او محمية فردية الى جريمة دولية عابرة لمحدود  ،وبذلك يتحول االتجار غير
المشروع بالمخدرات الى جريمة منظمة  .وفى ىذا السياق ذكر تقرير لالمم
المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة (

15

)  ،إن جماعات

عرقية تعيش فى شمال شرق ميانمار  ،زادت من مساحات زراعة االفيون

لشراء االسمحة لمدفاع عن نفسيا فى حال شن الجيش ىجمات عمييا  ،وان

انتاج االفيون زاد لمعام الثالث عمى التوالى وارتفع بنسبة

 %11خالل عام

 ، 2010وان والية شان تنتج  %95من إجمالي األفيون فى ميانمار وىى
ثانى اكبر دولة منتجة لالفيون بعد افغانستان .

وتعد دول اليالل الذىبى "افغانستان – باكستان – إيران "مركز لزراعة وانتاج
وتيريب األفيون والييروين حيث تتركز نسبة

 %92من اإلنتاج العالمي

لألفيون في العالم في افغانستان  .وتتميز الجريمة المنظمة بأربعة خصائص

ىى:

- 1

وجود جماعات إجرامية ذات بناء ىيكمى متدرج  -2 .الحصول عمى

األرباح والعائدات ىو الباعث عمى الجريمة  -3 .استخدام الجماعة اإلجرامية
لمعنف والفساد والرشوة لتحقيق أغراضيا .

 -4امتداد الجماعة اإلجرامية

ونشاطيا اإلجرامي عبر عدة دول .ىذه الخصائص تنطبق عمى العصابات
15

– مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ،تقرير التطبيقات عن

االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية  ،مصدر سابق  ،ص . 25
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الدولية لالتجار بالمخدرات والمؤثرات العقمية  ،مما يمكن معو القول ان

االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية يشكل صورة مثمى
لمجريمة المنظمة العابرة لمحدود)16(.


مفهوم اإلستراتيجية:

نقمت كممة استراتيجية من الحضارة اليونانية عن الكممة األصمية ليا

 ، Strategosوحتى القرن التاسع عشر ارتبط مفيوميا بشكل رئيسى

بالخطط المستخدمة الدارة قوى الحرب ووضع الخطط العامة إلدارة المعارك
 ،وحديثا اخذت ىذه الكممة معنى مختمف  ،صارت مفضمة االستخدام لدى

منظمات األعمال خاصة المعاصرة منيا والميتمة بتحميل بيئتيا والمستجيبة

ليا  .وتتضمن الدراسات اإلستراتيجية فى عالم اليوم ثالثة مجاالت اساسية

ىى :اإلدارة اإلستراتيجية والتخطيط االستراتيجي والتفكير االستراتيجي  ،ىذه
المجاالت فى الواقع العممى تعمل متساندة ومتكاممة مع بعضيا البعض .

ان تعريف االستراتيجة ليس شيئا بسيطا  ،الن مفيوم اإلستراتيجية

يتصف بالتعقيد النو يتضمن عمميات مختمفة وأنشطة متنوعة فى الكيان

المؤسسي والتنظيمى المحدد .وفى محاولتو لالمساك بذلك التعقيد وتفكيكو
 ،اورد البروفيسور ىنرى منتسبيرج فى جامعة ماكجيل فى مونتلاير بكندا ما

سماه ب ""The 5 Ps of Strategyوالتى من خالليا حدد توصيفا معينا
لمفيوم االستراتيجية  ،وقد نظر الييا باعتبارىا خطة  ،وحيمة  ،وحالة او

وضع  ،واسموب  ،و طريقة او منظور  .واعتبر ان اية واحدة من ىذه
16

– مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا  ،المصدر السابق  ،ص 27

.
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االعتبارات طريقة ضرورية من طرق التفكير لتفيم ماىية االستراتيجية ،

واعتبر ان االستناد عمى اعتبار من واحد دون االخريات يعتبر غير كافى
لالقتراب من من مفيوم االستراتيجية ) 17( .

*مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية:

تعددت التعريفات التى تبين معنى اإلدارة اإلستراتيجية  ،ومن تمك

التعريفات ماقدمو ىيجنز وفينسز  )18( Higgins & Vinczeحيث يرى ان
اإلدارة اإلستراتيجية ىى العممية الخاصة بادارة مينة التنظيم من حيث تحديد

رسالة المنظمة وغاياتيا ودارة عالقاتيا التنظيمية البيئة المحيطة  ،خاصة مع

األطراف المؤثرة والمتاثرة بنشاط المنظمة  ،والمعوقات األساسية التى تواجييا

فى بيئتيا الداخمية والخارجية  .بينما يشير  Thomasإلى اإلستراتيجية عمى
أنيا األنشطة والخطط التى تقرىا المنظمة عمى المدى البعيد بما يضمن

التقاء اىداف المنظمة مع رسالتيا  ،والتقاء رسالة المنظمة مع البيئة المحيطة

بيا بطريقة فعالة وذات كفاءة عالية فى ذات الوقت .

أما انسوف الذي يعد من احد رواد الفكر اإلداري ومن الكتاب

البارزين في حقل اإلدارة اإلستراتيجية  ،فيعرف اإلدارة اإلستراتيجية فى

منظمات األعمال بانيا" :تصور المنظمة عن العالقة المتوقعة بينيا وبين
بيئتيا بحيث يوضح ىذا التصور نوع العمميات التي يجب القيام بيا عمى

المدى البعيد  ،والمدى الذي يجب أن تذىب إليو المنظمة والغايات التى
17

Mintzberg,H. 1987. "the strategic concept: five ps for strategy ",

–

California Management Review, 30 "1"11-24.
Higgins, James M.. & Vincze, Julia W., "Strategic Management:

18

-

Text and Cases (New York: Harcourt Brace Jovano Vich, 1993.
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 Thompson & Stricklandإلى

يجب ان تحققيا "( ، )19بينما يشير

اإلدارة اإلستراتيجية بانيا" :رسم االتجاه المستقبمي لممنظمة وبيان غاياتيا

عمى المدى البعيد  ،واختيار النمط االستراتيجي المالئم لتحقيق ذلك فى ضوء
المتغيرات البيئية داخميا وخارجيا ثم تنفيذ اإلستراتيجية وتقويميا ")20( .



مفهوم التخطيط االستراتيجي:
يشير إلى جوىر عممية تشكيل وصياغة ورسم رسالة ورؤية المنظمة فى

سياق غاياتيا وأىدافيا وقيميا الجوىرية فى المستقبل  ،واعدادىا لعمميات

التحميل البيئى الداخمى والخارجى بما يمكنيا من استغالل الفرص وعناصر

القوة وتقميل األثر السالب لعناصر الضعف والمخاطر  ،ويساعدىا ذلك فى

عممية االختيار لمبدائل والمسارات األكثر مالئمة  .وىناك توافق واسع ومعتبر
بين الخبراء والممارسين لمتخطيط االستراتيجي فى مجال استراتيجيات

األعمال

 Business Strategyبان التخطيط االستراتيجي ىو عممية

دائرية مستمرة  ،تتألف من عدة خطوات ىى :تحديد الرؤية والرسالة

والغايات واألىداف والقيم العميا لممنظمة  ،وتحميل معطيات البيئة الداخمية
لممنظمة بما فى ذلك عناصر القوة وعناصر الضعف  ،وتحميل البيئة

الخارجية لممنظمة بما فى ذلك عناصر الفرص والمخاطر – الميددات  ،ثم
تطوير وتحديد البدائل اإلستراتيجية الممكنة والمتاحة  ،ومن ثم اختيار

– 19Ansoff, H. I., "Corporate Strategy (Harmond Sworth .Penguin,
1968).
- 20Thompson, Arthur & Strickland, A. "Strategy Formulation and
)Implementation ", 3ed –ed ., (Dallas: Business Publication, 1986.
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أكثرىا نجاعة ومالئمة  ،ثم تطبيق البديل االستراتيجي ومتابعتو ومراقبتو

وتقويمو )21( .

