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مقدمــــــة
ُتقا�س املَظاهِ ر ا َ
حل�ضارية لأي دَولة ،مبدى َ
ال�ضبط الإداري و املَايل لمِ ُ�ؤ�س�ساتها و مرافقها ال َعا َمة ،و انعكا�س ذلك على املُواطنني
من خِ الل التبدل الإيجابي ،املُ�ستمر ،يف حياتِهم .هذا املَظهر ا َ
حل�ضاري َيعك�س َحالة االقتدار و املَكنة يف توزيع املَ�س�ؤوليات
الإدارية و بالتايل ُم َراق َبة �سري عَملها مبا َيك ُفل حَتقيق الأهداف ال َعا َمة للدَولة.
ال�سلطة التنفيذية لل ُم�ساءلة من
تلعب الرقابة على املوازنة العامة ،و امل�ؤ�س�سات العاملة مِبوجبها ،دوراً حمورياً يف احرتام ُ
قبل املُ�ؤ�س�سات ال َت�شرِيع َية و املُواطِ نني ،لأنها َتعمل على �ضمان �شفافية ال َعمليات املَال ّية التي جتريها احل ُكو َمة .و الرقابة على
املَال ال َعا ْم ال ت�شمل فقط العمليات املُحا�سبية ،و املراجعات املَال ّية املجردة ،بل �أي�ضاً ت�شمل َجودة و ُنوعية �إدارة املرافق ال َعا َمة
و �أن�شطتها.
و امل ُ َواز َنة ال َعا َمة ُتعني بتخطِ يط الإنفاق ا َ
حل ُكومِ ّي يف ال�سنة املَال ّية املُعينة ،و بالتايل تت�ضمن �إجراءات ال َت َ�صرف فيِ املَال ال َعا ْم،
ال�ضرائب و ا َ
ال�سودان بو�صفه دول َنامية ،حيث ت�شكل املَوارِد الوطنية املُتمثلة يف َ
جلمارك و
لينعك�س يف �صور خدمات عامة .و ُ
ال�صادرات َ -م�صدر هَام من َم�صادر امل ُ َواز َنة ال َعا َمة و َخطط احل ُكو َمة التنموية
الر�سوم  -بِجانب القرو�ض و الهِبات و املِنح ،و َّ
ُ
ال�شفا ِف ّية يف ال َعمليات و الإجراءات و ال َقرارات ا َ
االقت�صادية و ال ْإجتِماعِ ّية ،فان مراقبة املوازنة العامة ت�ستلزم توفر َ
حل ُكومِ ّية،
و �أن ِت َت�صف تلك االجراءات و القرارات باالقت�صادية و ال َكفاءة و ال َفاعلية ،مبا َيخدم الأهداف ال َعا َمة للدولة ،كل ذلك يتطلب
توفري البيئة ال َت�شرِيع َية املنا�سبة لل ُم�ؤ�س�سات ال َعاملة يف جَمال ُم َراق َبة االنفاق من املَال ال َعا ْم ،مبا ميكنها من القيام باملهام
املوكلة اليها بكفاءة و اقتدار.
لقد عملتُ كثريا �ضمن منظومة من اخلرباء غري احلكوميني لو�ضع ا�صالحات ت�شريعية و م�ؤ�س�سية يف نظام املوازنة العامة
يف ال�سودان ،و هذه الدرا�سة عبارة عن جتميع لأفكار تكونت عندي �سابقاً ،و هي جتتهد من �أجل تقدمي مقرتحات با�صالحات
يف الد�ستور ال�سوداين ،مبا يفي مبتطلبات موازنة عامة ،عادلة و �شفافة ،و ذلك وفق ما يلي من حماور:
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�أو ًال :املوجهات الد�ستورية:

