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الموجز
إن اجلرمية املنظمة عب الوطنية يف أفريقيا مشكلة ال تفتأ تتفاقم .لذا يسعى اإلنرتبول يف إطار مشروع  ENACTالذي
ميوله االحتاد األورويب إىل حتديد وتقييم اجلرمية املنظمة يف هذه القارة ملواجهتها على حنو أكثر اسرتاتيجي يف سياق
إنفاذ القانون.
وتواصل املنظمات اإلجرامية الدولية استهداف قارة أفريقيا ،خاصة بسبب الثروات الضخمة غري املشروعة اليت ميكن
جنيمها من الفرص اليت توفرها األسواق اإلجرامية اليت تستغل خمتلف نقاط الضعف االجتماعية والسياسية ،وهشاشة

الدول ،وحمدودية إمكانات العمل الشرطي يف هذه القارة .وُتارس املنظمات أو الشبكات اإلجرامية الدولية أنشطتها
يف ُجيع أحناء أفريقيا عن طريق ميسرين رئيسيني وتضم جمموعة واسعة من التنظيمات اإلجرامية وعصابات الشوارع
اليت توفر سلعا وخدمات غري مشروعة.
وتبقى التنظيمات اإلجرامية مرتبطة ببعضها بشكل وثيق عب احلدود وناشطة يف عدد من األسواق غري املشروعة وال
سيما االجتار باملخدرات ،واالجتار بالبشر وهتريب املهاجرين ،واجلرائم البيئية ،واجلرائم املالية ،واالجتار بالسلع املقلدة،
وباألعمال الفنية ،وباملركبات اآللية املسروقة ،والقرصنة البحرية .وباإلضافة إىل ذلك ،تمذكر اجلرائم اليت تيسر ارتكاب
جرائم أخرى مثل اجلرمية السيبية وجتارة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة اللتني تدعمان اجلرمية املنظمة يف خمتلف
أحناء القارة اليت تتداخل بطرق معقدة مع ُجيع األسواق غري املشروعة األخرى املبيّنة .وتدر اجلرمية املنظمة يف أفريقيا

أرباحا هائلة على ُجيع الضالعني فيها ،وتشهد القارة حركة مالية أقاليمية ضخمة وأرباحا غري مشروعة تنتقل داخلها
وغالبا ما تتوجه إىل خارجها .وحيصل أيضا ،على نطاق عاملي ،غسيل أموال متصل جبميع أنشطة األسواق اإلجرامية.
وعلى الرغم من خطورة التهديد الذي تطرحه اجلرمية املنظمة يف أفريقيا ،فإن قدرة أجهزة إنفاذ القانون على إدارة
كشف،
هذه املسألة املتشعبة على األصعدة الوطنية واإلقليمية والقارية حمدودة .فاجلرمية املنظمة قلما يبلَّغ عنها أو تم َ

لكن مصادر شىت للبيانات تكشف األنشطة والديناميات الكبى أدناه للمجموعات والشبكات ،اليت يتعني التصدي
هلا اسرتاتيجيا من خالل تعزيز الشراكات بني أجهزة إنفاذ القانون يف كل مكان من القارة.
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أبرز االستنتاجات


إن التنظيمات اإلجرامية عنصر إجرامي عابر للحدود ومنتشر يف أفريقيا ومرتبط باألسواق غري املشروعة يف
العامل من خالل التعاون الوثيق مع شبكات إجرامية عب وطنية من الشركاء اليت تستهدف هذه القارة
حتديدا لتحقيق أقصى قدر من األرباح غري املشروعة.



مثة عناصر إجرامية دولية منظمة ضالعة يف عدد من األسواق اإلجرامية غري املشروعة يف القارة بأسرها،
ويمشبته يف أهنا ُتارس أنشطتها يف معظم البلدان ويتجاوز عددها معدل ما يمكشف عنه .وغالبا ما تربط
هذه العناصر العصابات احمللية باملصادر الدولية للسلع غري املشروعة.



يف وسع املنظمات اإلجرامية الدولية الناشطة يف القارة استغالل جمموعة من الديناميات االقتصادية
واالجتماعية لكي تعزز إىل أقصى حد أرباحها غري املشروعة .وارخراطها يف األسواق غري املشروعة غالبا ما
يسهله الفساد أحيانا.
تواجهه أجهزة إنفاذ القانون بطريقة حمدودة و ّ



يشكل اإلرهاب والتمرد جانبني ثابتني ومتكررين من اجلرمية املنظمة يف القارة ،ويق َّدر أهنما يتفاقمان من
حيث احلجم والتبعات ،ويظالن مرتبطني مبجموعة من األنشطة اإلجرامية.



إن اجلرائم البيئية املرتكبة يف القارة هي بطبيعتها جرائم عب وطنية وتربط كل بلد باآلخر والقارة بالعامل.
وثبت أن آسيا هي الوجهة الرئيسية لعدد من عمليات االجتار غري املشروع باألحياء البية األفريقية .وميكن
أن تضم املنظمات اإلجرامية الضالعة يف اجلرائم البيئية جهات خمتلفة مثل الصيادين/احلطابني غري القانونيني،
واجلماعات املسلحة من غري الدول ،والتجار املتوسطي املستوى ،واملهربني واألفراد املسؤولني عن جمال
التصدير ،األمر الذي جيعل الكشف عنها أكثر صعوبة؛ وهذه اجلهات مستعدة الستخدام وسائل خمتلفة
وتغيري أساليب عملها وفقا إلجراءات إنفاذ القانون.



يمشتبَه يف أن القارة تشكل مركز استهالك وإنتاج وعبور للعديد من املخدرات غري املشروعة اليت ُتر من
آسيا وأمريكا اجلنوبية إىل أسواق عاملية أخرى وال سيما أوروبا.
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تسهل ارتكاهبا .وعمليات االحتيال أمر
يمشتبَه يف أن اجلرائم املالية تتفاقم يف القارة وأن اإلمكانات السيبية ّ

معتاد يف أحناء القارة وهي تستهدف املؤسسات املالية .كما أن تزوير العملة وغسيل األموال مها أيضا من
أبرز جوانب اجلرمية املنظمة.


يشكل االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين هتديدا إجراميا يثري قلقا بالغا يف القارة بأكملها ،حيث إن ُجيع
البلدان تقريبا هي بلدان مصدر وعبور و/أو وجهة .والقارة مسرح لالجتار بالبشر جبميع جوانبه ،مبا يف ذلك
االستغالل اجلنسي والعمل بالسخرة ونزع األعضاء .واملهاجرون الذين يتنقلون فيها على حنو غري مشروع
هم عرضة لالجتار وملستويات عالية من العنف .ومنطقة مشال أفريقيا هي مركز عبور للمهاجرين املهربني إىل
أوروبا.



إن قدرة اجلماعات اإلجرامية املنظمة يف القارة على نقل كميات كبرية من األسلحة الصغرية واألسلحة
اخلفيفة عب احلدود وبني املناطق دليل على أن بعض هذه اجلماعات الضالعة يف االجتار هبذه األسلحة
املوردين واملشرتين على األصعدة الوطنية واإلقليمية وعب اإلقليمية ،وأن لديها اخلبة
قادرة على الوصل بني ّ
الالزمة لنقل األسلحة النارية دون التعرض للكشف .وهي تظهر أيضا هشاشة العديد من احلدود يف القارة.

والعدد الكبري من األسلحة املهربة املتأتية من خمزونات حكومية تتعرض للنهب ومن بعثات حفظ السالم
التابعة لألمم املتحدة املوجودة يف القارة يشكل مدعاة للقلق.


كثريا ما يتم االجتار باملواد الصيدالنية املقلدة وسلع أخرى يف القارة ،األمر الذي يشكل خطرا مباشرا يهدد
السالمة العامة واألمن العام .وتربط هذه السوق اإلجرامية العديد من البلدان األفريقية ببقية العامل وغالبا
وجت َمع يف بلد آخر لتن َقل بشكل غري مشروع إىل بلد ثالث .وكثريا ما يكون
ما تمصنَع السلع املقلدة يف بلد م
هذا الشكل من أشكال اجلرمية نقطة تالقي بني التهريب واجلرائم املالية.



ال تزال القرصنة البحرية تشكل هتديدا للقارة يؤثر سلبا يف األمن والتنمية االقتصادية يف البلدان الساحلية
يف خليج غينيا وخليج عدن والقرن األفريقي.



إن تنوع مصادر املركبات األجنبية املسروقة اليت تصل إىل القارة بتهريبها من أوروبا ومن أمريكا الشمالية
ومن آسيا يدل على أن اجلماعات اإلجرامية األفريقية املتورطة يف االجتار هبذه املركبات وثيقة االرتباط
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بشركاء ناشطني يف اخلارج .وقدرة اجلماعات اإلجرامية املنظمة يف القارة على تعطيل األجهزة املضادة لسرقة
السيارات ،مثل أجهزة  GPSاملخصصة لتتبع السيارات ،تدل على أهنا متم ّكنة يف جمال التكنولوجيا.


إن االجتار غري املشروع بالرتاث الثقايف جرمية عب وطنية تتفاقم يف القارة .وبسبب ارتفاع الطلب على
املمتلكات الثقافية وتدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية واألمنية يف بعض املناطق األفريقية ،تقوم
املنظمات اإلجرامية وال سيما اجلماعات اإلرهابية بتهريب جمموعة واسعة من هذه املمتلكات إىل أوروبا
وأمريكا الشمالية بشكل رئيسي ،وعلى حنو متزايد إىل دول اخلليج.



سهل اإلنرتنت ارتكاهبا تشكل مشكالت متنامية تزداد أضرارها على
إن اجلرائم السيبية واجلرائم اليت ي ّ
القارة .وأصبحت التنظيمات والعصابات اإلجرامية يف القارة أكثر تطورا وباتت قادرة على ارتكاب جمموعة
من اجلرائم اجلديدة بفضل ما ُتتلكه من قدرات يف جمال املعلوماتية .ويعود السبب يف تفاقم هذه اجلرائم
يف القارة إىل نقص االستثمار والوعي باإلضافة إىل حمدودية القدرات على منع اجلرمية السيبية وكشفها
والتحقيق فيها.
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االجتماعي .وهي تشكل هتديدا كبريا جلميع

مقدمة

اجملتمعات بكل جوانبها ،ولذلك ال بد ،ضمانا لفعالية
إنفاذ القانون ،من فهمها بالتفصيل.

يمقصد باجلرمية املنظمة يف هذا التقرير كل اجلرائم اليت
ترتكبها جمموعات من األفراد الذين يعملون بشكل

أي جانب
إن املنظمات اإلجرامية تستغل يف اجملتمع ّ

منسق جلين أرباح غري مشروعة مع مرور الوقت من

غري مشروع ،قانونا أم عرفا ،ما دام مرحبا .وهي تشكل

أجل حتقيق مكاسب مستمرة وُجاعية .وهي تشكل

بالتايل هتديدا مباشرا للحكومة واجملتمع املدين .وتأخذ

مشكلة عاملية تطال ُجيع البلدان بال استثناء.

اجملموعات اإلجرامية األنشطة املعتبة صراحة غري

والرتكاب طائفة واسعة من اجلرائم ،تشكل جمموعات

قانونية ،استنادا إىل أي جمموعة حمددة من القوانني

األفراد شبكات أو تنظيمات توصف غالبا بأهنا

غري بالتايل شكلها ومعايريها
واألنظمة احمللية ،فت ّ
وممارساهتا يف ضوء املكان الذي تتواجد فيه اجملموعة

منظمات إجرامية .وتسعى هذه املنظمات اإلجرامية
إىل زيادة أنشطتها غري املشروعة وتوسيع نطاقها،

يف العامل .وتنفذ أنشطتها مبستوى يتناسب مع قدرة

مستغلة الفرص حيثما وجدت .وهي بطبيعتها حتدد

الدولة على مواجهتها ،وبطريقة تكون مقبولة من

أسلوب عملها حبسب املناطق اليت تعمل يف إطارها

العموم واجملتمع ككل بطرق متفاوتة .وبالتايل تتشكل

وتستغل نقاط الضعف فيها لرتسيخ أسسها بأي

املنظمات اإلجرامية وتعمل بطريقة تعكس الوقائع

طريقة ممكنة.

الثقافية واالقتصادية والسياسية اليت يعيشها العموم
واجملتمع .وهنا يكمن اختالف كل منها عن األخرى

تغري اجلرمية املنظمة السالم الدائم
وهتدد طبيعة و ّ
والتنمية املستدامة واالستقرار السياسي ،ويضعفان

فتعتمد أنظمة وممارسات خاصة هبا ختتلف باختالف

الثقة يف املؤسسات العامة ويعززان الفساد وتغذيان

البلد واملنطقة ،فتغدو التحديات اليت تطرحها أمام

العنف .واجلرمية املنظمة تقوض أيضا سيادة القانون

أجهزة إنفاذ القانون خمتلفة .ويرمي هذا التقرير إىل

وتنسف املقومات االقتصادية القائمة والنمو

إعطاء حملة عامة عن هذه التفاصيل بالنسبة للقارة

االقتصادي الفعلي .ويف كثري من احلاالت ،ترتبط

األفريقية.

اجلرمية املنظمة واألنشطة اإلجرامية املتصلة هبا بأنشطة

واجلرمية املنظمة تتح ّكم دوما بكل جوانب األنشطة

اجلماعات املتمردة املسلحة أو املنظمات اإلرهابية،

اإلجرامية املعقدة .وأفريقيا ليست مبنأى من اجلرمية

األمر الذي يزيد من حدة التهديدات املتنامية اليت

املنظمة ،بل قد تكون يف واقع األمر أكثر عرضة هلا،

تطرحها اجلرمية املنظمة على السالمة العامة والنظام
الصفحة
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بالنظر إىل جمموعة الوقائع االقتصادية واالجتماعية

اليت تيسر هبا هذه الديناميات دخول كميات هائلة

اليت ُتيزها .فلديها موارد طبيعية هائلة ،وطائفة متنوعة

من السلع واخلدمات غري املشروعة من أجل وضع

من النظم واألنظمة السياسية ،وحدود سهلة

اسرتاتيجيات فعالة إلنفاذ القانون.

االخرتاق ،وقوانني جزائية أو جنائية متفاوتة وخمتلفة،
ومستويات متباينة من الفساد ،كما تعاين من الفقر
وارتفاع مستويات البطالة باإلضافة إىل جمموعة من
املشاكل األمنية الناُجة عن هشاشة الدولة وال سيما
عدم بسط الدول كامل سلطتها الفعلية على ُجيع
أراضيها .وتغذي حرية حركة األفراد والسلع ،وتفاوت
مستويات التنمية واالزدهار االقتصادي ،وترابط كل
من هذه اجلوانب باآلخر ،اجلرمية املتشعبة يف املنطقة
بطريقة فريدة من نوعها .وكل هذه احلقائق االقتصادية
واالجتماعية تشكل أساسا صلبا وفريدا تستند إليه
العصابات اإلجرامية املنظمة الناشطة يف ُجيع أحناء

ومع أخذ هذه األهداف التحليلية يف االعتبار ،أجرى
مشروع

Enhancing Africa’s response to ( ENACT

organized crime

 )transnationalهذا التقييم

للجرمية اخلطرية واملنظمة يف القارة األفريقية.
هنالك نسختان من هذا التقرير .هذا التقرير هو النسخة العامة
للتقرير التحليلي المكتمل ،والذي يتضمن معلومات مستمدة
من الشرطة .ولقد تم حذف المعلومات السرية حيث تم
استخدامها للتوزيع على الجمهور.

النطاق والمنهجية
يهدف هذا التقرير إىل تقدمي تقييم شامل للجرمية

القارة.

املنظمة يف أفريقيا.

ولفهم اجلرمية املنظمة على حنو أفضل يف السياق

ويستند هذا التقييم إىل حتليل للبيانات املتوفرة ويقدم

األفريقي ،بل وملكافحتها بشكل أكثر فعالية ،جيب
إدراك كيفية عملها إدراكا تاما .ويلزم على أجهزة إنفاذ
القانون وصانعو القرار أن يفهموا كيفية عمل
اجلماعات اإلجرامية املنظمة على الصعيد احمللي وعب
احلدود .ويلزم عليهم أيضا معرفة األنشطة اإلجرامية
اليت تنفذها هذه اجلماعات وكيفية تنفيذها ،وجيب أن

استنتاجات حول طبيعة اجلرمية املنظمة ونطاقها
وديناميتها وأنشطتها الراهنة يف القارة األفريقية.
ويقدم التقييم التايل حملة عامة عن اجلوانب الرئيسية
للجرمية املنظمة على صعيدي اجملموعات الناشطة يف
القارة ُجعاء وأنواع األنشطة غري املشروعة اليت تنفذها.

يدركوا ماهية اجلرائم املرتكبة لتيسري ارتكاب أنواع

يتبع هذا التقييم هنجا يقوم على حتليل لبيانات

اجلرائم هذه .ويتعني تقييم ديناميات اجلماعات

مستمدة من ُجيع املصادر .ويأيت نتيجة لدمج بيانات

اإلجرامية الناشطة يف أحناء القارة ،وفهم األساليب

مستمدة من عدة مصادر .ويوفر دمج مصادر بيانات
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متعددة الصورة األكثر دقة ملا حيدث يف القارة.
واستخدام مصادر متعددة جلمع البيانات هو السبيل
الوحيد لتكوين صورة دقيقة ملشكلة معقدة ،بعيداً عن
أي مقوم أو منظور .واملصادر املتعددة تتيح إجراء
مقارنات والتحقق من املعلومات أو تأكيدها بالدليل.
و مُجعت مصادر البيانات الواردة يف هذا التقرير من
خالل التحليل؛ وقدمت األحكام التحليلية بناء على
كل احلقائق املتوفرة يف وقت كتابة املقال.

المنظمات أو الشبكات اإلجرامية
يدرس هذا القسم خمتلف ديناميات التنظيمات
اإلجرامية الضالعة يف اجلرمية املنظمة اخلطرية والعابرة
للحدود يف أفريقيا .ويشدد على الصالت اليت تربط
الشبكات اإلجرامية بني منطقة وأخرى وخارجها،
ويركز على األنشطة اليت تشارك فيها اجلماعات أو
العصابات وعلى كيفية مشاركتها فيها .وحيثما أمكن،
يلفت االنتباه إىل شبكات إجرامية حمددة ويصف

التحليل والنتائج

كيفية تنظيمها وعملها على األصعدة احمللية واإلقليمية

قسم هذا التحليل إىل أربعة أقسام عمال باسرتاتيجية
يم َ

وعب الوطنية.

اإلنرتبول ملكافحة اجلرمية املنظمة والناشئة ،ويغطي

بنية وديناميات وروابط المنظمات اإلجرامية

بالتايل املنظمات أو الشبكات اإلجرامية ،واالجتار

الدولية

بالسلع غري املشروعة واألسواق غري املشروعة ،واجلرائم

تشارك يف اجلرمية املنظمة يف أحناء أفريقيا شبكات

اليت تيسر ارتكاب جرائم أخرى وتالقي األنشطة
اإلجرامية ،واحلركة غري املشروعة لألموال واألصول
املالية .وحيتوي العديد من هذه األقسام على عناوين
فرعية ،وقمسمت وفقا لالجتاهات اليت كشفها التحليل.
ويتناول هذا التحليل القارة األفريقية ،لكن تعرض فيه
أيضا أبرز روابط املنظمات اإلجرامية مع بقية العامل.
وعلى الرغم من وجود أشكال متعددة للجرمية يف
أفريقيا ،يعرض هذا التقييم أشكال اجلرائم اليت ختلف
أعلى قدر من التبعات على القارة ككل.

إجرامية واسعة تربط العديد من بلدان القارة فيما بينها
ومع أجزاء أخرى من العامل .وهذه الشبكات اليت
تشرف عليها قيادة عليا أو مركزية حمدودة ،تنفذ
جمموعة من األنشطة اإلجرامية اليت تتيحها فرص
دائمة الوجود الرتكاهبا تنجم عن األوضاع االقتصادية
واالجتماعية املتعددة والفريدة السائدة يف البلدان
األفريقية.
وبشكل عام ،تستغل املنظمات اإلجرامية املناطق اليت
يكون فيها نفوذ الدولة على أضعف مستوى ،وهي
تزدهر بسبب الفساد وتعتمد ،لتنفيذ عملياهتا ،على
الرشاوى واملكافآت واإلكراه.
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يسرون
ومعظم الشبكات اإلجرامية يف أفريقيا يديرها مم ِّ

لتصل إىل اجلاليات املوجودة يف بلدان املنطقة ،ويستند

رئيسيون وغالبا ما تكون التنظيمات أفقية فيبقى كبار

بعضها إىل األواصر العائلية أو العرقية فقط.

مسؤوليها بعيدين إىل حد بعيد عن األنظار .وتوجد

واستخدمت الشبكات اإلجرامية املنظمة املغرتبني

أحيانا نسبة صغرية من اجملموعات اليت يديرها ’ قادة‘

لتجنيد أفراد العصابات أو لتسهيل نقل السلع غري

جمرمون كبار أو ’ زعماء‘ ،ولكن عندما تدار

املشروعة يف العامل أُجع .واسرتاتيجية العمل هذه

التنظيمات بصورة مركزية ،تظل هذه العناصر اإلجرامية

يمعتقد أهنا ختفف من خطر االنكشاف واملالحقة
القضائية.