فى العديد من منظمات األعمال الخاصة واألىمية والحكومية تواجو

عممية التخطيط االستراتيجي عقبات اساسية  ،تؤثر سمبا عمى ممارسة

التخطيط االستراتيجي بنجاح وفاعمية  ،ومن تمك العقبات وجود بيئة داخمية

تتسم بروح الممانعة والتعقيد  ،ويتجمى ذلك فى الثقافة المينية المتوارثة لعقود

من الزمن و التي تتعامل مع التغيير بمخاوف غير مبررة  ،وبالطبع فان

الممانعة لتقبل فمسفة التخطيط االستراتيجي يسندىا فى ذلك طبيعة اليياكل

المؤسسية والعالقات التنظيمية والسياسات السائدة  ،بجانب وجود تجارب

سابقة لعمميات تخطيط استراتيج ي او خطط إستراتيجية فشمت في الوصول
إلى غاياتيا المرسومة  ،كل ذلك مثل عقبة كؤؤد تكسرت أماميا اتصال
الداعين الى تبنى فمسفة وثقافة التخطيط االستراتيجي.


مفهوم التحميل االستراتيجي:

ىنالك نماذج وتقنيات وأدوات عديدة لممارسة عممية التحميل والتوصيف

االستراتيجي لقضية محددة  .وألغراض الورقة البحثية سوف ترد اإلشارة إلى
نموذجين لمتحميل االستراتيجي ىما :نموذج التحميل االستراتيجي الرباعي او

مصفوفة سوات أو

 ، SWOT ANALYSISواكتسب النموذج صفة

الرباعي داللة عمى مكوناتو األربعة ،والذي طوره في ستينات القرن العشرين

ىو المفكر البرت ىامفرى  ،وفكرة النموذج ىى تحميل عناصر البيئة الداخمية
21

 -عثمان احمد طو ،

"محاضرات في كورس التخطيط االستراتيجي

" ،جامعة الزعيم

األزىري ،كمية العموم السياسية والدراسات اإلستراتيجية  ،العام الدراسي 2000-1999م .

111

مجلة جامعة السالم  -العدد الخامس  -ديسمبر 2017م
لممنظمة او القضية المعينة  ،وعناصر البيئة الداخمية تصنف الى عناصر

قوة

 Strengthوعناصر ضعف  ، Weaknessبجانب تحميل عناصر

البيئة الخارجية والتى تصنف الى عناصر الفرص

Opportunities

وعناصر الميددات )22(. Threatens

أما النموذج الثانى ىو نموذج التحميل السباعى والمعروف اختصا ار

ب  ، SIM PESTحيث يشير كل حرف من الحروف االنجميزية إلى بعد
أو عنصر أو متغير تحميمي  ،يتم تفكيكو الى عناصره األولية بقصد إدراك

الصورة الكمية لمقضية أو المشكمة المدروسة  ،وعممية التحميل االستراتيجي

تتم وفقا لتقنيات ومنيجيات متداخمة ومتكاممة  .واألبعاد السبعة لمنموذج ىى:

البعد االجتماعي والثقافي)23( Social / Culture .

البعد اإلعالمي واالتصالى Information /Media.
البعد العسكري والشرطي واالستخبارىMilitary / Police/Intelligence .

البعد السياسي /العالقات الدوليةPolitical / International Relation .

البعد االقتصادى  /والبيئىEconomic /Environment .

البعد العممى Scientific.

البعد التكنولوجي Technology .

*مفهوم التفكير االستراتيجى:
تتعدد التصورات الساعية إلى تعريف وتوصيف مفيوم التفكير

االستراتيجي  ،بتعدد مداخل ومنظورات االقتراب والتناول لممفيوم  .ولقد
22

– عثمان احمد طو  ،المصدر السابق .

23

– محمد حسين أبو صالح " ،التخطيط االستراتيجي القومي " ،الزيتونة لمطباعة  ،الخرطوم ،

الطبعة العاشرة  ، 2014 ،ص . 104
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حاول  Liedtkaتحديد خصائص لمتفكير االستراتيجي اجمميا فى خمسة
خاصية ىى :أن التفكير االستراتيجي يتطمب التركيز عمى األبعاد الكمية
لمقضية أو الظاىرة المدروسة  ،ويتأتى ذلك من خالل انظمة متنوعة ،

والخاصية الثانية ىى :أن التفكير االستراتيجي يركز تماما عمى اليدف
واالتجاه – المسار المحدد  ،وأحيانا يستغرق الوصول لميدف زمنا اطول مما
ىو مرسوم لو فيمزم التمسك بأمل تحقيق اليدف )24(.

والخاصية الثالثة لمتفكير االستراتيجي ىى :ان التفكير االستراتيجي

يشجع عمى الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل  ،باعتباره عممية

ديناميكية تستند عمى عدة تقنيات ادائية مثل :بناء السيناريو وتحميل

الفجوات بعد تحديدىا و اجراء المقارنات ودراسة الحاالت  .والخاصية الرابعة
لمتفكير االستراتيجى مبنى عمى تأسيس الفرضيات العممية  ،وىذه السمة

تربط التفكير االستراتيجى بالمنيج العممى إلنتاج وتاسيس فرضيات جديدة

واختبارىا وىى عممية دائرية ال تنتيى .

والتفكير االستراتيجي ىو تفكير إبداعي وانتقادى وتحميمي  ،ويتم لك من

خالل تقنيات عديدة مثل توجيو األسئمة "ماذا -اذا "او"ماذا – لو " ،والتمييز
بين ما ىو معموم وما ىو غير معموم وما ىو مجرد فرضيات  ،ما ىى

المعارف الجديدة التى تغير المعتقدات المترسخة ؟ .والخاصية الخامسة
لمتفكير االستراتيجي ىى :المقدرة الذاتية لمفرد عمى التكيف مع المتغيرات
.Jeanne

)Strategic Management Journal, 11, 337-351, (1990

24

, -

" M.Liedtka, "Strategic Thinking: Can it be Taught
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السريعة والتمسك بأىدافو وتبنى وصنع البدائل الممكنة فى ظل المتغيرات

المتسارعة من خالل عمميات المقارنة والتشارك.

