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 تعزيز الفساد وواجهةم
   الدفاعقطاعلنزاهة في ا
، قال " للفساد الكبيراألخيرقطاع الدفاع هو المالذ " األمين الدائم لشئون الحكم بكينيا عام  جيثونجو جون

للفحص والتدقيق وذلك المؤسسات الحكومية المفتوحة  قطاع الدفاع على مر التاريخ من اقل يعتبر .2006 .  نفسهاداخل الحكومةمن حتى  أوسواء بشكل علني  يمكن تبريره،  ال أوسعآثيرا ما تمتد على نطاق  الدفاعية األنشطةبعض الالزمة لتغطية  سريةفإن ال   . رقابة وعرضة للفسادبدونلقطاع ا ةرآات
فإن  الفساد، أشكالآما هو الحال مع أي شكل من   ارة وأقل جد أآثر خطورةبيئة أمنية للموارد ويخلق  إهداراآل دوالر مختلس يمثل فإن . يابال ضحا في قطاع الدفاع ليست جريمة إساءة استخدام السلطة  .لجميعا بثقة
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 المقدمة .1
األآثر فسادا  األولىالمراآز الثالثة قطاع الدفاع ضمن ) BPI (لدافعي الرشاوى الدولية الشفافيةمنظمة رتب مؤشر 

إلى أن هذا النوع من   به صندوق النقد الدوليشير البحث الذي قاموي). والهندسةوالتشييد  قطاعي البترول جانب إلى(
 أو الناتج المحلي بإجماليعلى حد سواء مقارنة ،  النسبياألسلحة  العسكري وشراءاإلنفاقرتفاع باالفساد يرتبط 

 .2 اإلنفاق الحكومياجمالي

 
 دراسة قامت أظهرت. لنسبة لهذا القطاعمشكلة با  بشكل متزايد بأن الفساد يشكلالدفاعيةتالحظ شرآات الصناعات 

 أنها الدولية تشعر الدفاعية ما يقرب من ثلث شرآات الصناعات أن 2006عام ) التحكم في المخاطر(بها مؤسسة 
تقوم العديد من الشرآات بمواجهة هذه المشكلة اآلن بشكل واضح . 3فقدت عقود في العام السابق بسبب فساد المنافسين

مكافحة  فإن تغير البيئة القانونية، بما فيها اتفاقيه.  الحرب الباردةأيامخالل   آانت عليه األحوال مماأآثرومباشر 
 إلىذلك باإلضافة .  جعل الظروف مالئمة لهذا التحول،(OECD) التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية الرشوة

 الشرآات  اطر والخسائر على سمعةبهذا الموضوع جعل المخ  والمواطنيناإلعالمأن اهتمام وسائل 
 . وقت مضىىأمن بسبب أي نوع من فضائح الفساد أآبر 

 

 حيث أنه  قطاع الدفاعالنزاهة فيرئيسيا في تعزيز  لعب دوراي أن الجيش مصدرا للمزيد من التغيير ويمكن يعتبرو
 الجيش أن 2007 لعام (GCB) ميالعال الفساد مقياسيظهر  .فساداأقل المؤسسات في العديد من البلدان يعتبر من 

على الرغم من أن . )الجماعات الدينية ومنظمات المجتمع المدنيبين  عدا فيما(في المجتمع يحظى بمكانة عالية 
يجعله في للجيش  الثقة واالحترام التي يوليها المجتمع على نطاق واسع لكنآخر،  إلىالمفاهيم قد تختلف آثيرا من بلد 

 .ود مكافحة الفسادجيد لقيادة جهموقع 

 

 الربط بين الدفاع والتنمية .2

 :  و مناصري التنمية الدفاع لقادة مؤسسات هناك اسباب وجيهه لمعالجة الفساد في هذا القطاع ، سواء 

إن تكلفة الفساد مرتفعة ويعتبر إهدار للموارد النادرة سواء عن طريق صفقات الشراء الفاسدة، أو دفع  
، فإن الفساد يكون على حساب اإلستثمار في قطاعات غير الشفافيةلخصخصة رواتب صورية أو عمليات ا

