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SENTRY ALERT

مساعي لتحسین صورة مكافحة الفساد في السودان:
تناقضات التزام نظام البشیر بمكافحة األنشطة المالیة غیر المشروعة 

By The Sentry team
أبريل 2019

  
الخلفیة 

یُصنف السودان كأحد أعلى معدالت الفساد في العالم، إذ یحتل المرتبة 172 من أصل 180 بلد في مؤشر مدركات الفساد لعام 
20181 الصادر عن منظمة الشفافیة الدولیة. وكما وّرد بالتفصیل في تقاریر سابقة من إعداد Enough Project (مشروع 

2كفایة) وفریق (The Sentry) التابع لھ، فإن المؤسسات الحاكمة في الدولة خاضعة لسیطرة شبكة فاسدة متورطة في أنشطة 

اإلثراء الشخصي وجھاز أمني قمعي یھدف إلى حمایة مصالح النخبة في البالد. لقد قوضت السرقة الحكومیة تحت مظلة نظام 
الرئیس عمر البشیر المؤسسات والعملیات الدیموقراطیة سابقًا، كما أضعفت او ألغت كلیا الضوابط والمعاییر الضامنة لتوازن 

السلطات الحكومیة؛ مما أدى إلى وجود نظام استبدادي یتسم باالنتھاكات الممنھجة لحقوق اإلنسان. وساھمت المعارضة 
3السیاسیة الممزقة، التي اشترى النظام والء بعض عناصرھا على مر السنین، في الوصول إلى الوضع الراھن. فضًال عن 

تورط كبار المسؤولین في الحكومة في الفساد المتفاقم في البالد، وھو ما یقوض التزام الحكومة بمكافحة الفساد والمخالفات. 

وفي الوقت ذاتھ، ساعدت مشاعر الشعب القویة الرافضة  للفساد على حشد التظاھرات السلمیة الحالیة التي تُطالب بإنھاء القمع 
وتحقیق السالم الدائم والعادل واالنتقال إلى الحكم الدیموقراطي في السودان. وطوال فترة التظاھرات، التي وصلت أسبوعھا 
الرابع عشر، وعلى الرغم من محاوالت قوات األمن العنیفة لقمعھا، استحوذ الشعار الشعبي على روح المتظاھرین:  وتھتف 

الحشود "لقد نھضنا ضد من سرق قوتنا." 
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إن نظم الحكم القائمة علي السرقة الحكومیة  الممنھجة في السودان ما ھي إال جرائم مالیة في أصلھا. وتُعد ھذه الجرائم المالیة 
والفساد العام الذي یدعمھا إحدى السمات الرئیسیة للسرقة الحكومیة. و یعتمد وجود نظام السرقة الحكومیة، وھو نظام یقوم فیھ 
المستحوذون  على السلطة باستخدام نفوذھم في استغالل الشعب وموارد البالد لتحقیق مكاسب شخصیة، على نفس مخططات 

غسیل األموال التي یستخدمھا القادة الفاسدون إلخفاء أصول مكاسبھم غیر المشروعة. اذ یستخدم الحكام الفاسدون نفس أسالیب 
التضلیل التي یستخدمھا المجرمون واإلرھابیون لنقل وغسل وإخفاء أموالھم، فضًال عن حقیقة أن أي دولة ال تتمتع بضوابط 

قویة لمكافحة غسیل األموال تتیح الفرصة لتفشي االنتھاكات بھا. 

إن الفساد الممنھج في السودان والسرقة الحكومیة الراسخة ھما السببان الرئیسیان  وراء عدم تنفیذ حكومة البشیر نظاًما فعاًال 
لمكافحة غسیل أموال. وغالبًا أیًضا ما ترتبط الجرائم المالیة واسعة االنتشار والفساد المستشري بمجموعة متنوعة من 

المؤشرات السلبیة األخرى، والتي تشمل االنعدام الشدید للمساواة االقتصادیة والفقر المدقع وانعدام ثقة المواطن في المؤسسات 
الحكومیة بشكل تام واالفتقار الدائم إلى االستثمار والتنمیة. تعزز ھذه العوامل، السائدة جمیعھا في السودان، من بعضھا البعض 

وتقوض أي محاوالت للتصدي ألي منھا. كشف تحلیل لفریق The  Sentry  (السنتري ) أنھ في الوقت الذي أحرزت فیھ 
الدولة قدًرا من التقدم، لم تكن جھود الحكومة السودانیة لمكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب كافیة على اإلطالق، مما یسمح 
بازدھار األنشطة والشبكات اإلجرامیة، ویعیق بشكل بالغ قدرة السلطات السودانیة على رصد أنشطة تمویل اإلرھاب في النظام 

المالي للدولة والتصدي لھا بنجاح. 

في ظل ھذا الفساد المستشري، یصعب تحقیق أي نجاح فعلي في مكافحة األنشطة المالیة غیر المشروعة مثل االحتیال والرشوة 
واختالس األموال العامة. وبناًء على طلب الشركاء اإلقلیمیین والوالیات المتحدة، بدأت الحكومة السودانیة في تأسیس نظام 

لمكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب. توضح المقارنة بین القوانین المعمول بھا في السودان والتوصیات التي أعدتھا فرقة 
العمل المعنیة باإلجراءات المالیة (FATF) أنھ على الرغم من اتخاذ السودان عدة خطوات إیجابیة، إال أن الحكومة لم تنفذ حتى 

قوانینھا الخاصة بشكل كاف. 

عام 2010 صنفت فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة السودان بصفتھ والیة قضائیة تعاني من خلل استراتیجي في التدابیر 
المعنیة بمكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب. زار فریق من الُمقیمین في الھیئة اإلقلیمیة لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

أفریقیا المؤسسة على غرار فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة، والتي یُمثل السودان أحد أعضائھا، السودان في دیسمبر 
2011 لتقییم لنظام مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب بھا. كشف تقریر التقییم العدید من أوجھ القصور في تنفیذ توصیات 
الفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة ولكنھ أیًضا أبرز قدًرا من التقدم. تشمل نقاط الخلل عدم وجود إجراءات كافیة لتحدید ممتلكات 

اإلرھابیین وتجمیدھا، وھو ما یحمل أھمیة خاصة في ضوء تصنیف وزارة الخارجیة األمریكیة للسودان كدولة راعیة 
لإلرھاب، فضًال عن عدم وجود وحدة استخبارات مالیة تعمل بكامل طاقتھا أو فعالیتھا. في 2015، ُحذف السودان من قائمة 

تصنیف الفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة نظًرا لتسویتھ للمسائل المثیرة للقلق التي حددتھا الفرقة. ومع ذلك، لم یقدم السودان، 
منذ عام 2015، سوى القلیل لتحقیق أي تقدم إضافي بشأن مكافحة غسیل األموال، وال تزال ھناك بعض أوجھ القصور 

الصارخة. ویبدو أن وحدة االستخبارات المالیة، على سبیل المثال، لم تُنجز سوى القلیل منذ عام 2015. باإلضافة إلى ذلك، ال 
یزال جھاز األمن والمخابرات الوطني السوداني، وھو المؤسسة المسؤولة عن االنتھاكات الصارخة لحقوق اإلنسان والمتورطة 
في التھرب من العقوبات و ممارسة األنشطة المالیة غیر المشروعة، یتمتع بنفوذ غیر مشروع في اقتصاد البالد.  ومن المقرر 

ان تحري الھیئة اإلقلیمیة التابعة للفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة تقییمھا التالي في عام  2022. من المرجح أن تكشف 
المراجعة التالیة، في حال لم تشن الحكومة السودانیة حملة منسقة لمكافحة غسیل األموال والفساد، عن عدم وجود إرادة سیاسیة 

لتنفیذ القوانین الحالیة، وتطور ضئیل على مستوى قدرة الحكومة على مواجھة الجرائم المالیة. 

یوصي فریق The Sentry الحكومة األمریكیة باتخاذ خطوات عاجلة لزیادة الضغط على النظام السوداني، ویشمل ذلك فرض 
عقوبات شبكیة على تلك المجموعات المسؤولة عن الفساد وانتھاك حقوق اإلنسان. كما یوصي شبكة إنفاذ القوانین المعنیة 
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4بالجرائم المالیة أیًضا بإصدار إرشادات للمؤسسات المالیة بشأن مخاطر مزاولة األعمال التجاریة في السودان. كما یوصي 

الفریق البنوك الدولیة التي تربطھا أعمال بالكیانات السودانیة بتطبیق عملیات عنایة واجبة معززة على ھذه العالقات. وأخیًرا، 
یُطالب فریق The Sentry حكومة السودان بإیقاف أي دعم لتمویل اإلرھاب، وإطالق حملة شاملة لمكافحة الفساد، وتعزیز 

وحدة االستخبارات المالیة والھیئات المعنیة بإنفاذ  حكم القانون، والعمل على تحسین الرقابة البنكیة. 

ما یقدمھ السودان یكفي بالكاد لحذفھ من القائمة السوداء للفرقة المعنیة باإلجراءات االلیة 

أُدرج السودان في قائمة فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة الخاصة بالوالیات القضائیة المخالفة في فبرایر 2010 نظًرا 
لنقاط الخلل االستراتیجیة التي تعاني منھا تدابیره لمكافحة غسیل األموال/تمویل اإلرھاب. في فبرایر 2010، قدم السودان تعھدا  

رفیع المستوى بااللتزام بخطة عمل أُعدت بالتعاون مع فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة إلصالح نقاط الخلل التي یعاني 
منھا النظام. تھدف ھذه الخطة إلى معالجة أوجھ الخلل االستراتیجیة، بما في ذلك "تنفیذ اإلجراءات الالزمة لتحدید الممتلكات 
اإلرھابیة وتجمیدھا، وضمان وجود وحدة استخبارات مالیة كاملة من حیث التشغیل والكفاءة، وضمان وضع برنامج رقابي 

5فعال خاص باالمتثال لخطة مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب." تضمنت خطة العمل، في یونیو 2013، العناصر 

التالیة: 

(1) تجریم غسیل األموال وتمویل اإلرھاب على نحٍو مالئم. 
(2) تنفیذ اإلجراءات المناسبة لتحدید الممتلكات اإلرھابیة وتجمیدھا. 

(3) ضمان وجود وحدة استخبارات مالیة كاملة من حیث التشغیل والكفاءة. 
(4) ضمان وضع برنامج رقابي فعال خاص باالمتثال لخطة مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب. 

