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الخالصة :-

السودان یعتبر من افقر الدول في العالم بالرقم  من امتالكھ للعدید من الموارد المتعددة والمتنوعة، ویعتبر

الفساد واحد من اھم االسباب التي جعلتھ یتذیل دول العالم في مجال التنمیة االقتصادیة.

ان ھذه الورقة اشتملت علي المقدمة ثم المبحث االول الذي تضمن االطار النظري،  والمبحث الثاني

الذي شمل مفھوم الفساد االداري والمالي وانواع الفساد واسباب الفساد وتأثیراتھ ومظاھره، وتضمن

المبحث الثالث مظاھر الفساد في السودان عبر ثالث محاور شملت الفساد في عھد الحكم السابق والفساد

في عھد حكومة الثورة الحالیة وحجم الفساد وفقا لتحلیل استطالع منظمة الشفافیة الدولیة وكان المبحث

الرابع عن المؤسسات المنوط بھا مكافحة الفساد داخلیا وخارجیا واخیرا تم تزییل الورقة باالستنتاجات

والتوصیات.

تدھوراليادتالتياالسباباھممنویعتبرالسودانفيمستشريالفساداناليالورقةتوصلتوقد

الفسادلمكافحةھیئةبإنشاءالتوصیاتاھمكانتلذلكالحاكمةالنخبةفيللثقةالمواطنوفقداناالقتصاد

واشراك المواطنین في المكافحة للحد من انتشاره.

Abstract

Sudan is one of the poorest countries in the world. It owns many

different and varied resources. Corruption is one of the most important

reasons why it ranked Sudan near to the last in the list of countries in the

world in the field of economic development.

Then this paper included the introduction and then the first topic that

included the theoretical framework, the second topic that covered the

concept of administrative and financial corruption, types of corruption

and the causes and effects of corruption and its manifestations, the third

2



topic included manifestations of corruption in Sudan through three axes

that included corruption during the era of the previous government and

corruption during the current revolution government, and the scale of

corruption according to Transparency International Organization the

(TIO) analysis, and the fourth topic concerned institutions responsible

for combating corruption internally and externally. Finally, the

conclusions and recommendations were written.

The paper concluded that corruption is widespread in Sudan and is

considered one of the most important reasons that led to the deterioration

of the economy and the loss of confidence of citizens in the ruling elite.

Therefore, the most important recommendations were to establish an

anti-corruption committee and involve citizens in fighting corruption and

limiting its spread.

:-مقدمة

فيماثلةاثارهكانتوقدالبشریةتاریخفيالسالبةالظواھرمنیعداشكالھبكافةالفسادان

انھیارفياالساسیةاالسباباھممنواحدكاناالداريوالماليالفسادونجدفیھاتفشاالتيالمجتمعات

قللتجادةبأسالیبتكافحھاناستطاعتالمتقدمةالدولانیجدالظاھرلھذهوالمتابعوحدیثاقدیماالدول

من تفاقمھ وتفشیھ في مجتمعاتھا عكس الدول النامیة التي ما زالت تعاني من ھذه الظاھرة.

انتشاروالخدماتوتردياالقتصادوانھیارالتنفیذيالجھازوالمواطنبینالثقةغیاباثارھا:ومن

مستمرانھیارحالةفيالنامیةالدولجعلمماالمستوطنة،والوبائیةاالمراضوتفشياالمیةوالجھل

والداخليالفسادمنلمزیدتأطربأجندةمشروطةتأتيمادائماالتيالخارجیةالمعوناتعليمعتمدة

الخارجي من الدول المانحة.
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ق8000(الحجريالعصرمنذالسودانسكنقدالبشريالعنصرنجدالعلمیةالورقةھذهیخصماوفي

سكنواخرالخرطوممنطقةسكنمتحضرزنجيلجنستعودجماجموجدتحیثم).ق3200-م

الرقمیةالسودانموسوعةمق3800حواليحضارتاھماازدھرتللنیلالغربیةالضفةعلى"الشھیناب"

لتعقبھاغالباالفسادبسببوزوالانھیارعقبھالحضارةازدھاركلفانالتاریخھذاومنذ)،2/5/115(

حضارة اخري بارض السودان.

والمھتمینالباحثینمنالكثیراھتمام)Corruption(الفسادالمشكلةھذهالقتالحدیثعصرناوفي

وعالجھاالمشكلةتطویقمنھالغرضمؤسسيعمليإطاروتأسیسوضعضرورةعلىاآلراءواتفقت

الحیاةمجاالتكافةوفيومظاھرهصورهبكلالفسادمكافحةاجلمنوجدیھعلمیةخطواتخاللمن

للتعجیل بعملیة التنمیة االقتصادیة.

فيفساداًالدولأكثرأحدتُعدولھذاالسودان،فيواسعنطاقعلىالفسادانتشرالقلیلةالعقودخاللونجد

السودانترتیبكان،2011فيالدولیةالشفافیةمنظمةأصدرتھالذيالفسادُمدركاتلمؤشروفقاًالعالم

177أصلمن174ترتیبھكان،2013عاماصادرةوفيالفساد،حیثمندولة183أصلمن177

یندرجمقیاساًاستخدمتوالتيالدولي،البنكأجراھاالتيالدولیةالحكممؤشراتإلحصائیةووفقاًدولة،

منظمةقامتكماإلیھا،التطرقتمخانةكلفي10وال0البینرقماًالسودانأحرزنقطة،100تحت

اإلنسان"بحقوقااللتزامحیثمنالوالیاتأسوأ"أحدالسودانبتسمیةالحریة)(بیتھاوسفریدم

)Transparency International. August 2, 2019.(

معالجةثمومنوالمتابعةللتشخیصوالبحوثالدراساتإعدادضرورةوالباحثینالمھتمینعلىكانلھذا

ظواھر الفساد المختلفة .

وسیتضمن البحث :-

أوالً . تحدید مفھوم الفساد واإلداري والمالي .

ثانیاً . مظاھر الفساد اإلداري والمالي في السودان.

ثالثاً . الجھات المسؤولة عن مكافحة الفساد .

رابعاً . االستنتاجات والتوصیات .

