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قدمــــــــــة
املُ ِ
ال�سودان� ،أهمية كبرية ،ال �سيما بعد �إن � ْإح َتلت �أخبار ال َف�ساد املَايل و الإداري
تِك َت�سِ ب احلِ ماية اجلِ نائية لل ْأموال ال َعامة يف ُ
ال�صحف الرئي�سية ،و بعد �أن َتدنت َكفاءة ال َقوانِني و ال ْأجهِزة ال َعدلية املُخت�صة يف َردع املعتدين على املال العام ،و
َع َنا ِوين ُ
ف�شلت يف �إ�سرتداد الأموال العامة املنهوبة .و كذا ظل ال�سودان يحتلُ ،منذ مدةُ ،موقعاً ُمت�أخراً عاملياً يف قائمة الدُول املُلتزمة
بِقواعد َ
ال�شفافية ،و ال َنزاهة و حُماربة ال َف�ساد.
وملا كانت َموارِد الدولة ،هي ثروات عَامة ،فانه يجب تنظيمها و �إدارتها بمِ ا ُيحقق املَنفعة ال َعامة لل ُمجتمع ،و مبا َيحميها
من الهَدر و ال َنهب و �س�ؤ االدارة� .إن ُم�ستوى رفاهية ال�شعب و ُم�ستوى �إجناز َم�شروعات التنمية امل�ستدامة ،يتوقف على جِ دية
و َ�صرامة القوانني ا َ
خلا�صة بِحماية املَال العام من ال َف�ساد ،و حني َي�ست�شرى ال َف�ساد ،و تتكرر َظواهر الإ ْفالت من ال ِع َقاب ،ف�إن
ذلك ال �شك ُي�ؤ�شر َخل ً
ال يف ال َقوانِني و املُ�ؤ�س�سات املَعنية بِحماية املال العام.
ال�سودان على ال َعديد من االتفاقيات و املُعاهدات الدُولية و على َقائمتها �إتفاقية الأمم املُتحدة ملُحاربة ال َف�ساد
لقد َ�صادق ُ
ل�سنة  ،2005و �إنخرط كذلك يف ال َعديد من الترَ تيبات الإقليمية و الدُولية ملُكافحة ال َف�ساد و من ِ�ضمنها الإتفاقية ال َعربية
ملُحاربة ال َف�ساد ل�سنة  ،2010و رتبت تلك املُعاهدات على الدولة ال َعديد من االلتزامات ،و التي من بينها َتعديل قوانِينها
الداخلية مبا يتفِق مع تلك االلتزامات و ال َتعهُدات الدولية.
ُتعد احلِ ماية اجلنائية للأموال العامة من �أهم ُ
املو�ضوعات التي َتعمل على حَت�سني وتطوير ال َكيان االقت�صادي الإداري
يف الدولة .كما ان وظيفة الدولة ا َ
حلديثة واملُعا�صرة ودورها يف حياة املُجتمع يختلفان عن وظيفتها ودورها يف املا�ضي،
ق�صورة على حفظ ال َنظام ال َعام فقط ،بل َت ْعدت ذلك ،اىل امل ُ َ�ساهَمة يف َكافة اال ْن�شِ طة
فالدولة احلديثة مل َت ُعد وظيفتها َم ُ
املُت�صلة ب َِحياة و َرفاهِ ية و �أمن و �أ�ستقرار َتطور املُجتمع .و نتيجة لذلك َتو�سع نِطاق ال ْأموال ال َعامة املُخ�ص�صة لل َمنفعة
ال َعامة ،و َك رُث املُ�ؤمتنون عَليها.
و ال ْأموال ال َعامة ،كما َ�سبق ال ُقول ،خُم�ص�صة للمنفعة العامة وتخ�صي�صها لهذا الغر�ض َيقت�ضي تنظيمها ب� ْأح َكام َخا�صة
تكفل حِ مايتها من كل اعتداء قانوين �أو مادي ُيعطل حتقيق الغر�ض منها،
ال�صالح العام .وتتعدد
لذلك فان حِ ماية الأموال ال َعامة قانونياً ُت�ساعد على ا�ستمرارية ودميُو َمة املَرافق االدارية يف خِ دمة َ
ُ�صور احلِ ماية َفمِ نها ماورد يف ال َقانون املَدين ومِ نها ما َت�ضمنه ال َقانون اجلِ نائي ومِ نها َماورد يف الد�ستور.
مت �إعداد هَذه ال َورقة�ِ ،ضمن َجل�سات احلِ وار التي َنظمها يف عام  ،2015مِ نرب ُمنظمات املُجتمع املدين ملُراقبة املُوازنة ال َعامة
ال�سودان.
ال�سودان ،ب ُ
ِخ�صو�ص � ْإ�صالح َنظام املُوازنة ال ًعامة يف ُ
بالتعاون مع ُم�ؤ�س�سة فِريدري�ش ايربت يف ُ
و ُتقدم هذه الورقة حتليل للقوانني و املُ�ؤ�س�سات ال َقائمة ،ال �سيما ال َقوانِني ا َ
خلا�صة باملَال العام ،و نِيا َبة َجرائم املَال ال َعام
حلرام و املَ�ش ُبوه ،و تقدمي ُمقرتحات عِ لمية لإ�صالح ال َنظام القانوين و املُ�ؤ�س�سي ا َ
الثاء ا َ
و نِيابة َجرائم رَ
خلا�ص باحلِ َماية
ال�سودان ،و ذلك وفق التف�صيل �أدناه.
اجلِ نائية لل َمال ال َعا ْم يف ُ
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ال َف�صل الأول:
اهيمي :
الإطار ال َقا ُنوين و املَ َف ِ

حيث �أن الر َفاه والتَنمية الإقت�صادية ال َيتحقق �إال مِبوجب
جَمموعة من القوانني التي ُتنظم تَوزيع َموارد الدولة ِب�صورة
ُمن�صفة ،و حَتمي ِتلك ا َملوارد و ال ْأموال ال َعامة من الهدر و
َ
ال�ضياع ،و تتحقق تلك ال َغاية من ِخالل �إيجاد جَمموعة من
ال َقواعد ال َقانونية التي تَردع الذين َيعب ُثون بالأموال العامة ،و
من ِخالل ُم�ؤ�س�سات ُكف�ؤة و ُم�ؤهلة ُت�ؤدي وظيفتها با�ستقاللية
و َنزاهة و َ�شفافية.
احلماية
و على الرغم من �أن هذه الورقة َمعنية بدرا�سة ِ
اجلنائية لل ْأموال ال َعامة� ،إال �أنه من املُهم ،و لأغرا�ض الإحاطة
ِ
ال�شِ مولية مِبو�ضوع ِحماية ا َملال العام من الهدر و النهب و �س�ؤ
للحماية
الإ�ستعمال ،ر�أينا �أن ُن�شري هنا ،و باخت�صار �شديدِ ،
ال�سوداين ،فلقد كفل
ا َملدنية و الإدارية التي َكفلها املُ�شرع ُ
َقانون املُعامالت ا َملدنية ل�سنة  1984يف ا َملادة ِ 27حماية
قانونية �ضد التَ�ص ُرفات القانونية ا َملا�سة با َملال العام( ، )1و
ذلك كما يلي:

عدم َجواز ال َت�صرف يف املَال ال َعا ْم:

ويق�صد بهذا �أخراج املال العام من دائرة التعامل القانوين
بحكم القانون ،ومن ثم اليجوز لل�شخ�ص الإداري نقل ملكية
املال العام �إىل احد الأفراد �أو �إحدى الهيئات واالكان ت�صرفه
باط ًال بطالن ًا مطلق ًا لتعلقه بالنظام العام(.)2

ولكن �إذ ما �أرادت الإدارة التَ�صرف يف ا َملال العام �أو �أجراء
بع�ض الت�ص ُرفات با َملال العام ينبغي لها ال ُلج�ؤ �إىل الت�صرف
بالأموال ال َعامة عن طريق جَت ِريدها من ِ�صفة ال ُعمومية و�أنهاء
َخ�صي�ص ا َملال العام على ال َنفع العام عن طريق ال َقا ُنون.
ت ِ

َعدم َجوا ْز ا َ
حلجز على املَال ال َعام:

عدم جواز َ
احلجز على ا َملال العام ُيراد به منع اتخاذ ُطرق
التنفيذ اجلربي ِبجميع ُ�صورة على هذه الأموال ،و ُيعترب هذا
نطقية للمبد�أ ال�سابق  ،فمتى تقدر �أنه ال َيجوز
ا َملبد�أ نتيجة َم ِ
َخ�صي�صه للمنفعة
التَ�صرف يف ا َملال العام مبا َيتعار�ض مع ت ِ
اليجوز َ
احلجز على ا َملال ال َع ْام.
العامة وجب القول كذلك ب�أنه ُ

َعدم َجوا ْز �إكت�ساب املَال العا ْم بالتقا ُدم:

ُيراد بهذا املبد�أ� ،أن اال�ستناد اىل و�ضع اليد َعلى ال ْأموال ال َعامة
َمهما طالت ُمدته ال ُيجدي يف االدعاء باكت�ساب ِملكيتها.
و ُيعد هذا ا َملبد�أ نتيجة َحتمية ملبد�أ َعدم َجواز الت ََ�ص ُرف ،فما
دام اليجوز الت�صرف يف االموال العامة  ،بنقل ملكيتها �إىل
الغري  ،ف�أنه ال َي ُجوز كذلك ومن باب �أوىل اكت�ساب ِملكيتها
بالتَقادُم.
وهذه القاعدة ُتعد �أهم و�سيلة ُمقررة حلماية املال العام لأنها
تَ�ضع ِعالج ًا ناجح ًا �ضِ د �أي اعتداء حُمتمل على ا َملال العام.
ال�سوداين،
و لو كان ذلك هو الو�ضع يف قانون املُعامالت ا َملدنية ُ
ال�سوداين ال َعديد من الآليات
فقد تَبنى َكذلك ال َنظام ِ
اجلنائي ُ
ال َقا ُنونية لحِِ َماية ا َملال ال َعام و حُتارب ال َف�ساد ا َملايل .من بني

 /1ن�صت الفقرتني ( )1و ( )2من املادة  27من قانون املعامالت املدنية ال�سوداين ل�سنة  1984على �أن:
 تعترب �أموا ًال عامة جميع العقارات واملنقوالت التي للدولة �أو للأ�شخا�ص االعتبارية العامة والتي تكون خم�ص�صة ملنفعة عامة بالفعل �أو مبقت�ضى القانون �أو النظام العام. ال يجوز يف جميع الأحوال الت�صرف يف الأموال العامة �إال وفق �أحكام القانون كما ال يجوز احلجز عليها �أو متلكها مبرور الزمان. /2وقد ن�صت املادة ( )87يف الفقرة الثانية من القانون املدين امل�صري على هذا املبد�أ �ضمن مباىء او مظاهر احلماية املدنية للأموال العامة .وقد �أقر الق�ضاء الإداري
يف م�صر حق الإدارة يف الت�صرف باملال العام �أذا انطوى ت�صرفها نية جتريده من �صفة العمومية فيه.
�أما بالن�سبة للقانون املدين العراقي فقد ن�ص على هذا املبد�أ يف الفقرة الثانية من املادة ( )71من القانون املدين العراقي (وهذه الأموال اليجوز الت�صرف بها)
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و�ضوعية و �إجرائية جُ َ
تلك الآليات َقوا ِنني َم ُ
ت ِر ْم ال ْإع ِت َداء َعلى
ا َملال ال َعام ،و ُم�ؤ�س�سات َت ُقوم بانفاذ ِتلك ال َقوا ِنني.
ال�صلة ِبحماية ا َملال
هُ َناك ال َعديد ِمن ال َقوا ِنني ال َوطنية ذات ِ
اجلنائية ،و التي ُت�شكل �إطار ًا
ال َعام ،و اخلا�صة باملُالحقة ِ
اجلنائية ،و ذلك َكما يلي:
قا ُنوني ًا لل َم�سئولية ِ

�أو ًال:
جلنائية لل َمال
ال َإطار ال َقا ُنونيِ ِ
للحماية ا ِ
ال َعام:
 .1فيِ الدَ �س ُتور:

الد�ساتري َ
احلديثة يف ديباجتها
�أ�صبح من امل�ألوف �أن ُتدون َ
و�صها ا َملبا ِدئ التي يقوم عليها اقت�صاد الدولة،
�أو يف ِن ُ�ص ِ
ال�سوفيتي �سابق ًا
وملا ظهرت ال ُنظم اال�شرتاكية يف االحتاد ُ
َ
االهتمام بالأموال ال َعامة
وغريه من ال ُبلدان اال�شرتاكيةَ ،ظهر ْ
باعتبارها ال َق ِاعدة الأ�سا�سية يف النظام االقت�صادي لتلك
الدول.
ال�سودان ل�سنة  2005املُعدلَ ،ن�صت الفقرة ( )2من
يف د�ستور ُ
ا َملادة  16حتت ِعنوان “القيم و الطهارة العامة” على �أنه:
للحد من ال َف�ساد و
ُت�سن الدولة القوانني و ُتن�شئ املُ�ؤ�س�سات َ
ال�سلطة و ِل�ضمان َ
الطهارة يف
احلي ُلولة دُون �إ�ساءة �إ�ستخدام ُ
َ
احلياة ال َعامة .و جَند ال َن�ص ِب ُحرمة ا َملال ال َعام يف ُمعظم
الد�سا ِتري َ
احلديثة(.)3
َ
كذلك ن�ص الفقرة /2ج من ا َملادة  23من الد�ستور �أن من
واجبات املُواطن �أن “ ُيحافظ على االموال و املُمتلكات
العامة.”...