(5) تحسین تدابیر العنایة الواجبة المعنیة بالعمالء. 
(6) ضمان إدراك المؤسسات المالیة اللتزاماتھا وضرورة امتثالھا لمطلب تقدیم بالغات بالمعامالت المشبوھة فیما 

یتعلق بغسیل األموال وتمویل اإلرھاب. 
6(7) ضمان تطبیق القوانین واإلجراءات المناسبة فیما یتعلق بالتعاون الدولي والمساعدة القانونیة المتبادلة. 

في 23 أكتوبر 2015، نشرت فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة بیانًا یُشیر إلى التقدم الكبیر الذي أحرزه السودان في 
تحسین نظام مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب وإنشاء إطار قانوني وتنظیمي مستوفي لاللتزامات الواردة في خطة 

7العمل، التي وضعت لمعالجة أوجھ الخلل االستراتیجي التي تم تحدیدھا في عام 2010. ومن ثم لم یعد السودان خاضًعا لعملیة 

مراقبة فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة. اتخذ السودان خطوات ملموسة في الفترة بین التقییم المتبادل وحذفھ من عملیة 
مراقبة فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة. وبحسب ما یرد الحقًا في ھذا التقریر ، من غیر الواضح ما إذا كان قد تم تناول 

كافة عناصر خطة العمل، مثل وحدة االستخبارات المالیة "الكاملة على المستوى التشغیلي، أم ال. ومع ذلك، كانت الحكومة 
السودانیة سریعة في الترویج لحذفھا من قائمة فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة. 
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تجري فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة (FATF) مراجعات نظراء ألعضائھا لتقییم مستویات تنفیذ توصیاتھا وإصدار 
تقریر تقییم مشترك یقدم بیان وتحلیل متعمق لكل نظام دولة للحیلولة دون االستغالل اإلجرامي للنظام المالي. أما بالنسبة 
للدول غیر األعضاء في الفرقة، فھناك الھیئات اإلقلیمیة التي انشات على غرار منظمة  فرق العمل  المعنیة باإلجراءات 
المالیة ، ویوجد منھا قرابة سبع ھیئات حول العالم، وھي تُجري ذات التقییمات المتبادلة للدول األعضاء بھا. – علما بان 

التقییمات تُجرى  كل 10 أعوام تقریبًا.
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أُُجرت فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا  تقییما متبادال خاصا   بالسودان، بھدف قیاس 
8مستوى تنفیذ معاییر مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب بالسودان  بین عامي 2011 و2012. وتولى إجراء التقییم فرقة 

مختصة بالتقییم مؤلفة من خبراء مالیین وقانونیین إقلیمین. وقد ُمنح أعضاء الفرقة إمكانیة الوصول لجمیع المسؤولین المعنیین 
المنوط بھم تنفیذ إجراءات مكافحة غسیل األموال/تمویل اإلرھاب المطبقة في البالد في ذلك الوقت. تمثل الھدف الرئیسي لتقریر 

التقییم المتبادل ھذا في المقارنة بین إطار العمل القانوني المعني بالجریمة المالیة في السودان الموجود بالفعل والتوصیات التي 
9حددتھا فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة. وعلى وجھ التحدید، درست الفرقة القوانین السودانیة المصممة لحمایة 

المؤسسات المالیة والمنظمات غیر الربحیة وغیرھا من القطاعات مرتفعة مستوى الخطورة مثل القطاع العقاري والمعادن 
الثمینة، من االستغالل من قبل المخالفین للقانون. 

وعقب زیارة میدانیة استغرقت أسبوعین، أعدت الفرقة تقریر التقییم المتبادل. أشار التقریر إلى عدم امتثال السودان بشكل كامل 
ألي من توصیات الفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة، إذ  التزم السودان بشكل كبیر بأربعة توصیات، و امتثل بشكل جزئي لسبع 
10وعشرین توصیة، ولم یلتزم على اإلطالق بسبعة عشر توصیة. أبرز تقریر التقییم المتبادل أن السودان "یعاني من مجموعة 

11من الظروف الداخلیة والخارجیة التي تزید من مخاطر أنشطة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب." وألمح التقریر إلى أنھ على 

الرغم من وجود قوانین والعدید من الھیئات الحكومیة المخصصة لتناول مسألة غسیل األموال، إال أن "السلطات المختصة في 
السودان في حاجة إلى دعمھا بالموارد المالیة والبشریة المناسبة...[و] في حاجة أیًضا إلى تأھیلھا بشكل كاف عبر التدریب 

12وتوفیر المساعدة التقنیة الالزمة لكي تتمكن من أداء المھام المنوطة بھا بشكل مالئم." 

وعلى صعید تمویل اإلرھاب، كشف التقریر عن أنھ رغم نجاح السودان في تجریم تمویل اإلرھابیین في 2010، إال أن 
تعریفات "األعمال اإلرھابیة" و"المنظمات اإلرھابیة" لم تتطابق مع المعیار العالمي، كما أنھا ال تسمح بتجمید الممتلكات أو 

13األموال المرتبطة بقضایا تمویل اإلرھاب. فضًال عن أنھ لیس للسودان أي سجل سابق في مالحقة أي قضیة تمویل لإلرھاب. 

كما لم تتوفر أي آلیة لتنفیذ عقوبات األمم المتحدة المعنیة باإلرھاب المنصوص علیھا في قراري مجلس األمن التابع لألمم 
المتحدة رقم 1267 و1373. وفي تقریر متابعة عام 2016، الحظت الفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة للشرق األوسط وشمال 

أفریقیا عقب نشر تقریر التقییم المتبادل أنھ تم إنشاء لجنة تقنیة تخضع لوزارة العدل السودانیة لتنفیذ قراري مجلس األمن، إال أن 
مستوى كفاءة اللجنة لم یكن واضحا. 

أًما بخصوص التوصیات المعنیة بالفساد، أبرز التقریر العدید من أوجھ القصور. لم یمتثل السودان للتوصیات المعنیة 
باألشخاص المعرضین للفساد السیاسي. حیث كشف التقریر عن عدم امتثال المؤسسات المالیة في السودان لتوصیات الفرقة 

المعنیة باإلجراءات المالیة الخاصة باألشخاص المعرضین للفساد السیاسي، بل تتعامل معھم بصفتھم عمالء عادیین. الحظت 
الفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة في تقریر المتابعة لعام 2016 أن أغلب أوجھ القصور المرتبطة بھذه التوصیة قد تعاملت معھا 

الحكومة منذ ذلك الوقت، رغم أنھ لم یجري تقییم مستوى التنفیذ الفعلي لإلرشادات الجدیدة الخاصة باألشخاص المعرضین 
14للفساد السیاسي. 
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كانت اتفاقیة األمم المتحدة ضد اإلتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة المبرمة عام 1988 في فیینا، والتي 
یطلق علیھا أیًضا اتفاقیة فیینا، أول جھد دولي لتناول مشكلة التجارة غیر المشروعة، حیث طالبت المعاھدة الدول بتصنیف 

غسیل األموال كجریمة جنائیة. اتفاقیة األمم المتحدة ضد الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، الموقعة في بالیرمو عام 
2000 (تعرف أیًضا باسم اتفاقیة بالیرمو)، والتي تناولت تھدید الجریمة المنظمة، وسعت على وجھ التحدید إلى حظر االتجار 

في البشر، واالتجار باألسلحة الناریة، وتھریب المھاجرین. مكنت ھذه االتفاقیات من توحید الجھود للتصدي للتجارة غیر 
المشروعة والفساد.
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تضمن تقریر التقییم المتبادل مجموعة من اإلجراءات المحددة التي توصى حكومة السودان بتبنیھا. أوًال، على سبیل المثال، فیما 
یخص تجریم غسیل األموال، أوصت الفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا بتضمین الحكومة 
جمیع العناصر المعنیة بغسیل األموال المنصوص علیھا في اتفاقیتي فیینا وبالیرمو، وتجریم االتجار في البشر والفساد. تمثل 

التوصیات أمًرا بالغ األھمیة، لكن بشكل جزئي، ویرجع األمر إلى أن توقیع السودان على اتفاقیة األمم المتحدة ضد الفساد لم یتم 
سوى عام 2014، بعد مرور أكثر من عقد على تبني الجمعیة العامة لألمم المتحدة لھا عام 2003. وفي حقیقة األمر، لم یكن 

الفساد مجّرًما في السودان قبل التوقیع على االتفاقیة عام 2014. 

عام 2014، عدلت الحكومة السودانیة قانون مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب الصادر عام 2005 لالتساق مع توصیات 
الفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة للشرق األوسط وشمال أفریقیا وبعض العناصر الواردة في خطة عمل الفرقة. قدم صندوق 

النقد الدولي (IMF) مساعدة تقنیة للسودان، وساھم في إعداد قانون مكافحة غسیل األموال المعدل في 2014، فضًال عن 
التعمیم رقم 8/2014 الصادر عن بنك السودان المركزي الذي حدد ضوابط تنظیمیة ورقابیة للبنوك والمؤسسات المالیة 

15للتصدي لغسیل األموال وتمویل اإلرھاب. في البند رقم. من البیان التشاوري لصندوق النقد الدولي عام 2017، "رحب 

بالتقدم الذي أحرزه السودان في التصدي ألوجھ القصور في مكافحة غسیل األموال/تمویل اإلرھاب، ودعا إلى استمرار الجھود 
لتعزیز إطار العمل"، بینما طالب البنك المركزي "بالحد من المخاطر بتوفیر رقابة معززة قائمة على المخاطر المعنیة بمكافحة 
16غسیل األموال/تمویل اإلرھاب." وافقت الفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا في أبریل 2016 

على سحب السودان من عملیة المتابعة العادیة التي تجرى في إطار الھیئات اإلقلیمیة التي على غرار الفرقة، في خطوة تدل 
17على الثقة في االلتزام البالغ للحكومة السودانیة والتأكید على جھود السودان لالمتثال للمتطلبات الدولیة. 

إال أن الفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا لم تقیم مدى كفاءة السودان في تنفیذ توصیات الفرقة 
- بما في ذلك، على سبیل المثال، تطویر اآللیات القانونیة لغرض إنفاذ القوانین التي تجرم الفساد. لكن یفترض أن تقیس عملیة 

التقییم المتبادل التالیة، المتوقع إجرائھا في 2022، الكفاءة عبر 11 نقطة محددة، تمثل كل واحدة منھم ھدفًا رئیسیًا یفترض 
باألنظمة الفعالة تحقیقھ. اال انھ نظًرا الرتفاع معدالت الفساد في السودان، ال سیما في المناصب الحكومیة العلیا، یُعد التنفیذ 
18الفعال للتوصیات أشبھ بالمستحیل. وفي الوقت ذاتھ، ال تتوفر، بل وربما تنعدم، أي أدلة على تنفیذ السودان نظام مكافحة 

غسیل األموال الخاص بھا بكفاءة، وھو ما من شأنھ أن یؤدي إلى مشكالت كبیرة في التقییم المتبادل التالي. 