 .أآثر إنتاجية مثل الصحة والتعليم

 . القوات المسلحةملياتعيؤثر الفساد بشكل آبير على فاعلية  

تتدهور معنويات الموظفين المدنيين والعسكريين بالجيش عند . يحد الفساد من الثقة والقبول العام للجيش 
 . بفساد رؤسائهمعلمهم

 .يقلل الفساد من مصداقية القوات المحلية والدولية في مهمات حفظ السالم 

. مرآز تجمع للفساد من سائر الدوائر الحكومية ويحتوي على عدد آبير من الفاسدينقد يمثل قطاع الدفاع  
 .المحاسبين والمحاميينوذلك لسهولة اإلنفاق في هذا القطاع فتتجمع شبكة عاملة من الوسطاء الفاسدين، و

 )وهذا أآثر األسباب إقناعا(يعتبر واحد من أهم الشروط لتعزيز التنمية والتطور  

 

 

 

 

 

 

2 

 
 االنفاقعلى قدر آبير منقطاع الدفاع يشمل 

قد تجاوزو. يجعله عرضة الستيالء الفساد عليه
 فى السنواتاإلنفاق العالمي على الدفاع 

  1.أمريكياالخيرة، تريليون دوالر 
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 أنواع الفساد .3
 

 :هناك ثالث مصادر واسعة النطاق للفساد في قطاع الدفاع

 

 ؛ )سواء موظفي الجيش أو الوزارة(المسئولون في قطاع الدفاع  

 ؛ )جيش و الةالوزار(مؤسسات قطاع الدفاع  

 .السياقات السياسية والضوابط 

 

وهو دور ضعف : أن هناك تكرار لنمط مشترك) أنظر الشريط الجانبي(نجد عند النظر في هذه الظواهر المختلفة 
حيث تتسم المشتريات الدفاعية بصفة عامة بعقود فنية خاصة، وهو مجال . المساءلة في مجال التعاقد والمشتريات

فإن فهم المواصفات التقنية .  لبعض العاملين بالقطاع نفسهأيضاآامل لمن هم خارج القطاع بل فهمه بشكل يصعب 
تساهم آل . للمعدات يتطلب درجة عالية من الناحية الفنية حيث يجب أن يكون التوصيف دقيق وخاص بمشروع محدد

 .  في فساد هذه العملياتستغاللاال إلى إلى الشفافية والمساءلة، والميل االفتقارمن الميزانيات الضخمة، و 

نقطة ضعف أخرى منتشرة في هذا   قطاع الدفاع الوسطاء أو الوآالء في عمليات شراءإلىيمثل اللجوء المكثف 
 بهوية وأنشطة هؤالء الوسطاء آأحد أسرارها  الموردةحيث تحتفظ الشرآات.  األخرىالمجال أآثر من الصناعات 

 .  القيادةإلى هذا الوسيط أحد المسئولين العاملين بالقوات المسلحة أو من المقربين في أغلب األحيان يكون. التجارية

لمكافحة هذه المشكلة، .   أن هؤالء الوآالء آانوا وسطاء لدفع رشاوىعلى حاالت الرشوة بقطاع الدفاع تدل معظم
 .ئولين عن شراء صفقات الدفاع المسإلىتعتقد منظمة الشفافية أنه يجب الكشف عن عقود ومدفوعات هؤالء الوسطاء 

وجدت .   المعالجة وهو عدم وجود منافسة قوية بين الشرآات الموردة لقطاع الدفاعإلىوهناك مجال آخر في حاجة 
 من مشترياتها من خالل مورد أآثرأو % 50أحد الدراسات التي تم إجرائها حديثا أن بعض الحكومات قامت بشراء 

ت المثيرة للدهشة أن العالقة بين المورد وقطاع الدفاع عالقة وثيقة بشكل قد يفتح  تعكس هذه اإلحصائيا 4 .واحد
 .الطريق أمام سوء استغالل هذه العالقة