جلنائي ل�سنة :1991
 .2يف ال َقانون ا ِ

ال�سوداين ل�سنة َ ،1991عدد من
َنظم ال َقانون ِ
اجلنائي ُ
االحكام ُتنظم �سِ لوك املُوظف ال َعام ِبغر�ض َ�ضمان نزاهة
تَ�صرفا ِته .ح�صر ال َقانون اجلرائم التي َيرتكبها املُوظف العام
يف الباب ال َعا�شر يف املواد من  88اىل  ،103و من بني تلك
ال�سلطة و ا ْنخراط املُوظف
اجلرائم الر�شوة و �إ�ساءة ا�ستخدام ُ
يف ُمزايدات و ُمبايعات ب�صورة غري َم�شروعة و الإمتناع عن
تَ�سليم ُم�ستند �أو تقدمي بيان ،و تقدمي بيان كاذب و مخُ الفة
�أمر ب�ش�أن َمال من ُموظف َع ْام.
عرف القانون اجلنائي ل�سنة  ،1991املوظف العام يف املادة
الثالثة منه ب�أنه كل �شخ�ص ُتعينه ُ�سلطـة َعامة للقيام بوظيفـة
عامة �سوا ًء كان التعني مبقابل �أو بدون مقابل.

 .3يف َقانون رَ
الثاء ا َ
حلرام و امل�ش ُبوه
1989م :

َ�صدر فى يوليو من عام  1989م َقانون َمكافحة الثرَاء احلرام
وامل�ش ُبوه وتَبعته االجراءات واللوائح اخلا�صة به  ،و�صدر هذا
الت�شريع من املجل�س االنتقاىل ال َع�سكرى ومن ثم �أُن�شئت ادارة
ُمكافحة الرثاء َ
احلرام وامل�ش ُبوه بوزارة ال َعدل .و �أُن�شئت لذلك
نيابة َخا�صة.
ال�سودانية اخلا�صة
هذا بالإ�ضافة ملجموعة من القوانني ُ
بحماية املال العام ،و هي:
قانون االجراءات اجلنائية ل�سنة  1991م و قانون الإجراءات
املالية و املحا�سبية ل�سنة  2007م ،لآئحة الإجراءات املالية و
املحا�سبية ل�سنة  2011م ،قانون املراجعة القومي ل�سنة 2007

 /3تن�ص املادة  17من الد�ستور الكويتي ل�سنة  ،1962على ان  -لالموال العامة حرمة ،وحمايتها واجب على كل مواطن  -وقد تناولت املواد من  44اىل  52من الف�صل الثاين
من القانون رقم 31؛ ل�سنة  1970م بتعديل بع�ض احكام قانون اجلزاء رقم  16ل�سنة  1960م الواردة حتت عنوان  -اختال�س االموال االمريية والغدر  ،-تاثيم اجلرائم التي
تقع على املال العام.
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م  .و �أن�شئت النفاذ هذه القوانني نيابة متخ�ص�صة و هي وكالة
نيابة املال العام  ،و التي �أن�شئت مبوجب �أمر ت�أ�سي�سها يف �سنة
.1993

ثاني ًا:الإطار الدويل:

�-1إتفاقية الأمم املُتحدة ملُكافحة ال َف�ساد
2005م:

ال�سودان قد وقع على اتفاقية االمم املتحدة ملُكافحة الف�ساد
�إن ُ
ال�سوداين بالأغلبية على
يف  14يناير  2005و �صادق الربملان ُ
اتفاقية الأممُ اخلا�صة مبكافحة ال َف�ساد يف العام 2013م التي
()4
كانت قد دخلت حيز النفاذ بتاريخ  14دي�سمرب 2005م
التي تدعو �إىل جترمي و�إيقاع �أق�سى العقوبات ال�صارمة على
ُمرتكبي جرائم الف�ساد من ر�شاوى املوظفني العموميني
والوطنيني والأجانب و ُموظفي املُ�ؤ�س�سات الدولية وجرائم
اختال�س املُمتلكات �أو تبديدها �أو ت�سريبها من قبل ُموظف
ِعمومي وجرائم �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف (الرثاء غري
امل�شروع) وجرائم غ�سل العائدات الإجرامية وجرائم �إعاقة
�سري العدالة .وتلزم االتفاقية ال�سودان بتنظيم الت�شريعات
ذات ال�صلة مبكافحة الف�ساد �أو التدابري الأخرى مبا يتالءم
مع ن�صو�صها ومبا يعمل على تعزيز ال ُقدرات الداخلية ملكافحة
()5
الف�ساد.
تق�ضي املادة  36من االتفاقية ب�أن تتخذ الدول تدابري ل�ضمان

وجود هيئة متخ�ص�صة يف مكافحة الف�ساد من خالل �إنفاذ
القانون ،و�أن تمُ نح اال�ستقالل الالزم حتى ت�ؤدي وظيفتها
بفعالية ودون �أي ت�أثري ال م�سوغ له .ووردت يف الدليل الت�شريعي
لالتفاقية مالحظة ب�أن اخت�صا�ص املكافحة ميكن �أن ُي�سند
�أي�ض ًا �إىل الهيئة ذات االخت�صا�ص الوقائي املن�صو�ص على
ان�شائها يف املادة  6من الف�صل الثاين لالتفاقية والتي �سبقت
اال�شارة �إليها.

 -2اتفاقية االحتاد االفريقي ملنع الف�ساد و
ال�سودان على اتفاقية
حُماربته :2003وقعت َح ُكومة ُ

االحتاد االفريقي ملنع الف�ساد و حماربته ،التي �أعتمدها ر�ؤ�ساء
الدول و حكومات االحتاد االفريقي يف  12يوليو � 2003إال �أن
حكومة ال�سودان مل ت�صادق على هذه االتفاقية بعد .ا�س�ست
هذه االتفاقية و حتت مظلة االحتاد االفريقي �آليات تن�سيقية
ملكافحة الف�ساد يف الدول االع�ضاء.

-3الإتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد ل�سنة
2010م :و التي وقعتها حكومة ال�سودان يف تاريخ

 ،2010/12/21و �صادقت عليها يف يوم  ،2012/10/ 23و قد
تناولت هذه االتفاقية العديد من االحكام اخلا�صة بالتعاون
من اجل التحقيق يف الف�ساد و تبادل املجرمني و ا�سرتداد
االموال املنهوبة.

 /4اختارت اجلمعية العامة يوم  9دي�سمرب �سنوي ًا كيوم دويل ملكافحة الف�ساد ،من �أجل �إذكاء الوعي عن م�شكلة الف�ساد وعن دور االتفاقية يف مكافحته ومنعه .ودخلت
االتفاقية حيز التنفيذ يف كانون الأول/دي�سمرب 2005
 /5االتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد التي �أُبرمت يف  2010/12/21وقع على هذه االتفاقية عن ال�سودان املهند�س �إبراهيم حممود حامد وزير الداخلية �آنذاك وال�سيد حممد
ب�شارة دو�سة وزير العدل� .صدقت جمهورية ال�سودان على االتفاقية يف  23اكتوبر  2012ودخلت حيز النفاذ يف  2013/6/29بعد �أن م�ضى ثالثني يوم ًا من تاريخ �إيداع وثائق
الت�صديق عليها من قبل �سبع دول عربية و ذلك عم ًال بالفقرة  3من املادة  35منها .و اتفاقية االحتاد االفريقي ملنع الف�ساد و التي اعتمدت يف الدورة العادية الثانية مل�ؤمتر
االحتاد االفريقي يف  11يوليو  2003وا�صبحت نافذة يف � 5أغ�سط�س  .2006وقع ال�سودان على االتفاقية يف  2008/6/3اال انه مل ي�صادق عليها حتى الآن.
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الف�صل الثاينَ :قوا ِنني ِحماية املَال العا ْم

و �إذا كان ذلك هو الإطار املو�ضوعي للم�سئولة اجلنائية
املُت�صلة بجرائم املال العام و الف�ساد يف ال�سودان .ف�إن تلك
القوانني يتم تطبيقها و �إنفاذها من خالل ُم�ؤ�س�سات �إنفاذ
قانون متخ�ص�صة .فيما يلي نناق�ش مدى جدوى و فعالية نيابة
املال العام يف حماية املال العام و يف تعقب املعتدين على املال
العام.

�أو ًالَ :ت ْك ِوين وكالة ِنيابة املَال ال َعام:

عم ًال ب�أحكام املادة  )1( 18من القانون الإجراءات اجلنائية
ل�سنة � ،1991صدر يف تاريخ الثالث من يوليو  ،1993من مكتب
وزير العدل و النائب العام� ،أمر ت�أ�سي�س وكالة نيابة املال العام
ل�سنة  ،1993و مبوجب ذلك الأمر مت �إلغاء �أمر ت�أ�سي�س وكالة
نيابة املال العام ل�سنة  1992ال�صادر يف � 29سبتمرب .1992
�أن�شئت وكالة نيابة املال العام ،على �أن يكون مقرها ديوان
املُراجع العام .و جاءت هذه املُبادرة بناء على ُمقرتح تقدم
به الربملان.
و قد �أ�شارت الفقرة الرابعة من �أمر ت�أ�سي�س الوكالة ،ب�أن
تخت�ص وكالة نيابة املال العام ب�إعمال التحري و الأ�شراف
على التحري و متثيل الإتهام يف جرائم املال العام ،و ذلك
وفق ًا لل�سلطات الواردة يف قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة
.1991
عندما مت ت�أ�سي�س وكالة نيابة املال العام ،كان اي�ض ًا من املهم
�إن�شاء حمكمة خمت�صة بتلك اجلرائم ،اذ مت تكوين حمكمة
يتوالها قا�ضي جنائي.

