
ADF-MAGAZINE.COM : تفضل بزيارتنا على االنترنت

الدول تقيم شراكات من 
أجل إغالق الشبكات 
اإلجرامية عبرالوطنية

حديث مع اللواء موليفي سيكانو
من بوتسوانا

نهب ثروات قارة

أيضاً



املحتويات

8

 جريمة على نطاق عالمي
أفريقيا في مفترق طرق 

التجارة غير المشروعة.

 كنوز حية
بوتسوانا تتبع نهجاً شامالً لحماية أحد 

أهم مواردها - الحياة البرية فيها.

 أقوى معاً
قمة القوات البرية اإلفريقية لعام 

2019 تؤكد على قوة الشراكات.

 “إلرضاء عمالئنا”
اللواء موليفي سيكانو من بوتسوانا 

يقول إن أهمية الجيش مرتبطة 
بإرضاء الناس الذين يخدمهم.

 بنية تقوم على الثقة
الهيكل األمني في مدونة ياوندي لقواعد 

السلوك يتشكل في خليج غينيا.

 تعرية غابات أفريقيا
من خالل الرشوة والتساهل في التنفيذ، 

تأخذ الشركات الصينية ما قيمته مليارات 
الدوالرات من خشب الورد.

 العمل في الخفاء
الجماعات اإلجرامية الصينية السرية تجني 

الماليين من الصيد الجائر ألذن البحر.

 وصفة لتوخي الحذر
المستحضرات الصيدالنية ليست 

دائماً كما تبدو عليه.

 عالجات مزيفة
مع توسع نفوذ الصين، يتوسع نفوذ 

طبها التقليدي. وتمثل هذه أخبار سيئة 
للحيوانات المهددة باالنقراض في أفريقيا.

العدد 12 | الربع 4

املحتويات
8

14

20

22

28

34

40

46

52



3260

األقسام

موضوع الغالف:
يوضح هذا الرسم 

التوضيحي تكلفة الجريمة 
عبر الوطنية التي تصورها 
كومة من األسلحة وأجزاء 

الحيوانات المصادرة
رسومات إيه دي إف

مجلة منبر الدفاع األفريقي
متوفرة اآلن على اإلنترنت.

نرجو زيارتنا على:
adf-magazine.com

وجهة نظر

رؤية أفريقية

أفريقيا اليوم

نبض أفريقيا

الثقافة والرياضة

رؤية عاملية

األمن والدفاع

سبل األمل

التقدم والنمو

نظرة للوراء

أين أنا؟

4

5

6

26

56

58

60

62

64

66

67



A F R I C A   D E F E N S E  F O R U M

وجهة نظر

منبر الدفاع اإلفريقي 4

القيادة العسكرية األمريكية لقارة أفريقيا

منرب الدفاع اإلفريقي هو مجلة ربع سنوية عسكرية مهنية تقوم 

بنرشها القيادة األمريكية لقارة أفريقيا لتوفر منتدى دولياً للعسكريني 

األفريقيني. إن اآلراء املعروضة يف املجلة ال متثل بالرضورة السياسات 

أو وجهات النظر الخاصة بالقيادة األمريكية أو أي وكالة أخرى تابعة 

لحكومة الواليات املتحدة األمريكية. كام أن اختيار املقاالت يتم 

كتابتها من ِقَبل أرسة منرب الدفاع األفريقي، حسب الحاجة. وكان 

وزير الدفاع قد قرر أن نرش مثل هذه املجلة هو أمر رضورّي ملواصلة 

األعامل املتعلقة بالشؤون العاّمة وفقاً ملتطلبات القانون الخاص 

بوزارة الدفاع األمريكية. 

لالتصال بنا

US AFRICA COMMAND
Attn: J3/Africa Defense Forum

Unit 29951
APO-AE 09751

 ADF.EDITOR@ADF-Magazine.com 

HEADQUARTERS
U.S. AFRICA COMMAND
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المجلد 12، الربع 4

أعضاء القيادة األمريكية لقارة أفريقيا

أصبحت أفريقيا أكثر ارتباطاً بالعالم الخارجي من أي وقت مضى. الطرق والموانئ لقد 

والمطارات واإلنترنت تمكن التجار من بيع بضائعهم للمشترين في جميع أنحاء العالم. 

ويمكن لهذه العولمة أن تحسن مستوى معيشة سكان القرى الصغيرة والمدن الرئيسية.

ولكن يجب حماية التجارة العالمية من المجرمين الذين يسعون إلى استغاللها. وبسبب جغرافية أفريقيا 

وافتقارها الملحوظ إلى القدرة على اإلنفاذ، يعتقد المهربون أنهم يستطيعون نهب ثروات القارة. 

هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراء. فبعد سنوات من االنخفاض، ارتفع االتجار بالمخدرات من أمريكا 

الجنوبية إلى غرب أفريقيا بمعدل ينذر بالخطر. في األشهر الثالثة األولى من عام 2019، صادرت الرأس 

األخضر وغينيا بيساو 10.4 طن متري من الكوكايين، وهو ما يزيد عن إجمالي الكميات المضبوطة في القارة 

بأكملها بين عامي 2013 و2016. 

ويقوم المهربون أيضا بنهب الموارد الطبيعية بوتيرة قياسية، بما في ذلك األخشاب وأجزاء األحياء البرية 

واألسماك. وفي شمال أفريقيا، يستفيد مهربو البشر من يأس المهاجرين ويقومون بإرسالهم في رحالت 

محفوفة بالمخاطر مقابل المال.

ولكن قوات األمن في أفريقيا تستجيب لذلك. تنفذ دول خليج غينيا مدونة ياوندي لقواعد السلوك وتضع 

نظاما لتقاسم المعلومات والعمليات المشتركة والمراقبة البحرية يجعل مياه المنطقة أكثر أمنا. 

وفي الجنوب األفريقي، تتعاون الدول على حماية األحياء البرية المهددة باالنقراض، وتعقب الشحنات 

غير المشروعة، وتأمين حدودها. ومن خالل الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي، تعمل الجيوش في المنطقة 

على إبرام اتفاقيات لتبادل التكنولوجيا، وتسيير دوريات مشتركة، وإنشاء مراكز عمليات مشتركة. 

وتقيم البلدان في جميع أنحاء القارة شراكات مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول( للتعرف 

على المتاجرين واعتراضهم. وأسفرت عملية واحدة على نطاق العالم أطلق عليها اسم “عملية الرعد” عن 

مصادرة 1,800 شحنة غير مشروعة في أقل من شهر. 

إن إيقاف هؤالء المجرمين أمر بالغ األهمية. فالتجارة غير المشروعة ال تسرق ثروة القارة فحسب، بل 

تعزز الفساد وتقوض إيمان المواطنين بسيادة القانون. عندما يرى أصحاب األعمال النزيهة أن المجرمين 

يستفيدون، فإنهم يصبحون أكثر عرضة لنقل أعمالهم التجارية أو اتخاذ قرار بخرق القانون بأنفسهم. ولإلتجار 

أثر مدمر على كل مؤسسة يلمسها. 

بإغالق التجارة غير المشروعة، يمكن لقوات األمن األفريقية أن تمهد الطريق إلى االزدهار.

أحد ضباط دائرة 
الحياة البرية 
الكينية يحمل 

سلحفاة بعد عملية 
للشرطة السترداد 

البضائع المهربة.
رويترز

الجريمة عبر الوطنية
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كحكومة، نعي حقيقة أن 

التحديات األمنية اليوم 

معقدة، وأن حلولها ال يمكن 

أن تأتي إال من خالل التعاون 

والشراكات مع اآلخرين. وعلى 

هذا النحو، يتحقق التكامل 

العسكري في الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي من خالل 

التعاون اإلقليمي والثنائي. فعلى سبيل المثال، تم تشغيل اللواء 

االحتياطي للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي وهو يتناوب 

من أجل القوة االحتياطية األفريقية. لقد تعهدت بوتسوانا 

بالمساهمة بقوة من مستوى الكتيبة إلى اللواء، الذي أعلن 

بالتالي أنه جاهز خالل عملية التحقق قبل النشر التي قامت بها 

الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي . كبلد، ساهمنا بـ 19 هكتارا 

من األراضي الرئيسية في ضواحي غابوروني لبناء مستودع 

لوجسيتيات اللواء االحتياطي التابع للجماعة اإلنمائية للجنوب 

األفريقي، وهو مشروع جار تنفيذه.

ونعتبر مؤتمر قمة القوات البرية اإلفريقية فرصة ينبغي 

للقادة العسكريين االفارقة اغتنامها لوضع حلول للمشاكل 

الخاصة بأفريقيا. ولذلك أدعوكم جميعا إلى استغالل الوقت 

الذي ستقضونه هنا في التطرق للتحديات والتهديدات األمنية 

المعاصرة والمستقبلية التي تواجه القارة. وليكن تركيزكم متوازنا 

بين النظريات العسكرية والقضايا األخرى التي تؤثر على محنة 

الشعوب في قارتنا. 

توفر القمة ألفريقيا منبراً إلجراء تقييم ناقد الستعدادها 

للتحرك بانسجام نحو بناء قوات مشتركة على الصعيدين 

اإلقليمي والقاري. أعتقد أن الهدف االساسي للقوات البرية هو 

أن يتم تنظيمها في شكل قوات جيدة التدريب، ومستنيرة، 

ومجهزة تجهيزًا جيًدا، ومستعدة لتطبيق القوة القتالية البرية 

بطريقة سريعة ومتزامنة عند الحاجة.

وال يمكنكم تحقيق مستويات عالية من االستعداد واألهمية 

إال إذا عملتم على بناء الثقة المتبادلة فيما بينكم في القارة، بل 

ومع دول العالم األخرى. تتجاوز المسائل الراهنة المتعلقة باألمن 

القومي التهديدات أو التحديات العسكرية التقليدية لتشمل 

المسائل االجتماعية - االقتصادية واألمور المتعلقة بها. قد تبدو 

هذه المسائل هامشية بالنسبة لكم اآلن، ولكن ينبغي أن تعلموا 

أنها تشكل في كثير من األحيان مصادر رئيسية للصراع وعدم 

االستقرار بالنسبة للعديد من بلداننا. ومع ذلك، عند االنخراط في 

قضايا األمن البشري هذه، تذكروا أن العسكريين يجب أن يظلوا 

بعيدين عن السياسة بصرامة. في دعوتكم للجيش، يجب أن 

تسترشدوا بروح “الخدمة قبل الذات”.

وينبغي أن نجد بصورة جماعية سبال دائمة ومشتركة 

للتعامل مع قضايا اإلرهاب والجريمة الدولية واألوبئة وغيرها. 

ال يعني هذا أنه ينبغي علينا أن نتجاهل إمكانية نشوب صراع 

تقليدي بين دولة وأخرى، ولكن ينبغي لنا أيضا أن نشعر بالقلق 

إزاء نوع الحرب التي ستنشأ عن التهديدات المذكورة آنفا.

صنع الحرب لن يتعلق بعد األن بأحجام ترساناتكم، 

وأسلحتكم، وال حجم جيوشكم. سيتعلق بقدرتكم كقادة على 

التفكير بشكل استراتيجي واالستعداد الستكشاف طرق جديدة 

للقيام باألمور.

لذلك يجب عليكم االنخراط بنية التعلم من زمالئكم. 

اجعلوا انفسكم قادرين على توقع تعقيدات الصراعات الحالية 

والمستقبلية والتكيف معها وتجهيز انفسكم لمواجهتها. وعليكم 

أن تسألوا أنفسكم عما إذا كانت قواتكم العسكرية ذات صلة 

بالتصدي للتحديات التي تواجهها أممكم أو ما إذا كانت تأخذ 

بالفعل أكثر مما تعطيه للشعب.

القوة من خالل التعاون

،شو كاغاتي، وزير 
الدفاع والعدل واألمن 
في بوتسوانا، القى 
كلمة افتتاحية في 
قمة القوات البرية 
اإلفريقية لعام 2019 
 في غابوروني، 
بوتسوانا، في 24 حزيران/يونيو 

2019. جرى تعديل تعليقاته 

لتناسب هذه الصيغة.

الجندية الخاصة أنجليكا غاردنر/

الجيش األمريكي بقارة إفريقيا 

اللواء روجر إل. كلوتيه، إلى اليمين، قائد الجيش األمريكي 
في قارة إفريقيا، والمشاركين اآلخرين في قمة القوات 

البرية اإلفريقية يزورون كلية القيادة واألركان لقوات الدفاع 
البوتسوانية في غابورون في 25 حزيران/يونيو 2019.

الجندية الخاصة أنجليكا غاردنر/الجيش األمريكي بقارة إفريقيا

يعقد مؤتمر القمة هذا تحت شعار “تعزيز الشبكات 

الشريكة” وقد شارك فيه نحو 300 مندوب من أفريقيا. 

ويتناسب هذا الموضوع جيداً مع قناعتنا كحكومة 

بوتسوانا بأن الشراكات أمر بالغ األهمية. كما أنه يتوافق 

مع اعتقاد الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي، بل 

واالتحاد األفريقي، بأن الوحدة قوة.

صة أنجليكا غاردنر/
الجندية الخا

 
ش األمريكي بقارة إفريقيا

الجي
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أفريقيا اليوم

لتتبع مهربي النفط
نيجيريا تقوم بنشر تكنولوجيا السواتل

وكالة أنباء رويترز.

خوارزميات لتتبع السفن “المظلمة” التي تهرب 

النفط الخام المسروق إلى نظام ترخيص عبر 

اإلنترنت للحد من الفساد،تأمل وزارة الموارد 

البترولية النيجيرية أن تتمكن من استخدام تكنولوجيا جديدة لمعالجة السرقة 

التي كلفت البالد مليارات الدوالرات.

في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط، يسرق اللصوص خطوط األنابيب 

ويسحب الخام إلى براميل على متنسفينة صغيرة. ثم يبحرون بجانب سفن أكبر، 

.مما يسمح بضخ الخام المهرب في ناقالت النفط المتجهة للتصدير، عادًة إلى 

آسيا - وينتج عنه خلط ما يصل إلى 10 % من الخام المسروق مع خام شرعي.

لجأت أكبر دولة مصدرة للنفط في إفريقيا إلى شركة البيانات 

الفرنسيةكبلر للمساعدة في التفتيش عن المهربين في آالف السفن التي تعبر 

المياه النيجيرية. بدأت وزارة الموارد البتروليةالعمل مع كبلر في كانون األول/

ديسمبر 2018 وكشف النقاب عن التعاون في نيسان/أبريل 2019. رفضت كبلر 

ووزارة الموارد البترولية تحديد قيمة عقدهما.

من المكاتب المشتركة لشركة كبلر في لندن،يقوم رئيس شراكتها مع 

نيجيريا، أنتوان بيلت،بالتركيز على سفينة وحيدة في عمق نهر الدلتا باستخدام 

بيانات األقمار الصناعية وبرامج الشركة.

ماكثة فوق خط أنابيب فوركادوس للنفط الخام وبعيدة عن قناة الشحن 

الرئيسية،تحيط بالسفينة، مستنقعات ملطخة باللون األسود بسبب االنسكابات 

و الغابات التي تم تعريتها بسبب أعمال البناء غير المنظمة -وهذه هي 

عالمات دالة على أعمال السرقة والتكرير.

وقال بيليت “في بعض النواحي، نحن ]تلفزيون الدائرة المغلقة[لما 

يحدث في المياه النيجيرية”. “نحن نقدم البيانات،لكننا ال نقدم آراء حولما قد 

يكون في طور الحدوث”.

تقوم منصة كبلر بالمراقبة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع وتراقب 

رحالت غير عادية مثل هذه والتغييرات في مسودات السفن التي تشير إلى 

تحميل أو تفريغ البضائع. وتقوم بتسجيل البيانات في خوارزميةتقوم بتدريب 

وزارة الموارد البترولية على تفسيرها.

ويقدر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أن نيجيريا خسرت 2.8 مليار 

دوالر كعائدات جراء سرقة النفط في عام 2017، رغم أن كبلر تقول إن الحد 

األدنى 100،000 برميل يومًيا - من 3 مليارات إلى 8 مليارات دوالر سنوًيا - 

المحددة في تقرير تشاذام هاوس لعام 2013 تقارب بشكل أفضل للخسائر 

الحالية.

كما تقوم وزارة الموارد البترولية بتنفيذ خطط أخرى لتسجيل تدفقات 

النفط والغاز في قاعدة بيانات مركزية في الوقت الفعلي.

من

رجل يصب النفط الخام في حارق في مصفاة نفط غير قانونية
بالقرب من نهر نون في بايلسا، نيجيريا.  وكالة أنباء رويترز.
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 الطاقة الشمسية 

تحول
نائية توغولية  قرية 

رويترز

عبلة أوغودو المشي لمسافة 10 كيلومترات 

لجلب المياه لعائلتها. اآلن، وبعد حفر بئرجديد في قريتها يعمل بالطاقة 

الشمسية،فإنه ليس عليها الذهاب إلى أي مكان.

أطلقت شركة الطاقة BBOXX ومقرها المملكة المتحدة، بالشراكة مع 

مجموعة إي دي اف الفرنسية، برنامًجا لتزويد قرية 

سيكبي أفيدينيون بالكامل بالطاقة الشمسية. وهو مشروع أدى إلى إنارة 

الشوارع والمنازل والمدارس والمتاجر،مما حول هذه المتاهة البعيدة التي 

شوارعهامن التراب األحمر في جنوب توغو والتي كان وصولها السابق إلى 

الكهرباءفقط من مولدات صاخبة باستخدام زيت الوقود الباهظ الثمن والُمًلوث.

وقالت أوجودو في مايو/أيار 2019، وهي تحمل دلو كبير فوق رأسها،“كنا 

نقضي اليوم بأكمله للحصول على الماء فقط”. “لدينا اآلن الماء وقتما نشاء. 

نحن أحرار”.

وفًقا للوكالة الدولية للطاقة، هناك حوالي 1.2 مليار شخص حول العالم 

يفتقرون لخدمة الكهرباء. وتشير أرقام وكالة الطاقة الدولية إلى أن العديد من 

الحكومات في العالم النامي توسع نطاق وصول الشبكات الوطنية، إال أن أفريقيا 

متأخرة بهذا الشأن حيث ال تصل االكهرباء إال ألقل من 40 % من األسر فيها.

وفي غرب أفريقيا، يفتقر عشرات الماليين من الناس إلى مصدر كهرباء 

يمكن االعتماد عليه. بالنسبة للشركات التي تقوم بتطوير برامج ال تعتمد على 

الربط بشبكة الكهرباء، فإن هذا يمثل سوًقا غير مستغلة تبلغ مليارات الدوالرات.

 BBOXX سيكبي أفيدينيون هي أول قرية توغولية تستفيد من نظام شركة

الجديد للتزويد بالطاقة دون الربط بشبكة الكهرباء الذي تأمل الشركة في 

التوسع في تطبيقه في جميع أنحاء البالد. في الوقت الحالي، الطاقة مجانية، لكن 

سيتعين على السكان البدء في دفع أسعار السوق في غضون بضعة أشهر.

“تغيرت الحياة في القرية”، بحسب ما قال الخياط بوجار ميبوتو وهو يخيط 

قطعة من القماش الملون في ورشة صغيرة. زادت انتاجيته وإيراداته اآلن ألنه ال 

يحتاج إلى االعتماد على مولد كهربائي.

وقال “اآلن لدينا الكهرباء في أي وقت من اليوم”.

اعتادت

رجل يعمل باستخدام آلة طحن تعمل بالطاقة الشمسية 
في قرية سيكبي قرية أفيدينيون، توغو.  وكالة أنباء رويترز.

الرسم العالجي يساعد أطفال جمهورية 
إفريقيا الوسطى على التخلص من األلم

وكالة فرانس برس

األطفال في مخيم الزاري في جمهورية 

أفريقيا الوسطى التي دمرتها الحرب 

مشاهد من الحياة اليومية. يرسمون رجاأل 

مسلحين. ومركبات مصفحة. ويستخدمون اللون األحمر.

الكثير من اللون األحمر.

قالت الطبيبة النفسية مامي نوريا مينيكو، “مشكلتهم 

هي أنهم يعانون من التعرض للعنف بشكل يومي”.

تدير نوريا مينيكو برنامج الصليب األحمر في مخيم 

النازحين في كاغا باندورو لتحديد ومساعدة األطفال الذين يعانون من اضطرابات ما 

بعد الصدمة.

“يساعد الرسم األطفال على التعبير عما يشعرون به. وهو يظهر ما ال يستطيع 

األطفال قوله بصوت عال”، كما قالت نوريا مينيكو. “في بعض األحيان، يبدأ بعضهم 

في البكاء بمجرد البدء في الرسم”.

لمدة خمس سنوات طويلة، كان كاغا باندورو في أيدي الجماعات المسلحة — 

الميليشيات التي تسيطر على 80 % من البالد المضطربة.

عادة ما تدعي الدفاع عن مجموعات عرقية معينة أو ديانات معينة، إال أن 

الميليشيات تقاتل من أجل الموارد وتقوم باالبتزاز والعنف.

وشهد العديد من األطفال الضرب واالغتصاب والقتل. وشهد بعضهم الدخول عنوة 

إلى منازلهم، وإذالل آبائهم، أو إيذائهم، أو اختطافهم، أو قتلهم.

وقد مكن برنامج الصليب األحمر نوريا مينيكو من التعرف على 233 طفاًل تتراوح 

أعمارهم بين 5 و 15 عاما يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة.

ولمساعدة األطفال على إدارة صدماتهم، تعلمهم الطبيبة النفسية تقنيات التنفس 

واالسترخاء.

هيرفي، 12 عاما، يظهر دائما نفس األشياء في رسوماته: شاحنات صغيرة مع رشاشات 

مثبتة على الظهر. جثة في نهر. يد في بئر. منزل يحترق ووالده بداخله.

“يجب أن أرسم كي أخرح هذه الصورة من ذهني وأتمكن من النوم”، بحسب 

ما قال.

تقول والدة هيرفي، التي ترّملت في عام 2013، أن الجلسات ساعدت الصبي 

وحسنت عالقتها به. “قبل ذلك، كان يبكي طوال الليل. هذا األسبوع، استيقظ خمس 

مرات فقط”.

كما يساعد العالج الوالدين على فهم سبب رغبة الطفل بالحصول على االهتمام أو 

قيامه بالتصرف بعنف.

واعترفت والدة هيرفي، “اعتدت أن أضربه إذا لم يطعني أو إذا فعل شيًئا سخيًفا”. 

“لم أكن أفهم. ولكن اآلن أعرف لماذا فعل ذلك، ونحن نتحدث إلى بعضنا البعض”.

وقالت نوريا مينيكو،“ال يمكننا محو أي شيء”. “ما نحاول فعله هو مساعدتهم 

على التعايش مع الصدمة”.

األطفال في يرسم
مخيم الزاري 

للمشردين داخلًيا
يقومون بشرح 

رسوماتهم
للطبيبة النفسية.

وكالة فرانس برس 
جيتي إيميجز
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جريمة
على نطاق عالمي

رسم توضيحي أليه دي إف



9منبر الدفاع اإلفريقي

اسرة ايه دي اف
الصور من وكالة رويترز

توسعت التجارة بسرعة في أفريقيا في السنوات لقد 

األخيرة. ويتفاخر العديد من البلدان بنمو الناتج المحلي 

اإلجمالي بمقدار خانتين رقميتين مدفوعاً بالعولمة 

والتكنولوجيا الجديدة والطبقة المتوسطة المحلية 

اآلخذة في النمو. ويجري بناء الموانئ والمطارات والطرق السريعة بوتيرة قياسية 

في معظم أنحاء القارة.

غير أن لهذا النمو جانباً سلبياً. تستغل العصابات اإلجرامية واإلرهابيون 

والمهربون القنوات التجارية المشروعة. وفًقا لمكتب األمم المتحدة المعني 

بالمخدرات والجريمة، تحقق الجريمة المنظمة عبر الوطنية أرباًحا تبلغ قيمتها 

1.5 تريليون دوالر على مستوى العالم كل عام. العديد من طرق االتجار األكثر 

ربحية تعبر إفريقيا.

تتدفق المنظمات اإلجرامية إلى األماكن ذات المؤسسات الضعيفة، وتفاقم 

الفساد من خالل رشوة المسؤولين. في أسوا حاالتها، يمكن أن يصبح بلد ما ما 

يسمى “بدولة مخطوفة”، وهذا يعني أن المهربين أو غيرها من أصحاب المصالح 

الخاصة يتمتعون بسلطة أقوى بدالً من المسئولين المنتخبين.