تكاليف ضخمة )  اإلضافية للشرآة الموردة للحصول على عقد التوريداالستثماراتوهي (تمثل المصاريف الجانبية 
 تلك المخصصات والمنتشرة على نطاق واسع في قطاع الدفاع . وغير مراقبة وتشكل تحدي أخير لمكافحة الفساد

 .  لألعمال التجاريةاألخرىبالرغم من منعها من قبل منظمة التجارة العالمية في جميع المجاالت 

تعتقد منظمة الشفافية الدولية أن هذه المخصصات الجانبية تمثل مصدرا آبيرا للفساد في قطاع الدفاع وتود لو تم 
 . يجب الكشف عنها لتعزيز الشفافية والرصداالقللى حظرها وع

 

 الجهات المؤثرة .4
 

قطاع التي بدورها تعمل على الرد  الإصالحاتدورا أساسيا للسعي في لوزارة الدفاع الوطني والقيادة العسكرية 
 .  ر في هذا القطاع العسكري من شأنه تيسير عمل قادة اإلصالح في السعي للتغيياالنضباططبيعة .  بفاعلية على الفساد

 

هناك عدد من الشرآات الدولية .   مصدرا وشريكا للمساعدة في تعزيز هذه اإلصالحات الدفاعيةالتوريدتعتبر شرآات 
 . المستعدة بشكل متزايد ألن تلعب دورها في رفع معايير مكافحة الفساد في التوريدات الدفاعية

يعكس التحول اإليجابي في دعم القطاع الخاص مدى .   اإلصالح مجهوداتإلى يينوردين المحلمن الممكن ضم الم
 أنتدرك الشرآات تماما مدى األضرار التي من الممكن .  تحسن الموقف الدولي ضد الفساد منذ أيام الحرب الباردة

ت  استعداد العديد من الحكوماإلىتتعرض لها سمعتها والخسائر الناتجة عن ذلك بسبب فضائح الفساد باإلضافة 
شرآات الصناعات العسكرية   حصة آبيرة من أعمالباإلضافة إلى ذلك فإن.  لمالحقتهم قضائيا في حالة تورطهم

 .   في آل أعمالهالمعايير العم تلتزم بنفس أنهاتكون خارج قطاع الدفاع وعليها أن تثبت 

 

3

 
 :فاعأنواع الفساد في قطاع الد

 
 )الوزارة والجيش(ن وئولالمس . 1
 

في المعايير المتفق عليها ةعدم مراعا 
 .السلوك التجاري

رشوة الموظفين العمومين لتخطي اللوائح 
مثال تجنب الخدمة العسكرية؛(والقوانين 

الحصول على وظائف مميزة؛ الرشاوى
 ).الصغيرة التقليدية

رشاوى لتخطي الحواجز األمنية والحدود 
 . خرىاأل

 
 )بالوزارة والجيش(مؤسسات الدفاع   .2  
 

على سبيل المثال(لتربح من المشتريات ا 
عدم؛ الشراء من األصدقاء والمعارف

قواعد العطاءات التنافسيه؛ أخذب اإللتزام 
 ).الرشاوى والعموالت

أخذ نسبه: مثال( من رواتب الجنود التربح 
من الرواتب؛ تحصيل رواتب عن جنود

إضافة المقربين على قائمةوهميين؛ 
 )الرواتب السرية

التربح من األصول المملوآة للدولة 
بيع ممتلكات الدولة بأسعار: مثال(

زهيدة؛ بيع المعدات الزائدة؛ الخصخصة
 ).بأسعار منخفضة

إستخدام الميزانية والموارد للمصالح 
تحصيل أتعاب: مثال. (الشخصية

استشارية غير مستحقة شخصيا أو
بين؛ استخدام أو تأجير السيارات،للمقر

)او الشقق، او المعدات لمصالح شخصية
الحصول على مميزات شخصية من 

 .شرآات القطاع الخاص المتعامل معها
إساءة استخدام المكافآت والترقية 

المحسوبية؛: مثال. (وعمليات التأديب
والواسطة، والمحاباة؛ وإبتزاز او
اضطهاد المرؤسين لتحقيق مصالح