ثاني ًاَ :ت ْع ِريف املَال ال َعام:

()1تعريف املَال ال َعام يف َقانون املُعامالت املَدنية
ِل�سنة :1984
ال�سوداين ِل�سنة  ،1991اي تَعريف
مل َيرد يف ال َقانون ِ
اجلنائي ُ
للمال العام و �أنح�صر تعريفه يف ن�ص الفقرة الثانية من املادة
 27من قانون املعامالت املدنية ل�سنة  ، 1984و التي ن�صت
على �أنه “ يعترب �أموا ًال عامة جميع العقارات و املنقوالت التي
للدولة �أو الأ�شخا�ص الإعتبارية العامة ،و التي تكون خم�ص�صة
ملنفعة عامة بالفعل �أو مبقت�ضى القانون �أو النظام العام”.
و ملا كانت الأموال العامة ،مكر�سة ملنفعة عامة ،و ت�شرف
عليها �سلطة عامة ،ف�إنه ال يجوز يف جميع الأحوال الت�صرف
يف الأموال العامة �إال وفق �أحكام القانون كما ال يجوز احلجز
عليها �أو متلكها مبرور الزمن ،كما �سبق الإ�شارة.
(َ )2تعريف املَال ال َعام يف َقانون ديوان املُراجع العام
ل�سنة :2007
و كذلك ن�ص قانون ديوان املراجعة العامة ل�سنة  ،2007على
تعريف للأموال العامة ،ب�أعتبارها �أموا ًال مملوكة لأجهزة
خا�ضعة ملراجعة ديوان املراجع العام .و عرف القانون املال
العام ب�أنه �أي مرفق تابع للحكومة القومية ،و ي�شمل رئا�سة
اجلمهورية و الهيئة الت�شريعية القومية و جمل�س الوزراء و
ال�سلطة الق�ضائية و ديوان املراجعة القومي و الوزارات و
الوحدات و االجهزة التابعة لها ،و القوات امل�سلحة و ال�شرطة و
الأمن القومي ،و ال�شركات التي متتلك احلكومة فيها � %100أو
ت�سهم يف ر�أ�س مالها بن�سية ال تقل عن � %20أو متولها �أو تقوم
ب�أي نوع من �أنواع الأ�شراف عليها ،و بنك ال�سودان املركزي،
و امل�صارف املتخ�ص�صة ،و البنوك التي ت�سهم فيها الدولة
بن�سبة  %20ف�أكرث ،و القطاع التعاوين ،و الهيئ�آت ال�شعبية،
و املنظمات الطوعية التي حددها املراجع العام بناء على
طلب ُم�سجل عام العمل َ
الط ِوعي و الإن�ساين ،و �أي جهة �أخرى
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خا�صة �أو عامة يكلف رئي�س اجلمهورية ديوان املراجع العام
القومي مبراجعة ح�ساباتها� ،إىل جانب حكومات الواليات و
جمال�سها الت�شريعية ،و كل ا َملرا ِفق التابعة لتلك احلكومات و
النظرية ملا �سبق ذكره.

ثالث ًاَ :تعريف املُوظف ال َعام:

عرفت �إتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد “املُ َ
وظف
ال ِع ُم ِومي” ،ب�أنه:
� .1أي �شخ�ص َي�شغل َمن�صب ًا ت�شريعي ًا �أو تنفيذي ًا �أو �إداري ًا �أو
ق�ضائي ًا لدى دولة طرف �سواء �أكان معين ًا �أم منتخب ًا ،دائم ًا �أم
م�ؤقت ًاَ ،مدفوع الأجر �أم غري مدفوع الأجر ،ب�صرف النظر عن
�أقدمية ذلك ال�شخ�ص.
� .2أي �شخ�ص �آخر ي�ؤدي وظيفة عمومية ،مبا يف ذلك ل�صالح
جهاز عمومي �أو من�ش�أة عمومية� ،أو يقدم خدمة عمومية،
ح�سب التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف.
� .3أي �شخ�ص ُمع َّرف ب�أنه « ُموظف ُعمومي» يف القانون
الداخلي للدولة الطرف.
و عرفت االتفاقية العربية ملُكافحة ال َف�ساد املوظف العام
بانه �أي �شخ�ص ي�شغل وظيفة عمومية �أو من يعترب من حكم
املوظف العمومي وفق ًا لقانون الدولة الطرف يف املجاالت
التنفيذية �أو الت�شريعية �أو الق�ضائية �أو الإدارية� ،سواء �أكان
معين ًا �أم منتخب ًا دائم ًا �أو م�ؤقت ًا� ،أو كان مكلف ًا بخدمة عمومية
لدى الدولة الطرف ،ب�أجر بدون �أجر.
و على ال�صعيد الوطني يعرف القانون اجلنائي ل�سنة 1991
يف املادة (( )3تف�سري و �إي�ضاحات) ،املوظف الع ُمومي بانه:
يعني كل �شخ�ص تعينه �سلطة عامة للقيام بوظيفة عامة �سواء
كان التعيني مبقابل �أم دون مقابل  ،وب�صفة م�ؤقتة �أم دائمة  .و
قامت نف�س املادة بتعريف م�صطلح “�سلطة عامة” بانه :تعنى

�أي �سلطة خمت�صة يف الدولة ،وت�شمل الهيئات العامة و�شركات
القطاع العام .و هذا هو نف�س التعريف الذي �أعتمده قانون
الرثاء احلرام و امل�شبوه يف مادته الثالثة.
و التعريف ال�سوداين للموظف العام ُيلبي بدرجة كبرية املعايري
التي �أوجدتها االتفاقيات الدولية التي ال�سودان طرف ًا فيها،
برغم �أنه ال يعترب �أع�ضاء املجال�س الت�شريعية �أو ال�سلطة
الق�ضائية موظفني ع ُموميني.

رابع ًا :ال َقوانني التي تحَ كم َجرائم
االموال العامة:

هناك العديد من القوانني اخلا�صة باحكام امل�سئولة اجلنائية
يف ق�ضايا �إهدار املال العام و التي تقوم وكالة نيابة املال العام
بالتحقيق مبوجبها و تقدمي االتهام ا�ستناد ًا على �أحكامها.
تلك القوا ِنني هي:
اجلنائية ل�سنة  1991م
َ -1قانون االجراءات ِ
اجلنائي ل�سنة  1991م
 -2ال َقانون ِ
َ -3قانون الإجراءات ا َملالية و املُحا�سبية ل�سنة  2007م
 -4لآئحة الإجراءات ا َملالية و املُحا�سبية ل�سنة  2011م
َ -5قانون املُراجعة ال َق ِومي ل�سنة  2007م
و هناك �أي�ض ًا قانون املُراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية
ل�سنة  ،2010و قد جاء هذا ال َقانون ليحل حَمل الئحة املُراجعة
الداخلية ل�سنة  ،1997و يمُ َ ِكن هذا القانون وزير ا َملالية و
االقت�صاد الوطني من ْ
ال�صرف ا َملايل
اال�شراف على َحركة َ
لكل م�ؤ�س�سات الدولة القومية ،و هو ال يعنينا كثري ًا يف �إطار
بحثنا يف احلماية اجلنائية للأموال العامة للدولة.
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َخام�س ًاَ :جرائم املَال العا ْم كما ن�ص عليه
حا�سبية:
قانون الإجراءات املَالية و املُ َ

َن�صت املادة  29من قانون االجراءات املُحا�سبية و املالية ،على
اجلنائية املُقررة لها.
َجرائم ا َملال العام ،و ال ُعقوبات ِ
و َن�صت الفقرة الأوىل من املادة ،على �أنهُ ،يعد ُمرتكب جرمية
وجبه،
ال�صادرة مِب ِ
كل �شخ�ص ُي َخالف هذا ال َقانون �أو اللوائح َ
ُيعاقب بال�سجن ملدة ال تتجاوز َع�شر �سنوات �أو بالغرامة �أو
بالعقوبتني َمع ًا ،و ذلك مع َعدم الإخالل ب�أي ِعقوبة �أ�شد َيكون
ُعر�ضة لها وفق ًا لأحكام �أي قانون �آخر
و َن ْ�صت املادة ال َثانية على انه ُيعد ُمرتكب جرمية
تبديد املال العام ب�أي وجه من الأوجه التالية:
-1ال�صرف:
َ
 .aعلى االوجه الغري حُمددة لل�صرف،
 .bغري املعقول على االوجه املُ َحددة لل�صرف،
ال�صرف.
 .cالإهمال يف َ
 -2نقل الإعتمادات من ف�صل �إىل �آخر� ،أو من بند اىل �آخر،
بغري ُ
الطرق ا َمل ْ�س ُموح بها َقانون ًا،
 -3الت�أخري غري املُربر يف توريد املُتح�صالت يف اخلزائن و
م�صارف �أجهزة الدولة،
 -4ت�أخري قفل احل�سابات اليومية �أو ال�شهرية �أو الدورية �أو
ال�سنوية،
� -5إتالف امل�ستندات �أو النماذج املالية ذات القيمة عمد ًا �أو
بالإهمال،
� -6إرتكاب جرائم االعتداء على املال العام بجميع �أنواعها،
 -7جتنيب الإيرادات �أو حت�صيلها بنماذج غري الأ�صولية.
و كانت املادة  3من قانون الإجراءات املالية و املحا�سبية ،قد
عرفت �أجهزة الدولة ،بح�صر �أجهزة و م�ؤ�س�سات و هيئ�آت
الدولة ،و التي ب�صفتها تلك تكون وحدها اخلا�ضعة للمراجعة

بوا�سطة ديوان املراجع العام.

َ�ساد�س ًا :ا َ
حلاجة اىل َتعديل َت�شريعات و
ُم�ؤ�س�سات ِحماية املَال العا ْم:

�إقرار ًا بتنامي ال َف�ساد يف ال ِبالد ،و تطور و�سائله ،و �إت�ساع
ال�سودانية ال
ِنطاق املُ�ؤ�س�سات املُت�أثرة به ،و ب�أن القوانني ُ
ُتعاقب جرمية التعدي على املال العام على نحو رادع ،بل �أن
القوانني املوجودة ال ُتعاقب ُكل ُ�صور الف�ساد املايل ا َملوجودة،
لذا ظهرت احلاجة �إىل ِ�صياغة َقوانني و ت�أ�سي�س ُم�ؤ�س�سات
مخُ ت�صة بتعقب الف�ساد و حُماربته ،و متلأ الفراغ التَ�شريعي
يف هذا اجلانب.
و بالفعل يف �أكرث من ُمنا�سبة ،متت ُمناق�شة �أمر �ضرورة �إن�شاء
�آليات وطنية ملُكافحة ال َف�ساد ا َملايل على املُ�ستوى الر�سمي  ،و
لعل من ابرز تلك املُحاوالت:
� .1أن قامت وكالة نيابة املال العام بتقدمي ُمقرتح قانون
ملكافحة الف�ساد لل�سيد وزير العدل بغر�ض درا�سته و التو�صية
بتبنية و �إجازته ،و مازال هذا القانون قيد الدرا�سة لدى ال�سيد
وزير العدل.
 .2مت الإعالن بوا�سطة رئا�سة اجلمهورية يف يونيو  2012عن
�إن�شاء �آلية ملُكافحة الف�ساد يف �أجهزة الدولة ،بتعيني ال�سيد
ابوقناية ُمفو�ض ًا بها ،قبل �أن ُتقرر مع بداية العام 2013
�إلغاءها ِبقرار َغري ُم�سبب ،ومل يكن لديها قانون وال حتى
�صالحيات ،وبالتايل ُحظيت بتذمر النا�س.
 .3يف ِخطابه ِبتاريخ  3يونيو  ،2015مبنا�سبة اعادة انتخابه
رئي�س ًا لفرتة رئا�سية جديدة� ،أعلن ال�سيد رئي�س اجلمهورية عن
َ�ضرورة ان�شاء ُم�ؤ�س�سات ملكافحة الف�ساد � .إن قيام ُمفو�ضية
لل�شفافية و ُمكافحة ال َف�ساد يتطلب �أن ي�سبقه ا�ست�صدار قوانني
تقوم على �أُ�س�س و َدعامات َقوية.
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�سابع ًا :تحَ ديات ُتواجه وكالة نيابة املَال
ال َعا ْم:

� .1ضعف التن�سيق الإداري و الفني بني وكالة النيابة و ديوان
املراجعة القومي ،خا�صة بالواليات ،و بالتايل �أ�صبح معلوم ًا
من الواقع العملي� ،إنه من ال�صعب لوكيل نيابة املال العام
�أن يحاط علم ًا باجلرائم الواقعة على املال العام .و من
التجربة العملية يف ال�سودان ،حني يكت�شف املراجع العام،
ب�أن هناك جرمية ارتكبت او اهدار للمال العام قد مت بناء
على �سلوك موظف عام ،ف�أنه يقوم بارفاق �صورة من التقرير
اىل الوزير املُخت�ص ،ب�صورة اىل نيابة املال العام ،للإجراء.
بجانب املراجع العام ،هناك العديد من اجلهات املتعاونة مع
نيابة املال العام من �أجل توفري املعلومات ،من بينها الأمن
الإقت�صادي و �إدارة الف�ساد بادارة املباحث اجلنائية.
 .2يف حاالت كثرية ،ال �سيما يف الواليات ،ال يتم �إخطار وكيل
نيابة املال العام ر�سمي ًا بجرائم املال العام(.)6
� .3إن القانون ُيعاقب املُوظفني الذين ي�ؤدون �أعمالهم
الإدارية و املُحا�سبية ب�صورة مخُ الفة للقانون و اللوائح ،و
تنفيذ ًا لتوجيهات �صادرة اليهم من ُمدرائهم �أو ا َمل�س�ؤولني يف
املُ�ؤ�س�سات التي ينت�سبون اليها ،فيقع ال ِعقاب عليهم َفيفقدوا
وظائفهم و ُت�صادر ممُ تلكاتهم ،و لكنها ال تَفي ال�سرتداد ا َملال
العام ال�ضائع �أو املنهوب ،و ذلك ِبح�سبان �أن املُ�ستفيد من تلك
الإجراءات املالية و املحا�سبية مل َيطاله القانون.
� .4إن العديد من جرائم التَعدي على ا َملال ال َعام ،تقع من
م�س�ؤولني �سيا�سيني ،يتمتعون ِبح�صانات �ضد الإجراءات
ال َقانونية.
 .5القانون مل ي�شر ِب�صورة ُمبا�شرة �أو �ضِ منية ،على جرائم
التَحري�ض و التَ�سترُ و االتفاق و الإ�شرتاك و امل�ساعدة يف