البارزة معزولة عن األنشطة اإلجرامية ،مما جيعل
تفكيك هذه التنظيمات صعبا .ويف كثري من األحيان
تتحول ثروة هؤالء األفراد ونفوذهم إىل أعمال وأنشطة
جتارية مشروعة ،مما حيمل على االعتقاد أن مثة صالت
وثيقة بني اجلرمية املنظمة والقطاع اخلاص يف القارة.

ويشتبه يف أن تنظيمات إجرامية أفريقية عديدة تنفذ
أنشطة خارج مناطقها لتحقيق أقصى قدر من األرباح
غري املشروعة .وترتبط التنظيمات اإلجرامية يف مشال
أفريقيا ارتباطا وثيقا بتلك املوجودة يف بلدان أفريقيا

ويبدو أن عددا كبريا من التنظيمات اإلجرامية عب

جنوب الصحراء الكبى وبلدان منطقة الساحل.

الوطنية يف أفريقيا ينشط على الصعيد الوطين أو

واستنادا إىل بيانات مستمدة من مصادر مفتوحة،

اإلقليمي .وتوجد أيضا يف املنطقة ُجاعات/عصابات

مكشفت روابط متماسكة يف مخس أسواق إجرامية هي

Young

املخدرات وهتريب املهاجرين واالجتار بالبشر واالجتار

حملية مثل ’ ‘26sأو

’Boys

 ‘ Prettyأو ’

 ،‘Americanمما يشري إىل أن نشاط العصابات جانب
من جوانب اجلرمية املنظمة املتفشية يف القارة.

باألسلحة واالجتار بالسلع املقلدة.
ويبدو أن وجود روابط مع اجملموعات والتنظيمات

وميكن أن يكون األصل العرقي عامال حامسا يف تنظيم

اإلجرامية الدولية مسألة شديدة االحتمال يف ُجيع

جمموعة ما وبنيتها ونطاق عملياهتا يف أفريقيا .وبعض
القبائل يف مشال أفريقيا تسيطر تارخييا على بعض

أحناء القارة .ويشتبَه يف تورط منظمات إجرامية مقرها

أوروبا يف أنشطة غري مشروعة شىت يف شرق أفريقيا،

مسالك التهريب عب احلدود .وهذا ال مينع التعاون

من االجتار بالعاج وصيد األفيال غري املشروع ،إىل

بني التنظيمات اإلجرامية املختلفة األعراق بل يؤدي

االحتيال ،وغسيل األموال ،والسطو املسلح ،وهتريب

إىل تقسيم جغرايف ملناطق السيطرة .ويف بلدان غرب

السجائر ،واالجتار بالبشر .1وملنطقة شرق أفريقيا أيضا

توسع عملياهتا
أفريقيا ،يبدو أن اجلماعات اإلجرامية ّ

صالت بعناصر إجرامية يف أمريكا اجلنوبية وأسرتاليا
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والواليات املتحدة .وأقامت التنظيمات يف منطقة

تنظيما عامليا للجرمية ينفذ أنشطة يف امليدان يف أفريقيا،

مشال أفريقيا روابط مع تنظيمات إجرامية يف أمريكا

حىت عندما يبدو أنه يشارك بشكل غري مباشر يف

اجلنوبية وأوروبا وآسيا والشرق األوسط مسحت بإقامة

أنشطة غري مشروعة تنفَّذ فيها .فبدال من أن يضطلع

أسواق إجرامية خمتلفة .واملعلومات املتوفرة تشري أيضا

باألنشطة شركاء هلذه اجملموعات األساسية يعملون يف

بوضوح إىل عالقات بني شبكات اجلرمية يف منطقة

املنطقة مباشرون وحمددون ،غالبا ما يكون هناك

وسط أفريقيا واملنظمات اإلجرامية الدولية املوجودة يف

وكالء ،ينسق عملَهم ميسرون إقليميون رئيسيون

الشرق األوسط وآسيا .ومكشف يف منطقة اجلنوب

يصلوهنم من مث بعصابات أو خاليا حملية لتنفيذ أنشطة

األفريقي عن منظمات وعناصر إجرامية دولية بارزة
من أمريكا الشمالية واجلنوبية وأوروبا الشرقية والغربية

إجرامية على مستوى الشارع .وعادة ما يمستنتج وجود
هذه الروابط من االجتار املعروف بالسلع غري املشروعة

وآسيا.

بني املناطق.

وحتمل هذه النتائج على االعتقاد أن هناك تنظيمات

اإلرهاب والتمرد المسلح

ومنظمات إجرامية شىت مقرها يف اخلارج وتنفذ
أنشطتها يف أفريقيا وتشري إىل مدى ترابط اجلرائم مع
بقية العامل .ويشري تنوع األنشطة وتعدد طرق التجارة
غري املشروعة اليت أمقيمت إىل أن اجلماعات اإلجرامية
األجنبية الضالعة يف أنشطة غري مشروعة يف ُجيع أحناء
القارة مرتسخة بقوة.

غالبا ما تتأتى عائدات اإلرهابيني واملتمردين املسلحني
من األنشطة غري املشروعة ،وكثريا ما يقوم هؤالء
حبمالت عنف ويرتكبون جرائم عنيفة لدواع
إيديولوجية .ويف كثري من األحيان تكون لألفراد
املتورطني خلفيات إجرامية وسوابق جنائية .وهذه
األنواع من اجلماعات اإلجرامية هي بالتايل أحد أكب

وبشكل عام ،يمعتقد أن هذه اجملموعات الكبى عب
الوطنية هي هيكليات متماسكة ،ذات تراتبية وعضوية

ما تواجهه أفريقيا من حتديات يف جمال اجلرمية املنظمة،
ال من حيث االعتداءات فقط ،بل أيضا ألن األنشطة

واضحتني وحمددتني ،خاصة يف بلداهنا األصلية .غري

غري املشروعة ُتول العمليات اإلرهابية وعمليات

أن املعلومات حتمل على االعتقاد أن اجملموعات

املتمردين.

تعول بشكل متزايد
مقرها يف اخلارج ّ
اإلجرامية اليت ّ
على شراكات مع شركاء جمرمني حمليني .ومن النادر
بالتايل العثور على مؤشرات واضحة تدل على أن
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ويشتبَه بشدة يف أن أنشطة اإلرهابيني واملتمردين
املسلحني يف القارة ُتول من العائدات املالية اليت تدرها
األنشطة اإلجرامية املنظمة عب الوطنية مبا يف ذلك،

على سبيل الذكر ال احلصر ،االجتار بالبشر ،وبيع

االتجار

بالسلع

غير

المشروعة

القطع األثرية املسروقة يف السوق السوداء ،وتقليد

واألسواق غير المشروعة

املركبات اآللية ،واالجتار باملخدرات ،والصيد غري

يعرض هذا القسم األنشطة اإلجرامية املنظمة اخلطرية

املشروع.

واألكثر أمهية املرتكبة يف أفريقيا .وتمقيّم كل سوق
إجرامية بشكل مستقل وبالتفصيل من أجل حتديد

خمتلف السلع واالجتار هبا بطريقة غري مشروعة ،وسرقة

وحتولت حركة ونشاط اجلماعات اإلرهابية يف أفريقيا
وبروز اجلماعات املرتبطة بالدولة اإلسالمية إىل ظاهرة
خطرية جيب إيالؤها االهتمام .ويف وسع املقاتلني
األجانب تعزيز وحتصني هذه اجلماعات على الصعيد
اإلقليمي ،وإقامة روابط مع جمرمني ليس يف املنطقة
فحسب ،بل أيضا داخل القارة وخارجها .ومرة
أخرى ،من املرجح أن أنشطة هذه اجلماعات تتلقى
الدعم من تنظيمات إجرامية.
وعالوة على ذلك ،تضطر التنظيمات اإلجرامية أحيانا
إىل التعاون مع املتمردين املسلحني أو اإلرهابيني عن
طريق دفع الضرائب أو اللجوء إىل خدمات احلماية
اليت يوفروهنا ،كما هي احلال يف مشال أفريقيا.
وبوجه عام ،ال يزال اإلرهاب والتمرد املسلح ميثالن
مشكلتني كبريتني بالنسبة ألجهزة إنفاذ القانون يف
أفريقيا قاطبةً ،ومها اثنان من العوامل الرئيسية اليت تيسر
اجلرمية املنظمة ،ويعتمدان على الشبكات اإلجرامية
من حيث الدعم والتمويل.

نوع السلع وسائر البضائع أو اخلدمات غري املشروعة
املتاجر هبا يف القارة وكيفية االجتار هبا .ويعرض أيضا
العناصر العديدة لكل سوق إجرامية مقسمةً إىل سلع
حمددة حيث ينطبق ذلك ،وطرق النقل ،والبلدان
املتضررة ،وأساليب العمل وغريها .ويتناول التحليل
الذي يلي ذلك أهم األسواق اإلجرامية اليت مكشفت
والناشطة حاليا يف القارة األفريقية وال سيما االجتار
باملخدرات ،واالجتار بالبشر وهتريب املهاجرين،
واالجتار باألعمال الفنية ،واجلرائم البيئية ،واجلرائم
املالية ،والسلع املقلدة ،واالجتار باملركبات اآللية
املسروقة ،والقرصنة البحرية.

االتجار بالمخدرات
إن القارة األفريقية هي يف آن معا مركز عبور عاملي
متنام جملموعة كبرية من املخدرات املهربة باجتاه قارات
أخرى ،وسوق نامية يتزايد فيها تعاطي املخدرات.
امل
وتغذي هذه التجارة يف ُجيع أحناء القارة عو م
اقتصادية واجتماعية شىت ،مثل تطور التجارة ووسائل
النقل ،وغياب الفرص االقتصادية البديلة للشباب،
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والفساد ،وضعف إنفاذ القانون ،وهوامش الربح العالية
اليت حتققها التنظيمات اإلجرامية.

ويمن َقل عب غرب أفريقيا سنويا ما يقدر بـ  18طنا من
الكوكايني املهرب من أمريكا اجلنوبية واملوجهة إىل

وتعب القارة عن طريق مناطقها الغربية والشرقية

أوروبا .ويقال إن جزءا صغريا من مادة الكوكايني هذه
4

مير عب بلدان مشال أفريقيا وال سيما ليبيا .

كميات متزايدة من
والشمالية يف معظم األحيان
ٌ
الكوكايني املهرب من أمريكا اجلنوبية واملخصصة

وتشري املعلومات املتعلقة بوسط أفريقيا إىل أن املنطقة

كوجهة هنائية ألوروبا وآسيا ،وبدرجة أقل لألسواق

هي مركز لالجتار بالكوكايني وهي أيضا نقطة عبور

اإلقليمية األفريقية .والقارة األفريقية هي أيضا معب

هلذه املادة .وفقا لوزارة اخلارجية األمريكية ،يتم هتريب

للهريويني املهرب من آسيا إىل أوروبا كوجهة هنائية.

الكوكايني عب تشاد والسودان إىل شبه اجلزيرة

ويزرع القنب يف كل منطقة من أفريقيا تقريبا ويتم

العربية .5ويف منطقة اجلنوب األفريقي ،تشري املعلومات

االجتار به وتعاطيه يف الغالب على الصعيد اإلقليمي،

إىل أن سوق الكوكايني هي واحدة من أسرع أسواق

توجه إىل أوروبا.
باستثناء حشيشة مشال أفريقيا اليت َّ

املخدرات منوا .وتنقل مادة الكوكايني املتأتية من
أمريكا اجلنوبية اىل أوروبا كوجهة هنائية.

الكوكايين
تشكل منطقة غرب أفريقيا معبا للكوكايني واملخدرات
األخرى اليت تمن َقل من جنوب أمريكا إىل أسواق
الوجهة يف أوروبا.2
وتبقى منطقة شرق أفريقيا منطقة عبور ملادة الكوكايني
يف طريقه من أمريكا اجلنوبية إىل أوروبا وآسيا ،وهي

الشكل  :1طرق تهريب الكوكايين من وإلى أفريقيا

وجهة هلا أيضا .3وباإلضافة إىل ذلك ،أتاحت الطرق

الهيرويين

اجلوية ظروفا مؤاتية لتعزيز االجتار بالكوكايني يف
املنطقة.
ومنطقة مشال أفريقيا هي أيضا مركز عبور متزايد األمهية

إن منطقة غرب أفريقيا هي نقطة عبور ووجهة ملادة
6

اهلريويني املهربة من آسيا إىل أوروبا كوجهة هنائية .
ومنطقة شرق أفريقيا آخذة يف التحول إىل منطقة عبور

لكوكايني أمريكا اجلنوبية املهرب إىل أوروبا.

ووجهة ونقطة نقل ملادة اهلريويني املهربة من أفغانستان
هترب إىل املنطقة جوا وحبرا وذلك لالستهالك
وهي َّ
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احمللي املتزايد ولنقلها بوسائل أخرى إىل أوروبا .7ووفقاً

جيربون طرق عبور خمتلفة جتمع بني التهريب جوا وبرا

ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

وحبرا .ويشري التحليل إىل أن مدغشقر وريونيون

( ،)UNODCيتم االجتار يف  70 000كيلوغرام من

وموريشيوس تشكل مواقع رئيسية السترياد اهلريويني

اهلريوين األفغاين عب شرق أفريقيا إىل أوروبا كل عام،

حبرا إىل القارة ومنها إىل أوروبا.17

األمر الذي تيسره حدود يسهل اخرتاقها وضعف أمن
احلدود.8
ويف منطقة مشال أفريقيا ،تدخل معظم كميات
اهلريويني املهربة من أفغانستان إليها عب مصر والطرق
البية من الشرق األوسط 9والطرق البحرية من إيران
وباكستان

10

واملطارات .11ويشري ارتفاع الكميات

املصادرة منها على الطرق البحرية يف السنوات
األخرية 12إىل تزايد أمهية طريق البحر األمحر بالنسبة
ملهريب اهلريويني .ويشتبه يف أن مصر هي مركز عبور
هام ملادة اهلريويني املوجهة ألوروبا أو تركيا .ولكن جزءا
هاما من الكميات املصادرة يف مصر أو قبالة سواحلها
خمصص لالستهالك احمللي 13إذ غالبا ما يمشار إىل أن

مادة اهلريويني هي املخدر الثاين أو الثالث األكثر
استهالكا من قبل املصريني ،14ويمعتقد أن استهالكها

سيزداد.

الشكل  :2طرق تهريب الهيرويين من وإلى أفريقيا

القنب
يف غرب أفريقيا ،يشري التحليل إىل أن القنب ال يزال
سلعة يتم هتريبها بني بلدان غرب أفريقيا ويزرع على
نطاق واسع يف أحناء املنطقة كافة.18
وتتأثر منطقة شرق أفريقيا بشدة باستهالك وهتريب
القنب الذي يزرع على نطاق واسع مع اعتبار أروشا

وتشري املعلومات املستمدة من مصادر مفتوحة إىل

(تنزانيا) بقعة رئيسية إلنتاج القنب.19

ارخفاض كميات اهلريويني املصادرة يف بلدان مشال
أفريقيا األخرى ،15مما يشري إىل وجود طلب حملي

ويف مشال أفريقيا ،يمعتب القنب تارخييا أول وأكب خمدر
يتم إنتاجه وهتريبه يف أحناء املنطقة ،وال سيما باجتاه

حمدود تلبيه شبكات هتريب صغرية.

أوروبا .وتشري املصادر املفتوحة إىل أن مصر شهدت

يهرب اهلريويني األفغاين
ويف منطقة اجلنوب األفريقيَّ ،

مصادرة أكب كميات حشيش القنب يف املنطقة ،يليها

يف األغلب من آسيا إىل أوروبا .16وال ينفك املهربون
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املغرب ،بينما حتتل اجلزائر املركز الثاين بعد املغرب من

حيث الكميات املصادرة من راتنج القنب .20وتشري

باملنظمات اإلجرامية يف أمريكا اجلنوبية وأوروبا

يهرب يف الغالب
املعلومات إىل أن حشيش القنب َّ

الضالعة يف االجتار بالكوكايني ،هبدف زيادة أرباحها

داخل املنطقة ،ولكن راتنج القنب الذي ينتَج يف مشال

عن طريق العثور على أسواق جديدة لراتنج القنب

أفريقيا يتم هتريبه إىل أوروبا وأكب الكميات منه

مصدرها املغرب .ويقدَّر أن نسبة  80يف املائة من راتنج
توجه إىل أوروبا ،يف
القنب املصادر يف اجلزائر وحدها َّ
حني أن نسبة  20يف املائة منه خمصصة لالستهالك
احمللي .21ومن املرجح للغاية أن تكون هذه النسب
سارية على املنطقة بأسرها .وميكن تقدير قيمة سوق
راتنج القنب األورويب حبوايل

11

مليار يورو ،22مما

يشري إىل وجود حافز اقتصادي مهم السترياده أو
هتريبه عب البحر األبيض املتوسط.
وتضطلع التنظيمات اإلجرامية املغربية بدور أساسي
يف االجتار براتنج القنب باجتاه أوروبا ويف منطقة مشال
أفريقيا؛ وهي تقيم يف بعض األحيان شراكات مع
تنظيمات إجرامية أوروبية

23

وال سيما اإلسبانية

منها.24

وتنويع عروضها من املخدرات يف مشال أفريقيا وأوروبا.
والقنب هو منذ فرتة طويلة إحدى أكثر املواد إنتاجا
واستهالكا يف منطقة اجلنوب األفريقي .وتشري
املعلومات إىل أن سوازيلندا هي أحد بلدان اإلنتاج
الرئيسية يف املنطقة اليت يتأتى منها القنب غري املشروع
داخل منطقة اجلنوب األفريقي وخارجها.26
وأفادت عدة مصادر بأن االجتار بالقنب أو احلشيش
يشكل هتديدا خطريا بالنسبة لوسط أفريقيا ألنه يتيح
للجماعات اإلجرامية املنظمة يف املنطقة بأسرها حتقيق
األرباح .وأكدت املصادر املفتوحة أيضا أن ُجاعات
عسكرية ومتمردة يف ُجهورية الكونغو الدميقراطية
ضالعة يف إنتاج القنب .27ووفقا لوزارة اخلارجية
يهرب القنب أيضا عب تشاد والسودان إىل
األمريكيةَّ ،
28

شبه اجلزيرة العربية .

وتشري املصادر املفتوحة إىل اجتاه جديد هو عبارة عن

المخدرات االصطناعية والمخدرات الخاضعة

نظام مقايضة حمتمل بني احلشيش والكوكايني ،حيث

للمراقبة والسالئف والمخدرات األخر

يهرب احلشيش ،الذي يشتبَه يف أنه من أصل مغريب،
َّ

مكشف عن إنتاج مادة امليثامفيتامني واالجتار هبا يف

إىل أمريكا اجلنوبية ومنطقة الكارييب ويقايَض عندئذ
مبادة الكوكايني املخصصة للتوزيع يف أوروبا .25وهذا

يتيح للمتجرين به حتقيق هوامش ربح عالية .ويف عام

اإلجرامية املغربية قد وثّقت إىل حد بعيد صالهتا

ضبط خمتب إلنتاجها يف نيجرييا وأفضت
 ،2016م
العملية إىل اعتقال أربعة مكسيكيني ومخسة

االجتاه ،إذا تأكد ،قد يشري إىل أن التنظيمات
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غرب أفريقيا .وهذا املخدر رخيص وسهل الصنع مما

نيجرييني ،29األمر الذي يوحي بأن التنظيمات
اإلجرامية يف غرب أفريقيا تنفذ أنشطتها بالتنسيق مع

والقرقويب خمدر شائع يف املغرب واجلزائر وهو يمصنَع من
مزيج من املؤثرات العقلية واحلشيش وأحيانا الكحول

جمرمني من أمريكا الالتينية.

وهترب املؤثرات العقلية مثل الريفوتريل أو
أو الغراءّ .
الفاليوم ،املستخدمني يف صنع القرقويب ،إىل اجلزائر

وأفادت أحباث سابقة بأن الرتامادول بعيارات خمتلفة
ستورد بشكل مشروع من مراكز اإلنتاج يف
يم َّ
هرب أو يم َ
اهلند إىل أسواق املستخدمني يف غرب أفريقيا.30

وتعاين منطقة مشال أفريقيا من تعاطي وهتريب العديد
من املؤثرات العقلية وال سيما الرتامادول والريفوتريل

شبكات دولية لتهريب األدوية املقلدة ،ناشطة يف
ٌ
إيطاليا وفرنسا واململكة املتحدة وبعض بلدان
37
وهترب املخدرات بعدئذ من اجلزائر إىل
البلقان َّ .

املغرب .38ومنذ عام  ،2017ظهرت طريق إمداد
جديدة لتهريب املؤثرات العقلية الالزمة لتصنيع

والفاليوم والكبتاغون.