 ).خاصة
 
 السياقات السياسية والضوابط. 3
 

 سياسات الدفاع الغير متفق عليها 
تقليل تقديرات اإلنفاق العسكري أو 

 . اإلنفاق خارج الميزانية
 وشبكات السلطةالقيادة غير الشريفة 

 .السرية
المشارآة في االنتخابات والسياسة، 

 السلطة للتأثير علىخدامواساءة است
 .ت البرلمانيهالتشريعات والتحقيقا

  
 .فساد القضاء العسكري 
 .عالقات بالجريمة المنظمة 
السيطرة على االستخبارات واساءة 

 .استخدام السلطات ذات الصلة
غيراإلستيالء على الدولة والسيطرة  

 . على نظام الدفاعالمشروعة
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بعة في شرآاتها المحلية وآذلك في أن تكون داعمة لجهود مكافحة الفساد المتيجب على الحكومات المصدرة لألسلحة 
بدأت تظهر ) أنظر الشريط الجانبي(هناك بعض الدول مثل فرنسا والواليات المتحدة األمريكية .  دول الشراء

بدأت الوزارات المعنية باإلصالح في .  تصميمها على مقاضاة شرآات الصناعات العسكرية الكبرى في قضايا الفساد
 في مبيعاتها 2006 الحكومة البريطانية التحقيقات عام إيقاف يعتبر . ات الدفاع الوطنيةجهودها لتعزيز نزاهة مؤسس

 . لألسلحة للملكة السعودية خطوه للخلف في هذا الصدد

 

بالرغم من تجنب مؤسسات .   أيضا دورا هاما لتلعبه في مكافحة فساد مؤسسات الدفاعات المجتمع المدنينظملم
نشاطات مؤسسات الدفاع واألمن بشكل مبدأي أو تجنبا للمخاطر الشخصية، لكنها تستطيع المجتمع المدني التدخل في 

 .   أن يكون لها تأثيرا وطنيا آبيرا عندما توجد مؤسسات دفاع إصالحية

في أن تعزز من عمليات اإلصالح من خالل المطالبة بمعايير عالية وشفافية الميزانيات يمكن لبنوك التنمية الدولية 
 . لدفاع آما هو الحال مع القطاعات الحكومية األخرىقطاع ا

 

وقوات حفظ السالم التابعة لإلتحاد األفريقي واألمم ) منظمة حلف شمال األطلسي(، مثل الناتو هيئات الدفاع الدولية
 . المتحدة لها دور آبير في ضمان الشفافية والمعايير الجيدة للعمليات األمنية

 

أن تساعد في بناء القدرات عن طريق إدخال موضوع تعزيز  والجامعات ووآاالت التدريب الدفاع تأآاديمياتستطيع 
 .  وزارة الدفاعومسئوليالنزاهة في آل برامج التطوير الوظيفي للضباط والعاملين 

  لتحدياتالتصدي الرئيسية مطلوب بصفة خاصة من اجل الفاعلة مع العديد من مختلف هذه الجهات الشراآةزيادة 
قد يكون الشرآاء في التنمية غير متأآدين من أولويات جهود .  صراعاتاد سواء في الدول المتنازعة أو ما بعد الالفس

على الرغم من .  النارإطالق الفساد نظرا للضغوط الخاصة بالحفاظ على السالم واستمرار اتفاقيات وقف إصالح
 السالم الدائم والتنمية، لكن معالجة الفساد في مؤسسات إلى مؤسسات حكومية تستطيع قيادة الدولة إنشاء إلىالحاجة 