�إرتكاب جرمية التعدي على املال العام� .إن جرمية التعدي
على املال العام ،يف جوانب عديدة تتطلب الإ�شرتاك اجلنائي
حتى تكتمل ،فالنظام املايل فيه الكثري من الإجراءات
الروتينة التي تتطلب الرتخي�ص و الإعتمادات و التوقيعات و
الإي�صاالت املالية و غري ذلك ،و بع�ض تلك الإجراءات تتطلب
ترخي�ص جلنة �أو جلان مكونة من ممثلي عدد من امل�ؤ�س�سات
العامة ،فبالتايل ال ي�ستطيع �أن يقوم الفاعل ب�إرتكاب الفعل ما
مل يجتازاالجراءات  ،و دائم ًا ما ي�سعى مرتكبو تلك اجلرائم
�إىل احل�صول على �إتفاقات و موافقات من موظفيني حكوميني
�آخرين .لذا من ال�ضروري �أن يت�ضمن �أي �إ�صالح قانوين يف
جمال حماية املال العام،جترمي �أفعال كل من �إ�شرتك يف الفعل
اجلنائي �ساء بالتحري�ض او الت�سرت او االتفاق او امل�ساعدة
يف �إرتكاب جرمية تعدي على املال العام .و هذه مو�ضوعات
ناق�شها القانون اجلنائي ل�سنة  1991يف مواده من  22حتى
 ،28و مل ترد يف قانون الإجراءات املالية و املحا�سبية ل�سنة
.2007
� .6إن العقوبات و الإجراءات اجلنائية يف هذا اجلرائم ،ال
تت�سم بال�صرامة املطلوبةَ .فمِ ن اجلوانب املر�صودة �أي�ضا
للتعديل يف القوانني املت�صلة باملال العام ،املادة ( 177خيانة
االمانة ) من القانون اجلنائي ل�سنة  ،1991و هي التي حددت
االعدام كحد �أق�صى للعقوبة عندما تكون مت�صلة بخيانة مال
عام ،و مل حتدد املادة احلد االدنى للعقوبة .و لطاملا امل�شرع
ق�صد الت�شديد يف العقوبة ،فال ي�ستقيم ان ُيرتك احلد االدنى
َغري حُمدد ًا ،و ان يرتك االمر لتقدير القا�ضي .كان يجب �أن
يحدد احلد االدنى للعقوبة مبا ي�ستقيم و اغرا�ض الت�شديد،
حتى ال يقوم القا�ضي املخت�ص بتخفي�ض العقوبة اىل احلدود
املخلة ب�أغرا�ض الت�شديد يف العقوبة .و كان امل�شرع امل�صري

 /6النقطتني  1و  2وردتا يف ورقة قدمتها وكالة نيابة املال العام يف �سمنار نظمه مركز درا�سات الفيدرالية
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قد ذهب مع االجتاه الداعي اىل حتديد احلد االدين للعقوبة
بجانب حتديد احلد االعلى للعقوبة.
و يربز هذا االجتاه يف ت�شديد العقوبة يف االجراءات اخلا�صة
باجلرائم املا�سة باملال العام ،حيث ت�شدد يف اجراءات اطالق
�سراح املتهم بال�ضمانة� ،إذ ا�شرتط ايداع مبلغ م�ساوي للمبلغ
مو�ضوع البالغ.

الف�صل الثالثُ :مكافحـة الثــــــــراء احلرام
ال�سودان:
و املُ�شبوه يف ُ

ال�سودان يف عام
�صدر �أول قانون للتحقيق يف الرثاء احلرام يف ُ
1964م حيث ع َّرف الرثاء َ
احلرام يف ا َملادة ( )2ب�أنه �أي َمال
من �أي ُنوع يوجد به �إ ِتهام َمع ُقول ب�أن َملكيته �أو ِحياز ِته كانت
واملح�سوبية
ِب ُطرق غري َم�شروعة �أو عن طريق ا�ستغالل النفوذ
ُ
�أو �أية و�سيلة �أُخرى من و�سائل ال َف�ساد �أو �أن ا َملالك �أو َ
احلائز
إكت�سا ِبه.
مل ي�ستطع الأدالء ببيان ُمقنع عن َم�صدر � َ
و عقب ثورة �أكتوبر �َ 1964صدر َقا ُنون ُم َكافحة الرثاء احلرام
لعام 1966م وع َّرف الرثاء َ
احلرام ب�أنه (�أي َمال من �أي نوع
َيتم ا ُ
حل ُ�صول عليه من َ
احل ُكومة بال ِعو�ض �أو ِب ِعو�ض ِغري َكاف
احل ُ�صول عليه ب�أ�سلوب ُيخالف �أي َقا ُنون �أو �إجراء �أو
�أو يتم ِ
الئحة �أو َي ِتم ا ُ
ح�سوبية �أو �أي طريق
حل�صول َعليه عن َطريق ا َمل ُ
�آخرُ ،ي�ضِ ري با َمل�صلحة ال َعامة.
وعقب َثورة �أبريل َ 1985جرت حُماكمات مل�س�ؤولني َحكوميني
ُ
حتت قانون الرثاء احلرام وامل�شبوه و قانون العقوبات يف

جرائم ُمتعلقة ِبتدمري الإقت�صاد ال َو َط ِني

ويف �أول ُيوليو عام �َ 1989صدر قانون ُمكافحة الرثاء احلرام

وامل�شبوه الذي �أ�ضاف �إىل تَعريف الرثاء احلرام كل مال يتم
احل�صول عليه عن طريق الهدية املقدرة التي ال يقبلها ال ُعرف
ال�سليم �أوال ًقر�ض لأي ُموظف عام من جانب �أي
�أو الوجدان َ
�شخ�ص �أو م�صلحة ُمرتبطة بالوظيفة وكل مال يتم احل�صول
عليه نتيجة ملعامالت ربوية بكافة �صورها �أو معامالت وهمية
�أو �صورية ُتخالف الأ�صول ال�شرعية للمعامالت.
يف يناير � 2012أ�صدر ال�سيد رئي�س اجلمهورية ،قرار ًا بتكوين
�آلية ملكافحة الف�ساد تتبع لرئا�سة اجلمهورية تخت�ص بتن�سيق
جهود اجهزة الدولة نحو حُماربة ُم�ؤ�س�سية للف�ساد ،كما
ِتخت�ص بر�صد و ُمتابعة كل املعلومات التي ترد يف امل�صادر
ا َملفتوحة حول الف�ساد للتحقق من ِ�صدقيتها ومن ثم حتويلها
للجهات املُخت�صة للتحقيق فيها(. )7

�أو ًالَ :قانون الثـــــــَراء ا َ
حلرام و املَ�ش ُبـــــــوه
1989م:

االجراءات
َ�صدر هذا القانون فى عام  1989م  ،وتَبعته ْ
واللوائح ا َ
ر�سوم
و�صدر هذا الت�شريع مِ ُب ِ
خلا�صة به َ
وجب َم ُ
من ا َملجل�س االنتقاىل ال َع�سكرى ومن ثم ن�ش�أت ادارة ُمكافحة
الرثاء احلرام وامل�شبوهَ .يحتوى قانون ُمكافحة الرثاء احلرام
على خم�سة ُف�صول ُتعرف الرثاء احلرام وامل�شبوه وكيفية
تقدمي َ
ال�شكا ِوى.
و مت �إن�شاء �إدارة ُمتخ�ص�صة لمِ ُكافحة الرثاء احلرام و التي
مت تك ِوينها مِ ُبوجب ا َملادة ( )4من هذا القانون و التي َن�صت
على تَك ِوين �إدارة ُمتخ�ص�صة تمَ ثلت يف �إدارة ُمكافحة الرثاء
احلرام وا َمل�شبوه ،كما حددت ا َملادة (ِ )5منه اخت�صا�صات
الإدارة التي تتعلق ب�أمرين:

 /7راجع مقال كتبه عادل عبدالعزيز على املوقع االلكرتوين ملركز اخلدمات االعالمية – ال�سودان ،مت الت�صفح يوم  7يونيو  2015ال�ساعة اخلام�سة و ثمانية دقائق :

/http://www.gmsudan.com/ar
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 تلقي �إقرارات الذمة،()8
 ئلقى ال�شكاوي التي تتعلق بالرثاء احلرام وامل�شبوه .عرفت املادة ( )6من القانون ُم�صطلح (الرثاء احلرام)،
فهناك �شق منه يتعلق باملال العام مبوجب املواد (�أ ،ب ،ج)
من هذه املادة ،وال ُنوع الآخر هو الذي َيحدث نتيجة ملُعامالت
ربوية بني الأفراد وتكون مخُ الفة للأ�صول َ
رعية لل ُمعامالت،
ال�ش ِ
وتقوم النيابة بتلقي وحتويل ال�شكاوي للإدارة املُتخ�ص�صة.
َعرفت �أتفاقية االحتاد االفريقي ملحاربة الف�سادُ ،م�صطلح
(الرثاء احلرام) ب�أنه �أي زيادة يف ثروة موظف ِعمومي �أو �أي
�شخ�ص ،على نحو َيعجز عن تربيره ِب�صورة َمنطقية(.)9
رغم احتواء قانون ُمكافحة الرثاء احلرام وا َمل�شبوه على ت�سع
ع�شرة مادة فقط ،لكنه ظل حَمط �أنظار واهتمام قطاعات
�سيا�سية و�إعالمية واجتماعية وا�سعة؛ الرتباطه املُبا�شر
بالتعاطي مع َق�ضايا التَجا ُو َزات واالعتداء على ا َملال العام.
وحظي القانون بت�سليط الأ�ضواء عليه بعد ق�ضية التجاوزات
ُ
ال�شهرية التي تورط فيها عاملون مبكتب وايل والية اخلرطوم
 ،والتي ا�ستخدامت فيها املادة ( )13من القانون اخلا�صة
بـ(الت ََح ُلل) لطي �صفحة تلك الواقعة َق�ضائي ًا ،ووقتها �أثري

�سيا�سي وقانو ٌّ
وفقهي حول ا�ستخدام تلك املادة،
ين
جد ٌل
ٌّ
ٌّ
وجدوى القانون يف ردع املُ ْعتدين على ا َملال ال َع ْام.

