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 األمن )عدم(ساد و ـالف
 قائمة المخاطر تحتوي.  األمنية للدولاالهتماماتلم يعد خطر الغزو األجنبي هو الهم الوحيد الذي يطغى على 

التي قد تشكلها األطراف الفاعلة الغير حكومية و بشكل أعم على المخاطر االجتماعية واالقتصادية والبيئية 

 والفساد، الضغوط داخلية أو خارجية، فإنها تعمل على نشر العنف سواء آانت تلك. اإلرهابيةوالجماعات 

 .وتقويض أمن الدولة وزعزعة استقرار النظام العالمي

 والبد هذه المخاطرمن ضخم ُيشعل وُيلفساد ا أن تدركالسياسات األمنية فعالة يجب على الدول أن حتى تكون 

قد يستخدم األفراد المتعاملون في تجارة .  والمناطق من انعدام األمندولفي بعض الل الفساد سهُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّي. من التصدي له

. عنفال لياتمع عبر الحدود من أجل تنفيذ لتسهيل تهريب األسلحةرشوة ال فيغير المشروعة الاألرباح األسلحة 

عندما تعتمد  مصدرا النعدام األمن حكومةلا وقد تصبح ،من سبب انهيار األأخرى هوفي حاالت الفساد يكون 

 السياسية واالجتماعية االضطرابات وتكون بمثابة عود الثقاب الذي يشعل في السلطةعلى الفساد للبقاء 

 . ويؤجج الصراعواالقتصادية

نظر في الو تعالقاتحتاج آل من طرق مكافحة الفساد والسياسات األمنية على حد سواء إلى مواجهة هذه ال

 . شبكة المخاطر األمنية داخل وخارج الحدود الوطنيةيسببالسياق األوسع الذي 
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 ة متزايدسياسات أمنية .1

لم يعد أمن الدولة قاصرا على المفاهيم العسكرية التقليدية بل حل محلها مفهوم أوسع ليشمل مجموعة من المخاطر 

  األمنيةاالهتماماتتشمل القائمة المتزايدة من ). بعات الجانبيةأنظر المر(التي يتعرض لها المواطنون والمجتمعات 

التهريب، والتدفقات العشوائية للهجرة والالجئين، والعنف من جانب الحكومة، وتزوير  الفساد ومنها نتائجعلى 

 . ، واألوبئة وتدهور البيئةاالنتخابات

 من سالمة الماليين لصالح عدد قليلتهديد أمن وفيمكن لهذا الخليط ،  مع الفسادمع المخاطر األمنيةتجما تعند

يمكن أن تستخدم . االستقرارتقوض أن يفجر سلسلة من األحداث التي تحطم األمن ويمكن لفعل فاسد واحد . المنتفعين

دول  جيد في شكل ب ذلك، آما تم توثيقمبر الحدود والوصول إلى أهدافهع ييناإلرهابالعموالت والرشوة لتسهيل تسلل 

تمويل للتهريب ونتاج سلع إل أرباحها اإلجراميةستخدم الشبكات أن تيمكن . تايالندوروسيا، والمغرب و ، آينيامثل

 يمكن سرقة إيرادات الدولة 1.  جورجياأنشطة مناهضة للدولة، آما فعلت الجماعات المسلحة في أرمينيا وأذربيجان و

يل التسلح للحفاظ على الوضع الراهن للحكومات، آما هو من قبل السياسيين وتوجيهها لتمومن الموارد الطبيعية 

  التيمختلفةها التأثيراتالفساد لها  األنواع المختلفة من فإنآما توضح آل من هذه الحاالت . الحال في السودان وتشاد

 .منيةاأل حاجاتللالمفهوم األوسع  عرقلةبتقوم 

 تفكيك شبكة مخاطر الفساد .2

 الدراسات وتشير.  على تسهيل المخاطر األمنية والتسبب فيها عالميا ووطنيا وإقليمياهذا اإلطار،ضمن يعمل الفساد 

في معا تحدث أمور الشفافية، وازدياد الفساد وانعدام األمن والمساءلة   فينخفاضاال ليس من قبيل الصدفة أن هإلى أن