تستطيع قوات حفظ السالم مساندة جهود اإلصالح بتطوير .  من برامج المساعدةةكون غائبتالدفاع غالبا ما 
 .استراتجيات مشترآة لمكافحة الفساد والتي تستفيد من المعرفة والخبرة المحلية

. عندما يتعلق األمر بالشراآة في تعزيز اإلصالح بقطاع الدفاع من التحديات تمثل الدول األفريقية مجموعة فريدة
)  الحرب الباردةأثناءمعظمها تم الحصول عليها (يوجد في دول عديدة ترسانة آبيرة من األسلحة الغير ضرورية 

اقعي توقع أن تقوم ليس من الو. إستراتجيةوليس ألسباب والتي غالبا ما تم شرائها من خالل صفقات فاسدة ورشاوى 
الدول األفريقية بالقضاء على الفساد في شراء األسلحة إال إذا آانت هناك جهود مساوية من الدول الصناعية لتنظيف 

إذا آانت أفريقيا تمثل جرحا في الضمير العالمي، " أبتلي سمبسونآما قال الصحفي البريطاني انتوني .  طرق البيع
 " طالما العالم متواطئ في الفسادفإن هذا الجرح اليمكن أن يشفى

 مساهمة المجتمع المدني .5
بين شرآات صناعة األسلحة، والحكومات،  2001 وآامبريدج عام 2000 في مؤتمري ستوآهولم عام االتفاقتم 

.   في إحداث تغيير في قطاع الدفاعاوإيجابي آبيرا تأثيراوممثلي المجتمع المدني على أنه يمكن أن يكون للمواطنين 
 :  المدني هيالمجتمعآانت المجاالت الرئيسية لمشارآة و

 

نشر الوعي في وزارات الدفاع وفي الشرآات وبين أعضاء البرلمان أن هذا الموضوع يمكن بحثه  
 .ومعالجته بشكل فعال

ستخدام أي مشتريات رئيسية مقبلة آقاعدة لتنظيم مناقشة عامة حول هذه العملية ويجب دعوة آبار موظفي ا 
 .سة والدفاع والمشتريات و اعضاء البرلمان و السفراء وشرآات التوريد واإلعالم لهذه المناقشةالرئا

قام وزير الدفاع في بولندا على سبيل المثال بتعيين . تشجيع مؤسسة الدفاع بتعيين مدير لمكافحة الفساد 
 . مستشار خاص لمكافحة الفساد والذي آان من نشطاء منظمات المجتمع المدني

قتراح أن تقوم وزارة الدفاع بإنشاء مكتب أمين سر مستقل لمتابعة مشتريات الدفاع، آما فعلت حكومة ا 
 .  آوريا الجنوبية

  4 

 
 المصدرة والمنفقة: الواليات المتحدة

  األولى للسالح في العالم
 

ة من في المائ46يمثل إنفاق الواليات المتحدة 
أجمالي اإلنفاق العالمي على السالح في العالم

 والمقدر بأآثر من نصف ترليون2006لسنة 
يتبعها بعد ذلك أآثر اربعة دول. دوالر أمريكي

انفاقا وهم المملكة المتحدة وفرنسا والصين
واليابان وتمثل آل منهما نحو خمسة بالمائة من

ة أآبروتعتبر الواليات المتحد.  اإلنفاق العالمي
قامت. الدول المصدرة للسالح في العالم

2006 و 2002الواليات المتحدة بين عامي 
 مليار دوالر اسلحة32بتصدير ما قيمته حوالي 

30للعالم وتأتي بعدها روسيا بما قيمته حوالي 
نظرا لدورها في تجارة األسلحة عالميا،. مليار

فإن دعم الواليات المتحدة يلعب دروا هاما في
 .مواجهة فساد قطاع الدفاع

 
بعد سلسة من الفضائح حدثت بالسبعينات

قامت الواليات المتحدة بتأآيد والثمانينات
معايير التجارة، ومع ذلك فإن األحداث األخيرة
تظهر أن قطاع الدفاع مازال يعاني من سوء