يتراوح النشاط غير المشروع عبر الوطني في القارة بين االتجار بالمخدرات 

وتهريب البشر. يمكن أن تشمل البضائع التي يتم االتجار بها المركبات المسروقة 

واألدوية المزيفة وأجزاء الحيوانات البرية التي يتم صيدها بشكل جائر. فكلها 

تلعب دوراً في زعزعة استقرار الدولة وانتزاع الثروة من القارة إلثراء المجرمين في 

أجزاء أخرى من العالم.

وفقا لجماعة مكافحة الجريمة المنظمة الممولة من االتحاد األوروبي، 

اينتاكت، يأخذ االتجار في أفريقيا ثالثة أشكال رئيسية. وهي أشكال متميزة ولكنها 

مترابطة. وكلها أصبحت أسوأ بسبب الفساد ونقص القدرة على التنفيذ.

إمدادات خارجية، ومساعدة محلية: تأتي البضائع المهربة من . 	
الخارج وتتطلب إعادة الشحن عبر أجزاء من أفريقيا إليصالها 

إلى المستهلك. ويمكن أن يكون هذا المستهلك النهائي 
في القارة أو خارجها. ومن األمثلة على ذلك المخدرات التي 
تأتي من الخارج ولكنها تتطلب سائقي الشاحنات المحليين 

والمسؤولين الفاسدين لنقلها إلى الوجهة النهائية.

إمدادات داخلية، وشبكة عالمية: يتم سرقة السلع مثل . 	
األخشاب والمعادن أو أجزاء الحياة البرية من أفريقيا وُتنقل 

إلى األسواق الدولية.

ذات تركيز محلي، وتأثير عالمي: هذه الجرائم هي نتيجة . 	
لعمليات صغيرة الحجم تتقاطع مع السوق العالمية بطريقة 

عشوائية أو غير منظمة في الغالب. عادة ما يكون لهؤالء 
المجرمين طموحات محدودة تتمثل باإلثراء الشخصي. ومن 

األمثلة على ذلك الجرائم اإللكترونية الصغيرة النطاق وتهريب 
البشر وإنتاج السلع المقلدة.

المضخمات
مناطق صراع
عجز الحوكمة

الفساد
عدم المساواة

يتم تزويدها من الخارج
منخرطة محليًا

ن •

جري
مها

 ال
ب

هري
• ت

ع المقلدة •
سل
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ة •

اني
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ئم
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 ال
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• المخدرات • االسلحة • الخدما

ظم •
• الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المن

ي •
غير القانون ن 

• جرائم تتعلق بالحياة البرية • التعدي

مرتبطة بشبكة عالمية

يتم تزويدها من الداخل عالمي
ر ال

أثي
الت

حلية

 الم
ت

لعا
تط
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أفريقيا في مفترق طرق التجارة غير المشروعة

جنود سوانيون يظهرون قوالب ذهب ضبطت على متن طائرة هبطت 
في مطار الخرطوم الدولي في إطار عملية تهريب مشتبه بها. 

ENACT :المصدر
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تتقاطع في أفريقيا خالل شبكة من طرق التهريب القائمة. تمر 

طرق نقل البضائع غير المشروعة. مثل المخدرات على طول 

الساحل الغربي. وتنشاً طرق البضائع البيئية مثل األخشاب 

والمعادن وأجزاء الحيوانات البرية في جنوب ووسط إفريقيا. كما 

أصبحت شمال إفريقيا أيًضا نقطة االنطالق الرئيسية للهجرة غير 

الشرعية واالتجار بالبشر إلى أوروبا.

شبكة من الطرق

المكسيك

الواليات المتحدة 
األمريكية

جمهورية 
الكونغو 

الديمقراطية

روسيا

الصين
اليابان

في أفغانستان

الهند بورما

أوكرانيا

البرازيل

المفتاح

الهيروين

الكوكايين

األسلحة النارية

تهريب المهاجرين

 ضحايا االتجار بالبشر من اإلناث
)المصادر الرئيسية(

السلع االستهالكية المقلدة

األدوية المزيفة

القرصنة

الكائنات البرية

األخشاب

الذهب

خام القصدير

الكاريبي
أمريكا 

الوسطى

منطقة 
األنديز

دول جنوب 
أفريقيا

منطقة الخليج، 
الشرق األوسط

آسيا الوسطى

غرب 
ووسط 
أوروبا

جنوب شرق 
أوروبا

غرب 
أفريقيا

حوض 
الكونغو

شرق 
أفريقيا

القرن 
اإلفريقي

شمال 
أفريقيا

جنوب 
شرق 
آسيا

رسم توضيحي أليه دي إف

جنود سودانيون يحرسون 
أكياساً من القنب تم االستيالء 

عليها من مهربي مخدرات.

المصدر: مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
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معظم أفريقيا غني بالموارد الطبيعية. إن تدمير هذه الموارد 

عن طريق الصيد غير المشروع للحيوانات النادرة وقطع 

األشجار غير القانوني للغابات يدمر بيئة القارة، ويبدد إيرادات 

الضرائب، ويضر بصناعة السياحة.

الجرائم البيئية

ي
صيد غير القانون

ض لل
عدد وحيد القرن المتعر

موظفو الحياة البرية 
اإليفواريوني يحتجزون 

رجااًل يشتبه في 
قيامهم باالتجار في 
أصداف حيوان أم 
قرفة في أبيدجان.

قطع األشجار غير القانوني
يعتبر حوض الكونغو موطنا لثاني أكبر منطقة غابات استوائية 
مطيرة في العالم. عندم تكون منظمة، يمكن أن يشكل قطع 
األشجار جزًءا مهًما ومستداًما من االقتصادات الوطنية. ولكن 

قطع األشجار غير القانوني انتشر في السنوات األخيرة. ويتراوح 
المستفيدون من الشركات المتعددة الجنسيات إلى الميليشيات، 
بل والجماعات اإلرهابية. فقد وجد تقرير صادر عن مجلس األمن 

التابع لألمم المتحدة أن حركة الشباب المتطرفة تجني 10 ماليين 
دوالر سنويا من تجارة الفحم.واستخدمت ميليشيتان متنافستان 

في جمهورية أفريقيا الوسطى، هما سيليكا ومناهضي بالكا، 
عمليات قطع األشجار لتمويل قتالهما خالل الحرب األهلية في 

ذلك البلد.

الصيد الجائر
يسير قتل الثدييات األفريقية الكبيرة بوتيرة غير مستدامة. 

بين عامي 2013 و 2016، تم اصطياد 100,000 فيل بشكل 
جائر للحصول على العاج، وازداد صيد وحيد القرن الجائر بنسبة 
1,000 %، وفقا لمركز إفريقيا للدراسات االستراتيجية. الصيد 

الجائر ظاهرة محلية وإقليمية ودولية. تدفع العصابات اإلجرامية 
الدولية للمجرمين المحليين وفي بعض األحيان تزودهم 

بالمعدات، بل والوثائق المزورة، حتى يتمكنوا من عبور الحدود. 
يقوم المجرمون المحليون بتسليم البضائع التي تم صيدها 

بشكل جائر إلى شبكة دولية من العمالء الذين يمكنهم جلب قرن 
وحيد القرن إلى السوق في آسيا في أقل من 48 ساعة.

مستهلكي قرن وحيد القرن
بلدان المصدر

يغذي الطلب المتزايد على قرن وحيد القرن 
صيد هذا الحيوان بشكل جائر في أفريقيا 

وآسيا، على الرغم من حظر التجارة الدولية فيه 
منذ عام 1977.

البلدان المستهلكة
السوق الرئيسي هو في فيتنام حيث يعتقد 

خطأ أن قرن وحيد القرن يعالج السرطان. كما 
ُيستخدم القرن أيًضا بحسب استخدامات اخرى 

للطب اآلسيوي التقليدي لعالج مجموعة 
متنوعة من األمراض.

بلدان العبور
العصابات اإلجرامية تنقل قرن وحيد القرن 

من مناطق القتل عبر سلسلة من نقاط العبور 
وقنوات التهريب إلى وجهته األخيرة في آسيا

الصيد الجائر لوحيد القرن في جنوب إفريقيا 2018-2010

نيجيريا

ماليزيا

الهند

الصين

تايوان

جنوب أفريقيا

موزمبيق
زامبيا
تنزانيا
كينيا

هونغ كونغ
الوس
فيتنام

زيمبابوي

نيبال

تايالندبورما

Savetherhino.org :المصدر

rhino.panda.org :المصدر
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الشرطة الكينية تحرس هروين
ضبط بحوزة مهربين في 
مدينة ميناء مومباسا.

% 55

% 8

% 19

% 12

% 6

الكوكايين
الكوكايين هو المخدر األكثر ربحية للمهربين في جميع أنحاء 

العالم. إن المبالغ الضخمة من األموال التي يملكها المهربين 
تجعل من الصعب إنفاذ القانون. على سبيل المثال، قيمة 
السوقية لطن من الكوكايين أكبر من الميزانيات العسكرية 
لبعض الدول الصغيرة. يتم إنتاج جزء كبير من المخدر في 

أمريكا الجنوبية ويتم شحنه عبر أفريقيا. وُينقل عبر غرب 
أفريقيا كل عام ما يقدر بـ 18 طنا متريًا من الكوكايين المنتج 

في أمريكا الجنوبية. وهذا أقل بكثير من الرقم القياسي 
المسجل في 2007 والذي بلغ 47 طنًا.

رغم البلدان األفريقية ال تمثل عادة الوجهة النهائية للمخدرات 
التي يتم االتجار بها، إال أن تعاطي المخدرات يميل إلى 

الزيادة في البلدان التي يحدث فيها االتجار. توصلت دراسة 
أجرتها ENACT أنه في عام 2050 سيكون هناك 14 مليون 

متعاطي إضافي للمخدرات في أفريقيا جنوب الصحراء إذا 
استمرت االتجاهات الحالية. تمثل هذه زيادة قدرها 150 ٪، 
وهي أعلى نسبة في أي منطقة في العالم. ُتظهر الخريطة 

أدناه النسبة المئوية للمجموع القاري لمتعاطي المخدرات في 
كل منطقة.

الهيروين
شرق أفريقيا هي نقطة للشحن العابر عن طريق البحر والجو 
للهيروين المنتج في أفغانستان. يتم بيعه بشكل رئيسي إلى 
المستهلكين األوروبيين. ويفيد مكتب األمم المتحدة المعني 

بالمخدرات والجريمة بأنه يتم تهريب 000 70 كيلوغرام من الهيروين 
األفغاني عبر شرق أفريقيا إلى أوروبا كل عام. بعض المخدرات 

يبقى أيضا في القارة، مما يؤدي إلى اإلدمان. ويقدر مكتب األمم 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأنه يوجد في افريقيا ما يزيد 

على مليون شخص من متعاطي الهيروين.

المخدرات االصطناعية
تقوم المختبرات في بعض البلدان األفريقية حاليا بصنع 

الميثامفيتامين وشحنه إلى الخارج. في عام 2016، 
كشفت الشرطة عن “مختبر خارق” يعمل في منطقة 
الدلتا في نيجيريا. وأفادت أخبار إن بي سي أن المختبر 

الذي يديره المصنعون المكسيكيون والنيجيريون يمكن 
أن ينتج 8,800 رطل من المخدر في األسبوع، وأن قيمة 

كل رطل تصل إلى 140,000 دوالر. وهناك أيضا أعداد 
متزايدة من المدمنين المحليين. وفقًا اليناكت، كان لدى 

جنوب أفريقيا أعلى معدل لتعاطي الميثامفيتامين في أي 
بلد، حيث يتعاطى 2 في المائة من السكان البالغين هذا 

العقار. وتستخدم عقاقير اصطناعية أخرى، مثل الترامادول 
والريفوتريل والفاليوم والكابتاغون، ويجري االتجار بها عبر 

أفريقيا. وأفاد مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة أن مضبوطات الترامادول، وهو مسكن لآلالم 

يدفع لإلدمان عليه بشدة، قد زادت بمقدار أربعة عشر 
ضعًفا في أفريقيا بين عامي 2013 و2017.

أفريقيا نقطة عبور ومقصد للمخدرات غير المشروعة. يتم تهريب الكوكايين 

والهيروين والميتامفيتامين إلى الموانئ األفريقية، في العادة في طريقها إلى 

المستخدمين في أوروبا والشرق األوسط. وتباع بعض هذه المخدرات بشكل 

متزايد للمستهلكين االفارقة، مما أدى إلى ارتفاع مستويات اإلدمان.

االتجار بالمخدرات

رسم توضيحي أليه دي إف

شمال أفريقيا

غرب أفريقيا

وسط إفريقيا

دول جنوب أفريقيا

شرق أفريقيا

ENACT :المصدر

تعاطي المخدارت في أفريقيا بحسب المنطقة
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مهاجرون يجلسون في مؤخرة شاحنة في أغاديز، النيجر. يدفع بعض هؤالء 
المهاجرين للمهربين ما بين 800 دوالر إلى 1000 دوالر للمرور اآلمن إلى

البحر األبيض المتوسط حيث يدفعون رسوماً إضافية لركوب سفينة إلى أوروبا.

أعداد كبيرة من الناس يهاجرون بحثاً عن الفرص المالية وللفرار من 

األنظمة القمعية. وعلى الرغم من أنها رحلة تنتهي في كثير من األحيان 

بمأساة، إال أن عصابات الجريمة ترى فيها فرصة تجارية مربحة، وتسعى 

إلى االستفادة من هذا اليأس. وفي بعض األحيان يتقاضى المهربون المال 

مقابل المرور اآلمن. وفي حاالت أخرى، يخدعون المهاجرين بوعود 

التوظيف، لدفعهم إلى السخرة أو االستعباد الجنسي.

طرق التهريب تتغير باستمرار، ولكن تستخدم عصابات الجريمة 

المنظمة والجماعات المتطرفة بعض الطرق األكثر شيوعاً عندما ال تقوم 

هذه المجموعات بتأمين الطرق، فإنه اليزال بإمكانها فرض رسوم مقابل 

الحماية. على سبيل المثال، يمر آالف المهاجرين عبر مدينة أغاديز بالنيجر 

في طريقهم إلى ليبيا ثم إلى أوروبا. يدفعون رشاوى ورسوم على طول 

الطريق تصل إلى ما بين 800 دوالر إلى 1000 دوالر للشخص الواحد. 

ينتهي المطاف بجزء كبير من هذه األموال في تمويل الجماعات المتطرفة 

والجريمة الدولية. وجدت دراسة أجراها مكتب األمم المتحدة المعني 

بالمخدرات والجريمة أنه تم تهريب 2.5 مليون مهاجر في عام 2016، مما 

أدى إلى توليد دخل قدره 7 مليار دوالر للمهربين.

هناك ثالثة طرق رئيسية وفقاً لمكتب األمم المتحدة المعني 

بالمخدرات والجريمة:

طريق غرب أفريقيا من السنغال، موريتانيا والمغرب إلى 	 

جزر الكناري اإلسبانية.

طريق غرب البحر األبيض المتوسط من المغرب أو الجزائر 	 

إلى إسبانيا.

طريقوسط البحر األبيض المتوسط، بشكل رئيسي من ليبيا 	 

إلى إيطاليا.

تهريب البشر
استغالل األشخاص المتاجر بهم

المصدر: مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

شمال أفريقيا

غرب أفريقيا

دول جنوب أفريقيا

شرق أفريقيا

استغالل من نوع آخر
االستغالل الجنسي

العمل القسري

% 55
% 82

% 83

% 69



كنوزحية

بوتسوانا تتبع نهجًا شاماًل لحماية أحد 

أهم مواردها - الحياة البرية فيها
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رسم توضيحي أليه دي إف

التزام بوتسوانا بالحياة البرية المتنوعة 

والمهيبة الموجودة بها لحظة دخول الزوار 

مطار السير سيريتسي خاما الدولي في غابوروني.

الجزء الرئيسي من المدخل الرئيسي للمطار هو تمثال بحجم 2.5 طن 

لفيل أفريقي مصنوع بالكامل من أنياب العاج. جاءت األنياب من حيوانات 

ماتت بشكل طبيعي.

خالل تكريس التمثال في عام 2015، قال الرئيس إيان خاما آنذاك أن 

الفيل“سسيذكر كل من يمر هذا المبنى بأن فياًل واحداً حياً يساوي أكثر 

بكثير من جميع القطع الفنية المصنوعة من العاج التي يتراكم عليها الغبار 

في منازل بعيدة عن السهول األفريقية ”، وذلك وفقا لناشيونال جيوغرافيك.

ويوجد في هذا البلد الواقع في جنوب القارة السمراء ثلث أفيال القارة، 

أي بحوالي 130,000 فيل. في السنوات األخيرة، كانت بوتسوانا رائدة فيما 

يتعلق بحماية الفيلة وغيرها من الحيوانات من الصيادين الذين يمارسون 

الصيد الجائر. ويتجلى هذا االلتزام والمودة في كل مكان. إذ تزين مطبوعات 

ولوحات للحياة البرية األصلية - من الفهود إلى الظباء إلى األفيال - جدران 

الفندق الرائعة ولوبي مركز غابورون الدولي للمؤتمرات. الحيوانات هنا ليست 

مجرد بدعة. إنها جزء من الهوية الوطنية وركن مهم في اقتصاد البالد المزدهر.

يتجلى

 يوجد هذا التمثال، المصنوع من أنياب الفيلة التي ماتت بشكل طبيعي، في
 مطار السير سيريتسي خاما الدولي في جابورون، بوتسوانا. ويرمي التمثال
 الذي تم كشف النقاب عنه في عام 2015 إلى رفع مستوى الوعي بمحنة

الفيلة األفريقية.  أسرة ايه دي اف

أسرة ايه دي اف



إن موت فيل واحد هو بمثابة 
موت عدد مفرط من الفيلة"

~ الدكتورة يونيتي داو
وزيرة الشؤون الدولية والتعاون الدولي في بوتسوانا
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تأتي السياحة، المدفوعة إلى حد كبير برحالت السفاري لمشاهدة 

معالم الحياة البرية ، في المرتبة الثانية بعد صناعة الماس الواسعة في 

بوتسوانا من حيث األهمية االقتصادية. حصلت بوتسوانا على 705 مليون 

دوالر من إيرادات السياحة في عام 2017، مقارنة ب580 مليون دوالر في 

العام السابق. وحصل البلد على نصف مليار دوالر أو أكثر من السياحة كل 

عام منذ عام 2004 حتى عام 2017، وفقا لشركة سي أي أي سي داتا.

من خالل الماس والسياحة، حولت بوتسوانا نفسها من واحدة من أفقر 

دول العالم لدى حصولها على االستقالل في عام 1966 إلى بلد يبلغ دخل 

الفرد فيه أكثر من 18,000 دوالر ، وهو خامس أعلى دخل للفرد في القارة، 

.worldatlas.com وفًقا لموقع

تؤكد أهمية صناعة السياحة المربحة في بوتسوانا على الحاجة إلى 

استجابة وطنية قوية لمكافحة الصيد الجائر. ويجب أن تواكب هذه 

االستجابة التكتيكات المتطورة باستمرار للصيادين

المصممين على حصاد أجزاء الحيوانات التي تجلب ماليين الدوالرات

في السوق العالمية كل عام.

قال كبير مسؤولي مكافحة الصيد غير المشروع في بوتسوانا إن األمة ترى 

أنه يتم صيد حوالي 80 فياًل في العام، وفًقا لمصادر مختلفة. تعتبر الدكتورة 

يونيتي داو، وزيرة الشؤون الدولية والتعاون الدولي في بوتسوانا. أن أي عدد 

هو عدد مفرط. وقالت في مؤتمر صحفي عام 2018، “إن موت فيل واحد هو 

بمثابة موت عدد مفرط من الفيلة” وذلك وفًقا لمعهد الدراسات األمنية.

الصيد الجائر ينتج عنه مستويات متزايدة من األرباح غير المشروعة 

في كل مرحلة من مراحل عملية المناولة والتهريب. وذكر تقرير ناشيونال 

جيوغرافيك أن الوسطاء على األرض يحصلون على ما يتراوح بين 66 دوالرًا 

و 397 دوالرًا للرطل مقابل عاج أنياب الفيل. في مراكز الدمج، والتي غالًبا 

ما يتم إنشاؤها على طول الحدود الوطنية، ترتفع القيمة إلى ما بين 220 

دوالرًا إلى 496 دوالرًا. من هذه المراكز، ينقل العاج إلى مراكز التصدير، 

والتي تميل إلى أن تكون على طول السواحل أو في أو بالقرب من العواصم. 

عند هذه النقطة، ترتفع القيم إلى ما بين 606 دوالرًا إلى 882 دوالرًا.

عندما يصل العاج إلى األسواق اآلسيوية - وهي وجهة مشتركة - ترتفع 

القيمة إلى ما بين 946 دوالرًا إلى 4,630 دوالرًا. ويصبح ما كان في السابق 

من أنياب بعض الحيوانات األكثر روعة في إفريقيا مجوهرات ومنحوتات 

وعصابات وتحف.

وبالمثل يتم إعطاء قيم باهظة لقرون وحيد القرن، والتي يتم طحنها 

لتصبح مسحوقاً وتباع كمواد صحية أو طبية، على الرغم من عدم وجود 

مثل هذه الصفات العالجية في قرن وحيد القرن. الشيء نفسه ينطبق 

على حراشف البانجولين، التي تستخدم بأكثر الطرق الغير معقولة. وفًقا 

لمجلة نيتشر، يتم “تجفيف أو تحميص أو خلط حراشف البانجولين بالرماد، 

أو يتك طبخها بالزيت أو الزبد أو الخل أو خلطها مع بول الصبيان أو 

تحميصها باألرض أو طهيها مع قشر المحار”، بسبب أمل زائف في عالج 

مجموعة متنوعة من األمراض. “من بين هذه األمراض، العصبية المفرطة، 

والبكاء الهستيري لدى األطفال، والنساء الالئي يتملكهن الشياطين والغوالن، 

والحمى المالريا، والصمم”.

ويستهدف الصيادون الجائرون أيًضا حيوانات أخرى في بوتسوانا. 

باإلضافة إلى الفيلة والبانجولين ووحيد القرن ذو األعداد القليلة، تقتل هذه 

العصابات أيًضا القطط الكبيرة مثل األسود والفهود والنمور.

تكافح بوتسوانا ضد تهديد الصيد الجائر القائم باستخدام جهد متعدد 

األبعاد يستخدم موارد الحكومة على كل المستويات. وهذا النهج ضروري 

للتصدي لتزايد تعقيد امكانيات الصيادين الجائرين والشبكات اإلجرامية 

التي تدعم تجارتهم المدمرة.

الصيادون الجائرون وأساليبهم
ينخرط في الصيد الجائر للحيوانات البرية مجرمين على المستويات المحلية 

وعبر الوطنية والعالمية. أولئك الذين هم على األرض يحملون البنادق هم 

من السكان المحليين، بما في ذلك بعض المجرمين الذين يتسللون من 

البلدان المتاخمة وهي ناميبيا وجنوب أفريقيا وزمبابوي.

وقال العميد سايمون موتسوانا بارواباتسيل، المنسق الوطني لمكافحة 

الصيد الجائر، أن الصيادين غالباً ما يعملون عبر الحدود الوطنية، وقد يتم 

البحث عن المطلوبين في بوتسوانا من قبل قوات مكافحة الصيد الجائر في 

بلدان أخرى. مقر القوة المشتركة في قوات الدفاع البوتسوانية.

وتميل إدارة شبكات الصيد الجائر إلى أن تكون هي نفسها على الرغم 

من الحدود الوطنية. لذلك، على سبيل المثال، من المحتمل أن يكون 

الصيادون الجائرون الذين يعملون في بوتسوانا وزيمبابوي تحت إشراف 

نفس الجماعات اإلجرامية. بعد الصيد الجائر للحيوان، فإنه غالًبا ما يتم 

إرسال البضائع المهربة إلى البلدان اآلسيوية، مثل الصين أو ربما فيتنام، 

وبالتالي فإن الشبكات تمتد بوضوح إلى ما وراء القارة األفريقية.

“أعتقد أنه فيما يتعلق باالعتقاالت واالتصاالت، فإننا عادة ما 

نجري اتصاالت مع السكان المحليين والدول المجاورة”، بحسب ما قال 

بارواباتسيل لـ ايه دي اف. “نوقف بعض األشخاص من الشرق األقصى عند 

حواجز الطرق حيث قاموا بإخفاء البضائع المهربة عن طريق تشكيلها على 

شكل عصا أو وضعها كمسحوق أو في بعض المجوهرات الصغيرة، أي بعد 

أن يكون قد تم تحويلها بالفعل”.