 السياسية --عمدة األ متعددة وهم يمثلوات على مستويا مختلفةفاعلة جهات يحيك الفساد   2 .البلدانوقت واحد في آثير 

 :على األمنالتي تحافظ  –ة يوالعسكرية واالجتماعية واالقتصادية و البيئ

هذه األموال . ، والسلطة القضائية وقوات الشرطة المحليةينالسياسيالمرشحين ' شراء': من الناحية السياسية 

شويه القرارات في تتستخدم ولنخب السياسية القوية واأتجار المخدرات، أو من رجال األعمال قد تأتي من 

 .المتعلقة باألمن

وزارات أو العن طريق عمليات الشراء المشكوك فيها والغير خاضعة للمساءلة : من الناحية العسكرية 

 .المتعاقدين من القطاع الخاص

في االتجار  مة لتسهيل الجريمة المنظعصاباتالسلطة من جانب  واستخدام الرشوة: من الناحية االجتماعية 

 )3 في الصفحة مربع الجانبيانظر ال(األسلحة الصغيرة التجارة في  ، و-المثال على سبيل-البشر 

سرقة األموال العامة الناتجة عن الموارد الطبيعية لتمويل الجماعات المسلحة أو : من الناحية االقتصادية 

 .المتمردين

 الحكومات والشرآات للتخلص من النفايات والمواد الخطرة داخل دفع الرشاوى من قبل: من الناحية البيئية 

 .المجتمعات المهمشة

في .  على حد سواءجزءا من المشكلة والحلتكون لحكومات  هذه فإن اانعدام األمنحاالت عندما يتعلق األمر بمعالجة 

واحد ستهدفت االحكومة لمكافحة الفساد الجهود التي تقودها فإن  ، واألردن، وألمانيا، وشيلي،حاالت بلدان مثل الصين

الفساد  الحكومات تستخدما ،وفي حاالت أخرى.  األبعاد التي تؤثر على المخاطر التي تهدد أمن الدولةأو أآثر من

2

إعادة تعريف األمن في القرن الواحد
 والعشرين

 
 إلى حماية بلد غالبا' األمن'مصطلح يشير 

 شامال --أو مجموعة من البلدان 
 من -- واألراضي والممتلكات ،ينمواطنال

 سواء آانت دات والمخاطر الخارجيةالتهدي
 اعسكرية أو غير عسكرية في طبيعته

ة وفي مختلفجهات ويمكن أن تنشأ من 
 3 . مختلفةقطاعات

 
المنظور المعدل، تنطوي وبناء على هذا 

 إجراءات اإلستجابات األمنية على
 . عامة وقائية وأيضا دفاعيةوسياسات

 والسلطات العسكرية ، الشرطةتعتبر
 .هذا العملُحماة  والمدنية

 
مع ذلك،و ،ألمنلأوسع قد تم تطوير مفهوم 

نظر في العديد من المتغيرات ي فهو
ر يويعكس هذا التغي. هالمتداخلة لتكييف

 فقطالتسلح باعتباره التحول عن رؤية 
 مصدر النعدام األمن،ال أوجوهر الحل 
 . وبعضهابين الدول والصراعات

 
ماعية اجت عوامل أندرك هذا المفهومُي

وسياسية واقتصادية وتكنولوجية وبيئية
بشكل متساوي مخاطر أمنية شديدة تخلق

تتطلب وقاية وتخفيفوعلى نطاق واسع 
 4 .الها من جانب الدولفعأآثارها وردود 

 
 

وضع الناس في نموذج أمني

 النظر إلى آيفية دفاع الدول عن منبدال 
األمن " فإن ،أنفسها ضد الهجمات الخارجية

يرآز . قد ظهر آوجهة نظر بديلة" البشري
هذا المفهوم على آيفية حماية األفراد 

والمجتمعات المحلية من مجموعة أوسع 
 ،من التهديدات التي تشكلها الحرب األهلية

.واإلبادة الجماعية وتشريد السكان

يتم توجيه الجهود إلى تحديد والرد على 
مصادر المشكلة التي تعرض حياة ومعيشة 

.فراد والمجتمعات والدول للخطراأل

تتضمن سياسة الحلول على التنمية 
 وحماية ،االقتصادية والعدالة االجتماعية

 واإلصالح ، وارساء الديمقراطية،البيئة
 ونزع السالح واحترام حقوق ،القضائي
 5 .اإلنسان
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تشاد جاء ترتيب دول مثل . الوطنية واإلقليمية والعالمية على حساب أمن مواطنيهاللصراعات وقود آبشكل منتظم 