 :الممارسات واإلفتقار الى الشفافية
-م قضية راندي ديوك آانينجها: التخصيص. 1

عضو الكونجرس األمريكي الذي تقاضى
رشاوى في مقابل الدفاع عن تخصيص أموال

 توضح هذه القضية مشكلة تمتع–لشرآة معينة 
آادر صغير بسلطة اتخاذ القرار في مبالغ طائلة

 .من األموال العامة المخصصة للدفاع
 
تعتمد. مساءلة الشرآات العسكرية الخاصة. 2

 متزايد على شرآاتالواليات المتحدة بشكل
إدعاءات.  األمن الخاصة في عملياتها العسكرية

المحسوبية تطارد عملية منح العقود لهذه
 .الشرآات التي مازالت تعمل بدون مساءلة

 
طبقا لتقارير داخلية. أحادية المصادر.  3

لحكومة الواليات المتحدة عن اإلنفاق العسكري،
ودبن(من إجمالي عقود الدفاع % 70فإن 

بناء(تم منحها بطرق غير تنافسية ) ومكونات
 5 )2003على قيم عام 

 
لواليات المتحدة ان تستجيب لهذه القضايايمكن ل

تطالب بمعاييروينبغي ان ح، االصالبأن تقود 
 الدفاع التي في سلوك شرآاتأآثر صرامة

وينبغي. ترغب في دخول السوق األمريكية
اإليقافنموذج اإلستبعاد وشجع تان أيضا 

التي يمكن بوصفه نموذجا للممارسة الجيدة
  .اعتمادها من قبل البلدان األخرى في الخارج
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.  العمل مع شرآات الصناعات الدفاعية لتشجيعهم على التعاون مع المسئولين الداعمين لإلصالح الحكومي 
 . ارة األسلحةينبغي الحرص على حصر التعامل على الشرآات الرسمية لتج

مثال على ذلك، تطبيق مواثيق نزاهة الدفاع التي تنفذ تعهدات منع الرشوة . إستخدام أجهزة الرقابة المستقلة 
 . عن طريق مراقبين مستقلين لتقييم العمليات

كل آبير وقام بالتعامل بش.  يقود الفرع الوطني لمنظمة الشفافية بالمملكة المتحدة برنامج لمعالجة بعض هذه القضايا
  .الجهات المؤثرة في آل من روسيا والصينيسعى لتعزيز مشارآته مع ومع أطراف من أوروبا وأمريكا 

)org.defenceagainstcorruption.www( 

 

 

 الدروس المستفادة .6
 

ة  يعتبر اآلن مهمة ممكن– وبالتالي الحد من الفساد –الدرس الرئيسي هو أن تعزيز النزاهة في المؤسسات الدفاعية 
هناك مصالح مشترآة بين شرآات الصناعات الدفاعية والهيئات الدفاعية والدولية مثل حلف .  بشكل لم يكن سابقا

 .شمال األطلسي والبنك الدولي

  الفعالةرآةاشالمتعتبر المشتريات الدفاعية أحد المجاالت التي تستطيع أن تستفيد بشكل فوري من زيادة الشفافية و
 . لمجتمع المدنيل

يمكن إيجاد أمثلة ذات صلة بمكافحة الفساد .  تبر المواثيق المعدلة لهذا القطاع األداة الرئيسية لتحقيق هذه التغييراتتع
 )أنظر العمود الجانبي(التي تستهدف نظم الدفاع الوطني في العديد من البلدان من مختلف أنحاء الطيف السياسي 

 

 الخطوات القادمة .7
 

ولهذا فإن . بلد ستكون مختلفة في المنهج والطريقة التي تتعامل بها مع الفساد في قطاع الدفاعآما تبين التجربة فإن آل 
على ما قامت ومع ذلك، فإنه يوجد بعض التوجيهات العامة . أجراء فعال في بلد ما قد يكون خاطئ تماما في بلد آخر

 .في قطاع الدفاع الفساد عن في التعامل بفاعلية مبه منظمة الشفافية الدولية حتى اآل

 

