
 

 شفافية قطاع الدفاع وموقع توازن اإللكتروني

 �﮵﮲�﮶�ان �﮴ورو�﮴﮲�و

 

  أل﮵�سدار ه﮵�كسون  — الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى
﮲

 صورة مں

 ﮲حالل ﮳�﮵�ا�﮲ات و�﮴حل﮵�الت ُم﮲�﮴�ِظمة حول
﮲

 حوكمة ﮴�طاع الد﮲�اع مں
﮲

 ﮵�عمل مو﮴�ع  توازن  إاللك﮴�رو�﮵﮲ى على �﮴حس﮵�ں
 العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة العر﮳�﮵�ة.

 أ�﮶ار ع﮴�د اال﮲صطرا﮳�ات ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة الذي ﮳�دأ مع  ا�﮴﮲�﮲�ا﮲صات عام 2010 أسٔ�لة ُمهّمة حول الحوكمة
، 
﮲

 وه﮵�لك﮵�ات الُسلطة وسوء ٕادارة أالزمات ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة. ﮲�﮴�د أدت اال�﮴﮲�﮲�ا﮲صات ال﮶سع﮳�﮵�ة ﮲�﮵ى  مصر  وال﮳�حر﮵�ں
 ، وأزمات الحكم ﮲�﮵ى  ل﮳�﮲�ان  والعراق ، والم﮶ساركة العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى مهام

﮲
 والحروب االٔهل﮵�ة ﮲�﮵ى  ل﮵�﮳�﮵�ا  وسور﮵�ا  وال﮵�مں

 ﮲ص﮳�ط ال﮲�ظام العام ﮲�﮵ى  ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء الم﮲�ط﮴�ة ، وال﮴�هد﮵�د المس﮴�مر لل﮳حماعات المسلحة الم﮴�﮶سددة ٕالى �﮴سل﮵�ط
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 ال﮳حهات المد�﮵﮲�ة والعسكر﮵�ة، و�﮲﮴ع﮵�ّر الع﮴�ود
﮲

 ال﮲صوء على أو﮳حه ال﮴�صور ﮲�﮵ى ه﮵�لك﮵�ات الحوكمة، والعال﮴�ات ﮳�﮵�ں
 اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة.

 ﮵�﮴�عامل الُمحّللون وص﮲�ّاع ال﮴�رار مع هذه ال﮴�﮲صا﮵�ا ﮳�﮶سلك م﮲ح﮴�لف. ﮵�﮴�وم مو﮴�ع  توازن  إاللك﮴�رو�﮵﮲ى ﮳�﮳�حث
 . ﮲�هو

﮲
  حوكمة ﮴�طاع االٔمں

﮲
 العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة العر﮳�﮵�ة ﮲�﮵ى محاولة ل﮴�﮴�د﮵�م المعلومات حول و�﮴حس﮵�ں

 ﮲حالل �﮴و﮲�﮵�ر ُمؤ﮶سرات كّم﮵�ة للك﮲�اءة ﮲�﮵ى العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة،
﮲

 ﮵�و﮲صح مسارات �﮴د﮲حالت الس﮵�اسات مں
 و�﮴و﮲�﮵�ر المعر﮲�ة ل﮴�صم﮵�م س﮵�اسات ﮴�ا�ٔمة على ال﮳�﮵�ا�﮲ات. كما أ�﮲ه ﮵�﮴�﮳حاوز م﮳حرد �﮴حد﮵�د ال﮴�حد﮵�ات والصعو﮳�ات،
 لصا�﮲ع﮵ى ال﮴�رار ال﮳�﮲�اء على الممارسات والس﮵�اسات ذات الك﮲�اءة ال﮴�ا�ٔمة

﮲
 ٕالى ٕا﮳�راز مسارات ال﮴�ٔ��﮵﮶�ر ح﮵�ث ﮵�مكں

 ا�﮲﮴حاذ ﮴�رارات
﮲

 ال﮳حهات ال﮲�اعلة مں
﮲

 المعر﮲�ة ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�ّدمها مو﮴�ع  توازن  إاللك﮴�رو�﮵﮲ى س﮴�مّكں
ّ

 ﮴�﮳�ل. ٕان
﮲

 مں
 والعوامل اال﮴�﮴�صاد﮵�ة واال﮳ح﮴�ماع﮵�ة ذات

﮲
 مس﮴�﮲�﮵�رة �﮴ؤ�﮶ر على االس﮴�﮴�رار المؤسسا�﮵﮴ى والد﮲�اع الوط﮲�﮵ى و﮳�﮲�اء الوطں

 الصلة.

