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إن الثغظاطغضغات الماشغرة شغ الةشراشغا السغاجغئ لطمظطصئ وإظعار دول الثطغب لمجغث طظ التجم سطى الساتئ الثولغئ، 
والافاصط المطمعس لتثة الاعتر بغظ عثه الثول وإغران، شدًق سظ الثقف الثبطعطاجغ بغظ بسخ الثول المةاورة لطضعغئ 
وصطر، صث أدى بالضعغئ إلى اقعامام باتسغظ آلغات طضاشتئ الفساد سئر عغاضض التعضمئ. وشغ تغظ أن الصثرات 
الثشاسغئ لطضعغئ ُتسث أضبر تعاضًسا طظ الثول افخرى شغ المظطصئ، ضما أن العضع افطظغ الثاخطغ بعا ُغسث أضبر اجاصراًرا 
ظسئًغا، شإن صطاع الثشاع الضعغاغ غاسرض لمثاذر ضئغرة جًثا طظ الفساد حأظه شغ ذلك حأن طسزط دول الحرق افوجط 
وحمال أشرغصغا. وطع ذلك، شإظه شغ ظض تجاغث السعاطض الُمجسجسئ لقجاصرار سطى المساعى ا�صطغمغ وزغادة السثط 
السام تةاه المآجسات التضعطغئ، أبثت الصغادة الضعغاغئ إرادة تصغصغئ لاتسغظ جمسئ طآجساعا الثشاسغئ طظ خقل 

تسجغج ضفاءة وغصزئ طسآولغ الثشاع وتضبغش الةععد الراطغئ لاتسغظ طساعى الظجاعئ.

غجال لثى  الشالإ رطجًغا تاى ا�ن، تغث ق  الفساد ظض شغ  الظاحأ لمضاشتئ  الجخط  الرغط طظ ذلك، شإن عثا  وسطى 
ُغسث شغ  طا  الحراء، وعع  الثشاع وسمطغات  لصرارات صطاع  الفسال  الاثصغص  لممارجئ  ظفعذ ضؤغض  الرصابئ  طآجسات 
افجاس ظاغةئ لطاأبغر السغاجغ - طا أدى بالضعغئ إلى حراء طسزط افجطتئ طظ العقغات الماتثة بطرغصئ شغ غاغئ 

الشمعض. 

 وشغ تغظ غاظاصح طسآولع الثشاع والمحرسعن وساطئ الحسإ أتغاًظا بحأن اجاثثام الئقد لصثراتعا الثشاسغئ، شإن ذلك 
غاط شغ جغاق غتزر شغه الصاظعن1 سطى طظزمات المةامع المثظغ "الاثخض شغ السغاجئ"، ضما أن الرصابئ المثظغئ سطى 

صطاع الثشاع ُتسث طتثودة.
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تستمر قطاعات الدفاع في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (MENA) في مواجهة الخطر الكبير المتمثل 
في الفساد. وفي الوقت نفسه، تستمر النزاعات المسلحة طويلة األجل في سوريا وليبيا واليمن، بينما تستمر االحتجاجات 
العامة ضد الفساد واالنفراد بالسلطة في عدٍد من البلدان - وهو ما يعكس السياق العام النعدام األمن والهشاشة. وعلى 
الرغم من أن بعض الحكومات قد التزمت علًنا بتعزيز جهود مكافحة الفساد، فال تزال هناك فجوة بين التشريعات القائمة 
والتنفيذ العملي لها. ذلك وتتسم المؤسسات العسكرية في المنطقة بأنها على درجة عالية من االستثناء الدفاعي، ما يؤدي 
إلى غياب الشفافية التي تمنع الجهات الرقابية من التدقيق بفعالية في ميزانيات وسياسات الدفاع في الوقت الذي يستمر 
فيه اإلنفاق في قطاع الدفاع وواردات األسلحة في االرتفاع. وتتفاقم هذه المخاوف من خالل أنظمة الحكم االستبدادية التي 