 العميد سايمون موتسوانا بارواباتسيل، المنسق الوطني لمكافحة الصيد الجائر
أسرة ايه دي اف



كما يتزايد استخدام الصيادين الجائرين للتكنولوجيا لتعقب فريستهم 

وقتلها. يستخدم الصيادون البنادق المجهزة بمناظر تلسكوبية عالية القوة، 

وأنظمة تحديد المواقع العالمية لشق طريقهم عبر المناطق التي توجد 

فيها الحيوانات المستهدفة. ويقول بارواباتسيل أنهم يتواصلون باستخدام 

الهواتف المحمولة، وعندما ال تتوفر خدمة الهاتف المحمول، فمن المعروف 

أنهم يستخدمون الهواتف الفضائية.

,اضاف، “لذا لديهم عدد كبير من األشياء التي تمكننا من القول إنهم 

يستفيدون من التكنولوجيا”. إن قدرة الصيادين الجائرين المستمرة على 

تكييف واستخدام التكنولوجيا تشكل تحدًيا كبيرًا لقوات مكافحة الصيد 

الجائر. “أعتقد أنه مع تطور التكنولوجيا، يقوم الصيادون الجائرون أيضا 

بتسخيرها، وال يمكننا أن نكون متقدمين عليهم إال إذا ابتكرنا في مثل هذه 

التكنولوجيا وحاولنا أن نكون متقدمين عليهم”.

وتتجاوز قسوة الصيادين الجائرين وبراعتهم إلى ما هو أبعد من 

الحيوانات التي يصيدونها، خاصة إذا كان ذلك سيساعدهم على إخفاء 

هويتهم وتجنب االعتقال. في حزيران/يونيو 2019، سمم الصيادون 

الجائرون في بوتسوانا جثث ثالثة فيلة كانوا قد قتلوها. وقتل السم بدوره، 

537 عقاباً نسرياً— معظمها كان مهدداً باالنقراض - ونسرين أصحمين 

أكال بقايا الفيلة، بحسب ما افادت به الوكالة الفرنسية لألنباء. قتل العقبان 

النسرية يمنعها من الدوران في السماء وتنبيه حراس الغابات بشأن 

الحيوانات التي تم صيدها بشكل جائر.

كيف تقوم بوتسوانا بالمقاومة
إن إنشاء منصب بارواباتسيل يدل بوضوح على التزام بوتسوانا بمحاربة 

الصيادين الجائرين. باإلضافة إلى كونه ضابطاً في قوات الدفاع البوتسوانية،

فهو رئيس اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الصيد الجائر. تتبنى 

اللجنة نهجاً تستخدم كافة وكاالت الحكومة لمحاربة الصيد الجائر وتستعين 

بأفراد من قوات الدفاع البوتسوانية والوكاالت المدنية لتنفيذ االستراتيجية 

الوطنية لمكافحة الصيد الجائر.

تؤكد االستراتيجية على أهمية التعاون بين الوكاالت، والذي تنسقه 

قوات الدفاع في بوتسوانا. الوكالة الرائدة هي وزارة الحياة البرية ؛ ومن 

الوكاالت االخرى قسم المخدرات في الشرطة، ووحدة التحقيق في الجرائم 

 فيل صغير السن يرعى في نهر شوبي في متنزه تشوبي الوطني ببوتسوانا.
وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز

أحد ضباط قوات الدفاع البوتسوانية يضع عالمة على فيل ميت 
ُيعتقد أنه تعرض للصيد الجائر في شوبي.  وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز
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التي تتصل بالحيوانات والنباتات التابعة لشرطة بوتسوانا، والمديرية الوطنية 

للمخابرات واألمن. “هؤالء هم أصحاب المصلحة الرئيسيين في عمليات 

مكافحة الصيد الجائر”، بحسب ما قاله بارواباتسيل.

أفراد قوات الدفاع البوتسوانية موجودين على األرض في جميع أنحاء 

البالد، ولديهم تفويض دستوري يقضي بإعطاء األولوية للسالمة اإلقليمية وأمن 

الحدود. ومع ذلك، فإن أي شخص يخدم في قوات الدفاع البوتسوانية مخول 

إلجراء عمليات مكافحة الصيد الجائر في منطقة انتشاره. قال بارواباتسيل، 

“لديهم وجود في جميع أنحاء البالد”.

وتضم هذه اللجنة، التي يوجد مقرها في غابوروني، نحو 20 شخصا  ً، 

وتقوم بتنسيق جهود مكافحة الصيد الجائر. ,اضاف، “إننا نشجع الوكاالت 

على جلب الموظفين الذين يتعاملون مع التخطيط للعمليات واالستخبارات 

أو التحقيقات”. “لذا فإن هؤالء هم نواة اللجنة”.

على المستوى اإلقليمي، يجتمع قادة قوات الدفاع البوتسوانية أسبوعًيا 

مع مسؤولي الشرطة، ومديرية االستخبارات واألمن، وإدارة الحياة البرية. 

عندما يكون هناك صيد جائر، يتوّلى المسئولون من الشرطة إجراءات الطب 

الشرعي. يتم إحضار أطباء قسم الحياة البرية للتعامل مع أمراض الحيوانات، 

ويوفر الجنود األمن والحماية. وقال بارواباتسيل، “لذلك فإننا نعتبر أن كل 

هذه األمور مكملة لبعضها البعض”.

للجهود الحالية لمكافحة الصيد الجائر جذورها في التقاليد التي 

كانت موجودة قبل استقالل بوتسوانا. في ذلك الوقت، كان الزعماء 

المحليون يسيطرون على الصيد، مثل وقت ومكان السماح بذلك، وعدد 

الحيوانات التي يمكن قتلها. وكانت العقوبات في انتظار المخالفين. وقال 

بارواباتسيل،“بعد االستقالل، اتخذت الحكومة قرارًا مدروًسا فيما يتعلق 

بالحماية والحفظ واإلدارة”. “كانت سياساتها تتناول دائًما هذه األمور. 

وجاءت هذه االستراتيجية الوطنية لمكافحة الصيد الجائر للتو لتعزيز تلك 

السياسات التي تم وضعها بالفعل”.

التعاون هو شريان الحياة لجهود بوتسوانا، وهذا العمل ال يتوقف 

عند الحدود الوطنية. وتسترشد استراتيجية البالد باستراتيجية إنفاذ القانون 

ومكافحة الصيد الجائر للجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي، التي تم إقرارها 

في عام 2015. وتتضمن أهدافها ما يلي:

تعزيز إنفاذ القوانين المتعلقة باألحياء البرية “داخل، وبين، وفيما بين 	 

الدول األعضاء.

تبادل المعلومات المتعلقة بإدارة األحياء البرية.	 

الحفاظ على موارد الحياة البرية المشتركة من خالل إنشاء مناطق حفظ 	 

عابرة للحدود.

وقال بارواباتسيل إن رؤساء األمن يجتمعون بانتظام لمناقشة هذه 

المسائل، ويتم “تمرير” المعلومات المستمدة من نقاشاتهم إلى العاملين في 

المستويات التقنية. “نتعاون مع ]البلدان المجاورة [؛ ونلتقي معهم من حين 

آلخر. في بعض األحيان، نقوم حتى بدوريات مشتركة، وهناك لجان دائمة 

مشتركة بين هذه الدول”. التعاون واالتصال المنتظم يؤتي ثماره من حيث 

االستخبارات والعمليات، ال سيما مع أقرب جيران بوتسوانا: ناميبيا، جنوب 

أفريقيا، وزيمبابوي. بوتسوانا تتفاعل أيضا بدرجة أقل مع أنغوال وزامبيا.

ويتيح إنشاء محميات عابرة للحدود، مثل محمية كغاالغادي العابرة 

للحدود، إمكانية تحقيق المزيد من التعاون. افتتحت محمية كغاالغادي 

في عام 2002 من خالل اتفاق بين بوتسوانا وجنوب أفريقيا، واصبحت أول 

محمية من نوعها في القارة. يتقاسم البلدان مساحة المحمية البالغة 37,000 

كيلومتر مربع ويديرانها بشكل مشترك كمنطقة تخضع للحماية. ال يوجد 

سياج، لذلك يمكن للحيوانات التحرك بحرية على طول طرق هجرتها الثابتة 

عبر الصحراء، وفًقا لمنظمة بوتسوانا للسياحة. ثالثة أرباع المحمية توجد في 

بوتسوانا. والباقي موجود في جنوب أفريقيا.

يمكن لحراس المحمية، وحراس المحميات في أماكن أخرى مثلها، القيام 

بدوريات في المنطقة بأكملها بغض النظر عن الحدود الوطنية، وهو أمر ال 

تستطيع القوات العسكرية القيام به.

وبالرغم من التقدم والنجاح، فإن هناك مجاالً للتحسين. وقال بارواباتسيل 

إنه يود أن يرى المزيد من التعاون الرسمي مع وكاالت مثل خدمة اإليرادات 

الموحدة لبوتسوانا، والتي تتعامل مع القضايا المالية الجمركية، ووكالة 

االستخبارات المالية، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة عمليات غسل 

األموال المرتبطة بعمليات الصيد الجائر. وسوف يكون لزاماً على القوى 

المناهضة للصيد الجائر أيضاً أن تستمر في اإلبداع باستخدام التكنولوجيا 

لمواكبة الصيادين الجائرين المهرة في مجال استخدام التكنولوجيا. وأخيرا، 

يجب على القوى المناهضة للصيد الجائر أن توازن بين مخاوف مجموعة 

متنوعة من أصحاب المصلحة كي تنجح في عملها.

“إذا نظرت إلى المنظمات غير الحكومية، فهناك تلك التي تركز على 

السياحة، وتلك التي تركز على الحفظ - وجميعها لها اهتمامات مختلفة، 

وعلينا أن نجد أرضية مشتركة عندما يتعلق األمر. بحماية الحياة البرية”، 

q  .بحسب ما قال بارواباتسيل

طائرة هليكوبتر عسكرية 
لبوتسوانا تحلق فوق 
قطيع من الفيلة في 
منطقة مابابي.  رويترز
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أقوى معًا

أسرة ايه دي اف

قمة القوات البرية اإلفريقية لعام 2019 تؤكد على قوة الشراكات
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العميد جيرالدين جورج من ليبريا شخصياً قيمة العمل معاً 

ضد عدو مشترك. في حالتها، كان العدو هو تفشي اإليبوال القاتل في غرب أفريقيا 

خالل الفترة 2014-2016 والذي أصاب أكثر من 28,600 شخص، وأودى في نهاية 

المطاف بحياة 11,325 شخص. كانت ليبيريا األكثر تضرراً من تفشي المرض، الذي 

انتشر أيضاً في جارتيها غينيا وسيراليون.

وقالت جورج إن ليبيريا أجرت، قبل تفشي المرض، عمليات مشتركة مع 

مؤسسات أمنية أخرى، ومع الصليب األحمر في حاالت الطوارئ. غير أن اإليبوال 

سرعان ما شكلت عبئاً كبيراً على الموارد الطبية لليبيريا. لقد شهدت جورج 

اجتماع المجتمع الدولي في بلدها لبناء وحدات لعالج اإليبوال وتقديم المساعدة 

الطبية واللوجستية.

وقالت جورج اليه دي أف، “لقد جعلناهم جميعاً يعملون من أجل الصالح 

العام للبالد”. “اليوم، نحن ال نكتفي بالدعاء، ولكن إذا حدث أي شيء، فنحن 

نعرف الخطوات التي يجب اتخاذها اآلن”.

كانت جورج، المرأة الوحيدة برتبة عميد في القوات المسلحة الليبيرية، 

تحضر قمة القوات البرية اإلفريقية األولى لها التي عقدت في غابورون، 

بوتسوانا، من 24-27 تموز/يونيو 2019. بشكل مالئم، كان موضوع القمة “تعزيز 

شبكات الشركاء”.

وكانت هذه هي القمة السابعة للقوات البرية األفريقية منذ عام 2010. 

وتضمنت ثالث جلسات عامة إلى جانب اجتماعات فرعية مكنت كبار قادة 

القوات البرية من أكثر من 40 دولة أفريقية من التحدث معاً بصراحة وتبادل 

األفكار بشأن التحديات المشتركة. وحضر القمة أيضا ممثلون عن االتحاد 

األفريقي واألمم المتحدة وبلدان أخرى، مثل إسبانيا والبرازيل والبرتغال وفرنسا 

والمملكة المتحدة.

وقال اللواء روجر كلوتيه، قائد القيادة العسكرية األمريكية لقارة أفريقيا أن 

القمة توفر فرصة لجميع المشاركين “لمناقشة التحديات األمنية المعقدة التي 

نواجهها جميًعا هنا في أفريقيا”.

مثلها مثل جورج، كانت المقدم إيمان إلمان، الضابط المساعد للقائد 

بالجيش الوطني الصومالي، تحضر قمة القوات البرية األفريقية ألول مرة. “بعض 

المعلومات األهم التي تعلمتها بالنسبة لي كان بالتأكيد إدراك أن بعض المشاكل 

التي نواجهها في الصومال، ليست مجرد مشكلة في البالد، ولكنها في الواقع تؤثر 

على الكثير من البلدان المجاورة لنا — إنها مشكلة أفريقية.

وقالت إلمان: “إنه ألمر رائع حقا الجلوس مع بعض البلدان األخرى في 

أفريقيا والحصول على فرصة االستماع إليهم، ومعرفة ما نجح معهم”.

أنواع التعاون والشبكات الشريكة التي أكدتها قمة القوات البرية اإلفريقية 

بدأت بالفعل في الظهور في مختلف أنحاء القارة. على سبيل المثال، في شباط/

فبراير 2019، صادرت سلطات كابو فيرديان حوالي 10 أطنان من الكوكايين من 

إيزر، وهي سفينة تحمل علم بنما رست في الدولة المكونة من جزر صغيرة بعد 

وفاة أحد أفراد الطاقم. لقد كانت أكبر مداهمة مخدرات في تاريخ كابو فيردي.

مركز التحليل والعمليات البحرية، الذي ينسق جهود مكافحة االتجار 

بالمخدرات التي تبذلها سبعة من بلدان االتحاد األوروبي، نبهت شرطة كابو 

فيرديان بعد االشتباه في أن السفينة تحمل بضائع مهربة، بحسب ما افادت به 

وكالة أنباء رويترز. ألقت الشرطة القبض على 11 مواطناً روسياً.

وصَرح العقيد أرميندو ميراندا، قائد الحرس الوطني لجمهورية الرأس األخضر، 

في حديثه اليه دي اف أنه منذ االستقالل عن البرتغال في عام 1975، عملت 

الجزيرة التي يعيش بها أكثر من 500,000 نسمة مع الشركاء الدوليين داخل 

وخارج القارة. وقال ميراندا، الذي كان يحضر قمة القوات البرية األفريقية للمرة 

الثالثة أنه يحاول معرفة ما نجح فيه زمالؤه في الدول األخرى حتى يتمكن من 

جلب أفضل الممارسات إلى بلده.

وقال راماناند رامكيالون، مساعد مفوض الشرطة في جزيرة موريشيوس أن 

التعاون ضروري لبلده، التي ال تملك جيشاً دائماً. وعلى الدولة التي يقل عدد 

سكانها عن 1.5 مليون نسمة أن تتصدى للمخدرات، مثل الكوكايين والهيروين  

والقنب التي تأتي من البحر.

وقال رامكيالون “لدينا ما نسميه وحدة مكافحة المخدرات والتهريب التي 

تتعامل مع هذه المشكلة على وجه التحديد، ألنه ليس لديهم عمل أخر في 

الشرطة غير تتبع المخدرات والقضاء على جميع األشخاص الذين يستوردون 

المخدرات”.

أفراد مكافحة المخدرات يعملون في جميع مراكز الشرطة في كافة أنحاء 

البلد، حيث يجمعون المعلومات االستخباراتية ويتبادلونها كي يمكن اعتقال 

مرتكبي جرائم المخدرات - سواء كانوا يستوردونها أو يستهلكونها فقط.

ويشكل تبادل المعلومات االستخباراتية أساس نجاح موريشيوس حيث تتعاون 

الشرطة هناك مع الدول األخرى مثل مدغشقر وسيشيل، وجنوب أفريقيا، ومع 

اإلنتربول ومن خالل لجنة المحيط الهندي. 

كما حضر العميد سانديل هلونغوا، الضابط العام المسؤول عن تشكيل 

مدفعية الدفاع الجوي لجنوب أفريقيا، أول قمة للقوات البرية األفريقيه في 

غابورون. وقال إن قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا نشطة فيما يتعلق 

بعمليات مكافحة الصيد الجائر. ومثلها مثل بوتسوانا، فإن لدى جنوب أفريقيا 

محميات كبيرة للحياة البرية تضم مجموعة متنوعة من الحيوانات المحمية. وقال 

أن قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا أرسلت حوالي 10 أشخاص إلى بوتسوانا 

في عام 2018 للتدريب على عمليات مكافحة الصيد الجائر، وفهم الحيوانات 

وسلوكها بشكل أفضل.

ويعمل مسؤولو جنوب أفريقيا بالفعل عن كثب مع نظرائهم في بوتسوانا 

وليسوتو وموزامبيق وناميبيا وإسواتيني لمكافحة الصيد الجائر، وهذه الجهود 

تؤتي ثمارها. “الحقيقة أنه تم الحد من الصيد الجائر”، بحسب ما قال لونغوا.

وقال إن موضوع القمة األفريقية للقوات البرية بشأن بناء وتعزيز الشراكات 

سيكون ذا قيمة للقوات العسكرية األفريقية. واضاف “ال حرج في ذلك”. “طالما 

q  .”الشراكات ستكون حقيقية، فسأقول نعم

تدرك

لصف1: العميد جيرالدين جورج، القوات المسلحة الليبرية  أسرة ايه دي اف 
أسرة ايه دي اف 

العقيد أرميندو ميراندا، قائد الحرس الوطني، كابو فيردي
إس جي تي رقيب أول كريستينا بهاتي/الجيش األمريكي بقارة إفريقيا

الصف 2: المقدم إيمان إلمان، الضابط المساعد للقائد، الجيش الوطني الصومالي
اسرة ايه دي اف

العميد سانديل لونغوا، جنوب أفريقيا  أسرة ايه دي اف

الصف 3: مساعد مفوض الشرطة راماناند رامكيالون، موريشيو  أسرة ايه دي اف 

للواء روجر كلوتيه، قائد القيادة االعسكرية األمريكية لقارة افريقيا  أسرة ايه دي اف
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رسم توضيحي أليه دي إف
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"إلرضاء

عمالئنا"
أسرة ايه دي اف

اللواء موليفي سيكانو من بوتسوانا يقول إن أهمية الجيش مرتبطة بإرضاء الناس الذين يخدمهم

اللواء موليفي سيكانو هو قائد القوات البرية لقوات الدفاع البوتسوانية. انضم إلى قوات الدفاع 

البوتسوانية في عام 1985، وتطوع في وحدة القوات الخاصة، التي شغل فيها العديد من 

المناصب. وفي حزيران/يونيو 2015، تم تعيينه قائًدا لقيادة القوات البرية. سيكانو تحدث إلى 

اي دي اف بعد اختتام قمة القوات البرية اإلفريقية التي عقدت في غابوروني، بوتسوانا، في 27 

حزيران/يونيو 2019. جرى تعديل المقابلة لتناسب مع التنسيق.

ايه دي اف: يرجى تلخيص خدمتك باختصار في قوات الدفاع البوتسوانية، مع 

تسليط الضوء على بعض عمليات النشر المفضلة لديك قبل أن تصبح قائًدا 

لقيادة القوات البرية في قوات الدفاع البوتسوانية.

سيكانو: التحقت بالجيش في 22 آب/ أغسطس 1985 كضابط تلميذ ثم، تطوعت 

عندما كنا في المرحلة األخيرة من التدريب، لالنضمام لوحدة القوات الخاصة. 

خدمت في القوات الخاصة من عام1986 حتى عام 2007. لقد مررت تقريباً 

بجميع المناصب في القوات الخاصة، مثل القائد، وقائد الفريق، وقائد وحدة 

الكوماندوز، وفي وقت ما قائد مجموعة القوات الخاصة. في عام 2008، تمت 

ترقيتي إلى رتبة عقيد، ثم تم تعييني نائباً لقائد مجموعة اللواء 1. قبلت منصب 

نائب قائد اللواء، . وعينت في نهاية المطاف قائد اللواء لنفس مجموعة اللواء 1. 

بعد ذلك، تم نقلي إلى الجزء الشمالي من بوتسوانا، حيث توجد مجموعة اللواء 

2، وتم تعييني قائداً لمجموعة اللواء 2. من هناك، خدمت في عمليات خاصة 

في الجزء الشمالي من البالد كقائد فريق لواء 2. و ذلك تم تعييني قائداً لقيادة 

القوات البرية في األول من حزيران/يونيو 2015.

ايه دي اف: ما الذي جعلك ترغب في العمل في الجيش؟

سيكانو: بدأ كل هذا في عام 1978 أو 1979. جاءت فرقة قوات الدفاع 

البوتسوانية إلى قريتي. انتشر الخبربسرعة كالنار في الهشيم، وقد كنت أحد 

هؤالء الذين سمعوا عن هذه الفرقة وسار خلفها أثناء قيامها باالستعراضات و 

تجولها في القرية. وانتهى بهم المطاف في مركز كيغوتال ]مركز القرية حيث 

تعقد االجتماعات العامة ويتحدث الرئيس إلى رعاياه[. من ذلك اليوم فصاعًدا، 

كنت أعلم دون أي تردد أن هذا هو العمل الذي سأقوم به. لقد أصبح لدي هذا 

التصميم منذ ذلك اليوم، حتى عندما كنت أتابع دراستي في التعليم الثانوي، 

كنت أعرف أنه عندما يحين الوقت التخاذ قرار بشأن مهنتي ، فإنني سوف ألتحق 

بالجيش. كان لدي شعور بأنني أحد األشخاص

الذين يمكنهم التضحية للدفاع عن هذه األمة. بالنسبة لي، أردت أن أكون 
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األفضل، وأن أكون مستعًدا للقتال من أجل بلدي، والدفاع 

عن بلدي.

ايه دي اف: بوتسوانا محظوظة لكونها بلد ينعم بالسالم 

داخلياً ومع جيرانها. إذا سلمنا بذلك، ما التحدي األكبر 

أمام قوات الدفاع البوتسوانية اآلن؟

سيكانو: التحدي األكبر اآلن هو إرضاء عمالئنا فيما 

يتعلق بالعمليات التي يكلفوننا بها. ألن الجيش ال يمكن 

أن يظل ذا صلة إال إذا كان العمالء، األشخاص الذين 

قاموا بإنشائه، راضين عن أداءه فيما يتعلق بالعمليات 

أو المهمة المنوطة به. لذلك نشارك اآلن بشكل رئيسي 

في عمليات الحدود وعمليات مكافحة الصيد الجائر. 

نحن نفعل ذلك، ولكن هناك تحٍد ألن هناك مواطنين 

أجانب يعبرون إلى بوتسوانا كصيادين جائرين، 

وآخرون يعبرون كمهاجرين غير شرعيين بسبب ضعف 

إمكانات بعض الدول المجاورة لنا. يعبر بعض مواطني 

هذه الدول إلى بوتسوانا ألنهم ينظرون إلى بوتسوانا 

باعتبارها األرض الموعودة حيث يمكنهم العيش دون 

لفت النظر اليهم حتى يتمكنوا من الحصول على بعض 

الوظائف أو أو كسب الرزق. لكن التحدي يكمن في 

أن معظم الدول المجاورة ال تزال تعاني أو تفتقر إلى 

القدرة على مراقبة جانبها من الحدود بشكل فعال. 

وعندما ال تستطيع الدول حًقا مراقبة جانبها من الحدود، 

فإن هذا سيفتح الباب لدخول الصيادين الجائرين، 

ألن بوتسوانا تضم ثلث أعداد الفيل األفريقي والقطط 

الكبيرة واألنواع األخرى. في الدول المجاورة لنا، دعا 

أحد قادتنا السابقين ذات مرة قادة القوات المسلحة 

اآلخرين إلى اجتماع حتى يتمكن من الوصول إلى منبر 

لمحاولة إقناعهم بإشراك قواتهم العسكرية في مكافحة 

الصيد الجائر.

إيه دي إف: على مدى السنوات الخمس والعشرين 

الماضية، ساعدت قوات الدفاع البوتسوانية السلطات 

المحلية خالل الكوارث الطبيعية، وال سيما الفيضانات. 