الذ َمة املَالية:
ثاني ًاْ � :إقرار ِ

�إقرار الذمة املالية يت�ضمن الت�صريح باملُمتلكات ِبق�صد
َ�ضمان ال�شفافية يف احلياة ال�سيا�سية و ال�شئون ال ِعمومية ،و
حماية املُمتلكات العمومية ،و َ�صون َنزاهة الأ�شخا�ص املُكلفني
ِبخدمة ِعموميةُ .يجدد هذا الت�صريح ِب�شكل َدوري و َفور كل
الذمة ا َملالية لل َموظف ال ِعمومي.
زيادة ُمعتربة يف ِ
ن�صت املادة التا�سعة يف ال َف�صل الرابع من قانون الرثاء
احلرام و ا َمل�شبوه ،على تَقدمي �أقرارات الذمة ا َملالية للم�سئولني
احلكوميني  ،و �أن جلنة برئا�سة وزير العدل و ع�ضوية �أربعة
يعينهم رئي�س اجلمهورية ،تقوم بفح�ص �إقرارات الذمة
املالية.
يتم تلقي �إقرارات الذمة من الد�ستوريني وامل�س�ؤولني وفق ًا
للمادة ( )9من الف�صل الرابع من قانون الرثاء احلرام و
امل�شبوه ،املتعلقة بتقدمي �إقرارات الذمة ،ون�صت على �أنه

 /8و لأغرا�ض تعديل القانون ال�ساري وفق الإتفاقية الدولية ملحاربة الف�ساد ،ف�إنه من املهم �إجراء مقارنة بني اجلرائم التي ن�صت عليها الإتفاقية و تلك التي ن�ص عليها
القانون� :إذ تق�سم االتفاقية يف الف�صل الثالث الأفعال املجرمة �إىل نوعني� :أفعال تُلزم الدولة الطرف باتخاذ تدابري ت�شريعية لتجرميها مثل:
 .1ر�شو املوظفني العموميني الوطنيني والتما�س ه�ؤالء املوظفني الر�شوة �أو قبولهم �إياها (املادة )15
 .2اختال�س املمتلكات �أو تبديدها �أو ت�سريبها ب�أي �شكل من قبل موظف عمومي (املادة )17
 .3غ�سل عائدات اجلرمية (املادة )23
� .4إعاقة �سري العدالة (املادة )25
�أما النوع الثاين في�ضم �أفعا ًال تُلزم الدولة الطرف بالنظر يف جترميها مثل:
 .1املتاجرة بالنفوذ (املادة )18
� .2إ�ساءة �إ�ستغالل الوظائف (املادة )19
 .3االثراء غري امل�شروع (املادة )20

9 / Article (1) of the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, defines "Illicit enrichment" means the significant increase in the assets of a public official or any other person which he or she cannot reasonably explain in relation to his or her income. African Union Convention on Preventing and Combating
Corruption; Adopted by the 2nd Ordinary Session of the Assembly of the Union Maputo, 11 July 2003.
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يجب علي كل �شخ�ص من الأ�شخا�ص الأتي بيانهم �أن يقدم
للإدارة �إقرار ًا مبا يف ِذمته من � ْأموال ،والأ�شخا�ص هم
رئي�س اجلمهورية ونائبيهُ ،م�ست�شاريه ،و م�ساعديه ،والوزراء
ووزراء الدولة و�أي �شخ�ص ي�شغل من�صب بدرجة وزير  ،ووالة
الواليات ونوابهم و ُمعتمدي ا َملحليات و�أي �شخ�ص �آخر ُيقرر
رئي�س اجلمهورية �إ�ضافته .وكذلك رئي�س الق�ضاء ووزير العدل
واملراجع العام والق�ضاة وامل�ست�شارون القانونيون بوزارة العدل
وديوان املراجع العام وت�شمل �شاغلي الوظائف القيادية العليا
وفق ًا للتف�سري الذي مت منحه لهذه الوظائف بقانون اخلدمة
ل�سنة 1995م� ،إ�ضافة ل�ضباط قوات ال�شعب املُ�سلحة وال ُقوات
ال َنظامية الأخرى من ِذوي ال ُرتب الأخْ رى التي ُيقررها رئي�س
َ
اجلمهورية َ
و�ش ِاغلي الوظائف ال َعامة التي ُيقررها الوزير
املُخت�ص �أو وايل الوالية بعد التَ�شاور مع وزير العدل.
و�إذا نظرنا �إىل هذه الوظائف جندها د�ستورية ،باال�ضافة
ل�شاغلي الوظائف القيادية العليا وفق ًا لقانون اخلدمة العامة
حتى وظائف الدرجة الثالثة(.)10
يتم تقدمي �إقرار الذمة املالية ا�ستناد ًا عدد من
املوجهات� ،أهمها:
 -1يعترب الإقرار طبق ًا للمادة ( )12من قانون ُمكافحة الرثاء
َ
احلرام وا َمل�شبوه لعام 1989م من الأ�سرار املُ�ؤمتن عليها.
َ -2يجب على املُ ِق ِّر �أن يرفق جميع املُ�ستندات املُ�ؤيدة للبيانات
ا َملذكورة يف الإقرار.

 -3يف َحال َعدم ِ�صحة ا َملعلومات والبيانات املذكورة يف
الإقرار يكون ُمقدم الإقرار ُعر�ضة لل ُمحاكمة وفق ًا لأحكام
املادتني ( )11()124-97من القانون اجلنائي لعام 1991م
واملادة ( )11من قانون الرثاء احلرام وامل�شبوه لعام 1989م.

ثالث ًا :تحَ ديات تواجه ِنيابة رَ
الثاء
ا َ
حلرام و امل�ش ُبوه:

و على الرغم من وجود �إدارة جلرائم الرثاء احلرام و امل�شبوه،
و جلنة لفح�ص �إقرارات الذمة املالية� ،إال �أن هناك العديد من
التحديات الكبرية التي ظلت على الدوام هاج�س ًا للعاملني يف
جمال �إنفاذ القانون:
 -1هناك َم�صاعب ،و �إجراءات َغري وا�ضحة ِبخ�صو�ص َفح�ص
الذمة بوا�سطة “جلنة فح�ص �إقرارات الذمة” (،)12
�إقرارات ِ
و مدى ت�أثري ذلك الفح�ص يف معرفة كافة مظان الف�ساد.
 -2لي�س يف القانون ما يحمي ال�شاكي من املُ�ضايقات و
املعاك�سات ،مبا يف ذلك احلماية من �ألإجراءات ال َقانونية يف
َحال ثبت َعدم ِ�صحة �شكواه ِبوجود َمظان للرثاء َ
احلرام� .أن
َف ْح�ص الإقرارات َلي�س بغر�ض اتخاذ �إجراءات جترميية و�إمنا
الغر�ض منه احلفاظ على الوظيفة العامة ومنع �أي اعتداء على
املال العام .على الرغم من �أن الفقرة /2ج من املادة  23من
احلفاظ على ا َملال العام من واجبات املواطن.
الد�ستور جتعل ِ
 -3على الرغم من توفر �إعالنات �سيا�سية قوية تدعو ملكافحة

 /10موالنا عماد الدين حمجوب رئي�س �إدارة نيابة مكافحة الرثاء احلرام يف حوار �شامل �أجراه معه املركز ال�سوداين للخدمات الإعالمية ،ن�شر يف موقع املركز ال�سوداين
للخدمات ال�صحفية يوم .2010 – 05 - 26
 /11ن�صت املادة  97من القانون اجلنائي على ما يلي :من يقدم ملوظف عام بيان ًا  ،وهو يعلم ب�أنه بيان كاذب  ،قا�صد ًا ت�ضليل ذلك املوظف �أو حمله على ت�صرف معني ،
يعاقب بال�سجن مدة ال جتاوز �سنة �أو بالغرامة �أو بالعقوبتني مع ًا .... .كما ن�صت املادة  124على ما يلي :من يرتكب جرمية التزوير يف امل�ستندات �أو ي�ستخدم �أو ي�سلم
غريه م�ستند ًا مزور ًا بق�صد ا�ستخدامه  ,مع علمه بتزوير امل�سـتند يعاقب بال�سجن مدة ال جتاوز خم�س �سنوات كما جتوز معاقبته بالغرامة ف�إذا وقع ذلك من موظف عام يف
�سياق وظيفته يعاقب بال�سجن مدة ال جتاوز �سبع �سنوات كما جتوز معاقبته بالغرامة
 /12بح�سب املادة  10من قانون الرثاء احلرام و امل�شبوه ،تن�ش�أ "جلنة فح�ص �إقرارات الذمة" من وزير العدل رئي�س ًا و �أربعة �أع�ضاء يعينهم رئي�س اجلمهورية.
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الف�ساد ونظافة اليد� ،إال �أن الدولة ُتواجه بتحدٍّ �أكرب من
�إرادتها ال�سيا�سية� ،أال وهو افتقادها لل�شفافية ،وهو املعيار
الرئي�سي املطلوب توفره يف �إقرارات الذمة ملن �أراد �أن يربئ
ذمته .والأ�صل يف �إقرارات الذمة  -كو�سيلة ملكافحة الف�ساد
– ال�شفافية.
 -4بح�سب وزارة العدل ،تعد احل�صانات املمنوحة للد�ستورين
وكبار امل�س�ؤولني بجانب القوات امل�سلحة وال�شرطة من �أهم
املو�ضوعات التي يجب �إعادة تنظيمها بحيث ت�ضمن �سريان
العدالة� .إن جرائم الإعتداء على املال تتم يف �أغلب �أحوالها،
ال �سيما حني تكون مت�صلة مببالغ كبرية ،بوا�سطة م�س�ؤولني
حكوميني (. )13

رابع ًا :ا َ
جلوا ِنب املُهمة الواجب َتعديلها يف
ال َقا ُنون:

لقد اجمعت قطاعات �سيا�سية و قانونية وا�سعة على �ضرورة
�إجراء تعديل يف قانون الرثاء احلرام و امل�شبوه ،بحيث يكون
فعا ًال يف ت�أكيد مبد�أ النزاهة و حفظ املال العام من االهدار و
العبث ،و يف كل الأحوال يجب �أن ي�ستهدف التعديل ما يلي من
�أهداف مهمة:
 .1تنفيذ وتر�سيخ �سيا�سات جت�سد مبادئ �سيادة القانون
وح�سن ادارة ال�ش�ؤون واملمتلكات العامة والنزاهة وال�شفافية
وامل�ساءلة.

 .2متكني العاملني يف الأجهزة العدلية و كذا موظفي القطاع
العام ويف املنظمات غري احلكومية ،من فهم مو�ضوعات
الف�ساد ب�صورة جلية
 .3دعم تنفيذ �أحكام �إتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
وف ًقا للإحتياجات والأولو ّيات يف ال�سودان.
 .4التمكني من تطوير ُ�سبل الت�ص ّدي ملخاطر الف�ساد يف
القطاعات التي تق ّدم خدمات عامة �أ�سا�سية.
 .5ت�أكيد التن�سيق بني وظائف اجلهات العدلية و التعاون يف
ُ�سبل مواجهة حت ّديات مكافحة الف�ساد.
 .6تبني �سيا�سة عقابية فعالة ،ت�سهم بفعالية يف احلد من
اجلرمية.
ُيتو ّقع �أن ت�ؤ ّدي النتائج التي تتحقق يف �إطار هذه الأهداف
الأربعة املرتابطة اىل تعزيز قدرة ال�سودان على ت�صميم
وتنفيذ ومراقبة �إجراءات ل�صيانة املال العام و تعزيز النزاهة
بني العاملني يف القطاع العام و كذا مكافحة الف�ساد مبا
يتنا�سب مع املعايري الدولية واملمار�سات اجليدة والدرو�س
امل�ستفادة من التجارب املقا َرنة ،مع �أخذ ال�سياقات ال�سودانية
بعني الإعتبار.