لمؤشر تب امرأدني خمس في ) 1,6(والسودان ) 1,3( وميانمار ،)1,7(الكونغو الديمقراطية  وجمهورية ،)1,6(

من  بأنهاأيضا هذه الدول حكومات  تشتهرو.  منظمة الشفافية الدوليةتصدره ذيال) CPI (2008 لعام إدراك الفساد

 . أسوأ مرتكبي العنف ضد مواطنيها

 عندما تكون  نسبياوالحكم الجيد ستقراردول تتمتع باالدام األمن من  وانع، الفساديمكن أن ينطلقالوقت  نفس يوف

الفضائح األخيرة في مع بشكل واضح مدى وصول الفساد وتظهر . والنزاهة والشفافية ،هناك مخالفات في المساءلة

 في ألمريكيةاالتعامالت وتخضع . الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة بشأن ممارسات في صناعة األسلحة

 التي النفطية وةالعسكريالعقود من مشبوهة سلسلة اآتشاف  رقابة مستمرة بعد إلىالعراق على وجه الخصوص 

 6 .لواليات المتحدة والحكومة العراقيةالسياسات العامة لتجاهلت 

 

 عقود بقيمة دارة أساءت إ العراق أن سلطة االئتالف المؤقتةعمارإإعادة على راسة من قبل المفتش العام آشفت د

تم  مليون دوالر 36 وجدت و، مشروعا11ما ال يقل عن في  تم دفعها دون استحقاق، مليون دوالر أمريكي88,1

في القطاعين العام والخاص في وآان المتورطون في هذا التجاوز بعض المسئولين . غير موجودة أسلحة صرفها على

الواليات المتحدة فإن مواطني  ،2007عام ل لمنظمة الشفافية الدولية الفساد العالميقياس وفقا لمؤشر . آال الجانبين

وضعت الواليات بدورها   والتيوغيره من أنواع الفسادالفساد قدرة الحكومة على محاربة هذا  مناألمريكية يسخرون 

كافحة تلك بخصوص مجهودات م – دول مثل األرجنتين وألبانيا وروسيا مع -  الدولأسفل األمريكية مع المتحدة

  7.التجاوزات

 فهم الفشل األمني الناتج عن الفساد .3

األآثر  بما في ذلك المخاوف -- موضوع مكافحة الفساد السياسات األمنية لبعض الدول عن انفصالمن المدهش 

اية عندما  مشوهة للغتكون نتائجها أن يمكن للدول يةمناألسياسات ال فإن ومع ذلك --الحدود والدفاع بالمتعلقة وتقليدية 

 . المعادلة الفساد فييدخل

السياسية والعسكرية  االهتمامات ابطازيادة المخاطر األمنية للدولة والمواطنين، ر الفسادويسبب سهل يمكن أن من الم

 وخلق ،ؤدي إلى زيادة الفسادت زيادة انعدام األمن يمكن أن  فإن،وفي آلتا الحالتين. واالجتماعية واالقتصادية والبيئية

باإلضافة إلى ) مصطنعسواء آان حقيقي أو (انعدام األمن بالمواطنين شعور   تزايدلحكوماتا قد تستخدم. حلقة مفرغة

هم في ا اإلجراءات التي بدورها يمكن أن تس تلك-- القومي إلخفاء االنتهاآات وحجب المعلومات األمنشعار رفع 

 في  قفز اإلنفاق العسكري العالمي. التمويل األمنيارتفاععند  يحدث مثل هذا التعتيمو ،رفع مستوى التهديدات األمنية

