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الملخص التنفيذي
أســس ابــن الرئيــس الســوداين الســابق عمــر البشــر بالتبنــي نشــا ًط تجاريًــا مســتغالً عالقاتــه بنظــام الحكــم الســوداين الكليبتوقراطــي؛ حيــث أبــرم العديــد
مــن العقــود الســترياد األســمدة الزراعيــة واملنتجــات البرتوليــة املكــررة وغريهــا مــن الســلع االســتهالكية األساســية بأســعار تبــدو مرتفعــة ج ـدًا .ويُزعــم
أن هــذه الصفقــات  -املمولــة عــن طريــق التســهيالت االئتامنيــة املقدمــة للبــاد مــن بنــك التجــارة والتنميــة لــدول رشق وجنــوب أفريقيــا  -قــد أهــدرت
املســاعدات التــي تشــتد الحاجــة إليهــا كــا أنهــا أثقلــت كاهــل البــاد بديــون ضخمــة.
وتكشــف تحقيقــات ذا ســنرتي أن مجموعــة بــدر أوفرســيز ،التــي قــد أسســها يف البدايــة أميــن املأمــون وشــخص آخــر ُمطّلــع عــى أرسار النظــام ،اســتخدمت
عــى مــا يبــدو وســطاء خليجيــن وأشــخاص لهــم صــات بالنخبــة يف الحكومــة الســودانية للفــوز بعقــود ممولــة عــن طريــق التســهيالت االئتامنيــة املتجــددة
مــن بنــك التجــارة والتنميــة يف الفــرة مــا بــن  2012و .2018وقــد ســاعد هــذا املخطــط االحتيــايل املشــتبه بــه عــى األرجــح يف زيــادة ديــن الســودان للبنــك
اإلقليمــي ليصــل إىل  728مليــون دوالر بنهايــة عــام  ،2016وهــو ديــن أكــر مــن أي ديــن اقرتضتــه أيــة دولــة أخــرى عضــو يف بنــك التجــارة والتنميــة الــذي يٌعــد
مؤسســة ماليــة متعــددة األطـراف للســوق املشــركة لــرق وجنــوب أفريقيــا ( 1.)COMESAويف نهايــة املطــاف ،قــام املديــرون التنفيذيــون لبنــك التجــارة
والتنميــة بتجميــد ترتيبــات اإلقـراض.
تــأيت دراســة الحالــة مبثابــة تحذيــر يف وقــت يعمــل فيــه املجتمــع الــدويل عــى إعــادة بنــاء اقتصــاد الســودان عقــب ســقوط نظــام البشــر .إن الضغــط
االقتصــادي والدبلومــايس مــن جانــب املجتمــع الــدويل هــو وحــده القــادر عــى القضــاء عــى الفســاد املرتســخ يف الســودان الــذي لطاملــا اســتفاد منــه
األش��خاص املطّلع��ون ع�لى أرسار النظ��ام م��ن النخب��ة ،مب��ا يف ذل��ك املس��ؤولني العس��كريني واملدني�ين ع�لى حس��اب األغلبي��ة العظم��ى م��ن املواطن�ين الس��ودانيني.
ولذلــك يجــب عــى القــادة العســكريني الحاليــن يف البــاد والحكومــة املدنيــة الجديــدة الكشــف عــن الفاســدين ومحاســبتهم وتحميلهــم املســؤولية مــع
تنفيــذ إج ـراءات صارمــة للحــد مــن ازديــاد نفوذهــم.
التوصيات الرئيسية
يقدم فريق ذا سنرتي التوصيات الرئيسية التالية يف أعقاب التحقيق الذي تم إجراؤه .ميكن االطالع عىل النص الكامل للتوصيات الرئيسية لفريق ذا سنرتي يف
نهاية هذا التقرير.
حكومة السودان:
• إنشاء لجنة قوية ومستقلة متا ًما ملكافحة الفساد مبوجب قانون صادر عن الربملان.

•تكليف لجنة مستقلة للتحقيق مع الفاسدين ومقاضاتهم ،مع الرتكيز عىل كيفية قيام الشخصيات السياسية البارزة ورشكاتهم بتحقيق
هوامش ربح عالية من القروض والعقود الحكومية عن طريق االحتيال.
•إنشاء لجنة السرتداد األصول من أجل إعادة عوائد الفساد إىل خزينة الدولة.
•إجراء إصالحات شاملة لكافة القوانني التي تحكم عمليات الرشاء العامة واملناقصات العامة ومؤسسات اإلرشاف املايل ،مثل لجنة
مكافحة الفساد امل ُعاد تشكيلها وديوان مراقب الحسابات العام .ضامن استقاللية مكتب مقاضاة الفساد الخاص واملحكمة الخاصة
مبكافحة الفساد.