 /13دعا وزير العدل حممد ب�شارة دو�سة من خالل ور�شة يف �سبتمرب  ،2013حتت عنوان :احل�صانات من واقع الت�شريعات و ا�شكاليات التطبيق .دعا اىل مراجعة �شاملة
للقوانني املنظمة العطاء احل�صانات وقال ان القوانني ال�سودانية تو�سعت يف اعطاء احل�صانات حتى كدنا نقول اال�ستثناء هدم اال�صل م�شريا اىل ان اال�صل هو �سيادة حكم
القانون وا�شار يف حديثه بالور�شة اىل انه البد ان تكون احل�صانات يف حدود �ضيقة وا�شار اىل ان هناك نوعني من احل�صانة وهي االجرائية واملو�ضوعية م�شريا اىل ان
احل�صانة املو�ضوعية تغطي على الفعل وتخرج �صاحبه من دائرة التجرمي بينما االجرائية تتعلق باخذ االذن من جهة معينة قبل مبا�شرة االجراءات القانونية للت�أكد والتثبت.
وقطع ان احل�صانة لي�ست مطلقة ،وقال ان احل�صانة اعطيت للجهات لل�ضرورة ولكن يجب تقدير تلك ال�ضرورة بقدرها ،وقال ان القاعدة العامة يف القوانني انها ملزمة يف
النطاق االقليمي كمظهر من مظاهر امل�ساواة كما انها قيمة ح�ضارية وا�شار اىل انه مبراجعة احل�صانات يف القوانني ال�سودانية فانها �ضمت فئات خمتلفة .واعرب عن ان
تخرج الور�شة بت�شريع وا�ضح لعالج ال�سلبيات يف امر احل�صانة .ن�شر على الإنرتنتhttp://www.sudaress.com/alsahafa/63679 :
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من اجلوانب املُهمة التي يجب �أن ُينظر
�إليها ِبعني الإعتبار عند حُماولة �إجراء
�أي تعديالت يف ال َقانون ال�ساري ،ما يلي:
(ِ )1عبء الإ ْث َبات:

من �أهمية �أن يت�ضمن تعديل القانون� ،إ�ستثناءات ملبد�أ (عبء
الإثبات)  the burden of proofبحيث يقع عبء الإثبات
على ال�شخ�ص املُتهم ،ب�أن يقع عليه عبء �إثبات م�شروعية ما
ك�سبه من مال ،ولي�س بال�شكل احلايل الذي يجعل الإثبات على
الإدعاء و�إثباته ح�صول املُتهم على املال عن طريق َم�شبوه
�أو حرام  .تكت�سب عملية حتويل ِعبء الإثبات �إىل املُتهم،
تربيرها ب�أن املُوظف َ
احلكومي ُم�ؤمتن على املال العام ،و
الدعوى اجلنائية مِبوجب قانون الرثاء احلرام و ا َمل�شبوه ،هي
دعوى َحق َعام ،و لهذا ال�سبب يطلق على مثل هذا القانون
قانون “من �أينْ لك هذا؟ “ و فيه ُيفرت�ض على املُتهم �أن َي ْث ِبت
َم�شروعية ِملكية ما يف َحوز ِته من � ْأموال .و هذا �إ�ستثناء من
قاعدة (قرينة الرباءة).
يق�صد بقرينة الرباءة كما ت ُن�ص الفقرة الأوىل من ا َملادة
َ
احلادية ع�شر من الإعالن العاملي لحِِ ُقوق الإن�سان� ،أن كل
�إن�سان ُمتهم بجرمية يعترب بريئ ًا �إىل �أن تثبت �إدانته يف
حمكمة َعلنية تكفل له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية للدفاع عن
نف�سه .ولقد �أكدت ذلك كافة ال�شرائع الدولية مبا يف ذلك
املادة الرابعة ع�شر من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية
وال�سيا�سية لعام  ،1966و�أكدتها الفقرة االوىل من املادة 34
من د�ستور ال�سودان ل�سنة  ،2005التي حر�صت على تدعيم
الإجراءات اجلنائية وتوفري املزيد من ال�ضمانات والو�سائل
حلماية حقوق الإن�سان ،ومن نتائج ذلك �أن عبء الإثبات يقع
على عاتق النيابة العامة ،وله احلق يف ال�صمت ،ويف�سر ال�شك

ل�صالح املتهم.
و ملا كان الف�ساد من اجلرائم الدولية املدرجة يف اتفاقية
مكافحة اجلرمية املنظمة ،ف�إن هذه االتفاقية خرجت على
هذه القاعدة ،ا�ستنادا �إىل م�صلحة املجتمع التي يجب تغليبها
على م�صلحة الأفراد والتي تتطلب و�ضع ا�ستثناءات على قرينة
الرباءة.
و على َنح ٍو ُم�شابهُ ،تلزم الت�شريعات ال�ضريبية املُكلفني على
َم�سك الدفاتر وال�سِ جالت وتَقدميها عند التَحا�سب ال�ضريبي
وممل
بو�صفها �إي�ضاح ًا مل�صدر دخله اخلا�ضع لل�ضريبة  ،جُ
الدخل وال َنفقات.
ح�ساباته  ،و ِبخا�صة ِمقدار َ

(َ )2مبد�أ َ
ال�شفا ِفية:

ي�ستلزم كذلك ،ربط التعديالت يف هذا القانون مببد أ�
ال�شفافية ،و هو مبد�أ هام حني يت�صل الأمر بحماية املال
العام ،و يكمن مبد�أ ال�شفافية يف �أنه ُي�ساعد اجلهات املُخت�صة
يف احل�صول على املعلومات  ،كما يجعل ملنظمات املجتمع
املدين و الإعالم دور كبري يف ك�شف حاالت الإعتداء على املال
العام ،لذا من املهم ت�ضمني القانون �أحكام خا�صة بال�شفافية.

(� )3إلغاء َمادة ال َتح ُلل (املادة :)13

املادة  )1(-13من َقانون الرثاء احلرام و امل�شبوه ل�سنة ،1989
ا�شارت ايل انه َيجوز لكل �شخ�ص �أثرى ثرا ًء حرام ًا �أو م�شبوه ًا
احل�صول عليه �أن ُيح ِلل نف�سه هو و زوجه و �أوالده
�أو �ساعد يف ِ
ال ُق�صر يف �أي مرحلة قبل توجيه االتهام �إليه ،ويتم الت ََح ُلل ِبرد
ا َملال َمو�ضوع الثرَاء ا ً
حلرام �أو ا َمل�شبوه و بيان الكيفية التي تمَ
ِبها الإثراء.
�أثارت املادة  13من قانون الرثاء احلرام و امل�شبوه ،جد ًال
باعتبارها �أتاحت لأي �شخ�ص �أثرى ثرا ًء حرام ًا �أو م�شبوه ًا� ،أو
�ساعد يف احل�صول عليه ،ب�أن يتحلل قبل فتح الدعوى اجلنائية
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يف ُمواجهته� ،أما برد ذلك املال وبيان الكيفية التي مت بها
الإثراء� ،أو ِببيان ال َكيفية التي تمَ بها الإثراء بال ِن�سبة لل�شخ�ص
اجلنائي.
الذي �ساعد يف ذلك ،مما يتعار�ض مع نظرية ال ِع َقاب ِ
و الإبقاء على القانون ِب�صورته ِتلك ُيحمل يف َطياته ُم�ؤ�شرات
العام ،و َمدى َجدوى و َفاعلية
ال ِتلتقي َمع َمف ُهوم ِحماية ا َملال ْ
إ�سهامه يف َ
واالعتداء على ا َملال
ال َقانون ،و� ِ
احلد من التَجاوزات ْ
ال َع ْام� .إن �أي �إ�صالحات على قوانني ِحماية ا َملال ال َع ْام ،يجب
�أن ت ََطال ا َملادة ( )13من قانون الرثاء َ
احلرام و ا َمل�شبوه ،الن
إ�سقاط ُهما
الردع و ال ِعقاب ي�ستهدف م�صلحة عامة ،و ال َي ِجب � ِ
َحتى َبعد �إ�ستيفاء ا َملال َم ُ
و�ضوع ال َبالغ.
و كانت جتربة ت�سوية البالغات اخلا�صة باملال العام قد
عملت بها جمهورية م�صر العربية حديث ًا()14بعد الإطاحة
بنظام الرئي�س ح�سني مبارك ،و ذلك ب�سن قانون �إن�شاء
وت�شكيل جلنة اخلرباء للت�سويات املالية يف اجلرائم املتعلقة
باملال العام،حيث تقدم املتهمون يف جرائم املال العام ،من
�أن�صار نظام الرئي�س ح�سني مبارك بطلبات ت�سوية مع جهاز
الك�سب غري امل�شروع ،حيث طلب املتهمون التنازل عن الأموال
ال�سائلة والعقارية واملنقولة املتحفظ عليها مقابل خروجهم
من ال�سجن .و على عك�س املادة  13من قانون الرثاء احلرام و
امل�شبوه ل�سنة  ،1989فان جلنة اخلرباء للت�سويات يف القانون
امل�صري اجلديد ،هي جلنة تابعة ملجل�س الوزراء ،و مكونة من
عدد من اخلرباء من خمتلف التخ�ص�صات( ، )15بينما مادة

التحلل (املادة  )13تعطي وكيل النيابة املخت�ص احلق يف قبول
التحلل و �شطب االجراءات.

(�َ )4ضمان ال َتعا ُون الدُ وليِ :

البد �أن ت�شمل التَعديالت على �أحكام خا�صة بالتَعاون الدويل
من �أجل �إ�سرتداد الأموال ا َملن ُهوبة ،و يجب على القانون �أي�ض ًا
�أن ُين�شئ �آليات ُت�ساعد يف تع ُقب و ك�شف و �إ�سرتداد الأموال
ال َعامة ا َملن ُهوبة و املُ َهربة ،و يف ذلك يجب �أن َي ُكون لمِ ِثل تلك
ال�صعيد الدُويل بحيث تتبادل ا َملعلومات مع
الآلية ال َفعالية على َ
الآليات الدُولية ال َن ِظرية� .س ُي�ساعد يف هذا اجلانب ن�ص املادة
 46من االتفاقية ،و اخلا�ص بالتعاون الق�ضائي و االجرائي بني
الدول االع�ضاء ،و كذا املادة  51من االتفاقية و التي ن�صت
وجودات َمبد�أ ا�سا�سي يف االتفاقية  .على
على ان ا�سرتداد ا َمل ُ
�أية حالُ ،تلزم املادة  52من الف�صل اخلام�س الدولة الطرف
باتخاذ التدابري لمِ َنع و َك�شف َعمليات حَت ِويل الأموال املُت�أتية من
ال َف�ساد .ومن هذه التدابري التحقق من هوية املالكني املنتفعني
من الأموال املُودعة يف ِح�سابات عالية ال ِقيمة ،و�إجراء فح�ص
دقيق للح�سابات التي يطلب فتحها من قبل �أفراد ُمكلفني
ب�أداء وظائف ِعمومية هَ امة �أو من قبل ا�سرهم ،وكذلك �إبالغ
ال�سلطات املُخت�صة بالعمليات ا َمل�ش ُبوهَ ة� .أن الدول ال تزال
ُ
تواجه حتديات يف ا�سرتداد ال ُأ�صول ب�سبب عوامل عديدة

 /14وافقت اللجنة العليا للإ�صالح الت�شريعي يف مايو  ، 2015خالل اجتماعها على قرار رئي�س جمل�س الوزراء امل�صري ب�إن�شاء وت�شكيل جلنة اخلرباء للت�سويات املالية يف اجلرائم املتعلقة باملال العام.
 / 15ون�صت املادة الأوىل من قانون �إن�شاء وت�شكيل جلنة اخلرباء للت�سويات املالية يف اجلرائم املتعلقة باملال العام ،على تبعية اللجنة ملجل�س الوزراء ،على �أن ير�أ�سها -وفق ن�ص املادة الثانية -رئي�س الهيئة
العامة لال�ستثمار واملناطق احلرة ،وع�ضوية كل من :رئي�س الهيئة العامة ل�سوق ر�أ�س املال ،ويكون مقر ًرا للجنة ،ويحل حمل رئي�سها عند غيابه ،ورئي�س الهيئة العامة للرقابة املالية ،ونائب حمافظ البنك
املركزي ،و ٤من �أ�ساتذة اجلامعات امل�صرية املتخ�ص�صني يف امل�سائل املالية والتجارية واال�ستثمارية والهند�سية ،ير�شحهم املجل�س الأعلى للجامعات ،و ٢من اخلرباء العاملني يف البنوك العامة ،ير�شحهما
االحتاد العام للبنوك ،و ٢من اخلرباء العاملني يف البور�صة ،ير�شحهما جمل�س �إدارة البور�صة ،على �أن ي�صدر رئي�س الوزراء قرا ًرا بت�سمية �أع�ضاء اللجنة.
ون�صت املادة الثالثة من القانون امل�صري على اخت�صا�ص اللجنة دون غريها بتلقى طلبات الت�سوية والت�صالح من املتهم �أو املحكوم عليه� ،أو وكيله اخلا�ص يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الباب الرابع من
الكتاب الثانى من قانون العقوبات ،وذلك يف �أي مرحلة كانت عليها الدعوي ،والنظر يف الطلبات ،وفح�صها ،والتفاو�ض ب�ش�أنها ،وحترير حم�ضر الت�سوية موق ًعا من �أطرافه وعر�ضه على جمل�س الوزراء.
ون�صت املادة الرابعة من قانون جلنة اخلرباء للت�سويات املالية يف اجلرائم املتعلقة باملال العام على حق اللجنة يف طلب املعلومات والإي�ضاحات ب�ش�أن املتهمني واجلرائم حمل طلبات الت�سوية والت�صالح من
جميع اجلهات ذات ال�صلة بالطلب ،و�سماع �أقوال ذوى ال�ش�أن من مقدمى طلبات الت�سوية وال�صلح �أو وكالئهم اخلا�صني يف طلباتهم وكذلك ممثلو اجلهة �أو اجلهات املجنى عليها.
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منها اختالف ال ُنظم ال َقانونية ،وعدم الإملام باجراءات تَبادُل
وال�صعوبات التي تواجه
املُ�ساعدة ال َقانونية لدى الدول الأخرى ُ
يف الك�شف عن تدفق عائدات الف�ساد.
ولعل حداثة اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد وغياب
املُبادرة من ِجهة الدول ا َمل ْع ِنية بالتَعاون الدويل يف �إنفاذ
�أحكامها رغم ِعلويتها على ال َقوانني الوطنية من �أهم �سبب
يف َعر َقلة تنفيذ طلبات التَعاون الدويل وهو و�ضع من �ش�أنه
ا َمل�سا�س مِببد�أ املُ�ساءلة وتَ�شجيع الإفالت من ال ِعقاب مبا
ُي�ساهم يف ا�ستفحال ظاهرة ال َف�ساد و َنهب �أموال ُ
ال�ش ُعوب على
َخلفية ال َوعي ِبعدم جَن َاعة �آليات التَعا ُون الدويل يف حتقيق
�أهداف االتفاقية و�أهمها َعدم تَو ِفري َمالذ �آمن للأموال
ا�سرتج ِاعها.
ت�ضررة من
ا َملن ُهوبة وتمَ ْ ِكني الدُول املُ ِ
َ