 8 .اإلنفاق العالمي الحالي الواليات المتحدة أآثر من نصف مجموع وتنفق% 37 سنوات بنسبة عشر آخر

 : أنهيمكنحيث .  مختلفة وعناصرانعدام األمن من خالل قنواتمن هل الفساد يسيمكن أن 

 دول من تقليدية النووية والسلحةلحصول على األا لتسهيل الرشوة تقد استخدمو. مثابة شريك للعنفيكون ب 

مجموعة تتصدر قمة القائمة المصدرة لهذه المواد الفتاآة ). هشة دول  أو دول في مرحلة التحولالبا غ(

ل وغيرها من البلدان مث) مثل بيالروس وجورجيا وطاجيكستان(متنوعة من الجمهوريات السوفيتية السابقة 

 ممر آمن لالرهابيين لعبور الحدود ية لتوفيراألمنعند نقاط التفتيش رشاوى تم أيضا استخدام ال 9 .باآستان

 هجوم على طائرة قام به بعضتتبع عند لمحققين الروس ل ه تبيننفإ ،على سبيل المثال. هجماتالوتنفيذ 

3

 
 مخاطر عابرة للحدود: الجريمة المنظمة

 
آشفت سلسلة من استطالعات الرأي العام 

في االتحاد األوروبي حديثا على أن 
الجريمة المنظمة وعالقتها بالفساد تشغل 

  .من اهتمامات المواطنحيزا آبيرا 
 

) 2007عام (أظهر مسح قياسي اوروبي 
للمواطنين أن الجريمة المنظمة واإلرهاب 
يقعا في المرتبة العليا التي بحاجة للمعالجة 

 في المائة من 61(مع الدول المجاورة 
واحتلت المرآز الثالث في ). المجيبين

األهمية للسياسية القومية في الدول 
 في 23(حاد األوروبي األعضاء في االت

 بعد آل من تحقيق العدالة ،)المائة
والسالم )  في المائة43(االجتماعية 

  ). في المائة27(واألمن 
 

لعام (تتبع هذه النتائج المؤشرات السابقة 
أن أآثر من نصف مواطني ) 2005

 يعتقدوا)  في المائة54(االتحاد األوروبي 
يمة أن الفساد هو القوة الدافعة وراء الجر

  10.المنظمة في بالدها
 

 فإنه قد تم ربط جماعات ،على سبيل المثال
الجريمة المنظمة في دول االتحاد 

 وخاصة من ألبانيا ورومانيا --األوروبي 
 بعصابات تهريب البشر التي --وترآيا 

غالبا ما تقوم برشوة حرس الحدود 
واستخدام الشبكات الشخصية لنقل 

 .ضحاياهم عبر حدود الدول

في حالة فساد الجمارك والشرطة و "

وجد أجهزة، مهما متخصصي األمن، فال ت

ارتفع ثمنها أو تقنيتها، تستطيع توفير األمن 

في حالة قيام . الذي يستحقه مواطنينا

الموظفين العموميين الفاسدين بتوفير وثائق 

 من التنقلهوية مزورة، سيتمكن اإلرهابيين 

 وستصبح جميع ،بحرية في جميع أنحاء العالم

 ".مجتمعاتنا مهددة

11عام للشرطة الدولية رون نوبل، السكرتير ال-
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 عن ويات تحقيق شخصية صحيحة من الصعود للطائرة دون هأنهم تمكنوا 2004عام  المتمردين الشيشان

 .أمريكي دوالر 180 تقل عن ةرشوطريق تقديم 

تنخفض  ،عندما يلقي الفساد ظالله على صنع القرار. يقلل من الموارد الحكومية في قطاعات رئيسية 

في غير ويتم انفاقها  ،للتصدي لنطاق أوسع من المخاطر األمنيةوالمخصصة  بالفعل قليلةالموارد ال

 أن الفساد مرتبط ، على سبيل المثال،أظهرت دراسات.  الشخصينتفاع تحويلها لال أو،موضعها

والتي تظهر عن  ، تمويل الخدمات األساسيةالتي تذهب إلى التسلح بدال عن النفقات العامة ات فياإلنحرافب

