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تعاجه افردن طثاذر شساد ترجئ شغ صطاع الثشاع. غتزى صطاع الثشاع شغ افردن بمساعى ساٍل طظ السرغئ وطساعغات 
طظثفدئ طظ الرصابئ، وغظثرج ذلك إلى تث ضئغر تتئ ُطسمى افطظ الصعطغ. وطع ذلك، شإن عثه المساعغات المتثودة 
طظ الحفاشغئ تعثد باسرغخ صطاع الثشاع افردظغ لمثاذر شساد ترجئ شدًق سظ طثاذر تجاغث الحضعى  الساطئ طظ 
صطاع الثشاع، طا صث غآدي إلى طجغث طظ الاةظغث طظ صئض الةماسات المسطتئ غغر التضعطغئ. وبالظزر إلى المساعى 
السالغ والماجاغث طظ الاعثغثات ا�صطغمغئ والثولغئ لفطظ الصعطغ افردظغ، وطساعغات الاةظغث المرتفسئ بالفسض طظ صئض 

الةماسات المسطتئ، شق غمضظ لطممطضئ أن ُتئصغ سطى عثه المساعغات السالغئ طظ السرغئ.    
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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 المواطنين، 
ويؤدي إلى فقدان شرعية مؤسسات الدفاع، وتسهيل جهود التجنيد التي تقوم بها الجماعات المسلحة غير الحكومية. 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.

تواجه األردن مخاطر فساد حرجة في قطاع الدفاع، في الوقت الذي تواجه فيه البالد مخاوف متزايدة فيما يتعلق باألمن 
القومي. وقد شهدت األردن على وجه الخصوص زيادة في الدعم للمجموعات الخارجة عن الدولة مثل ما ُيسمى بتنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق والشام، كما واجهت العديد من الهجمات اإلرهابية من مؤيدي اإليديولوجيات المتطرفة داخل 
أراضيها. باإلضافة إلى ذلك، تزايدت الشكوى العامة ضد فساد الحكومة، ما أثار احتجاجات واسعة النطاق ودعوات إلصالح 

الحكومة.

طظزمئ الحفاشغئ الثولغئ لصطاسغ الثشاع وافطظ 2

الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
الصداغا ا�صطغمغئ الماسطصئ بالظجاعئ شغ صطاع الثشاع
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المثاذر السغاجغئ
ال يزال لدى المواطنين األردنيين مستوى عاٍل من الثقة في قواتهم المسلحة. ولكن من وجهة النظر السياسية، 
هناك رقابة وشفافية محدودة بقطاع الدفاع، حيث يترك البرلمان والشعب قطاع الدفاع تحت سيطرة الملك 
منفرًدا. وفي حين يتم نشر ميزانية الدفاع الرسمية، فإن بنود اإلنفاق الرئيسية ال يتم ذكرها، كما أن البرلمان 
ال يمارس سوى مستوى محدود من الرقابة على قطاع الدفاع: فال توجد لجان تقوم بمحاسبة قوات الدفاع على 
وجه التحديد، كما أنها ال تخضع للنقاش. كما يجب أن تخضع المصالح المالية والتجارية لمؤسسات الدفاع إلى 
مستويات أعلى من الرقابة والشفافية، على سبيل المثال من خالل إنشاء لجنة برلمانية معنية بقطاع الدفاع.

المثاذر المالغئ 
لرقابة مالية محدودة، ويرجع  األردني  الدفاع  األردن. حيث يخضع قطاع  المخاطر في  أعلى مجاالت  ُتعد من 
ذلك بشكل كبير إلى غياب هيئات الرقابة والتدقيق البرلمانية المتخصصة. وفي الواقع، ال يوجد دليل على أن 
ديوان المحاسبة قد أجرى تدقيًقا لقطاع الدفاع في السنوات الثالث الماضية، أو أن أي لجنة في البرلمان لديها 
السلطة لتدقيق ميزانيات الدفاع. كما أن هناك أدلة قوية على مشاركة موظفي قطاع الدفاع في مؤسسات 
خاصة متعلقة بمجال الدفاع، ذلك فضًال عن مزاعم الفساد. ال تحظر األردن الشركات المملوكة ألفراد الجيش، 
وهناك العديد من أفراد العائلة المالكة يمتلكون أو يرأسون شركات خاصة كبيرة للخدمات العسكرية في البالد.

طثاذر شساد المعظفغظ 
ُيعد الموظفون من أقل المجاالت عرضة لمخاطر الفساد في األردن. وقد أعربت البالد علًنا عن التزامها بمكافحة 
الفساد، واعتمدت تشريعات بشأن اإلبالغ عن المخالفات واإلبالغ عن الفساد، كما أن لديها قواعد صارمة فيما 
يتعلق بالرشوة والفساد - يأتي ذلك كله إلى جانب تمسكها باالتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقية األمم المتحدة 
لمكافحة الفساد. وفي حين أن أنظمة دفع األجور الخاصة بالموظفين تتسم بالوضوح، فإن نظام التعيينات يفتقر 
إلى الشفافية، وال توجد معلومات متاحة حول دورات تدريبية منظمة لمكافحة الفساد، أو تنفيذ لسياسات فيما 
يتعلق بمكافحة الرشوة، أو الترقيات، أو وجود مدونة لقواعد سلوك الموظفين المدنيين داخل قطاع الدفاع. 