القرقويب مباشرة من إسبانيا إىل املغرب .وحتصل

ووفقا ملا يرتدد يف وسائل اإلعالم ،تبدو ليبيا ومصر

التنظيمات اإلجرامية املغربية الناشطة يف إسبانيا على

نقطيت الدخول الرئيسيتني للرتامادول إىل منطقة مشال

معظم هذه املؤثرات العقلية من الصيدليات احمللية عن

أفريقيا ،سواء لالستهالك احمللي أو للعبور باجتاه بلدان

هترب العقاقري اليت
طريق تزوير الوصفات الطبية .مث َّ

أخرى .ويأيت القسم األكب من هذه املادة من اهلند
وسري النكا 31والصني .32وتشكل إيطاليا 33وديب

يتم احلصول عليها هبذه الطريقة إىل املغرب حيث مُتَزج
يف خمتبات حملية مع سائر مكونات القرقويب ،مثل

نقاط

فتات القنب والدقيق والصبغة احلمراء ،لصنع عدد من

هرب إىل مشال أفريقيا ،مما يدل
عبور هامة للرتامادول امل َّ

احلبوب الصغرية اليت تباع يف املغرب مقابل  10دراهم

واليونان ومالطا وسنغافورة وإسبانيا ومصر

34

على تعدد مسارات االجتار هبذا العقار ويوحي بوجود
روابط مع العديد من تنظيمات اجلرمية وال سيما يف

( 1,06دوالر أمريكي) 39للحبة الواحدة.40
ويشتبه يف أن منطقة اجلنوب األفريقي هي مركز إلنتاج

إيطاليا واهلند وسري النكا.

مادة امليتامفيتامني واالجتار هبا .وحتوم الشبهات حول

وكما يتبني ذلك من الكميات الضخمة املصادرة من

خمتبات يف العديد من بلدان املنطقة.41

الرتامادول مؤخرا ،فإن مصر ليست جمرد بلد وجهة له

كما أن اجلرائم اليت تطال املنتجات الصيدالنية مثل

بل هي أيضا مركز عبور للموجه منه إىل ليبيا 35وبلدان
غرب أفريقيا.36

اختالس األدوية املشروعة أو املوصوفة طبيا وإساءة
استخدامها أو تقليد املنتجات الصيدالنية هي مصدر
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قلق متزايد يف منطقة اجلنوب األفريقي .ويشتبه يف أن
منطقة جنوب أفريقيا هي إحدى أكب أسواق
امليتاكوالون أو املندراكس (دواء مهدئ ومنوم) يف
العامل .42وتشري املصادر املفتوحة إىل استمرار دخول
املندراكس املنطقة من الصني واهلند عب موان شرق
أفريقيا وال سيما كينيا وتنزانيا وموزامبيق.

االتجار بالبشر
إن االجتار بالبشر ،كما يرد يف بروتوكول األمم املتحدة
ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص ،يثري بالغ القلق
44

يف أفريقيا  .وعلى الرغم من حتليل هذه الظاهرة
بشكل شامل ألغراض هذا التقرير ،لكل منطقة
خصوصياهتا إذ مثة بلدان يفر سكاهنا من النزاع املسلح
وأخرى تشكل طرق عبور أفضل لالجتار بالبشر ،مثل

االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
يهاجر ماليني األشخاص سنويا يف أفريقيا هربا من
النزاع املسلح وحبثا عن فرص اقتصادية أفضل .وأغلبية
املهاجرين األفارقة يستوطنون من جديد يف بلدان
أفريقية أخرى أو يطلبون اللجوء فيها .43ويرتبط
ستغالل
ارتباطا جوهريا حبركة األفراد اجلماعية هذه ا
م
املنظمات أو التنظيمات اإلجرامية للفئات السكانية
اهلشة بغية حتقيق مكاسب مادية.
ويشكل االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين هتديدين
إجراميني يثريان قلقا شديدا للقارة بأكملها ،حيث إن
ُجيع البلدان تقريبا هي بلدان مصدر وعبور و/أو
وجهة هلما .وهاتان اجلرميتان مرتابطتان يف كثري من
األحيان ،حيث ميكن أن يقع املهاجرون ضحايا
لالجتار يف أي وقت أثناء رحلتهم قبل الوصول إىل
وجهتهم النهائية .ويغطي هذا القسم بالتايل املسألة
العامة جلرمية االجتار بالبشر يف أفريقيا وهتريب
املهاجرين.

منطقة مشال أفريقيا اليت هي وجهة ومعب لألشخاص
من بلدان جنوب الصحراء الكبى الذين حياولون
الوصول إىل أوروبا.
وهذا النوع من اجلرمية ،إضافة إىل وقوع أفراد ضحايا
له ،خيلّف عواقب غري مباشرة على الصحة العامة من
خالل انتشار األمراض املعدية .ويضر أيضا باالقتصاد
فينزع عن العمل قيمته احلقيقية ،إذ إن العمل غري
املشروع يقوض الصناعات املشروعة ألن اليد العاملة
فيه أقل تكلفة.
ومن املرجح أنه يتم االجتار بالرجال والنساء واألطفال
(الفتيان والفتيات على حد سواء) من أفريقيا باعتبارها
مصدرا يتوجهون منه إىل أوروبا الغربية والشرق األوسط
وبني األقاليم داخل القارة .وفيما يتعلق باالجتاهات
اإلقليمية لالجتار بالبشر ،تشري املصادر املفتوحة إىل
أن الرجال والنساء واألطفال (الفتيان والفتيات على
حد سواء) يف ُجيع البلدان األفريقية تقريبا هم عرضة
لالجتار ألغراض العمل واجلنس (الشكل .)3
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أوروبا الشرقية وآسيا
الوسطى

أوروبا الوسطى
وجنوب شرق
أوروبا

شرق آسيا واحمليط
اهلادئ
13 %

16 %

أوروبا الغربية
واجلنوبية

أمريكا
الشمالية

مشال أفريقيا
والشرق األوسط

أفريقيا جنوب
ال حراء الكبر
99 %

التدفقات الضحايا الذين مكشفوا يف بلدان الوجهة
التدفقات أقل من نسبة  5يف املائة من الضحايا الذين مكشفوا يف بلدان الوجهة
التدفقات الضحايا الذين أمرجعوا من بلدان الوجهة

نسبة الضحايا من أفريقيا جنوب ال حراء
الكبر بين الضحايا الذين كش وا في بلدان
الوجهة

الم در بيانات وطنية قا بمعاملتها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

الشكل  :3وجهة ضحايا االتجار من أفريقيا جنوب ال حراء الكبر الذين تم الكشف عنهم ،حسب المنطقة ال رعية2014-2012 ،

وقد يتم التغرير بالنساء عن طريق عروض كاذبة

وباإلضافة إىل استغالل الضحايا األفارقة يف البلدان

بالزواج عب اإلنرتنت أو عروض وظائف جيدة األجر،

اآلنفة الذكر ،حتصل داخل القارة حركة اجتار واسعة

وبعد ذلك مجيبن على البغاء أو العمل داخل بلداهنن

بالبشر .ومكشف عن االجتار بالبشر بني األقاليم سواء

و/أو يف اخلارج ،ويف املقام األول يف أوروبا والشرق

من شبكة إقليمية مرتبطة يف كثري من األحيان بالعمل

األوسط.
وأصدرت توغو مثال يف عام

كمرحلة وسيطة يف سلسلة عب إقليمية له أو كجزء

2014

بيانا رمسيا مينع

القسري واالستغالل اجلنسي.

النساء من السفر إىل بلدان الشرق األوسط دون إذن

ويف القارة ،يشتبه يف استغالل اليد العاملة يف املزارع

مسبق من وزارة اخلارجية .وقد تكون الكامريون بلد

واملصانع والبناء والزراعة واخلدمات املنخفضة األجر

عبور مهما بالنسبة للنساء والفتيات اللوايت يمنقلن من

والعمل املنزيل .ومن الصعب كشف هذا االستغالل

غرب أفريقيا باجتاه أوروبا.45

وكل هذه األمثلة توضح الطبيعة عب الوطنية هلذه
اجلرمية وتشري إىل أن لدى التنظيمات صالت يف عدة
مناطق داخل القارة الستقطاب الضحايا ونقلهم إىل
البلدان األفريقية وخارجها.
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يف سوق العمل احمللية بسبب طبيعة هذا العمل.
والعمل املنزيل يف منطقة اجلنوب األفريقي هو ،إىل حد
بعيد ،قطاع غري رمسي يستخدم املهاجرين غري
46

الشرعيني الذين جيولون يف املنطقة حبثا عن عمل.

وباإلضافة إىل ذلك ،تشري معلومات مستمدة من

تعقيدا .وكثريةٌ يف أفريقيا الوسطى هي احلاالت اليت

مصادر مفتوحة إىل أن املنظمات اإلجرامية قد تستفيد
من جمموعات الشتات املوجودة يف القارة ويف العامل

رسل فيها أطفال إىل املدن موعودين بفرص تعليم
يم َ
ليجدوا أنفسهم أسرى للعمل بالسخرة وأهدافا

الستقطاب ضحايا االجتار بالبشر ونقلهم

لالستغالل اجلنسي.

واستغالهلم .واخلصائص املميزة املشرتكة بني هذه
اجملموعات ،مثل اللغة والثقافة ،جتعل من الصعب
اخرتاقها ،وتستفيد التنظيمات اإلجرامية منها لتوسيع
نطاق شبكاهتا يف العامل أُجع.

وباإلضافة إىل ذلك ،أفادت املنظمة الدولية للهجرة
) (IOMبأن األطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم
ظاهرة سائدة يف منطقة غرب أفريقيا وهم يف كثري من
األحيان عرضة لالعتداء أو االستغالل أو االجتار.49

فعلى سبيل املثال ،ذمكر أن شبكة إجرامية مقرها كوت
ديفوار نظمت هتريب مواطنني من كوت ديفوار إىل

القصر أيضا على التسول
ويف مشال أفريقيا ،مجيب ّ
ويمستغلون جنسيا ،ويمرغم بعضهم على ارتكاب أنواع

تونس من أجل استغالهلم كخدم يف املنازل .وأفادت

50
جيب
خمتلفة من اجلرائم  .وباإلضافة إىل ذلك ،قد َ
بعض األطفال الذين يرتكون قراهم الرتياد املدارس

صفاقس وتونس وسوسة وقابس ،اليت يمعرف أهنا مراكز

على التسول أو بيع سلع يف الشوارع أو العمل يف

التقارير بأن هذه الشبكات نشطة يف مدن كبى مثل
رئيسية الستقطاب ضحايا جنوب الصحراء الكبى
وتشغيلهم.47

املنازل بالسخرة أو أداء أعمال أخرى.
ويبدو أن املهاجرين والالجئني شديدو التعرض

واألطفال يف ُجيع أحناء القارة ،فتيانا وفتيات ،عرضة

لالستغالل يف القارة .ويف منطقة اجلنوب األفريقي ،قد

بشكل خاص لالجتار على الصعيد الداخلي ألغراض

تكون النساء من بلدان مصدر الالجئني أكثر عرضة

العمل واجلنس .ويشري التحليل إىل أن هذا الشكل

لالجتار .وتشكل أنغوال ،داخل املنطقة ،موطنا للعديد

من أشكال اجلرمية يؤثر سلبا على ُجيع البلدان

من ضحايا هذا االجتار.51

األفريقية تقريبا ،ومن املرجح جدا أن يستمر إرغام
األطفال على العمل بسبب استغالل املوارد الطبيعية
وانعدام املراقبة على احلدود والفقر .واملمارسة املعروفة
باسم ’ 48 ‘confiageجتعل األطفال أيضا أكثر عرضة
ملخاطر االجتار ،مما يزيد الكشف عن هذه اجلرمية
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والضحايا ،مبن فيهم الالجئون واملهاجرون غري
الشرعيني ،يدخلون بلدان مشال أفريقيا طوعا ولكن
بصورة غري مشروعة يف طريقهم إىل أوروبا .ومن بني
الضحايا اآلخرين مهاجرون يدخلون هذه البلدان
بصورة شرعية بعد تلقيهم وعودا بالعمل صحيحة أو

جيبون على العمل القسري كخدم يف
كاذبة ،مث َ
املنازل ويف قطاعات البناء والزراعة والتنظيف والتسول

واالجتار بأعضائهم الستخدامها يف الطقوس

والبغاء.

الدينية.54

وتشهد ليبيا أقسى حاالت االجتار بالبشر واالستغالل

وتتزايد بالنسبة ألجهزة إنفاذ القانون صعوبةم الكشف

العنيف الشبيهة بالرق التقليدي أو شراء العبيد

عن التنظيمات اإلجرامية عب احلدود الدولية فنادرا ما

وامتالكهم حيث يباع الضحايا باملزاد يف أسواق علنية

تتوصل إىل التعرف على ضحايا خارج اإلطار احمللي.

وفقا ملا وثّقته بعض وسائل اإلعالم.52

وأفيد بأن شبكات االجتار بالبشر يف وسط أفريقيا

ومكشفت يف القارة أيضا أنشطة اجتار بالبشر ألغراض
نزع أعضائهم .ومكشف هذا النوع من اجلرمية يف مشال
أفريقيا .ففي مصر ،على سبيل املثال ،ذكرت مصادر
مفتوحة أن السلطات املصرية فككت يف
آب/أغسطس  2017شبكة إجرامية ضالعة يف االجتار
باألعضاء البشرية يف منطقة أبو النمرس يف اجليزة،
جنوب البلد .واعتقلت السلطات

16

من اجلناة

اجلرائم على قتل فتيات صغريات وبغايا وأطفال

تضم عادة وكاالت توظيف يف بلدان الوجهة تستخدم
وسطاء حمليني الستقطاب رعايا من بلداهنم للعمل يف
اخلارج .وتشري التقارير إىل أن األنشطة احمللية للتوعية
بعمليات االحتيال هذه دفعت الوسطاء إىل التحرك
مبزيد من احلذر ،فباتوا يف كثري من األحيان يشريون
على الضحايا بالسفر إىل الشرق األوسط عن طريق
55

البلدان اجملاورة وال سيما نيجرييا .

الضالعني يف ذلك ،من بينهم أطباء وممرضات ومساسرة

وقد يكون اجلناة منظمني يف ُجاعات أو ال ،وفقا

استغلوا ضحايا من املناطق الفقرية والريفية وتلك اليت

بالقصر ألغراض اإلكراه
لشكل االستغالل .فاالجتار
ّ

تقيم فيها طبقة العمال.53

على التسول أو العمل املنزيل ،على سبيل املثال ،ميكن

ووفقا لتحليالت املصادر املفتوحة ،تشهد منطقة
وسط أفريقيا أيضا حاالت اجتار بالبشر ألغراض نزع
أعضائهم .وأفضى البحث يف قاعدة بيانات
Thomson Reuters World Check

معلومات عن

12

عن معرفة

شخصا من الكامريون و 4من

غابون ضالعني يف منظمات إجرامية يف بلديهما
ترتكب ما يسمى’ جرائم العبادة‘ .وتشتمل هذه
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أن يقوم به شخص واحد .وأما االجتار بالبشر
ألغراض نزع أعضائهم فال ميكن أن يتم إال يف إطار
شبكات متشعبة بفعل ما يستدعيه ذلك من كفاءات
ووسائل لوجستية .وهلذه الشبكات يف الغالب أبعاد
عب وطنية .فهي تستهدف مواطين البلدان املعنية
ولكن أيضا املهاجرين والالجئني ،مث تبيع أعضاءهم
56

لزبائن أغنياء داخل بلداهنم وخارجها .

ويف منطقة مشال أفريقيا ،تشارك يف معظم احلاالت

وللعنف الشديد .وعالوة على ذلك ،فإن النساء قد

شبكات دولية منظمة تعىن باالجتار عب الوطين
ٌ
بالضحايا من املنطقة ألغراض العمل القسري أو

يقعن ضحايا للعنف اجلنسي بسبب نوع جنسهن،
وذلك أثناء رحلتهن بني البلدان األفريقية ويف اخلارج.

وتيسر هذه الشبكات
االستغالل اجلنسي يف اخلارجّ .

وباإلضافة إىل ذلك ،كثريا ما تستهدف التنظيمات

جذب الضحايا واجتيازهم حلدود بلد واحد أو أكثر،

اإلجرامية املهاجرين بصورة غري مشروعة ألغراض

بشكل قانوين أو غري قانوين ،وصوال إىل الوجهة اليت

استغالهلم بسبب وضعهم غري القانوين يف البلدان

يتم فيها استغالهلم.57

املضيفة.

وقد نقلت وسائل اإلعالم مثال أن وزارة التكوين املهين

وعلى غرار ما أشري إليه يف القسم أعاله من هذا

والتشغيل التونسية أعلنت يف عام  2013أن أكثر من

التقرير ،حتدثت وسائل اإلعالم الدولية واملنظمات

 6وكاالت عمالة ومهية يف بلدان أجنبية تشغّل فتيات

الدولية على نطاق واسع عن حالة مهاجرين أفارقة

تونسيات يف شبكات بغاء عن طريق اجتذاهبن بوعود

طلبوا االستفادة من خدمات املهربني إىل أوروبا

عمل كاذبة.

فسجنوا يف ’مراكز احتجاز‘ وبيعوا يف أسواق رخاسة
م

سرية يف ليبيا يف عامي  2017و.2018

تهريب المهاجرين
على حنو ما تق ّدم ،تشهد القارة كلها حركة واسعة
النطاق ألشخاص يغادرون بلداهنم ،سواء بشكل
مشروع أو غري مشروع ،حبثا عن فرص اقتصادية و/أو

ويتبني من حتليل ُجيع مصادر املعلومات أن املهاجرين
يهربون عب بلدان أفريقية عديدة للوصول إىل وجهتهم
َّ
النهائية وال سيما أوروبا وبلدان أفريقية أخرى.

فرارا من النزاعات .ووردت أنباء كثرية أفادت بأن هذه

اهلجرة غري املشروعة وهتريب املهاجرين الذي تستتبعه

اهلجرة حتدث إما طوعا حيث تميسرها اتفاقات حرية

يعكسان يف كثري من األحيان حركة اهلجرة النظامية.

التنقل داخل أفريقيا ،أو مبساعدة مهربني يدفع هلم

ومنطقة مشال أفريقيا هي يف الوقت احلاضر مركز

املهاجرون أتعابا ملساعدهتم على دخول بلد ما بشكل

للمهاجرين األفارقة املهربني حنو أوروبا .وسواء أكانت

غري قانوين.

حركة املهاجرين املهربني ُتر عب املنطقة أو تنطلق

ويتوفر ما يكفي من وثائق للتأكيد أن املهاجرين الذين
ينتقلون بصورة غري مشروعة هم عرضة لالجتار بالبشر
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منها ،فإن باإلمكان تقسيمهم إىل أربع فئات رئيسية
هي:









مهاجرون من مشال أفريقيا يأملون يف الوصول
إىل أوروبا الغربية؛
مهاجرون من جنوب الصحراء الكبى
يأملون يف الوصول إىل أوروبا الغربية؛
مهاجرون من بلدان أخرى ميرون عب مشال
أفريقيا يف طريقهم إىل أوروبا؛

تومي وبرينسييب اليت يهاجر مواطنوها إىل البتغال.59
وتفضيل هذه البلدان األوروبية كبلدان وجهة للهجرة
رمبا يعود إىل الصالت الثقافية واالقتصادية اليت تربطها
مبستعمراهتا السابقة.

الجئون وطالبو جلوء استقروا يف بلدان مشال
أفريقيا ولكنهم يأملون يف الوصول إىل أوروبا.

تسهل اهلجرة غري
ومن العوامل األخرى اليت قد ّ
املشروعة وجود مهاجرين أو مغرتبني يف بلدان الوجهة
أصلهم من أفريقيا .واملهربون يعتمدون أيضا يف كثري
من األحيان على الفئات السكانية احمللية اهلشة
الستقطاب مواطنيهم ألغراض اهلجرة غري املشروعة.
وتشري املعلومات إىل أن املهربني من مشال أفريقيا (وال
سيما مصر واملغرب وليبيا) يشغّلون شبابا عاطلني عن
العمل يف موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا وكوت
ديفوار وغانا لدفع مواطنني يف جمتمعاهتم احمللية إىل

الشكل  :4عدد مرات عبور الحدود بشكل غير مشروع عن طريق غرب
البحر األبيض المتوسط (بحرا وبرا)

وتتوفر على نطاق واسع معلومات موثقة مفادها أن
العديد من املهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب
الصحراء الكبى استعانوا خبدمات مهربني للسفر من
بلداهنم األصلية إىل مشال أفريقيا ،ويف معظم األحيان
إىل ليبيا ،وصوال إىل إحدى نقاط املغادرة العديدة

اهلجرة بشكل غري مشروع.58

لركوب البحر األبيض املتوسط يف رحلة حمفوفة

ويبدو أن فرنسا ،بني البلدان األوروبية ،هي واحدة

باملخاطر من أجل دخول أوروبا .وإن عددا كبريا من

من أكثر الوجهات املستهدفة لتهريب املهاجرين.