4



المبحث االول االطار النظري

:-منھجیة الدراسة

أوالً . مشكلة الدراسة :-

البناوفياالقتصادفيوانھیارالفقرمنیعانيیزالماولكنمتعددةمادیةمواردتمتلكدولةالسودان

طعاممنالحیاةمقوماتألبسطانعداممعیومكلصباحمعثابتھبوتیرةیرتفعالتضخمواصبحالتحتیة

تمالمتردیةاالقتصادیةالحالةبسببم.11/4/2019فيالسابقبالنظاماطاحتالتيالثورةوبعدووقود

مماقبلمنسوءاكثراصبحتاالقتصادیةاالوضاعولكنوالعساكرالمدنیینمنجدیدةحكومةتشكیل

مفاصلمنوتمكنھالفساداستشراءفيتتمثلانھایعتقدوالتيالمشكلةجزورفيینظرانبالباحثحدي

الحكومة السابقة والحدیثة.

ثانیا : فرضیات الدراسة:

والماليالفساداستشراءأسبابھاھممنالسودانفيالمنھاراالقتصاديالوضعانالدراسةافترضت

االداري والذي واكبھ ضعف المؤسسات المنوط بھا مكافحة الفساد في السودان.

ثالثا: أھمیة الدراسة :-

بتھویلالظاھرةعنتتحدثالتياالسفیریةوالصحفیةالمقاالتكثرةفيتكمنالعلمیة:االھمیة

الظاھرةیطرح)والمعارضةالدولة(طرففكلاخريتارةللظاھرةاالنكارووبالتقلیلتارةوالتضخیم

منھجيبأسلوبالظاھرةتتناولالتيالعلمیةالبحوثقلةعنفضالالغالبفيمصالحةیخدملماوفقا

بعیدا عن االثارة والتضلیل.

منالسودانیعیشھالذيالراھنالوضعھوالموضوعھذاالختیارالرئیسيالسببانالعملیة:االھمیة

انھیار في االقتصاد وتردي في الخدمة المدنیة ویمكن تفصیلھا في:

ظاھرةواقععنتبحثواسعنطاقوعليوعمقاتفصیالاكثردراساتإلعدادخطوةالدراسةھذه.1

الفساد اإلداري والمالي في السودان من قبل الباحثین والمنظمات العاملة في ھذا المجال.

العقودھذافيواضحبشكلبروزھاإلىأدتالتيالرئیسیةوالعناصرالظاھرةھذهمسبباتتحدید.2

االخیرة .

.وقتبأسرعومعالجتھمنھاللحدالناجعةوالخطواتالسبلوضع.3
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رابعا: حدود الدراسة :-

الحدود المكانیة : جمھوریة السودان الدیمقراطیة

)م2020–م1989(االخیرةالشعبوثورةاإلنقاذثورةحكمحقیبتيخالل:الزمانیةالحدود

خامسا: أھداف الدراسة :-

الظاھرة.ھذهلتشخیصالالزمةوالطرقالوسائلإعداد.1

).والعقابیةوالرقابیةاألخالقیة(القوانینتشریعطریقعنالظاھرةھذهمنالحد.2

بأضرارھا.المجتمعوتنویرتثقیفطریقعنالظاھرةھذهمعالجة.3

سادسا: أسئلة البحث :-

؟السودانفيوماليإداريفسادفعالًھناكھل.1

؟.الدولةأداءعلىوالمالياإلداريللفسادتأثیرھناكھل.2

؟.مالیاًفساداًاإلداريالفسادمنینبعھل.3

؟.السودانفيوالمالياالداريالفسادظاھرةمعالجةیمكنھل.4

سابعا: منھجیة الدراسة:-

.اعتمد الباحث علي المنھج الوصفي التحلیلي و المنھج التاریخي
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المبحث الثاني :  مفھوم الفساد اإلداري والمالي

یمكن القول ان مصطلح فسد الشيء بالضم فسادا یعني ھو فاسد كما اوضح مختار الصحاح

االنكلیزیةللغةاالمریكيالتراثقاموساماالمصلحة.ضدھيوالمفسدة(,1983)الرازي,

والفاسد))الرشوةبواسطةالفسادحالةعنالناتج((التصرفبانھcorruptionالفسادفیعرف

&MORRIS(,1975)))فاسدفھوالرشوةیأخذالذيالشخص((ھو WILLIAM.

تسيءالتيواالجراءاتواالعمالالمنضبطة،غیروالتصرفاتالشيء،"خرابیعنيلغةفالفسادوعلیھ

).1999،الدلیمي)عبداالصالح"وتعاكسالمصلحةالى

قوةللشخصفیھیكونتنظیمأيفيموجودوالفسادطیاتھ,فيعدیدةمعانيیتضمنمصطلحالفسادإن

الذیناألفرادتحدیدفيحریةھناكوتكونقرارصاحبأوخدمةأوسلعةعلىاحتكارقوةأومسیطرة

محاوراإلداريالفسادمصطلحیتضمنوقداألخرىدونلفئةالقرارتمریرأوالسلعةأوالخدمةیستلمون

).1995(تانزي،عدیدة

السیاسیةالمنظمةأوالحزبأوالتكتلألدبیاتالمحددالنھجعنباالنحرافویتمثلالسیاسيالفساد.1

فيالموضوعةالمبادئبیعفيیتمثلكماالمنظر،أواألعظمأواألوحدكونھأوباألزلیةالشعورنتیجة

والجھلواإلذعانوالتغافلوالتواطؤكالخیانةأكثرأولسبباإلقلیمیةأوالدولیةللكتلالمنظمةأدبیات

والضغط ... وغیرھا .

والتيالمنظمةخاللمنالوظیفيأواإلداريواالنحرافالفسادبمظاھرویتعلقاإلداريالفساد.2

استغاللأيالفردیة،القیموضوابطالقانونيالتشریعبمخالفةالعملتأدیةاثناءالعامالموظفمنتصدر

موظفي الدولة لمواقعھم وصالحیاتھم للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غیر مشروعة.

تنظیماتفيحالیاًالمعتمدةوالقواعداألحكامومخالفةالمالیةاالنحرافات...ومظاھرهالماليالفساد.3

ًالدولة ( الرقابة المالیة.) ومؤسساتھا مع مخالفة ضوابط وتعلیماتإداریا

تقالیدأوبدینالمنضبطةغیروتصرفاتھالفردوسلوكاألخالقیةباالنحرافاتویتمثلاألخالقيالفساد.4

أو عرف اجتماعي مقبول.