 12 .لكل منهما المخصص قوميحصة الدخل القياس 

 عنالتنفيذية والتشريعية طاق اإلمتيازات للسلطة يتجاوز ن. يعمل على إنخفاض المساءلة الحكومية 

أو العسكرية  هاقرارات نلحكومة عا، وتستخدم لعرقلة مساءلة لهمان ولمواطنا يوآلهاالصالحيات التي 

 مبيعات األسلحة والدعم يمكن أن تكونة المساءلة ي محدودمن خالل.  في مجاالت أخرىهاإجراءات

األسلحة شرآات قد تصبح . مبهمةقرارات واضحة وغير عايير  على أساس مللدولح ونممالالعسكري 

 .أعمالهمتؤمن  رقابة أو ضمانات اإلقليمية دونمنية األعمليات ال والخاصة

آذريعة  األمن القومي قد يستخدم ، اإلحساس بانعدام األمن آلما زاد.يحد من الوصول إلى المعلومات  

' األمن'باستخدام .  على األنشطة الفاسدة أو لقمع المعارضة إلقاء الضوءمن خاللها بعدمتطالب الحكومات 

 أمور الدولة فإنحتى في أوقات السالم . عقود األسلحة مثل مواضيعلمعلومات حول امنع يمكن ، آغطاء

صندوق النقد الدولي و البنك الدولي آل من   فإن،على سبيل المثال.  العامالنطاقدائما خارج  األمنية تعتبر

 على الرغم من ،المالية العامةقواعد الدفاع في اطار على  هاقدم تقريرا عن نفقاتت أن دول من الن يطلباال

 13 . ومجموعة من قطاعات أخرى، والقضاء،لتعليم والصحةعلى االشفافية في النفقات الحكومية توقع 

 

 

ك حقوق المواطنين ال سيما في أوقات الحرب والصراع قد يتم انتها. تشجيع ظاهرة اإلفالت من العقاب 

ن المواطنوقد ال يتشجع : ادعاء االمن القومي وعدم مراعاة األصول القانونية باسم منع االرهاب أو تحت

التشريعات المعتمدة تعتبر . للخطرمعرضة   أصالسالمتهم الشخصيةللكشف عن قضايا الفساد عندما تكون 

 ،بلدان مثل الصين في. ؤليين العموميينأن التطرف يشمل على انتقاد المس 2006 عام منذروسيا  في

تصنيف بعض أعمال ت دامكافحة االرهاب قد أع اجراءاتفإن  ، والواليات المتحدة، ونيبال،واألردن

ما يكون حرية التعبير أآثر تعاني .  مكافحة اإلرهابتندرج في نطاق قانون المعارضة السياسية باعتبارها

 . المواضيع بعض أو عدم نشرهااإلعالم الى الكشف عن مصادروسائل قد تضطر . تها حمايتتآآلعندما 

  والوالياتلكن دول مثل دولة لديها قوانين لحماية الصحفيين ومصادرهم 100هناك   أنبالرغم منوذلك 

  .ال تشملهم هذه القائمةالمتحدة وآندا وهولندا وايرلندا 

  فتصبحمنهجيتكون التجاوزات بشكل  عندما كون الفساد أيضا السبب في انعدام األمن، وباألخصييمكن أن 

  : أن للفسادفي مثل هذه الحاالت يمكن. الحكومات مصدر المشكلة

بالرغم من أن صادرات األسلحة تمثل أقل من واحد في المائة من . يعمل على تفاقم التهديدات األمنية 

الفساد  يسمح 14.المستوى العالميمن التعامالت الفاسدة على % 50إجمالي التجارة الدولية، لكنها تمثل 

حجم وتشير التقديرات الى ان . يصال اإلمدادات لتذهب في غير مواضعها ويزدهر تهريب األسلحةخرق إب
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 حتى ،السرية هي شكل من أشكال الفساد"