 :لوزارات الدفاع والقوات المسلحة

 

 نظام تعزيز النزاهة فيالحديث بصراحة عن ضرورة التصدي للفساد والمنافع التي يمكن اآتسابها من  
 .الدفاع الوطنى

 .الترآيز على الحلولمن أجل تشخيص المشاآل الرئيسية ل شامل فحصجراء إ 

 .هة والشفافيةاإلستخدام المزدوج لنمطي تعزيز النزا 

 يمكن ان تستفيد وزارة الدفاع من االصالح حتى من  . وزارات اخرىتجراءات حتى لو تردداالاتخاذ  
 .دون توافق في اآلراء داخل الحكومة

 إشراك منظمات المجتمع المدني حتى لو تشككت في البداية 

الضباط حقيق في الفساد ومعاقبة للتالوظيفي سواء بالوزارة أو بالجيش التسلسل الهرمي داخل ايجاد السبل  
 . الفاسدينوالمسؤولين

 .قهالح ومطالبتهم ببرامج قوية ومتسالعمل على اشراك الموردين في المساعدة في عملية االص 

5

 
 إصالحات قطرية ناجحة لمكافحة الفساد

 
سياسة دفاع قطرية جديدة . جنوب أفريقيا 

 تمت بعد مشاورات ومناقشات علنية —
 تم صياغتها بعد سقوط النظام —

 . العنصري
 

 تنظيم وظائف عملياتتم إعادة. آولومبيا 
الشراء الدفاعية في منظمة واحدة تخدم 

آل القوات المسلحة ويديرها مدنيون 
 مؤهلون

 
تم إصدار لوائح جديدة . آوريا الجنوبية 

للعطاءات، تتطلب وجود أمين سر في 
 .حالة المشتريات الكبيرة

 
تبنت الدولة متطلبات مواثيق . الهند 

فاعية النزاهة في حالة عقود الشراء الد
 . الكبيرة

 
 قامت .جمهورية الكونغو الديمقراطيه  

الدولة بإعادة تنظيم نظام الدفع العسكري 
بحيث تم ايقاف اختالس الرواتب ودفعها 

 .للجنود
 

تم نشر احتياجات الدولة من . آرواتيا 
المشتريات الدفاعية وآامل ميزانية 

 الجيش للعشر سنوات القادمة
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نشر تكاليف ونفقات قطاع الدفاع الى و الملحة، لن تستخدم اال فى الظروف "التصنيفات السرية"ن إعالن أ 
 .اقصى حد ممكن

 الموردين الكشف الكامل عن شخصيات العمالء والوسطاء التي يستخدمونهم باإلضافة إلى ما الطلب من 
 .اإلتفاق معهميحصلون عليه من أموال وشروط 

، واالصرار على معايير صارمه بند المصاريف الجانبية في حالة استخدامهاتحدي متطلبات استخدام  
 .ققمحالقامتها، واالشراف عليها، والكشف عن التقدم ال

الدولية مثل منظمة حلف شمال والمنظمات المصارف من االستفادة من الخبرة الفنية لمكافحة الفساد  
 .االطلسي واالتحاد االفريقي

 

 :لشرآات الصناعات الدفاعية

 

دولي، لرفع معايير مكافحة ال و على الصعيد الوطني  األخرىتعاون مع شرآات الصناعات الدفاعيهال 
 .صاتالفساد في المناق

 .وجود برنامج امتثال قوي، وهناك أمثلة جيدة يمكن اتباعها 

 .عرض التنفيذ الصارم لبرنامج اإلمتثال 

 داخليا وتقديم تقاريرعنها الى مجلسعن أنه سيتم التحقيق في حاالت اإلشتباه في الفساد اإلعالن الواضح  
 ). ذلكإثبات تنفيذو(اإلدارة 

 

 :للحكومات المصدرة لألسلحة

 