كيف تحافظ قوات الدفاع البوتسوانية على جاهزيتها 

لالستجابة للفيضانات والكوارث الطبيعية األخرى ؟

سيكانو: قوات الدفاع البوتسوانية جزء من إدارة الكوارث 

الوطنية. نائب قائد القوات هو عضو في اللجنة الوطنية 

إلدارة الكوارث وعندما يشارك في أعمال اللجنة فإن هذا 

يساعدنا في التعرف على الطريقة التي ترغب فيها البالد 

في التعامل مع الكوارث. لكن في التدرج لألسفل في 

هذا الهيكل، لدينا مكاتب المقاطعات برئاسة مفوضي 

المقاطعات. يعمل مفوضي المقاطعات مع قادة مجموعة 

اللواء. وهناك يخططون لكيفية التعامل مع الكوارث 

المحتمل حدوثها أو السائدة في أوقات معينة من السنة. 

ألن بعض الكوارث موسمية. مثل الفيضانات التي تأتي 

بعد األمطار الغزيرة. وتحدث حرائق الغابات عندما تجف 

األرض في موسم الصيف. باإلضافة إلى ذلك، عندما يتعلق 

األمر بمسألة التدريب، أجرينا في العام الماضي ]2018[ 

دورة تدريبية وطنية إلدارة الكوارث في مركز تدريب 

السالم التابع لنا. في مركزنا للتدريب على السالم، تم 

تطوير بعض الوحدات التي يمكن أن تجمع جميع أصحاب 

المصلحة الذين يشاركون عادة عند وقوع الكارثة. لذلك 

لجأوا إلى تمارين كاكس — تمرين بمساعدة الحاسوب 

جندي من قوات الدفاع البوتسوانية
يساعد في تأمين المنطقة المحيطة 

بالطائرة خالل محاكاة عملية 
اختطاف في تموز/يوليو 2019.

رقيب أول ماري جونيل/الجيش األمريكي



25منبر الدفاع اإلفريقي

- في مركز تدريب السالم. ونعتزم أن نستمر في التأثير إلنجاز مثل عمليات 

التدريب هذه. يمكننا بعد ذلك أخذ هذه الخطة وتجربتها في تمرين ميداني، 

تمرين محاكاة.

إيه دي إف: تساعد قوات الدفاع البوتسوانية أيضاً إدارة الحياة البرية والحدائق 

الوطنية على مكافحة الصيد الجائر. كيف تساهم قوات الدفاع البوتسوانية في 

جهود مكافحة الصيد الجائر؟ وما مدى نجاح تلك الجهود حتى اآلن؟

سيكانو: تقع مسؤولية إدارة الحياة البرية في المحميات الوطنية على عاتق 

وزارة البيئة والحياة البرية والسياحة. ولكن أعطيت قوات الدفاع البوتسوانية 

الدور الرئيسي لمكافحة الصيد الجائر. ننشر فرق عمل مشتركة كقوات الدفاع 

البوتسوانية في ثالثة من مناطق عملياتية للعمليات الحدودية ومكافحة الصيد 

الجائر. ألنه، أوالً وقبل كل شيء، تتمثل مهمتنا في الدفاع عن سالمتنا اإلقليمية. 

لدينا على وجه التحديد اثنين من العمداء اليوم الذين عملوا كمنسقين وطنيين 

لمكافحة الصيد الجائر. في الماضي كان لدينا أيًضا بعض الضباط الذين تم 

تعيينهم كمنسقين لمكافحة الصيد الجائر في قوات الدفاع البوتسوانية، والمدير 

الحالي للحياة البرية هو ضابط منهم. كما عملت أنا كمنسق لمكافحة الصيد 

الجائر في قوات الدفاع البوتسوانية. اآلن لدينا منسقون لمكافحة الصيد الجائر 

على المستوى الوطني. فما هي الجهود التي أسفر عنها ذلك؟ كان المنسقون 

الوطنيون، وحتى منسقو قوات الدفاع البوتسوانية في ذلك الوقت، يقومون 

بتنسيق أنشطة مكافحة الصيد الجائر وضمان قيامهم بتعزيز تبادل المعلومات 

بين المجتمعات بشأن مسائل الصيد الجائر. اآلن في هذا المستوى لدينا عمداء 

يعملون كمنسقين لمكافحة الصيد الجائر، حيث ينسقون تعاون أوسع بين 

الوكاالت. وهم مسؤولون عن التنسيق بين الوكاالت لمكافحة الصيد الجائر. وهذا 

يتماشى مع استراتيجية إنفاذ القانون ومكافحة الصيد الجائر الخاصة بالجماعة 

اإلنمائية للجنوب األفريقي التي نتبعها، ومشروع االستراتيجية الوطنية لمكافحة 

الصيد الجائر الذي يفيد بأن الصيد الجائر يحتاج إلى نهج تنخرط فيه كافة 

الوكاالت الحكومية.

إيه دي اف: في وقت سابق في عام 2019، نجحت قوات الدفاع البوتسوانية في 

اجتياز تفتيش قام به فريق متخصص تابع للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي 

للتأكد من أن القدرات التي تعهدت بها قوات الدفاع البوستوانية كانت متوفرة 

وجاهزة للمشاركة في دعم جهود السالم تحدث قلياًل عن كيفية قيام قوات 

الدفاع البوتسوانية بتحقيق هذه االستعدادية لواجبات القوة االحتياطية.

سيكانو: شاركنا ألول مرة في تمرين في ماالوي. ذهب قائد اللواء وضباطه 

للمشاركة في هذا التمرين ؛ كان تمرين مركز القيادة. وعالوة على ذلك، تمكنا من 

تجديد بعض معداتنا، بما في ذلك المركبات العسكرية التكتيكية في مراكز خدمة 

المركبات المحلية الخاصة بنا. وبالمثل، تأكدنا من أن لدينا المواد الالزمة لحماية 

الجنود وصرفناها لجميع الجنود الذين تم تعيينهم لهذه المهمة. وبالطبع - وهذه 

نقطة مهمة - أجرينا عمليات تفتيش منتظمة قبل التفتيش الرئيسي للتأكد من أن 

عمليات التفتيش هذه تنال رضاي. لذلك أجرينا الكثير من عمليات التفتيش، حتى 

يعرف الجنود ما هو متوقع حقا، ويصبح جزءا منهم.

إيه دي اف: بماذا تنصح الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي االخرى التي تسعى 

إلى التحضير لتفتيش القوة االحتياطية هذا واجتيازه؟

سيكانو: بما أن رؤساء الدفاع قبلوا حقيقة أن الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي 

قد وصلت إلى قدرتها التشغيلية الكاملة بعد تقرير تمرين أماني أفريقيا الثاني، 

فإن ما يعنيه ذلك هو أن الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله هو أن يكون جميع. 

رؤساء الدفاع قد بدأوا أو ينبغي أن يبدأوا االستعداد للوفاء بالمتطلبات المطلوبة 

من قواتهم حتى يتمكنوا من المساهمة بالقدرات المطلوبة للقوة االحتياطية 

التابعة للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي. لذا ما يمكنني قوله هنا هو أنه ومنذ 

أن أعلنا الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي قد وصلت إلى قدرتها التشغيلية 

الكاملة، فإنه يجب عليهم التأكد من أنهم جهزوا قواتهم وأن يحاولوا الحصول على 

المواد والمعدات الالزمة لحماية الجنود والمعدات األخرى الالزمة التي قد تكون 

مطلوبة، بالنظر إلى السيناريو 6، الذي يتمحور حول قدرة االنتشار السريع للقوة 

االحتياطية. هذا ما يجب أن نفعله، وهذا ما يجب أن يفعله جميع أعضاء الجماعة 

اإلنمائية للجنوب األفريقي.

إيه دي اف: ما مدى أهمية فعاليات مثل قمة القوات البرية األفريقية فيما 

يتعلق بإعداد بوتسوانا وجيرانها اإلقليميين بشكل كافي للتعامل مع مختلف 

التحديات اإلجرامية واألمنية العابرة للحدود التي من المحتمل أن تواجهها؟

سيكانو: ه يساعد بوتسوانا على تعزيز التعاون مع جيرانها، وتطوير مجاالت 

جديدة للتعاون مع جيرانها، وتعزيز الثقة فيما بيننا كجيران. عندما نتواصل 

ونتبادل الثقة فإنه يمكننا التعامل مع تحدياتنا دون اإللقليمية بشكل أفضل. 

يمكننا التعامل بشكل أفضل مع قضايا قابلية التشغيل المتبادل. يمكننا 

االنخراط بشكل أفضل و من خالل ذلك االنخراط الدائم كجيران، معالجة قضايا 

العقيدة، والتحدث حول مسألة التدريب والمواد لعملياتنا التدريبية، وحتى 

معرفة كيفية قيامنا بمشاركة بعض المرافق التي تقدمها بعض هذه الدول، 

وحتى مناطق تدريبنا. قد ترى أن لدينا صحراء هنا. و قد تجد أنه يوجد في 

زامبيا تضاريس مختلفة ال توجد هنا. في جنوب أفريقيا لديهم البحر. لذلك 

يمكننا حتى التفكير في تدريب قواتنا في بعض هذه التضاريس. هذه يمكن 

أن تكون بعض االبتكارات التي تأتي من هذه الشراكات قبل كل شيء، تمكن 

القمة بوتسوانا من أن يكون لديها فهم عميق للقضايا المحورية لبعض جيراننا 

وكيفية تعاملهم معها.  

“عندما نتواصل ونتبادل الثقة فإنه 
يمكننا التعامل مع تحدياتنا دون 

اإللقليمية بشكل أفضل”.
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نبض أفريقيا

تلطيف حرارة الجو
النيل يساعد الخرطوم على 

رويترز
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يسير نهر النيل، وهو أطول نهر في العالم، 

شمااًل عبر النصف الشرقي من أفريقيا، 

ويجلب الطاقة والزراعة، وأحياناً الترفيه 

لماليين الناس الذين يعيشون على ضفافه أو 

بالقرب منها.

كان القليل من الترفيه والراحة هو ما 

كان يدور في أذهان الناس في الخرطوم، 

السودان، في يوم حار في نيسان/أبريل 

2019. خاض السكان في النهر، ولفوا أرجل 

السراويل، خلعوا احذيتهم لغسل أقدامهم. 

وسحب آخرون كراسي الحديقة وبعض 

الطاوالت الخشبية إلى النهر لالسترخاء وسط 

تدفق مياهه اللطيف. بعد فترة من الوقت، 

وضع البعض الكراسي البالستيكية الملونة في 

مجموعات في المياه الضحلة حتى يتمكن 

األصدقاء من التجمع والدردشة وهم يبردون 

أنفسهم.

حتى أن النزهة وفرت فرصة للتجارة. 

فقد مشى بائع شاي في المياه التي وصلت 

للكاحل حاماًل صينية مع إبريق شاي وأكواب 

شاي إلضفاء نكهة على التجمع في مقهى 

مؤقت.

ليس من المستغرب أن ينجذب الناس 

إلى النيل. وبينما يقوم النهر برحلته البالغة 

6,600 كيلومتر إلى البحر األبيض المتوسط، 

فإن مروره عبر الخرطوم يوفر الراحة من 

حالة الحر الشديد. يمكن أن تتجاوز درجات 

الحرارة بعد الظهر في العاصمة خالل شهر 

نيسان/أبريل 40 درجة مئوية.

وقد ظل النهر العظيم يقنع الناس 

بالوصول إلى شواطئه منذ آالف السنين. وفي 

الخرطوم، ما زالوا يتدفقون إلى عناقه البارد.

أسرة ايه دي اف

تلطيف حرارة الجو
النيل يساعد الخرطوم على 
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مغاوير البحرية النيجيرية يقومون بإجراء تدريب زيارة، 
ركوب، وبحث ومصادرة أثناء تمرين اوبانغامي اكسبرس 2019 

قبالة ساحل نيجيريا بالقرب من الغوس.  أسرة ايه دي اف

بنية 
تقوم على الثقة
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موظفو األمن في خليج غينيا أنهم إذا أرادوا اكتشاف المجرمين في 

المياه المفتوحة، فإن أفضل مكان للبحث عنهم هو على طول الحدود البحرية. 

ومن الناحية التاريخية، كان هذا المكان هو المكان الذي يشعر فيه القراصنة 

والصيادون غير الشرعيين والمهربين باألمان ألنهم كانوا يعلمون أنه بإمكانهم 

الفرار إلى مياه بلد آخر إذا ما تم مواجهتهم.

 وقال القائد األقدم بونيفاس كونان من بحرية كوت ديفوار،“هذا ما يقوم به 

األشرار”. “حتى لو نظرت إلى ]النظام اآللي لتحديد الهوية، سترى هذه التجمعات 

هناك على خط الحدود لكل بلد”.

وبفضل هيكل إقليمي لألمن البحري، يجري إغالق هذه المالذات اآلمنة. 

تم التوقيع على مدونة ياوندي لقواعد السلوك في عام 2013 من قبل 25 دولة 

في غرب ووسط أفريقيا. وهي توفر بنية للعمليات المشتركة وتبادل المعلومات 

االستخبارية واألطر القانونية المنسقة. وتشمل المدونة خمس مناطق ومركزين 

إقليميين ومركزا للتنسيق اإلقليمي تراقب أكثر من 6,000 كيلومتر من السواحل و 

12 ميناًء رئيسياً. 

وقال كونان، المدير بالنيابة لمركز التنسيق اإلقليمي لألمن البحري لغرب 

أفريقيا، الذي يوجد مقره في أبيدجان، أنه ال يمكن ألي بلد التصدي لألمن 

البحري لوحده. 

وقال لـ ايه دي اف، “نحن اآلن نتقاسم عبء العمل”. “ففي مواجهتهم 

للتهديدات في خليج غينيا، فهم رؤساء الدول أنه ال يمكن لبلد واحد أن يفعل 

ذلك بمفرده. قد تكون المنطقة االقتصادية الخالصة على بعد 200 ميل بحري 

داخل البحر، ولكن ال يزال لديك ساحل صغير جدا. لذلك ال يمكنك القيام بعملية 

بالبقاء داخل ساحلك الخاص”.

وقال كونان إن هذا التعاون ظهًر في كانون االول/ديسمبر 2018 عندما 

رصدت البحرية الغانية سفناً مشبوهة تعتقد أنها كانت تزود السفن بالوقود في 

مياهها بالقرب من الحدود مع كوت ديفوار. ونقلت غانا هذه المعلومات إلى 

مركز المنطقة التابع لمركز التنسيق البحري المتعدد الجنسيات في المنطقة و في 

أكرا والذي بدوره نقل هذه المعلومات إلى المركز اإلقليمي لألمن البحري لغرب 

إفريقيا في أبيدجان. وقام المركز اإلقليمي لألمن البحري لغرب إفريقيا بتنبيه 

القوات البحرية لكوت ديفوار التي بدورها اعترضت السفن. 

وقال كونان، "لقد تعاونت غانا وكوت ديفوار حتى تم عقد إحاطة في المركز 

اإلقليمي لألمن البحري لغرب إفريقيا". “تم احتجاز السفن ثم تم مقاضاتها خالل 

النظام القانوني لكل بلد".

بنية ياوندي للسالمة واألمن البحريين تتشكل 
إن الفكرة وراء بنية ياوندي للسالمة واألمن البحريين بسيطة. تبادل المعلومات 

وتنسيق العمل وتعزيز القوانين وإغالق مناطق الضعف. 

وقال كونان أن القوات البحرية في المنطقة ابتليت قبل سنوات بالمرض 

المجازي المسمى “عمى البحر”. لم يعرفوا ما كانت تفعله القوات البحرية 

لجيرانهم، ولم يعرفوا ما هي التهديدات الكامنة وراء حدودهم. 

بموجب نظام بنية ياوندي للسالمة واألمن البحريين، يتم تصميم المعلومات 

بحيث تصل لألعلى من المالحة البحرية الوطنية ومصائد األسماك والموانئ. كما 

أن المعلومات تصل أيضا لألسفل على طول الطريق من مركز التنسيق االقاليمي 

والمستوى اإلقليمي إلى السفن الموجودة على المياه. 

كتب الدكتور إيان رالبي والدكتور ديفيد سود وروحيني رالبي في ورقة بحثية 

لمركز األمن البحري الدولي، “إن بنية ياوندي للسالمة واألمن البحريين ليست 

مجرد فكرة لطيفة على الورق ؛ إنها تؤدي بشكل متزايد إلى نتائج حقيقية على 

أفراد طاقم سفينة البحرية النيجيرية اويه يشاركون في تمرين 
أوبانغيم إكسبريس 2019، وهو مناورة بحرية سنوية.  أسرة ايه دي اف

الهيكل األمني في مدونة ياوندي لقواعد السلوك يتشكل في خليج غينيا
أسرة ايه دي اف

يعلم
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قيادة من قبل الجماعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا، والجماعة 
االقتصادية لدول غرب إفريقيا، ولجنة خليج غينيا

المركز اإلقليمي لألمن البحري لغرب إفريقيا
بوانت نوار، جمهورية الكونغو

مركز التنسيق البحري 
المتعدد الجنسيات

المنطقة د 
دواال، الكاميرون

مركز العمليات البحرية
المنطقة د

الكاميرون	 
الغابون	 
غينيا االستوائية	 
ساو تومي 	 

وبرينسيبي

مركز التنسيق البحري 
المتعدد الجنسيات

المنطقة أ 
 لواندا، أنغوال

مركز العمليات البحرية
المنطقة أ

أنغوال	 
جمهورية الكونغو	 
جمهورية الكونغو 	 

الديمقراطية
بوروندي	 

مركز التنسيق البحري 
المتعدد الجنسيات

المنطقة و
 أكرا، غانا

مركز العمليات البحرية
المنطقة و

ساحل العاج	 
غانا	 
غينيا	 
ليبيريا	 
سيراليون	 
بوركينا فاسو	 

مركز التنسيق البحري 
المتعدد الجنسيات

المنطقة ز 
برايا، كابو فيردي

مركز العمليات البحرية
المنطقة ز

كابو فيردي	 
غامبيا	 
غينيا-بيساو	 
السنغال	 
مالي	 

مركز التنسيق البحري 
المتعدد الجنسيات

المنطقة هـ 
كوتونو، بنين

مركز العمليات البحرية
المنطقة هـ

بنين	 
نيجيريا	 
توغو	 
النيجر	 

المركز اإلقليمي لألمن البحري لغرب إفريقيا
أبيدجان، كوتديفوار

مركز التنسيق األقاليمي
يوندي، الكاميرون

الماء”. “وعالوة على ذلك، يتزايد ارتباط أوساط المهنيين البحريين المشاركين في 

تنفيذ هذه البنية ببعضهم البعض ويعملون بشكل جماعي لجعل السالمة واألمن 

البحريين حقيقة واقعة في خليج غينيا”.

هناك حاجة عاجلة للتحسين. في عام 2018، وقع 72 هجوًما على السفن في 

المياه بين كوت ديفوار والكاميرون. وهذا أكثر من ضعف مجموع هجمات عام 

2014، عندما هوجمت 28 سفينة. خالل األشهر الستة األولى من عام 2019، تم 

تسجيل 30 هجوًما، مما جعل المنطقة أسوأ بقعة ساخنة للقرصنة في العالم، كما 

ذكر المكتب البحري الدولي.

وقال المكتب البحري الدولي أن 130 رهينة من أصل 141 رهينة تم أسرهم 

في جميع أنحاء العالم في عام 2018 قد اسروا في خليج غينيا.

وقال قائد البحرية الكاميرونية إيمانويل إسحاق بيل من مركز التنسيق 

االقاليمي الذي يوجد مقره في ياوندي أن الهجمات حقيقية ولكن التقدم حقيقي 

كذلك. في ايار/مايو 2019، على سبيل المثال، أنقذت البحرية التوغولية بحارة 

واعتقلت ثمانية قراصنة بعد هجوم بالقرب من لومي. وفي الشهر نفسه، أحبطت 

السلطات هجوماً مماثاَل في المياه الغينية االستوائية واعتقلت 10 قراصنة. 

وقال بيل اليه دي اف، “أعتقد أننا نتحدث يوًما بعد يوم عن الحوادث التي 

تقع”. “نحن ال نتحدث بما فيه الكفاية عن الحوادث التي تم تجنبها، بفضل 

التدابير التي اتخذتها الدول بشكل فردي وجماعي”. 

بنية ياوندي للسالمة واألمن البحريين مدفوعة في قيامها دورها على 

المستوى االستراتيجي بأربع ركائز رئيسية: 

تعزيز تبادل المعلومات: ينبغي أن تعرف مراكز العمليات البحرية على . 1

المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق واألقاليم ما يفعله بعضها البعض. 

قال بيل أن مركز التنسيق االقاليمي يتواصل مع أصحاب المصلحة عبر 

البريد اإللكتروني والهاتف والدردشة عبر اإلنترنت ويقوم بتجميع تقرير 

أسبوعي. 

مواءمة التشريعات: لدى العديد من البلدان قوانين بحرية عفا عليها الزمن . 2

مخطط عمليات البنية
المستوى 
السياسي

المستوى 
االستراتيجي

المستوى 
االقليمي

المستوى 
متعدد 

الجنسيات

المستوى 
الوطني
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السنغال
غامبيا

النيجر

تشاد

أنغوال

الغابون

توغو
غانا

بوروندي
جمهورية رواندا

الكونغو 
الديمقراطية

جمهورية 
الكونغو

ساحل 
العاج

بوركينا فاسو

ليبيريا
جمهورية 

الكاميرونإفريقيا الوسطى

نيجيريا
غينيا بنين

مالي

1

2 3
4

5
6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

1
المنطقة

مركز التنسيق البحري المتعدد الجنسياتأ
المنطقة ز - برايا، كابو فيردي

مركز األمن البحري اإلقليمي لغرب أفريقيا، أبيدجان، 
كوتديفوار

مركز التنسيق البحري المتعدد الجنسيات
المنطقة و - أكرا، غانا

مركز التنسيق البحري المتعدد الجنسيات
المنطقة هـ - كونتونو، بنن

مركز التنسيق البحري المتعدد الجنسيات
المنطقة د - دواال، الكاميرون

مركز التنسيق األقاليمي
ياوندي، الكاميرون

مركز األمن البحري اإلقليمي لوسط أفريقيا، بوينت نوار، 
جمهورية الكونغو

مركز التنسيق البحري المتعدد الجنسيات
المنطقة أ - لواندا، أنغوال

بنية مدونة ياوندي

الجماعة االقتصادية 
لدول وسط إفريقيا

نطاق المجموعة االقتصادية 
لدول غرب أفريقيا

المنطقة
د

المنطقة 
هـ

المنطقة 
و

المنطقة 
ز

كابو 
فيردي

غينيا-بيساو

غينيا 
االستوائية

ساو تومي 
وبرينسيبي

سيراليون
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رسم توضيحي أليه دي إف
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الفكرة وراء بنية ياوندي للسالمة 

واالمن البحريين بسيطة. مشاركة

المعلومات، وتنسيق العمل، وتعزيز 

القوانين وإغالق مناطق الضعف.

أفراد البحرية السنغالية يقتربون من سفينة الدورية التابعة للبحرية 
الغامبية، كونتا كينته، إلجراء سيناريو محاكاة لتهريب المخدرات واالتجار 

بالبشر خالل تمرين أوبانغمي إكسبريس 2019 في بانجول، غامبيا. 
ضابط صف من الدرجة الثانية تمارا فون/ البحرية األمريكية
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أفراد القوات المسلحة الكاميرونية يتدربون على متن سفينة تدريب 
نيجيرية خالل تمرين اوبانغامي إكسبريس في الغوس، نيجيريا.

ضابط الصف البحري كايل ستيكلر/البحرية األمريكية

بحار سنغالي يشارك في سيناريو تدريبي حول الزيارة والصعود 
الى متن السفن والبحث والضبط على متن سفينة البحرية الغامبية 

كونتاه كينت أثناء تمرين أوبانجامي إكسبريس في خليج غينيا.
ضابط الصف البحري ريان كلدزيك/البحرية األمريكية

وغير كافية. فعلى سبيل المثال، ال يوجد لدى عدد من بلدان غرب أفريقيا 

قوانين لمقاضاة القراصنة. والبعض منها ال يسمح إال بمقاضاة مواطنيه. 

يعمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع الدول 

لتحديث قوانينها.