لقد و�ضع الد�ستور ال�سوداين العديد من املوجهات لالقت�صاد الوطني ،و من املفرت�ض ان تكون تلك الأحكام الد�ستورية هي
الناظم ال�صارم للنظام االقت�صادي يف ال�سودان .تطرقت املادة العا�شرة من الد�ستور على بع�ض االحكام اخلا�صة ب�أهداف
التنمية الإقت�صادية ،ومنها حتقيق �أهداف الألفية للتنمية و�ضمان التوزيع العادل للرثوة وحتقيق م�ستوي كرمي من احلياة لكل
املواطنني .و ن�صت املادة على �أن تلتزم الدولة حتقيق ًا لهذه االهداف بتطوير االقت�صاد الوطني وح�سن �إدارته بغر�ض حتقيق
الرخاء وزيادة الإنتاج وبناء �إقت�صاد كفء معتمد على ذاتة وت�شجيع ال�سوق احلر ومنع الإحتكار .و من املهم ان تنعك�س تلك
املوجهات الد�ستورية يف النظام القانوين الذي يحكم نظام املوازنة العامة يف الدولة.
و لقد ن�صت وثيقة حقوق االن�سان الواردة يف الباب الثاين من الد�ستور ،ال �سيما يف الفقرة الثالثة من املادة  27على �سيادة
االتفاقيات و املعاهدات املت�صلة بحقوق االن�سان و التي �صادقت عليها جمهورية ال�سودان ،وهذه ت�شمل احلقوق الإقت�صادية
والإجتماعية والثقافية املن�صو�ص عنها يف العهد الدوىل للحقوق الإقت�صادية والإجتماعية ،و من �ضمن ما ي�شمل ذلك احلق يف
م�ستوي معي�شي كاف لكرامة االن�سان ،و هذا ي�شمل بال�ضرورة احلقوق يف ال�صحة والتعليم والعمل ،التي ت�سعي الدولة لتحقيق
�أعلى قدر ممكن منها ح�سب ظروفها الإقت�صادية.
بح�سب ر�أينا ،انه من املهم �أن ي�ضمن الد�ستور ال�سوداين جتذير احلقوق االقت�صادية و االجتماعية و الثقافية يف املوازنة ال�سنوية
للدولة ،الت�صال ذلك باحلق يف ايجاد م�ستوى معي�شي كاف لكرامة االن�سان .كما يجب على الد�ستور ال�سوداين ،و من �أجل حتقيق
م�ستوى معي�شي مقبول لل�سودانيني� ،إن يعمل على تخ�صي�ص موارد للوفاء بتلك احلقوق ،بن�سبة معلومة يف الد�ستور.

ثاني ًا :املعايري

-1النزاهة و امل�ساءلة:

ن�ص الد�ستور ال�سوداين احلايل ،على مبد�أ املحا�سبية ،حيث ن�صت املادة  204علي �أن تلتزم كل م�ستويات احلكم بالإجراءات
واملعايري املحا�سبية املعتمدة وامل�ساءلة للت�أكد من تخ�صي�ص و�إنفاق الأموال العامة وفق ًا للموازنة املخ�ص�صة مل�ستوي احلكم املعني.
كان من االوفق ان يقوم الد�ستور بتف�صيل �أحكامه املت�صلة باالموال العامة ،و ان ال يكتفي باالحكام العامة ،فعلى �سبيل املثال،
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مل يتطرق الد�ستور اىل �إجراءات اقرار النزاهة� ،أو “�إقرار الذمة املالية” و الذي 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 ِعمومية.
الذمة ا َملالية لل َموظف ال ِعمومي.
ُيجدد هذا الت�صريح ِب�شكل َدوري و َفور كل زيادة ُمعتربة يف ِ
ن�صت املادة التا�سعة يف ال َف�صل الرابع من قانون الرثاء احلرام و ا َمل�شبوه ل�سنة  ،1989على 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 .و من
املالحظ ان اللجنة التي تقوم بتلقي و فح�ص اقرارات الذمة املالية مكونة من اع�ضاء يعنيهم رئي�س اجلمهورية ،و مل ي�شرتط
القانون متثيل ال�سلطة الق�ضائية و ال�سلطة الت�شريعية يف تكوين تلك اللجنة ،فالرقابة على املال العام يف اال�سا�س من مهام ال�سلطة
الت�شريعية .و لتجاوز هذا التهاون يف �ضبط املوظفيني العموميني ،كان من االوفق ان يتناول الد�ستور هذا اجلانب بالتف�صيل بدال
عن اغفاله باملرة
.

-2ال�شفافية:

من خالل مبدا ال�شفافية تتج�سد العالقة الدميقراطية بني احلكومة و املواطنني ،من خالل النقا�ش احلر و امل�ساءلة و املراجعة و
التدقيق ،و كذلك من خالل تقدمي م�ستوى عايل من النزاهة و امل�صداقية من قبل احلكومة .من �سمات الدميقراطية الد�ستورية،
�إن�شاء �أكرث من مركز لل�سلطات العامة ،بالقدر الذي ميكن معه �أن تراقب كل �سلطة ،ال�سلطات الأخرى .و املواطن و بو�صفه
�صاحب م�صلحة ،يف طريقة احلكم املتبعة ،و بو�صفه ممول للخزينة العامة من خالل ال�ضرائب ،و من خالل متكينه للحاكمني من
�إ�ستغالل موارد الدولة ،ف�إنه �أي�ض ًا يحتاج �إىل طريقة ملراقبة املوازنة العامة والإنفاق حتى ي�ستطيع امل�شاركة بر�أيه والتيقن من �أن
�إنفاق الأموال العامة يتم بطريقة �صحيحة .الهدف لي�س فقط متكني املواطنني بل �أي�ضا حت�سني �أ�سلوب الإدارة و ت�شجيع التنمية
وزيادة فعالية اخلدمات التي تقدمها احلكومة.
تعزيز مبد�أ ال�شفافية املالية و الإف�صاح عن املوازنة العامة هو �أحد ركائز ا�صالح نظام حكم .و ُيعلي الد�ستور ال�سوداين ل�سنة
 2005و املعدل يف عام  ، 2015من املبادئ الأ�سا�سية للإف�صاح وال�شفافية وامل�ساءلة .وللمرة الأوىل يف تاريخ ال�سودان ،ي�صدر
قانون متخ�ص�ص يف عام  2015بخ�صو�ص حرية احل�صول على املعلومات  .و�شفافية املالية العامة مهمة لتح�سني القرارات
االقت�صادية واملالية بالقطاعني العام واخلا�ص ،وتعزيز امل�ساءلة يف تخ�صي�ص وا�ستخدام املوارد العامة النادرة من خالل �إ�شراك
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وتوعية املواطنني.
على الرغم من �أهميتها البالغة ،تظل املوازنة العامة يف ال�سودان واحدة من �أكرث الوثائق القانونية �صعوبة ،و�أبعدها عن املواطن
غري املتخ�ص�ص ،واملتخ�ص�ص على حد �سواء ،مما ُي�صعب من ُم�شاركة املواطنني يف �صياغة ال�سيا�سة االقت�صادية العامة للدولة.
لذا من املهم ان ي�ضع الد�ستور ال�سوداين �أحكام ًا �صارمة تلزم بها امل�ؤ�س�سات العامة املعنية ب�أمر املوازنة العامة ،ب�أن تطبق مبد�أ
�إتاحة املعلومات املت�صلة باملوازنة العامة ،و التي ت�ضمن بدورها عالنية اعداد امليزانية ،وتنفيذها واالبالغ بنتائجها .و تفا�صيل
تلك االحكام الد�ستورية قد تتنزل يف القوانني ،وذلك من خالل �ضمان تعزيز املبادئ التالية :
• عر�ض تقرير �سابق عن امليزانية قبل تاريخ مناق�شة واعتماد امليزانية ال�سنوية وبوقت كايف  ،مع بيان نوايا احلكومة
االقت�صادية واملالية العامة يف املدى املتو�سط  ،و�إبراز جمموع الإيرادات وامل�صروفات والفائ�ض �أو العجز �أو الدين العام ،
وعر�ض م�شروع امليزانية على ال�سلطة الت�شريعية قبل بداية ال�سنة املالية بثالثة �أ�شهر على الأقل واعتماد امليزانية قبل بداية
ال�سنة املالية .
• ينبغي �أن يتاح للجمهور الإطالع على الآثار املالية العامة التقديرية جلميع الت�شريعات املقرتحة من احلكومة .
• ينبغي ت�صنيف املعامالت ح�سب الأن�شطة �أو املخرجات وح�سب الربامج �أو النتائج  ،وينبغي �أن ت�شمل وثائق امليزانية
معلومات �أداء تف�صيلية مالية وغري مالية عن جميع املخرجات والأن�شطة والربامج على بيانات مقارنة عن �سنوات �سابقة .
• ينبغي عر�ض تقارير امل�صروفات والإيرادات ال�شهرية والربع والن�صف �سنوية يف مواعيد حمدد قانون ًا على ال�سلطة
الت�شريعية .
• ينبغي �إجراء مراجعة م�ستقلة للنتائج املتحققة بالقيا�س �إىل جميع �أهداف الأداء وعر�ضها على اجلهات ذات االخت�صا�ص
يف مواعيد حمدد قانون ًا .

ثالث ًا :تعديالت مهمة لكفالة املراقبة على املال العام:
-1الرقابة الربملانية:

ك�أحد �أهم املبادئ التي يقوم عليها الربملان بو�صفه �سلطة متثيلية منتخبة من ال�شعب ،تعك�س ارادة ال�شعب ،ان يقوم الربملان
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مبراقبة �أعمال ال�سلطة الت�شريعية ،و بالتايل يف مراقبة الت�صرفات املالية للحكومة يعد احد اهم مهام الربملان .و بالنظر ِلفاعلية
املُ َراق َبة ،من املهم �أن تتمتع م�ؤ�س�سات املُ َراق َبة باال�ستقاللية التامة عن م�ؤ�س�سات االنفاق َ
احل ُك ِوم ّي (ال�سلطة التنفيذية) ،لذا من
املُهم على البرَ ملان �أن ي�ضطلع ِبدور ُمبا�شر و َحيوي يف ُم َراق َبة ال�سلطة التنفيذية يف كل ما تقوم ِبه ِمن تَ�ص ُر َفات َمالية ،فبالتايل
من غري املت�صور ان تتم الرقابة الربملانية على املوازنة العامة ،ب�صورة فعالة و كف�ؤة ،يف ظل غياب الدميقراطية ال�سيا�سية يف
البالد.
ت�ضمن الد�ستور ال�سوداين ،مبد�أ امل�سئولية الت�ضامنية ملجل�س الوزراء مبا ي�ضفي �سمة من �سمات النظام �شبه الرئا�سي ،و الذي فيه
يكون الوزراء م�سئولون م�سئولية ت�ضامنية و فردية �أمام الهيئة الت�شريعية القومية عن �أداء جمل�س الوزراء القومي ،مثلما يكونون
مم�سئولية فردية عن �أدائهم .و قد ن�صت املادة  74على امل�سئولية الت�ضامنية للوزراء .وت�شمل ال�سلطة الرقابية للمجل�س الوطني
�سلطة ا�ستدعاء الوزراء لتقدمي تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة ب�صورة عامة �أو لوزارات بعينها �أو لن�شاط معني ،وجواز
ا�ستجواب الوزراء عن �أدائهم �أو �أداء وزاراتهم ،ويجوز له �أن يو�صي لرئي�س اجلمهورية ،يف جل�سة الحقة ،بعزل الوزير القومي �إذا
ُاعترب فاقد ًا لثقة املجل�س الوطني (املادة .)91
�إال �إنه و يف ظل �سيطرة (احلزب احلاكم) حزب امل�ؤمتر الوطني على االغلبية العظمى من مقاعد ال�سلطة الت�شريعية ،كان
من ال�صعب تطبيق مبد�أ امل�سئولية الت�ضامنية ملجل�س الوزراء ،و بالتايل مل يجد هذا املبد�أ طريق ًة لتفعيله من خالل التطبيق
الد�ستوري.

 -2تكوين مفو�ضية وطنية ملكافحة الف�ساد:

تق�ضي املادة  36من اتفاقية الأمم املُتحدة ملُكافحة ال َف�ساد 2005ب�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 .و بالنظر للحالة ال�سودانية ،و كونه
يحتل مركز مت�أخر يف قائمة ال�شفافية العاملية ،فان تكوين مفو�ضية ملكافحة الف�ساد ،يعد �أمر مهما يف ت�أ�سي�س نظام للموازنة
العامة ،و ذلك من زاوية ان هذه املفو�ضية تعمل على تفعيل مبد�أ الرقابة امل�ستقلة على االجراءات املالية احلكومية .و من املهم
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ال�صحافة ملا لهما من دور محِ وري يف ال َّرقابة ،و ذلك ملا تتمتع به تلك
للمفو�ضية ان تعمل بالتعاون مع ُم�ؤ�س�سات املُجتمع ا َملدين و َ
املُ�ؤ�س�سات من ا�ستقاللية َعالية َعن احل ُك َومة ،و من املهم ان ي�ؤ�س�س هذا الدور للمنظمات الغري حكومية من خالل ن�ص د�ستوري
يدعم وجودها يف النظام الرقابي ال�ضفاء الطابع ال�شعبي للمراقبة على ت�صرفات احلكومة املالية.

 -3تكوين مفو�ضية تخ�صي�ص املوارد:

تكت�سب هذه املفو�ضية �أهميتها ،يف كونها �آلية حلماية النظام الفيدرايل ،و ل�ضمان امل�ساواة بني مكونات احلكم االحتادي يف
ال�سودان ،و اال�سهام يف التنمية املتوازنة ،و مراعاة التباين يف املوارد و م�ستويات التنمية بني الواليات ،واملفو�ضية هي اجلهة التي
تعد م�شروع قانون تخ�صي�ص الإيرادات ،و قد جاءت اال�شارة لهذه املفو�ضية يف املادة  185من الد�ستور.
و بح�سب املادة  198من الد�ستور ،مت حتديد مهام و اخت�صا�صات املفو�ضية ،ب�أن تقوم مبراقبة املنح املخ�ص�صة من �صندوق
الإيرادات القومي لتحقيق امل�ساواة ،والت�أكد من حتويلها يف حينها مل�ستويات احلكم املعينة ،و�ضمان الإ�ستخدام الأمثل للموارد
وتوزيعها و�ضمان حتويل الإيرادات املخ�ص�صة للمناطق املت�أثرة بالنزاع وفق ال�صيغ املتفق عليها ،وكفالة ال�شفافية والعدالة عند
تخ�صي�ص الأموال للأجهزة القومية والواليات وفق ًا للمعدالت والن�سب املئوية التي ين�ص عليها الد�ستور.
�إال �أن الد�ستور ال�سوداين مل ين�ص على �أن تن�ش�أ تلك املفو�ضية مبوجب قانون ،و بالتايل مت تكوين املفو�ضية بدون ان تكون
للمفو�ضية قانون تعمل مبوجبه ،و برغم ذلك ،تكونت مبوجب مر�سوم جمهوري يف العام  .2005كان من املفرت�ض ان ي�سهم وجود
قانون للمفو�ضية يف اال�ستقاللية املالية للمفو�ضية ،و يحدد �آليات تكوينها و اجراءات تعيني املوظيفني وحفظ حا�ساباتها واملعايري
التي ت�ستخدمها للق�سمة بني م�ستويات احلكم .تتم ق�سمة و تخ�صي�ص الإيردات بوا�سطة مفو�ضية تخ�صي�ص االيرادات بناء على
معايري ي�ضعها خرباء تابعني للمفو�ضية ،لكن هذه التخ�ص�صيات غري ملزمة عن و�ضع املوازنة العامة ،وال تعر�ض على الهيئة
الت�شريعية القومية اليجازة تلك التخ�ص�صيات للموافقة عليها ،او ا�سباغ ال�صفة الت�شريعية عليها.
ان املفو�ضية احلالية ،و ب�سبب ق�صور يف االحكام الد�ستورية الناظمة لها ،ال ت�سهم يف حماية النظام الفيدرايل ،بل انها –
ب�صورتها تلك – تعمل على افراغ النظام الفيدرايل من م�ضمونه ،و ت�ؤ�س�س على تعميق املركزية املالية .لذا من املهم ان يقوم
الد�ستور الد�ستور مبعاجلة هذه اجلوانب.
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 -4ديوان املراجعة القومي:

و من املو�ضوعات املهمة التي يجب ان يقوم الد�ستور ال�سوداين مراجعتها ،االحكام الد�ستورية املت�صلة بديوان املراجع العام
– �صدر م�ؤخرا قانون املراجعة القومي ل�سنة  - 2015ن�صت املادة  )1( 4من قانون املراجعة القومي ل�سنة  2015على تعريف
بالديوان بالقول ( ين�ش�أ ديوان م�ستقل ي�سمى ديوان املراجعة القومي ،و تكون له �شخ�صية �إعتبارية و �شعار و خامت عام و له حق
التقا�ضي با�سمه).
من هذا التعريف يت�ضح ب�أن الديوان يت�سم ب�صفتني( :االوىل) اال�ستقاللية ،عن �أجهزة الدولة االخرى ،و (الثانية) التمتع
بال�شخ�صية االعتبارية ،و هذه تت�ضمن �أن يكون له �شعار و خامت عام و له حق التقا�ضي با�سمه .و �صفة التمتع بال�شخ�صية
االعتبارية مل تكن واردة يف القانون ال�سابق ل�سنة .2007
تعد الرقابة التي يقوم بها ديوان املراجعة ،من �أكرث �أنواع الرقابة فاعلية وتتوىل هذه الرقابة هيئة فنية م�ستقلة عن كل من
الإدارة وال�سلطة الت�شريعي ،وتنح�صر مهمتها يف رقابة تنفيذ امليزانية والت�أكد من �أن عمليات النفقات والإيرادات قد متت على
النحو ال�صادرة به �إجازة ال�سلطة الت�شريعية وطبقا للقواعد املالية املقررة يف الدولة وذلك عن طريق مراجعة ح�سابات احلكومة
وم�ستندات التح�صيل وال�صرف وحماولة ك�شف ما تت�ضمنه من خمالفات وو�ضع تقرير �شامل عن ذلك.
من �أكرث املو�ضوعات ح�سا�سية ،مو�ضوع خ�ضوع االجهزة االمنية (البولي�س – اجلي�ش – و االمن) للرقابة املالية ،لكونه يتطلب
مراجعة مو�ضوعات تتعلق بقدرات االجهزة الع�سكرية و الأمنية ،و التي يف �أغلب �أحوالها تكون �سرية .و يف بع�ض التجارب الدولية
امل�شابهة� ،إ�ستثنى القانون من املراجعة االتفاقيات ،وطلبات وعقود ال�شراء والتوريد للمهمات والأعمال ذات ال�صفة ال�سرية ،مثل
مناق�صات القوات امل�سلحة وال�شرطة ،بالن�سبة للمهمات والأعمال ذات ال�صفة ال�سرية.
كان قانون حرية احل�صول على املعلومات ل�سنة  ،2015قد ح�صن بع�ض املو�ضوعات ال�سرية املرتبطة باجلي�ش و االمن من اف�شاء
معلوماتها ،و هذه املو�ضوعات وردت يف قائمة مفتوحة ِمن ا َمل ْع ُل َومات جاء حتديدها فيِ ال َفقرة (ج) ِمن ا َملا َدة 12من القانون .و
(م ْع ُل َومات) �أو (مو�ضوعات) حينما تكون مت�صلة
اجلديربالذكر �أن ال َقا ُنون �إ�ستخدم ُم ْ�ص َطلح (�أ�سرار) و مل ي�ستخدم ُم ْ�ص َطلح َ
بقطاع الأمن و اجلي�ش .و �إ�شرتط القانون لزوال �صفة ال�سرية عن تلك املعلومات �أن مير عليها فرتة خم�سون عام ًا.
و بقراءة االجتاه الذي كر�سه قانون حرية احل�صول على املعلومات ،جند �أن قانون ديوان املراجعة القومي مل ين�ص على �أحكام
قانونية تبني طريقة التعامل مع ح�سابات القطاع الع�سكري و االمني ،و هي كما يبدو �شائكة ،كما �أنها �أي�ض ًا لها مربراتها الأمنية .و
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هذه من املو�ضوعات التي اثبتت التجربة �صعوبة معاجلتها بوا�سطة قانون ،و كان من االف�ضل على الد�ستور ان يغطي هذا اجلاين
بحيث يعطي امل�شرع املبادئ املوجهة التي ت�ساعده يف فر�ض الرقابة امل�ستقلة على اجهزة و م�ؤ�س�سات ال�سلطة التنفيذية.
و لتفادي ق�صور االحكام الد�ستورية املت�صلة بالرقابة على املال العام ،كان على قانون املراجعة القومي ان يعمل على �سد النق�ص
يف تلك اجلوانب .فعلى �سبيل املثال ،هناك جانب خا�ص مبراقبة العقودات التي تربمها احلكومة ،اذ مل يحدد القانون �سقف �أعلى
لقيمة التعاقدات التي تخ�ضع ملراقبة الديوان ،مما يزيد الأعباء على هذا الديوان بجعله يراجع حتى العقودات �صغرية القيمة ،و
بخا�صة �إذا علمنا �أن الأدارة تقوم بابرام العديد من العقودات و االتفاقيات اليومية التي تقع �أحيان ًا حتت �سلطات �صغار املوظفني
يف االدارة احلكومية .و من جهة �أخرى ،كان من املف�ضل �أن ي�ضع القانون �أحكام ًا تف�صيلية بخ�صو�ص مراجعة العقود بخا�صة
عقود التوريد الدورية ،وعقود الإيجار التي تت�ضمن ن�ص ًا بتجديدها تلقائي ًا.