فقـد وردت تعاریف عـدة منھا :-)الفساد اإلداري والمالياما فیما یخص موضوع بحثنا (
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)خاصةأرباحلتحقیقالعامالنفوذاستخدامسوءھوالفساد(االجتماعیةالعلومموسوعةتعریف-

ولذلك كان التعریف شامالً لرشاوي المسؤولین المحلیین أو الوطنیین.

سیاسیةمصالحتحقیقاجلمنبھماااللتزاموعدمالعاموالنظامالقانونعنخروجھو(كذلكوعرفتھ

).واقتصادیة واجتماعیة للفرد أو لجماعة معینة

تعریفاما)خاصكسبلتحقیقالعامةالسلطةاستخدامإساءة(فھوالعالمیةالشفافیةمنظمةتعریفاما

ھذامنالفوائداستحصالإلىتھدفالتيالمعتمدةالطویلةاألیديعالقة()IMF(الدوليالنقدصندوق

).1995(تانزي،)األفرادبینعالقةذاتمجموعةأوواحدلشخصالسلوك

انواع الفساد:

أنواع الفساد من حیث الحجم

Minor(الصغیرالفساد.1 Corruption(

نراهلذااآلخرینمعتنسیقدونواحدفردمنیمارسالذيالفسادوھوالدنیا)الوظیفیةالدرجات(فساد

ینتشر بین صغار الموظفین عن طریق استالم رشاوى من اآلخرین .

Gross(الكبیرالفساد.2 Corruption(

مصالحلتحقیقوالموظفینالمسؤولینكباربھیقوموالذيالموظفین)منالعلیاالوظیفیةالدرجات(فساد

مادیة أو اجتماعیة كبیرة وھو أھم واشمل واخطر لتكلیفھ الدولة مبالغ ضخمة .

أنواع الفساد من ناحیة االنتشار

:-دوليفساد.1

علیھایطلقماضمنالقاراتوحتىالدولحدودیعبرعالمیاواسعاًمدىیأخذالفسادمنالنوعوھذا

وتحت مظلة ونظام االقتصاد الحر .) معتمدا علي فتح الحدود والمعابر بین البالدبالعولمة(

اقتصادیةمنافعلتمریرقیادتھأوالسیاسيبالكیانالبلدوخارجداخلللدولةاالقتصادیةالمؤسساتترتبط

واسعمدىعلىواقتصاداتكیاناتیلفأخطبوطیاًالفسادھذایكونلھذابینھماالفصلیصعبنفعیة

ویعتبر األخطر نوعاً .

:-محليفساد.2

ارتباطالالذینومنالصغیرةالمناصبوضمناالقتصادیةمنشأتھفيالواحدالبلدداخلینتشرالذيوھو

).2006الفضیل،(عبد)عالمیةأوكبرىكیاناتأوشركاتمع(الحدودخارجلھم
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أسباب الفساد وتأثیراتھ

یمكن تحدید أسباب الفساد بما یلي :-

سیاسیةأسباب.1

المدني،المجتمعمؤسساتضمنالدیمقراطي،والنظامالحریاتغیابھيالسیاسیةباألسبابویقصد

ضعف األعالم والرقابة.

اجتماعیةأسباب.2

والمحسوبیاتوالعشائریةالطائفیةالخارجیة،والتدخالتالمجتمعفيونتائجھاوأثارھابالحروبمتمثلة

االفرادیدفعمما...القادمالمجھولمنوالتخوفاألوضاعمناالستقرارعدممنالناجموالقلق

والمجتمعات لجمع المال بأي وسیلة لمواجھة ھذا المستقبل والمجھول الغامض .

اقتصادیةأسباب.3

لسلوكھاممحفزیعدالمعیشةتكالیفوارتفاعالمستمرالفشلوبیئةالمتردیةاالقتصادیةاألوضاع

الفساد.

وتنظیمیةإداریةأسباب.4

تتمثلكمابھا،العملعدمأووتعددھاالتشریعاتوغموض)البیروقراطیة(المعقدةاإلجراءاتفيوتتمثل

انیمكنكما)2006(بركات،اإلداریة،الجوانبكافةفيالجیدةالكفاءاتعلىالمؤسسةاعتمادعدمفي

یكون الفساد نسبة لغیاب االجراءات االداریة المنظمة للعمل والرقابیة او ضعفھا.

تأثیر الفساد :-

أ . تأثیره على االقتصاد

یؤثر الفساد على االقتصاد :-

والفقر.البطالةوزیادةالعملفرصقلةمنیتبعھوماالبلدخارجاألموالوھروباالستثمارضعف.1

المواطنین.تخدممشاریعفياستثمارھااألجدرمنكانوالتيالدولةأموالضیاع.2

للدولة.التحتیةالبنیةانھیار.3

الدولةخارجاليواالجنبيالوطنيالمالراسھروب.4

ب . تأثیر الفساد على النواحي السیاسیة
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الصراعاتزیادةإلىالفسادویؤديالعامةالمصالحبدلالخاصةالمصالحإحاللإلىالفسادیؤدي.1

المصلحةعلىالخاصةالمصلحةتحقیقسبیلفيالمختلفةاألحزاببینالدولةجھازفيوالخالفات

العامة.

وجعلللمفسدینالخاصةالمتطلباتوضمنوتكیفھاالمختلفةاألعالموسائلعلىالفسادتأثیروكذلك.2

).2015وعماد(صالحالفسادومحاربةالتوعیةفيدورھاعنبعیدةاألعالمأجھزة

ثانیاً: مظاھر الفساد اإلداري والمالي :-

لیصلباألرقاماحتسابھایمكنمعادلةأوریاضیةبمسألةلیستاإلداريالفسادومنھاالفسادمسألةإن

فيالشخصذاتإلىتعودمسألةھيبلبحتریاضيبأسلوبالنتیجةوإعطاءرموزھافكإلىالشخص

)....ضمن اطر البیت والحارة والدائرة والمجتمعمقاومتھا (

الدنیافيالعاجلبالعقابالمفسدینومعاقبةالفسادمظاھرمنعفيالسماویةبالتشریعاتااللتزاممسألةإن

لدىمھماًعامالًیعتبر).اإلبصارفیھتشخصلیومیؤخرھمإنما(تعالىكقولھالحسابعندواألجل

الكثیرین في عدم الولوج إلى ھذا الدھلیز المظلم والذي لن یجني منھ المفسد إال الخسران.