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الحكومات األجنبية واملؤسسات املالية الدولية:
•تخصيص املوارد لتنفيذ اإلصالحات املتعلقة مبكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة ضمن أولوياتها.
•تحفيز الحكومة الجديدة من خالل تخفيف الديون عند تنفيذها لهذه اإلصالحات بشكل ٍ
مرض.
•جعل التنمية الدولية واملساعدة يف إعادة اإلعامر مرشوطة باستحداث معايري مكافحة الفساد والشفافية وتشكيل مؤسسات مستقلة
ملكافحة الفساد والشفافية واتخاذ إجراءات حكومية حاسمة وواضحة إلنهاء الفساد االقتصادي.
•تطبيق اسرتاتيجية العقوبات الجامعية بالشكل املناسب ضد املسؤولني السابقني والحاليني والرشكات الفاسدة.
• مساعدة الحكومة يف اسرتداد األصول الدولية التي تم االستحواذ عليها من جانب الشخصيات السياسية البارزة ورشكاتهم يف ظل نظام
البشري.
•إصدار إرشادات للمؤسسات املالية للتحذير من مخاطر عمليات غسل األموال املرتبطة بالشخصيات السياسية البارزة املتورطة يف
قضايا الفساد الكربى.
البنوك واملؤسسات املالية األخرى:
•التعاون مع الفروع والبنوك املراسلة يف املنطقة إلعالمها باملخاطر واملخاوف املحددة ولضامن حصول الرشكات التجارية السودانية
الرشعية عىل التسهيالت والخدمات املالية مبا يتوافق مع معدالت اإلقبال عىل املخاطرة والسياسات الخاصة بالبنوك مع الحفاظ عىل
نزاهة النظام املايل العاملي ضد التمويالت غري املرشوعة.
• اتخاذ إجراءات لتحديد املتعاملني مع النظام املرصيف السوداين مع الرتكيز عىل الحسابات اململوكة شخص ًيا أو نفع ًيا للشخصيات
السياسية البارزة أو املوظفني الحكوميني مبا يف ذلك كبار القادة العسكريني وأرسهم ورشكائهم يف االعامل .تحديد الشبكات العاملية
واسعة النطاق واألنشطة املشبوهة ذات الصلة من خالل إجراء تقييم شامل واتخاذ إجراءات فورية حسب االقتضاء.
•اإلبالغ عن األنشطة املالية غري املرشوعة للجهات النظامية وجهات إنفاذ القانون ذات الصلة.
•تدريب فريق العمل املعني بتحديد املؤرشات التحذيرية لعمليات غسل األموال .وعىل وجه التحديد ،تدريب العاملني يف التمويل
التجاري أو أنشطة تداول السلع مع السودان أو مع دول تقوم بعمليات تجارية مع السودان ،مع تسليط الضوء عىل مجاالت البرتول
والتعدين وتصدير السلع.
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التوصيات
.أ التوصيات املقرتحة لحكومة السودان:
• إنشــاء لجنــة ملكافحــة الفســاد .يجــب عــى الحكومــة إنشــاء لجنــة قويــة ملكافحــة الفســاد تتمتــع باســتقاللية يف العمــل مبــا يف ذلــك وجــود
ميزانيــة مســتقلة وآليــة اختيــار مســتقلة ألعضــاء اللجنــة ،مبوجــب قانــون صــادر عــن الربملــان .يجــب منــح اللجنــة كامــل صالحيــات التحقيــق
واالدع�اـءـكــا يجــب أن تضــم ممثلــن عــن ديــوان مراقــب الحســابات العــام وغــره مــن جهــات إنفــاذ القانــون ذات الصلــة .يتعــن عــى
اللجنــة مراجعــة دور الــركات اململوكــة للشــخصيات السياســية البــارزة وكذلــك دور مجموعــة رشكات بــدر أوفرســيز ،يف عمليــات اختــاس
القــروض املحتملــة وخطــوط التمويــل التجــاري ومتويــل أعــال التطويــر املقــدم إىل الحكومــة مــن مجتمــع املانحــن الــدويل.
• التحــري عــن األصــول اململوكــة ألجانــب .يجــب عــى كل مــن جهــات إنفــاذ القانــون الســودانية ولجنــة تفكيــك نظــام اإلنقــاذ امل ُشــكلة
حديثًــا التعــاون مــع نظرائهــم الدوليــن للتحــري عــا إذا كانــت األصــول اململوكــة يف بلــدان أجنبيــة قــد تــم الحصــول عليهــا بصــورة
مرشوعــة أم ال.