 شفافية قطاع الدفاع

 ﮵�عمل مو﮴�ع  توازن  �﮲حو ٕا﮵�﮳حاد حوكمة ﮶س﮲�ا﮲�ة و﮲حا﮲صعة للمساءلة ل﮴�طاعات الد﮲�اع ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة، وٕا﮲ص﮲�اء

﮲
 المع﮲�﮵�﮵�ں

﮲
ز الحوار ﮲ع﮵�ر العدا�﮵ٔى ﮳�﮵�ں  الطا﮳�ع االح﮴�را﮲�﮵ى وال﮴�حد﮵�﮶�﮵ى على ال﮴�ّوات المسّلحة العر﮳�﮵�ة. ﮲�هو ﮵�ع﮲رّ

. كما
﮲

 و�﮴ح﮴�﮵�ق �﮴﮲�ا�ٔح� م﮲�﮵�دة للطر﮲�﮵�ں
﮲

، وهو أمر أساس﮵ى ل﮴�﮲ع﮵�﮵�ر الموا﮴�ف على � ال﮳حا�﮳﮲�﮵�ں
﮲

 والعسكر﮵�﮵�ں
﮲

 المد�﮵﮲�﮵�ں
 م﮲�ظمات الم﮳ح﮴�مع المد�﮵﮲ى والمؤسسات

﮲
 أ�﮲ه ﮵�﮶س﮳حع ال﮲ح﮳�رة والم﮶ساركة المد�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى ﮶سؤون الد﮲�اع — ﮳�﮵�ں

 ال﮳�ح﮶�﮵�ة وال﮳�رلما�﮲ات و﮲�روع ال﮲حدمة المد�﮵﮲�ة الحكوم﮵�ة و﮴�طاعات الد﮲�اع — ال﮴�﮵ى �﮴دعم العال﮴�ات العسكر﮵�ة
 المد�﮵﮲�ة ذات الم﮲�﮲�عة الم﮴�﮳�ادلة.

 �ُ﮴ل﮳�﮵ى ع﮲�اصر مو﮴�ع  توازن  إاللك﮴�رو�﮵﮲ى اح﮴�﮵�ا﮳حات مس﮴�﮲حدم﮵�ها. ﮴�د ﮵�كون صا�﮲عو الس﮵�اسات والمح﮴�ر﮲�ون ﮲�﮵ى
 م﮳حال الد﮲�اع أك﮶�ر اه﮴�ماًما ﮳�ال﮲�﮴�ا�ٔح� الكّم﮵�ة  لُمؤشر العالقات العسكرية المدنية في الدول العربية ، ﮲�﮵ى

طر﮵�ّة.  ﮴�د ﮵�كو�﮲ون أك﮶�ر ا�﮳﮲حذا﮳�ًا ٕالى الرؤى ال﮲�وع﮵�ة الم﮴�و﮲�رة ﮲�﮵ى الُمو﮳ح﮲رات ال﮴�ُ
﮲

 وأال�د﮵�م﮵�﮵�ں
﮲

 أن المحّلل﮵�ں
﮲

 ح﮵�ں
 والمؤسسة العسكر﮵�ة وٕا﮲�ادة �﮴حل﮵�ل

﮲
 المد�﮵﮲�﮵�ں

﮲
 الم﮶ساركة إال﮵�﮳حا﮳�﮵�ة ﮳�﮵�ں

﮲
 �﮴عمل هذه الع﮲�اصر مًعا على �﮴مك﮵�ں

 الس﮵�اسات و�﮴ع﮲ر﮵�﮲ر الر﮴�ا﮳�ة العامة.