الجزء الثانى :تحميل الحالة الراهنة لجهود مكافحة المخدرات فى السودان:
يتضمن المبحث تناول محددات الحالة الراىنة لمكافحة المخدرات في
السودان  ،وياتى ذلك اتساقا مع ما ورد فى المبحث األول

"اإلطار النظري

والمفاىيمي " ،ويستند التحميل لمحالة الراىنة عمى عدة أدوات ومداخل
ومنظورات  ،ويأتي تناوليا بشكل يتسم بالتداخل والتكامل  ،ومن تمك

األدوات أداة التحميل الرباعى  SWOT ANALSISوأداة SIM PEST
 ANALYSISبجانب مداخل أخرى .

* التحميل الرباعى لجهود المكافحة في السودان:
كما سمفت اإلشارة إلى التحميل الرباعي في المبحث األول بأنو يتألف

من أربعة مكونات ىى :عناصر البيئة الداخمية وتشمل عناصر القوة

وعناصر الضعف  ،و عناصر البيئة الخارجية فتشمل عناصر الفرص

وعناصر الميددات او المخاطر .وأدناه يتم تحميل البيئة الداخمية

القوة والضعف "ثم البيئة الخارجية "عناصر الفرص والميددات ".

"عناصر

* عناصر القوة فى جهود مكافحة المخدرات فى السودان:
تتمثل عناصر القوة فى جيود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية فى:
-

.2010
-

وجود قانون المخدرات والمؤثرات العقمية الصادر فى عام .1994

وجود قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب الصادر فى يناير

وجود إدارة عامة لمكافحة المخدرات "شرطة مكافحة المخدرات عبر

عدة منافذ برية وبحرية وجوية ".
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-

.2010

وجود وحدة التحريات المالية ولجنتيا اإلدارية المنشاة بموجب قانون

-

وجود وعى وادراك معتبر بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقمية فى

-

وجود قناعة وادراك سياسي بمخاطر المخدرات من قبل مؤسسة الدولة

-

وجود رغبة متصاعدة في أوساط القطاع الحكومى و جزء من القطاع

أوساط المجتمع .

الرسمية بكل فروعيا التنفيذية والتشريعية والقضائية واإلعالمية .

الخاص وجزء من منظمات المجتمع المدني لمتصدي بكفاءة وفعالية لمكافحة

المخدرات والمؤثرات العقمية فى السودان .

* عناصر الضعف فى جهود مكافحة المخدرات فى السودان:
 انتشار النزاعات المسمحة فى دار فور والمناطق االخرى يحد من جيودالمكافحة فى تمك المناطق.

 ا تساع الرقعة الجغرافية لمبالد يتطمب توفير عدد كافى من عناصر شرطةالمكافحة  ،ذوى تدريب متقدم وبمعينات عمل ممتازة .

 ندرة المعامل والمختبرات الخاصة بفحص عينات المخدرات والمؤثراتالعقمية خصوصا فى الواليات والمحميات واإلداريات .

 ندرة المراكز المتخصصة فى عالج حاالت اإلدمان فى العاصمةوالواليات – .عدم وجود إستراتيجية مستدامة لمتوعية واإلرشاد عن مخاطر
المخدرات و المؤثرات العقمية .

 انتشار معدالت الفقر والبطالة النزوح والمجوء والتفكك األسرى . ضعف التنسيق بين تدابير االشتمال والدمج االجتماعي والتدابيرالقانونية لممكافحة المتكاممة .
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 ندرة الموارد المالية والفنية والعينية المخصصة لمكافحة المخدراتوالمؤثرات العقمية فى العاصمة والواليات .

ضعف مساىمة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فى جيودوأنشطة المكافحة.
 االفتقار الى قاعدة بيانات مكتممة ومحدثة بشكل دوري  ،عمى أساسالقطاعات االجتماعية والمناطق الجغرافية واألطر المينية والمؤسسية فى

العاصمة والواليات )25(.

*الفرص الحالية والكامنة لجهود المكافحة فى السودان:

 تقوية اطر التنسيق بين الجيود القانونية واالجتماعية والصحية واإلعالميةواالقتصادية عمى المستوى األفقي والرأسي مع المحيط اإلقميمي والدولي وفى

العاصمة والواليات .

 إدماج جيود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية مع جيود خفض الفقرعمى المستوى الكمى والقطاعي الداخمي والخارجي .

 توسيع أنشطة وجيود وحدة التحريات المالية بالبنك المركزي إلى البيئةاإلقميمية والدولية ومع الواليات األخرى ،وذلك لمحاصرة أنشطة غسل

األموال وتمويل اإلرىاب )26(.
25

– عادل العاجب يعقوب ،

"حقوق اإلنسان وحماية المجتمع من المخدرات

" ،صحيفة

األحداث  ،العدد  ، 1263الخرطوم  8 ،أغسطس .2011
26

– نصر الدين سميمان ىرون " ،الجيود السودانية لمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرىاب "،

بنك السودان المركزي – فرع األبيض  ،ندوة متخصصة  ،قاعة جامعة القران الكريم
األبيض  ،أغسطس . 2009
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 االستفادة القصوى من العون الفني والمالي الناتج من التعاون اإلقميميوالدولي .

 االنخراط فى المبادرات اإلقميمية والدولية ذات الصمة بمكافحة المخدراتوالفساد واإلرىاب وغسل األموال والجريمة المنظمة .
 ابتدار مشروع شراكة موسعة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمعالمدني والحكومة لصياغة إستراتيجية وطنية متكاممة لمكافحة المخدرات

والمؤثرات العقمية فى البالد .

 -ابتدار مشروع قاعدة بيانات عن جيود مكافحة المخدرات والمؤثرات

العقمية ،تدار بأسموب غير مركزي فى العاصمة والواليات ومع المحيط

اإلقميمي والدولي  ،وتخضع لمتحديث الدوري .

* المهددات الحالية والكامنة لجهود المكافحة فى السودان:
 عدم االستقرار فى دول الجوار اإلقميمي فى المحيط العربي واإلفريقي،يمعب دو ار محوريا فى انتشار تجارة وتيريب المخدرات وتجارة السالح

وتنامى حاالت االشتباه فى جرائم غسل األموال وتمويل اإلرىاب.

 العقوبات االقتصادية المفروضة عمى البالد منذ تسعينات القرن العشرينأثرت سمبا عمى استقرار االقتصاد الكمى  ،مما انعكس سمبا عمى مؤشرات

األداء الفعمي الكمى ،مما أدى لزيادة معدالت البطالة والفقر وسط الفئات

الشابة من الجنسين.

 -الفشل في تسوية قضايا ما بعد استفتاء جنوب السودان فى عام

عرض االقتصاد الكمى إلى صدمة عنيفة كانت نتيجتيا ،ارتفاع معدل

،2011

التضخم وانخفاض قيمة العممة الوطنية وتزايد عبء الدين الخارجي ،مما اثر
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سمبا عمى قدرة الحكومة لتوفير موارد مالية كافية ألنشطة وبرامج مكافحة

المخدرات والمؤثرات العقمية )27(.

 -ضعف وتيرة التشبيك والتشارك مع المنظمات اإلقميمية والدولية ذات

الصمة بجيود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية مثل :مكتب األمم المتحدة
المعنى بالمخدرات والجريمة ولجنة المخدرات باألمم المتحدة ومجموعة العمل
المالي لمشرق األوسط وشمال أفريقيا ،والكيانات األخرى فى شرق وغرب

وجنوب ووسط أفريقيا المعنية بالمخدرات .