شوهدت في العديد من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا. كما ُتثبت
االحتجاجات واالنتفاضات التي اندلعت في المنطقة بعد ثورات الربيع العربي في عام 2011 أن الفساد يمثل شكوى عامة 
مركزية ومستمرة. إن االستمرار في التعامل مع قطاع الدفاع على أنه استثنائي واإلخفاق في تلبية توقعات المواطنين 
بالشفافية والمساءلة قد يزيد من انعدام ثقة الجمهور، ويؤدي إلى فقدان شرعية مؤسسات الدفاع، وتسهيل جهود التجنيد 
التي تقوم بها المجموعات المسلحة الخارجة عن الدولة. لذلك فمن األهمية بمكان أن تكشف الحكومات في المنطقة عن 
مزيد من المعلومات حول معدالت اإلنفاق واإلستراتيجية المتبعة في قطاع الدفاع، وأن تتخذ قرارات تخدم المصلحة العامة، 

وتسد الثغرات التي من شأنها أن تسمح بتفشي الفساد، وهذا بدوره يعزز األمن واالستقرار الوطنيين.

وعلى الرغم من أن الكويت تقف في الغالب كطرف محايد في النزاعات التي تنشب بين دول الجوار المباشرة، فإن المخاطر 
الكبيرة للفساد في قطاع الدفاع بالكويت قد تؤثر على مصداقية مؤسسات الدولة على المدى الطويل وتؤثر كذلك على 
استقرارها الداخلي. لذا ينبغي لحكومة الكويت أن تستخدم ذلك الزخم الناشئ لمكافحة الفساد في تشجيع الدول األخرى 

في المنطقة على أن تحذو حذوها في تحسين معدالت النزاهة والشفافية على مستوى مؤسسات الدفاع في المنطقة.

طظزمئ الحفاشغئ الثولغئ لصطاسغ الثشاع وافطظ 2

الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
الصداغا ا�صطغمغئ الماسطصئ بالظجاعئ شغ صطاع الثشاع
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2 كما تنص المادة 2 من القانون رقم 29 لعام 2016 للمناقصات العامة.
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المثاذر السغاجغئ
لقد تمثل التحسن الرئيسي في السنوات األخيرة لتعزيز النزاهة في نظام الدفاع بالكويت في تأسيس "نزاهة"، 
وهي هيئة لمكافحة الفساد مهمتها التحقيق في مزاعم الفساد على مستوى مختلف الجهات الحكومية. وعلى 
الرغم من هذا التطور الذي ُيعد موضع ترحيب، فإن السياسات الدفاعية والمالية واإلدارية في الكويت ال تزال في 
غاية الغموض. وبالمثل، فإن البرلمان يفتقر إلى االستقاللية عن السلطة التنفيذية، حيث يمكن ألمير الكويت أن 
ُيلغي بسهولة التوصيات أو الطلبات التشريعية المتعلقة بقضايا الدفاع. وبالرغم من أن الحقوق مكفولة رسمًيا 
للبرلمان بممارسة الرقابة، فإنه على الجانب العملي، ال يشارك البرلمان بعملية ُصنع القرار في مجال الدفاع 

وينحصر دوره غالًبا في مراجعة ميزانية وإنفاق قطاع الدفاع.

المثاذر المالغئ 
يتمثل أحد المخاطر المالية الرئيسية لقطاع الدفاع في الكويت في عدم وجود ميزانية مفصلة متاحة للبرلمان، 
ما يقوض بشكل كبير من قدرته على إجراء رقابة فعالة. وتعتبر األنشطة التجارية غير الُمصرح بها أمًرا شائًعا 
في مؤسسة الدفاع، وغالًبا ما تكون في شكل صفقات محدودة النطاق تنطوي على شيء من المحاباة حيث 
يمنح مسؤول متوسط المستوى بقطاع الدفاع صفقة مشتريات دفاعية لشركة تعود ألحد األقارب. كانت من 
بين عالمات التحسن التي بدت على ممارسة النزاهة بوزارة الدفاع انخفاض اإلنفاق العسكري واألمني الموجه 

للمشروعات غير المحددة - إال أنه ال يزال مرتفًعا بشكل يدعو للقلق (50 في المئة في عامي 2017/2018).