• متكــن املؤسســات املحليــة .يجــب عــى الحكومــة تزويــد وحــدة املعلومــات املاليــة وجهــات إنفــاذ القانــون بأحــكام مكافحــة عمليــات
غســل األمــوال وباملــوارد واالســتقاللية املناســبة لتنفيــذ مهامهــم .ينبغــي متكــن وحــدة املعلومــات املاليــة مــن رفــع الدعــاوى إىل املدعــن
العامــن للمحاكمــة مبوجــب نظــام املحاكــم.
•دعــوة املؤسســات الدوليــة إلج ـراء مراجعــات للمخاطــر .يتعــن عــى الحكومــة دعــوة البنــك الــدويل ولجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة
ألفريقيــا إلج ـراء مراجعــة مشــركة ملخاطــر الفســاد والحوكمــة يف الســودان مــع ضــان الوصــول الكامــل ودون معوقــات للســجالت ذات
الصلــة بالحكومــة والــركات العامــة .يجــب تنفيــذ توصيــات الفريــق عــى الفــور.
• مواصلة اإلصالحات القانونية .يجب عىل الحكومة مواصلة اإلصالحات القانونية الشاملة والكاملة لتعزيز القوانني التي تحكم:

تســجيل الــركات والرضائــب التجاريــة واملشــريات الحكوميــة وقوانــن العقــود وإدارة املواصــات الحكوميــة ووقــف تشــغيلهامثــل أســاطيل املركبــات
-استخدام املناقصات العامة اإلجبارية السترياد السلع االسرتاتيجية ومشاريع البنية التحتية العامة

مؤسســات اإلرشاف املــايل مبــا يف ذلــك ديــوان املراجعــة القومــي ولجنــة مكافحــة الفســاد الوطنيــة وديــوان أمــن املظــامل يفاملجلــس الترشيعــي االنتقــايل ولجنــة املخصصــات الرضيبيــة واملاليــة والرصــد وديــوان املظــامل

-مكتب مقاضاة قضايا الفساد ومحكمة الفساد املختصة

اإلفصــاح العــام عــن األصــول التــي ميتلكهــا مــن يشــغلون مناصــب عامــة ،وكذلــك أصــول أف ـراد أرسهــم املبارشيــن ،يف بدايــةونهايــة مــدة واليتهــم
•إعــداد امليزانيــة بشــفافية يجــب عــى الحكومــة أن تبلــغ املناطــق املحليــة مبخصصــات امليزانيــة للخدمــات األساســية واالســتثامرات اإلمنائيــة
املخصصــة ملجتمعاتها.
• الســاح بوصــول العامــة إىل الســجالت الحكوميــة .يجــب عــى الحكومــة إتاحــة الســجالت الحكوميــة للعامــة .فينبغــي أن توفــر ضامنــات
حريــة املعلومــات ومنــح وســائل الحاميــة القانونيــة لوســائل اإلعــام وحــق العامــة يف الوصــول إىل الســجالت املاليــة الحكوميــة.
• مراجعــة الســجل الوطنــي للــركات .يجــب عــى الحكومــة مراجعة الســجل الوطنــي للرشكات بشــكل كامل وإتاحــة تلك الســجالت للعامة.
 2.التوصيات املقرتحة للحكومات األجنبية واملؤسسات املالية الدولية:
•تقديــم دعــم دبلومــايس وتقنــي لإلصالحــات .يتعــن عــى كل مــن االتحــاد اإلفريقــي واالتحــاد األورويب والــدول األعضــاء ودول الخليــج
واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة األمريكيــة واملؤسســات املاليــة الدوليــة مبــا يف ذلــك بنــك التنميــة األفريقــي وصنــدوق النقــد الــدويل
والبنــك الــدويل تخصيــص املــوارد الدبلوماســية والتقنيــة لتنفيــذ اإلصالحــات يف املجــاالت الرئيســية املحــددة مــن قبــل مجلــس الــوزراء
االنتقــايل املــدين ال ســيام الجهــات املحــددة أعــاه.
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•تقديــم مســاعدة ماليــة مرشوطــة باإلصالحــات .يجــب أن تكــون املســاعدة املاليــة الدوليــة مرشوطــة باســتحداث معايــر ملكافحــة الفســاد
التــي تضمــن ذهــاب الحــزم التمويليــة ومســاعدات التنميــة الرســمية واالســتثامرات الخاصــة إىل أهدافهــا املحــددة وحاميتهــا مــن ســوء
االســتخدام مــن جانــب املســؤولني الفاســدين.