( )5ال َهيئة التي َتتلقى ال ْإقرارات:

ال �شك �إن ُم�ساعدة املواطنني يف �إنفاذ العدالة �أمر يف غاية
االهمية ،فهو ُيغذي ال�شعور بالوطنية و بحماية امل�صلحة العليا
للمجتمع� .إن القانون قد �أعطى هذه املُهمة للجنة فح�ص
اقرارات الذمة املالية (وفق ًا للمادة ( )9الف�صل الرابع)،
و هي مكونة من وزير العدل و اربعة �أ�شخا�ص ُيعينهم رئي�س
اجلمهورية .و يف واقع التجربة ال�سودانية دائم ًا ما تكون هُ ناك
�أعتبارات �سيا�سية متنع تلك اللجنة من �إتخاذ �إي �إجراء �إزاء
اال�شخا�ص املُ�شتبه يف َكونهم ُمنخرطني يف �أفعال فيها تَعدي
العام �أو ال َف�ساد.
على ا َملال ْ
�إذا نظرنا �إىل هذه اللجنة ،فهي ذات َطابع �سيا�سي حَم�ض،
و ال يوجد يف تَكوينها �أو طريقة تعيينها �أي طابع ق�ضائي او

عيب كبري و البد من تَال ِفيه يف
برملاين ،و هذا يف �إعتقادي ٌ
�أي تَعديل للقانون .فال ي�ستقيم على �سبيل املثال �أن َي�ستكتب
وزير ال َعدل رئي�س اجلمهورية �أو ُنوابه ،و ال ي�ستقيم �أن يفح�ص
و�صها� ،إذ �أن وزير العدل َمر�ؤو�س
�إقراراتهم و �أن يقرر ِب ُخ ُ�ص ِ
لدى رئي�س اجلمهورية ،كذلك ال ي�ستقيم �أن يقوم رئي�س
الذمة ا َملالية،
اجلمهورية ِبت�شكيل �أي جلنة َفح�ص �إقرارات ِ
بينما رئي�س اجلمهورية نف�سه من ال�شخ�صيات التي عليها �أن
ُتقدم �إقرار ِذمة َمالية لتلك اللجنة.
�إن �ضمان �إ�ستقاللية هيئ�آت ُمكافحة التالعب بالأموال ال َعامة
و الف�ساد من �أهم ا َملبادئ التي َيجب ت�أكيدها يف القوانني ،كما
ي�ستلزم �أي�ض ًا َ�ضمان �إتباع �إجراءات ال�شفافية .تق�ضي املادة
 36من �إتفاقية الأمم املتحدة ملُكافحة الف�ساد �أن تمُ نح هيئ�آت
التحقيق يف جرائم املال العام اال�ستقالل اللآزم حتى ت�ؤدي
وظيفتها بفعالية ودون �أي ت�أثري ال َم�سوغ له ،لذا �سيكون من
الأوفق �أن يكون َت ْك ِوين تلك الهيئة بوا�سطة الربملان بو�صفة
املُعرب عن �سيادة حكم القانون� ،أو ان تكون تلك الهيئة جزء
من ال�سلطة الق�ضائية بو�صفها م�ستقلة عن ال�سلطة التنفيذية،
و يف كل الأحوال من غري املطلوب �أن يتم تكوين تلك الهيئة
من موظفني عموميني و ال ان يتم تعيينهم بوا�سطة ال�سلطة
التنفيذية ،و يف �شتى الأحوال من املهم �أن يكون رئي�س الق�ضاة
هو من يتلقى �إقرارت الذمة املالية للوظائف الد�ستورية
كافة(. )16
و لت�أكيد مبد�أ ال�شفافية ،يجب �أن تن�شر �إقرارات الد�ستوريني
يف اجلريدة الر�سمية ،و هذا ما قد قرره قانون مكافحة
الف�ساد اجلزائري(.)17

 /16ان معظم احلكومات والدول املتقدمة ت�ستمد قوتها من وجود انظمة ق�ضائية عادلة ور�صينة وم�ستقلة تفر�ض هيبتها وقوانينها العادلة على اجلميع وتوقع امل�ساءلة على من يحاول خرق القوانني وانتهاكها
ومع غياب االنظمة الق�ضائية القوية والعادلة وامل�ستقلة ومع غياب امل�ساءلة �ستربز ب�شكل فعال عوامل انت�شار الف�ساد ومظاهر التجاوز على الق�ضاء من �سيا�سيني ومتنفذين اخرين يف ظل �ضعف التدابري
القانونية وغياب �سلطة الق�ضاء .من بحث بعنوان " �إ�ستقالل الق�ضاء ك�ضمانة �أولية للرقابة على ال�صفقات العامة" ،من �إعداد اال�ستاذة نادية بوخر�ص ،جامعة املدية .
( /17القانون اجلزائري ملكافحة الف�ساد ل�سنة  )2006قانون رقم  01-06يتعلق بالوقاية من الف�ساد و مكافحته ،د.و�.أ.ت .2006
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ال�شهود:
(ِ )6حماية املُبلغني و ِ

�إن الق�ضاء على جرائم ا َملال العام اليمُ كن �أن يتم ِب َفعالية
�إال َمع نظام حُمكم لحِ ماية ال�شِ هود الذين �سيقدمون الأدلة
التي تدين املُجرمني واملُف�سدين لأن َبع�ض ِ�صغار املُوظفني
وال�سِ كر ِتريين و�أُمناء يف بع�ض جَمال�س الإدارات لديهم
َمعلومات وي�ستطيعون تقدمي ُم�ستندات ُت�ؤدي لإدانة املُجرمني،
ويجب �أي�ض َا ُمكاف�أتهم ِب�سن تَ�شريع َقانون َيعطيهم ِن�سبة من
ا َملبالغ التي َعملوا على َمنع �سِ رقتها �أو ا�سرتدادها.
وملُكافحة اجلرائم الواقعة على ا َملال العام البد من َنظام
حُمكم حلماية ال�شِ هود حتى يمُ كن َجمع الأدلة وتَقدمي املُدانني
احلماية َ
وال�ضمانات الأخرى اليمُ كن
لل ُمحاكمة و ِبدون هذه ِ
َ�ضبط ه�ؤالء املُجرمني.
يف كل القوانني ال�سائدة يف ال�سودان ال يوجد ما يبعث
الطم�أنينة لدى املُبلغني و ُ
ال�شهود .و يف ذلك تعطيل للعدالة،
حيث ال يلج�أ املواطنني للإبالغ عن حاالت التعدي على املال
العام .و بالتايل من املهم جد ًا و�ضع هذه النقطة يف االعتبار
حني ت�شرع ال�سلطات املعنية يف �أجراء تعديالت ت�شريعية بهذا
اخل�صو�ص.
يعترب َمبد�أ ِحماية املُبلغني و ال�شِ هود ،جزء هام يف مبد�أ �سيادة
القانون ،و �سهولة الو�صول للعدالة ،و ذلك ب�أن توفر الدولة
احلماية القانونية اللآزمة للمبلغني و ال�شهود و ا ُ
خلرباء
و َ
ال�ضحايا الذين يتقدمون ب�شهادة تتعلق بافعال يجرمها
القانون و ت�شمل هذه احلماية اقاربهم و اال�شخا�ص وثيقي
ال�صلة بهم ،من اي انتقام �أو ترهيب حمتمل  ،و قد ن�صت
املادة  32من اتفاقية االمم املتحدة ملحاربة الف�ساد على
حماية ال�شهود و اخلرباء يف مادتها  32و ن�صت على حماية
املبلغني يف املادة  ،33و هذا ما ن�صت عليه اي�ض ًا املادة الرابعة
ع�شرة من االتفاقية العربية ملحاربة ملكافحة الف�ساد ،ومن

و�سائل هذه احلماية:
 .aتوفري احلماية لهم يف اماكن �إقامتهم
 .bعدم �إف�شاء املعلومات املتعلقة بهويتهم و�أماكن تواجدهم
� .cأن يديل املبلغون و ال�شهود و اخلرباء و ال�ضحايا
باقوالهم على نحو يكفل �سالمتهم مثل الإدالء بال�شهادة
عرب �إ�ستخدام تقنية االت�صاالت
.dاتخاذ االجراءات العقابية بحق كل من �أف�شى معلومات
متعلقة بهوية �أو ب�أماكن تواجد املبلغني �أو ال�شهود �أو اخلرباء
�أو ال�ضحايا.

15

ا َ
خل مِ َ
اتة:

حتى يتم الت�أكد من توظيف املال العام للغر�ض املُخ�ص�ص من
�أجله  ،البد �أن يرى املُوظفون ال ِع ُموميون و املُواطنونَ ،ن�صب
�أعينهم ال ُعقوبات املُحددة للجرائم املُتعلقة باهدار املال العام
و�صه� ،أو تبديده يف
خ�ص ِ
�أو املتعلقة ب�إهمال ِ
احلر�ص اللآزم ِب ُ
غري َم�صار ِفه املحددة� ،أو توظيفه لل َم�صلحة ال�شخ�صية� ،أو
مل�صلحة �شخ�ص �آخر.
و حتى يكون للقانون و ملُ�ؤ�س�ساته املُخت�صة القدرة على حماية
املال العام ،البد من تَهيئة املناخ ال َعديل بحيث يكون ُم�ؤه ًال
حلماية املال العام يف ُمواجهة الأ�شخا�ص ال َعاديني و يف
ُمواجهة ِكبار امل�سئولني و الد�ستوريني ،و ذلك ب�أن ُتزال كل
ال َعقبات و ُمواطن ُ
ال�سائدة.
ال�ضعف ا َملوجودة يف ال َقوانني َ
ال�سودان ،هما
�إن من �أهم ُم�ؤ�س�سات ِحماية ا َملال العام يف ُ
ِنيابتي َجرائم الثرَاء َ
احلرام و املً�شبوه و ِنيابة َجرائم ا َملال
العام ،و تَقوم هاتني النيابتني ِبتنفيذ عدد من ال َقوانني
الإجرائية و ُ
املو�ضوعيةِ ،حماي ًة لل َمال العام� ،إال �أنه َمازال ا َملال
ال�سودان ُم َعر�ض ًا ل�س�ؤ الإ�ستخدام ،و لل َهدر و ال َنهب و
العام يف ُ
ال�سطو  ،من ِخالل �إ�ستغْالل الوظيفة االدارية ،و ذلك لعدم
َ
كفاءة القوانني ال�سارية ،و �إفتقار القوانني لل�صرامة العقابية.
ناق�شت هذه الورقة عدد من ا َملعايري و ا َملبادئ التي ي�ستلزم
تب ِنيها يف �أي � ْإ�صالحات تَ�شريعية و ُم�ؤ�س�سية ت�ستهدف ِحماية
املال العام .تلك ا َملبادئ و ا َملعايري ،قد ُوجدت يف اتفاقية الأُمم
املُتحدة ملُحاربة ال َف�ساد  2005و يف االتفاقية ال َعربية ملُحاربة
ال�سودان ُموقع و ُم�صادق على االتفاقيتني،
ال َف َ�ساد  ،2010و ُ
ال�سودانية عاج ًالُ ،كل
مما ال ِن�ستبعد َمعه �أن تتبنى احلكومة ُ
�أو ُجزء ،من املُقرتحات التي �أنتجتها هَ ذ ِه ال َورقة.
ال�سودان ،نتيجة لإ�ستغالل ا َملال
ن�ش�أت َطبقة من الأثرياء يف ُ
الدولة ،و هذه الطبقة ت�شمل ِقطاع من ا َمل�سئولني
ال َعام يف َ
باال�ضافة ملجموعات ر�أ�سمالية ن�ش�أت من ِخالل اال�ستفادة