عدم إحراز أي تقدم منذ الرفع من القائمة السوداء للفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة 

أجرى السودان تحدیثًا جوھریًا لإلطار القانوني المعني بغسیل األموال واالمتثال للعقوبات، ومن ثم تتمثل الخطوة التالیة لھ في 
تفعیل ھذه القوانین بشكل فعال. إال أن السودان لم یحرز أي تقدم بشأن ھذا الھدف. بحسب قانون مكافحة غسیل األموال/تمویل 

اإلرھاب المعدل، أسست الحكومة لجنة وطنیة لمكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب منوطة بإعداد السیاسات والتنسیق 
19الداخلي لتقییم المخاطر ومراقبة التطورات العالمیة واإلقلیمیة. وبحسب مصادر (The Sentry)، فإنھ على الرغم من أن 

اللجنة تابعة رسمیًا لبنك السودان المركزي، إال أنھا في الواقع تتلقى توجیھات من  دائرة االمن االقتصادي في جھاز األمن 
والمخابرات الوطني السوداني. كما أنھا تعمل عن كثب مع اللجنة الوطنیة لمكافحة اإلرھاب، یرأسھا دكتور محمد جمال، التابعة 

أیًضا لجھاز األمن والمخابرات الوطني السوداني. یحتمي األعضاء الكبار في جھاز األمن والمخابرات الوطني السوداني 
20بالفساد المتفشي في البالد واألنظمة المالیة غیر المشروعة، كما أن العدید من البنوك في السودان یسیطر علیھا الجھاز. إن 

تواجد عالقة بین ھیئة رئیسیة منوطة بمكافحة غسیل األموال وجھاز األمن والمخابرات الوطني السوداني یؤدي إلى تضارب 
كبیر في المصالح، حیث أن الجھاز مسؤول بالفعل عن الكثیر من أنشطة التھرب من العقوبات واألنشطة المالیة غیر المشروعة 

21في السودان. 
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كشف فریق التقییم المتبادل التابع للفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا في وقت سابق عن أن 
وحدة االستخبارات المالیة التابعة للسودان، والتي أسست عام 2010 لمتابعة خطة عمل الفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة، ال 

تتمتع باالستقالل التشغیلي والقانوني الالزم للقیام بمھامھا بشكل فعال. بدأت وحدة االستخبارات المالیة إحراز بعض التقدم بین 
 The) 22عامي 2013 و2015. وفي 2014، قدمت تسع قضایا غسیل أموال لمكتب االدعاء العام في وزارة العدل، رغم أن

Sentry) لم تتمكن من الحصول على أي معلومات تؤكد صدور أحكام إدانة في أي من ھذه القضایا. وفي أبریل 2014، 
وزعت وحدة االستخبارات المالیة دلیًال حول كیفیة رصد أنشطة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب على مدققي الحسابات 

23والمحاسبین السودانیین. تضمن الدلیل إرشادات حول كیفیة اإلبالغ عن األنشطة المشبوھة ورفع شكوى قانونیة للوحدة. وفي 

مایو 2014، تعاونت الوحدة مع سوق الخرطوم لألوراق المالیة لتأسیس وحدة خاصة في سوق األوراق المالیة لمكافحة غسیل 
 . 24األموال وتمویل اإلرھاب.

وفي 2015، نشرت وحدة االستخبارات المالیة تحلیًال حول بالغات األنشطة المشبوھة (SARs) التي تلقتھا على مدار ثالث 
سنوات، مما كشف عن تزاید في كل من البالغات المقدمة للوحدة من البنوك، وعدد التحقیقات التي فتحتھا الوحدة. كما نشرت 
الوحدة أیًضا العدید من الوثائق التي توضح أنشطة المنظمة، حیث كشفت عن عدد كبیر من الدورات التدریبیة وورش العمل 

25والفعالیات الدولیة التي حضرھا العاملون في القطاع. إال أنھ لم تُنشر أي أنشطة على الموقع اإللكتروني للوحدة منذ 2015. 

كما أبرز تقریر للفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة للشرق األوسط وشمال أفریقیا من عام 2016 أنشطة وحدة االستخبارات 
المالیة من 2013 وحتى 2015، حیث رصد التقریر 203 بالغ خالل ھذه الفترة وإحالة 75 قضیة إلى االدعاء العام. كما ألمح 
التقریر أن "ثمة حاجة دائمة للمزید من عملیات اإلبالغ األكثر فعالیة، باإلضافة إلى الحاجة إلى تعامل السلطات المعنیة مع ھذه 

البالغات" كما أن "ھناك عدد من البالغات حول [أنشطة مشبوھة] لم یتم تناولھا، مما یشكل عبئًا على عاتق السلطات لدعم 
26موارد وحدة االستخبارات المالیة." انضمت وحدة االستخبارات المالیة لمجموعة إیجمونت لوحدات االستخبارات المالیة، 

جمعیة عالمیة تضم وحدات االستخبارات المالیة تتشارك المعلومات فیما بینھا، عام 2017. وباستثناء انضمام وحدة 
االستخبارات المالیة لمجموعة إیجمونت، لم تنجح (The Sentry) في تحدید األمور التي أنجزتھا الوحدة منذ 2015، إن وجد. 

 وفي تلك االحیان التي یبدو فیھا ان الحكومة بصدد  اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، من غیر الواضح ما إذا كانت القضایا 
التي تثار حینھا  لھا دوافع سیاسیة أم ال. ففي إطار ردود الفعل بشأن األزمة االقتصادیة المستمرة، اعتادت الحكومة على مدار 
السنوات القلیلة الماضیة اإلعالن عن الجھود المبذولة للقضاء على الفساد.  مثاال علي ذلك ، في یونیو 2015، أعلنت الحكومة 

تأسیس ھیئة معنیة بأمور الشفافیة والنزاھة ومكافحة الفساد، وفي ینایر 2016، تبنى البرلمان مشروع قانون لتأسیس ھذه الھیئة. 
إال أن الرئیس البشیر رفض اعتماد مشروع القانون لتحویلھ إلى قانون، والسبب كما یُزعم ھو االعتراض على المادة 25، 

27والتي كانت تنص على رفع الحصانة القانونیة والسماح بإجراء تحقیقات في حالة المحاكمات في قضایا الفساد. أّما الجھود 

األخرة فكانت مختلطة. في 2014، أشار بنك السودان الوطني إلى أن ھناك 15 قضیة غسیل أموال تتضمن ثالث بنوك سودانیة 
28تخضع للتحقیق. في سبتمبر 2018، قدمت نیابة أمن الدولة قضیة ضد سبعة أفراد إلى محكمة الفساد. ضم ھؤالء األفراد 

29السبعة، ثالثة موظفین في بنوك وأربعة رجال أعمال، حیث أُتھموا بغسیل األموال وتمت مصادرة األموال بحسب ما ورد. 

وتظل ھذه القضیة إحدى قضایا غسیل االموال القلیلة التي سلكت المسار بأكملھ حتى تحقیق اإلدانة. 
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جھاز األمن والمخابرات الوطني السوداني، المعروف باسم (NISS))، عبارة عن مجموعة تتسم بالسمعة السیئة نظًرا لدورھا 
في انتھاك حقوق اإلنسان السافر على مدار سنوات. كما أن أنھا متورطة في تجارة األسلحة، وتمتلك عدة أعمال تجاریة 

وبنوك، ومسؤولة على األرجح عن محاوالت التھرب من العقوبات الدولیة لصالح الحكومة.
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في أبریل 2018، أعلن الرئیس البشیر عن عزمھ استخدام قانون الكسب غیر المشروع للكشف عن غسیل األموال وإنھاء 
30تھریب الذھب. وبحسب تقاریر صحفیة، بعض ھؤالء الذین یطلق علیھم "القطط السمان" المشمولین في جھود مكافحة الفساد 

ھذه قد أُطلق سراحھم، ومن بینھم نائب رئیس بنك الخرطوم السابق فضل محمد خیر. جاء اعتقال خیر في یولیو 2018 كجزء 
31من ھذه الحملة، إال أنھ قد أطلق سراحھ في أكتوبر عقب الوصول إلى تسویة لم یفصح عن تفاصیلھا حتى اآلن. في سبتمبر 

2018 حكمت إحدى المحاكم العسكریة على مسؤول أمني سابق كبیر بالسجن لسبع سنوات كعقوبة تأدیبیة بموجب اللوائح 
العسكریة لجھاز األمن والمخابرات الوطني السوداني. أحالت المحكمة العسكریة التھم بالفساد إلى ادعاء عام مخصص، إال أنھ 

ال تتوفر أي معلومات بشأن نتائج ھذه اإلحالة. كان المسؤول الرسمي الفریق أول عبد الغفار الشریف عضو سابق رفیع 
32المستوى في جھاز األمن والمخابرات . تروج الحكومة لھذه اإلدانة والحكم الصادر بحقھا بصفتھا نجاًحا جوھریًا لحملة 

33مكافحة الفساد. ورغم أن ھذه القضیة ھي القضیة الوحیدة التي صدر حكم بشأنھا منذ زعم الحكومة مضاعفة جھودھا لمكافحة 

الفساد، إال أن الحكم صادر عن المحكمة العسكریة التابعة لجھاز األمن والمخابرات الوطني السوداني ولیس عن محكمة مدنیة. 
وھو األمر الذي یفسر رأي منتقدي الحملة، مثل عمر الدقیر رئیس حزب المؤتمر السوداني المعارض، الذي ألمح إلى استخدام 
نظام البشیر لھذه المزاعم كوسیلة للثأر من المعارضین على األحرى، وأنھا ال تمثل جھوًدا جادة الستئصال الفساد. وفي اقتباس 
من نبیل أدیب ، خبیر قانوني سوداني، "إن منح الوالیة القضائیة للسلطات األمنیة والشرطة ووزارة العدل على مكافحة الفساد 

ال فائدة منھ، ألنھم جزء من الشق التنفیذي، كما أنھم أنفسھم یجب أن یخضعوا لھیئات رقابیة فعالة، على سبیل المثال، یجب 
34تشكیل لجنة معنیة بالفساد ومنحھا صالحیات واسعة بحیث یمكنھا العمل بشكل حیادي أو بدون تدخل من أي جھة." 