وهذه العناصر بطبيعتها ُتضعف من تشكيل ثقافة مكافحة الفساد بين صفوف الموظفين.

المثاذر السمطغاتغئ 
ُتعد العمليات من بين مجاالت المخاطر الحرجة في األردن. ال يتعامل قطاع الدفاع األردني مع الفساد باعتباره 
المسلحة األردنية  القوات  العمليات، وال ترسل  أو في تخطيط  العسكرية  المنهجية  مسألة إستراتيجية ضمن 
موظفي مراقبة بصفة منتظمة لتقييم المهمات أو للرقابة على الفساد. إن عدم التعامل مع الفساد باعتباره 
جريمة عسكرية، وعدم وجود تدقيق خارجي لتحديد القضايا المتعلقة بالفساد والتعامل معها، يدل على وضع 
استثنائي آخر لقطاع الدفاع. في الواقع، نجد أن األردن قد تبنت عدًدا من أدوات مكافحة الفساد في السنوات 

األخيرة، ذلك فضًال عن تطبيقها لالتفاقيات الدولية؛ إال أن قطاع الدفاع يظل مستثنى من ذلك التطبيق.

طثاذر المحارغات 
على الرغم من األدلة على الجهود المبذولة لجعل بعض جوانب المشتريات الحكومية علنية، فإنه ال يبدو أن 
الحكومة تكشف عن معلومات شاملة فيما يتعلق بمشتريات قطاع الدفاع. وفي حين أن األردن لديها إطار قانوني 
يتناول مشتريات قطاع الدفاع واألمن القومي، فإنه ال يتناول مخاطر الفساد، كما أظهر التقييم عدم وجود رقابة 
على المشتريات. فال تحظر قوانين المشتريات في األردن االستعانة بالوسطاء أو الوكالء، كما تسمح باالستعانة 
"باستشاريين" أو "خبراء" دون اشتراط مؤهالت أو فرض قيود واضحة على االستعانة بهم؛ ومع ذلك، قد يؤدي 
 ، انتشار الوسطاء إلى إبرام عقود مشتريات دون اعتبار لالحتياجات اإلستراتيجية والعسكرية، ما يؤدي، من ثمَّ

إلى تقويض فعالية المشتريات الموردة.
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التركيز الموضوعي
غصثم الصسط الاالغ طظاصحًئ لطاتثغات المعمئ الاغ تعاجه افردن، وغصارح طةاقت ا�خقح الممضظئ، بظاًء سطى ظاائب 

المآحر التضعطغ لطظجاعئ شغ صطاع الثشاع.

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

كما يتعين على الحكومة األردنية أن تنظر في إنشاء لجنة برلمانية ذات إشراف واضح على قطاع الدفاع لمنع التأثير غير 
الُمبرر على قوات الدفاع وضمان اتخاذ القرارات وإدارة الموارد بما يتوافق مع أولويات األمن القومي األردني. وهذا من شأنه 
أن يساعد في تعزيز فعالية القوات المسلحة، وذلك من خالل ضمان اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بها وفًقا ألولويات األمن 

القومي واالحتياجات اإلستراتيجية.

ُتسث ا�دارة السطغمئ لفخعل، طع وجعد أظزمئ طتاجئغئ شسالئ شغ العصئ المظاجإ، أتث أصعى ا�لغات لطتفاظ سطى 
الظجاعئ المآجسغئ. وذلك غسامث اساماًدا ضئغًرا سطى تعشر المسطعطات �جراء الاثصغص الضاشغ. شا�دارة المالغئ تربط 
بغظ المعارد المااتئ والسمطغات السسضرغئ وأعثاف السغاجئ العذظغئ سئر طثاطش الظزط والمآجسات. ضما أظعا تدمظ 

اجاثثام الثخض سطى ظتع طظاجإ وطساثام، وتاغح إجراء سمطغات تثصغص لطضحش سظ جعء ا�دارة وجعء الاخرف.

المغجاظغئ والحآون المالغئ

وُتشير األدلة إلى حقيقة أنه بدًال من أن تعمل اللجان المالية في األردن على تدقيق ميزانية الدفاع، فإنها توافق على جميع 
أوجه اإلنفاق وتدعم زيادة نفقات الدفاع دون اإلشراف على ضرورة ذلك. لذا ينبغي للحكومة األردنية التركيز على تعزيز دور 
ديوان المحاسبة والسماح باإلشراف المالي على قطاع الدفاع، لضمان اتخاذ جميع القرارات المالية وفًقا للضرورة العسكرية 

ومواءمتها لسياسات وأهداف األمن القومي.

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

يتعين على الحكومة أن تعزز السياسات واإلجراءات المتعلقة بالمشتريات، وأن تضمن اإلشراف والتنظيم الكافيين لقرارات 
المشتريات. وهذا من شأنه أن يضمن إجراء عمليات المشتريات وفًقا لمصالح األمن القومي األردني، وعدم خضوعها لتأثير 

خارجي غير ُمبرر. كما سيضمن أن تتوافق المشتريات مع االحتياجات اإلستراتيجية لألردن.