 <ب>الُمؤ﮶سر

ف الك﮲�اءة ﮳�ٔ��﮲ها ﮴�درة ال﮳حهات المد�﮵﮲�ة والعسكر﮵�ة  ﮵�﮴�﮵�س الُمؤ﮶سر ك﮲�اءة العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة العر﮳�﮵�ة. �ُ﮴عّرَ
 الحوكمة ال﮲�عالة

﮲
 على ال﮴�﮲�اوض وص﮵�ا﮲عة و�﮲﮴�س﮵�ق س﮵�اسات م﮴�ماسكة ﮲�﮵ى م﮳حال الد﮲�اع الوط﮲�﮵ى، ﮳�طرق �﮲﮴ر﮵�د مں

 أ﮳حل ال﮴�﮵�ام ﮳�ذلك، ﮵�و﮲�ر الُمؤ﮶سر 123 م﮴�﮵�اًسا كّم﮵�ًا لمس﮴�و﮵�ات
﮲

 ل﮴�طاع الد﮲�اع و�﮴ساعد على �﮴طو﮵�ره اح﮴�را﮲�﮵�ًا. مں
 الك﮲�اءة ﮲�﮵ى م﮳حاالت الحوكمة، واالح﮴�را﮲�﮵�ة العسكر﮵�ة، وال﮲�ظرة اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة وال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة، ومال﮵�ة ﮴�طاع الد﮲�اع
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 وا﮴�﮴�صاد﮵�ا�﮴ه، والمؤهالت المد�﮵﮲�ة. كما ﮵�و﮲صح الُمؤ﮶سر ﮲�ا�ٔدة الم﮶ساركة المد�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى ﮶سؤون الد﮲�اع وال﮴�حل﮵�ل ال﮴�ا�ٔم
 على ال﮳�﮵�ا�﮲ات ﮲�﮵ى م﮳حال ﮵�كون عادة م﮴�﮵�ًّدا ﮳�﮲�﮴�ص ال﮳�﮵�ا�﮲ات.

طر﮵�ّة  الُمو﮳ح﮲رات ال﮴�ُ

طر﮵�ّة محّصالت العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة ﮳�اس﮴�﮲حدام ال﮴�حل﮵�الت ال﮲�وع﮵�ة لالس﮴�﮴�رار  �﮴ُ﮴�﮵�ّم الُمو﮳ح﮲رات ال﮴�ُ
 والمواط﮲�ة، والم﮵�﮲را�﮵﮲�ة واال﮴�﮴�صاد، والد﮲�اع الوط﮲�﮵ى. �﮴﮴�ّدم هذه

﮲
 المؤسسا�﮵﮴ى، وال﮲�ظام الس﮵�اس﮵ى، و﮳�﮲�اء الوطں

 الُمو﮳ح﮲رات رؤى مس﮴�﮳�صرة ﮲�﮵ى االع﮴�﮳�ارات الر�﮵ٔ�سة ﮲�﮵ى العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى ﮳�لٍد ما. ﮵�﮴�م اس﮴�كمال
 ٕالى م﮳حاالت �﮴س﮴�حق

﮲
ه المس﮴�﮲حدم﮵�ں  أن �﮴و﮳حّ

﮲
 ال﮴�حل﮵�ل ﮳�إالحصا�﮵ٔ�ات والرسوم ال﮳�﮵�ا�﮵﮲�ة ال﮴�و﮲ص﮵�ح﮵�ة ال﮴�﮵ى ﮵�مكں

 ال﮳�حث.
﮲

 الم﮲ر﮵�د مں

 المصادر أالول﮵�ة وال﮶�ا�﮲و﮵�ة،
﮲

 �﮲ظًرا ل﮲�ُدرة ال﮳�﮵�ا�﮲ات حول ال﮴�عاون العسكري المد�﮵﮲ى و﮴�طاع الد﮲�اع ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة، مں
 و﮲ح﮳�راء

﮲
 ﮴�﮳�ل م﮴�﮲حصص﮵�ں

﮲
 ال﮳�﮵�ا�﮲ات مں

﮲
ق مں  ﮵�ع﮴�مد ال﮴�حل﮵�ل ﮲�﮵ى مو﮴�ع  توازن  إاللك﮴�رو�﮵﮲ى على مد﮲حالت و�﮴ح﮴�ّ

طر﮵�ّة ٕالى الحالة الراه﮲�ة للعال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة.  ﮲�﮵ى م﮳حال الد﮲�اع. و﮳�ال﮴�ال﮵ى، �﮶﮴س﮵�ر �﮴﮴�﮵�﮵�مات الُمو﮳ح﮲رات ال﮴�ُ