• تحفيــز التقــدم مــن خــال تخفيــف أعبــاء الديــون .تحفيــز الحكومــة الجديــدة بتخفيــف أعبــاء الديــون عنــد إح ـراز تقــدم مـ ٍ
ـرض عــن
طريــق تنفيــذ إجـراءات موثوقــة ملكافحــة الفســاد وتحقيــق الشــفافية وبنــاء مؤسســات مناســبة وممكّنــة لذلــك الغــرض كــا هــو موضــح
أعــاه.
•معاقبــة شــبكات الفســاد يتعــن عــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحــدة وكنــدا معاقبــة املســؤولني الحكوميــن الحاليــن
والســابقني وكذلــك شــبكاتهم املتورطــة يف قضايــا الفســاد وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ،مثــل اســتخدام القــروض والتســهيالت االئتامنيــة
املقدمــة للســودان ملصالحهــم الخاصــة ومصالــح رشكائهــم يف العمــل ومنســقي األعــال .يجــب عــى البلــدان ،مثــل االتحــاد األورويب ،التــي
ال تســتطيع حاليًــا فــرض عقوبــات عــى املســؤولني الحكوميــن الســودانيني الحاليــن أو الســابقني ورشكائهــم يف الفســاد التحــرك رسي ًعــا لســن
آليــات قانونيــة متكنهــم مــن اتخــاذ مثــل تلــك اإلجـراءات.
•تحديــد أولويــة اســرداد األصــول .يجــب عــى وزارة العــدل األمريكيــة ومبــادرة اســرداد األصــول املرسوقــة التابعــة ملكتــب التحقيقــات
الفيــدرايل تحديــد أولويــات التحقيقــات يف عمليــات غســل العوائــد الناتجــة عــن عمليــات الفســاد املشــتبه فيهــا مــن قبــل الشــخصيات
السياســية البــارزة يف الســودان .ويجــب عــى جهــات إنفــاذ القانــون الربيطانيــة مثــل الوكالــة الوطنيــة للجرميــة ومكتــب مكافحــة جرائــم
االحتيــال الخطــرة اســتخدام األدوات القانونيــة للتحقيــق يف عمليــات غســل العوائــد الناتجــة عــن عمليــات الفســاد املشــتبه فيهــا مــن
قبــل الشــخصيات السياســية البــارزة يف الســودان ،كــا يتعــن عليهــا الســعي وراء اســرداد األصــول املوجــودة يف اململكــة املتحــدة وتجميــد
الحســابات ذات الصلــة .وبخــاف اململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،يجــب عــى ســلطات إنفــاذ القانــون املوجــودة حــول
العــامل التحــري عــن األصــول والحســابات التــي اســتحوذت عليهــا الشــخصيات السياســية البــارزة يف الســودان بطريقــة غــر رشعيــة
وتحديدهــا .يتعــن عــى تلــك الســلطات تجميــد أي مــن تلــك األصــول وحجزهــا قبــل إعادتهــا إىل الســودان بإج ـراءات تتســم بالشــفافية.
• دق ناقــوس الخطــر حــول مخاطــر غســل األمــوال مــع تســليط الضــوء عــى مــدى التقــدم .يجــب عــى جهــاز مكافحــة الجرائــم املاليــة
بــوزارة الخزانــة األمريكيــة إصــدار تحذيــر إرشــادي إىل املؤسســات املاليــة بشــأن مخاطــر غســل األمــوال املرتبطــة بالشــخصيات السياســية
البــارزة يف الســودان ممــن يحتمــل تورطهــم يف عمليــات فســاد كبــرة وعمليــات بيــع الذهــب مــن الســودان .يتعــن عــى الســلطات
الربيطانيــة اســتخدام إخطــارات إرشــادية مشــابهة لتحذيــر املؤسســات املاليــة القامئــة يف اململكــة املتحــدة مــن حركــة األمــوال الســودانية
الفاســدة .ويجــب أن تســلط هــذه اإلرشــادات الضــوء عــى مجــاالت التقــدم يف الســودان لتجنــب نــزع املخاطــر عــى نطــاق أوســع.