والتياألفعالھذهمثلالرتكابتدفعھالتيھيالمفسدیجنیھاالتيوالمعنویةالمادیةالمكاسبإنوالشك

قد تأخذ احد أو أكثر من مظاھره التالیة :-

مظاھر الفساد

Bribryالرشوة.1

أوالتشریعخالفاعمالتنفیذأولتمریرالغالبفيمالیةتكونمنفعةعلىالشخصحصولوتعني

أصول المھنة.

Nepotismالمحسوبیة.2

دوننفوذھمخاللمن)المتنفذةالعوائلأوواألقالیمالمناطقأواألحزاب(التنظیماتتریدهماتمریرأي

استحقاقھم لھا أصالً.

Favoritismالمحاباة.3

االستئجارعقودأووالعطاءاتالمقاوالتمنحفيكماحقوجھبغیرأخرىعلىجھةتفضیلأي

واالستثمار.
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الوساطة.4

أوالعقدإحالةأوالتعیینیستحقالمنلصالح)سیاسيتنظیمأووظیفي(مركزذاشخصتدخلأي

إشغال المنصب أو ... الخ.

Blackوالتزویراالبتزاز.5 Mailing

إداریةأوقانونیةبتبریراتالوظیفيموقعھمستغالًاألشخاصمنخدمةاوالمالعلىالحصوللغرض

الشھادةتزویرأوالضریبةدوائرفيیحدثكماالمعنییناألشخاصعلىالنافذةالتعلیماتإخفاءأو

تكونماغالبابمعلوماتوالمنظماتاالفرادمساومةاالبتزازصورمنوكذلكالنقودتزویرأوالدراسیة

سالبة وتكون لدي المبتز حصریا.

Embezzlementالعامالمالنھب.6

الممنوحةالصالحیاتباستخداموالتھریبالسوداءوالسوقالعامالمالعليالتغولطریقعنوذلك

حقوجھغیرمنسريبشكلالدولةبأموالللتصرفالوظیفيالموقعاستغاللأواالحتیالأوللشخص

أو تمریر السلع عبر منافذ السوق السوداء أو تھریب الثروة النفطیة.

المصرفیةوالتسھیالتالملكیةوحقوقالعدالةبنظامالمتعلقةوالقوانیناألنظمةمعیتقاطعفساد.7

).2002(العنزي،الخارجيالتمویلوكذلكواالئتمانات

فياألكبراألثرالكبرىالصناعیةللدولوكانت(المصانعودخانالتلوث/المجتمعبیئةفيالفساد.8

) التي یمر بھا العالم حالیاً.ظاھره االحتباس الحراري

السفروجوازوالجنسیةالتقاعدكمعامالتوالمستعجلةالمھمةوخاصةالمعامالتأنجازفيالتباطؤ.9

).2012(سفیان،الرسمیةالكتبأوالشھاداتصدورصحةتأییدووثائق
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المبحث الثالث: مظاھر الفساد اإلداري والمالي في السودان

،مسبوقغیرقیاسيمستوىالسابقةالعقودخاللوالمالياإلداريالفسادبلغفقدالسودانفياما

Transparencyوالمالياإلداريالفسادھرمفيعالمیاًالسادسالمركزیحتلالسودانجعلالذياألمر

International. August, عنللتعبیرللشوارعم2018العامفيالناسخروجالياديكما،2019

أعلىمنالیومیةالحیاةمستویاتجمیععلىلتفشیھنسبةوالسودانفيیرونھالذيالفسادإزاءغضبھم

ثار2019العامففيللمواطنتقدمالتياألساسیةالعامةالخدماتإلىوصوالالحكومةفيمستوى

والعساكر,المدنیینبینشراكةكانتجدیدةحكومةتكوینوتمالحكاموازالواالنظامضدالمواطنین

عھدفيوفساداالنقاذحكومةعھدفيفسادمحاورثالثاليالسودانفيالفسادمظاھرتقسیمویمكن

حكومة الثورة ومخرجات تقریر منظمة الشفافیة الدولیة  .

اوال: فساد حكومة االنقاذ (فساد قدیم)

األموالحجمبلغقدانھاالوسطالشرقصحیفةاوردتفقداالنقاذعھدفيالفساداشكالبعضوعن

أعدتھاإحصائیاتبحسبوذلكدوالر،ملیار18السودانفيوالمؤسسياإلداريالفسادبسببالمھدرة

النظامرموزضدبالغ1000نحوتحریكعنأعلنتوالتيالطوعیة،فساد»(صفر)زیرو«منظومة

الخرطومفيعقدالذيمنھ»،والوقایةمكافحتھوطرقالفساد«مضارمنبرفيمتحدثونوطالبالسابق،

الذعةانتقاداتووجھواكافة،الحكومیةللشركاتالممنوحةاالمتیازاتبإلغاء،م19/8/2019بتاریخ

بنكفيالموجودةالكتلةمنأكبرالمصرفيالجھازخارجنقدیة»لـ«كتلةالمتالكھااالتصاالتلشركات

شحنإعادة«بطاقاتإلكترونیةعملةشكلعلىاألخرى،المصرفیةوالمؤسساتالمركزيالسودان

الرصید

السودانفيللفسادإناألوسطالشرقلصحیفةمختار،الطیبالسودانیةالشفافیةمنظمةرئیسوقال

وأضاف:فاسدة،بأنھااإلنقاذحكومةووصفالدیكتاتوریة،األنظمةفيأكثروتعمقتعمیقة،جذوره

علىالمواطنینوحثالمبلغین،لحمایةقانونإصدارفيبفشلھمأقرأنھبیدسماتھا»،منسمة«الفساد

الجامعياألستاذوقالبدوره،لھمالحمایةبتقدیموتعھدبحوزتھم،التيللفسادالقانونیةالمستنداتتقدیم

).2019(االمامالسودانفيالفسادأنواعأخطرمنیعدالمؤسسيالفسادإنرجب،أحمد
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اإلنتباھة،(جریدةمعحوارهفيبالسودانفسادزیرومنظمةعضوعیسىابوالمثنىذكروقد

حصولوھوالعالمیة،الشفافیةمنظمةاستنكرتھغریبأمروجدالفسادملفاتاحدوفيانھ)24/8/2019

.2019المثنينفسھ،البنكداخلأسھماًبھلیمتلكقرضعلىشخص

یخرجلمم،2017الماليالعامحساباتنتائجحولالسودانلجمھوریةالقوميالعامالمراجعتقریرونجد

جلستھفيالوطنيالمجلسامامالفسادحجمعنالكشففيالماضیةاالعوامبتقاریرمقارنةالمعتادمن

حتيالعامللمراجعتقریراخریعتبروھذاعمر”،أحمد“إبراھیمبروفیسورالمجلسرئیسترأسھاالتي

منوازاحتھالمستشري،الفسادبسببالحاكمالنظامعليالشعبثورةالندالعنسبةالبحثھذاكتابة

بجانبواالسترداد،القومیةاألجھزةنطاقعلىالعامالمالعلىاالعتداءموقفالتقریرتناولوقدالحكم،

الموقف الجنائي، حیث أبرز المخالفات خالل عام.