الذين تعذر عليهم دخول أوروبا يفضلون البقاء،

وتشري بيانات اهلجرة العاملية اليت ُجعها مركز بيو ووفقا

بشكل قانوين أو غري قانوين ،يف مشال أفريقيا كأفضل

ملركز بيو لألحباث ( ،)Pew Research Centerتبدو

خيار ثان بدال من العودة إىل أوطاهنم .ويشاركون يف

فرنسا ،حىت اآلن ،أهم بلدان الوجهة األوروبية بالنسبة

األنشطة االقتصادية فيها و/أو ينتظرون حىت يتمكنوا

للمهاجرين من منطقة وسط أفريقيا باستثناء غينيا

من مواصلة رحلتهم إىل أوروبا.60

االستوائية اليت يهاجر مواطنوها إىل إسبانيا ،وسان
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وجيتاز مواطنو عدة بلدان أفريقية احلدود داخل املنطقة

وعالوة على ذلك ،ذكرت املنظمة الدولية للهجرة أن

قبل الوصول إىل الطرق ونقاط االنطالق الرئيسية

الوضع األمين يف مشال مايل أدى إىل هتجري السكان

التالية يف مشال أفريقيا .وهناك طرق رئيسية ثالث

داخليا وإقليميا ،مع ما يرتتب على ذلك من تبعات

يسلكها املهاجرون من القارة سعيا للوصول إىل

على صعيد اهلجرة اإلقليمية ،وإدارة احلدود ،وحتقيق

أوروبا:

االستقرار يف اجملتمعات احمللية .وتشكل النيجر يف



طريق غرب أفريقيا من السنغال فموريتانيا
فاملغرب إىل جزر الكناري اإلسبانية61؛



طريق غرب البحر األبيض املتوسط اليت
يسلكها املهاجرون من املغرب أو اجلزائر إىل
إسبانيا؛



طريق وسط البحر األبيض املتوسط اليت
تشكل فيها إيطاليا بلد الوجهة األساسي
وليبيا نقطة االنطالق الرئيسية وتونس ومصر
نقطيت انطالق ثانويتني.62

منطقة غرب أفريقيا نقطة الدخول الرئيسية لرعايا غرب
ووسط أفريقيا إىل ليبيا وللعائدين هربا من انعدام األمن
يف مشال نيجرييا .65وتفيد املعلومات بأن مدينة
أغاديس تشكل معب املهاجرين الرئيسي حنو ليبيا.
وتشري بعض املصادر إىل أن اجلماعات اإلجرامية ذات
الصلة بامليليشيات يف اجلنوب ميكن أن تطلب ما بني
 800و1000

دوالر لنقل املهاجرين من منطقة فزان
66

املتامخة للجزائر والنيجر وتشاد إىل طرابلس .
وبعض املهاجرين من النيجر ومايل خيتارون أيضا

وأفادت الوكالة األوروبية حلرس احلدود والسواحل

االجتاه إىل املغرب مرورا باجلزائر لسلوك طريق غرب

فرونتكس ( )Frontexبأن عدد املهاجرين الذين

البحر األبيض املتوسط املؤدية إىل إسبانيا .ويستطيع

يسلكون طريق غرب البحر املتوسط قد ازداد للغاية

العديد منهم أيضا العبور إىل ليبيا من اجلزائر (بعد

منذ عام ( 2016انظر الشكل  )4بالتوازي مع ارخفاض

دخول اجلزائر من مايل) .67واستنادا إىل فرونتكس،

عدد املغادرين من ليبيا.63

املهربون إىل تزويد املهاجرين ،تسهيال الجتيازهم
يعمد ِّ
68

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة ،يرتكز يف منطقة غرب

نقاط التفتيش البية يف اجلزائر ،جبوازات سفر مالية

أفريقيا أكب عدد من املهاجرين داخل املنطقة ،وبدرجة

و/أو مستندات مزورة تبدو كأهنا صادرة عن مفوضية

أقل من املهاجرين الذين يتجهون حنو مشال أفريقيا

األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وتتيح هلم

وأوروبا.64

التظاهر بأهنم الجئني مسجلني يف البلد.
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ولنقل األشخاص بشكل غري مشروع ،يستخدم

ويف منطقة وسط أفريقيا ،قد يطلب الناس خدمات

املهربون وسائل خمتلفة جوا وحبرا وبرا .وعالوة على

مهرب واحد أو أكثر لتسهيل السفر يف األراضي

ذلك ،يستخدم املهاجرون أساليب شىت لعبور احلدود

الوعرة وللتفاوض مع ُجاعات املقاتلني أو اجلماعات

إىل بلد ما واإلقامة فيه بشكل غري قانوين .ومن هذه

اإلسالمية اليت قد تكون هذه األراضي حتت سيطرهتا.

األساليب البقاء يف البلد بعد انتهاء مدة التأشرية

ووفقا لألحباث واملقابالت اليت أجراها معهد

وتزوير الوثائق واالختباء يف مركبات تمن َقل يف العبّارات،

واليت ركزت حتديدا

والقفز فوق األسيجة احمليطة مبدينيت سبتة ومليلية

اإلسبانيتني يف املغرب أو السباحة حوهلا.69

الدراسات األمنية يف عام

2016

على ممر اهلجرة بني النيجر وليبيا ،يعمل مهربو
املهاجرين يف إطار شبكات شديدة التنظيم وحتالفات

وفيما يتعلق باجلماعات اإلجرامية املنظمة ،تشري
املعلومات املفتوحة املصدر إىل أن أغلبية املهاجرين
الذين وصلوا إىل أوروبا بشكل غري قانوين من مشال
أفريقيا ،سلكوا طرقا حبرية مبساعدة شبكات هتريب
منظمة .70وباإلضافة إىل ذلك ،يشري تقرير فرونتكس
ميسري هتريب
لتحليل املخاطر لعام  2018إىل أن ّ
املهاجرين ناشطون يف  41بلدا ،األمر الذي يدل على
النطاق الدويل ألنشطة بعض شبكات التهريب .ووفقا

ضعيفة البنية .ومعظم املهربني الذين ُتت مقابلتهم
كانوا يف السابق ناشطني يف نقل السلع املهربة وغري
املشروعة ،مبا يف ذلك السجائر واملخدرات واألسلحة
الصغرية ،عب الصحراء والساحل ،ومل يتحولوا إىل نقل
املهاجرين إال عندما اشتد الطلب كثريا على هذه
اخلدمات قرابة عام .722012

االتجار باألعمال ال نية

هلذا التقرير ،يف مشال أفريقيا ،ينشط على األراضي

تشهد القارة األفريقية زيادة يف االجتار غري املشروع

ميسرون من أكب عدد من اجلنسيات املختلفة،
الليبية ّ

بالرتاث الثقايف .واالجتار بالقطع األثرية جرمية جتتذب

مما يشري إىل أمهية هذا البلد كمركز إقليمي بارز للهجرة

املنظمات اإلجرامية بشكل متزايد بسبب طلب

بأن عصابات

األسواق الكبري على املمتلكات الثقافية ،الذي جيعل

التهريب يف ليبيا قد تتكون من ضباط حاليني وسابقني

جتارهتا غري املشروعة مرحبة .ونظرا لرتدي األوضاع

يف اجليش/أجهزة إنفاذ القانون منظمني يف ُجاعات

االقتصادية واالجتماعية واألمنية يف بعض املناطق،

إجرامية هرمية صارمة.

يسهل احلصول على هذه املمتلكات عن طريق سرقتها

غري املشروعة إىل أوروبا .وأفيد

71

والتنقيب عنها بشكل غري مشروع وإخراجها من
مكاهنا األصلي .أضف أن األنظمة وعمليات
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الكشف عنها ليست شديدة الفعالية بسبب الرتابط

وميلكون معرفة جيدة باملواقع احمللية ولكن معداهتم

بني قطاعي جتارة التحف األثرية املشروع وغري

بدائية؛ وهناك ثانيا ُجاعات النهب املنظمة اليت

73
هترب مبعظمها من القارة
املشروع  .واألعمال الفنية َّ

تستعني بعاملني وتستخدم املعدات الثقيلة
والتكنولوجيا

األفريقية إىل أوروبا وأمريكا الشمالية ودول اخلليج.
ووفقا للمصادر املفتوحة ،يشتد الطلب يف مشال أفريقيا
على اآلثار املصرية واليونانية والرومانية

74

ويتزايد

الطلب على القطع اإلسالمية القدمية يف منطقة
اخلليج .75وتضم منطقة مشال أفريقيا

34

موقعا من

مواقع الرتاث العاملي لليونسكو والعديد من املواقع
التارخيية واألثرية اليت حتتوي على كنوز قدمية ال َّ
تقدر
بثمن .وهذا ما جيعل املنطقة هدفا مغريا للشبكات
اإلجرامية.

تمضعف قدرة الدول على مراقبة حدودها وتأمينها
بدقة ،مما يؤدي إىل تفاقم االجتار يف األعمال الفنية
يف مصر 76وليبيا وتونس واجلزائر .ودفع هذا الوضع
77

للممتلكات الثقافية املصرية والليبية املعرضة للخطر.
وتشري املعلومات املستمدة من مصادر مفتوحة إىل أن
الوضع هو على نفس القدر من اخلطورة يف اجلزائر

املتطورة

الستهداف املواقع األثرية .80وتشكل اجملموعات
اإلرهابية جهات فاعلة أخرى يف االجتار غري املشروع
باملمتلكات الثقافية يف مشال أفريقيا .واللجوء املنتظم
إىل االجتار هبا كمصدر للدخل من قبل اجلماعات
اإلرهابية مثل تنظيم داعش ،يف سوريا والعراق ،قد مت
81

توثيقه إىل حد بعيد  .ولوحظت ظاهرة مشاهبة،
82

83

84

ولكن بدرجة أقل ،يف ليبيا وتونس ومصر .
وتمعرف أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية بأهنما تشكالن

واألوضاع االقتصادية واالجتماعية واألمنية املتدهورة

باجمللس الدويل للمتاحف إىل نشر قوائم محراء

والسجالت

احلكومية

78

وتونس 79حيث صادرت السلطات كميات كبرية من
القطع األثرية املسروقة.
وميكن قسمة مهريب الرتاث الثقايف إىل جمموعتني
رئيسيتني .فهناك أوال أفراد يدفعهم الفقر إىل هنبه
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تقليديا وجهتني للقطع األثرية املصرية القدمية اليت يتم
االجتار هبا .وباإلضافة إىل ذلك ،برزت منطقة اخلليج
يف السنوات األخرية كسوق مهمة للتحف اإلسالمية
85

اليت مجت َمع يف مشال أفريقيا  .وتشمل طرق النقل اليت

مكشفت طرقا برية وحبرية وجوية .والشحن البحري
باحلاويات هو األسلوب املفضل لنقل القطع األثرية
86

الضخمة  .وميكن هتريب القطع الصغرية مثل
العمالت املعدنية واجملوهرات واملواد العضوية (النسيج
الرق) عن طريق اجلو .ويستخدم املهربون طرقا
أو َ
مباشرة إىل بلدان الوجهة الرئيسية يف أوروبا وأمريكا
الشمالية ودول اخلليج ،أو غري مباشرة هبدف إخفاء
مصدر السلع .ونقاط العبور اليت مكشفت تشمل غزة
واألردن وإسرائيل واإلمارات العربية املتحدة وتركيا.

وأخريا ،ميكن للرتاث الثقايف املسروق من بلدان غرب

ويف غرب أفريقيا ،تتعرض املمتلكات الثقافية خلطر

أفريقيا مثل مايل أن مير عب مشال أفريقيا على طرق

وحيتمل تصديرها
السرقة من املتاحف واملواقع الدينية ،م

االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين.87

واستريادها بشكل غري مشروع .ويف وسع اجملرمني أيضا

وتباع املمتلكات الثقافية غري املشروعة عن طريق جتار
ودور املزادات،
األعمال الفنية وصاالت العرض ،م
واإلعالنات الصحافية ،وأسواق السلع املستعملة،
وحمالت التحف ،ومنصات اإلنرتنت .والبيع عب
اإلنرتنت يسهل ويعزز االجتار بالقطع األثرية ،88كما
يتضح من حاالت حديثة لبيع قطع مصرية على موقع
إي باي ( .89)eBayوأخريا ،يشكل إنتاج مستندات
مزورة عن مصادر القطع األثرية جزءا ال يتجزأ من

نقل ملكيتها وإنتاج مستندات مزورة بطريقة غري
شرعية الستخدامها يف جتارة هذه املمتلكات .وميكن
للتنظيمات اإلجرامية املشاركة يف االجتار باملمتلكات
الثقافية املقلدة أو املزورة للحصول على دخل وموارد
91

مالية أو تنفيذ أنشطة غري مشروعة أخرى  .ويعتقد
أن املمتلكات الثقافية معرضة خلطر التدمري والسرقة
أثناء النزاعات املسلحة أو يف األماكن اليت تنشط فيها
اجلماعات اإلرهابية.

االجتار غري املشروع بالرتاث الثقايف .وهتدف هذه

وعلى الرغم من أن حتقيق األرباح هو ما يدفع غالبا

املمارسة إىل إخفاء املصدر احلقيقي للسلع املهربة

إىل سرقة القطع الثقافية ،يشري التحليل إىل أن

لتيسري بيعها يف األسواق.90

اجلماعات اإلرهابية قد هتتم بالرمزية التارخيية لألعمال

ويف منطقة اجلنوب األفريقي ،تشمل اجلرمية اليت تطال
األعمال الفنية سرقة ممتلكات ثقافية شىت عالية
القيمة ،واحلصول على األعمال الفنية أو قطع أخرى
عن طريق االحتيال ،واإلغارة أو السطو على خمتلف
املواقع الثقافية واملتاحف .وميكن مبادلة األعمال الفنية
والقطع الثقافية مبجموعة من السلع األخرى غري
املشروعة مثل األسلحة النارية أو املخدرات .وحتقق
سرقة هذه األعمال والقطع أرباحا مباشرة وتؤدي أيضا
تستخدم
إىل أعمال إجرامية أخرى ،وكثريا ما يتبني أهنا
َ
يف أنشطة غسيل األموال.

الفنية وبالتايل بتدمريها .وقد ترتك هذه األعمال
عواقب وخيمة ليس على اقتصاد القارة وأمنها فقط
92

ولكن أيضا على صون تراثها الثقايف والعاملي .

الجريمة البيئية
تشكل اجلرائم البيئية هتديدا كبريا ألفريقيا .فاستغالل
املوارد الطبيعية والصيد غري املشروع لألجناس احليوانية
يؤثران سلبا يف تنمية واقتصاد البلدان ويقوضان التنوع
البيولوجي والسالمة البيئية للقارة بدرجات متفاوتة.
ويدر هذا النوع من اجلرائم أرباحا ضخمة للتنظيمات
ُّ
اإلجرامية .وهو عموما نشاط عابر للحدود الوطنية،
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يربط البلدان األفريقية فيما بينها ويربط القارة بالعامل،

الفحم واألثاث اخلشيب وبناء املنازل .ويستخ َدم أيضا

وغالبا ما يرتبط بالفساد.93

يف صناعة العطور.

وميكن تقسيم اجلرائم البيئية إىل استغالل املوارد

وتشارك جهات فاعلة عديدة يف قطع األشجار غري

الطبيعية واجلرائم املاسة باألحياء البية .والقسم املتعلق

املشروع يف أفريقيا ،مبا فيها شركات صناعية لقطع

باستغالل املوارد الطبيعية يغطي عمليات قطع

األشجار .ويف عملية نفذها جهاز إنفاذ القانون ،تبني

األشجار غري املشروع ،والقسم املتعلق باجلرائم املاسة

أن  75يف املائة من أكثر من  120شركة أخشاب يف

باألحياء البية يتناول الصيد غري املشروع ملختلف

موزامبيق تورطت يف أنشطة غري مشروعة يف شهر

أجناس احليوانات.

آذار/مارس  2017وحده .وخالل هذه العملية ،صودر

وجتدر اإلشارة إىل أن منطقة مشال أفريقيا غري مشمولة
بالقسمني التاليني ألن معلومات املصادر املفتوحة اليت
تغطي هذه اجلرمية يف مشال أفريقيا قليلة أو معدومة.

ما ال يقل عن

150 000

مرت مكعب من

95

األخشاب  .مكشف عن عدد كبري من الشركات اليت
مل تسدد ضرائب على األرباح اليت جنتها يف أفريقيا،
ودفعت رشاوى ملسؤولني حكوميني للتغاضي عن

قطع األشجار غير المشروع

انتهاكاهتا ،وأساءت استخدام التصاريح اليت ممنحتها

تضم أفريقيا مناطق حرجية شاسعة ،من بينها حوض

لقطع األشجار إذ إهنا مل تعلن عن كميات األخشاب

الكونغو الذي يشكل ثاين أكب غابة استوائية مطرية

اليت قطعتها وقطعت أشجارا أصغر من احلجم

يف العامل .وبسبب هوامش الربح العالية وتزايد الطلب

املفروض قانونيا وخارج األماكن احملددة اليت يمسمح
فيها بقطع األشجار.96

العاملي على موارد الغابات يف القارة ،يزدهر قطع
94
يسرع وترية
األشجار غري املشروع  ،األمر الذي ّ
تدهور نظام الغابات البيئي يف أفريقيا.

كما يؤدي قطع األشجار غري املشروع إىل خسارة

ويف الربع األول من عام  ،2016وجهت الكامريون
إشعارات حتذيرية إىل

35

شركة ،وأرجأت منح

وحصلت
تراخيص ألربع شركات لقطع األشجارّ ،
مليون فرنك أفريقي (حوايل

دوالر

اإليرادات الضريبية وضياع الفرص االقتصادية ،مما

54,2

يساهم يف انتشار الفقر والنزاعات يف أوساط السكان

أمريكي) من الغرامات اليت فمرضت بسبب تنفيذ

الذين يعتمدون على موارد الغابات .ويستخدم

أنشطة غري قانونية يف قطاع الغابات.97

اخلشب غري املشروع لغايات خمتلفة ،مثل صناعة
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97 000

ويشتبه أيضا يف تورط اجلماعات املسلحة يف االجتار

ويف شرق أفريقيا ،يشتد الطلب على القمبيط

غري املشروع يف أفريقيا لتمويل عملياهتا ،مبا فيها

( )combretumالذي ينتج فحما من أجود

ميليشيا  Anti-Balakaوميليشيا  Ex-Selekaيف ُجهورية

النوعيات ،وهو مطلوب كمصدر رئيسي للطاقة املنزلية

أفريقيا الوسطى

98

والقوات الدميقراطية املتحالفة يف

ُجهورية الكونغو الدميقراطية.99

يف أفريقيا ويف العديد من دول الشرق األوسط.104
ويف منطقة اجلنوب األفريقي ،يتم احلصول على

واجلماعات اإلرهابية متورطة أيضا يف هذه اجلرمية.

األخشاب غري املشروعة من زامبيا وموزامبيق وتصل

فعلى سبيل املثال ،يشتبه يف أن حركة الشباب هي

إىل ميناء دار السالم يف تنزانيا للتصدير.105

مص ّدر رئيسي للفحم غري املشروع يف الصومال .ووفقا

وعالوة على ذلك ،حاولت ثالث شركات صينية

جمللس األمن التابع لألمم املتحدة ،جتين احلركة
عائدات من الفحم واملوارد الطبيعية األخرى يف البلد
وحتقق أرباحا ال تقل عن

10

ماليني دوالر أمريكي

سنويا.100

تصدير األخشاب بطريقة غري مشروعة من موزامبيق
إىل وجهة محيتمل أهنا كانت آسيا .106وقد أكدت
هيئة التحقيقات البيئية أمهية آسيا يف جمال قطع
األشجار غري املشروع يف املنطقة إذ أفادت بأن معظم

واملنظمات اإلجرامية املتورطة يف قطع األشجار غري

األخشاب غري املشروعة املهربة من موزامبيق يف عام

World

 2013انتهى هبا املطاف يف الصني .107كما مت هتريب

 ،101Checkتنظيمات حملية عموما ناشطة يف بلداهنا.

كميات كبرية من األخشاب غري املشروعة إىل جنوب

ويستغل اجملرمون غياب أجهزة إنفاذ القانون يف أجزاء

أفريقيا.108

املشروع يف أفريقيا هي ،وفقا ملعلومات

معينة من أفريقيا وضعف املراقبة وضآلة العقوبات
املالية.102

واملوان يف أفريقيا هي نقاط خروج رئيسية لتهريب
األخشاب إىل آسيا وأوروبا .109وبعض الوجهات

ويستخدم اجملرمون عددا من الطرق لتهريب األخشاب

األوروبية اليت مكشفت فيها أخشاب غري مشروعة من
110

غري املشروعة .وُجهورية أفريقيا الوسطى هي بلد عبور

أفريقيا الوسطى هي أنتويرب (بلجيكا)

ومصدر هلا ،إذ أفيد بتهريب  6 000مرت مكعب منها

(فرنسا) وال روشيل (فرنسا) وفيانا دو كاستيلو

إىل تشاد.103

(البتغال) وليشويس (البتغال).111
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وكاين

ألهنا تشكل نقاط دخول وخروج إىل القارة ومنها

الجرائم الماسة باألحياء البرية
إن أفريقيا هي موطن ألجناس من احليوانات الشديدة

لكميات كبرية من السلع.

التنوع ،بعضها من أكثر األنواع تعرضا لالنقراض

وباإلضافة إىل الصيادين غري املشروعني املنظمني ،أفيد

وبالتايل من أضعفها على األرض .وتمصاد احليوانات

بتورط ُجاعات مسلحة من غري الدول يف أفريقيا يف

بشكل غري مشروع ومهتَّرب ألسباب شىت ،منها

اجلرائم املاسة باألحياء البية كوسيلة لدر الدخل؛ ومن

استخدامها كحيوانات أليفة أو الستهالك حلومها أو

هذه اجلماعات مقاتلو ميليشيا  Anti-Balakaوميليشيا

الستخدام أعضائها يف الطب التقليدي.

 Ex-Selekaيف ُجهورية أفريقيا الوسطى ،واجلنجويد يف

واجلرمية املاسة باألحياء البية هي بطبيعتها عابرة
للحدود الوطنية .فالصيادون جيتازون احلدود لصيد
احليوانات على حنو غري مشروع يف بلدان أخرى قبل
أن يعودوا هبا عب احلدود لبيعها باجلملة.