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

الزاوية لضمان ثقة المواطنين على المدى الطويل. لذا ينبغي للحكومة األردنية أن تنظر في إتاحة  تمثل الشفافية حجر 
المعلومات األساسية لهم فيما يتعلق بقواعد الحوكمة للقوات المسلحة، وذلك ضمن حدود التزامات األمن القومي، وكذلك 
تعزيز التعاون الناشئ مع أعضاء المجتمع المدني األردني، إلتاحة الفرصة إلجراء حوار فعال بين أعضاء الحكومة المدنيين 

والمواطنين األردنيين.
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بطاقة أداء الدولة: األردن
مخاطر حرجة 14 F 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 17
Q12 حفاشغئ المغجاظغئ وتفخغطعا B 75
Q5 اقتفاصغات الثولغئ (اقتفاصغئ افطمغئ لمضاشتئ الفساد) (طظزمئ الاساون اقصاخادي والاظمغئ) B 75
Q8 وتثات افخقصغات واقطابال D 42
Q1 اتثصغص السططئ الاحرغسغئ E 25
Q14 تعشر المغجاظغئ E 25
Q19 اقرتئاذات بالةرغمئ المظزمئ E 25
Q22 اقظاثابات شغ أجعجة المثابرات E 25
Q6 الظصاش السام E 25
Q18 المعارد الطئغسغئ E 20
Q16 الاثصغص الثاخطغ E 17
Q4 طحارضئ طظزمات المةامع المثظغ E 17
Q3 طظاصحئ جغاجئ الثشاع F 8
Q10 تصغغمات المثاط F 0
Q11 تثطغط الحراء F 0
Q13 تثصغص المغجاظغئ F 0
Q15 طثخعل صطاع الثشاع F 0
Q17 الاثصغص الثارجغ F 0
Q2 لةظئ الثشاع F 0
Q20 أظحطئ الحرذئ الماسطصئ بالةرائط المظزمئ F 0
Q21 اقحراف سطى أجعجة المثابرات F 0
Q23 ضعابط الاخثي (اتفاصغئ الاةارة باقجطتئ) F 0
Q76 طةمعسات الدشط F 0
Q9 بصئ المعاذظعن شغ المآجسات F NS
Q7 جغاجئ طضاشتئ الفساد NE

المخاطر المالية F 2
Q31 المطضغئ الظفسغئ E 25
Q24 ضعابط الاخرف شغ افخعل F 0
Q25 تثصغص الاخرف شغ افخعل F 0
Q26 ا�ظفاق السري F 0
Q27 تص السططئ الاحرغسغئ شغ العخعل لطمسطعطات F 0
Q28 تثصغص الئرظاطب السري F 0
Q29 ا�ظفاق خارج المغجاظغئ F 0
Q30 العخعل إلى المسطعطات F 0
Q32 تثصغص المحارغع الاةارغئ الممطعضئ لطةغح F 0
Q33 المآجسات الثاخئ غغر الُمخرح لعا F 0
Q77 إظفاق صطاع الثشاع F 0

المخاطر المتعلقة بفساد الموظفين D 39
Q44 الرحعة لطاسغغظ شغ العظائش ذات افشدطغئ A 83
Q40 ظزام الثشع B 67
Q50 طثشعسات الاغسغر B 67
Q35 ا�جراءات الاأدغئغئ لفشراد C 63
Q38 سثد افشراد C 50
Q42 المعضعسغئ شغ الارصغات C 50
Q45 تسطسض الصغادة والمثشعسات C 50
Q47 طثوظئ صعاسث السطعك لطمثظغغظ D 44
Q34 اقلاجام السام بالظجاعئ D 42
Q46 طثوظئ صعاسث السطعك السسضري D 42
Q39 طسثقت افجعر والئثقت D 38
Q36 ا�بقغ سظ المثالفات E 17
Q48 الاثرغإ سطى طضاشتئ الفساد F 8
Q41 المعضعسغئ شغ الاسغغظات F 8

Q37 العظائش سالغئ المثاذر F 0
Q49 المقتصئ الصدائغئ لةرائط الفساد F 0
Q43 الرحعة لاةظإ الاةظغث NA

المخاطر العملياتية F 5
Q52 الاثرغإ السمطغاتغ E 25
Q51 السصغثة السسضرغئ F 0
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
Q58 دورة المحارغات E 75
Q67 طظح/تصثغط السصث E 50
Q70 سصعد الاسعغخ E 42
Q60 المحارغات الاغ ُغتامض الضحش سظعا F 38
Q57 الاحرغسات الثاخئ بالمحارغات F 38
Q59 آلغات الرصابئ سطى المحارغات F 33
Q61 المحارغات الاغ تط الضحش سظعا شسطًغا F 25
Q62 اقلاجام بالمساغغر الاةارغئ F 25
Q63 طاططئات الحراءات F 17
Q64 المظاشسئ شغ سطمغات المحارغات F 6
Q65 ضعابط لةظئ المظاصخات 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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