 ُمدّو�﮲ة  توازن  ومصادر أ﮲حرى

 ال﮳حهات المد�﮵﮲�ة
﮲

 للحوار ﮳�﮵�ں
ً
طر﮵�ّة، �﮴و﮲�ر ُمدّو�﮲ة  توازن  م﮲�﮴�دى  الُمؤ﮶سر والُمو﮳ح﮲رات ال﮴�ُ

﮲
 ﮳�صرف ال﮲�ظر عں

 ٕالى
﮲

ه المس﮴�﮲حدم﮵�ں  والعسكر﮵�ة. �﮴رك﮲ر مح﮴�و﮵�ات الُمدّو�﮲ة على ﮴�﮲صا﮵�ا محددة ذات صلة ﮳�الس﮵�اسات و�﮴و﮳حّ
 ال﮴�حد﮵�ات وال﮲�رص ال﮲�ا﮶سٔ�ة ﮲�﮵ى العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة و﮶سؤون الد﮲�اع. عالوًة على ذلك، ﮵�ع﮴�﮳�ر ﮴�سم

 المصادر الم﮴�و﮲�ر على المو﮴�ع إاللك﮴�رو�﮵﮲ى ﮴�اعدة ﮳�﮵�ا�﮲ات ﮴�ا﮳�لة لل﮳�حث دا﮲حل الم﮲�﮶سورات ال﮴�﮵ى �﮴و﮲�ر �﮴حل﮵�ًال أك﮳�ر
 وأوسع ﮵�﮲عط﮵ى موا﮲ص﮵�ع م﮴�﮲�وعة و﮳�لدان م﮲ح﮴�ل﮲�ة ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة.

 تمكين العمل

 للحوار وال﮴�حل﮵�ل والم﮶ساركة
﮲

. ﮵�مكں
﮲

 والعسكر﮵�﮵�ں
﮲

 المد�﮵﮲�﮵�ں
﮲

 مو﮴�ع  توازن  إاللك﮴�رو�﮵﮲ى هو محاولة ٕال﮲�ادة و�﮴مك﮵�ں
 ﮲�﮵ى

﮲
 والعسكر﮵�﮵�ں

﮲
 ز﮵�ادة م﮶ساركة المد�﮵﮲�﮵�ں

ّ
 الحوكمة ﮲�﮵ى ﮴�طاع الد﮲�اع. ٕان

﮲
 هذه ال﮳حهات �﮴حس﮵�ں

﮲
 الم﮳�ا﮶سرة ﮳�﮵�ں

 العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة �﮳﮴�﮲�﮵ى ال﮶�﮴�ة و�﮴ساهم ﮲�﮵ى ٕادارة أالزمات الُمس﮴�دامة و�﮴حو﮵�ل ال﮲�﮲راعات. ��﮲ت ال﮳حهات
 مو﮴�ع

﮲
 ﮶سؤون الد﮲�اع العر﮳�﮵�ة، لكں

﮲
 ال﮲�اعلة ﮲�﮵ى السا﮳�ق �﮴﮴�م﮴�ع ﮳�ٕام��﮵﮲�ة الوصول ٕالى معلومات محدودة عں

 توازن  ﮵�﮴�وم ﮳�﮴�وس﮵�ع هذه المعلومات و�﮴س﮲ح﮵�رها، و﮵�﮴�ّدم �﮴حل﮵�الت مو�﮶و﮴�ة و﮵�و﮲�ر لل﮳حهات ال﮲�اعلة أالولو﮵�ات
 الهدف هو أن �ُ﮴سهم العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة ذات الك﮲�اءة ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة

ّ
 لرسم �﮴د﮲حالت الس﮵�اسات. ٕان

 ﮲�﮵ى الحوكمة الُمس﮴�دامة واالزدهار الدا�ٔم وإالدارة ال﮲�عالة لٔالزمات.
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 �﮵﮲�﮶�ان �﮴ور�﮴﮲�و ر�﮵ٔ�س ال﮴�حر﮵�ر ل﮳�ر�﮲امح� العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة ﮲�﮵ى مرك﮲ر مالكوم
 ك﮵�ر —�ر�﮵﮲�﮲ع﮵ى لل﮶سرق أالوسط وهو مؤلف ك﮴�اب  المعر﮲�ة العسكر﮵�ة: رأس المال ال﮳�﮶سري وال﮴�عل﮵�م العسكري

 و﮲�عال﮵�ة ساحة المعركة .
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