 صعوبة السيطرة الكاممة عمى الحدود المترامية مع دول الجوار  ،وخاصةفي حاالت عدم االستقرار الداخمي فى تمك الدول .مثل :الحالة فى ليبيا
وأفريقيا الوسطى ومصر وجنوب السودان وتشاد .

 صعوبة الوفاء بمعايير ومؤشرات األداء الفعمي االيجابي الصادرة منمنظمات إقميمية أو دول معينة  ،لمكافحة جرائم غسل األموال وتمويل

اإلرىاب والجريمة المنظمة العابرة لمحدود قد يعرض الجيود الوطنية لممكافحة
لمتراجع  ،ومثال ذلك إجراءات و ازرة الداخمية السعودية بشان التحويالت

المالية الصادرة إلى مصارف السودان )28( .

27

– عمر عبداهلل جمعة " ،التحديات الحرجة والسائدة لالمن االنسانى وبناء السالم

بحثية منشورة  ،مجمة التنوير المعرفى  ،العدد  ، 13الخرطوم  ،ديسمبر . 2012
28

– التجانى الطيب ابراىيم  ،اآلثار السالبة لقرار المصارف السعودية واالروبية لوقف

تحويالتيا لمسودان " ،موقع شبكة الجزيرة نت /2 ،مارس . 2014
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* تحميل الحالة الراهنة لمكافحة المخدرات فى السودان بواسطة
نموذجSIM PEST:
ىذا النموذج أو األداة ينصرف إلى تناول سبعة أبعاد جوىرية  ،تمثل

محددات رئيسية لمحراك المصوب نحو مكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية
فى السودان  .وتمك األبعاد ال يمكن االدعاء والزعم بأنيا تستقر عمى حالة
واحدة لفترة زمنية طويمة  ،وانما الثابت فييا ىو التغير المستمر مما يحتم

عمى مصممي جيود وأنشطة المكافحة الداخمية والخارجية امتالك ناصية

التكيف واالستجابة السريعة لممتغيرات  ،حتى يتسنى ليا السيطرة واإلمساك

باألىداف اإلستراتيجية المرتجى تحقيقيا فى ظل بيئة محمية واقميمية ودولية

سمتيا الرئيسية ىى التغير  .وأدناه استعراض لتمك األبعاد:

األبعاد االجتماعية والثقافية –SOCIAL & CULTURE

بالنظر إلى تأثير األبعاد االجتماعية والثقافية فى نجاح أو فشل

الجيود واألنشطة المصممة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية  ،يستمزم
ذلك توصيف وتحميل وتفسير دور اليياكل والبنى االجتماعية ودور

المحموالت الثقافية السائدة في المجتمع  ،وأثرىا عمى قبول أو رفض التعاطي

لممخدرات وترويجيا ،وال توجد أحكام جاىزة لدمغ ثقافات معينة أو جماعات
معينة بأنيا األكثر أو األقل تسامحا حيال تعاطي المخدرات أو مكافحتيا،
وانما ىناك ظروف وعوامل ومالبسات معينة تحيط بثقافة معينة وجماعة
معينة تجعميا أكثر أو اقل اقترابا أو ابتعادا من تعاطي المخدرات أو

مكافحتيا مثل" :حاالت التفكك األسرى والتشرد والنزوح والبطالة والفقر
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والمجوء " ( ، )29وعميو تمعب المحددات االجتماعية والثقافية دو ار حاسما في

مكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية  ،في حال تم معالجة الظروف والعوامل
والمالبسات التى تجعل تعاطي المخدرات شيئا مقبوال من ناحية اجتماعية

وثقافية .

*وسائط االعالم واالتصالINFORMATION/ MEDIA :
وسائط اإلعالم واالتصال المختمفة "مسموعة  ،مقروءة  ،مرئية  ،رمزية

"تمعب دو ار حاسما فى جعل من يتعرضون لمضمون رسالتيا  ،مدافعين عن
مكافحة المخدرات أو متعاطين لممخدرات  ،ويتوقف ذلك عمى طبيعة

مضمون الرسالة اإلعالمية واالتصالية بجانب عوامل أخرى محفزة لالبتعاد

أو االقتراب من تعاطي أو مكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية  )30 (.وعميو
تمثل وسائط اإلعالم واالتصال أرضية أساسية لمكافحة المخدرات ،

ويستدعى ذلك وجود إستراتيجية متوافق عمى مضمون رسالتيا  ،وقابمة

لمتحديث والتطوير ويراعى ضرورة توصيميا لمن تستيدفو فى توقيت مالئم

وباقل كمفة.

البعد العسكري والشرطي واالستخبارى:

MILITARY,POLICE, INTELLIGENCE
تمعب القوى األمنية بفروعيا المختمفة سواء كانت القوات المسمحة
وقوات الشرطة واالستخبارات دو ار محوريا فى مكافحة المخدرات والمؤثرات

العقمية  .ويتوقف ذلك عمى عدة معايير ومؤشرات مثل :نوعية االختصاص
29

 -سمير عبد الغنى،

"التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية والسالئف

الكيميائية " ،دار الكتب القانونية  ،مصر ،المحمة الكبرى ،2011 ،ص .57
30

– سمير عبدالغنى ،المصدر السابق ،ص .59
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الميني والمؤسسي ألية فرع من فروع القوى األمنية  ،بجانب طبيعة التدريب

والقدرات واإلمكانيات المتاحة  ،وعمى طبيعة أساليب القيادة والسيطرة

واالتصال واالنفتاح االستراتيجي  ،وعمى طبيعة التنظيم وأنظمة التسميح

المعتمدة  ،وعمى طبيعة استراتيجيات التوجيو والتعبئة السائدة لدى أي من
فروع القوى األمنية  ،وعمى طبيعة توفر المعدات واآلليات واألجيزة الالزمة
ألداء ميام المكافحة بريا وبحريا وجويا فى سياق تعاوني داخمي وخارجي

"أفقي ورأسي ")31(.

وعمميا تمعب قوات الشرطة

"شرطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية

"الدور األساسي فى أنشطة المكافحة  ،وتعاونيا القوى األمنية األخرى عند
الطمب .ولكي تؤدى قوات الشرطة دورىا كامال ىى بالتأكيد بحاجة إلى

التممى والتمعن فى المعايير والمؤشرات السابقة  .أيضا ىى بحاجة إلى

تكامل ادوار الجيات األخرى مثل :التدابير الصحية الوقائية والعالجية
والتدابير االجتماعية والتدابير االقتصادية والتدابير االتصالية وتدابير

العالقات الخارجية.