رابع ًا :دور جمل�س الواليات:

ت�أ�س�ست ال�سلطة الت�شريعية يف د�ستور ال�سودان ،و التي يطلق عليها �أي�ض ًا ا�سم الهيئة الت�شريعية القومية ،على ا�سا�س املجل�سني،
املجل�س الوطني و جمل�س الواليات .و يف �ش�أن عالقة جمل�س الواليات ب�إجراءات �إجازة املوازنة العامة ،نالحظ �أن جمل�س الواليات
لي�ست له اخت�صا�صات مبا�شرة ب�ش�أن �إجازة املوازنة العامة .و لطاملا ان جمل�س الواليات قد اقت�ضته متطلبات النظام الفيدرايل،
فكان من االوفق ان يعطي الد�ستور ال�سوداين ملجل�س الواليات دور فعال ،يقوم من خالله مبراقبة م�صالح الواليات و ال�سيطرة على
الت�شريعات و القرارات التي تعمد على متكني املركز من الواليات ،و ال �شك ان املوازنة العامة هي احد الو�سائل التي يتحقق من
خاللها التوازن بني الواليات .و �إمعان ًا يف تر�سيخ جتاهل اي دور ملجل�س الواليات يف اقرار و مراقبة املوازنة العامة ،جاءت الئحة
تنظيم �أعمال جمل�س الواليات ل�سنة  2010خالية من �أية �أحكام تنظم اجراءات اجازة و مراقبة املوازنة العامة.
من اجلدير باال�شارة هنا� ،أن جمل�س الواليات ي�شارك ب�صفة جزئية يف �إجازة املوازنة العامة ،من خالل االجتماع امل�شرتك
للمجل�سني العتماد م�شروع قانون حول تخ�صي�ص املوارد والإيرادات الذي يودع من�ضدة الهيئة الت�شريعية القومية وفقا للمادة
 110من الد�ستور يف وقت منا�سب قبل بداية كل �سنة مالية وعلى الهيئة الت�شريعية القومية (املجل�سني) عقد جل�سة العتماد ذلك
امل�شروع.
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خام�س ًا� :إدماج النوع الإجتماعي يف املوازنة العامة:

ينطلق مفهوم �إدماج النوع الإجتماعي يف ال�سيا�سات املالية من منظور تنموي ،و ذلك من خالل �إزالة كافة التمييزات القائمة على
النوع يف كل ما يتعلق باملن�صرفات العامة للدولة ،و ذلك بح�سبان �أن تلك التمييزات تقف عائق ًا حقيق ًا يف وجه التنمية الكلية يف
الدولة� .إن التمييز القائم على النوع الإجتماعي ،يعد �أحد التحديات احلقيقة �أمام حتقيق �أهداف التنمية ،مبا يف ذلك �سيا�سات
التوظيف ،و �سيا�سات ال�صرف احلكومي ،و خف�ض م�ستويات الفقر ،و بالتايل �أ�صبح من امل�سلم به� ،أن من دواعي التنمية� ،أن يتم
تعزيز دور املر�أة و الرجل ب�صورة متكافئة يف عملية التنمية ،و يف توزيع الأدوار بينهما .يف �إطار توزيع الأدوار ب�صورة متكافئة،
يجب الإنتباه �إىل حت�سني ظروف م�شاركة املر�أة يف عملية التنمية امل�ستدامة ،من خالل تخطيط ال�صرف احلكومي مبا ي�ستوعب
هذا الهدف ،كخطوة �إبتدائية الزمة يف فهم ال�سياق الإجتماعي للموازنة العامة يف الدولة.
إجتماعي” ،ال تعني �أن يتم تف�صيل موازانات منف�صلة للمر�أة و �أخرى منف�صلة للرجل ،و لكنها
“املُوازنة املُ�ستجيبة لل ُنوع ال ِ
حتليل للموازنة الفعلية من منظور �إحتياجات النوع و من خالل تطبيق “الإن�صاف” و “الكفاية” .
ال�سياق التنموي الإقت�صادي و االجتماعي ،يجب �أن ن�ضمن تالزم
و حتى تكون ُم�ساهمة ا َملر�أة ُمتوقعة ،بال�صورة ا َملطلوبة يف ِ
�سيا�سة “�إقت�صاد ال�سوق” مع �سيا�سة “�إقت�صاد الرعاية الإجتماعية” .و حتى يتحقق بال�صورة املثلى ،يجب ان ينعك�س ذلك يف
املبادئ املوجهة للد�ستور.
�إن مبد�أ عدم التمييز على �أ�سا�س النوع �أم ٌر �أقرته العديد من االتفاقيات الدولية ،ال �سيما املادة الثانية من ”اتفاقية الق�ضاء على
كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة “ والتي تف�سر عدم التمييز �ضد املر�أة .من مفهوم تلك املادة ،على �سبيل املثال يجب �أن ال تقرر
الدولة يف موازنتها نظام ًا يفر�ض عدم امل�ساواة يف الأجر ،والعالوات ،واحلقوق ،ال�ضرائب ،والر�سوم .كما ال يجب �أي�ض ًا على �سبيل
املثال تخ�صي�ص �أموال خلدمة معينة ،تن�صرف فوائدها على الرجال دون الن�ساء �أو العك�س� .إال �إذا مت ذلك كتدبري م�ؤقت وفق ًا
للمعايري الدولية للتمييز الإيجابي وت�شكل م�س�ألة كفالة امل�ساواة بني الرجال والن�ساء �أمر من �أمور ًا مقت�ضيات التنمية يف البلدان
النامية والبلدان املتقدمة ،من خالل �إعطاء ظروف و�شروط �أف�ضل لكافة قطاعات املجتمع للإ�سهام يف بناء املجتمع ورفاهه.
وهذا الأمر ي�ستدعى ا�ستنفار جهود كافة املجتمع بكافة �أفراده ،ن�ساء ورجال .ويف هذا ال�صعيد اكت�سبت بع�ض االتفاقيات اهتمام ًا
كبري ًا وحظ ًا �أوفر يف املناق�شات ،مثل اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة والربتكول الإفريقي حلقوق املر�أة .
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�ساد�س ًا� :إدماج حقوق االن�سان يف املوازنة العامة:

ال ريب ان الد�ستور الذي من املفرت�ض ان ي�سود يف ال�سودان ،يجب ان يتطلع ملقابلة االلتزامات الدولية التي تعهد بها ال�سودان،
ال �سيما يف االتفاقيات و املعاهدات الدولية .كفلت املادة ( )21من امليثاق العاملي حلقوق الإن�سان للأفراد احلق يف امل�شاركة
الدميقراطية يف �إدارة �شئون حكومات بالدهم ،وبالتايل ت�صريف ال�شئون العامة� ،سوا ًء كانت تلك امل�شاركة ب�إدارة تلك الأمور
العامة �أو مبراقبتها �أو ب�إبداء الن�صح بخ�صو�صها ،فكلمة امل�شاركة هنا وا�سعة املحتوى وقابلة للتف�سري الوا�سع .وجاءت املادة 25
من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،ب�أحكام �أكرث تو�ضيحية حول امل�شاركة يف �إدارة الدولة� ،إذ ن�صت على حق الأفراد يف
امل�شاركة بفعالية يف تنمية وتنفيذ ومراقبة املوازنة العامة بو�صفها العمود الفقري يف �سيا�سات احلكومة.
واملوازنة العامة من املو�ضوعات الأ�سا�سية واجلوهرية يف ال�شئون العامة حلكومات كل الدول ،بل هي من املو�ضوعات امل�ؤثرة على
حياة النا�س ومنط و�إ�سلوب حياتهم ،وما�سة بقدر كبري بكرامة ورفاهية ال�شعب ،لذا كانت املوازنة هي دائم ًا (�ش�أن عام) يعني
كافة املواطنني يف الدولة ،وذلك ملا ت�شكله من �أهمية يف حياتهم اليومية وامل�ستقبلية.
وبالتايل� ،إعداد املوازنة العامة� ،أمر حيوي وهام يف و�ضع �سيا�سات و�أهداف وقرارات الدولة مو�ضع التنفيذ ،لذا ا�ستلزم �إحاطته
بالأهمية الق�صوى يف عملها و�إجازتها وتنفيذها ومراجعتها ،فاملوازنة العامة عبارة عن انعكا�س ل�سيا�سات احلكومة فيما يخت�ص
بتحديد ال�سيا�سات التي حتظى ب�أولوية خا�صة على �صعيد ال�سيا�سات االجتماعية – االقت�صادية يف املرحلة الزمنية التي تغطيها
املوازنة  .وتنعك�س ب�شكل مبا�شر على حياة الأفراد ،ب�صورة مبا�شرة من خالل توزيع املوارد القومية على الأ�شخا�ص من خالل
توزيع ال�صرف العام ،ومن خالل مطالبة الأفراد بدعم الدخل القومي من خالل الر�سوم وال�ضرائب .وت�أثر املوازنة العامة ب�شكل
غري مبا�شر على م�ستوى حياة الأفراد من زاوية ت�أثريها على اقت�صاديات ال�سوق ،مثل الت�ضخم الذي ي�ؤثر ب�شكل كبري على منط
احلياة و�أجور الأفراد ،وكذلك ت�أثري م�ستويات النمو االقت�صادي على م�ستوى اخلدمات العامة والت�أثري على م�ستوى الرفاه العام
لل�شعب.
�إن الدول املوقعة التفاقات دولية خا�صة بحقوق الإن�سان ،تتباين يف م�ستوى تنفيذها لتلك التعهدات ،ا�ستناد ًا على مقدرتها وم�ستوى
النمو االقت�صادي ،وم�ستوى تطور تطبيق حقوق الإن�سان يف الواقع الذي تعاجله الدولة املعينة .يف الدول الفقرية والنامية ،قد تتجه
اجتاهات الدولة يف �ضمان حقوق الإن�سان نحو �ضمان حق م�ساواة للمر�أة يف التعليم والعمل ،وعلى ت�سريع الإجراءات نحو �ضمان
�صحة الأمومة والطفولة .بينما قد تن�صرف الدول الغنية �إىل االهتمام نحو مو�ضوعات خمتلفة ،بعد �أن قطعت خطوات متقدمة
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يف تلك احلقوق التي ت�سعى نحوها الدول الفقرية.
ال ريب �أن الدولة يف تخطيطها للتنمية الوطنية ،تكون حمكومة بالعديد من االلتزامات القانونية ،ومن بني تلك ت�أتي التزامات
الدولة وتعهداتها بتطبيق املبادئ العامة حلقوق الإن�سان .يجوز للدولة �أن حتدد �أولويات معينة �ضمن رعايتها اللتزاماتها وتعهداتها
ب�ضمان حقوق الإن�سان يف الدولة ،فقد تلج�أ الدولة لإعطاء �أولوية ملكافحة مر�ض نق�ص املناعة الطبيعية ،بينما ترى دولة �أخرى
�ضرورة �إعطاء �أولوية حلماية البيئة ،جميعها �أولويات حتددها اخلطط الإ�سرتاتيجية للدولة املعنية� ،أثناء تطبيقها ملبادئ حقوق
الإن�سان يف املوازنة العامة للدولة وذلك من خالل ال�سعي لتفعيل حقوق معينة (ذات �أولوية خا�صة) وت�سريع خطوات تطبيقها،
لكونها �أكرث حيوية يف املجتمع املعني .
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خامتة:

هذه بع�ض الإجتاهات الد�ستورية التي يجب ت�سود يف اي تعديالت د�ستورية ي�سعى ال�سودان اىل اقامتها يف امل�ستقبل .و من املهم
ادراك ان املوازنة العامة هي احد اهم ااملو�ضوعات الد�ستورية التي من خاللها حتقيق الدولة امل�ساواة و التنمية� ،سواء كان ذلك
على م�ستويات احلكم الفيدرايل ،او على م�ستوى املواطنني.
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