إجراء تدريبات وتمارين إقليمية: يوجد اآلن عدد من التدريبات السنوية . 3

في جميع أنحاء المنطقة تعزز التعاون وتبادل المعلومات. ترعى الواليات 

المتحدة تمرين أوبانغيم إكسبريس السنوي، وتستضيف فرنسا تمرين 

البحرية للعمليات البحرية. كما يقيم مركز التنسيق االقاليمي شراكات مع 

الجامعات لتوفير فرص تعليمية للمهنيين العاملين في مجال األمن البحري.

تعزيز العمليات المشتركة إلنفاذ القانون: لكي تتعاون القوات البحرية . 4

لدول متعددة، يجب أن تكون هناك مذكرات تفاهم تحدد ما هو مسموح 

به وما هو غير مسموح به. ومن المفيد أيضا مواءمة إجراءات التشغيل 

الموحدة كي تتبع جميع القوات البحرية والشرطة وخفر السواحل وقوات 

األمن األخرى نفس القواعد العتقال المجرمين الذين يتم القبص عليهم في 

البحر واحتجازهم ومحاكمتهم. 

الطريق إلى األمام
يقول قادة بنية ياوندي للسالمة واألمن البحريين أن النظام يعمل ولكنه ال يزال 

قيد التطوير. المركزان اإلقليميان يعمالن ولكنهما ال يزاالن في انتظار قدوم 

موظفين دوليين من بعض البلدان األعضاء. ولم ينتقل المركز اإلقليمي لألمن 

البحري لغرب إفريقيا بعد إلى مقره الدائم. 

في السنوات المقبلة، سيتعين معالجة عدد من المسائل من أجل تحسين 

األداء. وأحدها هو ترسيم الحدود البحرية. للعديد من بلدان خليج غينيا حدود 

بحرية متنازع عليها أو غير معلمة. وثمة مسألة أخرى تتعلق بالتعاون بين 

الوكاالت. وحتى يكون النظام فعاال، يجب على بنية ياوندي للسالمة واألمن 

البحريين وضع مذكرات تفاهم من الوكاالت الوطنية بما في ذلك إدارات مصائد 

األسماك والنقل في البلدان بشكل منفرد. 

وأخيرا، ال بد من االتفاق على هيكل القيادة والتحكم عندما تمر سفينة من 

مياه دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى. وتشمل هذه المسائل إجراءات 

التشغيل الموحدة للوقت الذي يتعين فيه إيقاف السفينة والصعود على متنها، 

وتفتيشها، ومن له الحق في القيام بذلك. 

وشدد كونان على أنه يجري حل هذه المسائل ولكن القوات البحرية في 

المنطقة لن تنتظر لغاية تحقيق الكمال. إنها تتعاون مع بعضها بالفعل. 

وقال أن “القوات البحرية والفاعلين في البحر ال ينتظرون حتى يكتمل تزويد 

المركز اإلقليمي لألمن البحري لغرب إفريقيا بالموظفين. “إن ثقافة العمل معاً منذ 

مدونة ياوندي لقواعد السلوك تعمل بالفعل”. 

ومن الخطوات األخرى التي حث عليها رالبي والمؤلفون المشاركون اكتساب 

الوعي بالميدان البحري بتكلفة معقولة وتكنولوجيا المراقبة على المستوى 

اإلقليمي ومستوى مركز التنسيق االقاليمي. على الرغم من أن لدى مركز التنسيق 

االقاليمي والمراكز اإلقليمية قدرات اكتساب الوعي بالميدان البحري، إال أن قال 

رالبي أن األدوات اإلضافية لتتبع الصيد الجائر ونقل الشحنات وتزويد السفن 

بالوقود يمكن أن تمول نفسها. 

وكتب رالبي والمؤلفون المشاركون، “إذا تمكنت وكاالت إنفاذ القانون من 

إثبات أن كفاءتها تجعل عمليات الحظر ناجحة في كل مرة تنشر فيها األصول 

تقريًبا، فإن هذا النجاح يمكن أن يصبح معدًيا”. “ويمكن أن يساعد على تنشيط 

الوكاالت البحرية، وردع الجهات اإلجرامية الفاعلة، وفي الوقت نفسه بناء اإلرادة 

السياسية لضمان سالمة المجال البحري وأمنه على المدى الطويل”.

والهدف النهائي هو إدماج بنية ياوندي للسالمة واالمن البحريين في منظومة 

تشمل القارة بأسرها على النحو الذي يتوخاه االتحاد األفريقي. وسوف تشتمل 

هذه االستراتيجية البحرية المتكاملة ألفريقيا لعام 2050 على مراكز تنسيق 

إقليمية تحيط بالقارة، وفي نهاية المطاف منطقة بحرية خالصة مشتركة تعمل 

على إزالة الحواجز وتعزيز التجارة.

وقال كونان إنه عندما يحدث ذلك لن تكون هناك حدود تعيق العمليات 

األمنية. سيكون التعاون هو القاعدة وليس االستثناء “نحن نعلم أننا يجب 

أال نتخلص من الحدود. إنها حدود اقتصادية، وينبغي أن نبقي عليها كحدود 

q  .”اقتصادية”. “ولكن من حيث األمن، سنقوم بكسر كل هذه الحدود
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من خالل الرشوة والتساهل في التنفيذ، تأخذ الشركات 
الصينية ما قيمته مليارات الدوالرات من خشب الورد

للطبقات المتوسطة والعليا األخذة في التزايد 

في الصين طلًبا ال ينضب على األثاث المصنوع 

يدوًيا من خشب الورد - ولكن افريقيا هي من يدفع الثمن. 

إن ولع الصين بأثاث خشب الورد ليس باألمر الجديد. لقد حظرت الصين 

قطع األشجار في غاباتها الطبيعية، وهي تحصل على خشب الورد من ماليزيا 

وبلدان أخرى في جنوب شرق آسيا. ولكن الصين استنفدت الموارد المتاحة 

في آسيا، وبدأت بقطع األشجار في أفريقيا في حوالي عام 2010، وذلك وفقا 

للجمعية الخيرية االمريكية “فورست تريندز”. اآلن، هناك صنف من خشب 

الورد ينمو في غرب أفريقيا مهدد باالنقراض بسبب زيادة التجارة بمقدار 

خمسة عشر ضعًفا بين عامي 2009 و 2014، وفًقا لما ذكره االتحاد الدولي 

لحفظ الطبيعة.

إن حجم قطع األشجار في الصين ـ الذي أغلبه غير قانوني ـ مذهل. من 

جزيرة مدغشقر في المحيط الهندي إلى غينيا بيساو وغامبيا على الحافة 

الغربية للقارة، يقوم التجار الصينيون برشوة المسؤولين لغض الطرف عن قيام 

الحطابين بإزالة األشجار من الغابات التي لم يلمسها اإلنسان قط.

وأفاد المركز الدولي للتحقيقات اإلستقصائية بعد إجراءه بحوثاً حول 

قطع األشجار غير القانوني في نيجيريا، بأن “رجال األعمال الصينيين األذكياء 

يستغلون بيئة تنظيمية وإنفاذية متساهلة، وثغرات في القوانين القائمة، 

وانعدام السياسات والتوجيهات الحكومية، فضاًل عن الفساد الرسمي من 

جانب المسؤولين الحكوميين لدفع التجارة غير المشروعة في الموارد 

الحرجية للبلد وتصديرها”.

ويقول حماة البيئة إن استبدال شطر خشب الورد أمر صعب، إن لم يكن 

مستحياًل، ألن أشجار خشب الورد تستغرق عقوداً من الزمان لكي تنمو إلى 

حجم مفيد تجاريا، وقروناً لكي تنضج بشكل كامل.

وقد قامت وكالة التحقيقات البيئية، وهي منظمة غير حكومية، بفحص 

مبيعات عمليات قطع االشجار السرية في نيجيريا وأفادت في أواخر 

عام 2017 أنه تم على مدى أربع سنوات شحن جذوع األشجار النيجيرية 

المقطوعة بشكل غير قانوني والتي بلغت قيمتها مليار دوالر بشكل سري إلى 

الصين. وأفادت الوكالة أن الحطابين دفعوا للمسؤولين النيجيريين أكثر من 

مليون دوالر في شكل رشاوى، وخلصت إلى أن تجارة خشب الورد ربما تكون 

أصبح
أسرة ايه دي اف

تعرية
غابات أفريقيا
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سائق ينتظر وسط خشب الورد 
المقطوع في غينيا بيساو.  رويترز
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قد أفادت جماعة بوكو حرام اإلرهابية. وذكر التقرير أيضا أن القنصلية 

الصينية ربما تكون متورطة فما يتعلق بشحنات األخشاب غير قانونية.

وقد ُوصفت نيجيريا بأنها أكثر البلدان إفراطا في إزالة الغابات في 

أفريقيا. أقل من 10 % من البلد مشجر، ويتكون 20 ألف هكتار فقط منه 

من الغابات األولية، أي الغابات البكر التي لم تمس. 

في جميع أنحاء القارة، تخسر الدول األفريقية 17 مليار دوالر سنوًيا 

بسبب قطع األشجار غير القانوني، حيث ترسل معظم األخشاب المهربة 

إلى الصين. يقول المعهد الدولي للبيئة والتنمية إن أفريقيا تّصدر ما يصل 

إلى 75 % من خشبها إلى الصين كل عام حيث يتم تصنيع 40 % من أثاث 

العالم.

وبينما تقوم الصين بتجريد أفريقيا من أخشابها الصلبة فهي تقوم 

بحماية غاباتها. في عام 1998، بدأت الحكومة الشيوعية الصينية في تقييد 

قطع األشجار في غابات البالد. فقد أدى قطع األشجار إلى تعرية الجبال 

وتلويث األنهار والتسبب في الفيضانات. وقد زادت القيمة اإلجمالية 

لواردات الصين من األخشاب — الجذوع الخام أو األخشاب أو لب الخشب 

— بأكثر من 10 مرات منذ أن بدأت الصين في تقييد قطع األشجار في 

الداخل، لتصل إلى 23 مليار دوالر في عام 2017، وهي أعلى قيمة على 

اإلطالق، وفًقا ألطلس التجارة العالمية الصادر عن أي أتش اس ميركيت.

وقال الدكتور محمد فايزان، محامي البيئة المقيم في كينيا، “إن أحد 

أسباب ازدهار هذه التجارة لفترة طويلة هو أن رجال األعمال الصينيين قد 

حددوا الثغرات القانونية فيما يتعلق بحماية الغابات وتجارة األخشاب في 

العديد من البلدان األفريقية واستفادوا من تلك الثغرات”. وتقول منصة 

الصحافة فير بالنيت، “لقد ساعد في ذلك أيًضا المسؤولون الحكوميون 

الفاسدون، وبعضهم يتولى مناصب رفيعة جًدا تسمح بالتدمير العشوائي 

للغابات األفريقية”.

نهب مدغشقر
في مدغشقر، رابع أكبر جزيرة في العالم، يخفي قاطعو األشجار غير 

الشرعيين ما حصدوه من خشب الورد في الرمال بينما ينتظرون قدوم 

السفن الستالمه. وقد قال المراسالن ساندي أونغ وإدوارد كارفر، اللذان 

يكتبان لمجلة ييل البيئية 360 على اإلنترنت، أن قاطعي األخشاب يخزنون 

أيًضا األخشاب تحت الماء، مما يمنع التعفن. ويتحول لون المياه حول 

جذوع األشجار المغمورة للون الدم االحمر.

باإلضافة إلى حماية التربة والنباتات األخرى، تعمل أشجار خشب الورد 

كمناطق تعشيش للعديد من حيوانات مدغشقر، بما في ذلك حيوانات 

الليمور المتوجة. باإلضافة إلى القضاء على األشجار، يتم ايضا القضاء على 

حيوانات الليمور - حيث يقتلها الحطابون ويأكلونها في بعض األحيان.

وقد حظرت مدغشقر قطع أشجار خشب الورد منذ عقود، ومع ذلك 

فإن قطع األشجار ال يزال مستمراً. وكما هو الحال في معظم البلدان، 

اختفت أفضل الجذوع وأكثرها قيمة منذ فترة طويلة. قام تاجر أخشاب 

أمريكي بفحص بعض األخشاب المخزنة في مدغشقر في عام 2018 

وأخبر أونغ وكارفر أن قطر بعض الجذوع كان “من أربع إلى خمس 

بوصات فقط.”

مهندسون تابعون لوزارة األحراج واألحياء البرية الكاميرونية يقومون 
بالتفتيش على عملية قطع األشجار بالقرب من الحدود مع غابون. 

وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز

عامل يسير عبر منطقة 
تخزين في موقع لقطع 
األشجار في موزمبيق.  
وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز
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يأتي خشب الورد من مجموعة من األشجار من عائلة 
دالبرجيا. وسميت هذه األشجار الصغيرة والمتوسطة 

بخشب الورد بسبب الرائحة الوردية الحلوة التي 
تطلقها عند قطعها أو صقلها بورق الزجاج. 

هناك طلب كبير على خشب الورد لصناعة األثاث 
واآلالت الموسيقية بسبب كثافته وألوانه العميقة. 

وقد تسببت زيادة شدة الطلب على بعض أنواع 
خشب الورد في جعلها على وشك اإلنقراض.

ذكرت مجلة التصميم الصناعي كور77 أن اللوائح 
التجارية تقيد عبور نوعين هما خشب الورد البرازيلي 

وخشب الورد من مدغشقر للحدود الدولية بأي 
شكل من األشكال. وعلى الرغم من القيود التجارية، 

يواصل قاطعو األخشاب قطع أشجار كلتا الغابتين 
بصورة غير قانونية. 

يقاوم خشب الورد بسبب كثافته التعفن والتلف 
بسبب المياه والحشرات. وبما أن األشجار صغيرة 

وتنمو ببطء، فإنها تنتج كميات متواضعة نسبيًا من 
الخشب. والمنتجات المصنوعة منه غالية الثمن. 

يسمى أحد انواع عائلة دالبرجيا في أفريقيا كوسو 
أو خشب الورد األفريقي. ووفًقا لما ذكرته الوكالة 

الدولية للتحقيق البيئي، فإن جذوع كوسو التي 
تم شحنها إلى الصين قد تفوقت على جميع أنواع 

خشب الورد األخرى.

العمال يحملون األثاث المصنوع من خشب الورد األفريقي خارج متجر في بكين، الصين.  أسوشييتد برس

أسرة ايه دي اف

ما هو خشب الورد؟
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يضع الحطابون جذوع األشجار على القوارب التي 

بدورها تنقلها إلى سفينة حاويات راسية في البحر. ومن 

هناك، كثيرا ما تستخدم السفن طرقا معقدة إلخفاء نقطة 

منشأ حمولتها. وتشمل أساليبهم تزوير تصاريح بلد المنشأ، 

ووضع معلومات على حاويات خشب الورد تفيد بأنها بعض 

المنتجات األخرى، ورشوة المفتشين.

وقال باحث األخشاب شياو دي للصحفيين، “نحن 

نعلم أن معظم الجذوع مقطوعة بشكل غير قانوني، ولكن 

عندما تأتي الصين حاملة الوثائق “الصحيحة"، فإنها تصبح 

قانونية”.

فقدان الغابات
وال تعاني نيجيريا ومدغشقر فقط على أيدي قاطعي 

األخشاب الفاسدين؛ بل تتأثر بلدان أخرى أيضا بذلك:

الكاميرون: وفًقا لمرصد الغابات العالمي، خسرت الكاميرون 

657,000 هكتار من الغابات بسبب قطع األشجار غير 

القانوني بين عامي 2001 و 2014، مع ارتفاع معدل 

الخسارة السنوي إلى 141,000 هكتار في عام 2014.

كوت ديفوار: خالل الستينات والسبعينات من القرن 

المنصرم، كان قطاع الغابات يشكل أهمية اقتصادية كبرى 

بالنسبة للبلد. مع ذلك، كان لقطع األشجار الكثيفة على 

مدار الخمسين عاًما الماضية أثره، حيث أصبحت الغابات 

األولية تغطي 2 % فقط من مساحة البالد. 

جمهورية الكونغوالديمقراطية: ُتظهر الوثائق التجارية التي 

حللتها مجموعة الشاهد العالمي أن صادرات األخشاب من 

جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى فيتنام زادت بأكثر من 

الضعف من عام 2017 إلى عام 2018، إلى ما يقرب من 

90,000 طن متري. 

الغابون: في أبريل 2019، ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية 

أنه تم اكتشاف أكثر من 350 حاوية من خشب كيفازينغو 

في ميناء أويندو الغابوني. وكان الخشب الثمين، الذي 

يشبه خشب الورد، جاهزا ًللتصدير. قال رويترز أن قيمة 

الخشب تبلغ مئات الماليين من الدوالرات وأنه تم العثور 

عليه في مستودعات تملكها شركات صينية. وافادت 

التقارير اإلخبارية أن الخشب كان موشحاً بمعلومات 

مزورة، ويفترض أنه يحمل وثائق غابونية رسمية. واختفت 

الحاويات في وقت الحق، ولكن تم في نهاية المطاف تم 

استعادة حوالي 200 حاوية. 

غامبيا: بعد نيجيريا، تعد غامبيا ثاني أكبر مصدر لألخشاب 

في غرب أفريقيا إلى الصين، وفًقا لما ذكره فريق أبحاث 

الجريمة إيناكت. بلغت قيمة صادرات البالد من خشب 

الورد إلى الصين بين عامي 2010 و 2015 بما يقدر بـ 

238.5 مليون دوالر. وبالنظر إلى أن غابات غامبيا ال تزال 

قليلة، فإن هذا المبلغ ضخم، مما يوحي بأن البلد قد يكون 

أيضا نقطة شحن لقطع األشجار التي يتم قطعها بصورة غير 

قانونية من السنغال.

حارس غابات موزمبيقي 
يقف فوق شاحنة 

لحمل قطع األشجار 
تبين أن الخشب الذي 

تحمله غير قانوني.
وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز
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غينيا بيساو: في عام 2012، دفع انقالب غينيا بيساو إلى 

الفوضى. وبدون حكومة فّعالة هناك، جرد قاطعو األخشاب 

الصينيون غابات خشب الورد في البالد من االشجار.

وقد أفادت وكالة التحقيقات البيئية أن صادرات 

األخشاب من غينيا بيساو إلى الصين وصلت الذروة في عام 

2014، حيث بلغت 98,000 طن متري — حوالي 255,000 

شجرة في عام واحد. 

وعلى الرغم من الدعوات لوقف الشحنات إلى الصين، 

أظهرت البيانات الجمركية أنه تم استيراد أكثر من 7,000 طن 

متري من خشب الورد — حوالي 300 حاوية شحن مليئة 

باألخشاب- من غينيا بيساو إلى الصين خالل األشهر الثالثة 

األولى من عام 2019، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

موزمبيق: بين عامي 2001 و 2017، خسرت موزامبيق 2.88 

مليون هكتار من الغطاء الشجري وسط الطلب المتزايد في 

الصين على األخشاب الصلبة القيمة، وذلك بحسب ما أفادت 

منظمة رصد الغابات العالمية. 

وقد أقر البرلمان الموزمبيقي قانوناً في تشرين الثاني/

نوفمبر 2016 يحظر تصدير األخشاب غير المصنعة. دخل 

هذا القانون حيز النفاذ في عام 2017، ولكن أظهر تحقيق 

أجرته مجموعة أوكسبيكرز البيئية أنه ال تزال هناك العديد 

من حاالت “نهب األخشاب” للتصدير من موزمبيق التي كان 

معظمها متجه إلى الصين. 

ناميبيا: على الرغم من جهود الحكومة لحظر قطع األشجار 

ومبيعات األخشاب إلى الصين، يظهر تقرير صدر في أيار/

مايو 2019 أن 10,000 قطعة من خشب الورد — ما يكفي 

لملء 65 شاحنة قطع األشجار — من شمال ناميبيا قد تم 

شحنها إلى الصين وفيتنام في أقل من سبعة أشهر.

افادت صحيفة ذا نامبيان أن صادرات األخشاب الناميبية 

إلى الصين زادت بما يقرب من عشرة أضعاف من عام 2015 

إلى عام 2019. ويعتقد المسؤولون أن شحنات األخشاب قد 

استخدمت أيضا إلخفاء منتجات الحياة البرية غير المشروعة، 

بما في ذلك قرون وحيد القرن وأنياب الفيلة.

السنغال: أفاد معهد الدراسات األمنية في أوائل عام 2019 

أن منطقة كازامانس السنغالية فقدت أكثر من 10,000 

هكتار من غاباتها بسبب قطع األشجار غير القانوني، وهو 

ما يقدر بمليون شجرة. وتغطي منطقة غابات كازامانس 

30,000 هكتار وتشتهر بأنواع االشجار النادرة فيها، بما فيها 

خشب الورد.

سييراليون: بعد سنوات من قطع األشجار على نطاق واسع، 

بقي 5 % فقط من الغطاء الحرجي األصلي للبالد في عام 

2018. وعلى وجه الخصوص، استهدف الحطابون غير 

الشرعيين خشب الورد األفريقي. وقد أدت حركة شعبية 

“إلعادة غابات البالد” إلى قرار من حكومة سيراليون بتعليق 

امتيازات قطع األشجار مؤقًتا في عام 2018. ولقد تعهد وزير 

الزراعة والغابات جوزيف ندانيما لهيئة اإلذاعة البريطانية 

q  .”بأن يتم قطع األشجار في المستقبل “على نحو مسؤول

شاحنات قطع األشجار 
تغادر موقعا إلدارة 

الحصاد في الغابون.
وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز

حارس غابات مدغشقر 
يقوم بدوريات في 

منطقة في مكافحة قطع 
األشجار غير القانوني.

وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز
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العمل في 
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تم مصادرة أذن البحر المجففة من الصيادين الجائرين.  رويترز

شبكة مليئة بأذن البحر ليس بالشيء الالفت للنظر. صدفاتها 

الرمادية مغطاة بالطحالب، وعندما تتشقق يزهر فيها حلزون 

البحر وداخل قزحي. ولكن بالنسبة ألولئك الذين يقومون بتهريبه، فإن أذن البحر 

يستحق وزنه ذهباً. بين عامي 2006 و2016، تمت سرقة 96 مليون من الرخويات 

من مياه جنوب أفريقيا. تبلغ قيمة هذه المسروقات حوالي 900 مليون دوالر، 

وفق ما أفادت به مجموعة الحفاظ على البيئة “ترافيك”. 

ففي هونج كونج، الوجهة الرئيسية، يعد أذن البحر طعاًما شهًيا، ويحبه 

الناس بسبب نكهة الزبدة فيه. ينتمي الزعماء الذين يديرون العملية لمنظمة 

إجرامية قديمة غامضة تعرف باسم عصابات الثالوث.

تعمل هذه المجموعات مع عصابات الشوارع المحلية. مقابل أذن البحر، 

فإنها غالبا ما تعطي أفراد العصابة مكونات لصنع الميثامفيتامين، والمعروفة في 

الشوارع باسم “تيك.” والنتيجة هي هالك أذن البحر وانتشار اإلدمان والعنف 

على نطاق واسع في شوارع المدن.

“اآلن، الجريمة المنظمة هي من تكسب الحرب. ارتفع صيد أذن البحر 

الجائر إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاماً”، بحسب ذكرت مراسلة سي بي إس 

نيوز، ديبورا باتا، في عام 2018. “لقد أصبح األمر خطيراً جداً في جنوب أفريقيا 

لدرجة أن هناك عصابات مسلحة تحاول فعلياً مهاجمة الشاحنات التي تحمل 

كميات قانونية من أذن البحر”.

مع قيام عصابات الثالوث الصينية بتجاوزات في جميع أنحاء إفريقيا، فإن 

أذن البحر ليس السلعة الوحيدة التي يستهدفونها. فهم متورطون بقطع األشجار 

غير القانوني، وتقليد السلع، واالتجار بالمخدرات، والبغاء، والقمار وغيرها من 

أعمال االحتيال.

الجماعات 

اإلجرامية 

الصينية 

السرية تجني 

الماليين من 

الصيد الجائر 

ألذن البحر

إن

أسرة ايه دي اف
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أحد مسؤولي 
الحفظ يحمل أذن 

البحر المصادرة 
من الصيادين 
الجائرين في 

كيب تاون بجنوب 
أفريقيا.  رويترز

في مقال عن المافيا الصينيية، كتب جاري بوش، “إن هؤالء 

المجرمين الصينيين ليسوا من رواد األعمال في القطاع الخاص الذين 

يسعون إلى كسب المال بسرعة، حتى لو كان ذلك بشكل احتيالي”. 

“لكنهم يشكلون جزءاً من جماعات إجرامية قديمة جيدة التنظيم 

تتميز بانضباط داخلي شديد”.