السودان ،وجيش الرب للمقاومة يف أوغندا .ففي عام
 ،2015على سبيل املثال ،أرسل جوزيف كوين ،زعيم
جيش الرب للمقاومة ،مقاتلني إىل متنزه غارامبا الوطين
يف ُجهورية الكونغو الدميقراطية جللب  100ناب من
114

ويشري التحليل إىل أن التنظيمات اإلجرامية ناشطة
على األصعدة احمللية واإلقليمية والدولية .112كما يبني

الرحل من الشعب
أنياب الفيل  .ورعاة املاشية ّ
الفوالين يف السودان ،الناشطون يف ُجهورية أفريقيا
الوسطى ،متورطون أيضا يف ارتكاب اجلرائم املاسة

التحليل أن التنظيمات اإلجرامية املتورطة يف اجلرائم

العلند العمالق واجلاموس
باألحياء البية إذ يصيدون َ

املوارد واملستندات املزورة يف بعض األحيان ،وتعمل

ملنتجات األحياء البية ،مبا يف ذلك عاج الفيل وجلود

املاسة باألحياء البية تتعاون مع اجملرمني احملليني لتوفري
مع الشبكات اإلجرامية اإلقليمية والدولية لتهريب
منتجات وأجناس من األحياء البية عب احلدود
وتنسيق بيعها ووجهتها النهائية.113

ألكل حلومهما .ويشتبه أيضا يف هتريب شعب الفوالين
النمر عب احلدود الوطنية وال سيما إىل أوغندا وجنوب
السودان.115
وتتعرض جمموعة من أنواع احليوانات يف أفريقيا بشكل

واملوان واملطارات يف أفريقيا ،مثل ميناء دواال يف

خاص للصيد غري املشروع واالجتار ألهنا مطلوبة بشدة

مراكز االجتار مبنتجات األحياء البية غري املشروعة

يف أجزاء معينة من العامل ،وحتديدا يف آسيا .وقد اعتمب
االجتار بعاج الفيل والقَردة العليا وقرون وحيد القرن

الكامريون أو مومباسا يف كينيا ،هي على األرجح

والبانغولني هتديدا رئيسيا يف غرب أفريقيا ووسطها
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وشرقها وجنوهبا .والصيد غري املشروع جلميع

وفيما يتعلق بغرب أفريقيا ،فإن القرود مهتَّرب من بوركينا

احليوانات ،وليس فقط للحيوانات املذكورة أعاله ،هو

فاسو وكوت ديفوار وغانا وغينيا وغينيا-بيساو وليبيا

نشاط منهجي ومشكلة متفاقمة .ففي ُجيع أحناء
أفريقيا ،تصاد خالفا للقانون جمموعة من احليوانات
األليفة والبية .ولكن جيري هنا تقييم احليوانات
املهددة باالنقراض لتسليط الضوء على أبرز جوانب
التجارة غري املشروعة يف األحياء البية اليت جتري يف
القارة.

الشكل  :5طرق تهريب ِ
الق َردة من وسط أفريقيا إلى األسواق الدولية مرورا
ببلدان العبور

القرَدة العليا
تعيش يف غابات أفريقيا املطرية جمموعة من أنواع القَردة
منها البونوبو والشمبانزي والغوريال واألورانغوتان اليت
تتعرض لالجتار بشكل خاص .واالجتار بالقَردة نشاط

ستهدف للحمه
إجرامي مربح للغاية .فهذا احليوان يم َ

ومايل ونيجرييا وسرياليون .واعتمبت نيجرييا بلد عبور

هلا.119

البانغولني
البانغولني هي أكثر احليوانات البية اليت يتم االجتار
هبا يف العامل وتتناقص أعدادها بشكل سريع .والطلب

أو يملت َقط حيا ألغراض الرتفيه عن اإلنسان .وفيما
يتعلق بصيد القرد للحمه ،تبني أن قطع األشجار

على حراشفها هو أكثر منه على عاج الفيل وقرون

والتعدين غري القانونيني يف مواطن القرود يف أفريقيا

120
هدف البانغولني للحمها
وحيد القرن  .وتمست َ

يسامهان يف اتساع نطاق بيع حلوم القردة البية.116

وجللدها املستخدم يف املنتجات اجللدية وللكرياتني

ومهتَّرب القرود من الغابات عب موان ومطارات ال
ختضع لتدابري أمنية مشددة لينتهي هبا املطاف يف

الذي يدخل يف الطب التقليدي يف أفريقيا وآسيا.121
وبسبب ارتفاع الطلب عليها وتناقص أعدادها ،تشهد

منازل فاخرة ،وقطاع الرتفيه السياحي ،وحدائق

أسعار أجزاء البانغولني يف السوق غري املشروعة ارتفاعا

احليوانات يف آسيا والشرق األوسط وأوروبا.117

حادا يصل إىل عدة آالف من الدوالرات للكيلوغرام

واالجتار بالقرود يف وسط أفريقيا جيري عب عدة نقاط،

الواحد يف بعض البلدان اآلسيوية.122

مبا فيها مصر والسودان وإثيوبيا وليبيا

118

(انظر

الشكل .)5

وقد مت حتديد نيجرييا وسرياليون وتوغو كبلدان مصدر
له ،123وكوت ديفوار كبلد مصدر وعبور لالجتار
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به .124ويف ُتوز /يوليو  ،2017فمككت يف كوت
ديفوار

125

شبكة إجرامية دولية يشتبه يف اجتارها

حبراشف البانغولني.

الفيَلة
يشري أحدث تقرير التفاقية التجارة الدولية بأجناس
احليوانات والنباتات البية املهددة باالنقراض

)(CITES

وعالوة على ذلك ،يشتبه يف أن كينيا وأوغندا وإثيوبيا

بشأن حالة الفيَلة وجتارة العاج إىل أن صيد األفيال
غري املشروع يف أفريقيا يف عام  2016كان يتناقص

هي مراكز لنإجتار بالبانغولني.126

وارخفض إىل مستويات ما قبل عام  .2008ومع ذلك،

وموزامبيق والكامريون وغينيا وليبرييا وغينيا االستوائية

هرب البانغولني أيضا من حوض الكونغو إىل آسيا
ويم َّ

وال سيما الصني وفيتنام .ويف إطار عملية

فإن الفيل األفريقي ال يزال يصاد بأعداد كبرية على
حنو غري مشروع.

 Thunderstormاليت نمفذت يف أيار/مايو  2018بقيادة

ومكشف عن صيدها بشكل غري مشروع عب احلدود

اإلنرتبول ملكافحة االجتار غري املشروع باحليوانات

يف أفريقيا .ودخل صيادون من الكامريون متنزه منكيب

والنباتات البية ،صادرت السلطات البحرية الفيتنامية

الوطين يف غابون وقاموا بتهريب غنائمهم غري القانونية

حنو  4أطنان من حراشف البانغولني على منت سفينة

إىل دواال يف الكامريون ،وهي مركز رئيسي لتصدير

قادمة من ُجهورية الكونغو الدميقراطية .127كما أفيد

عاج الفيل.130

باالشتباه يف قيام عدد من املواطنني الصينيني الذين
يعملون يف مشاريع تدعمها الصني يف حوض الكونغو
بتهريب منتجات البانغولني إىل الصني .128وعالوة
على ذلك ،حتمل املعلومات املتوفرة عن وسط أفريقيا
إىل االعتقاد أن شبكات التصدير اإلجرامية تستعني
بصيادين متخصصني لصيد البانغولني بشكل غري
مشروع يف مناطق نائية لتفادي كشف أمرها من قبل
أجهزة إنفاذ القانون.129

ويف عام  ،2017قامت سلطات إنفاذ القانون يف كوت
ديفوار بتفكيك تنظيم إجرامي يشتبه بتورطه يف االجتار
بالعاج بني كوت ديفوار وبوركينا فاسو ومايل وغينيا،
وفقا لشبكة الناشطني البيئيني للحكومة وإنفاذ القانون
وضبطت يف العملية
) .(EAGLEم
الفيل املنحوت و 40كلغ من عاج الفيل اخلام و 7من
400

قطعة من عاج

جلود الفهد.131
ويف شرق أفريقيا ،يعب عاج الفيل أوغندا إىل تنزانيا
اليت تشكل وجهته املقصودة .ومراكز العبور األخرى
هي جنوب السودان وبوروندي.132
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وتوجد روابط مهمة بني أفريقيا وآسيا يف سياق جتارة

أطنان منه يف عام  2013مقارنة بـ  3,2أطنان يف عام

العاج غري املشروعة .ففي آذار/مارس  ،2018أصدر

.1352010

اإلنرتبول نشرة محراء بناء على طلب من سلطات
مالوي بشأن مواطن من غامبيا يمشتبه يف أنه مهّرب
عاج ،بعد مصادرة مئات من أنياب األفيال يف تايلند.
واملشتبه به مطلوب يف هتمة ’’تصدير تذكارات
حكومية بدون تصريح‘‘ ويشتبه يف إخفائه  330كلغ
من قطع العاج يف شحنة ممسيت كذبا بأهنا أحجار
كرمية خام ،أمرسلت من مالوي وصودرت يف بانكوك

وحيد القرن
إن الصيد غري املشروع حليوانات وحيد القرن جرمية
منتشرة يف منطقيت شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي.
وأفيد يف السنوات األخرية بأن أكثر البلدان تضررا من
هذا النشاط اإلجرامي هي جنوب أفريقيا وناميبيا
وزمبابوي وكينيا.136

(تايلند) يف أوائل آذار/مارس  .2018وبسبب

وهي جتارة مرحبة ألن قيمة قرن وحيد القرن ميكن أن

املخاوف الشديدة املرتبطة باالجتار بالعاج بعد

تصل إىل

دوالر أمريكي على األقل يف

مصادرة كمية منه غري مشروعة يف شحنة مماثلة مهربة

األسواق اآلسيوية .وقرون وحيد القرن مطلوبة يف املقام

من أفريقيا يف عام  ،2016أجرت سلطات اجلمارك
عمليات تدقيق إضافية يف الشحنة وكشفت عن
قطعة من العاج (تبلغ قيمتها حوايل

500 000

442

دوالر

أمريكي) خمبأة يف عدة حاويات .واعتقل مواطن غاميب
آخر يف بانكوك (تايلند) عندما حاول استالم الشحنة
اليت حتتوي على العاج املهرب .ويشتبه يف أن مواطين
غامبيا االثنني مها جزء من عصابة لتهريب العاج
متورطة يف هتريب أنياب الفيل من أفريقيا إىل آسيا.133

20 000

األول الستخدامها يف الطب التقليدي يف

آسيا.

ويف منطقة شرق أفريقيا ،اعتمبت كينيا مصدرا ومعبا
137

رئيسيني لصيد وحيد القرن غري املشروع  .غري أهنا
تشهد يف عام

2018

ارخفاضا حادا يف الصيد غري

املشروع لألفيال ووحيد القرن ،وفقا لوزارة السياحة
واألحياء البية الكينية ،وذلك على ما قيل ،بفضل
اجلهود اليت بدأت تبذهلا احلكومة يف عام  2012حلماية
املتنزهات الوطنية وحمميات الصيد .وصدر قانون

ويشتبه يف أن مواطنني آسيويني ينشطون يف تنظيمات

حلماية األحياء البية يف عام

إجرامية منظمة تؤدي دورا بارزا يف جتارة عاج الفيَلة يف

أشد قسوة على الصيادين غري املشروعني واألفراد

2014

لفرض عقوبات

وسط أفريقيا ،134وحتولت هونغ كونغ إىل نقطة عبور

املتورطني يف التجارة غري املشروعة يف أنواع األحياء

7,9

البية احملمية .138وعلى الرغم من احنسار الصيد اجلائر

رئيسية للعاج غري املشروع بعد أن ضبطت فيها
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لوحيد القرن وتشديد احلماية على ما تبقى منه ،ما
زالت التنظيمات اإلجرامية تواصل استهدافه ومل
تتوقف جتارته.
والتنظيمات اإلجرامية الضالعة يف جتارة قرون وحيد
القرن األفريقي جتين أرباحا طائلة من هذه التجارة يف

الجرائم المالية
كثريا ما تكون اجلرائم املالية يف أفريقيا معقدة ومتعذرا
كشفها ،ويصعب بالتايل قياسها .وظاهرة استخدام
السيولة ،وأنظمة حتويل األموال غري الرمسية
والتحويالت املالية من اخلارج تغذي القطاع املايل غري

األسواق الدولية ،علما أن آسيا هي وجهتها الرئيسية.

الرمسي يف القارة.

وقد مكشفت روابط جنائية بني التنظيمات اإلجرامية

وال ميكن التقليل من أمهية تبعات اجلرائم املالية على

الضالعة يف اجلرائم املاسة باألحياء البية وتلك الضالعة
باالجتار باملخدرات يف منطقة اجلنوب األفريقي ،وال
سيما العقاقري أو السالئف الكيميائية للمخدرات
االصطناعية املرتبطة بآسيا .وتشري املصادر املفتوحة
إىل حالة حديثة العهد كان فيها مواطنون صينيون
ناشطون انطالقا من جنوب أفريقيا ضالعني يف الوقت
نفسه يف االجتار بقرون وحيد القرن وجتارة املاندراكس
غري املشروعة.139
وعلى الرغم من أن منطقيت شرق أفريقيا واجلنوب
األفريقي مها أبرز منطقتني يف القارة من حيث ظاهرة
صيد وحيد القرن غري املشروع ،فإن هذا النشاط
اإلجرامي ميتد إىل أجزاء أخرى من أفريقيا .ويشتبه يف
أن التنظيمات اإلجرامية يف غرب أفريقيا مرتبطة حبلقة
واسعة من جمرمي األحياء البية املنظمني يف أفريقيا
الذين يقال إهنم يوردون قرون وحيد القرن للمجرمني
يف الوس وتايلند وفيتنام.140

أفريقيا ألن عواقبها تطال الشركات واحلكومات
واملؤسسات الوطنية ،ويف النهاية املواطنني الذين
يعتمدون عليها.
ووفقا للدراسة االستقصائية العاملية املتعلقة باجلرمية
االقتصادية اليت أجرهتا مؤسسة ()PwC

Price

 Waterhouse Cooperيف عام  ،2016ازدادت اجلرائم
االقتصادية

141

بنسبة  7يف املائة يف أوساط الشركات

األفريقية مقارنة بالنتائج املسجلة يف عام .2014
وأشارت الدراسة أيضا إىل ارتفاع ظاهر يف النسبة
املئوية للشركات املتضررة من اجلرائم املالية يف أفريقيا
( 57يف املائة) مقارنة باملعدل العاملي ( 36يف املائة).
ووفقا هلذه الدراسة ،مع أن اجلرائم املالية التقليدية اليت
يسهل كشفها ،مبا فيها ذلك اختالس األصول املالية
والرشوة والفساد واالحتيال يف عمليات الشراء ويف
احملاسبة ،ال تزال األكثر شيوعا يف العامل ،أضحت
عمليات اإلبالغ عن اجلرائم السيبية اليت تتعرض هلا
الشركات هي األكثر تزايدا.142
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وخلصت دراسة عام

2018

االستقصائية العاملية

ملؤسسة  ،Thomson Reutersاليت ركزت على كلفة
اجلرائم املالية ،143إىل أن الشركات األفريقية تعاين من
االحتيال والسرقة وغسيل األموال واجلرائم املالية
األخرى مبعدل أعلى من املتوسط العاملي .ووفقا
للدراسة املذكورة ،فإن  53يف املائة من رؤساء الشركات
الذين طمرح عليهم السؤال يف أفريقيا مقابل  47يف املائة
على مستوى العامل ،أكدوا أن شركتهم أو منظمتهم
شهدت جرمية على األقل من اجلرائم املالية يف االثين
عشر شهرا املاضية ،واعتبوا أن جرائم اإلنرتنت
واالحتيال هي اجلرائم املالية األكثر شيوعا .وعلى

االحتيال
وتشهد قارة أفريقيا حاالت احتيال ،وتنفَّذ خمططات
معقدة للجرمية املالية يف كل بلد افريقي ،مما يدر على
التنظيمات اإلجرامية أرباحا هائلة.
وأكثر أنواع االحتيال شيوعا يف القارة هو االحتيال
املصريف ،سواء أكان ذلك عب السرقة املباشرة لتفاصيل
اهلوية من أجل االستيالء على احلسابات املصرفية
الفردية ،أم اتباع أساليب احتيالية أكثر تعقيدا مثل
الرهن العقاري أو االستثمار للسطو على مبالغ مالية
ضخمة بشكل مباشر من املؤسسة.

صعيد التبعات ،قدرت الشركات اليت مشلتها الدراسة

ومثة جرائم مالية أخرى متعلقة باخلدمات املصرفية،

خسارهتا اإلُجالية بنحو  1,45ترليون دوالر أمريكي،

وهي تشمل سرقة معلومات بطاقات السحب أو

أي حوايل  3,5يف املائة من أرقام مبيعاهتا العامة.144

البطاقات االئتمانية أو استنساخها ،أو االحتيال الذي

وتشري النتائج اليت توصلت إليها هاتان الدراستان إىل

يشمل أنواعا أخرى من بطاقات السحب اإللكرتونية

تفاقم اجلرائم املالية يف أفريقيا وإىل استهداف الشركات
األفريقية مبعدل يزيد على املتوسط العاملي ،مما يشري
إىل أمهية هذا اجملال اإلجرامي يف

القارة.

وتوضح األقسام التالية اجلرائم املالية الكبى اليت
مكشفت يف خمتلف مناطق أفريقيا ،ولكنها ال تتناول
ُجيع اجلرائم املالية اليت تمرتكب يف القارة.

اليت ُتنحها مؤسسات معينة والشائعة يف املنطقة ،مثل
بطاقات الوقود .وأفادت وحدة االستخبارات املالية
املغربية استخدام التحويالت املصرفية املزورة وبطاقات
الدفع املسبق يف خمططات غسل األموال.145
كشف خمططات أخرى يف ُجيع أحناء املنطقة أيضا،
وتم َ
تتعلق باالحتيال التجاري ،مثل االحتيال على التأمني

واالحتيال املتعلق مبعامالت ملكية العقارات،
التالعب بالبيانات املالية ومكائد أو خمططات شىت
تنفَّذ عب رسائل البيد اإللكرتوين األخرى أو عب
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التصيد االحتيايل ،أو استهداف املسنني وقطاعات

وذكرت مصادر مفتوحة أن العمالت املزيفة تؤثر على

سكانية هشة أخرى .وعمليات االحتيال وخمططات

معظم بلدان غرب أفريقيا ،147فيتم هتريب هذه

التصيد االحتيايل بالبيد اإللكرتوين يقوم هبا عدد من

العمالت كل عام ،واليت تصل إىل ماليني الدوالرات.

الشبكات اإلجرامية

املختلفة.

يف نيسان /أبريل  ،2018ووفقا لوكالة مكافحة الفساد

ومن أشكال االحتيال املايل األخرى اليت تمرتكب يف

يف نيجرييا ،مت القبض على مواطن نيجريي لالشتباه

املنطقة ’االحتيال الرومنسي‘ أو ’االبتزاز اجلنسي‘

يف حيازته ألوراق نقدية مزورة بقيمة  400 000دوالر

الذي يتمثل يف استدراج الضحايا للقيام بأفعال

أمريكي .ويشتبه أيضا يف أنه يدير تنظيما إجراميا يزور

جنسية وهم عراة أمام كامريا متصلة بالويب .ويصور

دوالرات ويستخدمها لالحتيال على الزبائن .148

اجملرمون هذه األفعال بالفيديو ويستخدموهنا بعد ذلك
البتزاز الضحايا وهتديدهم .ويتصل اجملرمون عادة
بالضحايا عب اإلنرتنت مستخدمني معلومات
شخصية كاذبة.
ويشتبَه يف تورط اجلماعات اإلرهابية يف مشال أفريقيا

يف عمليات االحتيال .ويشتبَه يف أن فرع مشال أفريقيا

جلماعة التكفري واهلجرة ،وهي حركة جهادية إسالمية
مصرية ،ضالع يف تزوير الوثائق واالحتيال بواسطة
بطاقات االئتمان.146

وسبق أن ألقت وكالة مكافحة الفساد يف نيجرييا
القبض على عدد من جتار العملة املزيفة يف اجلزء
كزا لتجارة
الشمايل من البالد ،والذي يعتب مر ً
العمالت األجنبية.149
وعالوة على ذلك ،زاد تزوير الدوالر يف السنوات
نظرا ألن املزيد من الدول ،مبا يف ذلك الدول
األخرية ً
األفريقية ،تستخدم الدوالر األمريكي.150

كما تنتشر هذه اجلرمية يف جنوب وشرق إفريقيا .يف
كانون الثاين /يناير  ،2018ألقت سلطات إنفاذ

تزوير العمالت

القانون يف جنوب إفريقيا القبض على شخص يشتبه

إن تزوير العمالت هو جتارة مرحبة بالنسبة للمجرمني

يف تورطه يف عملية احتيال تتصل بتزوير عمالت .مت

الذين يستغلون األشخاص العاديني لتداول العمالت

العثور عليه حبوزة

دوالر

املزيفة .هذا النوع من اإلجرام له عواقب وخيمة على

أمريكي) من العمالت املزورة ،عمالت أجنبية أخرى،

أفريقيا ،ويزعزع استقرار العمالت الوطنية ،وبالتايل
يمبط النمو االقتصادي للبلدان األفريقية.
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R300 000

(حوايل

20 823

آلة طباعة ،ضاغط ورق ومواد أخرى ضرورية لصناعة
املال املزيف.151

الهجمات السيبرية واختراق المؤسسات المالية
تتزايد االعتداءات السيبية وعمليات االخرتاق اليت
تستهدف املؤسسات املالية يف أفريقيا .ففي شرق
أفريقيا مثالُ ،تكن اجملرمون من الوصول إىل نمظم
تكنولوجيا املعلومات واملنظومات الشبكية يف بعض
املصارف أو إىل حسابات حمددة ،وشرعوا يف إجراء
حتويالت إلكرتونية إىل حسابات مصرفية يف اخلارج

الم در :اإلنتربول

و/أو تسهيل عمليات سحب األموال من أجهزة

يف كينيا ،تزوير العمالت هو أكثر أشكال االحتيال

الصرف اآليل يف ُجيع أحناء العامل .وشهدت املنطقة

شيوعا ،حيث ُتثل املعامالت املالية باهلاتف احملمول
ً

ووكالء البنوك األهداف الرئيسية.152

كما هناك احتمال كبري النتشار العمالت املزيفة يف
مشال ووسط إفريقيا على الرغم من نقص املعلومات
املتاحة.