 غير المشروعاإلثراء إلخفاءعندما ال تستخدم 

آيف يمكننا التأآد من أن... للناس في الحكومة

 ،الموارد المخصصة للتنمية في بلدان المنطقة

 إذا آانت ،سوف تستخدم بأفضل طريقة ممكنة

الحكومات ترفض الكشف عن آيفية استخدام 

 "ن ميزانياتها الوطنية؟أجزاء آبيرة م

، الحائز على جائزة أوسكار آرياس سانشيز -
 15نوبل للسالم ورئيس دولة آوستاريكا
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  قد يعني 16 . مليار دوالر أمريكي سنويا10التجارة في األسلحة الخفيفة وحدها بالسوق السوداء يزيد عن 

بشكل  ها قد تجد األسلحة التي أرسلتدولةالصادرات أن الاالتجار غير المشروع وضعف الرقابة على 

 ، آما حدث في آولومبيا وبنما لهاتهديدات االمنيةالاآبر يمثلون  من حوزةوموردين في ألشرآاء قانوني 

األمم المتحدة لمعالجة هذه الثغرات من معاهدة ب مطالبةالإن . والعراق  والصومال وهايتي وأفغانستان

ة من جانب رضاعمال في الوقت الحالي بسبب  متوقف ولكن العملة الحد من األسلحة قويوغيرها من قضايا

 . األمريكيةمثل الواليات المتحدةالكبار المصدرين 

منهجي بشكل فاسدة الحكومات الواختالس أموال الدولة من قبل السرقة   تولد.يشجع استمرار الصراعات 

حا من جانب الحرآات االنفصالية في الدول الغنية بالموارد  آما آان واض،السخط بين المواطنينوالصراع 

مباشر  بشكل لدعم المتمردين في الماضيهذه األموال استخدمت . الطبيعية مثل اندونيسيا ونيجيريا

تدخل أيضا ). ليبيريا(وتصدير الصراع أ) السودان( المواطنين علىلهجوم أو ا ،)أفغانستان والعراق(

 والتهريب واالتجار ، من المخدراتاألرباح وذلك باستخدام ،حكومية في هذه المعادلةالجهات الفاعلة غير ال

بتحليل قام  منظمة الشفافية الدولية في آولومبيا  فإن فرع،على سبيل المثال. بالبشر لتمويل أعمال العنف

 17 . على الدولةسيطرة بين تجارة المخدرات والمتمردين المسلحين والعالقاتال

 الزيادة في اإلنفاق ال تعني ه فإنالفساد قواعديملي عندما . طرة على الحكومة واإلنحرافاتيشجع السي 

فإن ، عونات للتحالفات العسكريةحتى في سياق تزايد تدفق الم. بالضرورة زيادة فعالية السياسات األمنية

على . فاسدةدة من المنح  المستفيالحكومةعندما تكون   منقوصةإلنفاق من المرجح أن تكونافعالية واستدامة 

ال يمكن إال أن  )حكومات لصوصية(للدول الكليبتوقراطية  زيادة في المساعدات العسكرية ،سبيل المثال

 .انعدام األمنفي  وزيادة غير مرغوبة حكومات تشجيعؤدي إلى ت

دان والكونغو بلدان مختلفة مثل لبنان وباآستان والسوتشكل .  والنظام الدوليقليميستقرار اإلااليزعزع  

هذا الماضي وتحديات المستقبل يهدد السالم الدولي فيها الفساد األمن العالمي ويقوض  دولةجزءا من شبكة 

لمنع الصراعات وحلها في مواجهة بناء السالم وصنع السالم في الوقت الذي تغذي واالقتصادية والبيئية 

  وأيضا لمنع الصراعات وحلهااضية ومستقبلةتشكل هذه الدول تحديات م18 .واالجتماعية وانعدام األمن

 .االقتصادي والبيئي واالجتماعيتزيد من إنعدام األمن  الوقت  نفسفيوالسالم وصنع تجاه بناء 

تزيد من عدم فإنها مزاعم الفساد عمليات السالم،  تخترق فيها  في الحاالت التي.قوض عملية السالمي 

بحوث في أظهرت  19 . الشرقية وسري النكا وتيمور،ث في هايتي آما حد،زيادة األمناالستقرار بدال من 