الخارجیة،السودانوبعثاتبسفاراتالعامالمالعلىاعتداءحالة)15(تسجیلعنالتقریرواعرب

فيالوالیاتفيالمالعلىاالعتداءحجمفيزیادةإلىوأشارالمعتدین،مواجھةفيبالغاتفتحوعن

بلغالذيالسابقةالفترةمعمقارنةجنیھملیون)15.7(بلغت)30/6/2018إلى1/7/2017(منالفترة

جنیھ.ملیون)0.35(استردادتموقد%)،118(بلغتبزیادةملیون)7.2(فیھاالعتداءجملة

والیةفيحقوجھدونجنیھملیون)2.8(مبلغبصرفللدستوریینمخالفاتالتقریروتضمن

القضارف، ووالیة جنوب دارفور.

من%)10(نسبةتمثلجنیھملیار)2.4(الضریبيوالفاقدوالمتأخراتالمرتدةالشیكاتبلغتوقد

حسابضمنالمتحصلةاألقساطأنالعامالمراجعواوضح،م2017للعامالضرائبمتحصالت

والمحاسبیةالمالیةاإلجراءاتالئحةیخالفمّمااألقساطإكمالبعدإالاإلیراداتإلىتحولالاألمانات

الجمارك.والئحةبقانونااللتزامعدمالتقریرواوضحم،2011لسنة

والیتيفياإلیراداتفياإللكترونيالتحصیلعملتواجھالتيوالتحدیاتوالمعوقاتالمشاكلوبین

الخرطوم،ووالیةالثالثوكردفانالخمسدارفوروالیاتجانبإلىاألزرقوالنیلاألبیض،النیل

،2015لسنةاالنتقاليللدستوروالمخالفةالوالیاتفيالمفروضةالرسومفيمخالفاتالتقریرواظھر

الشرطةدعمدمغةالملف،(رسومتشملخاصةحساباتفيأموالبتوریدالمخالفاتبعضبینكما

من)13/4(للمادةمخالفاًیعدماوھوالوطن)،حمایةدمغةإلىإضافةاألجنبيوالنقدالمروروإیرادات

الئحة اإلجراءات المالیة.
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منمجازةللعالجالئحةتوجدالحیثالزكاة،بدیوانااللتزامعدمحاالتمنعدداًالتقریربینوقد

توجیھعدمجانبإلىمحدث،دائمبسجلواالحتفاظوتصنیفھموالمساكینالفقراءحصروعدمالمجلس

للشركاتملفاتفتحعدمفيالمحققةاألھدافعلىأثرمّماالشرعیةمصارفھافيالزكاةأموالبعض

إعاقةعلىتعملالتيالمخاطرمناألموالتجنیبظاھرةأنالمراجعواوضحللزكاة.الخاضعةالعامة

تحقیق أھداف الموازنة الكلیة وتحد من الممارسات.

)6(تحویلعن2017الماليللعاماإلسالمیةاألوقافودیوانوالعمرةالحجبعثةمراجعةنتائجوكشفت

إداریة،كمصروفاتوالعمرةبالحجالھديآلیةلحسابللتنمیةاإلسالميالبنكمنكبونكلنظیرریاالت

العامالمراجعضبطكماشخصیة،ومكافآتلحوافزالمبالغوحولتبالعقدتلتزملمالسابقةاإلدارةأنإال

لایر)265.920(ومبلغالمراجعة،توجیھبعداستردادھاتملایرألف)89(بلغتقانونیةغیرسلفیات

مرصودة لترحیل عفش الحجاج بواقع عشرة ریاالت لكل حاج إال أنھ لم یتم ترحیل عفش الحجاج.

إلى2011فيجنیھملیون)473(منالتجنیبظاھرةانخفاضاستمرارالتقریربینایجابیةظاھرةوفي

م.2017فيجنیھملیون)50.4(

نطاقفيالعامالماللجرائمالجنائیةالمراجعةونتائجالعامالمالعلىاالعتداءجملةالتقریروكشف

الفترةخاللالقومیةاألجھزةفيالمستردغیرالعامالمالجرائممبلغصافيبلغحیثالقومیة،األجھزة

یمثل2016/2017السابقةللفترةجنیھملیون)4.6(بمبلغمقارناًجنیھملیون)7.6(مبلغ2017/2018

نسبةیمثلكماجنیھ،ملیار)78.6(بلغتالتيالفعلیةالدولةإیراداتإجماليمن%)0.01(نسبة

تممابیانعنالتقریروافصحجنیھ.ملیار)88.8(بلغتالتيالفعلیةالمصروفاتمن%)0.01(

2018أغسطسحتىاالستردادنسبةبلغتحیثالفترة،خاللالعامالمالجرائممبالغجملةمناسترداده

)56(الموقفوأظھرالسابقة..للفترة%)10(بنسبةمقارنةجنیھملیون)3.4(مبلغتمثل%)31(نسبة

7(التالي:النحوعلى2018أغسطسإلى2017أغسطسمنالفترةفيالعامالمالعلىاعتداءحالة

(مشرف،المعنیة)الوحدةرئیسأمامزالتماحالة37النیابة،أمام12المحاكم،أمامحاالت

1/11/2018.(

ثانیا: فساد حكومة الثورة ( فساد جدید)

اذا كان تقریر المراجع العام لجمھوریة السودان عكس صورة سالبة لحجم الفساد داخل الدولة السابقة فان