أيضا ’سرقة مصرف بنغالديش‘ غري املسبوقة يف
شباط/فباير  ،2016وهذا أكب وأشرس اعتداء إجرامي
سيبي يستهدف املصارف واملؤسسات املالية يف
التاريخ احلديث .وتعرض مستخدمو التطبيقات
املصرفية على األجهزة احملمولة العتداءات ببجميات
خبيثة (عن طريق فريوسات البجميات املصرفية

وهنالك العديد من الدوافع الكامنة وراء هذه اجلرمية،

’أحصنة طروادة‘ )154على هواتفهم الذكية .ووقعت

للتعرف على
مثل عدم استخدام أجهزة متخصصة ّ
العمالت املزيفة ،ونقص التدريب بني جتار النقد على

هذه االعتداءات عندما مدجمت جمموعة ’أحصنة
طروادة مصرفية‘ وجرى ُتويهها يف تطبيقات

حتديد األوراق النقدية املزيفة ،وعدم اإلبالغ من قبل

االستخدام العام واستهدفت مستخدمي تطبيقات

ضحايا هذه اجلرمية ،وحيث يتم خداعهم ،فقد

الشراء (متجر

مثال) .بعد ذلك قام

حياولون ُترير األوراق النقدية املزيفة إىل أشخاص

زبائن املصارف العاملية والوطنية واملؤسسات املالية

آخرين دون علمهم.153

Google Play

بتنزيل البجميات اخلبيثة اليت أتاحت االطالع على
تفاصيل حساباهتم املصرفية .وبرجميات أحصنة
طروادة ،عندما يتم تنزيلها مع تطبيقات االستخدام
العام ،هتدف إىل حماكاة التطبيقات املصرفية احلقيقية
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يف حماولة لسرقة املعلومات املصرفية احلساسة وال سيما

أفريقيا سنويا .وُتثل ما يقرب من  60-30يف املائة من

معلومات تسجيل الدخول وتفاصيل بطاقات

إُجايل سوق املستحضرات الصيدالنية يف القارة.156

االئتمان اخلاصة بالزبائن.

المستحضرات ال يدالنية المقلدة

السلع المقلدة

تعتب األدوية املقلدة هتديدا إجراميا مرتفعا .فعلى سبيل

ميثل االجتار بالسلع املقلدة هتديدا بارزا للسالمة

املثال ،أفضت العملية املشرتكة ملكافحة األدوية املقلدة

والصحة العامة يف العامل أُجع ،وخباصة يف القارة

وغري املشروعة

اليت نظمتها منظمة اجلمارك

األفريقية .ويضر التقليد بالسالمة العامة وبالشركات

العاملية

اليت تنتج السلع املشروعة وتبيعها .ويؤثر سلبا أيضا يف

األدوية املقلدة ) (IRACMيف عام  ،2016إىل ضبط

االقتصادات الوطنية عندما ختسر احلكومات عائدات

كميات قياسية من األدوية غري املشروعة على احلدود

الضرائب على املنتجات املصنعة أو املباعة يف السوق

األفريقية .ومشلت العملية

بلدا أفريقيا هي أنغوال

السوداء ،األمر الذي يعرض املستهلكني للخطر من

وبنن والكامريون وُجهورية الكونغو وُجهورية الكونغو

جراء استخدام منتجات ال تستويف املعايري الالزمة.

الدميقراطية وغابون وغانا وكوت ديفوار وكينيا

وتضطلع اجلماعات اإلجرامية املنظمة بدور مركزي يف

وموزامبيق وناميبيا ونيجرييا والسنغال وجنوب أفريقيا

جتارة السلع املقلدة واملقرصنة وتكسب عائدات مهمة

وتنزانيا وتوغو .وخالل العملية ،صودر على احلدود

من هذه األسواق غري املشروعة.

 113مليون من املنتجات الصيدالنية غري املشروعة وما

ووفقا للبيانات املتوفرة ،تشري التقديرات إىل أن القيمة
اإلُجالية للقرصنة والتقليد ميكن أن تصل ،حبلول عام
 ،2022إىل مبلغ هائل قدره  2,3ترليون دوالر أمريكي
مع تكاليف عاملية قدرها

4,2

ترليون دوالر

أمريكي .155ويطال التقليد والقرصنة جمموعة متنوعة

)(ACIM

)(WCO

يقرب من

900

واملعهد الدويل للبحوث ملكافحة

16

مليون من األدوية املقلدة وغري

املشروعة ،بقيمة إُجالية تقدر بـ

60

مليون دوالر

أمريكي .وصودر بعض أكب الكميات منها يف نيجرييا
وبنن وكينيا وتوغو وأنغوال وموزامبيق وناميبيا وجنوب
أفريقيا

157

.

من املنتجات يف القارة األفريقية ،غري أن األدوية

ويف عام  ،2017أدت عملية  Heeraاليت نمفذت بقيادة

املقلدة هي أكثر املنتجات اليت يتم االجتار هبا يف

اإلنرتبول إىل ضبط أكثر من  420طنا من املنتجات

معظم أحناء أفريقيا .ووفقا ملنظمة الصحة العاملية،

الصيدالنية والطبية غري املشروعة يف غرب أفريقيا .ويف

شخص يف

طن من

تودي هذه األدوية حبياة حنو

100 000
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ضبط حوايل
سياق العملية ،م

100

املستحضرات الصيدالنية غري املشروعة املخبأة يف
شاحنات حمملة بالفاكهة يف كورو (بنن) .وأفيد بأن
الشاحنات كانت قادمة من غينيا ويف طريقها إىل
بلدان خمتلفة يف املنطقة.158

السلع المقلدة األخر
تبني أن االجتار بالسلع غري املشروعة األخرى غري
األدوية املقلدة يشكل جرمية كبى يف القارة األفريقية.
وقدرت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

وبشكل عام ،تستدعي املستحضرات الصيدالنية

) (OECDيف تقريرها لعام

املقلدة يف أفريقيا القيام بأشكال خمتلفة من التزوير

السلع املقلدة واملقرصنة :حتديد التبعات االقتصادية‘

والتزييف ،مبا يشمل االسترياد غري املشروع ،وتقليد

( Trade in Counterfeit and Pirated Goods,

اإلنتاج على املستوى احمللي ،وحتويل املنتجات من

 ،)Mapping the Economic Impactأن نسبة التجارة

مسارها وإعادة توضيبها بدون ترخيص ،وتغيري طرق

الدولية يف املنتجات املقلدة واملقرصنة ُتثل ما يصل إىل

املنتجات ،وتصدير املواد احمللية املدعومة .وباإلضافة

 2,5يف املائة من قيمة التجارة الدولية ،أي  461مليار

إىل ذلك ،جيري يف املنطقة شراء وبيع وحتويل وهتريب

دوالر أمريكي لعام .1592013

وتصنيع جمموعة من املنتجات الصيدالنية تؤدي ،على
الرغم من عدم كوهنا غري مشروعة حبد ذاهتا ،إىل إحلاق
الضرر باقتصادات املنطقة وبالصحة العامة .وتبني
دراسة هذا اجملال اإلجرامي يف أفريقيا أن األدوية
املقلدة تشكل هتديدا إجراميا يف أحناء القارة كافة.
وحتمل على االعتقاد أيضا أن األدوية غري املشروعة
ختضع لتجارة على مستوى القارة تلحق الضرر باألفراد
والبلدان على حد سواء.

2016

املعنون ’التجارة يف

وشكل اجلرمية هذا كثريا ما يكون نقطة تالقي بني
التهريب واجلرائم املالية ،وأحيانا جيري التغاضي عنه يف
بعض اجملاالت .وترد إىل ُجيع أحناء القارة وبشكل
بارز للعيان أنواع خمتلفة من السلع املقلدة وال سيما
املالبس والسلع اليت ينتجها مصممون ،واألجهزة
اإللكرتونية واإلعالمية املختلفة ،وبرجميات احلاسوب،
واألخطر من ذلك كله األغذية املقلدة أو املغشوشة،
باإلضافة إىل سلع أخرى مثل التبغ .ومن بني السلع

وخمتلف جماالت اجلرمية اليت محبثت هنا ستخضع للمزيد
من التدقيق يف إطار االجتار بسلع مقلدة أخرى يف
منطقة يستهدفها املقلدون على حنو متزايد.
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املقلدة الرئيسية اليت يتم هتريبها عب أفريقيا ،نذكر على
سبيل املثال ال احلصر ،ما

يلي:

تقلَّد للغاية يف املنطقة .ويشري هذا االستقصاء إىل أن

السجائر غري املشروعة
على الرغم من عدم اإلبالغ عن هذا النشاط بشكل
هترب السجائر غري
كاف يف بعض أجزاء القارةَّ ،
املشروعة يف العديد من املناطق األفريقية كمنطقة غرب
أفريقيا مثال .وقد كشفت املصادر املفتوحة أن هذه
املنطقة هي معب لتهريب هذه السلعة إىل مشال
أفريقيا .160وقد أبلغت منظمة اجلمارك العاملية على
سبيل املثال عن ضبط أكثر من  220مليون سيجارة
مزورة يف بنن وغانا وتوغو يف عام  2015كانت موجهة
إىل بوركينا فاسو والنيجر ،161مما يشري إىل أن هذه
السلعة تدخل غرب أفريقيا عب موان بنن وغانا
وتوغو.

وعالوة على ذلك ،ذكرت مصادر مفتوحة يف وقت
سابق أن السجائر غري املشروعة يف نيجرييا هتَّرب برا
من مشال البلد بواسطة سائقي سيارات يمعرفون حمليا

باسم ’  .‘ Yan-Pitosويعتقد أن السائقني يستلمون
السجائر غري املشروعة باإلضافة إىل السلع املقلدة
األخرى كاإللكرتونيات واملواد الغذائية ،مبجرد دخول

اإليرادات السنوية املقدَّرة من تقليدها مرتفعة بشدة يف
بلدان أفريقية عديدة ،وهذه األجهزة املقلدة تتسبب
يف كثري من األحيان بالوفاة .وبالنسبة إىل البلدان
املستهدفة هبا ،أشار االستقصاء إىل أن أنغوال ومالوي
تتصدران قائمة البلدان اليت تقلدها تليهما سرياليون
وتشاد وبنن وليبيا وكوت ديفوار وبوروندي وأوغندا
وزامبيا .ويف حني أن غالبية األجهزة املقلدة مصنّعة
حمليا ،يعاد تصدير العديد منها إىل بلدان اجلوار.
فاألجهزة املقلدة املصنعة يف أوغندا ،على سبيل املثال،
يعاد تصدير معظمها إىل ُجهورية الكونغو الدميقراطية
يليها السودان

ورواندا.163

وتشري البيانات واملعلومات الرمسية اليت تتناقلها وسائل
اإلعالم إىل أن السلع املقلدة شائعة يف األسواق
األفريقية ،من حيث كمية وتنوع املنتجات املقلدة
واملقرصنة .ويبدو أن معظم املنتجات املوجودة يف
164

األسواق األفريقية يتأتى من الصني  ،تليها بلدان
165

آسيوية أخرى وأفريقيا .

السجائر إىل موان البلدان املذكورة ،مث تمن َقل برا إىل

وترد أيضا منتجات مقلدة من مشال أفريقيا إىل أفريقيا

نيجرييا إما مباشرة أو عب النيجر.162

جنوب الصحراء الكبى .فعلى سبيل املثال ،هناك
مؤشرات على أن مثة أفارقة من منطقة جنوب الصحراء

األجهزة الكهربائية املقلدة
تبني من استقصاء أمجري يف آذار /مارس  2015بشأن
ّ
تقليد األجهزة الكهربائية يف أفريقيا أن هذه األجهزة

Page 39/68

الكبى مقيمني يف املغرب يص ّدرون إىل بلداهنم
األصلية منتجات مقلدة موجودة يف األسواق
املغربية .166ومن املرجح أن يكون هذا االجتاه موجودا

يف بلدان أخرى يف مشال أفريقيا حيث تقيم جاليات

االتجار بالمركبات اآللية المسروقة

وهذه التجارة غري املشروعة ،باإلضافة إىل حدوثها يف

يغطي القسم التايل بمعدين من أبعاد االجتار يف
املركبات اآللية املسروقة يف أفريقيا :االجتار الدويل

من هذه املنطقة.

القارة ،تربط العديد من بلدان هذه القارة مع بقية
العامل .وميكن تصنيع السلع املقلدة يف بلد ما وجتميعها

اخلارجي املنشأ (أي أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية
وآسيا) حنو القارة واالجتار داخل القارة .والتنظيمات

يف بلد آخر ونقلها بطريقة غري مشروعة عب بلد ثالث.

اإلجرامية مسؤولة عن نقل وسرقة وإعادة بيع أعداد

وكثريا ما ينش املقلّدون شركات ومهية وشركات تقوم

كبرية من املركبات اآللية املسروقة يف ُجيع أحناء

مبقام الواجهة إلخفاء أنشطتهم .وي ّزورون مستندات
الشحن ويشحنون سلعا مقلدة عب طرق وعدة نقاط
عبور التفافية إلخفاء النقطة األصلية اليت غادروا منها.

أفريقيا .ومثة بلدان عديدة هي يف آن معا مصدر ومعب
ووجهة هلذه املركبات .وُجيع اجلهات الضالعة يف
االجتار هبا جتين أرباحا ذات شأن تسمح هلا بتوفري

وعلى الرغم من غياب أدلة قاطعة على وجود

املوارد الالزمة لالجتار هبذه املركبات.

عصابات منظمة تقود هذه األسواق اإلجرامية يف

االتجار الدولي بالمركبات اآللية المسروقة إلى

ُجيع املناطق األفريقية ،ميكن االستنتاج أن جرمية تقليد
السلع تتالقى مع معظم اجلرائم األخرى ،مثل االجتار
باملخدرات والبشر والسرقة واجلرائم املاسة باألحياء
البية .وطرق التجارة املستخدمة لتمرير السلع املقلدة
تمستخدم أيضا الرتكاب هذه اجلرائم .فعلى سبيل
يهرب املهاجرون للعمل يف مصانع إنتاج
املثال ،قد َّ
السلع املقلدة ،ويشكل الفساد أحد روافد هذا

داخل القارة
إن املركبات اآللية اليت تمسرق يف اخلارج تدخل إىل
القارة ،يف املقام األول ،من خالل املوان البحرية
التجارية الرئيسية إما يف حاويات أو يف سفن
الدحرجة .وتمشحن هذه املركبات يف الغالب كمركبات
مستعملة إلخفاء منشئها غري الشرعي.
وتلجأ التنظيمات اإلجرامية إىل تزوير املستندات

القطاع.

وتزوير وتغيري أرقام تعريف املركبات ،لتسهيل دخول
السيارات املسروقة إىل القارة وإخفاء منشئها.
وعالوة على ذلك ،فإن البلدان اليت تعتمد نظام السري
على اليمني (املقود على اليمني) تنحو السترياد
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مركبات مسروقة من البلدان اليت تعتمد النظام نفسه.

التنظيمات اليت تؤمن املركبات يف البلدان املصدرة

وهذا يعين أن بلدان أفريقيا الشرقية واجلنوبية اليت تعتمد

بالتنظيمات املوجودة يف أفريقيا ،اليت تستلم املركبات

نظام السري هذا يشتد احتمال استريادها السيارات

املسروقة .ففي آب /أغسطس  ،2017على سبيل

املسروقة من اململكة املتحدة واليابان وأسرتاليا.

املثال ،ذكرت مصادر مفتوحة أن الشرطة املدنية

واملركبات املسروقة اليت تمرسل إىل القارة هي غالبا
مركبات متوسطة األسعار إذ إن الطلب عليها شديد
يف أفريقيا .غري أن الطلب يشتد أيضا على السيارات
الفخمة مثل السيارات الرياضية ( )SUVsواملركبات
املخصصة للطرقات الوعرة .وتستهدف التنظيمات

اإلسبانية ،مبساعدة أجهزة الشرطة النمساوية
والفرنسية والبتغالية ،فككت عصابة كانت تنقل
سيارات مسروقة من أوروبا إىل مشال أفريقيا .وعقب
ذلك اعتمقل اثنا عشر شخصا من محلة اجلنسيات
املغربية واجلزائرية والفرنسية واهلولندية.169

اإلجرامية كذلك الشاحنات الثقيلة .ففي تشرين

وبعد الوصول إىل أفريقيا ،يتم إدخال السيارات

األول /أكتوبر  ،2015على سبيل املثال ،اعرتضت

املسروقة إما إىل األسواق املشروعة أو األسواق غري

الشرطة الوطنية الرواندية شاحنة ثقيلة لنقل املعدات
الثقيلة حتمل رقم لوحة أوغندية وذلك أثناء عبورها من

املشروعة يف أول بلد تصل إليه ،أو يتم نقلها ّبرا عب
العديد من البلدان لتبلغ وجهتها النهائية .فعلى سبيل

ُجهورية الكونغو الدميقراطية إىل رواندا .وتب ّني للشرطة

املثال ،تدخل بعض املركبات اليت تمسرق يف أوروبا إىل

تقصي قاعدة بيانات اإلنرتبول
الرواندية ،بعد ّ
للمركبات اآللية املسروقة ،أن هذه الشاحنة مسرقت يف
اليابان .167ويف اآلونة األخرية ،يف حزيران /يونيو

 ،2018أفادت وسائل اإلعالم بسرقة شاحنة رافعة
قادرة على رفع  48طنا وذلك يف أملانيا يف آذار /مارس
 2018وعمثر عليها بعد ثالثة أشهر يف مصر.168
وعالوة على ذلك ،فإن التنظيمات اإلجرامية األفريقية
تتعاون مع نظرياهتا يف اخلارج لشراء املركبات املسروقة
وإرساهلا إىل البلدان األفريقية .ويف هذا السياق ،يؤدي
بعض اجملرمني يف الشتات األفريقي دورا هاما يف ربط
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املغرب عن طريق سفن شحن أو عبّارات ،ومن مث يتم

نقلها إىل دول غرب ووسط أفريقيا حيث يتم إدخاهلا
إىل السوق غري املشروعة.170
االتجار غير المشروع بالمركبات اآللية المسروقة
داخل القارة
إن سرقة املركبات اآللية واالجتار هبا بكميات كبرية
جيريان على األصعدة الوطنية واإلقليمية والقارية.
والسيارات األحدث تقنية والفخمة ،كالسيارات
الرياضية ( )SUVsوالسيارات املخصصة للطرقات

الوعرة تمستهدف يف ُجيع أحناء القارة لالجتار هبا

متعاونني معهم من تنظيمات إجرامية ومن مث اإلبالغ

وإعادة بيعها عب احلدود .والسيارات الصغرية األقل

عن سرقتها للحصول على مبالغ مالية مرتني ،مرة من

فخامة الكثرية العدد يف األسواق احمللية تمستهدف

بيعها باالحتيال ومرة من تعويضات التأمني.174

إلعادة بيع قطعها وتفكيكها .ويف وسط إفريقيا ،تعد
سيارات األجرة أهدافًا شائعة للسرقة بني جمموعات
اجلرمية املنظمة.

ويشري حتليل املعلومات املتاحة إىل أن االجتار عب
احلدود باملركبات اآللية املسروقة يشكل ظاهرة هامة
يف أفريقيا .فالسيارات املسروقة يتم ُتريرها عب عدة

ويف وسط أفريقيا أيضاً ،معظم السيارات تمسرق من

حدود إلعادة بيعها يف بلدان الوجهة النهائية .مثة

األماكن العامة مثل مواقف السيارات وحمطات غسيل

سيارات مسرقت يف أوغندا معثر عليها يف ُجهورية
الكونغو الدميقراطية؛ وأمخرى سرقت يف كينيا وجنوب

بعض األحيان مبساعدة حراس األمن والعاملني يف

السودان وعمثر عليها يف أوغندا.175

السيارات واملتاجر واحلانات والنوادي الليلية ،ويف
مواقف السيارات .171ويف شرق أفريقيا ،باإلضافة إىل
سرقة السيارات ،مثة طرائق شائعة للسرقة من بينها
استخدام نسخة من املفاتيح ونقل السيارات املستأجرة
إىل بلدان أجنبية.172

إضافة إىل ذلك ،تستغل التنظيمات اإلجرامية نقاط
الضعف على احلدود يف بعض أحناء القارة األفريقية
لنقل املركبات املسروقة بني البلدان مبزيد من السهولة.
ويف غرب أفريقيا ،تشكل حرية حركة السلع

وأظهرت التنظيمات اإلجرامية يف ُجيع أحناء القارة

واألشخاص ضمن االحتاد االقتصادي اإلقليمي لدول

قدرات عالية من حيث إبطال عمل األجهزة املضادة

ميسرا إضافيا لنقل السيارات
غرب أفريقيا عامال ِّ

للسرقة املوجودة يف السيارات احلديثة ،مثل أجهزة

املسروقة من مكان إىل آخر.