في سبتمبر 2018، أعلن وزیر العدل إدریس إبراھیم جمیل عن حملة لمكافحة غسیل األموال في القطاع التجاري. وأُفید بأن 
الحملة سوف تستعرض عشرات اآلالف من الشركات، بما في ذلك الشركات المملوكة للحكومة والشركات األجنبیة التابعة، 

لرصد جرائم غسیل األموال المحتملة. تضم اللجنة التي ترأس الحملة ممثلین من وزارة المالیة ووزارة الداخلیة ووزارة التجارة 
والنائب العام وبنك السودان المركزي، وتتلقى دعًما من اللجنة الوطنیة لمكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب. وحتى وقت 

35نشر ھذا التقریر، لم تتضح الكیفیة التي ستقوم اللجنة من خاللھا بمتابعة األھداف المذكورة للحملة. 

عدم تخفیف حدة المخاطر الرئیسیة 

حتي اذا وضعنا في االعتبار المعاناة الواضحة في إحراز كل التقدم المنشود كما ھو ُمبیّن أعاله، ال تزال العقوبات الرئیسیة 
ومخاطر غسیل األموال  سائدة في االقتصاد السوداني. تُمثل ھذه المخاطر، بما في ذلك انتھاكات العقوبات وانتعاش السوق 

السوداء للعملة، مشكالت حالیة للمؤسسات المالیة التي تتعامل مع السودان، والشركات الدولیة التي تزاول أعمالھا فیھ، 
وواضعي السیاسات األمریكیین المشاركون في دعم اإلصالح في ھذه الدولة. وتختلف بعض ھذه المخاطر عن المشكالت التي 
أثارتھا فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة وتلك المعنیة باإلجراءات المالیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا، ولكنھا تُمثل 

تحدیات بالنسبة للجھود االستثماریة والدبلوماسیة. 

تمكین جمع األموال المتصلة باإلرھاب وارتكاب انتھاكات لحقوق اإلنسان 
   

بدأ األمر بفرض المجتمع الدولي عام 1993 عقوبات على السودان بسبب عالقاتھ بالجماعات اإلرھابیة. ففي شھر أغسطس من 
ذلك العام، أدرجت الوالیات المتحدة السودان في قائمة "الدول الراعیة لإلرھاب". ونتیجةً لذلك، ال تزال ھناك قیود مفروضة 

على المساعدات الخارجیة األمریكیة التي تُقّدم للسودان، فضًال عن الحظر المفروض على صادرات المعدات الدفاعیة 
36ومبیعاتھا، وبعض الضوابط على صادرات السلع مزدوجة االستخدام والعدید من القیود المالیة المختلفة األخرى. وفي عام 

199437، انضم مجلس االتحاد األوربي للجھود األمریكیة، وفرض حظًرا على تورید األسلحة للسودان، وفي عام 1997، 

فرضت الوالیات المتحدة عقوبات على السودان من خالل األمر التنفیذي رقم 13067، الذي یشیر إلى دعم نظام البشیر 
38المستمر لإلرھاب الدولي، وجھوده المستمرة لزعزعة استقرار الحكومات المجاورة، وانتھاكات حقوق اإلنسان. وفي عامي 
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1672 اللذین یدینان انتھاكات حقوق  1591 و 200540 و2006، أصدر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرارین رقم  39

اإلنسان في منطقة دارفور بالسودان. باإلضافة إلى ذلك، أصدرت الوالیات المتحدة عام 2006، األمرین التنفیذیین رقم 13400 
و13412 اللذین وسعا نطاق أمر عام 1997 لیشمل عقوبات ضد أشخاص وكیانات شاركت في أزمة السودان. وبالرغم من 
العقوبات المشتركة بین الوالیات المتحدة واألمم المتحدة واالتحاد األوربي التي تحظر أكثر من 150 كیانًا سودانیًا مختلفًا، ال 

یزال نظام البشیر قائًما. 

حدد التقریر القُطري لوزارة الخارجیة حول اإلرھاب، مؤخًرا في عام 2014، العدید من األمثلة على النشاط اإلرھابي في 
السودان. على سبیل المثال، مزاولة بعض الجماعات التي یشكل تنظیم القاعدة مرجعیًة لھا أعمالھا في السودان؛ السماح 

ألعضاء حماس بالسفر وجمع األموال واإلقامة والتحصن بھا؛ مواصلة جیش الرب للمقاومة العمل بھا، واستمرار خطف 
41األجانب في دارفور بغرض الحصول فدیة. كما یُشیر تقریر وزارة الخارجیة حول تمویل اإلرھاب لعام 2014 إلى أن 

42"المسؤولین السودانیین رحبوا بأعضاء حماس في الخرطوم...وُسمح لھم بجمع األموال في السودان". ومن غیر الواضح ما 

إذا كان السودان الزال یسمح لحماس بجمع األموال داخل أراضیھ أم ال. ففي مطلع عام 2017، كشف تحقیقًا مصریًا حول 
جماعة "إرھابیة" عن تلقي المقاتلین تدریبًا في السودان. وارتبط ھؤالء المقاتلین بصالت مع جماعة اإلخوان المسلمین، التي 

43تعود جذور حماس إلیھا.  

اتفقت الوالیات المتحدة والسودان على "خطة تشاركیة خماسیة المسار" عام 2016، والتي أسفرت في النھایة عن رفع 
العقوبات الشاملة عن الحكومة السودانیة. تشمل المسارات الخمسة الواردة في الخطة ما یلي: 

1) الحفاظ على وقف األعمال القتالیة في مناطق النزاع الداخلي بما في ذلك دارفور وجنوب كردفان. 
2) تحسین وصول المساعدات اإلنسانیة داخل البالد. 

3) إنھاء األنشطة المزعزعة لالستقرار في جنوب السودان. 
4) مواصلة تعزیز جھود مشتركة لمكافحة اإلرھاب مع الوالیات المتحدة. 

544) العمل على تحسین األمن اإلقلیمي، مع التركیز على جیش الرب للمقاومة. 

 بالرغم من تمخض ھذه العملیة عن رفع العقوبات االقتصادیة عن الحكومة السودانیة عام 2017، إال أن الوالیات المتحدة ال
 زالت تدرج السودان في قائمة الدول الراعیة لإلرھاب. اُعتبر التعاون في مكافحة اإلرھاب حافًزا لرفع العقوبات، حیث ُزعم
 تعاون السودان مع الوالیات المتحدة في جھود مكافحة اإلرھاب. كما بذل السودان جھوًدا لتخفیف بعض القیود المفروضة على

 وصول المساعدات اإلنسانیة إلى المناطق التي تخضع لسیطرة الحكومة في مناطق النزاع. وظل الحصار اإلنساني على
 المناطق الخاضعة لسیطرة المتمردین في والیتي جنوب كردفان والنیل األزرق قائًما، مع إلقاء الحكومة اللوم على تعنت

 المتمردین في عرقلة وصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسیطرتھم. رغم ما یبدیھ السودان من وقف التدخل في الحرب
إال أن الحكومة ال تزال تدعم جوزیف كوني وما تبقى من جیش الرب للمقاومة، مع ظھور ادعاءات 45 األھلیة بجنوب السودان، 

46 بشأن الدعم في أواخر عام 2017. وفي نوفمبر 2018، اتفقت األمم المتحدة والسودان على خطة سداسیة المسار لحذف
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تحتفظ الوالیات المتحدة بقائمة للدول الراعیة لإلرھاب، وھو تصنیف تطبقھ وزارة الخارجیة على الدول التي یُزعم أنھا 
"قدمت دعًما متكرًرا ألعمال اإلرھاب الدولي". وبمجرد إدراج دولة ما في ھذه القائمة، فإنھا تواجھ مجموعة من أشكال 

الحظر على المساعدات الخارجیة األمریكیة، وصادرات الوالیات المتحدة من السلع الدفاعیة أو مزدوجة االستخدام وغیرھا 
من العقوبات. وتتضمن ھذه القائمة حالیًا أربعة دول ھي، السودان منذ عام 1993، وكوریا الشمالیة مؤخًرا منذ عام 2017، 

وإیران منذ عام 1984، وسوریا منذ عام 1979. 
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494847 السودان من قائمة الدول الراعیة لإلرھاب. إال أن نتائج الخطة ال زالت غیر أكیدة، رغم ما یأملھ السودان بل ویتوقعھ من

 حذف اسمھ من القائمة. إذ تنطوي عملیة الحذف على مراجعة مطولة من جانب مجتمع االستخبارات األمریكیة، مع التنویھ إلى
50 تمتع الكونغرس األمریكي بصالحیة إیقاف ھذه العملیة. وفي الوقت ذاتھ، ال یزال الحظر الذي فرضتھ األمم المتحدة واالتحاد

 األوربي قائًما.

وفي الوقت الذي بدت فیھ الوالیات المتحدة والسودان حریصتین على إنھاء حوارھما بحذف السودان من قائمة الدول الراعیة 
لإلرھاب، إال أن التقدم على الجبھة الدبلوماسیة قد طغت علیھ التظاھرات السلمیة واسعة النطاق التي تُطالب بتغییر دیموقراطي 
وإنھاء األنشطة المالیة غیر المشروعة واسعة النطاق التي تمارس على المستوى الرسمي، األمر الذي أدى إلى االنھیار الوشیك 
لالقتصاد. وأدت محاوالت الحكومة لقمع العنف إلى انتھاكات صارخة لحقوق اإلنسان، شمل ذلك استخدام القوة المفرطة وتفشي 

ممارسات الضرب واالعتقال والتعذیب في انتھاك واضح اللتزامات السودان بموجب الخطة سداسیة المسار لحذفھا من قائمة 
الدول الراعیة لإلرھاب. فضًال عن استمرار تھاون الخرطوم مع الترویج العام لعقیدة التطرف المقترنة بالعنف من خالل العدید 

من رجال الدین الجھادیین المتطرفین المؤثرین، منتھكةً مرة أخرى التزامھا بحرمان الجماعات اإلرھابیة من التمتع بالحمایة 
51على أراضیھا وممارسة عقیدتھم. وبالرغم من ھذا األداء المختلط، یبدو أن اإلدارة األمریكیة عازمة على المضي قدًما في 

عملیة شطب السودان من القائمة وتجاھل تحدي المتظاھرین لشرعیة الحكومة. 

