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حعث لئظان بسخ الاشغغرات الرئغسغئ سطى طثار السظعات الماضغئ، الاغ ضاظئ الثاشع وراء تسجغج صطاع الثشاع لمةابعئ 
سثد طظ المثاذر. وضةجء طظ اقلاجاطات الاغ تط الاسعث بعا خقل المآتمر اقصاخادي لطاظمغئ طظ خقل ا�خقتات وطع 
الحرضات" (CEDRE) لسام 2018 الُمظسصث شغ بارغج، شصث احارط لمظح المساسثات المالغئ واقجابمارات لطئظان إجراء 
جطسطئ طظ ا�خقتات العادشئ إلى طضاشتئ الفساد والتعضمئ الرحغثة طما جغساعط بإجاسادة بصئ المسابمرغظ 
والتضعطئ، وصث تئظئ التضعطئ الطئظاظغئ السثغث طظ الاحرغسات الرئغسغئ لمضاشتئ الفساد؛ وطع ذلك، شسطى خطفغئ 
الةمعد السغاجغ الةطغ وطعجئ الشدإ طظ اظاحار الفساد، صث اظثلسئ اتاةاجات ضئرى شغ جمغع أظتاء لئظان شغ 
أضاعبر 2019 والاغ جاءت سطى إبرعا اجاصالئ رئغج العزراء؛ وصث سئر المعاذظعن الطئظاظغعن خقلعا سظ غدئعط طظ 

الطائفغئ السغاجغئ ورغئاعط شغ اتثاذ إجراءات وإخقتات ططمعجئ لمضاشتئ الفساد.

وسطى الظصغخ طظ ذلك، ضاظئ الصعات المسطتئ الطئظاظغئ (LAF) شغ طظأى سظ  الشدإ السام، بفدض المساعغات السالغئ 
الثشاع غعاجه  المتاةغظ. وطع ذلك شإن صطاع  الصعة ضث  التغادغئ وتةظإ اجاثثام  تئظغ  الظجاعئ والرغئئ شغ  طظ 
سظث  الفسالئ  والمساءلئ  المرصابئ  غغاب  ذلك  وغحمض  السمطغئ،  الممارجئ  خسغث  سطى  المثاذر  طظ  سالغئ  طساعغات 
المعاذظغظ الطئظاظغغظ طظ جعئ،  وآلغات تثصغص طساصطئ وواضتئ طظ جعئ أخرى، ذلك شدًق سظ الفةعات بغظ الصعاظغظ 

المسامثة شغ الساطغظ افخغرغظ وبغظ تظفغثعا.
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 تستمر قطاعات الدفاع في جميع أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا (MENA) في مواجهة الخطر الكبير المتمثل في 
الفساد. وفي الوقت نفسه، تستمر النزاعات المسلحة الطويلة األمد في سوريا وليبيا واليمن، بينما تستمر االحتجاجات 
العامة ضد الفساد والحكم اإلستبدادي  في عدٍد من البلدان - مما 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. تتسم المؤسسات العسكرية في المنطقة بأنها على درجة عالية من االستثناء الدفاعي ، ما يؤدي 
إلى غياب الشفافية التي تمنع الجهات الرقابية من التدقيق بشكل فعال في ميزانيات وسياسات الدفاع حينما اإلنفاق في 
قطاع الدفاع وواردات األسلحة ال يزاال يرتفعان. 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 يشكل آفة مركزية ومستمرة. إن االستمرار في التعامل مع قطاع الدفاع 
على أنه استثناء والتخلف عن تلبية توقعات المواطنين بالشفافية والمساءلة قد يزيد من انعدام ثقتهم،  مما يؤدي إلى 
لذلك فمن  الحكومية.  المسلحة غير  الجماعات  بها  التي تقوم  التجنيد  الدفاع، وتسهيل جهود  فقدان شرعية مؤسسات 
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 الوطني .

 ُتعد تونس إحدى الدول الرائدة إقليمًيا فيما يتعلق بإصالح الحوكمة؛ خاصًة في مجال اإلطار التشريعي الطموح والشامل. 
ومع ذلك؛ فال يزال قطاع الدفاع يشترك في أوجه التشابه مع دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى فيما يتعلق 

بالسرية المبالغ فيها والشفافية المحدودة وميزانية الدفاع المتزايدة.