طثاذر شساد المعظفغظ 
في  الدفاع  نحو ضمان مشاركة موظفي  التقدم  بعض  إحراز  تم  الفساد)،  مكافحة  (هيئة  "نزاهة"  إنشاء  مع 
الرشوة. ومع ذلك، فال  لمكافحة  للموظفين  الشخصية وتوفير دورات تدريبية  بأموالهم  المتعلقة  المعلومات 
مع  وذلك  للجيش،  والعليا  الوسطى  لإلدارة  والترقيات  بالتعيينات  يتعلق  فيما  بالشفافية  يتسم  نظام  يوجد 
وجود أدلة تشير إلى تقديم الوظائف االستخباراتية على وجه التحديد وبصفة منتظمة كمكافآت لحلفاء األمير. 
ورغم وجود مدونة لقواعد السلوك، فإنها تذكر الرشوة فقط وذلك على نحو فضفاض، وتفتقر إلى المصداقية 
والدعم السياسي. ومع أن اإلبالغ عن المخالفات مسموح به ويحظى بالتشجيع، إال أنه على الجانب العملي، 

نجد أن موظفي الدفاع يمتنعون عن التحدث خشية االنتقام.

المثاذر السمطغاتغئ 
تتلقى القيادة العسكرية في الكويت تدريبات خارجية على قضايا الفساد وقد اعترفت في بعض األحيان بضرورة 
أخذ قضايا الفساد بعين االعتبار في التخطيط المسبق للعمليات. ومع ذلك، فإن الفساد ال يتم تناوله في أي 
منهجية عسكرية وال في أي إجراءات تشغيل موحدة. وال يوجد أي دليل على عقد دورات تدريبية لمسؤولي 
الدفاع من المستوى المتوسط أو المبتدئين بشأن قضايا الفساد التي قد يواجهونها في أثناء االنتشار. إلى جانب 

ذلك، تتم االستعانة بالمتعهدين العسكريين من القطاع الخاص ويبدو أن عملهم ال يخضع للتنظيم تماًما.

طثاذر المحارغات 
المحاسبة  الدفاع، كما أن هناك حقوًقا رسمية مكفولة لديوان  الداخلي لوزارة  توجد وظيفة معنية بالتدقيق 
والبرلمان بشأن ممارسة الرقابة على مشتريات قطاع الدفاع. ومع ذلك، تخضع مشتريات قطاع الدفاع لتدقيق 
محدود، حيث يشيع التدخل السياسي غير الُمبرر، ما يترك الكويت دون آليات رقابة مستقلة وغالًبا ما تكون غير 
فعالة في مجال مشتريات قطاع الدفاع. ومن غير الجلي أن مشتريات الدفاع تنبع من أهداف إستراتيجية راسخة، 
حيث إن دورة مشتريات قطاع الدفاع تخلو من تقييمات االحتياجات. كما ال تتخذ معظم عمليات مشتريات قطاع 

الدفاع شكل المنافسة المفتوحة، وال تخضع كذلك إلشراف الجهاز المركزي للمناقصات العامة. 2

33

الضعغئ

الضعغئ

31

10
الضعغئ

الحرق افوجط 
و حمال أشرغصغا

الحرق افوجط 
و حمال أشرغصغا

الحرق افوجط 
و حمال أشرغصغا

الحرق افوجط 
و حمال أشرغصغا

مجاالت المخاطر 
المآحر التضعطغ لطظجاعئ شغ صطاع الثشاع لسام 2020 - ظزرة ساطئ سطى الثولئ: الضعغئ 3

الضعغئ

20



Version 1.0, 18 November 2019

التركيز الموضوعي
غصثم الصسط الاالغ طظاصحًئ لطسثغث طظ الاتثغات الاغ تعاجه الضعغئ شغ طةال طضاشتئ الفساد والظجاعئ شغ صطاع 

الثشاع، ضما غصارح طةاقت ا�خقح بظاًء سطى ظاائب المآحر التضعطغ لطظجاعئ شغ صطاع الثشاع.