تاريخ طويل
يعود تاريخ الثالوث إلى القرن السابع عشر في الصين عندما تشكلت 

منظمات سياسية سرية لإلطاحة بساللة تشينغ. وقد أطلق عليهم 

المسؤولون االستعماريون البريطانيون اسم "الثالوث" بسبب رمز 

المثلث المخيط على األعالم والرايات. ويرمز هذا الرمز للعناصر 

الثالثة للكون وهي: السماء واألرض واإلنسان.

نظرًا ألصولها كمجموعة سياسية سرية، طور الثالوث طرًقا سرية 

للتعرف على األعضاء وأشكال غامضة من التواصل وطقوس مفصلة 

للمنضمين إليه. وقد ازدهرت في هونج كونج ولكن لم يكن لديها 

هيكل هرمي صارم مثل جماعات المافيا األخرى. وعلى الرغم من أنه 

يدار من ِقَبل زعيم ُيعرَف باسم "رأس التنين "، إال أن جنود المشاة 

يحصلون على رتب عددية ويسمح لهم بالتفرع لتشكيل عملياتهم 

اإلجرامية المصغرة. وال تتدفق أرباح العمل بطريقة منظمة ويتم 

تقاسمها حسب الحاجة وأحياناً كهدايا، بحسب ما كتب بيتر جاسترو 

لصالح معهد الدراسات األمنية.

وبحلول القرن العشرين، كانت الطموحات السياسية للثالوث قد 

ولت منذ فترة طويلة. ففي العقود األخيرة، شاركت هذه الجماعات 

بصفة رئيسية في االتجار بالمخدرات والسلع األساسية. وبحلول 

الوقت الذي أعيد فيه إدماج هونغ كونغ كجزء من الصين، قدر 

المسؤولون أن هناك نحو 50 منظمة نشطة تضم نحو 80,000 عضو 

تابعة للثالوث.

الثالوث الحديث أكثر تنظيماً بقليل من أسالفهم القدامى. 

ويقودهم “رئيس” أو “رأس التنين” الذي يسيطر على المالزمين 

الذين يضطلعون بمسؤوليات مثل مسك الدفاتر أو قبول األعضاء 

أو التنسيق مع المجموعات األخرى. وُيعرف الجنود المشاة باسم 

“ers-49” وقد ُيطلب منهم نقل أو تخزين بضائع غير مشروعة. 

وتتكون أدنى رتبة من من “المصابيح الزرقاء” وهي تضم شباباً 

يطمحون لالنضمام إلى عصابات الثالوث. ويطلب منهم القيام بأخطر 

األنشطة اإلجرامية.

وكتب جاسترو، “توفر مدونة صارمة لقواعد السلوك تستند إلى 

يمين مفصل بالوالء التماسك واالنضباط الضروريين داخل المجموعة، 

بغض النظر عن المكان الذي قد يجد األعضاء أنفسهم فيه”.

جرائم في جميع أنحاء القارة
نشطت الجماعات اإلجرامية الصينية في جنوب أفريقيا في 

السبعينيات من القرن الماضي عندما انخرطت في تجارة زعانف 
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تمتص عائدات الضرائب:
عندما يتم االتجار بالموارد بشكل غير 

مشروع، ُتحرم الدولة، وبالتالي الشعب، 
من االستفادة من بيع المنتج.

تفسد الدولة:
يدفع المجرمون المنظمون رشاوى لتجنب 

كشفهم وإنفاذ القانون ضدهم. هذه 
المدفوعات غير القانونية تجعل إنفاذ 

القانون أقل فعالية وتشجع المسؤولون 
على طلب الحصول على رشاوى من 

الشركات المشروعة.

تضعف الثقة في الدولة:
عندما يعمل المتجرين دون عقاب، يفقد 

المواطنون الثقة في إنفاذ القانون 
ويصبحون أكثر ميال إلى المشاركة في 

االقتصاد غير المشروع.

تنتج عنفًا إضافيًا:
يؤدي االتجار بالموارد الطبيعية إلى المعرك 

حول مناطق ارتكاب الجريمة، وأعمال 
القتل، ويرتبط عادة بتجارة المخدرات. 

وفي حالة االتجار بأذن البحر، كثيرا ما ُيدفع 
للصيادين الجئرين مخدرات، مما يؤدي إلى 

زيادة مستويات اإلدمان.

تأثير الجريمة المنظمة
الجريمة المنظمة تؤدي إلى 
تآكل المجتمع بطرق متعددة

من المحاصيل غير المشروعة ُتًصدر عبر 
دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

من الصادرات تذهب إلى هونغ كونغ

المصدر: اإلتجار

من رخويات أذن البحر بشكل جائر بين 
عامي 2000 و 2016

96تم صيد      مليون

آيستوك
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الصيادون من جنوب 
أفريقيا يقومون بإعداد 

قواربهم وشباك 
الصيد الخاصة بهم. 
قضى الصيد الجائر 
على أنواع معينة من 

األسماك والرخويات.  
وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز

سمك القرش غير المشروعة. وبحلول الثمانينات من القرن 

الماضي، كانت هذه الجماعات قد بدأت تصوغ نفسها على غرار 

عصابات الثالوث، وبدأت تمارس أنشطة غير مشروعة اخرى مثل 

القمار وتهريب البشر وبيع األسلحة واالتجار بالمخدرات.

وبحلول أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين، 

كانت هناك أربع عصابات ثالوث رئيسية في جنوب أفريقيا. 

وكانت تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض وعن قادتها 

في هونج كونج ولكن كان لديهم صالت قوية بالتسلسل 

الهرمي األوسع. وعادة ما يزور أعضاء عصابات الثالوث جنوب 

أفريقيا، ويستكشفون المواقع، ويعودون إلى الصين للحصول 

على المال. وبمجرد عودتهم إلى جنوب أفريقيا، ينشئون عمل 

تجاري كواجهة شرعية مثل مصنع نسيج أو نادي ليلي ويباشرون 

بالعمليات.

وقال جاسترو أن العنف بين العصابات، نادر لكن أعضاء 

عصابات الثالوث ال يرحمون المنافسين ويأمرون بالقتل 

التعاقدي. وينفق أعضاء عصابات الثالوث بسخاء لمحاولة إفساد 

الشرطة ومسؤولي الدولة ذوي المستوى المنخفض، ولحماية 

عملياتهم.

وليست جنوب أفريقيا البلد الوحيد التي تؤسس فيه العصابات 

الصينيون وجوداً فيها. فقد وردت تقارير عن مجرمين ذوي صلة 

بعصابات الثالوث يعملون في كينيا وتنزانيا، وزامبيا وزيمبابوي.

وفي ناميبيا، يشرف زعيم صيني تربطه صالت بالثالوث على 

إمبراطورية غير قانونية لقطع األشجار تقوم بقطع األخشاب من 

الغابات في أنغوال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا. وقد 

ألقي القبض عليه ثماني مرات بتهم تتعلق بالحياة البرية ولكنه 

لم يحاكم قط.

وفي أجزاء أخرى من القارة، بدأت عصابات الثالوث الصينية 

في تصدير جلود الحمير بشكل غير قانوني لتغذية الطلب 

المتزايد في آسيا حيث تستخدم الجلود في الطب التقليدي. “في 

نيجيريا إلى جنوب أفريقيا، قامت العصابات بمداهمة المزارع 

وتهريب جلود الحمير إلى الوسطاء الصينيين”، بحسب ما افادت 

به فورين بوليسي.

تأثير يسبب التآكل
تأثير الجريمة المنظمة ملحوظ في أجزاء من جنوب أفريقيا. في 

الصباح الباكر، يمكن رؤية الصيادين الجائرين يتجمعون على 

شواطئ كيب الغربية. من كيب أغوالس إلى كيب كولومبين، 

مناطق ارتكاب الجرائم مقّسمة وُمًسيطر عليها من قبل عصابة 

سجن تعرف بـ “األرقام”.

في أيام معينة، كل ما يخرج من البحر — أذن البحر، سرطان 

البحر، حلزون البحر- يكون لهم، بحسب ما كتب الصحفي 

الجنوب أفريقي جون غروبلر في صحيفة فري ويكبالد، وهي 
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السكان الفتات يعرض تحتج 
على عنف العصابات في 
بلدة مانينبرغ، كيب تاون، 

جنوب أفريقيا.  رويترز

رجل يدخن الميثامفيتامين 
المعروف محلًيا باسم "تيك" 

في هانوفر بارك، إحدى 
ضواحي كيب تاون.  

وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز

صحيفة الكترونية. “يهبطون في وضح النهار وبأعداد 

كبيرة على الشواطئ القذرة ألخذ أي أذن بحر يستطيعون 

العثور عليه دون أن تحرك الشرطة ساكناً”.

ولكن المستفيدين الحقيقيين هم المصدرون 

الصينيون الذين يسيطرون على التجارة. تسعون بالمئة 

من صادرات أذن البحر تذهب إلى هونج كونج. وألن 

المصدرين الصينيين كثيراً ما يدفعون المخدرات 

مقابل اذن البحر، فقد ارتفعت معدالت اإلدمان بشكل 

كبير. لدى جنوب أفريقيا اآلن أعلى معدل الستخدام 

الميثامفيتامين من أي بلد في العالم. وأفاد غروبلر أن 

الجماعات اإلجرامية الصينية قد أفسدت أيًضا بعض 

مسؤولي إنفاذ القانون المحليين من خالل الرشوة.

“وقد أدمجت ثقافة الخوف هذه الجريمة المنظمة 

في صميم نسيج المجتمع المحلي، حيث أصبح الجميع 

يعتمد على االتجار بطريقة أو بأخرى: من المراقبين ومالك 

المرآب الذي يبيعهم الوقود إلى الجدة تالتي خزن صيد 

ليلة واحدة في ثالجة في غرفة خلفية”، كما كتب غروبلر.

الخاسرون جراء هذه العملية كثيرون. ففي كيب 

الغربية، وجد الصيادون الحرفيون أنه من المستحيل 

مواكبة الصيادين الجائرين. وحسب بعض التقديرات، 

يبلغ حجم االتجار غير المشروع 10 أضعاف حجم التجارة 

المشروعة. وشهد الصيادون تضاؤل الحياة البحرية 

وتعرض مصدر رزقهم للخطر. كما أن فقدان أذن البحر 

يخل بالتوازن اإليكولوجي في المياه الساحلية ألن هذه 

الرخويات تأكل األعشاب البحرية وتنظف المياه.

وعلى اليابسة، أصبحت مجتمعات صيد األسماك التي 

كانت هادئة من قبل مواقع لحروب العصابات على اماكن 

ارتكاب الجريمة.

“الفائزون الحقيقيون الوحيدون َكانوا العصابات 

الصينية الغامضة المعروفة بأّنها َكانْت وراء تبادل 

المخّدراِت مقابل أذن البحر منذ أوائل التسعينيات”، 

 q  .بحسب ما قال غروبلر



الحذروصفة لتوخي
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دولفين أنيانغو من كينيا لتجد الحذر

أن العدوى حول عينها اليسرى قد بدأت بالتورم. كانت تعرف 

أنها بحاجة إلى الدواء لعالجها، لكنه لم يكن لديها الوقت 

للذهاب إلى المستشفى. لذلك ذهبت إلى صيدلي محلي بدال 

من ذلك في حي كيبيرا بنيروبي وحصلت على بعض األدوية.

وقالت ألحد مراسلي هيئة اإلذاعة البريطانية في عام 

2018، “بعد تناول الدواء لمدة يومين، اعتقدت أنه 

سيوقف التورم”. “ولكن لسوء الحظ، أصبح التورم 

أكثر مما كانت عليه من قبل. الجرح هنا في وجهي 

كان فظيعا جدا”، بحسب ما قالت وهي تفرك عظم 

خدها األيسر. “بعد يومين أخذت دوائي إلى الطبيب. 

أخبرني الطبيب أنه تم إعطائي الدواء الخطأ. بعد أن 

أعطاني الطبيب دوائه، اآلن، في المستشفى، بدأت 

أرى التحسن في عيني”.

في واغادوغو، بوركينا 

فاسو، بدأ مصطفى ديينغ 

يعاني من آالم في المعدة، لذلك 

ذهب إلى الطبيب. وصف الطبيب 

عالجاً المالريا، لكن هذا العالج كان يكلف 

الكثير للخياط البالغ من العمر 30 عاما، لذلك ذهب 

إلى بائع متجول غير مرخص للعثور على حبوب أرخص.

وفي غضون أيام، دخل المستشفى بعد أن أصابته األدوية 

التي اشتراها بالمرض، كما ذكرت وكالة أنباء رويترز. ليلة 

واحدة في المستشفى كلفت ديينغ ضعف ما كان سيدفعه 

مقابل الدواء الحقيقي الذي وصفه طبيبه له.

في نيجيريا في عام 2009، قتل أكثر من 80 طفال ًبسبب 

شراب لتخفيف أالم نمو األسنان كان ملوثا بمادة كيميائية 

تستخدم في تبريد السيارات، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

كل هذه القصص تشير إلى مشكلة أكبر في القارة: األدوية 

المزيفة والملوثة والمنتهية الصالحية والفاسدة وذات التغليف 

الرديء تصيب الناس بالمرض، بل وتقتلهم، كل عام.

تمثل المستحضرات الصيدالنية المزيفة وحدها صناعة بقيمة 

30 مليار دوالر أمريكي، وفًقا لتقرير هيئة اإلذاعة البريطانية 

الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وتضاعف هذا الرقم ثالث 

مرات تقريًبا في خضم خمسة أعوام. تقدير واحد على األقل يقول 

أن األدوية المزيفة تمثل صناعة بقيمة 200 مليار دوالر.

استيقظت

المستحضرات الصيدالنية ليست دائمًا كما تبدو عليه
أسرة ايه دي اف

األدوية غير 
المشروعة والمزيفة 

معروضة للبيع 
في أبيدجان، كوت 

ديفوار.  رويترز

األدوية المزيفة والملوثة والمنتهية 
الصالحية والفاسدة وذات التغليف الرديء 
تصيب الناس األمراض بل وتقتلهم، كل عام.
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وقدرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في عام 2017 

أن واحًدا من كل 10 منتجات طبية في الدول منخفضة الدخل 

ومتوسطة الدخل مزيف أو دون المستوى، وفًقا لـ أيناكت التي 

هي مجموعة أبحاث بشأن الجريمة يمولها االتحاد األوروبي.

وتمثل هذه المشكلة تحدياً صعباً للسلطات األفريقية، 

على الرغم من الجهود الجارية لوقف تدفق هذه 

المستحضرات الصيدالنية إلى القارة.

حجم المشكلة
تعد المستحضرات الصيدالنية المزيفة مشكلة كبيرة للعديد 

من الدول في أفريقيا، وليس فقط عندما تقاس بالدوالرات 

التي يتم خسارتها من بيع األدوية المشروعة. وللمشكلة أثر 

كبير على الصحة العامة. أشار تقرير أيناكت الصادر في تشرين 

الثاني/ نوفمبر 2018 إلى أن األدوية المزيفة قد تؤدي إلى ما 

يصل إلى 158,000 حالة وفاة يمكن تجنبها سنوًيا، وليس فقط 

بسبب المالريا.

وقد جرت في السنوات األخيرة عمليات متعددة تهدف 

إلى إبعاد األدوية المزيفة عن الشوارع، ويبدو أن كل واحدة 

من هذا العمليات كانت تجد وفرة من السلع المهربة التي 

تتدفق إلى القارة.

من 31 آب/أغسطس إلى 14 أيلول/سبتمبر 2016، أطلق 

مسؤولون من منظمة الجمارك العالمية والمعهد الدولي 

لبحوث مكافحة األدوية المزيفة عملية ACIM )إجراءات 

مكافحة األدوية المزيفة وغير المشروعة(. وبدأ الجهد بثالثة 

أيام من التدريب في مومباسا، كينيا، ثم عشرة أيام من عمليات 

االعتراض الجمركية في 16 ميناء بحريا في 16 دولة جنوب 

الصحراء الكبرى.

اعترضت العملية 129 مليون وحدة من جميع األنواع. 

وكان من بين هذه الوحدات 113 مليون دواء غير مشروع 

أو مزيف، بما في ذلك حوالي 250,000 منتج بيطري، و 13 

مليون مكمل صحي، و 5,000 جهاز طبي.

وجرت أكبر عمليات اعتراض في بنن وتوغو وكينيا وناميبيا 

ونيجيريا. وشملت األدوية المضبوطة مضادات للمالريا، 

ومضادات حيوية، ومضادات لاللتهابات، ومسكنات، فضال عن 

حوالي مليوني جرعة من العقاقير المضادة للسرطان. وقد جاء 

ثالثة أرباع األدوية من الهند. والبقية جاء من الصين.

كانت عملية 2016 آخر أربع عمليات قامت بها منظمة 

الجمارك العالمية والمعهد الدولي لبحوث مكافحة األدوية 

المزيفة. جنبا إلى جنب مع عمليات الضبط المماثلة في 

2014 و 2013 و 2012، صادرت السلطات ما يقرب من 900 

مليون منتج طبي مزيف أو غير مشروع بقيمة حوالي 444 

مليون دوالر.

ولعل اإلحصائيات األكثر لفتا للنظر التي تمخضت عم تلك 

العمليات األربع هي أنها ال تمثل معا سوى 37 يوما من إنفاذ 

القانون في فترة أربع سنوات، وقد تعامل كل منها مع 15 إلى 

23 ميناء بحرياً.

وتميز منظمة الصحة العالمية بين المنتجات الطبية غير 

المستوفية للمعايير والمنتجات الطبية الزائفة. المنتجات غير 

المستوفية للمعايير هي تلك التي ال تتوافق مع المواصفات 

وتعتبر “منتجات طبية مرخصة ظاهرًيا ال تفي بمعايير جودة 

التصنيع أو التوريد أو التوزيع ”، وفًقا اليناكت. “المنتجات 

الطبية غير المسجلة أو غير المرخصة هي تلك التي لم تخضع 

للتقييم أو الموافقة من قبل الهيئات التنظيمية ذات الصلة.”

وتقول ايناكت إن المنتجات المزورة “تخفي عن عمد 

هويتها أو تركيبتها أو مصدرها أو توفر معلومات كاذبة عنها”. 

يمكن أن يعني ذلك أنها ملوثة، أو أنها تدعي زوًرا أن فيه 

مكون نشط، أو أن يكون فيها هذا المكون بكمية غير مناسبة.

 كيفية محاربة األدوية المزيفة
مع وفاة اآلالف من البشر وإهدار مليارات الدوالرات في 

يمكن أن تكون األدوية 
المزيفة منتهية 
الصالحية أو ملصق 
عليها معلومات دالة 
خاطئة أو معبأة 
بشكل غير صحيح أو 
تحتوي على مكونات 
خاطئة أو كميات غير 
كافية من المكونات 
النشطة المناسبة. 
وكالة فرانس برس/
جيتي إيميجز

مثل المستحضرات الصيدالنية المزيفة 
وحدها صناعة بقيمة 30 مليار دوالر 
أمريكي تضاعف هذا الرق ثالث مرات 
 تقريًبا في خضم خمسة أعوام.
وفًقا لتقرير لهيئة اإلذاعة البريطانية صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2018



تم اعتراض أكثر من 113 مليون من المنتجات 
الصيدالنية غير المشروعة والمحتملة 

الخطورة خالل عملية ACIM التي أجريت 
في 16 ميناءًا بحريًا أفريقيًا.

كما تم ايضا مصادرة:
13 مليون مكمل صحي

5,000 جهاز طبي

رسم توضيحي أليه دي إف

المصدر: المعهد الدولي لبحوث مكافحة األدوية المزيفة

5-14 سبتمبر 2016 ACIM عملية
إجراءات مكافحة األدوية المزيفة وغير المشروعة

أكثر 5 بلدان
يتم فيها اعتراض المنتجات 

الصيدالنية

نيجيريا

% 34.91
بنين

% 25.84
توغو

% 9.67
ناميبيا

% 8.51

كينيا

% 9.90

% 26.63
أدوية عالج المالريا  30,112,011

% 25.50
28,832,170   أدوية مضادة لاللتهابات

% 13.05
14,745,000  أدوية مسكنة

% 15.07
مضادات حيوية  17,044,512

% 7.09
دواء للجهاز الهضمي  8,025,100

العمليات السابقة:
عملية بيال 2 )2014(

 113 مليون منتج صيدالني من أصل 118 مليون تم ضبطها في
10 أيام في 15 ميناء بحري. )95 % من عمليات االعتراض(

عملية بيال 1 )2013(
 559 مليون منتج صيدالني من أصل 1.14 مليار تم ضبطها في

10 أيام، في 23 ميناء بحري. )49 % من عمليات االعتراض(

فايس غرابس 2 )2012(
83 مليون منتج صيدالني من أصل 104 مليون

تم ضبطها في 7 أيام، في 16 ميناء بحري. )79 % من عمليات االعتراض(

منها احتوت على 150 
منتجات غير مشروعة

حاوية تم 243
تفيشها

السنغال
داكار

ساحل العاج
أبيدجان

نيجيريا
الجوس

غانا
تيما

توغو
لومي بنين

كوتونو

الكاميرون
دواال

الغابون
ليبرفيل

جمهورية الكونغو
 بوينت نوار

جمهورية الكونغو
الديموقراطية

ماتادي

كينيا
مومباسا

تنزانيا
دار السالم

موزمبيق
مابوتو

جنوب أفريقيا
ديربان

ناميبيا
والفيس باي

أنغوال
لواندا
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أفريقيا بسبب األدوية المزيفة وتلك التي هي دون المستوى 

المطلوب، تبحث الشركات والحكومات الوطنية عن مجموعة 

من الحلول التكنولوجية لمكافحة هذه المشكلة.

بموجب أحد األساليب، تعمل شركة آي بي إم العالمية 

العمالقة على استخدام تقنية قاعدة البيانات المتسلسلة إلبعاد 

األدوية المزيفة عن سلسلة التوريد المشروعة. ومن شأن هذه 

التكنولوجيا أن تسمح بتتبع األدوية خطوة خطوة من المصدر 

إلى المستخدم النهائي حتى يمكن طمأنة المستهلكين بأن 

لديهم ادوية مشروعة.

تقنية قاعدة البيانات المتسلسلة جديدة نسبًيا وتبشر 

بالخير لعدد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعات المالية 

والصحية. على سبيل المثال، يعتمد تداول العملة المشفرة 

بيتكوين بالفعل على تقنية قاعدة البيانات المتسلسلة.

بشكل عام، فإن قاعدة البيانات المتسلسلة هي “دفتر 

حسابات رقمي غير قابل للفساد للمعامالت االقتصادية ويمكن 

برمجتها لتسجيل ليس فقط المعامالت المالية ولكن كل شيء 

ذي قيمة تقريًبا ”، وفًقا لدون وأليكس تابسكوت، مؤلفا ثورة 

قاعدة البيانات المتسلسلة: كيف تغير التكنولوجيا التي تقوم 

عليها البيتكوين والعمالت المشفرة األخرى العالم.

وقد طورت شركة آي بي إم لألبحاث في حيفا، إسرائيل، 

طريقة الستخدام قاعدة البيانات المتسلسلة لتتبع األدوية 

وتعقبها والتحقق من صحتها من شركة األدوية إلى المريض، 

وفي كل محطة تتوقف بها بينهما. وفًقا لفيديو أنتجته شركة 

آي بي إم، يمكن للعملية التحقق لصالح األطباء والصيادلة 

والمستهلكين االفارقة من الدواء الذي يتم تسليمه، ومن قبل 

من يتم تسليمه، ومتى يتم تسليمه، وأين يتم تسليمه.

تتضمن العملية شبكة موثوقة تسمح ألطراف مختلفة 

بتخزين المعلومات التي يمكن لألعضاء المصرح لهم فقط 

رؤيتها والتي ال يمكن تغييرها بمجرد إدخالها. فيما يتعلق 

بالطلبات الصيدالنية، يمكن أن تقوم العملية بما يلي:

التحقق من تسليم األدوية األصلية إلى األشخاص   	  

المعتمدين في كل نقطة نقل.

ضمان االمتثال لمتطلبات النقل ونقل األصول المناسبة.  	  

التأكد من أن إتاحة دفتر للمعامالت المتحقق منها   	  

دائًما.

بائع يعمل في 
صيدلية في أبيدجان، 
كوت ديفوار.
رويترز
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 يمكن تشغيل عملية أي بي أم من خالل الهواتف النقالة، 

وتمنح كل طرف مرخص له في الشبكة طريقة لبدء المعامالت 

وإنهائها وتتبعها والتحقق منها. وفيما يلي مثال على كيفية 

عمل العملية: 

تقوم طبيبة تحتاج إلى دواء معين بالتحقق من األسعار   	  

في الصيدليات المحلية وتطلب الدواء من احداها. 