 إن القوات المسلحة اللبنانية تستفيد من الدعم الشعبي الواسع النطاق في لبنان بفضل حياديتها الطائفية وممارساتها 
الجيدة، وقد أظهرت التزاًما باحترام اللوائح الدولية والوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد. ومع ذلك، فإن قطاع الدفاع في 
لبنان يتوافق مع الممارسات اإلقليمية فيما يتعلق بالوصول المحدود إلى المعلومات والسرية الكبيرة. وفي حين أن لبنان 
يتمتع بمنظومة قانونية متمكنة، ولكن التأخير في تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وقانون حماية كاشفي 

الفساد أدى إلى الحد من إمكانيات معالجة هذه الثغرات.

  1 - مما يعني أنه يعتبر قطاع الدفاع هو خارج سيادة القانون والتشريعات القائمة على أساس وضعه "االستثنائي". لذلك فإن قطاع الدفاع في 
األساس محصن ضد القانون بسبب هذا الوضع وهو ممنوح إعفاءات خاصة. 

الحرق افوجط وحمال إشرغصغا: طحاضض إصطغمغئ شغ ظجاعئ صطاع  الثشاع2
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المثاذر السغاجغئ
لقد نصَّ الدستور على الرقابة السياسية على الجيش: حيث تحدد السلطة التنفيذية، ممثلة في مجلس الوزراء 
السلطة  منح  يتم  ال  ذلك،  ومع  تنفيذها.   على  وتشرف  الدفاع  مؤسسات  سياسة  للدفاع،  األعلى  والمجلس 
التشريعية سلطة الرقابة على سياسة مؤسسات الدفاع، وذلك مع غياب التدقيق البرلماني للشؤون الدفاعية، 

بغض النظر عن الموافقة على ميزانية الدولة.
 وعلى الرغم من مخاطر األمن القومي الواضحة، فإنه ال يوجد في لبنان سياسة دفاع وإستراتيجية أمنية حديثة 
توجه القرارات ذات الصلة، على الرغم من دعوات بعض المسؤولين لوضعها (بما في ذلك الرئيس). أما فيما 
يتعلق بالرقابة على مكافحة الفساد، فليس لدى لبنان إستراتيجية رسمية لمكافحة الفساد، ولم تتأسس الهيئة  

الوطنية لمكافحة الفساد التي ينص عليها القانون.

المثاذر المالغئ 
2017، وُتناقش  تمكنت الحكومة بعد سنوات من الخالفات السياسية، من اعتماد ميزانيات سنوية منذ عام 
ميزانية الدفاع وُتنشر في سياق هذه الميزانية؛ إال أن اإلنفاق العسكري ال يزال يتم خارج الميزانية نتيجة لنقص 
الموارد في ميزانية الدفاع، والتي تكرس بشكل أساسي لمرتبات العاملين. يتمثل المصدر الرئيسي لمعدات 
القوات المسلحة اللبنانية وتمويله في المساعدة العسكرية العامة من الحلفاء األجانب الذين يدعمون ويجهزون 
ويدربون الكوادر العسكرية؛ وتخضع المساعدة العسكرية لضوابط صارمة وتطبيق رصد المستخدم النهائي 

من قبل الحلفاء.
ال يتم الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة، على الرغم من عدم استثناء قطاع الدفاع من قانون 
الحق في الوصول إلى المعلومات المعمول به منذ عام 2017. حيث يشمل القانون جميع القطاعات العامة. ومع 

ذلك، فقد كان التنفيذ ضعيًفا في جميع القطاعات، لعدم إعداد المرسوم التطبيقي.

طثاذر شساد المعظفغظ 
داخلية  تدابير  اتخذت  وقد  فساًدا،  األقل  الحكومية  المؤسسة  باعتبارها  اللبنانية  المسلحة  القوات  إلى  ُينظر 
لتعزيز الشفافية والنزاهة. وُتعد الرشوة والفساد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العدالة العسكرية، 
كما أن القوات المسلحة واضحة بشأن أن العقوبات ُتطبق على المخالفين، بما في ذلك االصرف المشين من 

الخدمة.
في عام 2018، تبنى لبنان قانون حماية كاشفي الفساد الُمطبق على جميع موظفي اإلدارة العامة؛ لم يتم 
تنفيذ القانون في جميع القطاعات، بما في ذلك الدفاع، بسبب غياب المرسوم التطبيقي . ال يوجد دليل على 
وجود جنود وهميين، كما تتوفر معدالت األجور والبدالت المدنية والعسكرية على اإلنترنت؛ كما ُتدفع المرتبات 

في الوقت المحدد ولكنها تظل مرتبطة بسلسلة القيادة.