ما تتناولھ الصحف السودانیة والمواقع االسفیریة عن فساد الحكام الجدد ال یقل كثیرا عن الحكام السابقین

14



حیث انھم وعدوا الجماھیر بانھم سوف یقدموا ابراء ذمة ( حصر الموقف المالي لألفراد قبل استالم

السلطة) لكل فرد قبل ان یتولى منصب وزاري او دستوري ولكن ھذا لم یتم حتي نشر ھذه الورقة

العلمیة، كما كشف القیادي بالحزب الشیوعي، عضو قوى الحریة والتغییر، “صدیق فاروق الشیخ”  عن

أن التشكیل النھائي ألعضاء المدنیین لمجلس السیادة حكمتھ المحاصصة السیاسیة بین الكتل المختلفة,

حیث تمسكت كل كتلة بمرشحھا وذلك خالفا للمعاییر التي طُرحت سابقا فیما یتعلق باختیار أعضاء

(alrakobaالمجلس لمفإنھاالشیوعيالحزبقیاديذكرھاالتيالمحاصصةوھذه)،20/8/2019,

ستثني تعیین قیادات یدیرون منظمات متھمة بالفساد سابقا من امثال الوزیر  الحالي م ـ ع وعبر منظمتھ ”

كإغاثةاألمریكيالغذاءبرنامجمنكدعملھأعطیةدوالرالف82.973مبلغأستلمتالتي”تن

لضحایا الحرب في شرق جبل مرة ولم یصل إلیھم المبلغ حتي األن ویوجد دلیل عدم وصول المبلغ

بالصور والفیدیوھات والتسجیالت من الضحایا وذھب عدد من الصحفیین للمنطقة وتم إجراء لقاءات مع

آھالي منطقة لیبا بجبل مرة وتم تحریك إجراءات قانونیة ضد الوزیر م ـ ع  من قبل الضحایا حینھا,

سراج ابراھیم بقال.

ثالثا: مخرجات تقریر منظمة الشفافیة الدولیة

فيومتناسقامتفقایأتيم2019العامفياعدادهتمالذيالدولةالشفافیةمنظمةتقریراننجدوكذلك

العالمي-الفسادمقیاسمنالعاشراإلصدارقدموقدمنھجزءاوردناالذيالفسادعنوالمخرجاتالنتائج

التيالبیاناتمنشاملةمجموعةالدولیة،الشفافیةمنظمةعنالصادرإفریقیا،وشمالاألوسطالشرق

فيبلدانستةفيالرشوةمعالمباشرةوتجاربھمالفسادبشأنالمواطنینآراءخاللمنالعامالرأيتعكس

األول/أكتوبروتشرینآب/أغسطسبیناجريمیدانيعملعلىاالستطالعھذاویستندالمنطقة,

ولبناناالردنمنمواطن6600منأكثراالستطالعھذافيوشاركاألوسطالشرقفي2019

خمسةبینمنشخصاأنإلىالعالميالفسادمقیاسوتوصلوتونس.والسودانوفلسطینوالمغرب

ویعادلالعامخاللرشوةدفعواقدوالتعلیمیة،الصحیةالخدماتقبیلمنعامةخدماتیتلقونأشخاص

االستطالع.شملھاالتيالستةالبلدانفيمواطنملیون11منأكثرذلك

الـخاللتفاقمقدالفسادأن%)65(الرأياستطالعفيشاركواالذینالمواطنیننصفمنأكثرویرى

تراجع.قدالفسادأنفقطمنھم%12ویرىالماضیة.شھرا12
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من%44وھنالكسیئالفسادمحاربةفيحكومتھمأداءانیرونالمواطنینمن%66اننجدكما

منالرغموعليالفساد،فيمتورطونكلھمأوالحكومیینوالموظفینالنوابمعظمأنیرىالمستجوبین

فيالمساھمةعلىقادرونالناسعامةأناثنینمواطنینبینمنمواطنیرىاالنتقاممنمخاوفوجود

القضاء على الفساد.

نسبة(وھيالسودانالتقریربھاخصالتيالمحاوروسنتناولالمحاورمنالعدیداالستطالعشملوقد

الفسادانخفضھلوالدولةمؤسساتداخلالفساداستشراءمديوالمستطلعینرايحسبالفسادتفاقم

عناالفرادرضاومديالفسادمكافحةفيالحكومةاداءعنراضيالمجتمعوھلشھر12اخرخالل

الدولةموظفمنخدمةعليللحصولالرشوةیدفعونالذیناالفرادنسبةماھيوالدمقراطیةمستوي

واخیرا قیاس مدي قناعات المواطنین بإمكانیة مساھمتھم في محاربة الفساد.

اوال: نسبة تفاقم الفساد

%82بنسبةالفسادباستشراءالشعوبقناعاتفيالقائمةالسودانتصدر

خاللمنللدراسةشھر12اخرخاللتفاقمالفسادانیرونالذیناالفرادنسبةعلينتعرفانونستطیع

الشكل التي :

إفریقیاوشمالاألوسطالشرق)2019(العالميالفسادمقیاسالدولیةالشفافیةمنظمة:المصدر
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ثانیا: مدي استشراء الفساد داخل مؤسسات الدولة

یعتقد السودانیون ان الفساد متمكن في جمیع مفاصل الدولة والمجتمع وذلك وفق الجدول االتي :

إفریقیاوشمالاألوسطالشرق)2019(العالميالفسادمقیاسالدولیةالشفافیةمنظمة:المصدر

شھر12اخرخاللالفسادانخفضھلثالثا:

وفقوذلكاالرتفاعفياستمرتالفسادمستویاتانالسابقالنظامتغییربعدحتيالسودانیونیري

الجدول االتي:
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إفریقیاوشمالاألوسطالشرق)2019(العالميالفسادمقیاسالدولیةالشفافیةمنظمة:المصدر

رابعا: ھل المجتمع راضي عن اداء الحكومة في مكافحة الفساد

وكشفتالفساد,مكافحةمجالفيحكوماتھملجھودتقییمھمعناالفرادسؤالاالستطالععبرتمكما

أداءأن%)66(المواطنینمعظمیرىحیثحالیاالمتخذةاإلجراءاتإزاءواضحاستیاءعنالنتائج

مثلالبلدان,بعضفيذروتھبلغاالستیاءولكنالفساد،لمخاطرالتصديمجالفيضعیفحكومتھم

عددمن%)80(الفسادمكافحةعنعاجزةالحكومةأنیرىمننسبةبلغالذيوالسودانلبنان

السودانیین الذین تم استطالعھم.

