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 السودان و مؤشر غسل األموال من معهد بازل للحوكمة

استنفاذ كل سل األموال وتمويل االرهاب عبر متتابعة لمكافحة غتصة في العالم تبذل جهودا حثيثة كل الدول و الجهات المخ

األماكن ن لدس سمومهم وتفريغها لزرع اجرامهم في السبل المتاحة خاصة عبر القطاع المصرفي الذي يلجأ اليه المجرمو

وفي هذا االتجاه، يتكاتف الجميع لتحقيق أعلي درجات اليقظة في متابعة جرائم غسل األموال وتمويل . الرخوة واألرجاء

يم وكل نات والتحليل والتقيواسطة جهات متعددة تقوم بالمتابعة وجمع البياصفة لصيقة بهذه الحركة باالرهاب ويتم رصد 

بل والقضاء وف لمكافحة هذه الجرائم النواقص حتي يكتمل رص الصفسد تطوير العمل والتقليل من السلبيات وهذا بهدف 

 .فالعالم بيت واحد .في كل األمكنةحيثما وجدت عليها 

معاهد وبيوت مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب، نجد األداء في من ضمن الجهات العلمية التي تقوم بمتابعة تقييم 

المراكز العلمية العالمية الموثوقة التي تعمل  أحديعتبر الذي " معهد بازل للحوكمة"جد ، ومن بينها نخبرة عالمية واقليمية

توضح تفاصيل  ولدي معهد بازل للحوكمة باع طويل في مجال الدراسات ووضع المؤشرات العلمية التي .في هذا المجال

و يعتبر مؤشر غسل االموال وتمويل االرهاب الذي يصدره . وال و تمويل االرهاب في كل الدولسياسات مكافحة غسل االم

في بغرض وضعه التي تؤخذ في الحسبان و يعتد بها عالميا لتحديد وضع كل بلد  معهد بازل للحوكمة من الوثائق الهامة

 .بين الدولوالمستحق  مكانه الصحيح

، ولقد تناول هذا المؤشر "4102مؤشر غسل األموال وتمويل االرهاب لعام " ير معهد بازل للحوكمة حولأيام صدر تقرقبل 

وبكل أسف، فان وضع السودان في هذا المؤشر في آخر . وبحسب ما توفر لديه كل القاراتبلدا من  (064)في  وضاعاأل

ة، يعني أن بكل بساط ،وهذا. من نصيب العراق والسودان واليمن" لطيشا"القائمة حيث كانت المراتب الثالثة األخيرة 

وذلك وفق أو قد تكون حاضنة له، غسل األموال وتمويل االرهاب بالنسبة لجدا السودان من الدول ذات المخاطر العالية 

في مقدمة الدول، أي أفضلها في مواجهة هذه الجرائم، فنلندا  ولقد كان .المعايير التي تم اتباعها إلعداد هذا المؤشر

 ...نيوزيلندا ومالطا وجمايكاوإستونيا ولتوانيا وبلغاريا وبولندا و

ومن هذا يتبين أن بعض الدول العربية تهتم  ...قطر واالردنأفضلها سلطنة عمان وبلدا عربيا وكانت  (01)شمل التقرير و

وستتعامل  ، مما يقلل المخاطر في هذه المجاالتمواجهة ومكافحة غسل األموال وتمويل االرهابولديها االجراءات الفعالة ل

علي ومن الجدير بالذكر، أن اعداد المؤشر يعتمد . كمةمعها بقية الدول استنادا لهذا الواقع الذي بينه مؤشر معهد بازل للحو

المعلومات قامت بالجمع أو استقاء  عبر جهات أخري أومن البلد عدة مصادر من ضمنها جمع المعلومات بصفة مباشرة 

أو عبر تحليل بيانات أو تقارير  ،علمية معتبرة، أو منظمات المجتمع العالميةعالمية جهات من تقارير ودراسات قامت بها 

ف علي آراء نه وقوهكذا تتنوع المصادر وهذا يعطي زخما وقوة للمؤشر أل. ..صادرة من البلد أو الجهات التي تتعامل معه

  .بخلفيات متعددة تنوعةعديدة و أفكار م

 دراسة وتقييموذلك استنادا لعدة أمور منها تمويل االرهاب و  األموال غسلعالية بالنسبة لجرائم  مخاطرذو  البلدويعتبر 