المثاذر السمطغاتغئ 
يمثل مشكلًة  الفساد  أن  اللبنانية  المسلحة  القوات  وتدرك  لبنان.  المخاطر في  أعلى مجاالت  العمليات  تمثل 
إستراتيجية وُتذكر موظفيها بالقوانين واللوائح القائمة، ولكنها ال تمتلك نهًجا واضًحا لمكافحة الفساد. وقد 
ُعقدت دورات تدريبية لمكافحة الفساد كجزء من الدورات التدريبية األوسع نطاًقا، ومع ذلك فإن هذه الدورات 
متقطعة وليست متأصلة في المناهج التدريبية. ال تقوم القوات المسلحة اللبنانية بعمليات عسكرية منتظمة، 
ذلك  الفساد،  الرقابة على  لتولي  بموظفين مدربين  أنها تستعين  دليل على  يوجد  بذلك، فال  تقوم  وعندما 
فضًال عن عدم امتالكها لمبادئ توجيهية للرصد والتقييم. كما ال توجد قوانين أو سياسات معمول بها لتحكم 

الشركات العسكرية الخاصة الُمَتعاقد معها.

طثاذر المحارغات 
يعفي القانون القوات المسلحة اللبنانية من اللجوء إلى القيام بالمناقصة العامة للسلع والخدمات التي تزيد 
قيمتها عن 535 دوالًرا أمريكًيا، حيث تخضع إلجراءات شراء خاصة. باإلضافة إلى ذلك، ال يوجد تشريع واضح 
فيما يتعلق بمخاطر الفساد في عقود الدفاع واألمن، ويقتصر الحصول على عقود المشتريات العسكرية على 
لإلدارة  العامة  المديرية  وتتولى  المنافسة.  من  َيُحد  الذي  األمر  البورصة؛  في  والُمدرجة  الُمسجلة  الشركات 
اإلشراف على المشتريات؛ وهي هيئة غير مستقلة ألنها تمثل جزًءا من القوات المسلحة اللبنانية، ولكن يبدو 
بوضوح أنها تتعامل بجدية مع سوء السلوك؛ كما أن هناك إشراًفا إضافًيا كجزء من الدعم العسكري األجنبي. 
ال  سياسي  تأثير  وجود  ورغم  التواطؤ،  تحظر  محددة  قوانين  وجود  عدم  ظل  في  فإنه  ذلك،  إلى  باإلضافة 
مبرر له على مجال المشتريات العامة في لبنان، فإن القواعد واإلجراءات تطبق بحزم داخل القوات المسلحة 

اللبنانية.
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التركيز الموضوعي
غصثم الصسط الاالغ طظاصحًئ لطاتثغات الرئغسغئ افربسئ الاغ تعاجه لئظان، وغصارح طةاقت ا�خقح الممضظئ، 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 إظسثام 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

 بينما تعترف الحكومة بأن بعض المعلومات ال يمكن مشاركتها بسبب مخاوف تتعلق باألمن القومي، إال أنه يجب عليها أيًضا 
أن تحدد المعايير والمبادئ التوجيهية المناسبة لتصنيف المعلومات، بما في ذلك معلومات الدفاع واألمن، وإتاحة هذه المبادئ 

التوجيهية للجمهور.

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 المئرر 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

 وستستفيد القوات المسلحة اللبنانية من اإلشراف المدني المتسق والمختص للمؤسسة، لتكملة مهمة اتخاذ القرار في مجال 
الدفاع واألمن للسلطة التنفيذية. على سبيل المثال، ينبغي إشراك الجهات المدنية في تبني سياسة الدفاع الوطني والرقابة 

والتدقيق على موارد القوات المسلحة اللبنانية، لضمان توافقها مع أولويات جميع المواطنين اللبنانيين.