 .GPSباإلضافة إىل ذلك ،فإن التنظيمات اإلجرامية،
جلعل تع ّقب السيارات املسروقة أكثر تعقيدا ،تلجأ إىل
تغيري لوحات أرقامها ،وتغيري لوهنا ،وتزوير أرقام
حمركاهتا وهياكلها ومستنداهتا ،قبل إعادة بيعها.173

ومن العوامل األخرى املسامهة يف منو هذه السوق
فساد املوظفني .وهذا الفساد ميكن أن ييسر
اإلجرامية م

دخول املركبات املسروقة إىل بعض البلدان أو املساعدة
على تزوير مستنداهتا ليتسىن إدخاهلا يف أسواق

ومكشف عن عمليات احتيال على تأمني السيارات يف
العديد من املناطق .وُتثلت يف حماوالت من جانب
مالكي السيارات التخلص من سياراهتم عن طريق
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السيارات املشروعة.176

وأخريا ،تأيت الصراعات البسيطة واحلادة الدائرة يف

سواحل الصومال (انظر الشكل  .)6وجتدر اإلشارة

بعض البلدان األفريقية لزيادة مستوى اخلطر عند

إىل أن نسبة  58يف املائة من االعتداءات اليت شهدهتا

احلدود السهل اخرتاقها وخللق بيئة مواتية للتنظيمات

أفريقيا وقعت يف الفرتة من كانون الثاين /يناير

اإلجرامية جبميع أنواعها ،مبا فيها تلك الضالعة يف

وكانون األول /ديسمب  ،2015ونسبة  40يف املائة من

سرقة املركبات واالجتار هبا.

االعتداءات وحماوالت تنفيذ اعتداءات وقعت يف

القرصنة البحرية

الفرتة بني عامي  2016و.1782017

تغطي القرصنة البحرية منطقتني جغرافيتني يف أفريقيا:

خليج غينيا

السواحل يف بلدان حوض خليج غينيا يف غرب ووسط

ميتد خليج غينيا على طول شواط ليبيا وكوت ديفوار

أفريقيا وشواط خليج عدن وبلدان القرن األفريقي

وغانا وتوغو وبنن ونيجرييا والكامريون وغينيا

شرقا .ومن بني دوافع اعتداءات القراصنة على طول

االستوائية وغابون وساو تومي وبرينسييب وُجهورية

السواحل األفريقية احلرمان االقتصادي ،وهشاشةم

الكونغو وُجهورية الكونغو الدميقراطية وأنغوال.

الدولة ،وعدم امتالك القدرة على إنفاذ القانون،

ويشكل خليج غينيا منذ عام

2011

2013

بؤرة القرصنة

والفرص اليت ُتنحها جغرافية املنطقة ،وغياب أو

البحرية يف أفريقيا.179

ضعف التشريعات واألحكام القانونية .وميكن أن

وأعمال القرصنة والسرقة يف خليج غينيا ُتثل أكثر من

تتخلل القرصنة البحرية أيضا عمليات اجتار بالبشر

ربع االعتداءات املبلغ عنها عامليا ،180ويف عام ،2016

ونقل مواد غري قانونية من قبل تنظيمات إجرامية.177

حدث فيه أيضا أكثر من نصف عمليات اخلطف

ووفقا للبينات اليت وفرها املكتب البحري الدويل عن

للحصول على فدية ،إذ اختمطف فيه  34حبارا مقارنة

الفرتة من عام  2013إىل عام  ،2017أفيد حبدوث 288

باختطاف  62حبارا يف بقية العامل .181وخليج غينيا

حماولة لتنفيذ عمليات قرصنة وعمليات أخرى نمفذت
فعليا ،أي ما ميثل نسبة  26يف املائة من كل عمليات
القرصنة اليت مسجلت عامليا .ونسبة
هذه االعتداءات واحملاوالت يف أفريقيا حدثت مقابل
46

السواحل النيجريية ،تليها نسبة

8

يف املائة من

يف املائة مقابل

سواحل الكونغو وما يقرب من نسبة  6يف املائة مقابل
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الشكل  :6اعتداءات القرصنة ومحاوالت االعتداءات في أفريقيا،
2017-2013

جيذب القراصنة ألنه موطن لبعض أكب حقول النفط

كما يلجأون أيضا إىل اختطاف السفن لعدة أيام

البحرية يف العامل .

واإلحبار هبا إىل أماكن غري معروفة لسرقة شحنات

وتتزايد أعمال القرصنة يف خليج غينيا على أيدي

النفط وغريها من األصول العالية القيمة وذلك بعد

ُجاعات إجرامية منظمة وحمرتفة ومنسقة جيدا وحيركها

تعطيل أجهزة التتبع .185ومن مث تمنقل السلع إىل سفن

طابع القرصنة البحرية القليل املخاطر والعايل

صغرية وتباع يف السوق السوداء.

األرباح .182فهي تستويل أو تعتدي على السفن أو
اهلياكل البحرية ،مثل ناقالت البرتوكيماويات وخمازن
النفط والبرتول ومنصات النقل .ﻭﻭفقا للمكتب
ﺍلبحرﻱ ﺍلدﻭيل ،شهد عام  2017ما قدره  16اعتداء
ضد سفن أمطلقت عليها ﺍلناﺭ،

7

منها حدثت يف

خليج غينيا.183

وتشكل دلتا النيجر ،يف نيجرييا ،واحدة من أكب
الدلتا يف العامل ،وهي مليئة باآلالف من ناقالت النفط
اخلام وال تتوقف فيها أبدا حركة السفن اليت حتمل
واردات الفيول املكرر إىل البلد .ولذلك ،ميثل البلد
بؤرة للقرصنة العنيفة والسطو املسلح .186ويهاجم
القراصنة ناقالت النفط لسرقة النفط اخلام ،وهو ما

وتشكل أعمال القرصنة البحرية هتديدا واضحا ألمن
املالحة والسالمة اجلسدية لألشخاص العاملني يف

يمعرف عادة باسم ’التزود بالوقود غري القانوين‘ ،الذي
ميكن إما بيعه ملصايف التكرير داخل البلد أو تصديره

البحر والنباتات واحليوانات البحرية واالقتصاد

بشكل غري قانوين إىل دول أخرى يف غرب أفريقيا.

اإلقليمي والتجارة الدولية يف النفط واملوارد الطبيعية.

وتشري ُجيع مصادر املعلومات إىل أن مواطنني من

455

نيجرييا وبلدان جماورة أخرى ،مثل غانا وبنني وتوغو،

ماليني برميل من

يشاركون يف سحب كميات النفط وحتميلها حمليا ،يف

يف املائة من واردات

حني أن أنشطة النقل والتمويل وغسيل األموال

يف املائة من واردات النفط

املرتبطة بالعمليات غري القانونية املتعلقة بالنفط يتوىل

وتضر القرصنة البحرية يف خليج غينيا بنحو
مليون شخص وتؤثر يف شحن
النفط كل يومُ ،تثل نسبة
النفط األوروبية

و29

40

5

األمريكية.184
ويلجأ القراصنة بشكل عام إىل أسلوب االختطاف

مسؤوليتَها جمرمون من مناطق أخرى والسيما أوروبا
الشرقية وآسيا.187

للحصول على فدية ،فتنفَّذ االعتداءات يف الغالب

وما يزيد من تعقيد القضاء على القرصنة البحرية هو

ليال على املراسي وقبالة السواحل ،ويستخدمون

افتقار العديد من بلدان وسط أفريقيا املتامخة خلليج

األسلحة النارية والعنف ألخذ أفراد الطاقم رهائن.

غينيا إىل األحكام القانونية والقدرات والتشريعات
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الالزمة ملالحقة مرتكيب األعمال اإلجرامية

على ذلك أن حركة النقل البحري الكثيفة وغري احملمية

قضائيا.188

يف منطقة القرن األفريقي تشكل فرصة لشبكات
إجرامية منظمة خمتلفة لالرخراط يف هذه األعمال

خليج عدن والقرن األفريقي

190

ال تزال القرصنة البحرية تشكل هتديدا بسبب
العصابات اإلجرامية املنظمة يف املنطقة ،وهي جمال
إجرامي ميكن أن يستتبع عواقب وخيمة للغاية ،من
حيث تعطيل التجارة أو تقليص النشاط االقتصادي.
ويمشتبه يف أن التنظيمات الضالعة فيها ما برحت
نشطة للغاية ومرتبطة مبجموعة من األسواق اإلجرامية

اإلجرامية املرحبة .
وال تزال الطرق البحرية داخل املنطقة حيوية بالنسبة
للتجارة البحرية العاملية ،وهذا ما جيعل خليج عدن
والقرن األفريقي نقاطا ساخنة لالعتداءات.
وتشري املصادر املفتوحة إىل أن حركة الشباب اإلرهابية
مزعم أن هلا عالقة بعمليات من القرصنة البحرية.191
ومثة شبكة قراصنة مفرتضة تعمل بني مدينيت هوبيو

األخرى ،مبا يف ذلك اإلرهاب.
وتبني أن الصومال وكينيا مها أشد البلدان تضررا من
ّ
القرصنة البحرية أو املرتبطة هبا يف هذه املنطقة ،ولوحظ

وجود بعض اخليوط اليت تربطها بالسودان .وما زال
ميناء مقديشو مركزا رئيسيا ألنشطة القرصنة .ويف حني
تبني أن جمموعات من القراصنة تعمل من والية
ّ
بونتالند الصومالية ،وهي منطقة يف مشال شرق

وهارارديري املينائيتني (تقع كلتامها مشايل مقديشو على
حبر العرب) خضعت يف عام  2017للتحقيق لتوفريها
الدعم املادي حلركة الشباب والدولة اإلسالمية يف
الصومال.

العوامل المساعدة على ارتكاب الجرائم
وتالقي الجرائم

تبني أن مثة جمموعات أخرى تعمل يف
الصومالّ ،
مدينيت الس خوري وساناغ يف والية صوماليالند عب

إىل جانب تقييم كل سوق إجرامية على حدة يف

خليج عدن من اليمن.189

أفريقيا ،يبحث هذا القسم الصالت القائمة بني

وأهم األسباب اجلذرية للقرصنة البحرية يف شرق

ويبني عددا من
خمتلف األنشطة اإلجرامية املنظمة ّ
العوامل املساعدة على ارتكاب اجلرائم ،كاستخدام

أفريقيا مرتبطة مبعظمها بعدم االستقرار السياسي يف
الصومال .والقراصنة الصوماليون مدفوعون بالفقر
الواسع النطاق واستنزاف املوارد السمكية وهنبها .زد
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األدوات السيبية واألسلحة النارية على سبيل املثال.
واجلرمية السيبية توسع بسهولة نطاق عمليات أي
ُجاعة وتعزز قدرهتا على اإلفالت دون الكشف عنها،

واألسلحة النارية ترفع مستوى العنف الذي تلجأ إليه

اجلماعات املسلحة هي من بني أبرز اجلهات الفاعلة

اجلماعات لتحقيق أهدافها اإلجرامية يف كل األسواق

املسؤولة عن االجتار غري املشروع هبذه األسلحة.

اإلجرامية .وهذا النوع من العوامل املساعدة على
ارتكاب اجلرائم خيتلف باختالف املنطقة ،لكن من
املهم تقييمها ألهنا قد تكون جماالت تركيز مهمة
ألجهزة إنفاذ القانون للحيلولة دون تنامي اجملرمني أو
توطيد قدراهتم .وترد يف هذا القسم معلومات عن
العاملني التاليني :اجلرمية السيبية واالجتار باألسلحة
الصغرية واخلفيفة (أي األسلحة النارية غري املشروعة).

وشهدت عدة بلدان أفريقية يف العقود األخرية العديد
من الصراعات – بعضها ضيق النطاق وبعضها اآلخر
حاد لدرجة أنه خلّف عواقب ال تزول .وأدت هذه
ّ
الصراعات إىل تدفق ماليني القطع من األسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة والذخائر إىل أفريقيا ،مما
ساعد خمتلف اجلهات احلكومية وغري احلكومية
التزود هبا.
الضالعة يف الصراعات املسلحة على ُّ

االتجار باألسلحة ال غيرة والخ ي ة

واألسلحة سلع متينة ال تؤثر فيها احلروب

تعاين العديد من البلدان يف القارة األفريقية ،إن مل

والصراعات .واألسلحة اليت يف حوزة اجلهات الفاعلة

تكن كلها ،من مشكلة األسلحة الصغرية واألسلحة
اخلفيفة بدرجات متفاوتة .وتشكل بلدان أفريقية كثرية
مصدرا ومعبا ووجهة لالجتار باألسلحة.
وتشري البيانات اليت مُجعت يف إطار هذا التحليل إىل
أن هذا النوع من االجتار غالبا ما يرتبط ببلدان انتهى
فيها الصراع أو بلدان تدور فيها صراعات مسلحة
داخلية ،حيث إن األسلحة تدخلها إما بشكل
متكرر /أو بكميات ضخمة .واالجتار بأنواع متعددة
من هذه األسلحة يشمل القارة كلها ،عابرةً أحيانا
عدة مئات من الكيلومرتات واحلدود واملناطق.
واالجتار باألسلحة النارية يشكل يف ُجيع أحناء أفريقيا
ميسرا ومساعدا هاما للجرمية ،ويبدو أن
عامل ّ
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من غري الدول مثل ُجاعات املتمردين ،ال تمسحب
دوما من اخلدمة عند انتهاء األزمة ،بسبب عدم القدرة
على تتبع منشئها وغياب قائمة هبا وعدم وجود
اآلليات املناسبة لتخزينها وتدمريها .وُتثل هذه
األسلحة ،على الغالب ،جزءا كبريا من األسلحة اليت
يتم االجتار هبا يف القارة.
وخمزونات اجليش والشرطة ،اليت يتم احلصول عليها يف
وقت السلم أو املرتاكمة خالل أوقات الصراع ،وحت َّول
وجهتها أو تمنهب ،تشكل مصدرا هاما آخر لألسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة اليت يتم االجتار هبا يف
أفريقيا .ويف اآلونة األخرية ،أفضت األوضاع يف ليبيا
إىل انتشار األسلحة اليت مهنبت من املخازن احلكومية
وإىل االجتار هبا .وتشري التقديرات إىل أن اجليش اللييب

كان قبل األحداث السياسية اليت يشهدها البلد منذ

ومثة مصدر آخر لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

عام  2011ميتلك ما بني  250ألف و 700ألف قطعة

اليت يتم االجتار هبا يف القارة ،وهو األسلحة اليت يف

يف املائة منها كانت بنادق

حوزة بعثات حفظ السالم .فقد أفادت منظمة مسح

هجومية .وبعد سقوط نظام القذايف ،انتشرت

األسلحة الصغرية

 )Smallغري

األسلحة والذخائر واملتفجرات اليت سرقت من املخازن

احلكومية بأن الفرتة من عام

سالح ،ونسبة

80-70

الليبية ،وخاصة بني عامي

2011

و ،2014لتبلغ ما

يصل إىل  12بلدا يف مناطق املغرب العريب والساحل
واملشرق العريب والقرن األفريقي ووسط أفريقيا.192

تبني أهنا وقعت يف أيدي اجلماعات
كوت ديفوار ّ
املسلحة الناشطة يف ُجهورية أفريقيا الوسطى .وكذلك
األمر ،يبدو أن اجلماعات املسلحة الناشطة يف مايل
قد حصلت على الكثري من أسلحتها من حمزونات
اجليش املايل.193
غري أن وجهة جزء من هذه األسلحة ال تزال تتغري،
ما بعد انتهاء الصراع أو أوقات السالم وحبسب البلد
املعين ،بسبب عدم كفاية الضوابط األمنية واإلدارية
حلماية خمزونات األسلحة .فعلى سبيل املثال ،أفادت
دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام
( )UNMASيف حزيران /يونيو

شهدت ما ال يقل عن

22

2004

إىل عام

2014

حادثة هامة اختفت

وسرقت فيها معدات عسكرية تابعة لبعثات اخلوذات
م

الزرقاء التابعة لألمم املتحدة والعاملة يف السودان

واألسلحة اليت أمخذت من املخزونات احلكومية يف

2018

(Arms Survey

بأن انتشار

األسلحة والذخرية ومراكمتها وسوء استخدامها
وختزينها غري اآلمن مشكلة ما زالت تقف يف وجه
إحالل السالم واألمن يف ُجهورية الكونغو
الدميقراطية.194

وجنوب السودان .وبعض هذه احلوادث جتسد يف
اعتداءات شنتها ُجاعات مسلحة على وحدات األمم
املتحدة .واختفى خالهلا أكثر من  500قطعة سالح
من أنواع شىت من بينها مسدسات وبنادق هجومية
ومدافع رشاشة يدوية وأسلحة مضادة للدبابات
وقذائف هاون ،فضال عما يربو على  750 000طلقة
من الذخائر .وأشارت منظمة مسح األسلحة الصغرية
أيضا إىل أن احلجم احلقيقي لألسلحة اليت تمسحب
من عهدة عمليات السالم يف السودان وجنوب
السودان يتجاوز إىل حد بعيد عدد حاالت اختفاء
املعدات العسكرية املسجل يف دراستها .195ومن
احملتمل وقوع حوادث مماثلة يف بعثات أخرى من
بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم املنتشرة يف القارة.
ومن بني املصادر احملتملة األخرى لألسلحة اليت يتم
االجتار هبا ،األسلحةم النارية اليت ميتلكها املدنيون.
فوفقا للبيانات املأخوذة من منظمة مسح األسلحة
الصغرية ،يقدَّر أن عدد األسلحة النارية اليت يف حوزة
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سجل
املدنيني يبلغ  39 728 000قطعة ال يتجاوز امل َّ

واجلماعات اإلجرامية املنظمة الضالعة يف االجتار

منها  5 402 124قطعة .196وينتهي األمر ببعض هذه

بالسلع العالية القيمة ،مثل املخدرات واملعادن

األسلحة يف السوق السوداء وقد يتم االجتار هبا.

واألجناس املهددة باالنقراض واألخشاب وغريها ،جتد

فتدهور احلالة االقتصادية يف ليبيا بعد أحداث عام

يف انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واالجتار

 ،2011على سبيل املثال ،دفع بعض املدنيني إىل بيع

هبا فرصةً لتسليح نفسها بشدة وبالتايل مواجهة

أو مقايضة ما لديهم من بنادق وذخائر لتأمني قوهتم

وإخضاع كل من يشكل خطرا على أعماهلا.

اليومي .197ومن املرجح شيوع ظاهرة مماثلة يف بلدان
أفريقية أخرى ،خاصة يف ُجهورية الكونغو الدميقراطية
أو ُجهورية أفريقيا الوسطى ،حيث قد مييل اجلنود أو
املسرحون إىل بيع األسلحة النارية والذخرية
املقاتلون ّ

اليت احتفظوا هبا رغم تسرحيهم.

وعالوة على ذلك ،تؤدي اجلماعات املسلحة
واملتمردون واإلرهابيون دورا بارزا يف االجتار باألسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف القارة .ويف حني أن
البعض منهم يبيع األسلحة لتمويل أنشطته ،يشرتيها
بعضهم اآلخر حلملها عند تنفيذ محالت عنف ضد

واالجتار باألسلحة الصغرية واخلفيفة يؤجج الصراعات

السكان احملليني أو املؤسسات احمللية ،فيتغلبون على

واإلرهاب واألنشطة اإلجرامية املنظمة بل وحىت اجلرائم

قوات األمن ويبسطون سيطرهتم على أر ٍ
اض ومناطق.

يف الشوارع .وتشري البيانات اليت قدمتها الدول
األعضاء واملعلومات املستمدة من مصادر مفتوحة إىل
أن استخدام األسلحة النارية الرتكاب جرائم يف
الشوارع ،مبا فيها السطو املسلح 198وسرقة السيارات
واقتحام املنازل واملؤسسات التجارية واالختطاف،
فضال عن جرائم القتل ،هي ظاهرة خطرية يتسع
نطاقها يف ُجيع املناطق األفريقية .وتنتشر هذه
األسلحة بشدة يف املناطق الريفية وهي تمستخدم يف
ارتكاب جرائم مثل سرقة املاشية والصيد احملظور

199

مبا يشمل األجناس املهددة باالنقراض.