إن الحفاشغئ تةسض التضعطئ أضبر شاسطغئ، لغج شصط طظ خقل السماح �لغات الرصابئ بالسمض بفسالغئ، ولضظ أغًدا سظ ذرغص 
خطص شرص لاسعغض السمطغات لاتصغص تأبغر وضفاءة أضئر. شغ تغظ غآدي غغابعا إلى سثم البصئ شغ التضعطئ واظسثام افطان 
لطسططئ السغاجغئ. ضما صث غآدي اقشاصار إلى الحفاشغئ بحأن الصثرة السسضرغئ وطغجاظغات الثشاع وسمطغات الحراء إلى زغادة 
خطر اظاحار افجطتئ، طا غآدي بثوره إلى اتامال سثم اقجاصرار والدشط لجغادة ا�ظفاق سطى صطاع الثشاع. وسطى الرغط طظ 

أن بسخ افطعر صث تتااج إلى أن تزض ذغ السرغئ، شإن سثم الحفاشغئ غةإ أن غضعن اجابظاًء ُغساث به ولغج صاسثة.

الحفاشغئ

يتعلق  فيما  أما  الدفاع.  قطاع  بقرارات  المتعلقة  األساسية  المعلومات  للمواطنين  تنشر  أن  الكويتية  الدفاع  لوزارة  ينبغي 
الخارجية األخرى حق  الهيئات  أو  البرلمان  الكشف عنها للمواطنين، فيجب منح  التي ال يمكن  للغاية  الحساسة  بالمعلومات 
الوصول إليها من أجل ممارسة الدور الرقابي. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي تنظيم تصنيف المعلومات الحساسة وفق معايير 

محددة بوضوح ومنشورة. كما يجب تقديم مبررات للنفقات المخططة.

تعجث طعام الرصابئ شغ حضض عغؤات لمضاشتئ الفساد، ووظائش تثصغص و/أو لةان برلماظغئ، لضظ طآجسات الثشاع ق تجال 
طسفاة تارغثًغا طظ عثه الثرجئ طظ الاثصغص. إن آلغات الرصابئ ُترجغ دسائط البصئ شغ أن افظزمئ صادرة سطى طعاجعئ الاأبغر 
غغر الُمئرر وأن لثغعا الضفاءة لمعاجعئ تتثغات المعارد. ضما تدمظ آلغات الرصابئ الفسالئ أن تضعن صرارات الثشاع العذظغ 
الماسطصئ بالسمطغات والمغجاظغات وإدارة حآون افشراد وسمطغات حراء افجطتئ صعغئ وطاسصئ طع اقتاغاجات ا�جاراتغةغئ، 

ضما غمضظعا طقتزئ المحاضض شغ طرتطئ طئضرة، صئض أن تعثد ضغان طآجسات الثشاع وافطظ.

الرصابئ

إذا ما توفرت آلليات التدقيق االستقاللية الكافية والتفويض الصريح الختبار فعالية الضوابط المؤسسية فيما يتعلق بإدارة 
مخاطر الفساد بقطاع الدفاع، فإنه من شأنها أن تساعد على ضمان تلبية قرارات الدفاع وميزانيته وعمليات الشراء التابعة له 
لالحتياجات اإلستراتيجية للكويت. ولكي ينجح البرلمان الكويتي في توفير التدقيق المستقل لقطاع الدفاع، ينبغي لحكومة 

الكويت أن تنظر في تعزيز استقاللية لجنة الشؤون الداخلية والدفاع واالمتناع عن إلغاء المطالب التشريعية.

إن طحارغات صطاع الثشاع غغر الفسالئ أو الاغ تظطعي سطى شساد تآدي إلى إعثار ضئغر لمعارد الثولئ، ولغج شصط لضعن عثا 
الصطاع ُغحضض أتث أضئر طةاقت ا�ظفاق التضعطغ. شاقجابظاءات الاغ غظص سطغعا الصاظعن بحأن طحارغات صطاع الثشاع، إلى 
جاظإ ضسش الصعاسث و/أو الاثصغص، صث تآدي إلى سمطغات حراء فجطتئ أو ذخائر دون المساعى بأجسار طئالس شغعا؛ طما غعثد 
جقطئ السسضرغغظ شغ الصاال. شمظ الدروري أن تاعاشص طحارغات صطاع الثشاع طع اقتاغاجات السسضرغئ، وتثدع لطرصابئ، 

وتاط طظ خقل طظاشسئ طفاعتئ صثر ا�طضان، وذلك دون تأبغر غغر ُطئرر طظ العجطاء أو العضقء.