3.التوصيات املقرتحة للبنوك واملجتمع املايل:
•اتخــاذ تدابــر ملنــع الجرائــم املاليــة يف الوقــت الــذي يتــم فيــه تطويــر فــرص األعــال يف الســودان ،يتعــن عــى البنــوك واملؤسســات املاليــة
األخــرى اســتحداث مــؤرشات للمخاطــر يف سياســاتهم العامليــة للحاميــة مــن املخاطــر املتعلقــة بهــروب رؤوس األمــوال وتزايــد عمليــات
غســل األمــوال والعقوبــات والفســاد .يجــب أن تشــمل تلــك التدابــر مــا يــي:
االنخ ـراط مــع البنــوك املراســلة والــركاء املرصفيــن الدوليــن .يجــب عــى البنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى التعــاون مــعفروعهــا والبنــوك املراســلة يف املنطقــة إلعالمهــا باملخاطــر واملخــاوف املحــددة وضــان حصــول الــركات التجاريــة الســودانية
الرشعيــة عــى التســهيالت والخدمــات املاليــة مبــا يتوافــق مــع معــدالت اإلقبــال عــى املخاطــرة والسياســات الخاصــة بالبنــوك
مــع الحفــاظ عــى نزاهــة النظــام املــايل العاملــي ضــد التمويــات غــر املرشوعــة .كــا يتعــن عــى املؤسســات املاليــة التعــاون
مــع رشكائهــا املرصفيــن يف الكويــت وقطــر واإلمــارات العربيــة املتحــدة للحــد مــن املخاطــر املتمثلــة يف أن األنظمــة والضوابــط
الخاصــة بهــم تعرضهــم بصــورة غــر مبــارشة إىل احتامليــة معالجــة أمــوال غــر مرشوعــة منشــأها الســودان.
اتخــاذ إجــراءات العنايــة الواجبــة املعــززة ومراقبــة املعامــات .يجــب عــى املؤسســات املاليــة اتخــاذ إجــراءات لتحديــداملتعاملــن مــع النظــام املــريف الســوداين مــع الرتكيــز عــى الحســابات اململوكــة شــخصيًا أو نفعيًــا للشــخصيات السياســية
البــارزة أو املســؤولني الحكوميــن ،مبــا يف ذلــك كبــار القــادة العســكريني وأف ـراد أرسهــم ورشكائهــم يف العمــل .يجــب عــى
البنــوك النظــر يف إجــراء تقييــم شــامل لتحديــد الشــبكات العامليــة واســعة النطــاق لهــؤالء األشــخاص وكذلــك أي أنشــطة
مشــبوهة يتــم مامرســتها ضمــن تلــك الشــبكات ،كــا يجــب عليهــا اتخــاذ اإلجـراءات الفوريــة حســب االقتضــاء .يتعــن عــى
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الهيئــات املاليــة اســتخدام آليــات التحقيــق يف األنشــطة املشــبوهة وآليــات اإلبــاغ القامئــة لتوفــر معلومــات حــول الشــبكات
الدوليــة التــي مــن املحتمــل أن تكــون عــى عالقــة بالنشــاط املــايل الســوداين غــر املــروع إىل الهيئــات التنظيميــة ذات الصلــة
وهيئــات إنفــاذ القانــون عــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون.
توفــر تدريــب للموظفــن وزيــادة الوعــي .مــن أجــل تحديــد املــؤرشات التحذيريــة لعمليــات غســل األمــوال ،يتعــن عــىاملؤسســات املاليــة تدريــب املوظفــن وخاصــة العاملــن يف التمويــل التجــاري أو أنشــطة تــداول الســلع مــع الســودان أو مــع
دول تدخــل يف تعامــات تجاريــة مــع الســودان ،مــع تســليط الضــوء عــى مجــاالت البــرول والتعديــن وتصديــر الســلع .ومــن
شــأن هــذا التدريــب أن يعــزز مــن قــدرة املؤسســات عــى اكتشــاف ووقــف األنشــطة املشــبوهة والتــي يحتمــل أن تكــون غــر
مرشوعــة ،مثــل غســل األمــوال والتهــرب مــن العقوبــات واختــاس أصــول الدولــة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان وغريهــا مــن
أشــكال الفســاد والجرائــم املاليــة .يجــب عــى حكومــة الواليــات املتحــدة تقديــم التوجيهــات إىل املؤسســات املاليــة بشــكل
مســتمر مــن أجــل املســاعدة يف هــذه الجهــود ،مبــا يف ذلــك مــن خــال عقــد اجتامعــات مــع البنــوك الرئيســية العاملــة يف
الســودان واملنطقــة.
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بنك التجارة والتنمية لدول ش�ق وجنوب أفريقيا« ،برنامج سندات اليورو متوسطة األجل بمبلغ 1,000,000,000
1
أمريك» الصفحة  ،2متوفر عىل:
دوالر
ي
https://www.ise.ie/debt_documents/Base%20Prospectus_b024b26b-6758-42c3-9c25-eaf2ddec5f63.PDF
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