ظزًرا إلى أن السثغث طظ السمطغات السسضرغئ، المتطغئ والثولغئ، تتثث شغ دول عحئ ودول (شغ طرتطئ طا بسث الخراع) 
تغث صث تضعن الممارجات الفاجثة واجسئ اقظاحار، شإظه غاسغظ سطى المثططغظ والصادة أن غاساططعا طع الثطر الثي 
صث غحضطه الفساد. تغث أن الفساد شغ السمطغات ُغعثر المعارد وغمّضظ الحئضات ا�جراطغئ وغساعط شغ اظثقع الخراع 
واظسثام افطظ. وبالمبض، شإن إدخال المعام -الاغ تأتغ بمعارد طالغئ وغمضظ أن تعشر دسًما جغاجًغا لطةعات المسظغئ 
المتطغئ- غمضظ أن غآدي إلى تفاصط طثاذر الفساد بصثر طا غمضظ أن َغُتث طظعا. غمضظ لطسصائث السسضرغئ والاثرغإ 

طا صئض الظحر والرخث شغ المغثان أن تساسث جمغسعا شغ إسثاد الصعات لمعاجعئ عثه المثاذر.

السمطغات 

وتتلقى القوات المسلحة اللبنانية تدريبات منتظمة على يد الحلفاء الدوليين وكذلك على الصعيد الداخلي. وعلى الرغم من أن 
بعض من هذه التدريبات متعلقة بالفساد، فإن الكثير من الدورات المتعلقة بمكافحة الفساد كانت تقام بطريقة غير منتظمة. 
كما ستستفيد القوات المسلحة من إدراج مكافحة الفساد ضمن إجراءات التجنيد بالقوات المسلحة والمنهج الدراسي المنتظم 

للتأكد من أن الموظفين يدركون جيًدا مخاطر الفساد في عملياتهم، وعواقب السلوك الفاسد.

إن جظ الصعاظغظ الظاجتئ، وتاى المماازة غمضظ أن غآبر سطى الضبغر طظ الاشغغرات. ولضظ تظفغثعا ُغسث افطر التاجط شغ 
تتصغص الظاائب سطى جمغع طساعغات التضعطئ، وطع ذلك شإظعا ق تجال تمبض ظصطئ إخفاق ضئغرة شغ جععد ا�خقح. 
غمبض الاظفغث إجراًء غاسطص باقلاجام السغاجغ والثئرة وتعاشر المعارد، وق غصاخر شصط سطى السغاجات والممارجات، 
ولضظ غحمض أغًدا الثطط والارتغئات المآجسغئ المساصرة. ووجعد شةعة بغظ جعدة ا�ذار الصاظعظغ وشسالغئ الاظفغث 

لاحمض جمغع طةاقت المثاذر، طا غآبر سطى العزارات والةغعش سطى صثم المساواة

الفةعة الاظفغثغئ

إن قطاع الدفاع اللبناني مدعوم بتشريعات قوية، خاصة تلك التي تم تبنيها على مدار العامين الماضيين. ومع ذلك، يجب 
سد فجوات التنفيذ. فعلى وجه الخصوص، ينبغي للحكومة أن تمنح األولوية إلنشاء الهيئة  الوطنية لمكافحة الفساد لتمكين 

التنفيذ الكامل لحماية كاشفي الفساد ومنح إمكانية الوصول إلى تشريعات المعلومات.
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COUNTRY SCORECARD: لبنان
Overall Country Score E 30 Very High Risk

Legend 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

Key
NEI - ق تاعشر طسطعطات ضاشغئ لطاعخض لظاغةئ المآحر.
NS - ق تعجث ظاغةئ لطمآحر بأي بطث.
NA - ق غظطئص.