المحارغات

ستستفيد وزارة الدفاع الكويتية من نشر اإلجراءات الرسمية التي تحدد متطلبات الشراء، وذلك بناًء على االحتياجات المحددة 
بوضوح باإلضافة إلى نشر الميزانية السنوية لقطاع الدفاع والتي تتضمن معلومات مفصلة عن النفقات، ويشمل ذلك عمليات 
الشراء والتصرف في األصول. كما يجدر بها أن تفكر في الحد من االستعانة بمصدر واحد لمشتريات قطاع الدفاع، إال في 
ظروف محددة بوضوح ومحدودة، وأن تضع إجراءات لضمان أن يكون اختيار الحكومة للموردين والمتعهدين الفرعيين قائًما 
على أساس النزاهة - على سبيل المثال، من خالل برامج رسمية وعلنية لمكافحة الفساد تلتزم بالحد األدنى للمعايير التي 

يحددها الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

إن المعظفغظ الثغظ غبصعن شغ المآجسئ الاغ غسمطعن بعا، ولثغعط شعط واضح لطاعصسات، غمبطعن ساطًق أجاجًغا شغ أداء 
الصعات المسطتئ وطآجسات الثشاع وافطظ. وتساسث أظزمئ الاعظغش والارصغات وافجعر الفسالئ شغ ضمان وجعد صعة تاسط 
بالفسالغئ والتماس والضفاءة. وسطى السضج، شإن اقشاصار إلى المساغغر وإجراءات تحشغض طعتثة ُترجغعا الصغادة وتظص 
سطغعا طثوظات صعاسث السطعك، صث غآدي إلى اجاظجاف ضفاءة السمطغات وغضعن باسًبا سطى إجاءة اجاثثام المظخإ السسضري 

لاتصغص طضاجإ خاخئ.

المعظفعن

الموظفين  وترقية  لتعيين  نظاًما  عنها  ينشأ  مكتوبة  رسمية  إجراءات  وضع  في  النظر  الكويتية  الدفاع  وزارة  على  يتعين 
العسكريين على جميع المستويات يتسم باالستقاللية والشفافية والموضوعية. يجب منع مسؤولي الدفاع من إدارة األعمال 
التجارية غير الُمصرح بها ألن هذا يشكل خطًرا كبيًرا على األداء الفعال للقوات المسلحة. كما يتعين على حكومة الكويت 

أن تعزز التحقيقات والمالحقة القضائية المتعلقة بالفساد داخل مؤسسات الدفاع، وإتاحة نتائج التحقيقات للجمهور.
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بطاقة أداء الدولة: الكويت
مخاطر حرجة 21 E النتيجة العامة للدولة

مفتاح الرموز نطاق الدرجات مخاطر الفساد
A 83 - 100 طظثفدئ جًثا
B 67 - 82 طظثفدئ
C 50 - 66 طاعجطئ
D 33 - 49 سالغئ
E 17 - 32 سالغئ جًثا
F 0 - 16 خطغرة

بيان المصطلحات
NEI - ق تاعشر طسطعطات ضاشغئ لطاعخض لظاغةئ المآحر.

NS - ق تعجث ظاغةئ لطمآحر بأي بطث.
NA - ق غظطئص.

منظمة الشفافية الدولية لقطاعي الدفاع واألمن
www.ti-defence.org/gdi
twitter.com/ti-defence

المخاطر السياسية E 31
Q19 اقرتئاذات بالةرغمئ المظزمئ A 88
Q18 المعارد الطئغسغئ B 67
Q5 اقتفاصغات الثولغئ (اقتفاصغئ افطمغئ لمضاشتئ الفساد) (طظزمئ الاساون اقصاخادي والاظمغئ) C 63
Q7 جغاجئ طضاشتئ الفساد C 63
Q2 لةظئ الثشاع C 50
Q12 حفاشغئ المغجاظغئ وتفخغطعا D 38
Q13 تثصغص المغجاظغئ D 38
Q6 الظصاش السام D 38
Q15 طثخعل صطاع الثشاع D 33
Q16 الاثصغص الثاخطغ E 31
Q1 اتثصغص السططئ الاحرغسغئ E 25
Q10 تصغغمات المثاذر E 25
Q11 تثطغط الحراء E 25
Q14 تعشر المغجاظغئ E 25
Q17 الاثصغص الثارجغ E 25
Q20 أظحطئ الحرذئ الماسطصئ بالةرائط المظزمئ E 25
Q3 طظاصحئ جغاجئ الثشاع E 19
Q4 طحارضئ طظزمات المةامع المثظغ E 17
Q8 وتثات افخقصغات واقطابال E 17
Q21 اقحراف سطى أجعجة المثابرات F 0
Q22 اقظاثابات شغ أجعجة المثابرات F 0
Q23 ضعابط الاخثي (اتفاصغئ الاةارة باقجطتئ) F