شراء أسلحة من كوریا الشمالیة 

إذا لم تثِن التظاھرات الشعبیة واسعة النطاق مسؤولي الوالیات المتحدة عن عزمھم بحذف السودان من قائمة الدول الراعیة 
لإلرھاب، فإن تعاقد نظام البشیر مع جمھوریة كوریا الشعبیة الدیموقراطیة، أو كوریا الشمالیة، لشراء األسلحة یوضح الحاجة 
الماسة إلى الحفاظ على العقوبات المفروضة. إذ یحظر قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 1718 الصادر عام 2006 
تجارة األسلحة بین كوریا الشمالیة وأي من الدول األعضاء في األمم المتحدة. وباإلضافة إلى ذلك، تنص توصیات فرقة العمل 

المعنیة باإلجراءات المالیة على أنھ یتعین على البلدان "تنفیذ عقوبات مالیة محددة األھداف امتثاًال لقرارات مجلس األمن المعنیة 
بمنع ووقف وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمویلھا." ووفقًا لتقریر فریق الخبراء التابع لألمم المتحدة الصادر في فبرایر 

2017 بشأن جمھوریة كوریا الشعبیة الدیموقراطیة، أمّدت بیونغیانغ السودان بمائة قطعة تحكم في الصواریخ دقیقة التوجیھ 
وثمان صواریخ موجھة باألقمار الصناعیة. وافق رئیس أھم مؤسسات تجارة األسلحة في جمھوریة كوریا الشعبیة 

الدیموقراطیة، مؤسسة كوریا التجاریة لتطویر التعدین (مؤسسة كومید)، عن الصفقة التي تمت في أغسطس 2013 والتي بلغت 
52قیمتھا 6.4 ملیون دوالر أمریكي. وفرضت الوالیات المتحدة عقوبة على مؤسسة كومید لدورھا في انتشار أسلحة الدمار 

الشامل. وباإلضافة إلى بیع األسلحة، سافر العدید من المسؤولین المعینین في كومید، بما فیھم كیم سونغ تشول وجانج سونج 
53تشول إلى السودان في عامي 2013 و2014. ومن ثم، تخضع مؤسسة كومید وھؤالء األفراد لعقوبات األمم المتحدة. 

قدمت الحكومة األمریكیة، قبل عملیة البیع التي تمت عام 2013، مبادرة إلى وزارة الخارجیة السودانیة بشأن التفاوض حول 
مبیعات الصواریخ مع جمھوریة كوریا الشعبیة الدیموقراطیة. حیث أُفید بأن ھذه المبیعات اشتملت على صواریخ سكود وأنظمة 

54مضادة للدبابات. وعلى الرغم من أن فریق التقییم المتبادل التابع لفرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة في الشرق األوسط 

وشمال أفریقیا لم یكن مطلًعا على ھذه المعلومات في عام 2011، إال أن شراء السودان ألسلحة من جمھوریة كوریا الشعبیة 
الدیموقراطیة یبرز استخفافھ بعقوبات األمم المتحدة. التزمت الحكومة السودانیة، كجزء من المفاوضات الالحقة لرفع غالبیة 

55عقوبات الوالیات المتحدة، بوقف صفقات األسلحة مع جمھوریة كوریا الشعبیة الدیموقراطیة وقطعت جمیع عالقاتھا الدفاعیة 

معھا في عام 2018. ومع ذلك، ظل السودان، في سبتمبر 2018، مصنفًا كأحد البلدان التي كانت تحاول كوریا الدیموقراطیة 
56بیع األسلحة إلیھا، وفقًا لتقریر األمم المتحدة. 
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اإلخفاق في اإلشراف بفاعلیة على المعامالت النقدیة، والعملیات البنكیة عبر البنوك المراسلة، ومناطق التجارة الحرة 

یعتمد اقتصاد السودان بقدر كبیر على التعامالت النقدیة، حیث یتعامل أغلب التجار ورجال األعمال الذین یزاولون األعمال 
المشروعة بشكل أساسي أو حصري باألموال النقدیة. ونظًرا لما تفرضھ الوالیات المتحدة من عقوبات، فإن البنوك السودانیة 
تجد صعوبة أو استحالة في إقامة عالقات بنكیة مع بنوك مراسلة الستیعاب المعامالت الدولیة، ھذا الوضع لم یترك خیارا   

57للشركات واألفراد السودانیین الذین یحتاجون إلى التعامل عبر الحدود اال التعامل بطرق ال تعتمد على النقد. إذ یُقلل االعتماد 

بشكل كبیر على النقد من الشفافیة كما یؤدي إلى تفاقم مخاطر غسیل األموال. 

تقدم البنوك المراسلة خدمات نیابةً عن مؤسسة مالیة أخرى. یمكن لھذه البنوك تیسیر الحواالت المصرفیة، وإجراء المعامالت 
التجاریة، وقبول عملیات اإلیداع، وجمع الوثائق نیابةً عن مؤسسات مالیة أخرى. وتعمل المؤسسات المالیة العالمیة بشكل 

متزاید على إنھاء عالقاتھا  كبنوك مراسلة مع البنوك المحلیة في مناطق معینة من العالم، وھي ممارسة یُطلق علیھا "التخلص 
58من المخاطر" وتتفاوت أسباب عملیات اإلغالق ھذه، ولكن یمكن تفسیرھا بالنسبة للسودان بالتراجع االقتصادي باإلضافة إلى 

المخاطر المتعلقة بالعقوبات واألنشطة المالیة غیر المشروعة. قد یعد التخلص من المخاطر أمًرا محبطًا لجھود مكافحة غسیل 
األموال، إذ إنھ یجبر المعامالت عالیة المخاطر على الخروج من النظام البنكي الرسمي إلى قنوات أقل رسمیة، وقد أصبح من 

الصعب تعقب ھذه المعامالت. 

باإلضافة إلى اقتصادھا الذي یعتمد بدرجة كبیرة على التعامالت النقدیة، أسس السودان العدید من مناطق التجارة الحرة، وھو 
األمر الذي یمكن أن یزید من مخاطر غسیل األموال. وعلى الرغم من عدم اإلبالغ عن إجراء أي أنشطة تتعلق بغسیل األموال 
في ھذه المناطق، إال أن فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة تُحذر من أن الوالیات القضائیة التي تعاني من مواطن ضعف 
59ممنھجة في نظام مكافحة غسیل األموال أكثر عرضة لخطر اساءة االستخدام عبر مناطق التجارة الحرة. ومن بین مواطن 

الضعف ھذه عدم كفایة قوانین مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب، وضعف الرقابة من جانب السلطات المحلیة، وعدم 
60كفایة اإلجراءات الالزمة لتفتیش البضائع وتسجیل الكیانات القانونیة، وعدم التنسیق بین سلطات المنطقة والجمارك. ویُعاني 

السودان من العدید من مواطن الضعف المذكورة. باإلضافة إلى ذلك، یستثني قانون المناطق التجاریة الحرة في السودان لعام 
1994 األموال المستثمرة في المناطق الحرة، على وجھ التحدید، من التجمید أو المصادرة. على الرغم من صدور قانون جدید 
في عام 2009 ألغى قانون عام 1994،– وأجرى تعدیًال بسیطًا في اللغة بحیث ینص على أنھ ال یجوز تجمید األموال أو السلع 

، وال تزال التشریعات غیر كافیة لمنع  61في المناطق الحرة أو مصادرتھا أو تأمیمھا، إال بموجب أمر قضائي [التوكید مضاف]

استغالل مناطق التجارة الحرة في غسیل األموال. 

اإلخفاق في فرض رقابة على البنوك وغیرھا من جھات تقدیم الخدمات المالیة 

یتفاقم الفساد في القطاع المالي في السودان، حیث یتمتع نظام البشیر بنفوذ واسع في ھذا القطاع. وعالوةً على ذلك، تمتلك 
الحكومة الحصة األكبر في العدید من البنوك، أو مملوكة مجتمعةً ألفراد من المقربین للبشیر، كما یمتلك الجیش وجھاز األمن 

62والمخابرات الوطني السوداني أیًضا العدید من البنوك أو یُسیطران علیھا. 

على الرغم من الجھود المبذولة لتحسین الرقابة البنكیة، إال أنھا ال تزال ضعیفة، وال یتمتع بنك السودان المركزي بسلطة كافیة 
لقمع البنوك الفاسدة. فوفقًا لتقریر صدر مؤخًرا عن المجموعة السودانیة للدیمقراطیة أوًال، فإن بنك السودان المركزي "معتاد 
63على تعیین موظفي [البنك المركزي] للعمل في مجالس إدارات  البنوك، مما یخلق تضاربًا فعلیًا أو ظاھریًا في المصالح." 

كما قّدم صندوق النقد الدولي المساعدة الفنیة لبنك السودان المركزي؛ بغرض التنسیق لتوافق ممارسات الرقابة البنكیة مع النھج 
64القائم على تقییم المخاطر، وإعادة ھیكلة إدارة الرقابة البنكیة لتحسین العملیات. ووفقًا لما أوضحھ مدیر اإلدارة، كانت ھناك 
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تقدم البنوك المراسلة خدمات نیابةً عن مؤسسة مالیة أخرى. یمكن لھذه البنوك تیسیر الحواالت المصرفیة، وإجراء المعامالت 
التجاریة، وقبول عملیات اإلیداع، وجمع الوثائق نیابةً عن مؤسسات مالیة أخرى. وتعمل المؤسسات المالیة العالمیة بشكل 

متزاید على إنھاء عالقاتھا  كبنوك مراسلة مع البنوك المحلیة في مناطق معینة من العالم، وھي ممارسة یُطلق علیھا "التخلص 
من المخاطر" وتتفاوت أسباب عملیات اإلغالق ھذه، ولكن یمكن تفسیرھا بالنسبة للسودان بالتراجع االقتصادي باإلضافة إلى 
المخاطر المتعلقة بالعقوبات واألنشطة المالیة غیر المشروعة. قد یعد التخلص من المخاطر أمًرا محبطًا لجھود مكافحة غسیل 
األموال، إذ إنھ یجبر المعامالت عالیة المخاطر على الخروج من النظام البنكي الرسمي إلى قنوات أقل رسمیة، وقد أصبح من 

الصعب تعقب ھذه المعامالت.
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ثماني حاالت لغسیل األموال في القطاع البنكي عام 2016، على الرغم من أن فریق The Sentry لم یعثر على أي معلومات 
65بشأن أي إدانات. وبحسب ما ورد أقّر المدیر أیًضا أن "تنفیذ تشریع مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب غیر فعال". 