 .علنا بممارسات قوية لمكافحة الفساد من شرآات الصناعات الدفاعيه الوطنيةالطلب  

شرآات الصناعات الدفاعيه ومن  دعم الجهود الدولية الراميه الى الرقي بالمعايير، من خالل العمل مع 
 . الشراآه االوروبية خالل المناقشات مع منظمة حلف شمال االطلسي ومجلس

 . منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوةة وفي اطار اتفاقي اآبرهمتابعة المحاآمات بقو 

تعزيز اجراءات ضمان ائتمان التصدير لمكافحة الرشوه، وال سيما في ما يخص الكشف عن الوآالء  
 .والوسطاء

لبلد ايجاد آلية لمساعدة الدول المتسوردة في التحقيق في  الفساد المزعوم من جانب الشرآات الوطنية في ا 
 .المصدر

 

 :لبنوك التنمية متعددة الجنسيات

 

االصرار على النشر . جعل الدفاع واالمن ، جزءا ال يتجزأ من خطط مكافحة الفساد في القطاعات األخرى 
 .لميزانيات الدفاع) الكامل(

ي الدوائر المطالبة بتشخيص ومعايير مكافحة الفساد واتخاذ التدابير لتقييم مؤسسة الدفاع آما هو الحال ف 
 .الحكومية األخرى

6 

 
يآل بلد ستكون مختلفة في المنهج والطريقة الت

ولهذا فإن. تتعامل بها مع الفساد في قطاع الدفاع
أجراء فعال في بلد ما قد يكون خاطئ تماما في

 .بلد آخر
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جنبا الى  الخارجة من الصراعات دولبناء القدرات من اجل الحد من الفساد في قطاعي الدفاع واالمن في ال 
 .آثر استقرارااال سياقات التنمية جنب مع

 

 :لمنظمات المجتمع المدني

 

 .إشراك مؤسسة الدفاع 

 .مه لزيادة الوعيتنظيم اجتماعات مع الحكومة واالطراف االخرى المهت 

االستفادة من خبرات المتقاعدين من الضباط العسكريين حيث أن آثير منهم لديه إهتمام عميق بمعالجة  
 .الفساد في قطاع الدفاع

 .ترويج مواثيق نزاهة الدفاع 

 .المساعدة آمراقبين مستقلين 

 . تشجيع تقارير التقييم المستقلة عن مخاطر الفساد في قطاع الدفاع 

 . المعرفة والدعم المتوفر من فريق الدفاع بمنظمة الشفافية الدوليةإستخدام 

7

 
 حقيقية الصالح الدفاع في العديد منه طاقيوجد

. الحكوميه الدولية بين المؤسساتأيضا  ودولال
جيدا ما هي الشرفاء السياسيين يدرك القادة 

منفتحون هم و  الدفاع الفساد في قطاعتكاليف
 الدخول في حوار بناء مع المجتمع فيا جد

 .المدني
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من خالل أآثر تقوم المنظمة . الشفافية الدولية هي منظمة المجتمع المدني التي تقود المكافحة الدولية ضد الفساد
 المدمرة للفساد، اآلثار واألمانة العامة في مدينة برلين بألمانيا، بنشر الوعي عن  فرع على مستوى العالم90من 

لمزيد .  للتصدي لهومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لتنمية وتنفيذ معايير فعالة وتعمل مع شرآاء في الحك
 www.transparency.org   :من المعلومات، فضال زيارة موقع الشفافية الدولية على شبكة اإلنترنت

تم إعداد ورقة العمل هذه بواسطة فريق
الدفاع بمنظمة الشفافية الدولية فرع المملكة
ثالمتحدة وبتنسيق مع إدارة البحو

وهي.  والسياسات باألمانة العامة للمنظمة
بمثابة وثيقة عمل مستمرة في التطور مع
مبادرات منظمة الشفافية الخاصة بالفساد

 .في قطاع الدفاع
 

لمزيد من المعلومات عن مشروع الدفاع
ضد الفساد بفرع المنظمة بالمملكة المتحدة

 :يمكنكم التواصل مع 
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