االمتيازات ا َ
خلا�صة ا َملمنوحةِ ،ب�صورة َغري َقانونية .هذا
من ْ
الواقع ُي�ؤ�شر من َجديد ُ�ضعف ال َقوانني و املُ�ؤ�س�سات ال َعدلية
وجودة ،الأمر الذي َي ْ�ستدعي �إجراء �إ�صالحات
و ال َرقابية ا َمل ُ
ؤ�س�سيةعاجلة.
َقا ُنونية و ُم�
َ
الحات قانونية و ُم�ؤ�س�سية يف ال ِقطاع
ال �شك �أن �إجراء � ْإ�ص َ
العام ،مِ َبعزل عن �أي ا�صالحات
ال َعديل ا َملعني ِبحماية ا َملال ْ
�ضرورية يف ال ِقطاعات االخرى� ،ستكون �إجراءات َمعزُولة و
غري ُم�ؤثرة على َ�صعيد حَتقيق ال َنزاهة و ال َعدالة و التنمية و
التقدم .ال �شك من بني اال�صالحات ال َقانونية الأخرى املُت�صلة
ِبعملية ِ�صيانة ا َملال العام ،تلك املُتعلقة ِبحرية االعالم ،وبيئة
الإ�ستثمار ،و لوائح البرَ ملان ،وقواعد �سِ لوك ال َعاملني يف
االجهزة ال َعدلية و الق�ضائية ،و ِقطاع ا َمل�صارف و ُحرية َن�شاط
ُمنظمات املُجتمع ا َملدين.
فتاحية ،يف
و �أخري ًا ،تظل الإرادة ال�سِ يا�سية ،هي ِكلمة ال�سِ ر املُ ِ
ُمعاجلة ُق�صور املُ�ؤ�س�سات و التَ�شري َعات ا َ
خلا�صة ِبحماية ا َملال
ال�سودانْ .
ال َع ْام يف ُ
و يف كل الأحوال ،يجب �أن ي�شمل �أي �إ�صالح ت�شريعي ُ�سوداين
يف جَمال حُماكمة التعدي على ا َملال ال َع ْام ِجنائي ًا ،ما يلي من
جوانب:

�إجرائي ًا:

 التاكيد على رفع احل�صانات ،و التجريد من املهام الإداريةو املالية و احلظر من الت�صرف يف املقتنيات و الرثوة اخلا�صة،
خالل فرتة التحقيق و �إىل حني �أن ي�صدر وكيل النيابة �أمر ًا
بفك احلظر عليه.
 �أن يكون امل�س�ؤول على وكالة نيابة املال العام ،من وكالءالنيابات من الدرجات العليا ،ملا يتمتع به من امكانية التوا�صل
مع االجهزة العليا و �سلطة �إ�صدار �أوامر م�ستعجلة �ضرورية،
و يت�سم عمل وكالة النيابة و اللجان الأخرى بالإ�ستقاللية و
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ال�شفافية .تق�ضي املادة  36من �إتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد ب�أن تتخذ الدول تدابري ل�ضمان وجود هيئة متخ�ص�صة
يف مكافحة الف�ساد من خالل �إنفاذ القانون ،و�أن تمُ نح
اال�ستقالل الالزم حتى ت�ؤدي وظيفتها بفعالية ودون �أي ت�أثري
ال م�سوغ له.
 لطاملا �أن الإعتداء على املال العام ،هو �إعتداء على امل�صلحةالعامة لكل املواطنني ،فبالتايل ال يجوز �أن ينح�صر رفع الدعوى
اجلنائية على املراجع العام و م�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى،
و يجب �أن ين�ص ب�صورة وا�ضحة و �صريحة على �أحقية �أي
�شخ�ص طبيعي �أو معنوي� ،سوداين �أو �أجنبي ،يف االبالغ على
�أي جرمية وقعت باملخالفة للقانون �أو اللوائح املالية .و بالتايل
من املُمكن ت�صور دور ملنظمات املجتمع املدين يف الك�شف و
الإعالن و الإبالغ عن حاالت االعتداء على املال العام(.)18
 كما �أرى من املهم جد ًا �أن تت�ضمن تلك القوانني �آلية للتعاونالدويل بخ�صو�ص مالحقة املعتدين على املال العام و �إ�سرتداد
الأموال املنهوبة.

َم ُ
وعي ًا:
و�ض ِ

 تَو�سِ يع نطاق جرائم التعدي على املال العام ،و�أن يكونالن�ص وا�ضح ًا ،و �شام ًال لكل االفعال املُت�صلة باالعتداء على
ا َملال ال َعام ،و خري ُمعني يف ذلك ا َملعايري الدُولية الواردة يف

�إتفاقية الأُمم املُتحدة لمِ ُ َكا َفحة ال َف�ساد( . )19و �أن تت�سم العقوبة
بالردع ال َعامَ ،ح�سب االجتاه الذي َدعت اليه �إتفاقية اجلرمية
املُنظمة.

ِ�سيا�سي ًا:

 يجب �إعطاء دور ُمبا�شر للربملان يف الت َُدخل و ال�ضغط من
�أجل حَتريك �إجراءات ِجنائية �ضِ د املُ�شتبه فيهم .و مبوجب
ال�سوداين ل�سنة ،2005
الفقرة ( )1من املادة  105الد�ستور ُ
َيجوز لل َمجل�س ال َوطني �أو �أي جلنة من جلانه �أ�ستدعاء �أي
ال�سلطة للربملان
ُموظف َعام �أو �أي َ�شخ�ص �آخر  .مِ ُب ِ
وجب هذه ُ
َ
ال�سلطة التنفيذية و ُم�ؤ�س�ساتها
احلق يف �أن يمُ ار�س �ضغط على ُ
من �أجل تَفعيل ُمعاقبة ُمرتكبي مخُ الفات �ضِ د ا َملال ال َعام.
وتتمثل تلك الرقابة التي ُيطلق عليها كذلك الرقابة
ال�سيا�سية يف ُمطالبة الربملان ِبتقدمي الإي�ضاحات واملعلومات
التي ت�ساهم يف الت�أكد من نزاهة و قانونية العمليات اخلا�صة
بالنفقات والإيرادات العامة �سواء مت ذلك يف ُ�صورة �أ�سئلة
َ�شفوية �أو َخطية �أو حتى باال�ستجوابات فمن حق ال ِلجان ا َملالية
ال�سلطة التنفيذية عند
التَابعة للربملانات �أن ِت�ستدعي ممُ َ ثلي ُ
ال�ض ُرورة لال�ستماع �إليهم فيما ُيخ�ص َمالية الدولة ال َعامة �أو
ماليتهم اخلا�صة كما قد تتمثل الرقابة الت�شريعية عن َطريق
ال�سابقة.
احل�ساب ِ
ُمناق�شة ِ
ال�سنة ا َملالية َ
اخلتامي عن َ

 / 18و ل�ضمان �إجراءات تن�سيقة تهدف للحد من جرائم االعتداء على املال العام ،مت ت�شكيل جمل�س �إ�ست�شاري ملكافحة الف�ساد كجهاز م�ستقل �أن�شئ يف �إطار االحتاد الأفريقي ،مبوجب املادة  22من اتفاقية
االحتاد الأفريقي حول منع و مكافحة الف�ساد.
 / 19تق�سم اتفاقية االمم املتحدة ملحاربة الف�ساد ،يف الف�صل الثالث الأفعال املجرمة �إىل نوعني� :أفعال تُلزم الدولة الطرف باتخاذ تدابري ت�شريعية لتجرميها مثل:
 ر�شو املوظفني العموميني الوطنيني والتما�س ه�ؤالء املوظفني الر�شوة �أو قبولهم �إياها (املادة )15 اختال�س املمتلكات �أو تبديدها �أو ت�سريبها ب�أي �شكل من قبل موظف عمومي (املادة ) 17 غ�سل عائدات اجلرمية (املادة)23 �إعاقة �سري العدالة (املادة .))25 �أما النوع الثاين في�ضم �أفعا ًال تُلزم الدولة الطرف بالنظر يف جترميها مثل املتاجرة بالنفوذ (املادة) 18 �إ�ساءة �إ�ستغالل الوظائف (املادة) 19 -االثراء غري امل�شروع (املادة) 20
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املراجع:

 -قانون املعامالت املدنية ال�سوداين ل�سنة 1984

�إتفاقيات دولية:

ت�شريعات عربية:

 اتفاقية االمم املتحدة ملُكافحة الف�ساد يف  14يناير  2005وال�سوداين بالأغلبية على اتفاقية الأممُ اخلا�صة
�صادق الربملان ُ
ُمبكافحة ال َف�ساد يف العام 2013م التي كانت قد دخلت حيز
النفاذ بتاريخ  14دي�سمرب 2005م
 اتفاقية االحتاد االفريقي ملنع الف�ساد و التي اعتمدت يفالدورة العادية الثانية مل�ؤمتر االحتاد االفريقي يف  11يوليو
 2003وا�صبحت نافذة يف � 5أغ�سط�س  .2006وقع ال�سودان
على االتفاقية يف  2008/6/3اال انه مل ي�صادق عليها حتى
الآن.
ُ
 االتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد التي �أبرمت يف 2010/12/21و التي وقعتها حكومة ال�سودان يف تاريخ
 ،2010/12/21و �صادقت عليها يف يوم .2012/10/ 23

قوانني و ت�شريعات وطنية:

 َقانون الثرَاء َاحلرام و ا َمل�ش ُبوه 1989
اجلنائية ل�سنة  1991م
 َقانون االجراءات ِاجلنائي ل�سنة  1991م
 ال َقانون ِ َقانون الإجراءات ا َملالية و املُحا�سبية ل�سنة  2007م لآئحة الإجراءات ا َملالية و املُحا�سبية ل�سنة  2011م َقانون املُراجعة ال َق ِومي ل�سنة  2007م قانون املُراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية ل�سنة،2010
ال�سوداين ِل�سنة 1991
 ال َقانون ِاجلنائي ُ
 �أمر ت�أ�سي�س وكالة نيابة املال العام ل�سنة ،1993عم ًالب�أحكام املادة  )1( 18من القانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة
� ،1991صدر يف تاريخ الثالث من يوليو  ،1993من مكتب وزير
العدل و النائب العام.

 القانون اجلزائري ملكافحة الف�ساد ل�سنة  ،2006قانون رقم 01-06يتعلق بالوقاية من الف�ساد و مكافحته ،د.و�.أ.ت .2006
 قانون �إن�شاء وت�شكيل جلنة اخلرباء للت�سويات املالية يفاجلرائم امل�صري ل�سنة  2015املتعلقة باملال العام،
 الد�ستور الكويتي ل�سنة 1962 -قانون اجلزاء الكويتي رقم  16ل�سنة  1960م

بحـــــوث:

 بحث بعنوان “ �إ�ستقالل الق�ضاء ك�ضمانة �أولية للرقابةعلى ال�صفقات العامة” ،من �إعداد اال�ستاذة نادية بوخر�ص،
جامعة املدية .
 موالنا عماد الدين حمجوب رئي�س �إدارة نيابة ُمكافحةالرثاء احلرام يف ِحوار �شامل �أجراه معه املركز ال�سوداين
للخدمات الإعالمية ،ن�شر يف موقع املركز ال�سوداين للخدمات
ال�صحفية يوم .2010 – 05 - 26
 ورقة قدمتها وكالة نيابة املال العام يف �سِ منار َنظمه َمركزدرا�سات الفيدرالية
 َمقال َكتبه عادل عبدالعزيز على املوقع االلكرتوين ملركزاخلدمات االعالمية – ال�سودان ،مت الت�صفح يوم  7يونيو
 2015ال�ساعة اخلام�سة و ثمانية دقائق :
/http://www.gmsudan.com/ar
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