ومن األمثلة الرئیسیة على انعدام الفعالیة، رقابة الحكومة على مكاتب صرافة العملة. وعلى الرغم من أن جمیع المكاتب 
مرخصة من بنك السودان المركزي ویتعین علیھم االلتزام باللوائح والسیاسات البنكیة، مثل العنایة الواجبة فیما یتعلق بالعمالء 

وحفظ السجالت، إال أن ما یسیطر بشكل كبیر على صرف العمالت ھي السوق السوداء الحصینة في السودان. یعود ھذا الوضع 
إلى عام 2011، عندما فقد السودان 75 في المائة تقریبًا من عائداتھ النفطیة بعد انفصال جنوب السودان. انخفض احتیاطي 

الحكومة من العملة األجنبیة وارتفعت معدالت التضخم، فضًال عن انخفاض قیمة صرف العملة الوطنیة بشكل كبیر. استجابت 
الحكومة لالنھیار االقتصادي بتقنین العملة األجنبیة ورفع الضرائب والحد من االستیراد. ونتیجة لھذا، ازدھرت السوق السوداء 
للعملة األجنبیة. وفي محاولة لردع تجارة العملة األجنبیة في السوق السوداء، خفضت الحكومة قیمة الجنیة السوداني وفرضت 
قیود على اإلیداع بالدوالر. تسببت ھذه الخطوات في نقص السیولة النقدیة في ماكینات الصرف اآللي، وتشجیع السوق السوداء 

66الذي ظل نشطًا في ممارسة أعمالھ. 

وعلى الصعید الخارجي، انتھكت البنوك األجنبیة العقوبات المفروضة على السودان عبر تسییر معامالت لكیانات تخضع 
للعقوبات. ویعد بنك بي إن بي -  باربیا مثال صارخ على مثل ھذه األفعال. ففي یولیو 2014، تم تغریم بنك بي إن بي باربیا ، 

وھو بنك دولي كبیر مقره األصلي في باریس، مبلغ 8.9 ملیار دوالر أمریكي بقرار من عدة سلطات أمریكیة إلنفاذ القانون 
النتھاكھ العقوبات الدولیة المفروضة على السودان، وإیران، وكوبا. وأقر البنك أنھ منذ عام 2004 على األقل وحتى 2012 قد 

حول ما یزید عن 8.8 ملیار دوالر أمریكي عبر النظام المالي األمریكي لصالح كیانات سودانیة وإیرانیة وكوبیھ تخضع 
للعقوبات، وأن أغلب ھذه المدفوعات غیر القانونیة كانت لصالح كیانات خاضعة للعقوبات في السودان. وبحسب وزارة العدل 

األمریكیة "حول بنك بي إن بي قرابة 6.4 ملیار دوالر أمریكي عبر الوالیات المتحدة األمریكیة لصالح كیانات سودانیة تخضع 
للعقوبات منذ یولیو 2006 وحتى یونیو 2007، ومنھا حوالي 4 ملیار دوالر أمریكي لصالح مؤسسة مالیة مملوكة للحكومة في 

السودان، ھذا بالرغم من أن رسائل البرید اإللكتروني الداخلیة أشارت إلى قلق موظفي البنك من مساعدة البنك للحكومة 
67السودانیة في ضوء دورھا في دعم اإلرھاب الدولي وانتھاك حقوق اإلنسان خالل الفترة الزمنیة ذاتھا." وبحسب تحلیل بنكي 

صادر عن المجموعة السودانیة للدیمقراطیة أوًال في 2018، فإن ھذا النھج وغیره من المواقف المشابھة یعد دلیًال على "فشل 
بنك السودان المركزي في السیطرة واإلشراف على البنوك بسبب عدم تمتعھ باالستقاللیة وعدم قدرتھ على اتباع إجراءات 

68العنایة الواجبة الكافیة." 

التوصیات 

منذ عام 2010، عندما أعلنت الفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة السودان بصفتھ یعاني من خلل استراتیجي في تنفیذ إجراءات 
مكافحة غسیل األموال/تمویل اإلرھاب الخاصة بھ، أحرز السودان خطوات قویة لتنفیذ توصیات الفرقة. وقد كشف التعاون مع 
الشركاء الدولیین في مجاالت مكافحة اإلرھاب واإلتجار بالبشر والمساعدات اإلنسانیة أن ھناك عناصر داخل الحكومة تلتزم 

بمكافحة األنشطة المالیة غیر المشروعة وما یتبعھا من آفات. إال أن الفساد المتفشي في جمیع أرجاء الحكومة من شأنھ أن 
یضعف أي نظام لمكافحة غسیل األموال/تمویل اإلرھاب وعدم تطبیقھ بصورة متكافئة. تمثل المخاطر األخرى المرتبطة 

بالنظام في السودان-مثل االعتماد الشدید على السیولة النقدیة، ووجود مناطق التجارة الحرة، وصفقات المعدات العسكریة مع 
كوریا الشمالیة، والرقابة الضعیفة على القطاع البنكي-العدید من الفرص لألطراف اإلجرامیة إلساءة استخدام النظام المالي. إذا 
لم تتخذ الحكومة خطوات ملموسة قریبًا، فإن التقییم المتبادل التالي للفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة في الشرق األوسط وشمال 
أفریقیا، والمقرر مؤقتًا عقده في 2022، سوف یكشف عن المزید من التأخیر في التنفیذ الفعال لسیاسات مكافحة غسیل األموال/

تمویل اإلرھاب. في حالة أثبت تقییم الفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا وجود أوجھ قصور 
كبیرة، قد یؤدي األمر إلى إعادة إدراج الفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة للسودان في مجموعة الدول التي تعاني من "خلل 
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استراتیجي في مكافحة غسیل األموال/تمویل اإلرھاب"، بل ومنع االستثمارات األجنبیة عنھا وربما یؤدي إلى قطع البنوك 
األجنبیة العالقات التراسلیة مع البنوك في السودان. 

توصیات للحكومة في السودان 

اإلرھاب وكوریا الشمالیة: إیقاف جمیع أشكال الدعم للجماعات اإلرھابیة، بما في ذلك السماح بأنشطة جمع 1.
األموال. وقف الصفقات العسكریة مع كوریا الشمالیة. انخفضت األدلة مفتوحة المصادر على دعم 

الجماعات اإلرھابیة وصفقات األسلحة مع كوریا الشمالیة على مدار السنوات، إال أن ھناك شكوك من 
استمرار ھذا النشاط في الخفاء. ینبغي على الحكومة السودانیة التعامل مع تفعیل العقوبات الدولیة بجدیة، 

والعمل على التنفیذ الكامل لقراري مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 1267 و1373. 
 الفساد: إنشاء لجنة مكافحة فساد قویة ومستقلة، ال ترتبط بأي جھة تنفیذیة، وتتمتع بصالحیة بدء تحقیقات 2.

مالیة وإحالة قضایا لنظام قضائي مستقل. مع استمرار وجود نظام البشیر في السلطة، یصعب ممارسة أي 
جھود لمكافحة الفساد، إال أنھ من الضروري بناء نظام قوي وفعال لمكافحة غسیل األموال/تمویل اإلرھاب. 

ثمة حاجة إلى أن یترأس لجنة مكافحة الفساد أفراد من خارج شبكة البشیر واألجھزة األمنیة، كما یجب أن 
تحظى بالتمویل الكافي لضمان نجاحھا في الدور المنوط بھا. 

 وحدة االستخبارات المالیة وإنفاذ القانون: ینبغي على الحكومة العمل على دعم وحدة االستخبارات المالیة 3.
وغیرھا من جھات إنفاذ القانون عبر توفیر الموارد المناسبة ومنحھا االستقاللیة الالزمة ألداء مھمتھا. یتعین 
تمكین وحدة االستخبارات المالیة من إحالة القضایا إلى االدعاء العام، فضًال عن ضرورة زیادة قدرة السلطة 

القضائیة بحیث یمكن تلقي القضایا من وحدة االستخبارات المالیة ودمجھا في النظام القضائي. 
 الرقابة البنكیة: یتوافق إطار العمل القانوني المعني بالرقابة البنكیة في أغلبھ مع توصیات الفرقة المعنیة 4.

باإلجراءات المالیة، إال أن التقییم المتبادل المقبل، المقرر في 2022، سوف یركز على تنفیذ إطار العمل 
القانوني ھذا. یجب أن تكون المنظمات المعنیة كاملة الموظفین، وكاملة التمویل، ومدعومة سیاسیًا لتطبیق 

قوانین وسیاسات مكافحة غسیل األموال/تمویل اإلرھاب. تمثل الرقابة البنكیة على وجھ التحدید أحد 
العناصر المھمة، فضًال عن استقالل ونزاھة النظام البنكي. في ظل رفع العقوبات الذي وقع مؤخًرا 

واحتمالیة حذف السودان من قائمة الدول الراعیة لإلرھاب، فإن تدفق االستثمارات ورؤوس األموال یمكن 
أن یؤدي إلى اساءة استخدام العدید من األطراف للنظام البنكي. بالنسبة للبنوك العاملة في السودان، ینبغي 

على وزارة المالیة إصدار إرشادات محددة حول األنشطة المالیة المحظورة التي تھدد السودان، مثل الفساد 
وتمویل اإلرھاب واألشخاص المعرضین للفساد السیاسي. عالوة على ضرورة تشجیع الحكومة السودانیة 

للبنوك على إحالة بالغات األنشطة المشبوھة إلى وحدة االستخبارات المالیة. 

توصیات للحكومة األمریكیة 

العقوبات: یجب على الوالیات المتحدة فرض عقوبات على األفراد المسؤولین عن الفساد وانتھاك حقوق 1.
اإلنسان في السودان، بموجب برنامج ماغنتیسكي العالمي للعقوبات. في ظل المستویات الخطرة من الفساد 
المبینة في تقاریر مشروع كفایة (Enough Project) السابقة، ومسؤولیة حكومة السودان عن انتھاكات 
69حقوق اإلنسان السابقة والحالیة یجب على اإلدارة األمریكیة تحدید األفراد المسؤولین في النظام وفرض 

عقوبات علیھم وكذا شبكات الفساد التي ینتمون لھا. حیث ال تقتصر مسؤولیة ھؤالء األفراد وھذه الشبكات 
على األعمال الوحشیة التي تمارس فحسب، بل إن أنشطة الفساد التي یمارسونھا تُعد مسببًا رئیسیًا لألزمة 

االقتصادیة التي أعقبت الرفع الشامل للعقوبات األمریكیة عن السودان في 2017. 
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 إرشادات حول المخاطر: ینبغي على شبكة إنفاذ القوانین المعنیة بالجرائم المالیة إصدار إرشادات تحذیریة 2.
حول مخاطر التعامل التجاري مع السودان، بصفتھا دولة ال تراعي تنفیذ إجراءات مكافحة غسیل األموال 
 Enough) بشكل كاف، ویتفشى بھا الفساد، وترتبط تاریخیًا بتمویل اإلرھاب بحسب تقریر مشروع كفایة
Project70) الصادر في نوفمبر 2018. یمكن أن تتشابھ اإلرشادات مع إرشادات نیكاراغوا حول الفساد 

الصادرة في 2018، حیث قدمت شبكة إنفاذ القوانین المعنیة بالجرائم المالیة تعریفًا النتھاكات حقوق اإلنسان 
في الدولة، وطبیعة الفساد الحكومي، وأنماط غسیل األموال وتھریب الممتلكات المحتملة للبنوك للحذر منھا، 

71وأخیًرا تعلیمات مخصصة لكل بلد حول تقدیم بالغات األنشطة المشبوھة. 

