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      مرتفعةال تزال الدفاع في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا في قطاع مخاطر الفساد              

 في عدم االستقرار ھمست تيال ضمن العوامل لفسادمستمرة لمن مخاطر حذر تالشفافیة الدولیة منظمة                      
 

 

 لفسادل ةرضعُ قة الشرق األوسط وشمال أفریقیا دول في منطالأن  الدفاعفي قطاع لمكافحة الفساد  الثاني يالحكوم المؤشر ت تقییماتأظھر
 في المنطقة. لألمن واالستقرار مستمراً  تھدیداً ، مما یشكل بدرجة عالیة

 
" أو ة جداً عالیمخاطر " ، وھو ما یمثل إماFأو  E تصنیف على حصلتمؤشر الالخاصة ب دراسةالفي  تقییمھا تم ةدول 17بین  من 16

 ".عالیة مخاطر" على أساسصنف تزال تال  ھاأفضل، لكن ؤھاأداكان الدفاع. فقط تونس في قطاع لفساد ل" ة"حرج
 

 :بمنظمة الشفافیة الدولیة واألمن فاعبرنامج الد ةمدیرقالت كاثرین دیكسون، 
 

تداعیات تتجاوز حدود كل  الفسادلمخاطر . اتالصراعتعصف بھا و ارستقراال عدمالعالم التي تعاني من مناطق "ھذه واحدة من أكثر 
 ".اتتأجیج الصراعل سالحالو المالتحویل أن یتم یمكن  .للخطر األمن الدولي عّرضی بلد على ِحدة، مما

 
 تصو لمجتمع المدنيلال یزال ، ھي تونس حیث قلیالً  حققت بعض التحسن، وإن كان أن الدولة الوحیدة التي من الجدیر بالذكر"

 ".دون رادع في المنطقة الفساد تستمر مخاطر، سالمساءلةو الشفافیة من مزید دون .یُسمع
 

 ".یةغیر كاف الفسادضمانات ضد ال كانت ماحیث على مبیعات األسلحة ھاشروطلزیادة للسالح رة قویة للبلدان المصدّ  مبررات"ھناك 
 

اإلنفاق على الدفاع صل قد ی، وملیار دوالر أمریكي 135 قیمتھسنوي إنفاق بفي العالم،  نمواً میزانیات الدفاع  أسرع عدداً منالمنطقة تشمل 
 .ق الحكومياإلنفاإجمالي إلى ثلث 

 
 والتمرد الحوثي تنظیم داعشمتمردة مثل قد وصلت لجماعات  ة من البلدانكبیرجموعة األسلحة من مأن على  جیدبشكل أدلة موثقة  ھنلك

 .الیمنب
 

 ال یوجد حیث، حرجةطر اخموالیمن  الجزائر،وقطر، ومصر، ومان، عُ والبحرین، وسوریا، ولیبیا، والعراق، والمغرب، والكویت،  تواجھ كلٌ 
 ً  مؤسسات الدفاع واألمن.في أي مساءلة أو شفافیة  عملیا

 
 شبكات حیث تعمل ،سعوانطاق  علىفرطة والمحسوبیة ریة المُ السمن الرقابة، والحوكمة الجیدة وجمیع البلدان من انعدام  تعانيومع ذلك، 

 الدفاع. الخاصة بشراء التجاریة في عقود عالقات الالروابط األسریة والأساس على تقوم 
 

 النتائج:
 

 مستوى المخاطر البلد 
 مخاطر عالیة  -D                                   تونس

 األردن
 لبنان

 اإلمارات العربیة المتحدة
 إیران

 المملكة العربیة السعودیة

E جداً  مخاطر عالیة  

 الكویت
 المغرب
 العراق
 لیبیا

 البحرین
 سلطنة عمان

 سوریا
 الجزائر
 مصر
 قطر

 الیمن 

F  ةحرجمخاطر  
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 . 2014في عام ملیون دوالر أمریكي  2مقابل  بیعت قائد فرقة رتبة ، حیث أفادت التقاریر أنعسكریةال الرتبشراء األفراد  یواصلفي العراق 

 
رغم أن ویزید من تھدید األمن في المنطقة. مما  ،لمشتریات الدفاعیةل ةاستراتیجیویر سیاسات تطمحاوالت  ضیقوإلى تانعدام المساءلة أدى 

أن عدم بفي الجیش العراقي  فریق فقد صرح ،دریب والمعداتملیار دوالر أمریكي للت 24ھا لقوات األمن العراقیة الوالیات المتحدة قدمت وحد
 .إلى أسلحة وقوة جویة متقدمة الجیش یرجع إلى افتقاراإلسالمیة الدولة تنظیم القدرة على وقف تقدم 

 
قامت  2013في عام . بیئات واضح أنھا ھشة، وتحت ستار رقیق من الشرعیةتم الكثیر من عملیات البیع والتحویل المخالفة على بعد كبیر من 

عام المملكة العربیة السعودیة بشراء كمیات كبیرة من األسلحة من كرواتیا نیابةً عن المتمردین المناھضین للحكومة في سوریا، كما قامت في 
.سیة نیابةً عن الحكومة المدعومة من الجیش في مصرملیار دوالر أمریكي من األسلحة الرو 2بتمویل شراء ما قیمتھ  2014  

   مالحظات للمحررین:
 

ي فوجود وفعالیة الضوابط المؤسسیة وغیر الرسمیة إلدارة مخاطر الفساد  الدفاعفي قطاع لمكافحة الفساد  يالحكوم المؤشرمؤشر م یقیّ 
 المصادراألدلة من مجموعة واسعة من الشفافیة الدولیة التابع لمنظمة  لخبراءافریق یجمع . تلك الضوابط مؤسسات الدفاع واألمن وإنفاذ

 .دفاع لدیھاال مؤسساتسالمة مفّصل ل بتقییم اتالحكومتزوید ل مؤشر 77والمقابالت عبر 
 

 تجاھاتاالیدرس البیانات، كما تلك  بناًء على المخاطر للبلدان المختلفة تصنیف مستوى األوسط وشماللشرق لمنطقة ا 2015 عامتقریر ینشر 
 .عبر مختلف أنحاء المنطقة

 
، مجموعة العشریني، وسمنظمة حلف شمال األطلو، يوالمحیط الھاد ،وآسیا ،أفریقیا لكّلٍ من 2015مؤشر  حولقادمة تقاریر  إصدارسیتم 

 والدول الھشة.
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