البعد السياسي والعالقات الدولية:

Political / International Relation

البيئة السياسية الداخمية ألي نظام سياسي وما تتضمنو من

متغيرات ،وطبيعة إدراك المجتمع الدولي بوحداتو وفاعمياتو الرسمية وغير
الرسمية لمتغيرات تمك البيئة  ،تشكل عالمة فارقة ومفصمية فى طبيعة عالقة

ذلك النظام مع األنظمة األخرى السائدة في النسق الدولي المحدد  .وعطفا
31

– مجمس األمن الدولي  ،األمم المتحدة  ،بيان من رئيس المجمس  ،جمسة رقم

بتاريخ  18ديسمبر  ، 2013البند المعنون ب"السالم واألمن في أفريقيا ".
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عمى طبيعة النظام السياسي السوداني وعالقاتو باألسرة الدولية  ،تتجمى

حصيمة ومردود تمك العالقات فى صور متعددة مثل :ضعف التعاون مع
السودان لمعالجة متاخرات ديونو الخارجية التى ظمت تتراكم منذ العام 1978

وحتى اآلن والتى بمغت حتى مارس

 2014حوالي  46مميار دوالر )32 (،

وتمثل فوائد الدين حوالي ثمثى ذلك المبمغ .ايضا حرمان السودان لالستفادة

من القروض والمنح الجديدة خصوصا من مؤسستي بريتون وودز "الصندوق

والبنك" ،بجانب عددية الق اررات الصادرة بحق السودان من قبل مجمس األمن
الدولي وبعضيا تحت الفصل السابع  .وعميو تمثل العالقات الدولية رافدا

حيويا الغناء جيود وأنشطة وبرامج المكافحة عمى صعد مختمفة سواء كانت

معونات فنية أو مالية أو عينية  ،وفتور عالقات السودان الخارجية مع بعض
الالعبين فى المسرح الدولي واإلقميمي ،يتيح لمسودان فرص أخرى يمكنو

االستفادة منيا وخصوصا في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية.

االبعد االقتصادي والبيئىEconomic / Environment :

يمثل البعد االقتصادي والبيئى حجر الزاوية في مكافحة المخدرات

تحديدا  ،خاصة بالنسبة لممخدرات النباتية

"ذات األصل النباتي "مثل

الحشيش واألفيون والكوكا  .وىنا تبرز فكرة ظمت مطروقة كثي ار أال وىى

فكرة الزراعة البديمة لزراعة المخدرات  ،ولكنيا لم تر النور إال ناد ار فى بعض

دول العالم  .فى البعد االقتصادي تتجمى المحركات التحتية الستمرار تجارة
32

– فائزة محمد عوض  ،اإلدارة العامة لمسياسات والبحوث والتخطيط  ،و ازرة المالية واالقتصاد

الوطني" ،ورشة عمل :إستراتيجية خفض الفقر في السودان " ،األبيض  ،قاعة محمية شيكان ،
ابريل . 2014
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وانتاج وتيريب وتعاطى المخدرات  ،والقاسم المشترك بين ىذه العمميات ىو

العائدات المالية العالية لتجارة المخدرات واوىام النشوة المتوىمة لممتعاطين .
وتمعب المخدرات ذات األصل النباتى دو ار جوىريا فى التعدى عمى التوازن

االيكولوجى فى مناطق الزراعة  )33 (.وتتجمى صعوبة المكافحة فى سياق
النيم المتطاول لألرباح ولحاالت النشوة المتوىمة التى تترافق مع ظروف

النزاع المسمح والتدمير البيئى لمغطاء النباتى واألراضي وموارد المياه  ،ومن

ىنا تبرز وجاىة األطروحة المنادية بمبدأ المكافحة المتكاممة لممخدرات

والمؤثرات العقمية فى السودان.


التطور العممى والتكنولوجيScientific / Technology :

يمعب التطور العممي والتكنولوجي دو ار محوريا فى النجاح او الفشل فى

مكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية  ،النو ببساطة عند اشتداد الرقابة عمى
المخدرات النباتية ظيرت إلى الوجود المؤثرات العقمية المخمقة كيميائيا ،

وبالنظر إلى الفارق الزمنى بين حظر المخدرات النباتية والمخدرات غير

النباتية فى السودان كان الفرق حوالى سبعين سنة ( ،)34تمتد الفترة بين قانون

الحشيش واألفيون فى عام  1924وقانون المخدرات والمؤثرات العقمية فى

عام  ، 1994إن طول الفترة الزمنية بين القانونين ال يوحى أن المخدرات

غير النباتية كانت مصرح بيا وغير محظورة  ،ألنو حينيا وحتى اآلن ىناك

جدل بان المؤثرات العقمية فى األصل ىى عقاقير صيدالنية لعالج بعض
33

– إبراىيم جمعة محمد " ،األثر االجتماعي واالقتصادي لتجارة المخدرات بالتطبيق عمى والية

34

– إبراىيم جمعة محمد  ،مصدر سبق ذكره .

شمال كردفان" ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة كردفان  ،أغسطس .2012
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األمراض  ،ولكن سوء استخداميا قاد الجيات المعنية إلى حظرىا لغير

األغراض المخصصة ليا .

إن التطور العممي والتقني يمكن أن يمعب دو ار حاسما فى مكافحة

المخدرات والمؤثرات العقمية من خالل التوجيو السميم لنتائج البحوث العممية
والتقنية  ،فى المؤسسات البحثية والعممية وحسب قانون  1994ىى الجيات
المخولة بامتالك عينات من المخدرات والمؤثرات العقمية لألغراض العممية
والبحثية  ،ويجسد ذلك اقتناعا بدور التطور العممي والتقني في مكافحة

المخدرات والمؤثرات العقمية  )35 (.الن من توكل إليو ميمة المكافحة يمزمو
ان يعرف ماذا يكافح سواء مخدر نباتي أو غير نباتي.

فيما سبق تم تحميل الحالة الراىنة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية

فى السودان  ،من خالل اداتى التحميل الرباعى والتحميل السباعى فالتحميل
الرباعى تضمن عناصر الييئة الداخمية

"عناصر القوة وعناصر الضعف

"وتضمن أيضا عناصر البيئة الخارجية "عناصر الفرص الحالية والكامنة

وعناصر الميددات الحالية والكامنة " .بينما التحميل السباعى تناول االبعاد

التالية :البعد االجتماعى والثقافى  ،والبعد اإلعالمي واالتصالي  ،والبعد

العسكري والشرطي واالستخبارى  ،والبعد السياسي والعالقات الدولية  ،والبعد

االقتصادي والبيئي ،والبعد ين العممى والتكنولوجي  .ىنالك ادوات تحميمية
عديدة يمكن استخداميا والتوصل عبرىا لتشخيص الحالة الراىنة لجيود

مكافحة المخدرات فى السودان  ،مما يعنى انو ليس ىناك اداة وحيدة تصمح

35

– مكتب االمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة " ،توجييات من اجل تنفيذ نظام الدارة

الجودة فى مختبرات تحميل المخدرات " ،االمم المتحدة  ،نيويورك . 2009 ،
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لجميع الحاالت  ،وانما الثابت ىو تعددية ادوات التحميل بقصد اإلحاطة

المتكاممة بالموضوع المبحوث قدر المستطاع .

الجزء الثالث :اإلستراتيجية المقترحة لمكافحة المخدرات فى السودان:
انطالقا من اإلطار النظري والمفاىيمي فى المبحث األول لمورقة ،
واستنادا عمى تحميل الحالة الراىنة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية فى

السودان فى المبحث الثاني  ،ادناه سوف يرد استعراض المحددات والعناصر

الرئيسية لإلستراتيجية المقترحة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية فى

السودان .