Transparency International Defence & Security
www.ti-defence.org/gdi
twitter.com/ti-defence

المخاطر السياسية D 40
Q23 ضعابط الاخثي (اتفاصغئ الاةارة باقجطتئ)  A 100
Q19 B اقرتئاذات بالةرغمئ المظزمئ 75
Q18 المعارد الطئغسغئ B 67
Q12 حفاشغئ المغجاظغئ وتفخغطعا C 63
Q5 اقتفاصغات الثولغئ (اقتفاصغئ افطمغئ لمضاشتئ الفساد) (طظزمئ الاساون اقصاخادي والاظمغئ) C 63
Q14 تعشر المغجاظغئ C 58
Q4 طحارضئ طظزمات المةامع المثظغ C 58
Q16 الاثصغص الثاخطغ C 50
Q20 أظحطئ الحرذئ الماسطصئ بالةرائط المظزمئ C 50
Q22 اقظاثابات شغ أجعجة المثابرات C 50
Q7 جغاجئ طضاشتئ الفساد C 50
Q8 وتثات افخقصغات واقطابال D 42
Q6 الظصاش السام D 38
Q11 تثطغط الحراء D 33
Q17 الاثصغص الثارجغ E 31
Q13 تثصغص المغجاظغئ E 25
Q15 طثخعل صطاع الثشاع E 25
Q2 لةظئ الثشاع E 20
Q1 اتثصغص السططئ الاحرغسغئ E 17
Q10 تصغغمات المثاذر F 0
Q21 اقحراف سطى أجعجة المثابرات F 0
Q3 طظاصحئ جغاجئ الثشاع F 0
Q76 طةمعسات الدشط F 0
Q9 بصئ المعاذظعن شغ المآجسات NS

المخاطر المالية E 26
Q26 ا�ظفاق السري A 100
Q31 المطضغئ الظفسغئ C 50
Q33 المآجسات الثاخئ غغر الُمخرح لعا C 50
Q27 تص السططئ الاحرغسغئ شغ العخعل لطمسطعطات E 25
Q30 العخعل إلى المسطعطات E 25
Q32 تثصغص المحارغع الاةارغئ الممطعضئ لطةغح E 25
Q77 إظفاق صطاع الثشاع F 13
Q24 ضعابط الاخرف شغ افخعل F 0
Q25 تثصغص الاخرف شغ افخعل F 0
Q28 تثصغص الئرظاطب السري F 0
Q29 ا�ظفاق خارج المغجاظغئ F 0

المخاطر المتعلقة بفساد الموظفين C 52
Q39 طسثقت افجعر والئثقت A 100
Q40 ظزام الثشع A 92
Q44 الرحعة لطاسغغظ شغ العظائش ذات افشدطغئ B 75
Q49 المقتصئ الصدائغئ لةرائط الفساد B 67
Q50 طثشعسات الاغسغر B 67
Q34 اقلاجام السام بالظجاعئ C 50
Q35 ا�جراءات الاأدغئغئ لفشراد C 50
Q42 المعضعسغئ شغ الارصغات C 50
Q45 تسطسض الصغادة والمثشعسات C 50
Q46 طثوظئ صعاسث السطعك السسضري C 50
Q48 الاثرغإ سطى طضاشتئ الفساد D 42
Q36 ا�بقغ سظ المثالفات D 33
Q37 العظائش سالغئ المثاذر D 33
Q38 سثد افشراد D 33

Q41 المعضعسغئ شغ الاسغغظات D 33
Q47 طثوظئ صعاسث السطعك لطمثظغغظ F 0
Q43 الرحعة لاةظإ الاةظغث NA

المخاطر العملياتية F 10
Q51 E السصغثة السسضرغئ 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 E 23
Q63 طاططئات الحراء B 75
Q62 اقلاجام بالمساغغر الاةارغئ C 50
Q58 دورة المحارغات D 42
Q60 المحارغات الاغ ُغتامض الضحش سظعا D 38
Q65 ضعابط لةظئ المظاصخات D 38
Q69 شرض السصعبات سطى المعرد D 33
Q59 آلغات الرصابئ سطى المحارغات E 25
Q74 باصات الامعغض E 25
Q66 ضعابط طضاشتئ الاعاذآ الاةاري E 17
Q67 طظح/تصثغط السصث F 6
Q57 الاحرغسات الثاخئ بالمحارغات F 0
Q61 المحارغات الاغ تط الضحش سظعا شسطًغا F 0
Q70 سصعد الاسعغخ F 0
Q71 الرصابئ سطى سصعد الاسعغخ F 0
Q72 طظاشسات سصعد الاسعغخ F 0
Q75 الدشط السغاجغ شغ سطمغات المحارغات NS
Q64 المظاشسئ المفاعتئ شغ طصابض المخثر العاتث NEI
Q68 آلغات تصثغط الحضاوى NEI
Q73 العضقء والعجطاء NEI
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