تقوم بإعداد الطلب والترتيب للتسليم باستخدام قاعدة 

البيانات المتسلسلة .

يتلقى الصيدلي الطلب ويسجله في قاعدة البيانات   	  

المتسلسلة. ثم يقوم بإعداد التسليم ومسح رموز كي أر 

الخاصة بالدواء واألرقام التسلسلية ضوئياً لتسجيلها في 

قاعدة البيانات المتسلسلة.

يختار الصيدلي ناقل للتسليم من بين أولئك الموجودين   	  

على نظام قاعدة البيانات المتسلسلة. يتوجه الناقل، بدافع 

الرغبة في األداء الجيد ألن سمعته تعتمد على تقييمات 

العمالء، إلى الصيدلي وتصادق قاعدة البيانات المتسلسلة 

عليه. يبدأ الصيدلي عملية التسليم ؛ ويتحقق الناقل من 

األرقام التسلسلية ورموز كي ار ويقبل التسليم.

يتم إلحاق العملية إلكترونًيا بدفتر حسابات قاعدة   	  

البيانات المتسلسلة بعد أن يتحقق مقدم الخدمة 

والناقل من وجود األدوية الفعلي في الصيدلية.

ويغادر الناقل حاماًل الدواء. إذا كانت الحاوية المبردة   	  

ضرورية، فسترسل تلك الحاوية إشارات دورية مع 

أي إنذارات محفوظة في قاعدة البيانات المتسلسلة 

للمراجعة الحًقا.

يصل الناقل إلى عيادة الطبيب يقوم هو والطبيب   	  

بالتوثيق باستخدام قاعدة البيانات المتسلسلة. يقوم 

الطبيب بالتحقق من رقم رمز التتبع الخاص بعملية 

التوصيل ويمسح رمز كيو أر للدواء ويتحقق منه.

يقبل الطبيب التسليم، ويقبل الناقل نقل التسليم الذي   	  

يتم تسجيله في قاعدة البيانات المتسلسلة. يظهر 

الدواء اآلن في وجهته األخيرة. ويستطيع الصيدلي 

التحقق إلكترونيا من إتمام المعاملة بنجاح.

أي بي أم ليست الشركة الوحيدة التي تتطلع إلى العمل 

مع البلدان األفريقية على حلول تتضمن استخدام قاعدة 

البيانات المتسلسلة. فقد التقت شركة تسمى ميدي كونيكت 

بالرئيس األوغندي يويري موسيفيني ووزيرة الصحة الدكتورة 

جين روث أسينغ في تموز/يوليو 2019 لمناقشة حل يستخدم 

قاعدة البيانات المتسلسلة تقوم الشركة بتطويره لتحديد 

األدوية المزيفة وإزالتها من سلسلة التوريد.

في غانا، قام رائد األعمال برايت سيمونز بتطوير نظام أم 

بيديغري القائم على الهاتف. وهو يعمل مع شركات األدوية 

لوضع رمز فريد على حزم األدوية. يمكن للمستهلكين إرسال 

الرمز من العبوة إلى رقم هاتف محدد مسبًقا. ويتم التحقق 

من هذا الرمز بناًء على الرموز األصلية المخزنة في السحابة. 

ثم يتلقى المستهلك رسالة نصية تشير إلى ما إذا كان العقار 

حقيقياً أم ال. وقد توسع النظام منذ ذلك الحين في أماكن 

أخرى في أفريقيا وآسيا، وفًقا ل أم هيلث نوليدج.

كما تمضي كينيا قدماً في عملية من شأنها أن تسمح للعمالء 

باستخدام هواتفهم المحمولة لتحديد ما إذا كانت األدوية حقيقية، 

وفقاً لما ذكرته صحيفة دايلي نايشن. وستستخدم العملية الرموز 

المرسلة برسالة نصية لتحديد الجودة وتتبع األدوية عبر سلسلة 

اإلمداد. كما يمكن للمستهلكين في كينيا استخدام رموز الرسائل 

النصية القصيرة لتحديد الصيدليات والصيادلة الشرعيين.

قال فرد سيوي، أمين السجل والرئيس التنفيذي لمجلس 

الصيدلة والسموم في كينيا، “إن نشر تكنولوجيا جديدة 

للمساعدة في تتبع األدوية هو الحل الوحي نظراً ألن 

المجرمين يسبقوننا بخطوة دائماً”.“لذلك يجب أن نعتمد على 

q  .”التكنولوجيا للقبض عليهم

أحد الموظفين 
الرسميين يفحص 

حاوية مملوءة 
بأدوية غير مشروعة 

ومزيفة صادرتها 
السلطات اإليفوارية 

في أبيدجان.
رويترز

إن نشر تكنولوجيا جديدة للمساعدة 
في تتبع األدوية هو الحل الوحيد نظرًا ألن 

المجرمين يسبقوننا بخطوة دائمًا”. “لذلك يجب 
أن نعتمد على التكنولوجيا للقبض عليهم”.

فرد سيوي، أمين السجل والرئيس التنفيذي لمجلس الصيدلة والسموم في كينيا
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سياسة “حزام واحد، طريق واحد” الواسعة للصين إلى نشر تهدف 

نفوذ البالد من شرق آسيا إلى أوروبا وخارجها. يرمي المشروع، 

الذي صممه الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، إلى بناء شبكة واسعة 

من السكك الحديدية والطرق السريعة وأنابيب نقل الطاقة.

وال يتعلق المشروع بالبنية التحتية فقط. تنوي الصين أيًضا نشر ثقافتها، التي 

تشمل الطب الصيني، التقليدي في جميع أنحاء العالم. و سيمثل هذ مشكلة 

بالنسبة لدول إفريقيا.

يخطط مجلس الدولة الصيني للترويج لطبه التقليدي في إفريقيا من خالل 

إنشاء المستشفيات والمتاحف والمدارس الطبية والحدائق النباتية كوسيلة إلضفاء 

الشرعية على العالجات. تم اكتشاف أن بعض جوانب الطب الصيني التقليدي، بما 

في ذلك الوخز باإلبر وتاي تشي، تمثل تقنيات استرخاء مفيدة وبديل لألسبرين 

لتخفيف األلم منخفض المستوى. لكن الغالبية العظمى من الطب الصيني 

التقليدي يركز على المنتجات العشبية غير المثبتة والعالجات والجرعات التي يتم 

تقديمها بدالً من األدوية الحديثة الفّعالة سريرياً والتي يصفها الطبيب. باإلضافة 

إلى خيبة األمل واإلحباط التي تأتي حتما من فشل الطب الصيني التقليدي، قد 

يصاب المرضى أيًضا بآثار جانبية أخرى تزيد أمراضهم سوءاً.

أظهرت األبحاث أن بعض انواع الطب الصيني التقليدي تجعل الناس مرضى 

بدالً من شفاؤهم. ومن المكونات الشائعة، حمض األرستقراطي، الذي يمكن أن 

يضر بوظائف الكلى ويسبب سرطان المسالك البولية.

باإلضافة إلى ذلك، غالباً ما يعد الطب الصيني التقليدي بعالجات تعتمد 

على استخدام المنتجات الحيوانية، بما في ذلك حراشف البانجولين، وقرون 

وحيد القرن، وزعانف سمك القرش واجزاء من جسم النمر. مثل هذه المنتجات 

غير مجدية دائًما، ولكن مع انتشار الطب الصيني التقليدي، يزداد الطلب على 

الحيوانات المهددة باالنقراض.

“لقد وجدت الدراسات أنه يتم احيانا اساءة تسمية المكونات في العالجات 

العشبية وانه يمكن أن تحتوي على مستخلصات من الحيوانات المهددة باالنقراض أو 

News Medical. النباتات السامة بدالً من المكونات المعلن عنها”. بحسب ما ذكرت

net. “بالنظر إلى مدى استخدام الطب الصيني التقليدي ومدى انتشار هذه التجارة، 

يمكن أن تصل هذه المكونات غير المرغوب فيها إلى عدد كبير من المرضى، ويمكن 

أن يكون لها آثار عميقة على النظم اإليكولوجية التي يتم أخذها منها”.

عالجات مزيفة
مع توسع نفوذ الصين، يتوسع 

نفوذ طبها التقليدي. وتمثل هذه 
أخبار سيئة للحيوانات المهددة 

باالنقراض في أفريقيا.
اسرة ايه دي اف

البانجولين يبحث عن 
الطعام في ملكية 
خاصة في جوهانسبرغ، 
جنوب أفريقيا.
أسوشيتد برس
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في األشهر الثالثة األولى من عام 2019، صادرت السلطات في هونغ كونغ 

الصينية كميات قياسية من األنواع المهددة باالنقراض، بما في ذلك 8.3 أطنان 

مترية من حراشف البانجولين من زهاء 14,000 حيوان بانجولين، وأكبر عملية 

مصادرة على اإلطالق لقرون وحيد القرن في اإلقليم، قيمتها أكثر من مليون دوالر. 

وأفادت وكالة رويترز بأن هونغ كونغ هي إحدى نقاط العبور الرئيسية لإلتجار 

باألحياء البرية في العالم، إذ تزّود البر الرئيسي للصين وأجزاء أخرى من آسيا 

بأجزاء من الحيوانات.

تقول مجموعة المحافظة على الطبيعة أيه دي أم كابيتال فاونيشن أن الطب 

الصيني التقليدي مسؤول عن أكثر من 75 % من اإلتجار في منتجات الحياة البرية 

المهددة باالنقراض في هونج كونج خالل الخمس سنوات الماضية.

وقال كريس شبرد من مونيتور، وهي مجموعة تعمل على الحد من اإلتجار 

غير المشروع بالحيوانات البرية، “الكثير من أكثر األنواع المهددة باالنقراض على 

األرض في الوقت الحالي مهدد بسبب الطلب من الصين”. وقال لصحيفة نيويورك 

تايمز، “يتعين على الصين أن تصبح رائدة فيما يتعلق بمكافحة اإلتجار غير 

المشروع بالحياة البرية، وإال فلن يكون ذلك مستقباًل جمياًل”.

أعمال تجارية متنامية
تقول منظمة الصحة العالمية أن قيمة صناعة األدوية الصينية التقليدية تبلغ 60 

مليار دوالر في العام، ومن المتوقع أن تتوسع بنحو 11 % كل عام. هذه أعمال 

تجارية جيدة للصين، التي تسعى إلى تعزيز هذه الصناعة الجديدة واستخدام 

البنية التحتية المبنية بموجب خطة الحزام والطريق لتزويد الدول االخرى 

بمنتجات األدوية الصينية التقليدية.

على الرغم من أن العديد من ممارسي الطب الصيني التقليدي قد أدانوا 

استخدام منتجات الحياة البرية المهددة باالنقراض، إال أن هذه المنتجات ال تزال 

شائعة في الصين وبقية دول جنوب شرق آسيا، حيث يتم بيعها للمرضى الذين 

يعانون من ادعاءات كاذبة بأنهم قادرون على عالج كل شيء من الصرع إلى 

العجز الجنسي و سرطان. وتشمل هذه ما يلي:

عظام النمر، المستخدمة لعالج التهاب المفاصل ومشاكل المفاصل.	 

قرن وحيد القرن لعالج الحمى والتشنجات والهذيان.	 

صفراء الدب لعالج أمراض الكبد والصداع. غالباً ما يتم االحتفاظ بالدببة 	 

المانحة في أقفاص، بطروف حياة ال تطاق. وللبعض اآلخر قسطرة دائمة 

الستخراج الصفراء.

حراشف البانجولين واألجزاء األخرى من الحيوان المستخدمة لعالج “التوتر 	 

المفرط والبكاء الهستيري لدى األطفال والنساء الذين استحوذت عليهم 

الشياطين والغيالن، وحمى المالريا والصمم”، بحب ما افادت به المجلة 

الدولية للعلوم.

فرس البحر المجفف كعالج ألمراض الكلى، ومشاكل الدورة الدموية والعجز 	 

الجنسي. تقول مجموعة الدفاع عن الحيوانات أن 32 دولة و منطقة تشارك 

في حصاد 20 مليون من فرس البحر كل عام، ومع ذلك يفشل اإلنتاج في 

تلبية الطلب العالمي. في السنوات األخيرة، كان الطلب من الصين وحدها 

200 إلى 250 طن من المخلوقات الصغيرة سنوياً.

على الرغم من أن الصين حظرت قرن وحيد القرن، إال أن هذا البلد فشل في 

منع استخدام المنتجات الحيوانية األخرى في تصنيع األدوية. المنتجات المصنوعة 

الطب الصيني التقليدي
اسرة ايه دي اف

تاريخ

الطب الصيني التقليدي هو نظام للرعاية 
الصحية يعود تاريخه إلى القرن الثالث قبل 

الميالد.
تم تطويره من كتابات المعالجين القدماء، 

الذين بدأوا في تدوين مالحظاتهم للجسم 
ووظائفه وردود فعله على مختلف العالجات، 

بما في ذلك العالجات العشبية والتمارين والتدليك والوخز باإلبر.
ذكرت مجلة ناشيونال جيوغرافيك “على مدى أكثر من ألفي عام، 
أضافت أجيال من المعالجين والعلماء إلى هذه المعرفة وصقلوها”. 

“والنتيجة هي مجموعة كبيرة من المؤلفات تتناول عمليًا كل نوع من 
القضايا الصحية، من نزالت البرد الشائعة إلى السرطان، ومن الحمل 

إلى الشيخوخة.”
يعود اهتمام الصين باستخدام أجزاء من األنواع المهددة باالنقراض 
اآلن إلى بدايات الطب الصيني التقليدي. إن ندرة مثل هذه الحيوانات، 
بما في ذلك وحيد القرن والنمور، في العصور القديمة كانت تعني أن 

أغنى الصينيين فقط، بما في ذلك الملوك، هم القادرون على شراءها. 
ولم يؤد ذلك إال إلى رفع القيمة المتصورة لألدوية بالنسبة لعامة الناس 

الذين ال يستطيعون تحمل تكاليفها — وهو اعتقاد ال يزال قائما اليوم.
انتشر الطب الصيني التقليدي في حوالي 180 بلدًا. ومع ذلك، 

فإن الممارسين الغربيين للطب الصيني التقليدي يعتبرون أن استخدام 
الحيوانات المهددة باالنقراض دجل صاٍف.

قامت الصين ببعض المحاوالت لتقليل الطلب على الحيوانات 
النادرة. فقد وقعت الصين على اتفاقية التجارة الدولية بأنواع 

الحيوانات والنباتات المهددة باالنقراض في عام 1981، ولكن كما ذكر 
آدم مينتر من بلومبرغ نيوز، كان ال يزال في الصين في عام 1986 ما 

مجموعه 116 مصنعًا لصنع النبيذ من أجزاء النمر.
فرضت الصين حظرًا في عام 1993 على بيع وشراء واستيراد 
وتصدير عظام النمر وقرون وحيد القرن، لكن لم يؤدي هذا الحظر 

إأل إلى دفع التجارة في هذه األنواع المهددة باالنقراض الى السوق 
السوداء.

اليوم، يمكن وصف الصين بأنها دولة “دوائين” ألنها تدعم 
العالجات الطبية البحتة القائمة على العلم وتدعم الطب الصيني 

التقليدي.

امرأة تخلط أدوية 
في صيدلية جامعة 

شنغهاي تتصل بالطب 
الصيني التقليدي.

وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز



من حراشف البانجولين وقرون الظباء تستخدم قانونيا في الطب الصيني. ذكرت 

وكالة رويترز أن شركتين صينيتين هما كانغمي الدوائية وتونغ رن تانغ قد ُمنحتا 

تصاريح حكومية إلنتاج األدوية المصنوعة من هذه الحراشف والقرون.

في عام 2013، تخلت شركة غو زن تانغ، التي تمتلك مركزًا لتربية الدب 

في جنوب الصين، عن خططها لتوسيع إنتاجها من صفراء الدب بعد احتجاجات 

نشطاء حقوق الحيوان والمنظمات غير الحكومية. ولكن ال يزال لديها تصاريح 

حكومية الستخراج صفراء الدب.

الحيوان األكثر تعرضًا للصيد الجائر
ال يوجد أي أساس علمي يفيد بوجود أي قيمة طبية لحراشف البانجولين، ومع 

ذلك فإن المخلوق الصغير غير الضار هو اآلن الحيوان األكثر تعرضاً للصيد الجائر 

في العالم. هناك ثمانية أنواع من البانجولين. هناك اربعة منها في آسيا وهي 

مدرجة من قبل االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بأنها مهددة باالنقراض بشكل 

خطير. يقول االتحاد إن األنواع األربعة األفريقية - بانجولين تيممينك، البانجولين 

العمالق، وذو البطن األبيض، وبالكبد - مدرجة في قائمة األنواع المعرضة للخطر. 

في عام 2016، صوتت 186 دولة مشتركة في اتفاقية التجارة الدولية باألنواع 

المعرضة لالنقراض على حظر التجارة في البانجولين.

ولكن هذا األمر لم يوقف االتجار بالحيوانات. فقد أدى الطلب في الصين 

وجنوب شرق آسيا إلى زيادة قيمة حراشف ولحوم البانجولين.

في نيسان/أبريل 2019، تفقد موظفو الجمارك في سنغافورة حاوية شحن 

يفترض أنها مليئة بلحوم األبقار المجمدة من نيجيريا. وبدالً من ذلك، وفًقا 

لمنتدى االقتصاد الجديد، وجدوا ما يقرب من 13 طًنا من حراشف البانجولين 

قيمتها 39 مليون دوالر. بعد أقل من أسبوع، وجدوا مخبأً مشابًها في حاوية 

تم وضع معلومات عليها تشير إلى أنها تحتوي على بذور نبات كاسيا. وإجماال، 

ذبح الصيادون 72,000 من حيوانات البانجولين إلنتاج المواد التي اكتشفت في 

مخبأين.

البانجولين لديه شيء مشترك مع وحيد القرن حراشف البنغولين هي من 

الكيراتين، نفس المادة التي تشكل قرن وحيد القرن، واألظافر البشرية والشعر. إن 

فعالية استهالك منتجات حراشف البانجولين كدواء هي مثل فعالية مضغ المرء 

ألظافره. وقالت ناشيونال جيوغرافيك أن الحراشف تجفف عادة وُتطحن لتصبح 

بشكل مسحوق يمكن تحويله إلى حبوب.

وذكرت محطة بلومبرج اإلخبارية أن شبكة البانجولين تمتد من الصيادين 

في وسط إفريقيا إلى المهربين في نيجيريا إلى الوسطاء في جميع أنحاء 

آسيا، إلى المستهلكين في الصين وفيتنام. ويعتقد أن بلدان المصدر األفريقية 

إن فعالية استهالك منتجات 
حراشف البانجولين

كدواء هي مثل فعالية
مضغ المرء ألظافره.

04	,4 طائر حي

		4,	 من 
الزواحف حية

عملية ثاندربول 2019
اإلنتربول ينفذ

اسرة ايه دي اف

تعاونت اثنتان من أكبر وكاالت إنفاذ القانون في العالم لمصادرة أكثر من 
10,000 حيوان بري وأجزائها في عملية ثاندربول.

فقد نظمت اإلنتربول ومنظمة الجمارك العالمية ما أطلقت عليه 
مجلة ناشيونال جيوغرافيك “الغارة األوسع نطاقًا بشأن جرائم األحياء 

البرية” على اإلطالق. شملت الغارة 109 دولة على مدى 26 يوًما في 
حزيران/يونيو 2019.

وقال االنتربول ان العملية نتج عنها اكثر من 1800 عملية ضبط 
واربعة وعشرون عملية اعتقال. حدد الضباط أكثر من 600 مشتبه به 

يتوقع أن يخضعوا “للمزيد من االعتقاالت والمحاكمات”.
تعاونت اإلنتربول ومنظمة الجمارك العالمية مع ضباط الشرطة 
والجمارك والبيئة المحليين لتنفيذ الغارات. ومن بين الحيوانات التي 

استعيدت 23 من الرئيسيات الحية و30 قطة كبيرة، بما في ذلك شبل 
نمر أبيض استعيد في المكسيك. واستعادت السلطات أيضًا حوالي 

10,000 سلحفاة برية وبحرية، و
4,304 طير، واآلالف من أجزاء الحيوانات البرية، بما في ذلك أنياب 

الفيل وقرون وحيد القرن وحراشف البانجولين.
وقال االنتربول إن المسؤولين النيجيريين اعترضوا حوالي نصف طن 

متري من حراشف البانجولين التي كانت في طريقها إلى آسيا. وأبلغ 
مسؤولون كنديون عن العثور على حيواني بانجوليون ميتين مهربين من 
الكاميرون، وهذه هي المرة األولى التي ُتًبلغ فيها كندا عن عملية ضبط 

من هذا القبيل.
وقالت جمعية حفظ الحياة البرية في بيان لها إن “هذا التعطيل 

الهائل للشبكات اإلجرامية هو مفتاح إنقاذ الحياة البرية المهددة 
باالنقراض في جميع أنحاء العالم.”

09	 بلدان 	58 مشتبه به تم إلقاء القبض عليهم

8	8,	 عملية ضبط، بما في ذلك:

المصادر: اإلنتربول، منظمة الجمارك العالمية

545 كيلوغرام 
من العاج

604 طن متري و 
	55	 متر مكعب 

من الخشب

9,777 سلحفاة 
برية ومائية حية

1.3 طن متري من 
حراشف البانجولين

1.7 طن متري 
من النباتات

0	9,8 حيوان 
بحري
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الرئيسية تشمل الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية.

البانجولين ليس من األنواع التي يمكن تجديدها بسهولة. عادة ما تلد اإلناث 

من األنواع األفريقية نسل واحد — يمكن أن يكون ينجب البانجولين اآلسيوي من 

واحد الى ثالثة - ويستغرق الذرية عامين للنضج قبل أن يتركوا أمهاتهم.

هناك حجم مدهش من التجارة في حيوانات البانجولين الحية، معظمها 

إلى جنوب شرق آسيا، حيث يتم أكلها. الناس الذين يأكلون البانجولين يفضلون 

أن يكون قد تم قتل الحيوان حديثاً، مما يتطلب أن يتم شحن الحيوانات وهي 

حية. يسهل تحميل الحيوانات في صناديق وأكياس، ألنه عندما يتم اإلمساك 

بها، فإنها تتدحرج بشكل كرة صغيرة كوسيلة للدفاع عن نفسها. يصل حيوان 

البانجولين الحي إلى وجهته في ظروف مروعة — محصور في مساحات صغيرة، 

ومغطى بفضالته الخاصة. وفي المناسبات التي تستعيد فيها السلطات الحيوانات 

المسلوقة، فإنها تكون في كثير من األحيان في حالة بائسة، وتحتاج إلى رعاية 

طبية جادة.

في جنوب أفريقيا، تعرف الدكتورة كارين لورينز، وهي طبيبة بيطرية، باسم 

“طبيبة البانجولين” في أفريقيا لعملها في رعاية حيوانات بانجولين تيمينك التي 

تم إنقاذها من المهربين. ويبدو أن رعاية الحيوانات األفريقية أصعب من عالج 

أبناء عمومتهم اآلسيويين.

“القليل جدا معروف عن بانجولين تيمينك األرضي”، بحسب ما قالته لورينز 

لصوت أمريكا: لقد اصيبوا بالفعل بهذا الوباء الجائر في آسيا لفترة طويلة. لذا، 

كان لديهم الكثير من الوقت للقيام بأبحاث عن حيواناتهم. بينما نقوم نحن 

ببحث واحد كل مرة. حيوانات البانجولين اآلسيوية في األسر تأكل من الوعاء، أما 

حيواناتنا فال تفعل ذلك. يجب إخراجهم إلى بيئتهم الطبيعية ومتابعتهم حتى 

أثناء تغذيتهم”.

سياسة متضاربة
في بعض النواحي، يبدو أن الصين تتعاون مع الجهود العالمية لوقف الصيد 

الجائر للبانجولين. في عام 2017، صادر مسؤولو الجمارك الصينية 13 طًنا من 

حراشف البانجولين المستوردة بشكل غير قانوني. ولكن الحكومة الصينية لم 

تحظر استخدام الحراشف.

الحظت مؤسسة التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة في الصين، وهي 

منظمة غير حكومية، أن أكثر من 200 شركة أدوية في الصين تنتج حوالي 60 

عالمة تجارية من األدوية التقليدية التي تشمل حراشف البانجولين. وقالت 

المؤسسة إن الصين تسمح للشركات باستخدام 29 طناً من الحراشف كل عام، ما 

دام الحصول عليها يتم بشكل قانوني. انتاج هذا العدد من الحراشف يتطلب ذبح 

73,000 من حيوانات البانجولين.