فساد  يمكن لل20 .عندما ينظر أحد الطرفين لآلخر على أنه فاسدالسالم صعوبة إحراز منطقة جنوب القوقاز 

أمراء الحرب فقد يهرب .  إعادة اإلندماج ومبادرات والتسريحنزع السالحعمليات   منعقديأيضا أن 

 .دون أموالجنودهم مع األسلحة  تارآين، األموال و لهم المقربينالسابقين مع بعض

 

 التغلب على التحديات .4

بالرغم أنه من الصعب تغيير المفاهيم والسلوآيات والقواعد، لكن هذه التحوالت ضرورية للخروج من العالقات التي 

نية عمل قاعدة عريضة من أصحاب يتطلب إعادة الترآيز على السياسات األم. تشكلت بين الفساد وانعدام األمن

يجب في نفس الوقت الحد من مخاطر الفساد وانعدام . المصلحة من مختلف أنحاء فروع الحكومة وقطاعات المجتمع

لمتابعة هذا .  وهي مهمة ليست سهلة نظرا لبانوراما المشاآل الناجمة عن هاتين المجموعتين من القضايا--األمن 
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 بناء اإلرادة السياسية على الصعيدين القطري واإلقليمي لضمان أن يكون هناك ستهدافاالعمل، تحتاج الجهود إلى 

فهم مشترك لكيف تخدم خطة متكاملة تحوي مختلف مبادرات القطاعات سياسات تعزيز األمن والتصدي لمختلف 

 )أنظر الصندوق الجانبي (. الفسادهاخلقيالمخاطر التي 

 : التحوالت علىيمكن أن تشمل بعض وسائل تفعيل هذه

 :عسكريا

 العمليات أآثر فعالية وآفاءة من خالل القضاء على  يمكن أن تصبحتأآيد على آيفالجيش للالعمل مع  

 ،)مكافحة الرشوة (وتنفيذ مواثيق اإلنضباط  ،لمشترياتل الكشف عن المزيد من الشفافية  ذلك بما في،الفساد

 ).بين الحكومات والموردين (واتفاقيات النزاهة

وقائية وتدابير مقاييس األمن والمواطنين بشأن آيفية تعزيز عن  نلمسؤوليل حلقات العمل التدريبية تنظيم 

برنامج لمنظمة الشفافية الدولية التي يقودها الفصل الوطنية في المملكة المتحدة . مكافحة الفساد

)www.defenceagainstcorruption.org (ستوى ورآزت على توسيع نطاق هذا على الم

 .اإلقليمي

  :سياسيا

 تراعي تعمم تدابير مكافحة الفساد وتستطيع أن وضع استراتيجية أمنية فيالشراآة مع المجالس التشريعية  

 .في القطاعات المختلفة السياسات ها معملاكت

 إختراق األمن  أن يتمكنلفسادل القنوات التي يمكن من خاللها حول بالوزاراتإقامة حوار مع المسؤولين  

 يمكن أن يؤدي حوارهذا الأن مثل تجربة عمل منظمة الشفافية الدولية في بولندا ظهر ُت. ةمختلفمن أبعاد 

 .وزارة الدفاعفي مكافحة الفساد لفي هذه الحالة وضع سياسة   --تغيير مؤسسي إلى 

 والتي تصل إلى المراجع العالمية واإلقليمية لمساعدة الحكومات على وضع سياسات أآثر فعاليةاإلستعانة ب 

 بشأن المساعدة في منع الصراعات (DAC) لجنة المساعدة اإلنمائيةمبادئ وهذه تشمل . جذور المشكلة

 .التي تم إنتاجها من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنميةو ،العنيفة

في ية التجارالنخب السياسية وستهدف الحد من فرص ي بشكلالقضاء والشرطة نظام العمل على إصالح    

 .التهريب واالرهاببرتبطة المجماعات باإلضافة إلى ال، وذلك لسيطرة على عملية اإلصالحا

  :اجتماعيا

. ، بما فيها الجهات الفاعلة والنتائج ذات الصلة وتسهيلهانعدام األمنفي  الفساد  يتسببرسم خرائط لكيف 