إن كميات األسلحة اليت يتم االجتار هبا يف القارة ثابتة
ومتعددة االجتاهات إىل حد بعيد .وما زالت حركة
األسلحة مستمرة بشكل أساسي يف مناطق معينة.
غري أن األسلحة ،رهنا بالطلب والعرض ،ميكن أن
تنتقل بني املناطق األفريقية عابرًة عدة مئات من
الكيلومرتات ومناطق وحدودا عديدة .ويشري ذلك إىل
أن بعض اجلماعات اإلجرامية املنظمة املتورطة يف هذا
النوع من االجتار لديها القدرة على ربط موفري
األسلحة باملشرتين على األصعدة الوطنية واإلقليمية
وعب اإلقليمية واخلبة الالزمة لنقل األسلحة النارية
بدون الكشف عنها.
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الجريمة السيبرية والجريمة التي يسهل
اإلنترنت ارتكابها
غري عامل التكنولوجيا تعريف اجلرمية ،إذ انتشرت
ّ
جمموعة من اجلرائم من خالل الرقمنة اليت تتيح ألي
كان ارتكاهبا من أي مكان .واجلرمية السيبية هي
شكل من أشكال اجلرمية املنظمة حبد ذاهتا ،ولكنها
تتيح أيضا وبشكل ملحوظ التجارة بالسلع غري

الشكل  :7مختلف أنواع الجريمة السيبرية والجرائم التي يسهل
اإلنترنت ارتكابها

املشروعة .وقد غريت طبيعة األسواق اإلجرامية يف

وطبيعة القضايا املتصلة باجلرائم السيبية يف القارة هي

ُجيع أحناء العامل والقارة األفريقية ليست استثناء.

يف الغالب جرائم تمرتكب عن طريق اإلنرتنت ال جرائم

تسهل ُجيع أشكال اجلرمية ،بدءا من االحتيال
وهي ّ
املايل إىل االستغالل اجلنسي وانتهاك امللكية الفكرية

(انظر الشكل  .)7وهي ُت ّكن اجلماعات اإلجرامية
من التواصل عب احلدود بسهولة ،إذ إهنا ُتنحها فرصة
بلوغ ضحايا ومتعاونني جدد وأسواق جديدة .وميكن

سيبية تمرتكب حصرا يف الفضاء السيبريي .واجلرائم
املرتكبة عن طريق اإلنرتنت هي جرائم عادية توسع
نطاق أو مدى وصول اجلماعات من خالل استخدام
أجهزة الكمبيوتر أو شبكات املعلوماتية أو أشكال
أخرى من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

أن ختلف اجلرمية السيبية عواقب وخيمة على املستوى

وتشري ُجيع مصادر املعلومات إىل أن النوع األكثر

الفردي ،ولكن ميكن أن ختلف أيضا عواقب بعيدة

شيوعا من اجلرائم السيبية يف املنطقة يتمثل يف جمموعة

املدى على سالمة ودميومة األسواق املالية واالقتصاد.

من األنشطة غري القانونية من بينها الوصول غري
القانوين (االخرتاق) إىل جمموعة متنوعة من األنظمة
مثل البنوك وصناديق البيد ،وعمليات االحتيال
والغش عب اإلنرتنت (االحتيال ببطاقات االئتمان
واالحتيال يف جمال التأمني) ،وسرقة اهلوية ،واالعتداء
بالبجميات اخلبيثة ،وجتارة أنواع خمتلفة من احملتوى عب
اإلنرتنت غري القانوين أو احملظور ونشرها على
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اإلنرتنت ،والتهديدات ونشر التطرف عب اإلنرتنت،

ويف بعض أحناء القارة ،تتأثر أنشطة اجملرمني السيبرييني

والتصيد االحتيايل وغري ذلك.200

شديد التأثر حباالت التوتر اجليوسياسية يف املنطقة.

ومنطقة غرب أفريقيا هي ضحية جلرمية سيبريية يشيع
ارتكاهبا وهي ’اخلداع الرومنسي‘ ،حيث يتم استدراج
الضحايا ألداء أعمال جنسية وهم عراة أمام الكامريا
اإللكرتونية املوجودة يف أجهزهتم .ويعمد اجملرمون إىل
تسجيل هذه املشاهد ومن مث يستخدموهنا البتزاز
وهتديد الضحايا .ويتصل اجملرمون عادة بالضحايا عب
اإلنرتنت ويقدمون معلومات كاذبة للتعريف عن
أنفسهم.

كالجئني إىل بلدان أخرى أو للفرار من الظروف
الصعبة السائدة يف بلداهنم .ويف حاالت أخرى،
يشرتي جمرمون سيبريون وثائق مزورة لالحتيال على
التأمني ،على سبيل املثال .ويؤدي ذلك إىل نزعة
مقلقة حيث يشرتي اإلرهابيون وثائق مزورة ويدخلون
بلدانا أخرى كالجئني.
ويف مشال أفريقيا على سبيل املثال ،تصدر أكثر من

ويف منطقة وسط أفريقيا ،بدأ االحتيال عن طريق
أجهزة  SIMيبز كجرمية واسعة النطاق يف الكامريون
وُجهورية الكونغو ،إذ يف وسع من يستخدمها يف
اخلارج إجراء مكاملات بالتعريفات احمللية ،مما يسبب
خسائر مالية كبرية للشركات واخلزينة الوطنية.201
ففي تشرين األول /أكتوبر

ويف حاالت عديدة ،حيتاج املشرتون إىل حوافز للهجرة

2015

على سبيل املثال،

خسرت  4شركات هاتفية يف الكامريون

نسخة من نفس اهلوية مث تباع عب مواقع إلكرتونية
باللغة العربية يف املقام األول .ويف بعض هذه املواقع،
تباع جوازات السفر بـ  18دوالرا أمريكيا وأكثر ،وتباع
أوراق اهلوية كجزء من رزمة تشتمل على نسخ من
رخص قيادة وفواتري عن خدمات حملية تساعد
الشخص على بدء حياة جديدة يف بلد آخر .وعالوة

وهي MTN

و Orangeو Camtelو Nextelمبالغ مالية هائلة بفعل
هذا النوع من االحتيال .ومل تكشف هذه الشركات
عن قيمة خسائرها بدقة ،ولكن أفيد بأن هذا النشاط
غري القانوين يف عام  2015كلّفها حنو  18بليون فرنك
أفريقي (حوايل  31مليون دوالر أمريكي) .202
تيسرها الجرائم السيبرية
الشكل  :8األسواق اإلجرامية التي ِّ
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على ذلك ،تباع يف املنطقة أجهزة تشفري ،وهي نوع

وبشكل عام ،تشتد حاجة التنظيمات اإلجرامية إىل

من البجميات اليت تشفر البجميات اخلبيثة وتشوش

رجح أن
الفضاء السيبريي للقيام بأنشطة إجرامية ،وي َّ

عليها وتتالعب هبا ،جلعل اكتشافها عب برجميات

ميضي ذلك يف التنامي يف السنوات القادمة.

األمان أكثر صعوبة .ويمعطى بعضها جمانا ،لكن مثة
أنواعا أخرى أكثر تطورا تباع مبا يرتاوح بني  12و130

ويبدو أن معظم اجلرائم اليت يسهل اإلنرتنت ارتكاهبا

دوالرا أمريكيا.203

هي عمليات احتيال ترتكب على اإلنرتنت ،وكثريا ما
تشمل سرقة معلومات بطاقات االئتمان أو بطاقات

تبني الطبيعة
واملعلومات املستمدة من مصادر مفتوحة ّ
العابرة للحدود الوطنية اليت تتسم هبا التنظيمات

الدفع .وكثريا ما يتم الوصول إىل احلسابات املصرفية
عب اإلنرتنت أو نمظم الدفع املالية من خالل التصيد

اإلجرامية السيبية املعروفة الناشطة يف أفريقيا .واجلرائم

االحتيايل عن طريق البيد اإللكرتوين ،حيث يفصح

اليت شارك فيها مواطنون من غرب أفريقيا عاملون يف

املستخدمون ،من دون علم باملكيدة ،عن أمساء

أماكن مثل جنوب أفريقيا وزميبابوي أدت فيها دورا

املستخدمني وكلمات املرور اخلاصة هبم.206

جمموعات ضالعة يف أعمال جتارية احتيالية أو عمليات
ٌ
احتيالية شىت عب اخرتاق البيد اإللكرتوين أو التصيد

االحتيايل ،سعيا خلداع اآلالف من الضحايا يف العامل
وكثريا ما تنجح يف مآرهبا.

وتمستخدم األدوات السيبية ملساعدة التنظيمات
اإلجرامية على نشر الوثائق املزورة ،أو االجتار بالسلع
املسروقة أو املقلدة ،أو إرسال معلومات عن جرائم
معقدة أخرى أو التخطيط هلا ،مثل االجتار باملخدرات

وال يزال جيري الكشف يف العامل أُجع عن عمليات

أو االبتزاز أو السطو .وميكن استخدام األدوات

احتيال عب اإلنرتنت وغريها من أشكال اإلجرام ،مثل

السيبية لتنفيذ العديد من األنشطة يف السوق

سرقة اهلوية ،مرتكبة من داخل القارة ،علما أن أوروبا

اإلجرامية واستخدامها يدر أرباحا هائلة .واجلماعات

وأمريكا الشمالية تبلّغان عن عمليات من هذا النوع

اإلجرامية على املستويات كافة ،بدءا من احمللي وانتهاء

مصدرها اجلنوب األفريقي .204وتفيد التقارير بأن
م
جنوب أفريقيا حتديدا تسجل ثالث أكب عدد من

بالدويل ،تستخدمها يف عمليات االحتيال وسرقة
اهلوية من أي مكان يف العامل ،وهذا ما يدفع خاليا

ضحايا اجلرائم اإللكرتونية يف العامل.205

أو عصابات شىت أخرى إىل العمل على ُتتني قدراهتا
الستخدام هذه األدوات أكثر فأكثر.
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تيسرمها اجلرمية السيبية يتعلقان
أبرز جمالني إجراميني ّ
باجلرائم املالية والسرقة ،ولكن ميكن استخدام األدوات

تعتمد أكثر فأكثر على التكنولوجيا ،مخيشى ازدياد

السيبية الرتكاب أنواع أخرى من اجلرائم .فهي

أضرار ومعدل اجلرمية السيبية ،وبلوغها مستوى عاليا

استمخدمت ،فضال عن االحتيال ،للتجارة مبجموعة
من املنتجات املسروقة األخرى .وتشري املصادر

يف املستقبل القريب والبعيد .وما يثبت ذلك أيضا هو
استحداث طرائق عمل جديدة الرتكاب جرائم

املفتوحة إىل أن املخدرات غري املشروعة والعقاقري

تيسرها اجلرمية السيبية يف القارة.

املشروعة (األدوية) جيري شراؤها وبيعها عن طريق
اإلنرتنت ،وإىل استخدام الشبكة اخلفية هلذا الغرض.
واتضح أن لالجتار بالبشر جانبا يتصل باإلنرتنت يف
املنطقة .فكثريا ما تمستخدم اإلنرتنت الستقدام
الضحايا للعمل كخدم يف املنازل ،واخلدمات اجلنسية

آخر أو منطقة أخرى .ومبا أن معظم البلدان األفريقية

ميسرة عديدة تزيد من تفاقم املشكلة يف
ومثة عوامل ِّ
أفريقيا وتساهم يف تسريع معدالت انتشار اجلرائم عن
طريق اإلنرتنت ،ومن بينها ما يلي:


حمدودية االستثمار يف األمن السيبريي يف
كال القطاعني اخلاص والعام ،واليت

على وجه التحديد يتم تروجيها وترتيبها عن طريق

مسحت على حنو متزايد بارتكاب جرائم
عن طريق اإلنرتنت بغرض االحتيال
والسرقة ،قد سامهت يف انتشار هذه

أنواع األسلحة الصغرية من خالل شبكة الويب اخلفية

املشكلة يف أفريقيا؛
عدم الكشف أو اإلبالغ عن كل اجلرائم
السيبية يف القارة اللذان جيعالن من
الصعب حتديد حجم هذه الظاهرة

جمموعة من املنصات اإللكرتونية .واالجتار باألسلحة
النارية هو أيضا جيري عن طريق اإلنرتنت ،وتباع بعض
أو العميقة (.)Dark or Deep web



واجلرمية السيبية ،وخاصة يف أفريقيا ،ميكن أن تضر
بالتنمية ،وهي كثريا ما تسمح للتنظيمات اإلجرامية
بالعمل يف سرية تامة تقريبا ،واإلفالت من العقاب،



والعمل عب احلدود لتجنب الكشف عنها ومالحقتها


قضائيا.
قد تكون التنظيمات اإلجرامية ناشطة يف بلد واحد
أو منطقة واحدة ،ويكون الضحايا ،سواء أكانوا من
األفراد أو الشركات أو احلكومات ،موجودين يف بلد
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بدقة207؛
عدم معرفة العموم مبسألة األمن
السيبريي؛
صعوبة الكشف عن تع ّقد الشبكات
اإلجرامية السيبية ،التي تشتد أكثر يف
أفريقيا بسبب افتقار أجزاء عديدة منها
إىل التكنولوجيا واملعارف المطلوبة
للكشف عنها.

حركة األموال واألصول غير المشروعة

حد بعيد رقعة هذه اخلدمات يف شرق أفريقيا .ويسمح

يشكل غسيل األموال جانبا بارزا من األنشطة
اإلجرامية املنظمة املرتبطة بكل األسواق اإلجرامية
املعروضة يف هذا التقرير ،وُجيع األرباح املالية غري
املشروعة اليت مجتىن من هذه األعمال اإلجرامية يلزم
إخفاؤها بطريقة ما عن األنظار وعن السلطات
احلكومية.

هذا األمر بتحريك السيولة عب احلدود ،واالستغناء يف
بعض احلاالت عن غسيل العائدات املتأتية من
اجلرائم .ففي كينيا على سبيل املثال ،يستعني ماليني
املقيمني يف معامالهتم املالية يوميا باخلدمات املالية عب
األجهزة احملمولة ومبقدمي /ميسري اخلدمات املصرفية
عب األجهزة احملمولة ،ومبنأى إىل حد بعيد عن رقابة
اهليئات التنظيمية املعنية مبكافحة غسيل األموال .ويتم

ويمشتبه يف وجود عدة أساليب هامة لغسيل األموال،

من بينها استخدام الشركات الومهية والشركات اليت

اللجوء إىل هذه اخلدمات يف املعامالت املالية غري
املشروعة ،وال ختضع ملراقبة وحدات االستخبارات

تمستخدم كواجهة ،واسترياد وجتارة املركبات اآللية

املالية .وظهور هذه اخلدمات ،تضاف إليها تكنولوجيا

املستعملة و /أو املسروقة ،واستخدام الكازينوهات

مالية شىت ( ،FinTechsونمظم الدفع اجلديدة،

والعقارات واملؤسسات التجارية اليت تتعامل بالسيولة،

واملعامالت املالية عب األجهزة احملمولة ،والعمالت

وجتارة املعادن واحلجارة الثمينة.

غري طبيعة التهديدات واجلرائم اليت تشهدها
املشفرة) ي ّ

واتضح أن هذا النوع من اجلرائم عابر للحدود بشكل
ملحوظ ،حيث إن عمليات غسيل األموال كثريا ما
جتري يف أكثر من بلد واحد يف آن معا .وتنتهي يف
أوروبا أو جنوب أفريقيا نسبةٌ كبرية من األموال اليت
يتم غسيلها يف وسط أفريقيا والسيما يف ُجهورية
الكونغو الدميقراطية.208
واخلدمات املالية واملصرفية عب األجهزة احملمولة برزت
كحل بديل من توفر وتكافؤ فرص احلصول على
اخلدمات املالية ،وهي تشكل أحد جوانب غسيل
األموال يف القارة .ويف السنوات األخرية ،اتسعت إىل
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أفريقيا .ويف غرب أفريقيا ،ازداد استخدام اخلدمات
املالية واملصرفية عب األجهزة احملمولة ،من خالل
مقدمي خدمات مثل

MTN Mobile Money

و ،Orange Moneyمما يسمح لألشخاص بإرسال
األموال وتل ّقيها وإجراء املدفوعات .ويشري حتليل ُجيع
املعلومات إىل أن هذه األدوات معرضة لالستغالل من
قبل اجملرمني لغسيل األموال أو حىت ُتويل األنشطة
اإلرهابية.209
وعالوة على ذلك ،هناك جمموعة من القطاعات اهلشة
احملتمل أن حيدث فيها غسيل لألموال يستغلها
اجملرمون يف أفريقيا .واجملاالت اهلشة األكثر شيوعا يف

القطاع املايل يف منطقة اجلنوب األفريقي هي األنشطة
املصرفية والتحويالت املالية اإللكرتونية الرمسية .وكثريا
ما

تمستخدم

وMoneyGram

مؤسستا

Union

Western

لتحويل األموال يف ُجيع أحناء

املنطقة ،وتؤديان دورا أساسيا يف مرحلة إدخال املال
إىل النظام املايل ومرحلة إخفائه يف سياق غسيل
األموال .وكشفت وحدة االستخبارات املالية يف
مالوي عن أموال تمرسل عن طريق ،Western Union
أو مجتلب شخصيا الستخدامها بغرض االستثمار
إلخفاء مصدرها اإلجرامي.210
وفيما يتعلق بغرب أفريقيا ،يشكل قطاع املصارف
ومؤسسات التحويل املايل الرمسية أكثر القطاعات
عرضة لغسيل األموال يف املنطقة .ففي غانا ،على
سبيل املثال ،أفيد بأن أكثر منتجات قطاع املصارف
وخدماته هشاشة هي احلسابات اجلارية وحسابات
صرف العمالت األجنبية وحسابات التوفري وخدمات
ُتويل التجارة واملصارف اخلاصة وحسابات االستثمار
والتحويالت املالية الدولية.211
وعموما ،حيدث غسيل األموال على نطاق واسع يف
ُجيع أحناء أفريقيا ،ويتم اللجوء إىل حيل عديدة
لتخبئة أو إخفاء العائدات غري املشروعة ،مما يشكل
حتديا كبريا لقارة أفريقيا.

االستنتاجات
كان الغرض من هذا التقييم حتديد ودراسة خمتلف
األسواق غري املشروعة وشبكات اجلرمية املنظمة اليت
تنشط يف القارة األفريقية وخارجها .وأمعن النظر يف
العديد من العوامل املساعدة على ارتكاب اجلرائم ويف
تالقي اجلرائم اليت تعاين منها القارة والسيما اجلرمية
السيبية واألسلحة اليت يتم االجتار هبا بطريقة غري
مشروعة .وأخريا ،حبث هذا التقييم مسألة احلركة غري
املشروعة لألموال واألصول ،مبا يف ذلك العمليات
األساسية لغسيل األموال يف ُجيع أحناء أفريقيا.
وسواء تعلق األمر باالجتار باملخدرات واألعمال الفنية
واألحياء البية واملوارد الطبيعية واملمتلكات املسروقة،
أو باستهداف الشرائح السكانية اهلشة الستغالهلا
الحقا ،فإن الشبكات اإلجرامية الناشطة يف القارة
التغري يف ضوء األوضاع
األفريقية ستستمر يف النمو و ّ

السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية الفريدة
اليت تعمل فيها .وستسعى دوما لتكييف أنشطتها غري
املشروعة وتوسيعها بطريقة انتهازية جلين املزيد من
األرباح .ويف هذا الصدد ،فإن العالقة القوية بني اجلرمية
املنظمة واإلرهاب والصراع املسلح تتسم ببالغ األمهية
ومن املرجح أن ُتضي يف زعزعة االستقرار يف أجزاء
كثرية من القارة األفريقية يف املستقبل القريب.
وباختصار ،ما يفيد به هذا التقييم هو أن معظم
اجلماعات والشبكات اإلجرامية املنظمة الناشطة يف
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أفريقيا لديها النية والقدرات الالزمة ملواصلة استغالل
القارة لتحقيق مكاسب من اإلجرام ،وبدرجات
متفاوتة ،لبناء تنظيماهتا غري املشروعة يف كل بلد تقريبا
داخل املنطقة وخارجها .واجلرمية املنظمة قادرة على
التسبب بتآكل حكم القانون إذ إهنا تقوض فعالية
وحىت مشروعية مؤسسات الدولة يف القارة .واألضرار
احملتمل أن خيلفها ذلك على التنمية والتقدم
االقتصادي يف البلدان األفريقية مدمرة.
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نبذة عن اإلنتربول
اإلنرتبول هو أكب منظمة دولية للشرطة يف العامل .ويتمثل دوره يف مد يد العون إىل أجهزة إنفاذ القانون يف بلدانه
األعضاء الـ  194ملكافحة اجلرمية عب الوطنية جبميع أشكاهلا .والبنية التحتية املتطورة للدعم الفين وامليداين اليت
ُتلكها املنظمة تساعد على مواجهة التحديات اإلجرامية املتنامية اليت يشهدها القرن احلادي والعشرون .تشمل
خدماتنا التدريب املستهدف ،وتوفري اخلبات لدعم التحقيقات ،وقواعد البيانات املتخصصة ،وتأمني قنوات
االتصال بني أجهزة



الشرطة.

رؤيتنا’’ :الوصل بين أجهزة الشرطة لجعل العالم أكثر أمانا‘‘
تتمثل رؤية اإلنرتبول يف إقامة عامل يكون فيه كل موظف من موظفي إنفاذ القانون قادرا ،من خالل املنظمة،
على التواصل بشكل مأمون وعلى تبادل املعلومات الشرطية احليوية والوصول إليها كلما وحيثما دعت احلاجة،
من أجل ضمان سالمة املواطنني يف العامل .ويقدم باستمرار حلوال جديدة ومتطورة ملواجهة التحديات اليت تعرتض
عمل أجهزة الشرطة واألمن على الصعيد العاملي ويشجع على

استخدامها.
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