عاقب عليها ي ومدي كفايتها العتبار أن هذه األفعال جرائمالسارية  القوانينوفي هذا الخصوص، المتبعة  تهاسياسمجمل 

استقالل و، وسيادته في البلد "حكم القانون"وضع ما هو و ،ومدي فعاليتها هذه القوانين واألنظمة وكيفية تطبيقجزائيا، 

في المعامالت  كالشفافية ةمرتبط أخرى مخاطرهذا اضافة لعدة ... له األجهزة المساعدةونزاهته ومدي كفاءة القضاء 

كل هذه النقاط، ضمن أخري،  ...طرق مكافحته وبشتي أنواعه الفساد تحديد مدي فعالية و ،األخرى عامةمسائل الوال المالية

وال تقابلها خطط قوية للحد وكلما كانت المخاطر عديدة . لتقييم الوضع في كل بلد "المؤشر"تؤخذ في االعتبار عند اعداد 



، وبالتالي بالنسبة لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب "المؤشر"يكون البلد المعني في مؤخرة منها والسيطرة عليها، 

 .فالحذر واجب لوجود مخاطر في التعامل معه

يتم وتقييمها تقييما علميا مجردا، ثم دراسة األوضاع في كل بلد األساسي من اصدار هذه المؤشرات ينحصر في ان الهدف 

 "المؤشرات"الجهات التي تقوم بإعداد هذه نا فوكما أوضح. يموفق المنهج المتبع في التقيالمستحق وضع كل بلد في مكانه 

اال بعد العديد من الدراسات والتحاليل التقرير ، وهي ال تقوم بإصدار حايدة تستقي مصادرها من عدة سبلجهات علمية م

ا هي المحور الرئيسي المصداقية هنو. ما يعطيها المصداقية العلمية حتي تبقي في السوقلها وباعمتضمن النجاح ألالعلمية ل

ا" َبد   َفأَمَّ َفاء   َفَيْذَهب   الزَّ ا ج  تتعامل في واقع األمر، فان العديد من الدول و (...اآلية..)".اأْلَْرِض  فِي َفَيْمك ث   النَّاسَ  َيْنَفع   َما َوأَمَّ

تقوم بتحسس أرجلها ثم  ،والمؤشراتهذه التقارير ما ورد في ن كل أريحية وتستفيد مبكل واقعية و الدراساتمثل هذه مع 

وكل هذا انطالقا من قاعدة أن النقد العلمي مفيد  ؟ وما هو المطلوب ين تسير وأين تقفها لتعرف الي أومراجعة ما لدي

نه وفق المعايير ، والعمل علي تحسيوضعناكل جدية من أجل مراجعة بلومات يجب أن نأخذها في الحسبان وبداخله مع

 .رجل واحد في وجه هذه الجرائم السوداء" وقفة"ألن علي كل العالم الوقوف  .في كل العالم متبعةسليمة الال

المختصة بما يتعلق بغسل األموال وتمويل االرهاب دراسة  علي الجهات الرسمية في السوداننقول، أن انطالقا مما تقدم و

خطيرا عن حقيقة الوضع بالسودان وما لهذا من  "شرامؤ"ما ورد في مؤشر معهد بازل للحوكمة واعتبار أن ما ورد فيه 

من أجل التقويم  "المؤشر"تحمل مسئولياتكم وتقييم ما ورد في هذا  ،وعليكم. تزيد الطين بلة انعكاسات سلبية متعددة

الرؤوس دفن  وأوالمغالطات لدفاع األجوف عن ااالبتعاد  ،وعليكم .من تجارب اآلخريناألخطاء ووالتصحيح واالستفادة من 

يضع يده علي " السودان"كل من يسمع اسم  تجدعلي كل العالم حيث  المنشور اآلن غسيللفي الرمال ألن هذا ال يعدل ا

 باهلل عليكم، و يا جماعة. غسل األموال وتمويل االرهابجرثومة  ،عفوا ،"ايبوال"ويجري بعيدا حتي ال يصاب ب " قلبه"

 ......وفي انتظار تقرير العام القادم، ونأمل. ما ال طاقة له به لماذا تحملون سوداننا

عبد القادر ورسمه غالب. د  

وأستاذ القانون بالجامعة األمريكية بالبحرين يالمستشار القانون  

Email: awghalib@hotmail.com 

Twitter:@1awg 
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