F
0

Q76 طةمعسات الدشط F 0
Q9 بصئ المعاذظعن شغ المآجسات NS

المخاطر المالية D 33
Q32 تثصغص المحارغع الاةارغئ الممطعضئ لطةغح A 100
Q29 ا�ظفاق خارج المغجاظغئ C 50
Q31 المطضغئ الظفسغئ C 50
Q33 المآجسات الثاخئ غغر الُمخرح لعا C 50
Q77 إظفاق صطاع الثشاع E 31
Q26 ا�ظفاق السري E 25
Q27 تص السططئ الاحرغسغئ شغ العخعل لطمسطعطات E 25
Q28 تثصغص الئرظاطب السري F 13
Q24 ضعابط الاخرف شغ افخعل F 8
Q25 تثصغص الاخرف شغ افخعل F 8
Q30 العخعل إلى المسطعطات F 0

المخاطر المتعلقة بفساد الموظفين E 20
Q40 ظزام الثشع B 83
Q38 سثد افشراد C 67
Q43 الرحعة لاةظإ الاةظغث C 67
Q48 الاثرغإ سطى طضاشتئ الفساد D 63
Q36 ا�بقغ سظ المثالفات E 50
Q46 طثوظئ صعاسث السطعك السسضري E 50
Q44 الرحعة لطاسغغظ شغ العظائش ذات افشدطغئ E 50
Q49 المقتصئ الصدائغئ لةرائط الفساد E 44
Q35 ا�جراءات الاأدغئغئ لفشراد F 42
Q47 طثوظئ صعاسث السطعك لطمثظغغظ F 42
Q34 اقلاجام السام بالظجاعئ F 38
Q41 المعضعسغئ شغ الاسغغظات F 17
Q37 العظائش سالغئ المثاذر F 8
Q39 طسثقت افجعر والئثقت F 8

Q42 المعضعسغئ شغ الارصغات F 0
Q45 المقتصئ الصدائغئ لةرائط الفساد F 0

F 0Q50 طثشعسات الاغسغر  

المخاطر العملياتية F 10
Q51 السصغثة السسضرغئ E 25
Q52 الاثرغإ السمطغاتغ E 25
Q53 الاثطغط المسئص F 0
Q54 الرصابئ سطى الفساد شغ السمطغات F 0
Q55 الدعابط شغ الاساصث F 0
Q56 الماسعثغظ السسضرغغظ بالصطاع الثاص NS

مخاطر المشتريات F 5
Q63 طاططئات الحراءات D 42
Q59 آلغات الرصابئ سطى المحارغات D 33
Q65 ضعابط لةظئ المظاصخات E 31
Q58 دورة المحارغات E 25
Q70 سصعد الاسعغخ E 25
Q64 المظاشسئ شغ سطمغات المحارغات F 13
Q67 طظح/تصثغط السصث F 13
Q57 الاحرغسات الثاخئ بالمحارغات F 0
Q60 المحارغات الاغ ُغتامض الضحش سظعا F 0
Q61 المحارغات الاغ تط الضحش سظعا شسطًغا F 0
Q62 اقلاجام بالمساغغر الاةارغئ F 0
Q66 ضعابط طضاشتئ الاعاذآ الاةاري F 0
Q68 آلغات تصثغط الحضاوى F 0
Q69 شرض السصعبات سطى المعرد F 0
Q71 الرصابئ سطى سصعد الاسعغخ F

F
F
F

0
Q72 طظاشسات سصعد الاسعغخ 0
Q73 العضقء والعجطاء 0
Q74 باصات الامعغض 0
Q75 الدشط السغاجغ شغ سطمغات المحارغات NS
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