تفترض ىذه االستراتيجية المقترحة انو قد حدث توافق بين المؤسسات

الرسمسة وغير الرسمية بشان الرؤية والرسالة والغايات واالىداف والقيم العميا
الجوىرية  ،بجانب توصيف لعناصر البيئة الداخمية وعناصر البيئة الخارجبة

 ،ومن ثم استعراض لمبدائل االستراتيجية الممكنة والمتاحة من واقع التوصيف
والتحميل  ،بجانب مكونات الصياغة والتنفيذ والمتابعة والتقييم والتقويم .



الغايات العامة واالهداف وآليات التنفيذ:

تتضمن ىذه االستراتيجية غايات عامة  ،ولكل منيا اىداف خاصة وآليات
لمتنفيذ وىذه الغايات ىى)36( :

الغاية األولى :تحديد أنواع التعاطي فى السودان وخصائصو وأسبابو .
الغاية الثانية  :تجميع ودراسة االنظمة واالتفاقيات والق اررات ذات الصمة
بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية .
36

 -مكتب االمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة  ،فيينا " ،تطبيق استراتيجيات من نظير

الى نظير فى الوقاية من تعاطى المخدرات " ، 2003 ،ص . 27
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الغاية الثالثة :تطوير الخطط الوقائية .
الغاية الرابعة :تطوير الخطط والبرامج العالجية الحالية .
الغاية الخامسة  :تفعيل وتطوير خطط وبرامج التاىيل واعادة الدمج
واالشتمال االجتماعى .

الغاية السادسة  :تطوير وتفعيل التعاون الثنائى واالقميمى والدولى لمكافحة
المخدرات .

الغاية السابعة :تطوير وسائل المكافحة .
اهداف الغاية االولى:



 -1دراسة اسباب التعاطى فى المجتمع السودانى .

 -2ودراسة اىم خصائص المتعاطين االجتماعية والنفسية والشخصية .

 -3دراسة انواع المخدرات والمؤثرات العقمية المنتشرة فى المجتمع والمتغيرات
فيو.

*آليات التنفيذ:

 -1دراسة اسباب التعاطى فى المجتمع وتصنيف تمك االسباب بحسب
المناطق والفئات العمرية المختمفة .

 -2مع تحديد انواع المخدرات واثارىا وطرق تعاطييا ،لمتمكن من اتخاذ
التدابير الالزمة لخفض الطمب عمى المخدرات والوقاية منيا .

 -3إعاة إجراء الدراسة بصفة دورية لتشمل الريف والحضر والمؤسسات
التعميمية والخدمية العامة والخاصة )37(.

37

–

European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction,

.Luxembourg, 2013, P 23
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 -4فى اطار مدة زمنية تتراوح بين سنتين الى ثالثة سنوات  ،مع اصدار
تقرير عممى دورى متكامل .



اهداف الغاية الثانية:

 -1جمع االنظمة واالتفاقيات والق اررات ذات الصمة بمكافحة المخدرات
والمؤثرات العقمية كتاب رسمى يسمى انظمة مكافحة المخدرات والمؤثرات

العقمية فى السودان .

- 2

إعداد استبانة ترسل الى الجيات الحكومية والقطاع الخاص

ومنظمات المجتمع المدنى لجمع المقترحات والصعوبات التى تظير من
خالل ممارسة تطبيق االنظمة  ،لدراستيا وتحديثيا او اضافة مايمزم الييا .

*آلية التنفيذ:

 -1اعداد دليل تصنيفى لجميع المواد المخدرة يراعى التصنيف الدولى،

ليكون مرجعا لمقضاة ولجان التحقيق ورجال االمن والشرطة والمحامين  .يقوم

باعداده و ازرة الصحة والعدل والداخمية والجيات ذات الصمة االخرى )38( .

 -2بجانب اجراء تقييم دورى لتطبيق االنظمة واالتفاقيات والق اررات من قبل
وزراة العدل والصحة والجيات االخرى .

اهداف الغاية الثالثة:

 - 1تضمين مناىج التعميم العام والجامعى دروس وموضوعات عن اضرار
ومخاطر المخدرات والمؤثرات العقمية )39(.
– 38Secretary General of the United Nations,2009, message on World
AIDS
DAY
–http://
www.data.
Unaids.org
/pub/pressstatement/2009/20091201-SG-.
– 39Merlin Switzer, "Strategic Thinking in Fast Growing Organization
", Journal of Strategic Leadership,Vol, 1 1ss ., 1, 2008, pp .31-38.
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 -2بجانب الزام الجيات الحكومية المعنية بتصميم برامج توعوية وثقافية
عن اضرار المخدرات والمؤثرات العقمية بصفة دورية .

 -3ا شراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى  ،والقيام بالتوعية

باضرار المخدرات عن طريق وسائط االعالم واالتصال المختمفة  ،واالستفادة

من المحافل والمناسبات العامة لمتوعية باضرار المخدرات .

آلية التنفيذ:

 -1تقوم المجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بوضع خطة تفصيمية لموقاية
من المخدرات والمؤثرات العقمية تنفذىا سنويا  ،وتحدث بناء عمى نتائج

الدراسات واالبحاث بصفة دورية وتتابعيا الجيات الحكومية لتنفيذ ما يمييا .

 -2إعداد ادلة الوقاية من المخدرات لتكون مراجع لمجيات الحكومية
والخاصة واالىمية )40( .

 -3تعد و ازرة الداخمية بالتنسيق مع المجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وو ازرة

االعالم دليل مختصر لمضوابط العممية واالمنية لمبرامج والمشورات االعالمية
والدعائية واالعالنات المعدة لمتوعية باضرار المخدرات  ،ويطبع فى كتاب

خاص تستفيد منو الجيات المعنية .

*أهداف الغاية الرابعة:

 -1دراسة البرامج العالجية السابقة وتقويميا وتطويرىا .

 -2انشاء مؤسسات عالجية لممتعاطين والمدمنين فى مختمف واليات البالد
 ،والسماح لمقطاع الخاص بانشاء مؤسسات طبية لعالج حاالت االدمان

عمى المخدرات وتشجيع االستثمار فى ىذا المجال .
Michael Howard, "The Forgotten Dimensions of Strategy ",
- 40
Foreign Policy, 57 (1979), 976-86.
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 -3استصحاب االبعاد االجتماعية والثقافية الخاصة بالمجتمع ودمجيا فى
برامج العالج  ،ووضع اطار موحد لمتعميمات والموائح التى تحكم التقارير

الطبية لممتعاطين  ،سواء من حيث الشكل والمحتوى وتعامل االدارات

والييئات الحكومية االخرى معيا من ناحية السرية والخصوصية )41(.


آلية التنفيذ:

 - 1تقوم و ازرة الصحة بعمل تقويم داخمى عممى دقيق لكل مؤسساتيا
العالجية فى مجال االدمان عمى المخدرات والمؤثرات العقمية  ،لتحديد

النواقص والمشكالت  ،مع االستعانة بالمتخصصين فى المجال وتجرى

مطابقة التقويمين .

 - 2وضع دليل لممنشات العالجية لالدمان يشمل معمومات عن المنشاة

وموقعيا ووسائل االتصال بيا وكيفية الوصول الييا والخدمات المتوفرة بيا

وشروط القبول او التنويم فييا وغير ذلك وطباعتو وتوزيعو عمى الجيات

الحكومية والمدارس والجامعات وعموم الفئات المستيدفة وفى المناسبات
وغيرىا )42(.