الشكل التالي یوضح ذلك:
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إفریقیاوشمالاألوسطالشرق)2019(العالميالفسادمقیاسالدولیةالشفافیةمنظمة:المصدر

وقد كان تقیم السودانیین ألداء الحكومة في مكافحة الفساد وفق الجدول االتي:

إفریقیاوشمالاألوسطالشرق)2019(العالميالفسادمقیاسالدولیةالشفافیةمنظمة:المصدر

خامسا: مدي الرضا عن مستوي الدمقراطیة
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52رايوكانبلدھم،فيالدیمقراطیةمستوىعنرضاھممدىعنالمستجوبونالمواطنونسئلكما

االطاحةبعدتماالستطالعانخصوصاصادماالسودانیینتعبیروكانعنھاراضینغیرإنھممنھم%

الدیمقراطیة.مسارعنرضاھمعدمعنمنھم%60عبرحیثبالبشیر

سادسا: وماھي نسبة االفراد الذین یدفعون الرشوة للحصول علي خدمة من موظف الدولة

معدلارتفاعمنجمیعھاتعانيالتيالستھالدولقائمةوسطفيكانالسودانفانالرشوةیخصمافي

الرعایةالمحاكم،تسلملمكماالسودان،فيالنسبةتصدرتالتيالشرطةفيمستشریھكانتوقدالرشوة

ُالصحیة، المدارس، والمرافق العامة والشكل التي یظھر ذلك:

إفریقیاوشمالاألوسطالشرق)2019(العالميالفسادمقیاسالدولیةالشفافیةمنظمة:المصدر

سابعا: مدي قناعات المواطنین بإمكانیة مساھمتھم في محاربة الفساد

منالعدیدأنفيتمثلالنفقاخرفيضوءھنالكاناالالتقریرعرضھاالتيالصادمةاالرقامھذهورقم

وخصوصاالفساد,بمحاربةللقیامالالزمةباإلرادةویتحلونالالزمةاإلجراءاتالتخاذمستعدونالناس

وفقذلكعنلالستطالعخدعتالتيالعینةنصفمناكثرعبرحیثوفلسطینوالسودانتونسفي

الشكل التي :
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إفریقیاوشمالاألوسطالشرق)2019(العالميالفسادمقیاسالدولیةالشفافیةمنظمة:المصدر

وقد كانت تفاصیل استطال السودانیین علي النحو التي:
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إفریقیاوشمالاألوسطالشرق)2019(العالميالفسادمقیاسالدولیةالشفافیةمنظمة:المصدر

ونجد ھذه االشكال المختلفة للفساد المالي واالداري التي تم عرضھا وتحلیل بعضھا اثرت تاثیر سلبي

علي اداء حكومة االنقاذ وتمثل ذلك في انھیار االقتصاد السوداني وانعدام ابسط مقومات الحیاة مثل (

المیاه والكھرباء والخبز والوقود ) .

كما نجد ان ھنالك عالقة وطیدة حیث انھ اینما وجد فساد اداري تبعة فساد مالي والعكس صحي ولكن

مكافحةبأمرللمھتمیناالملتعطيومحاربتھالفسادعليالتأثیرفيبمقدرتھمالمواطنینمن%54ایمان

الفساد وان من مقدور السودان ان یلحق بالدول المتقدمة في الشفافیة ومحاربة الفساد وتحقیق نھضة

اقتصادیة.
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ً المبحث الرابع:  الجھات المسؤولة عن مكافحة الفساد عالمیاً ومحلیا

اوال. الجھات المسؤولة على مكافحة الفساد عالمیاً :-

حددت الجھات التالیة كجھات دولیة مھمتھا مكافحة الفساد اإلداري على نطاق عالمي وھي :-

:-المتحدةاألمممنظمة.1

منومالھالفسادبخطورةالتامةللقناعةالفسادومكافحةلمحاربةالقراراتمنعددالمتحدةاألممأصدرت

وقد2004سنةالفسادلمكافحةاتفاقیةأیضاًوأصدرتالمجتمعاتوامناستقرارعلىوتھدیدمخاطر

انضمت إلیھا كثیر من دول العالم .

:-الدوليالبنك.2

الفسادمواجھةعلىالدولمساعدةلغرضواالستراتیجیاتالخطواتمنمجموعةالدوليالبنكوضع

والحد من أثاره السلبیة على عملیة التنمیة االقتصادیة .

:-الدوليالنقدصندوق.3

عائقالفسادفیھایكوندولةأليالمالیةالمساعداتبتعلیقالفسادمنالحدإلىالدوليالنقدصندوقلجأ

في عملیة التنمیة االقتصادیة .

:-العالمیةالثقافةمنظمة.4

مكافحةعلىاألساسيبالشكلتعمل)أھلیة(حكومیةغیرمنظمةوھي1993سنةالمنظمةھذهأنشأت

فيبعضھامعوانسجامھاواستقرارھااإلجراءاتوتبسیطالتشریعاتوضوحخاللمنمنھوالحدالفساد

الموضوعیة والمرونة والتطور وفقاً للتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة واإلداریة.

الدولیة:الشفافیةمنظمة.5

الفسادبمكافحةمعنیةبرلینفيومقرھادولة100مناكثرفيفروعلدیھاعالمیةمنظمةھي

مؤسسات الرقابة المحلیة في السودان:

والحسبةالمظالمدیوان/1
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السودانجمھوریةدستورمن)1(-143المادةبموجبمستقلةكھیئةالعامةالمظالمدیوانإنشاءتم

منذالسودانفيللدولةالتنفیذيالجھازعلىاإلداریةالرقابةألجھزةامتداداوذلكم2005لسنةاالنتقالي

القرن العشرین.

یجوزوالالدولة،مؤسساتمنالمواطنینبمظالمالمتعلقةالشكاوىفيوالفصلبالنظرالدیوانیختص

إعماالًوذلكالتقاضي،ومراحلطرقكلالشاكيیستنفذأنبعدإالتظلماتأيفيینظرأنللدیوان

م.2005االنتقاليالسودانجمھوریةدستورمن)2-(143للمادة

الرئیسالجمھوریةرئیسیرشحواالستقامة،الكفاءةذويمنوعضوینرئیسمنالدیوانیتكون

للتجدید,قابلةسنواتخمسوالعضوینالرئیسخدمةمدةوتكونالوطنيالمجلسویعتمدھموالعضوین

ویكون الدیون مسؤوالً لدى رئیس الجمھوریة والمجلس الوطني.