تأتي بنتائج  مكافحة الفساد فعالة، أو جهودتكون التقييم أيضا النظر فيما يحدث عندما يجب أن يشمل هذا 

في   في البلدان الخارجة من صراعات آجزء من جهود نزع السالح قد يثيروقف تدفق الفساد .عكسية

 يمكن أن .التعويضية والحوافز للمقاتلين العائدين إلى ديارهمالمزايا   لم تتواجد مزيدا من العنف إذاالواقع

 التحول الفساد إلى مزيد من العنف وانعدام األمن بمجردجعها التي يشالغير مشروعة و األسواق فض ؤديي

 .المتعارف عليهاقواعد عن ال
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 وضع األمن في سياقة ودوره في الفساد

 
سيكون العثور على نقاط الدخول لمواجهة 

المخاطر األمنية الناجمة عن، والتي 
يسهلها، الفساد مشروطا بسياق الدولة 

  .والثقافة
 

 العديد من يتم النظر إلى الحكومات في
الدول العربية، بأنها دول راعية المواطنين 

من حيث الوصول إلى المعلومات، 
 والمساءلة عن أعمال الحكومةوالشفافية، 

في المملكة العربية . همفوق متطلباتت
 على سبيل،السعودية ودول الخليج األخرى

 فإن عدم المساءلة خلق حقال خصبا ،المثال
 األمنية لهذه لنمو الفساد داخل المؤسسات

 .الدول
 

  هي األمور األمنية في دول أخرىكونت
خارج التي هي مقدسة وال  مسألة الدفاع

فإن السودان . نطاق القانون والمواطنين
 معروفة،وسوريا وليبيا من بين دول أخرى

بعدم الشفافية عندما يصل األمر إلى إدارة 
الدولة والتعامالت المالية والتشغيلية 

 .ألمن باالمتعلقة
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 وبيع السلع المهربة ،الرشاوى الصغيرةأن القيام بأنشطة للتوعية والدعوة مع الناخبين لتوضيح آيف  

د العسكرية المشكوك العقو على نفس المنهاج تكون و،ضعف األمنل هي مصادروشراء المنتجات المقلدة 

 . شفافةغيراألسلحة  صادرات وفيها 

  :اقتصاديا

اإلستناد إلى  و ذلك بإنشاء واستخدام هيئة مستقلة لمكافحة الفساد يمكن أن يساعد على التقدم في هذا العمل 

د لمساعدة إتفاقية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسا

في شراآة مع البرلمانيين والمجتمع (البلدان على وضع الهياآل الداعمة لمنع الفساد والمعاقبة عليه 

  21 ).المدني

العامة والخاصة ( والجهات ) والزراعة،الغاباترعاية  و،مثل الدفاع(العمل مع مختلف الصناعات  

 لتعزيز نظافة  قطاعيةتوقيع اتفاقيات. الفساد وانعدام األمنلمسببات من أجل وضع حلول ) والمجتمع المدني

   .  قد يكون واحدا من مجاالت العمل العامةعمليات الشراء

  :بيئيا

  المتبادلةلعالقةا والغذاء والصحة خطوة أولى لتفكيك ، والطاقة،تفعيل المعاهدات العالمية بشأن المناخيعتبر  

وبشكل   أيضاالحلول يجب أن تكونفإن  ،يللتدهور البيئه ليس هناك حدود بما أن. بين البيئة واألمن والفساد

 . الدولينطاق العلى مساوي

ومن شأن . تكامل الشفافية والمشارآة في صنع القرار في اإلنفاق الحكومي على البرامج المتعلقة بالبيئة   

عن  و،تمويل بين القطاعات في المساواةال عن عدم ين مسؤولواكونيهذا أن يتيح لصانعي السياسات أن 

 .المخاطر األمنية التقليديةزيادة 

تحسين إدماج تدابير مكافحة الفساد ل  سبلهذا المنظور األوسع للمخاطر على األمن الوطني والدولي للحكوماتسيوفر 

ور إلى مآسي منية من الماضي يمكن أن تتطاألختراقات فإن اال ،دون هذا التغيير. آجزء من االستجابة لهذه التحديات

  .في المستقبل
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