 - 3التنسيق مع المجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لوضع التوجييات

الخاصة بالتعاون والتنسيق بين برامج الدعم الذاتى والرعاية الالحقة وبين

المؤسسات العالجية والسعى القرارىا وااللتزام بيا .
41

 -شارلز ىل وجاريث جونز " ،االدارة االستراتيجية – مدخل متكامل " ،تعريب ومراجعة ،

محمد سيد احمد عبد المتعال و اسماعيل عمى بسيونى  ،دار المريخ لمنشر بالقاىرة ،

2010

 ،ص .85 – 37
42

Lazarus K. Butler, "The Promise of the Six –Sigma"Managed

Healthcare Executive( October 2001)22-26.
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اهداف الغاية الخامسة:



- 1وضع برنامج تاىيمى عالجى نفسى موحد االىداف متنوع االساليب

وتنفيذه.

- 2وضع خطط وبرامج لمتاىيل واالشتمال االجتماعى لممتعافين وتفيذه )43(.
- 3إشراك القطاع الخاص والقطاع االىمى التطوعى فى تاىيل المدمنين
والمتعاطين المتعافين ودمجيم فى المجتمع.

آلية التنفيذ:

- 1وضع برنامج لتاىيل المتعافين فى المنشات العالجية  ،يحدد العممية
التاىيمية ومراحميا وانواع العالج فييا ووسائل تقويميا ومتابعتيا  ،ليكون

اإلطار العام موحدا فى كل المنشات العالجية فى البالد)44(.

- 2تقوم المجنة الوطنية لمكافحة المخدرات باستكمال كل ما يتعمق ببرامج
الدعم الذاتى والرعاية الالحقة لممتعافين .

- 3إنشاء مراكز لمتاىيل االجتماعى بعد دراسة تجرييا و ازرتى الصحة

والشئون االجتماعية.


أهداف الغاية السادسة:

- 1تبادل المعمومات والخبرات فى شان مصادر المخدرات والمؤثرات العقمية.
- 2تعزيز أساليب االتصال بين دول الجوار لإلسيام فى قمع حركة االتجار
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية .
43

the Quest for Quality ", Hospital s and Health Networks(December
2001) 41- 44. D .Scalise, " Six Sigma,
44

 -شارلز ىل و جارديث جونز " ،اإلدارة اإلستراتيجية :مدخل متكامل " ،مصدر سبق ذكره

 ،ص . 910
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- 3بمور إستراتيجية لمتعاون الدولى  ،لتسيم بفاعمية فى مكافحة المخدرات
عمى جميع األصعدة .

- 4تبادل المعمومات والخبرات بشان المروجين والميربين وشبكات االتجار
بالمخدرات.

- 5االستفادة من المعاىدات واالتفاقيات الثنائية واإلقميمية والدولية  ،والسعي
لتجديدىا وتطويرىا بما يساىم في تضييق الخناق عمى حركة تيريب

المخدرات عبر الحدود.

آلية التنفيذ:

- 1تجريم تعاطى المخدرات والمؤثرات العقمية وترويجيا وتيريبيا  ،واعتبار
مكافحتيا عنص ار من عناصر السياسة الخارجية السودانية .

- 2التعاون الوثيق مع المنظمات اإلقميمية والدولية فى جيودىا العممية
واألمنية والدبموماسية والتشريعية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية .

- 3تعزيز التعاون األمني مع بعض الدول عبر مكاتب متخصصة لموقاية
من المخدرات قبل دخوليا الحدود السودانية )45( .

- 4التدريب التعاونى ورفع كفاءة القائمين عمى تنفيذ خطط المكافحة داخل

وخارج البالد.

- 5تطوير التشريعات واألنظمة لمتعرف عمى شبكات تيريب المخدرات
وترويجيا  ،ولتسييل القبض عمى أفرادىا ومحاكمتيم .

45

– عمر عبداهلل جمعة " ،العالقات السودانية بجميورية افريقيا الوسطى :التحديات والخيارات

فيما بعد انفصال جنوب السودان " ،ورقة بحثية  ،المؤتمر السنوى الثالث لمجمعية السودانية
لمعموم السياسية  ،الخرطوم  ،قاعة الصداقة  ،يونيو . 2012
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أهداف الغاية السابعة:
- 1دراسة إنشاء معيد لمتدريب والبحوث فى مجال مكافحة المخدرات

والمؤثرات العقمية .

- 2دراسة خطة عممية لتشبيك جيود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية
وغسل األموال تمويل اإلرىاب .

- 3وضع خطة لمزراعة البديمة لممخدرات النباتية فى مناطق زراعتيا

التقميدية  ،واالستفادة من نتائج التعاون الثنائى واإلقميمي والدولي فى ذلك .

- 4تحديد المناطق والمدن والواليات والمراكز التى تزداد فييا عمميات

تيريب المخدرات  ،والتى تزداد فييا عمميات الترويج  ،وكذلك التى ينتشر

فييا استزراع المخدرات  ،وان ذلك بصفة دورية .

آلية التنفيذ:

 -1إن تطور و ازرة الداخمية خططيا األمنية فى الرقابة والمتابعة ،والتنسيق مع
كل الجيات األخرى التى يمكن ان منفذا لتيريب المخدرات والمؤثرات العقمية

مثل" :انشاء غرفة عمميات مشتركة مع كل الجيات".

 -2وضع خطة متابعة لكل الوسائل المتاحة لتيريب المخدرات  ،مثل البريد
والموانئ والمطارات وغيرىا ،عبر التنسيق مع ىذه الجيات لتوعيتيا وتدريبيا

ورفع كفاءتيا لكشف الميربين عبرىا .

 – 3وضع الخطط لحماية أفرادىا والمتعاونين والمخبرين والشيود وضمان
سالمتيم .

 -4وضع خطة شاممة لكل أساليب المتابعة والرقابة الخاصة بالتحريات

المالية "غسل األموال وتمويل اإلرىاب " ،بحيث تشمل تدريب الكوادر فى

القطاع األمني والمصرفي و الصحي واالجتماعي واإلعالمي واالقتصادي .
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مقومات تنفيذ اإلستراتيجية:

إن األساس فى تفعيل أي إستراتيجية ىو توفير مقومات تنفيذىا التى
تعنى تييئة كل األسباب الالزمة التى تيسر تنفيذىا بحسب مراحميا وأىدافيا
وخططيا المحددة  .ومقومات تنفيذ ىذه اإلستراتيجية تتضمن مايمى:

أوال :البنية المؤسسية واإلدارية:
ان تقوم المجنة الوطنية لمكافحة المخدرات باإلشراف عمى تنفيذ ىذه
اإلستراتيجية من خالل ما يمى:
- 1وضع االستراتيجيات المستقبمية .
- 2التعاون مع و ازرة الداخمية والصحة والعدل والرعاية االجتماعية والجيات
األخرى داخميا وخارجيا .
- 3وضع الخطط التدريبية لمكوادر في المجال الوقائي والعالجي  ،والدعم
الذاتي والرعاية الالحقة لمجيات المعنية بيذه المجاالت .
ثانيا :التقويم والمتابعة:
أن تقوم المجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بوضع نماذج تعبئيا سنويا كل
الجيات المعنية بتنفيذ ىذه اإلستراتيجية ،وتجمعيا وتحوسبيا لتحميميا
وقراءتيا من خالل غايات وأىداف ىذه اإلستراتيجية بشكل دوري .