م.2015لسنةالعامةالمظالمدیوانقانونمن)7(المادةفيالدیواناختصاصاتعلىالنصتم

م،2015لسنة)441(رقمالجمھوريبالقرارالعامةالمظالملدیوانوالتنظیميالوظیفيالھیكلأُجیز

وأنشئت بموجب ھذا الھیكل دائرة لحقوق اإلنسان والمرأة والطفل.

الفسادمحاربةھیئة/2

قراراالبشیرعمرالسوداني،الرئیسأصدرفقطبشھرینبھاالطاحةقبلايم24/2/2019وبتاریخ

بحل دیوان المظالم العامة وتشكیل ھیئة لمحاربة الفساد عوضا عنھ.

توجھاتضمنالقرارویأتيالدیوان",منبدالالفسادلمحاربةفیدراليمركز"تكوینالقراروشمل

الحكومة المعلنة لمحاربة ومكافحة الفساد في البالد.

الورقةھذهكتابةتاریخحتيالفسادبمكافحةخاصةمؤسسةايلھایكنلمالحالیةالحكومةبینما/3

العلمیة.
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الخاتمة:

تعتبر ظاھرة الفساد اإلداري والمالي من الظواھر الخطیرة التي تواجھ البلدان وعلى األخص الدول

النامیة وما لھا من تأثیر كبیر على عملیة البناء والتنمیة االقتصادیة والتي تنطوي على تدمیر االقتصاد

والقدرة المالیة واإلداریة وبالتالي عجز الدولة على مواجھة تحدیات أعمار أو إعادة االعمار والبناء.

ولقد القت ھذه المشكلة موضع اھتمام الكثیر من الباحثین والمھتمین واتفق على طریقة وضع وتأسیس

إطار عمل مؤسسي الغرض منھ تطویق المشكلة وعالجھا من خالل خطوات جدیة محددة الغرض منھا

مكافحة الفساد والحد من مظاھره.

السودان من الدول القلیلة في العلم التي توفرت فیھا معظم الموارد الطبیعیة من اراضي زراعیة خصبة

ومناخ متنوع وانھار عزبة وبحار وامطار غزیرة ومیاه جوفیة وذھب ومعادن متنوعة وبترول وثروة

حیوانیة ، ولكن رقم ذلك یعد من افقر دول العالم والفضل في ذلك یرج للفساد وھذا ما دفعنا إلعداد ھذه

الورقة.

مجھوداليتحتاجواالعراقالثقافاتومتنوعةالمواردومتعددةاالطرافمترامیةالسودانمثلدولةان

كبیر وارادة قویة لمحاربة الفساد عبر الیة توضع من قبل الحكام تتسم باالستقاللیة والنزاھة والشفافیة.
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االستنتاجات والتوصیات :-

االستنتاجات :-

الحكممؤشراتإلحصائیةوفقاًوالفسادُمدركاتلمؤشروفقاًالعالمفيفساداًالدولأكثرالسودان/1

الدولیة التي أجراھا البنك الدولي.

العامالمراجعلتقریروفقاالمدنیةالخدمةومفاصلالحكممستویاتجمیعفيمستشريالفساد/2

العالمیةالشفافیةمنظمةلتقریروفقاالفسادتتصدرالسودانیةالشرطة/3

ازالتھوتمتالحاكمالنظامضدثورةالنھایةفيعنھانتجومدمرةسالبةاثارةوكانتالفساداستشراء/4

.

الدولیةالشفافیةمنظمةتقریرفيالمواطنیناستطالعحسبفسادااقلیكونوالمالجددالحكام/5

الزكاةودیوانالضرائبمصلحةمثلالدولةمؤسساتداخلومالیةاداریةمخالفاتھنالك/6

العامالمراجعتقریروفقافرادحساباليتذھبالدولةایراداتمنالعدیدھنالك/7

دیوانبتحویلالفسادمحاربةاليحكمھاایاماخرفيوسعتالفسادمكافحةاھمیةاستشعرتالدولة/8

عام.30دامفسادبعدالبشیرلحكمشھریناخرفيذلككانولكنالفسادمحاربةھیئةاليالمظالم

امكانیةھنالكانیعنيمماالفسادمحاریةفيالتأثیرعليقادربانھقناعةعليالسودانيالمواطن/9

لمحاربة الفساد.

التوصیات :-

الوزاراتفيومكاتبالوالیاتفيفروعلھایكونوانالفسادلمحاربةمستقلةھیئةانشاء.1

منھجلوضعوالتكنولوجیاوالعلوموالتربیةالعاليوالتعلیمالثقافةلوزاراتالریاديالدورإعطاء.2

األنانیةروحوتقلیصالتعاملفيوالنزاھةالعامالمالعلىالحرصثقافةلنشرالمراحللكلدراسي

الفردیة والسمو بالروح الجماعیة .

.لھمالجدیةوالمسائلةاإلداريوالفسادالعامةاألموالھدرلمنعصارمةقوانینإصدار.3

التحقیقفيالقضائیةالجھاتلتمكینالنوابمجلسوأعضاءللوزراءالممنوحالحصانةقانونتعدیل.4

والمسائلة في قضایا الفساد المرفوعة ضدھم .

.والنزاھةوالمفتشینالرقابةھیئاتمنالنزیھینلألشخاصالصحیحاالختیار.5
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الفسادتكالیفمحاسبةمبدأخاللمنالحكومیةالمؤسساتأداءلتقویموجدیةفعالةأنظمةوضع.6

تكالیفعنتكالیفھاالرتفاعالفسادمكافحةخططإلغاءلتجمیدمبرراًتكوناللكيالمادیةوغیرالمادیة

الفساد.

عنھا.الناتجالفسادأوالمركزیةستلغيأنضجتإذاالتيالدیمقراطیةترسیخ.7

والمساھمةالفسادعنالتبلیغسھولةمنالمواطنتمكنالیةبوضعالفسادمحاربةفيالمواطناشراك.8

في مكافحتھ.

الباحث

د/ شرف عثمان حسن احمد
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