توصیات للبنوك األمریكیة 

یتعین على البنوك األمریكیة التي تربطھا عالقات متبادلة مع البنوك السودانیة تطبیق إجراءات عنایة واجبة 1.
معززة في سیاق ھذه العالقات، والتأكد من اتباع األطراف التي تتعامل معھا لتوصیات الفرقة المعنیة 

باإلجراءات المالیة، وأن تلك األطراف تراقب عملیات تمویل اإلرھاب، باإلضافة إلى عدم ممارستھا  ألي 
أنشطة لغسیل ألموال المكتسبة من الفساد. 
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 Citations

 (see https://www.transparency.org/cpi2018) 1 مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 الصادر عن منظمة الشفافیة الدولیة

  (TheSentry)2انظر موجز حول السودان من إعداد
-Country/2015/07/19103555/uploads/content-wp/org.thesentry//:https  :ھنا s Sudan brief’The Sentry

/reports/products/org.enoughproject//:https :(مشروع كفایة) عن السودان ھنا Enough Project ؛ وتقاریر منظمةpdf.Sudan_Brief
sudan.من تقریر منظمة Enough، "دولة بداخل دولة في السودان" 

s Deep State’Sudan“ ,s report’Enough”: "قد أشرف الرئیس عمر البشیر، طوال فترة حكمھ، 
على ترسیخ النھب الممنھج وتفشي ظاھرة اإلفالت من العقاب والقمع السیاسي والعنف الذي تُمارسھ الدولة؛ 

حتى یتمكن ھو ودائرتھ المقربة من االحتفاظ بالسلطة المطلقة ومواصلة نھب الدولة. كانت نتیجة 
ھذه العملیة، من ناحیة، جمع الرئیس وعدد 

من النخب والجھات الممكنة والمیسرة لھ للثروات، ومن ناحیة أخرى، سحق الفقر والتخلف 
/2017/05/uploads/content-wp/org.enoughproject//:https :للشعب السوداني." ھذا التقریر متاح ھنا

pdf.Enough_Final_SudansDeepState

corruption-anti-and-corruption-of-overview-sudan/helpdesk/org.transparency.knowledgehub//:https  3

4 تُصدر شبكة إنفاذ القوانین المعنیة بالجرائم المالیة إرشادات دوریة للمؤسسات المالیة حول التھدیدات ومواطن الضعف الخاصة بغسیل األموال أو 
تمویل اإلرھاب؛ بغرض تمكین المؤسسات المالیة من التصدي لھذه التھدیدات. قائمة اإلرشادات الصادرة عن شبكة إنفاذ القوانین المعنیة بالجرائم المالیة 

advisories/sheets-advisoriesbulletinsfact/resources/gov.fincen.www//:https :متاحة ھنا

5 تحدید فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة الوالیات القضائیة ذات التدابیر الضعیفة لمكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب في وثیقة عامة تُصّدر 
?/cooperativejurisdictions-riskandnon-high/publications/org.gafi-fatf.www//:http :ثالث مرات سنویًا. الوثائق متاحة ھنا

(releasedate_fatf)desc=s&0=b&10=hf

6 فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة، تحسین االمتثال العالمي لمكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب: عملیة مستمرة - 21 یونیو 2013،  
/org.gafi-fatf.www//:http  متاح على (June 2013 21 - going process-On :CFT Compliance/Improving Global AML)

sudan#html.2013-june-compliance/documents/fatfgeneral/publications

7 فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة

8 مالحظة بشأن التقییمات المتبادلة: أُُجري التقییم باستخدام توصیات الفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة التي أُطلق علیھا 9+40، والتي استخدمتھا الفرقة 
8قبل 2012. في عام 2012، عدلت الفرقة التوصیات، ویجري تقییم الدول حالیًا بحسب 40 توصیة فقط. تجري الفرقة حالیًا دورة رابعة من التقییمات 

المتبادلة للدول األعضاء بھا استناًدا إلى ھذه التوصیات. یتضمن نطاق التقییمات مستوى االمتثال التقني والكفاءة لكل دولة. ویُقیم االمتثال التقني القوانین 
واللوائح التنظیمیة المطبقة، فضًال عن التحقق من توفیر الدعم إلطار العمل المعني بمكافحة غسیل األموال/تمویل اإلرھاب. أما الكفاءة فتحدد ما إذا كانت 
أنظمة مكافحة غسیل األموال/تمویل اإلرھاب المستخدمة تعمل بكفاءة أم ال. ال تندرج الھیئات اإلقلیمیة التي على غرار الفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة 

في أغلبھا تحت نفس فئة الفرقة. فالفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة في الشرق األوسط وشمال إفریقیا، على سبیل المثال، تجري حالیًا دورة ثانیة من 
التقییمات باستخدام توصیات الفرقة الجدیدة الالحقة لتوصیات 2012، وتركز على االمتثال التقني والكفاءة. تقییم السودان عام 2012 كان جزًءا من 

الدورة األولى من تقییمات الفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا، وھي الدورة التي اُستخدم بھا التوصیات األقدم للفرقة 
9+40، وركز التقییم فقط على إجراءات مكافحة غسیل األموال/تمویل اإلرھاب المطبقة في السودان، وما إذا كان إطار العمل القانوني متسقًا مع 

توصیات الفرقة أم ال.

9 أما تقریر المتابعة المقرر إجرائھ في 2022 فسوف یدرس مستوى كفاءة السودان في تنفیذ إطار العمل القانوني.

10تم اعتبار إحدى التوصیات، التوصیة رقم 34، والمعنیة بالتدابیر القانونیة للمالك المستفیدین "غیر منطبقة" بسبب عدم وجود صنادیق ائتمانیة في 

-mutual/org.menafatf.www//:http السودان. لالطالع على القائمة كاملة، انظر الصفحة 186 من تقریر التقییم المتبادل، متاح على
.reports-evaluation/follow-evaluations

11 تقریر التقییم المتبادل للفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا حول السودان.

12 تقریر التقییم المتبادل للفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا حول السودان، الصفحة 10.
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http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
https://thesentry.org/wp-content/uploads/2015/07/19103555/Country-Brief_Sudan.pdf
https://thesentry.org/wp-content/uploads/2015/07/19103555/Country-Brief_Sudan.pdf
https://enoughproject.org/products/reports/sudan
https://enoughproject.org/products/reports/sudan
https://enoughproject.org/wp-content/uploads/2017/05/SudansDeepState_Final_Enough.pdf
https://enoughproject.org/wp-content/uploads/2017/05/SudansDeepState_Final_Enough.pdf
https://enoughproject.org/wp-content/uploads/2017/05/SudansDeepState_Final_Enough.pdf
https://www.fincen.gov/resources/advisoriesbulletinsfact-sheets/advisories
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/compliance-june-2013.html#sudan
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/compliance-june-2013.html#sudan
https://www.transparency.org/cpi2018
https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/sudan-overview-of-corruption-and-anti-corruption
http://www.menafatf.org/mutual-evaluations-follow/evaluation-reports
http://www.menafatf.org/mutual-evaluations-follow/evaluation-reports
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//:https 13 وردت ھذه العبارة في تقریر التقییم المتبادل، ونقلھا البنك المركزي في 29 أبریل 2017، تقریر سودان تربیون، متاح على

  .article62320?php.spip/com.sudantribune.www

14 التوصیة المعنیة باألشخاص المعرضین للفساد السیاسي في توصیات الفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة السابقة لعام 2012 كانت تحمل الرقم 6. أما 

في التوصیات الجدیدة، فھي تحمل رقم التوصیات 12. نشرت الفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا تقریر متابعة ثالث 
.pdf.EN_FUR_EXIT_3RD_SUDAN/files/default/sites/org.menafatf.www//:http :حول السودان في أبریل 2016. متاح ھنا

15 تقریر مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب - الموقع الرسمى للبنك المركزى السودانى  

(https://cbos.gov.sd/en/content/sudan-efforts-anti-money-laundering-and-combating-financing-terrorism-report)

16 "السودان: البند (4) لعام 2017 من البیان التشاوري - بیان صحفي"، صندوق النقد الدولي، دیسمبر 2017، الصفحة 3؛ وتقریر العاملین، 13 نوفمبر 

2017، الصفحة 1 
 :Sudan““ 

 and Staff ;December 2017, page 3 ,International Monetary Fund ”,Press Release – Article IV Consultation 2017
 ”,November 13, 2017, page 1 ,Report

متاح على: 
-Release-Press-Consultation-IV-Article-2017-Sudan/2017/12/11/Issues/CR/Publications/en/org.imf.www//:https 

.45456-Executive-the-by-Statement-and-Report-Staff

-and-laundering-money-anti-efforts-sudan/content/en/sd.gov.cbos//:https) 17 الموقع اإللكتروني لبنك السودان المركزي

 .(report-terrorism-financing-combating

18 یقیس العنصر األول، على سبیل المثال، قدرة الدولة على فھم المخاطر المعنیة بغسیل األموال وتمویل اإلرھاب التي تواجھھا. تتضمن األمثلة 

المذكورة عن المعلومات التي ربما تساعد السودان على فھم المخاطر التي یواجھھا، السیاسات واالستراتیجیات الحالیة المعلنة لمكافحة غسیل األموال، 
وااللتزامات رفیعة المستوى، وتحدید ما إذا كانت ھذه الوثائق محدثة أو تمت مراجعتھا دوریًا أم ال. 