ثالثا :الميزانية:
- 1توفر كل جية ما يخصيا من ميزانيتيا  ،بما يدعم قياميا بالمتطمبات
المنوطة بيا فى ىذه اإلستراتيجية.
- 2تشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني واألىمي لدعم تنفيذ
ىذه اإلستراتيجية  ،ويتاتى ذلك من خالل إشراك ىذه القطاعات فى كل
مراحل تشكيل وصياغة وتنفيذ ومتابعة الخطة اإلستراتيجية.
- 3االستفادة من حصيمة التعاون الثنائى واإلقميمي والدولي ،فى األبعاد
الفنية والمالية والعينية .
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الخاتمة:
فيما سبق تم استعراض إمكانية بناء إستراتيجية وطنية متكاممة

لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية فى السودان  ،وجاء ذلك من خالل

ثالثة مباحث  .تناول األول منيا اإلطار النظري والمفاىيمي لمورقة والذى
تضمن :مفيوم المخدرات ومفيوم المؤثرات العقمية  ،ومفيوم غسل األموال
وتمويل اإلرىاب والجريمة المنظمة  ،ومفيوم اإلستراتيجية والتخطيط
االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية والتفكير االستراتيجي .

بينما تناول المبحث الثانى تحميل الحالة الراىنة لمكافحة المخدرات فى

السودان  ِ،وجاء ذلك من خالل استخدام تقنيات التحميل االستراتيجي ن

والتى تمثمت فى نموذج التحميل الرباعي والذى يتألف من أربعة عناصر ىى:

متغيرات القوة والضعف فى البيئة الداخمية  ،ومتغيرات الفرص والميددات فى

البيئة الخارجية  .واألداة التحميمية األخرى ىى نموذج التحميل السباعي

المؤسس عمى سعة أبعاد ىى :البعد االجتماعي والثقافي ،والبعد اإلعالمي /
االتصالى ،والبعد السياسي  /العالقات الدولية ،والبعد االقتصادي /البيئي،

والبعد العسكري واالستخباري والشرطي ،والبعد العممي ،والبعد التكنولوجي.

أما المبحث الثالث فتناول العناصر األساسية لإلستراتيجية الوطنية

المقترحة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية فى البالد .والتى تضمنت

حزمة معينة من الغايات واألىداف واآلليات التنفيذية ،ومحددات التطبيق

العممي ،ومقومات الرقابة والمتابعة والتقييم والتقويم .ومما سبق يمكن االشارة
إلى الحيثيات التالية باعتبارىا النتائج التى تم التوصل الييا ،والتى تاتى
متسقة مع الفرضية األساسية لمورقة ومع اإلجابة عمى تساؤالت الورقة،
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ومتسقة أيضا مع توصيف وتحميل وتفسير األسباب الجوىرية والعارضة

لتدنى أداء السياسات واالستراتيجيات السابقة وىى:

 -إن عدم التوافق عمى إستراتيجية وطنية موحدة ومتكاممة قطاعيا ومناطقيا،

تستند عمى مؤشرات أداء "كمية  ،نوعية وظرفية "متفق عمييا قد ادى ذلك
إلى تبعثر الجيود و الموارد واألنشطة الرامية إلى مكافحة المخدرات

والمؤثرات العقمية فى البالد.

 -إن ضعف التنسيق الفعال بين القطاعات المينية ذات الصمة بمكافحة

المخدرات "القطاع الصحي والقطاع المالي والقطاع االجتماعي والقطاع

القانوني واإلعالمي " ،أدى إلى زيادة وتيرة انتشار المخدرات والمؤثرات

العقمية فى المجتمع .

 -ان التدابير القانونية العقابية الصارمة المبنية عمى قانون عام ، 1994

بحاجة الى التكامل مع التدابير األخرى  ،حتى يحدث التوازن المطموب بين

جيود خفض الطمب عمى المخدرات وجيود خفض العرض من المخدرات.
 -ان حجم المسئوليات والميام الممقاة عمى عاتق اإلدارة العامة لمكافحة

المخدرات والمؤثرات العقمية  ،ال يتناسب مع حجم ىيكميا التنظيمي الحالي

من حيث عدد الكوادر البشرية والميزانيات المالية ومستوى التدريب واليات
ومعدات العمل "وفرة المعامل والمختبرات ".

 -إن النزاع المسمح الداخمي فى "دارفور  ،جنوب كردفان  ،والنيل األزرق

"وعدم االستقرار فى دول الجوار فى المحيط العربي واألفريقي  ،اثر سمبا
عمى زيادة وتيرة انتشار المخدرات والمؤثرات العقمية فى البالد.
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 -ان عدم االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي  ،الذى ترافق مع

زيادة معدالت اليجرة الوافدة وزيادة معدالت الفقر  ،ساعد فى خمق اوضاع
مؤاتية لتفشى المخدرات والجرائم المرتبطة بيا .

 -ان عدم االستقرار المزمن فى دول الجوار اإلقميمي العربي واألفريقي ،

وفتور عالقات السودان مع مؤسسات التمويل الدولية اثر سمبا عمى مدى
استفادة البالد من العون الفني والمنح التى تساعد فى مجال مكافحة

المخدرات .

واستنادا عمى ما سبق فقد توصمت الورقة البحثية الى التوصيات التالية:
 -تسريع وتيرة التوافق عمى إستراتيجية وطنية متكاممة  ،ذات مؤشرات

قياسية محددة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية فى السودان  ،عبر

تضمين واشتمال الجيود الحكومية وجيود القطاع الخاص وجيود المجتمع

المدني .

 -ابتدار صيغ تنسيق أكثر فعالية واستدامة بين القطاعات ذات الصمة

بجيود مكافحة المخدرات في سياق استراتيجيو متكاممة ومرنة وواقعية.
 -ابتداع صيغ تخصيص وتوزيع لمموارد والجيود واألنشطة  ،تتصف

بالتوازن والتخصصية لخفض الطمب عمى المخدرات ولخفض المعروض منيا

 ،بما فى ذلك إجراء تعديالت عمى بعض مواد قانون عام .1994

 -تعزيز دور اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات في المركز والواليات  ،من

حيث عدد الكوادر البشرية المدربة والميزانيات المالية والمعدات والخطط

المرنة "التفويض المؤسسي".

 -تحسين سبل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية في بيئات عدم االستقرار

المباشرة وغير المباشرة "بيئات النزاعات".
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 -تالفى اآلثار السالبة الناتجة عن اليجرات الوافدة وتزايد معدالت الفقر

الريفي والحضري  ،وانعكاساتيا عمى تزايد وتيرة انتشار المخدرات والجرائم
المرتبطة بيا.

 -التخطيط المبصر لالستفادة من التعاون اإلقميمي والدولي  ،لتعزيز

الجيود الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية بالبالد.
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