19تقریر حول جھود السودان لمكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب، بنك السودان المركزي 

 Central Bank of ,Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Report-Sudan Efforts on Anti
 ,Sudan
متاح على 

.report-terrorism-financing-combating-and-laundering-money-anti-efforts-sudan/content/en/sd.gov.cbos//:https 

20 حول السودان (The Sentry) لمزید من المعلومات حول جھاز المخابرات و األمن الوطني والنشاط المالي غیر المشروع ، یرجى اإلطالع على 

موجز  
 .https://thesentry.org/wp-content/uploads/2015/07/19103555/Country-Brief_Sudan.pdf

21 یمكن رصد العالقة بین التھرب من العقوبات وكبار المسؤولین الحكومیین في مقال سایمونا فولتین في بلومبیرغ بیزنس ویك تحت عنوان "العقوبات 

على السودان أثرت ذوي النفوذ على حساب الفقراء" 
 Sudan Sanctions Enriched the Powerful at the Expense of the“ ,s Bloomberg Businessweek article’Simona Foltyn

 ”,Weak
متاح على 

-of-expense-the-at-powerful-the-enriched-sanctions-sudan/21-11-2017/articles/news/com.bloomberg.www//:https  
weak-the. تتوفر المزید من األدلة في "موجز The Sentry حول السودان" 

 ”,Sudan Country Brief“ s’The Sentry
متاح على 

.pdf.Sudan_Brief-Country/2015/07/19103555/uploads/content-wp/org.thesentry//:https

htm.239312/supplemental/2015/nrcrpt/rls/inl/j/gov.state.www//:https :22 وزارة الخارجیة

 .(Legislation/sd.gov.fiu.www//:http) 23 الموقع اإللكتروني لوحدة االستخبارات المالیة
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https://cbos.gov.sd/en/content/sudan-efforts-anti-money-laundering-and-combating-financing-terrorism-report
https://www.sudantribune.com/spip.php?article62320
https://www.sudantribune.com/spip.php?article62320
http://www.fiu.gov.sd/Legislation
https://cbos.gov.sd/en/content/sudan-efforts-anti-money-laundering-and-combating-financing-terrorism-report
https://cbos.gov.sd/en/content/sudan-efforts-anti-money-laundering-and-combating-financing-terrorism-report
https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2015/supplemental/239312.htm
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/12/11/Sudan-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-45456
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/12/11/Sudan-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-45456
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-21/sudan-sanctions-enriched-the-powerful-at-the-expense-of-the-weak
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-21/sudan-sanctions-enriched-the-powerful-at-the-expense-of-the-weak
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-21/sudan-sanctions-enriched-the-powerful-at-the-expense-of-the-weak
https://thesentry.org/wp-content/uploads/2015/07/19103555/Country-Brief_Sudan.pdf
https://cbos.gov.sd/en/content/sudan-efforts-anti-money-laundering-and-combating-financing-terrorism-report
https://thesentry.org/wp-content/uploads/2015/07/19103555/Country-Brief_Sudan.pdf
http://www.menafatf.org/sites/default/files/SUDAN_3RD_EXIT_FUR_EN.pdf
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24 التقریر العالمي حول استراتیجیة السیطرة على المخدرات لعام 2015، مكتب شؤون المخدرات وإنفاذ القوانین الدولیة، 

 Bureau of International Narcotics and Law Enforcement ,International Narcotics Control Strategy Report 2015
 Affairs
متاح على 

 .htm.239312/supplemental/2015/nrcrpt/rls/inl/j/gov.state.www//:https 

./sd.gov.fiu.www//:http 25 التقریر متاح بالعربیة على الموقع اإللكتروني لوحدة االستخبارات المالیة على

//:http :26 نشرت الفرقة المعنیة باإلجراءات المالیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا تقریر متابعة ثالث حول السودان في أبریل 2016. متاح ھنا

.pdf.EN_FUR_EXIT_3RD_SUDAN/files/default/sites/org.menafatf.www

27 الحرة، "لماذا رفض البشیر توقیع مشروع قانون مكافحة الفساد؟" 23 أبریل 2016، باللغة العربیة، متاح على: 

.html.304170/sign-to-refuses-president-corruption-sudan/a/com.alhurra.www//:https 

 .(htm.239312/supplemental/2015/nrcrpt/rls/inl/j/gov.state.www//:https) 28 وزارة الخارجیة األمریكیة

/net.sudantribune.www//:http 29 محكمة الفساد تنظر في بالغ ضد 7 متھمین بغسل األموال والثراء الحرام"، 12 سبتمبر 2018، متاح على

-D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%-D9%83%D9%85%D8%A9%D9%85%D8%AD%
-D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%-D9%81%D9%8A%-D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AA%

-D9%86%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%AA%-7-D8%B6%D8%AF%
%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%BA (بالعربیة).

30 میدل إیست مونیتور، "ھل یمكن لرئیس السودان الفوز في حربھ على الفساد؟" 

//:https 8 مایو 2018، متاح على ”?s President win his war on corruption’Can Sudan“ ,Middle East Monitor 
./corruption-on-war-his-win-president-sudans-can-20180508/com.middleeastmonitor.www

 /20835/net.tagpress.www//:http 31 "إطالق سراح رجل أعمال متھم في قضایا فساد في السودان"، تاق برس، 10 أكتوبر 2018، متاح على

(بالعربیة).

 3247759/com.elfagr.www//:https 32 "السودان: السجن 7 أعوام لمدیر األمن السیاسي السابق في المخابرات"، 12 سبتمبر 2018، متاح على

(بالعربیة).

 Corruption Effort as-s Bashir Sets Anti’Sudan“.33 "البشیر یضع جھود مكافحة الفساد على رأس أولویات استراتیجیة الحكومة المستقبلیة

 .Heart of Future Govt
/1413891/article/home/english/com.aawsat//:https الشرق األوسط، 2 أكتوبر 2018، متاح على -”,Awsat-Asharq al ”,Strategy

.strategy-govt-future-heart-efforts-corruption-anti-sets-bashir-E2%80%99s%sudan

34 انظر "السودان: البشیر - السودان تقضي على أزمة السیولة، والفساد"، أول أفریكا، 2 أكتوبر 2018، 

 :Sudan
 October 2, 2018 ,AllAfrica ”,Corruption ,Sudan Overcomes Liquidity Crisis – Al Bashir

متاح على 
 html.201810030561/stories/com.allafrica//:https; و 

"اللعبة الداخلیة واإلقلیمیة بین البشیر والقطط السمان"، التغییر، 7 أغسطس 2018، 
 Al Taghyeer ”,s Internal and Regional Game’Bashir-Fat Cats and Al“

متاح على 
./game-regional-and-internal-albashirs-and-cats-fat/2018/08/07/en/info.altaghyeer.www//:https

//:http 35 "وزارة العدل تُطلق أكبر حملة لتنقیة الشركات من غسیل األموال"، المركز السوداني للخدمات الصحفیة، 9 سبتمبر 2018، متاح على
-D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%-D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%/sd.smc

-D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%-D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA%
-D8%A9%D9%86%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%AA%-D9%85%D9%84%D8%A9%D8%AD%

 ./D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%
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https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2015/supplemental/239312.htm
http://www.menafatf.org/sites/default/files/SUDAN_3RD_EXIT_FUR_EN.pdf
http://www.menafatf.org/sites/default/files/SUDAN_3RD_EXIT_FUR_EN.pdf
http://www.fiu.gov.sd/
https://allafrica.com/stories/201810030561.html
https://www.altaghyeer.info/en/2018/08/07/fat-cats-and-albashirs-internal-and-regional-game/
http://www.tagpress.net/20835/
https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2015/supplemental/239312.htm
https://www.middleeastmonitor.com/20180508-can-sudans-president-win-his-war-on-corruption/
https://www.middleeastmonitor.com/20180508-can-sudans-president-win-his-war-on-corruption/
https://www.elfagr.com/3247759
https://www.alhurra.com/a/sudan-corruption-president-refuses-to-sign/304170.html
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36نظًرا ألن السودان الیزال مدرًجا في قائمة "الدول الراعیة لإلرھاب" وال یزال الحظر مفروًضا على صادرات المعدات الدفاعیة وكذلك السلع مزدوجة 

االستخدام، یحظر على المواطنین األمریكیین "المشاركة في عملیات التحویل الصادرة عن الحكومة السودانیة التي قد تُشكل تبرًعا لمواطنًا أمریكیًا، أو 
التي یعلم أي مواطن أمریكي أو لدیھ سبب یجعلھ یعتقد، بأنھا تنطوي على خطر دعم أعماًال إرھابیة في الوالیات المتحدة." وعالوةً على ذلك، یُحظر 

على األمریكیین تصدیر السلع الزراعیة واألدویة واألجھزة الطبیة إلى السودان. ومن ثم، یتعین على الشركات الحصول على ترخیص من مكتب مراقبة 
األصول األجنبیة التابع لوزارة الخزانة في الوالیات المتحدة لتصدیر ھذه العناصر. للمزید من المعلومات، انظر األسئلة الشائعة بشأن ھذا الموضوع 

/Pages/Sanctions/faqs/center-resource/gov.treasury.www//:https على موقع وزارة الخزانة األمریكیة متاح على
.revocation#aspx.other_faq

37 حظر تورید األسلحة الذي فرضھ االتحاد األوربي على السودان  

  EU arms embargo on Sudan
.(sudan/embargoes_arms_eu/embargoes/databases/org.sipri.www//:https  انظر)

38 وزارة الخزانة األمریكیة، األمر التنفیذیرقم 13067 

  ،Executive Order 13067 
 .pdf.13067/Documents/sanctions/center-resource/gov.treasury.www//:https  متاح على

.United Nations, UNSC Resolution 1591, available at https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1591 39

.United Nations, UNSC Resolution 1672, available at https://www.un.org/press/en/2006/sc8700.doc.htm 40

41 الفصل الثالث، الدول الراعیة لإلرھاب، التقاریر القُطریة حول اإلرھاب 2013، وزارة الخارجیة األمریكیة 

 ،State Department .S.Country Reports on Terrorism 2013, U ,Chapter 3, State Sponsors of Terrorism 
.htm.2013/224826/crt/rls/ct/j/gov.state.www//:https  متاح على

42 الفصل الثالث، الدول الراعیة لإلرھاب، التقاریر القُطریة حول اإلرھاب 2014، وزارة الخارجیة األمریكیة 

  ،State Department .S.Country Reports on Terrorism 2013, U ,Chapter 3, State Sponsors of Terrorism 
.htm.2014/239410/crt/rls/ct/j/gov.state.www//:https  متاح على

//:https 43 "تحقیقات مصریة مع متھمین باإلرھاب : تدربوا في السودان وتلقوا دعماً استخباراتیًا"، صحیفة الراكوبة، 20 ینایر 2017، متاح على

.htm.261772-id-show-action-news/net.alrakoba.www

/ps/prs/pa/r/gov.state.www//:https 44 نسخة من مؤتمر صحفي، وزارة الخارجیة األمریكیة، 6 أكتوبر 2017، متاح على

.htm.2017/10/274678
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