والحظت المؤسسة أيًضا أنه عندما أرسلت فرًقا إلى مقاطعات جنوب الصين 

للتحقيق في تجارة السوق السوداء لحراشف البانجولين، وجدت المطاعم التي 

تقدم لحم البانجولين. يدفع السوق الصيني للبانجولين السالالت الهندية إلى 

حافة االنقراض. قال صندوق الحياة البرية العالمي أن عدد البانجولين الهندي 

انخفض بنسبة 80 % بين عامي 2013 و 2018.

لحماية حيوانات البانجولين وغيرها من األنواع التي يتم بيعها في أسواق 

آسيا السوداء، يقوم صندوق الحياة البرية العالمي بحمالت للحد من الطلب على 

منتجات الحياة البرية غير القانونية في الصين ودول أخرى في جنوب شرق آسيا. 

كما تمارس المجموعة الضغوط “من أجل وضع قوانين وطنية أكثر فعالية وبرامج 

لمكافحة الصيد الجائر — وهي التدابير الالزمة إلبقاء هذه الحيوانات خارج 

األسواق وفي البرية حيث تنتمي”.

إذا لم تتخذ إجراءات، فسوف تنقرض حيوانات البانجولين الهندية - وال شك 

q  .أن الصيادين سوف يركزون على البانجولين الموجود في أفريقيا

مشترون يفحصون فطرًا عالجياً 
في سوق خارجي في جنوب 

الصين. يعتمد الطب الصيني 
التقليدي بشدة على النباتات 

النادرة وأجزاء الحيوانات.
رويترز
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سوف تستثمر الرابطة الوطنية لكرة السلة ماليين الدوالرات في دوري كرة السلة 
األفريقي، وهو أول دوري للمحترفين خارج أمريكا الشمالية، وسوف تكون نشطة في 

عملها. وسوف تطلق الرابطة الوطنية لكرة السلة، بالشراكة مع االتحاد الدولي لكرة السلة، 

الدوري في كانون الثاني/يناير 2020 الذي سيشارك فيه 12 فريًقا من جميع أنحاء القارة.

وقال أمادو غالو فوول، نائب رئيس الرابطة الوطنية لكرة السلة ألفريقيا، “سيتم 

سُيدار هذا الدوري بالكامل من قبل الرابطة الوطنية لكرة السلة”. “وسيتم عرض خبراتنا 

وممارساتنا الفضلى”.

حققت الرابطة الوطنية لكرة السلة إيرادات بلغت 8 مليار دوالر في عام 2018، وفقاً 

لمجلة  فوربس، وازداد االهتمام بأفريقيا جنباً إلى جنب مع صورة االفارقة الذين يلعبون 

في أفضل دوري كرة سلة في العالم.

وقد برز العب الكاميرون، جويل إمبيد، وهو العب وسط عمره 25 عاًما يلعب مع 

فريق فيالدلفيا 76، كأفضل العب 

في دوري الرابطة الوطنية لكرة 

السلة، حيث وقع عقًدا لمدة خمس 

سنوات مع الفريق بقيمة 150 

مليون دوالر تقريًبا في عام 2017.

وقد أنشأت الرابطة الوطنية 

لكرة السلة مكتبا لها في أفريقيا 

في عام 2010. عقدت أول مباراة 

لدوري الرابطة الوطنية لكرة السلة 

في عام 2015. تم لعب المباريات في عامي 2017 و 2018 أمام الحشود التي اشترت كل 

التذاكر في جنوب أفريقيا.

سيشارك في دوري أفريقيا لكرة السلة ستة أبطال وطنيين من أنغوال ومصر والمغرب 

ونيجيريا والسنغال وتونس. وسيتم اختيار الفرق الستة المتبقية من خالل التصفيات 

الدولية في عام 2019.

وبينما تغازل الرابطة الوطنية لكرة السلة الجماهير األفريقية، برز الالعبون االفارقة 

في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة األمريكي. كان هناك 13 العبا من أصل أفريقي على 

قوائم فرق الدوري االميركي في افتتاح موسم 19/2018، من أصل 108 العباً دولياً. ويقول 

فوول، أن هذا العدد سيرتفع إلى حوالي 40 إذا تم تضمين الالعبين ذوي اآلباء االفارقة.

وأضاف، “إنه أمر يؤثر بشكل كبير على نمو شعبية دوري الرابطة الوطنية لكرة 

السلة”.

قامت الرابطة الوطنية لكرة السلة ببث مباراتين مجانيتين كل أسبوع على يوتيوب 

منذ أذارمارس 2019 لبناء قاعدة جماهيرية أكبر بين المشاهدين في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى.

وافتتح الدوري أكاديمية النخبة لكرة السلة في السنغال في عام 2017 والتي أطهرت، 

جنباً إلى جنب مع برنامج كرة السلة بال حدود في أفريقيا، المواهب األفريقية على أمل 

اللعب في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة األمريكي أو الكليات األمريكية.

الثقافة والرياضة

كلفت نيتلفيكس استوديو الرسوم المتحركة تريجر فيش في جنوب أفريقيا 
بإنتاج أول مسلسل رسوم متحركة أفريقية لها. وقد ابتكرت الكاتبة الزامبية، 

مالينغا مولينديما، المسلسل بعد فوزها بمسابقة للعثور على المواهب من 

جميع أنحاء القارة، كما ذكرت مجلة فاريتي الصادرة في هوليوود.

وتدور احدث المسلسل المسمى فريق ماما كاي 4 حول أربع فتيات 

مراهقات يتم تجنيدهن من قبل عميل سري متقاعد إلنقاذ العالم. وتقع 

احداث المسلسل في صيغة مستقبلية من العاصمة الزامبية لوساكا.

ترعرعت مولينديما وهي تشاهد الرسوم المتحركة ووجدت نفسها تتساءل 

عن عدم وجود أبطال يشبهونها وعن عدم عيشهم في عالم يشبه عالمها.

وقالت “آمل عبر قيامي بعمل مسلسل لألبطال الخارقين في لوساكا أن 

أقدم العالم ألربع فتيات أفريقيات قويات ينقذن الناس بطريقتهن المرحة 

والمجنونة”. “واألهم من ذلك، أريد أن أوضح أن أي شخص من أي مكان 

يمكن أن يكون بطاًل خارقا”.

وقد صمم الفنان الكاميروني مالكولم ووبا الشخصيات.

تريجر فيش هي أكبر شركة إلنتاج الرسوم المتحركة وأكثرها حصوال 

على الجوائز في أفريقيا. أول فيلمين رسوم متحركة لها، مغامرات في 

زامبيزيا )2012( و خومبا )2013(، هما فيلمان من أفضل خمسة أفالم 

في جنوب أفريقيا على اإلطالق، وتمت ترجمتهما إلى 25 لغة. كما قامت 

تريجرفيش بإنتاج أربع برامج خاصة لعيد الميالد لصالح البي بي سي حائزة 

على جوائز في إنجلترا، بما في ذلك القوافي الثائرةالثورة المرشح لألوسكار.

رويترزأمادو غالو فوول، نائب رئيس 
الرابطة الوطنية لكرة السلة ألفريقيا

الرابطة الوطنية 
لكرة السلة تبدأ 

مسلسل 

الرسوم المتحركة 

الخاص بنيتفليكس

أسرة ايه دي اف

رويترز

دوري يشارك فيه 12  فريقاً في أفريقيا
يكسر الحواجز

مالينغا مولينديما  نيتفليكس



57منبر الدفاع اإلفريقي

إطالق تطبيق للهاتف المحمول يتيح للمستخدمين االطالع على أرشيف للموسيقى 

اإلثيوبية في العاصمة أديس أبابا.

استغرق تصميم هذا التطبيق، المعروف باسم “أوتار” األمهرية، أو السالسل، خمس سنوات من قبل 

فريق ضم الملحن المعروف إلياس ميلكا. ويقول المطورون إن مجموعة كبيرة من الموسيقى اإلثيوبية 

ستكون متاحة وسوف تشمل جميع األنواع واللغات.

سوف يدفع المستخدمون 4.50 بير )16 سنتا( لتنزيل أغنية واحدة و 15 بير )52 سنتا( لتنزيل ألبوم.

يقول األشخاص الذين صمموا “أوتار” أن الفكرة الرئيسية هي زيادة اإليرادات لجميع المشاركين في 

عمل الموسيقى. فالقرصنة تعني أن الفنانين والمنتجين يحصلون على أموال أقل مقابل عملهم.

لن تكون األغاني التي يتم تنزيلها على “أوتار”، والتي ستكون متاحة لمستخدمي هاتف أندرويد، 

قابلة للمشاركة وذلك من أجل زيادة اإليرادات إلى أقصى حد. وقد دعمت شركة إيثيو- تيليكوم التي 

تديرها الدولة، المشروع وستحصل أيضاً على حصة من األرباح.

يقول االتحاد األفريقي لكرة القدم إن كوت ديفوار 

وافقت على استضافة كأس األمم األفريقية لكرة القدم 

لعام 2023، بدال من نسخة 2021. وتسمح هذه 

الخطوة للكاميرون، التي ُجردت من حقها في تنظيم 

بطولة عام 2019، بأن تحتضن نسخة 2021.

وقد قاومت كوت ديفوار التأخير لمدة سنتين 

إلى حد أنه قامت برفع دعوى إلى محكمة التحكيم 

الرياضي.

حرم االتحاد الكاميرون من استضافة بطولة عام 

2019 بسبب المخاوف األمنية والتأخيرات الكبيرة في 

بناء المالعب.

تم التوصل إلى اتفاق عام 2023 بعد لقاء الرئيس 

اإليفواري الحسن واتارا مع رئيس االتحاد أحمد أحمد. 

وستستضيف غينيا، التي كان من المقرر أن تستضيف 

بطولة عام 2023، بطولة عام 2025. وقد وافقت 

الكاميرون وغينيا بالفعل على التغييرات، ولذلك فإن 

االتفاق مع كوت ديفوار هو الجزء األخير من إعادة 

تنظيم االتحاد لخطط قديمة العهد.

وقد تم اإلعالن عن الجدول الزمني األصلي في عام 

2014. استضافت مصر بطولة عام 2019.

كأس األمم األفريقية هي المسابقة الدولية الرئيسية 

لكرة القدم في أفريقيا. وتم عقد البطولة األولى في عام 

1957. ومنذ عام 1968، أصبحت تعقد مرة كل سنتين. 

في عام 2017، تغير موعد كأس األمم األفريقية من 

كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو وزارد عدد الفرق 

المشاركة فيها من 16 إلى 24 فريقا. كانت نسخة 2019 

هي أول نسخة تشهد مشاركة 24 فريقاً..

تطبيق يروج للموسيقى اإلثيوبية
يجري

BBC.UK/NEWS أنباء بي بي سي من

57منبر الدفاع اإلفريقي

BBC.CO.UK/NEWS من BBC NEWS

كينيا وإثيوبيا، أعلى اليسار، والسنغال ومدغشقر، 
أعلى اليمين، يتنافسان في مباريات التصفيات في 

كأس األمم األفريقية 2019.  وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز

كوت ديفوار ستستضيف 
كأس األمم األفريقية 2023



رؤية عاملية

تونس تسابق الزمن

لحماية المواقع الحضارية
مؤسسة تومسون رويترز

تونس إلى حماية مواقعها األثرية وتراثها الثقافي الغني تسعى 

المهدد باالنقراض. 

فغالًبا ما تتعرض هذه المواقع للنهب أو التلف أثناء أعمال الحفر الليلية غير 

القانونية من قبل األشخاص الذين يبحثون عن السلع لبيعها في السوق السوداء. 

ولقد برزت هذه القضية إلى الواجهة في عام 2011، عندما تبين أن دكتاتور 

تونس المخلوع زين العابدين بن علي كان يكتنز مجموعة من التحف األثرية. 

واليوم، يضاعف معهد التراث الوطني التونسي من جهوده الرامية إلى حماية 

تاريخ تونس. افقد استعاد المعهد أكثر من 25,000 قطعة أثرية منذ ثورة 2011. 

وغالًبا ما تنتهي األشياء ذات القيمة التاريخية والثقافية الكبيرة في 

السوق األوروبية وفي منازل األغنياء وذوي السلطة في تونس. في عام 2017، 

ضبطت السلطات التونسية لفيفة توراة نادرة تعود إلى القرن الخامس عشر 

اعتقدوا أنه كان يتم تهريبها إلى أوروبا. في أذار/مارس 2019، صادر موظفو 

الجمارك 600 قطعة أثرية يعود تاريخها إلى القرن الثاني من سيارة في بلدة 

صفاقس الساحلية. 

يقول محمد بن نجمة، رئيس المعهد، إن عدد البالغات عن السرقة في 

منطقة القصرين ذات األهمية التاريخية يفوق اليوم ضعف عدد البالغات التي 

تلقاها المعهد قبل الثورة. وأضاف أن عدم االستقرار وفوضى الصراع كثيرا ما 

يشكالن فرصة لنهب اآلثار. 

ولكنه عزا أيضا الزيادة في المواد التي تم استعادتها إلى زيادة جدية 

السلطات بشأن التصدي لإلتجار غير المشروع باآلثار. 

ويقول ياسر جراد، رئيس قسم المواد المصادرة في إدارة الهجرة والتجنيس، 

“ربما كان األمر مرتبطاً جزئياً بمصالح الدولة”.“خاصة وأننا اكتشفنا قطعاً 

مسروقة من مواقعنا ]الوطنية[ في منازل بن علي وعائلته”. 

وقال ماثيو هوبسون من مشروع اآلثار المهددة باالنقراض في الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرًا له، أنه يجب أخذ 

العوامل المتعددة بعين االعتبار عندما يتعلق األمر بحماية المواقع التراثية من 

السرقة التي غالًبا ما تكون مدفوعة بالفقر وعدم االستقرار السياسي. 

واضاف أن “هناك أسباباً اقتصادية” للنهب. “ال ينبغي إلقاء اللوم على 

األشخاص الذين يحاولون تامين لقمة العيش يوماً بيوم ولكن على األشخاص 

الذين يوفرون هذه المجموعات”.

رويترز
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مدرس علوم كيني

يفوز بجائزة عالمية
أسوشيتد برس

مدرس علوم كيني من قرية حصد 

نائية لقب أبرز معلم في 

العالم، وحصل على جائزة قدرها مليون دوالر.

فقد تغلب بيتر تابيشي على 10,000 

متقدم للفوز بجائزة المعلم العالمية لعام 2019، 

وحصل على الجائزة في دبي باإلمارات العربية 

المتحدة في حفل حضره ولي عهد البالد. أعتاد 

تابيشي أن يتبرع بنسبة 80 % من راتبه ليدفع 

ثمن اللوازم المدرسية ومساعدة طالبه.

ويدرّس تابيشي العلوم لطالب المدارس 

الثانوية في قرية بواني شبه القاحلة، حيث 

ثلث األطفال تقريبا يتامى أو يعيشون مع األب 

أو األم فقط. وينتشر الجفاف والمجاعة هناك.

وهو يقول أن المدرسة ليس بها مكتبة 

وال مختبر وهو يخطط الستخدام مبلغ الجائزة 

البالغ مليون دوالر لتحسين المدرسة وإطعام 

الفقراء. على الرغم من العقبات التي يواجهها 

طالب تابيشي، إال أن الفضل يعود إليه في 

مساعدة العديد من الطالب على البقاء في 

المدرسة، والتأهل للمسابقات الدولية في 

العلوم والهندسة، واالنتقال إلى الجامعة.

وقد قال الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، 

إن قصة تابيشي “هي قصة أفريقيا” واألمل 

لألجيال المقبلة.

وباعتباره راهباً كاثوليكياً رومانياً، ارتدى 

تابيشي رداًء بنياً عادياً طويل القامة أثناء 

تسلمه الجائزة.

وفي خطاب قبوله لها، قال تابيشي إن 

والدته توفيت عندما كان في الحادية عشرة من 

عمره، تارًكة والده، معلم المدرسة االبتدائية، 

للقيام بمهمة تربيته هو وأشقائه لوحده.

وتعد الجائزة اآلن في عامها الخامس وهي 

األكبر من نوعها. وسرعان ما أصبح واحًدا من 

أكثر األساتذة المرموقين والمرغوب بهم.

المعلم الكيني بيتر تابيشي، إلى الوسط؛ 
الممثل هيو جاكمان، إلى اليسار ؛ ولي عهد 

دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، إلى 
ليمين ؛ يتفاعلون بعد فوز تابيشي بجائزة 

المعلم العالمية البالغة مليون دوالر.

رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد يزرع شجرة 
كجزء من مبادرة "اإلرث األخضر" في البالد.

مكتب رئيس الوزراء ‐ إثيوبيا

أسرة ايه دي اف

أثيوبيا تحقق
رقما قياسيًا عالميًا

عن طريق زراعة 	5	 مليون
شجرة في يوم واحد

على مدى فترة امتدت 12 ساعة، انتشر اإلثيوبيون 
في جميع أنحاء البلد وزرعوا 353 مليون شجرة. وتعد 
حملة إعادة التحريج المعروفة باسم “اإلرث األخضر” 

هي مبادرة يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد.
وتعتقد أثيوبيا أنها قد سجلت رقًما قياسًيا عالمًيا 
لزراعة األشجار في 29 تموز/يوليو 2019. وقد أفادت 
شبكة سي أن أن الهند حققت رقًما قياسًيا في عام 
2017 بزراعة 66 مليون شجرة في 12 ساعة. وعلى 
الرغم من أن اإلثيوبيين يعتقدون أنهم تجاوزوا هذا 

الرقم القياسي، إال أنهم يقولون أنهم لم ينتهوا بعد. 
فخالل موسم األمطار الذي يمتد من أيار/مايو إلى 
تشرين األول/أكتوبر، كان المتطوعون يأملون في 

زراعة ما مجموعه 4 باليين شجرة.
وتم إغالق العديد من المدارس والمكاتب 

الحكومية في هذا اليوم، وحث آبي اإلثيوبيين على 
“الخروج وترك بصمتهم”. وشارك آبي في هذا الحدث 

بزراعة شجرة في مدينة أربا مينش الجنوبية.
ووفقا لمنظمة فارم افريكا فإن أقل من 4 % 

من األراضي اإلثيوبية هي الغابات. كانت الغابات أكثر 
انتشارا في مطلع القرن العشرين عندما كانت األشجار 

تغطي حوالي 30 % من البالد.
وتعد إثيوبيا واحدة من أكثر من 20 دولة أفريقية 
وقعت على تعهد في عام 2017 الستعادة أكثر من 

100 مليون هكتار من الغابات كجزء من مبادرة إصالح 
الغابات األفريقية.
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األمن والدفاع

بعثة االتحاد األفريقي 
في الصومال

تشيد بالتقدم 
الذي أحرزته 
قوات األمن الصومالية
اسرة ايه دي اف

اجتماع دام ثالثة أيام بين 

قادة بعثة االتحاد األفريقي 

في الصومال وقادة الجيش الوطني الصومالي، 

يعتقد الجانبان أنهما على المسار الصحيح 

لنقل المسؤوليات األمنية كي تخضع للسيطرة 

المحلية. 

في إطار الخطة االنتقالية، ستنقل بعثة 

االتحاد األفريقي المهام األمنية إلى قوات األمن 

الصومالية قبل مغادرة بعثة االتحاد األفريقي 

في الصومال المتوقع أن تتم عام 2021، حسبما 

أفاد موقع األخبار الصومالي غوبجوغ نيوز.

وقال فرانسيسكو ماديرا، الرئيس المدني 

لبعثة االتحاد األفريقي في الصومال، إن قوات 

األمن المحلية أظهرت قدرتها أثناء قيامها 

بعمليات هجومية لتحرير مناطق في منطقة 

شبيلي السفلى.

واضاف ماديرا في بيان له، “هذا االلتزام 

يبين أن الصومال يريد المضي قدًما على 

الرغم من التحديات القائمة”. “إن عمل قواته 

الوطنية يستحق مزيدا من الدعم”. 

واجتمع القادة مع نظرائهم الصوماليين 

في مقديشو لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ 

مفهوم عمليات البعثة. ويوفر ذلك إطارا 

لنقل مسؤوليات بعثة االتحاد األفريقي في 

الصومال األمنية إلى قوات األمن الصومالية 

وخروجها من الصومال.

وخالل االجتماع، ناقش القادة أيضاً 

االستعداد التشغيلي لقوات األمن الصومالية. 

وذكرت صحيفة غوبجوغ نيوز أن الحكومة 

الصومالية والشركاء الدوليين يساعدون بعثة 

االتحاد األفريقي في الصومال على الوفاء 

بواليتها.

وفي مقالة رأي نشرت في صحيفة ديلي 

نيشن الكينية، قال ماديرا إن الجيش يتعامل 

مع هذا التحدي. فقد كتب، “لقد رأينا القوات 

تهاجم وتنتصر وتثبت على األرض”. “وهذه 

إشارة قوية إلى الجماعات اإلرهابية بأن 

أيام إرهابها باتت معدودة. فوجود قوة أمن 

صومالية مدربة تدريباً مهنياً ومجهزة تجهيزاً 

جيداً هو في الواقع أمر مغير لقواعد اللعبة 

فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب في الصومال”.

بعد

جندي صومالي يدفع رشاشاً في 
قاعدة سانغوني العسكرية على 
بعد 450 كيلومترا تقريبا جنوب 

مقديشو.  وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز
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أداة انذار مبكر
تتنبأ بالحروب المتصلة بالمياه

مؤسسة تومسون رويترز

الباحثون أداة 

رصد لتتبع إمدادات المياه في جميع أنحاء 

العالم وتأخذ بالحسبان البيانات االجتماعية 

واالقتصادية والديموغرافية للتنبؤ بالصراعات 

المتصلة بالمياه. 

تم اختبار األداة التي طورتها شراكة المياه 

والسالم واألمن القائمة في هولندا في دلتا النيجر 

الداخلية في مالي وتوقعت بنجاح أكثر من ثالثة 

أرباع الصراعات. فالعديد من الصراعات المميتة 

تبدأ مع نشوب نزاعات على الموارد الطبيعية 

الشحيحة، وتأمل المجموعة في أن تسمح هذه 

األداة بالتدخل والوساطة في وقت مبكر. 

ويقول الباحثون إن الذكاء االصطناعي 

يستطيع أن يتنبأ باألماكن التي قد تندلع فيها 

الصراعات قبل عام من اندالعها، وأن يسمح 

باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنعها.

وقالت سوزان شمير من معهد اي إتش 

إي دلفت للتثقيف في مجال المياه الذي يقود 

شراكة المياه والسالم واألمن، “نريد اكتشاف 

الصراع في وقت مبكر بما فيه الكفاية... 

لالنخراط في عملية حوار تساعد على معالجة 

هذه الصراعات — ومن الناحية المثالية 

تخفيف حدتها في وقت مبكر أو حلها”. 

وقالت شراكة المياه والسالم واألمن أن 

أداتها هي خطوة إلى األمام وأنها تعتمد على 

التقدم في مجال االستشعار عن بعد، والتعلم 

اآللي، ومعالجة البيانات الكبيرة لتوفير انذارات 

يمكن العمل عليها. ويستخدم النظام بيانات 

من اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء 

)ناسا( ووكالة الفضاء األوروبية التي ترصد 

الموارد المائية في العالم. ثم يقوم بتحليل 

المعلومات باستخدام البيانات الواردة من 

الحكومات والهيئات الدولية ومنظمات البحث 

لتحديد النقاط الساخنة للصراعات المحتملة. 

وقال تشارلز آيسلند من معهد الموارد 

العالمية، الذي يعمل أيًضا على النظام، “إن 

التعلم اآللي قادر على اكتشاف األنماط في 

البيانات التي ال يستطيع البشر اكتشافها”. 

في االختبارات التي تستخدم بيانات عام 

2016 من دلتا النيجر الداخلية، توقعت األداة 

بشكل صحيح أن الصراعات المائية ستندلع 

إلى مسافة أبعد جنوًبا في عام 2017 مع نمو 

السكان مع تضاءل الموارد بسبب تحويل المياه 

إلى المحاصيل النقدية. 

واضاف أيسلند، “يعمل نظام اإلنذار المبكر 

كأداة لتحديد األولويات”. “يمكننا تحديد 

النقاط الساخنة — األماكن التي يجب عليك 

التعامل معها على الفور”.

البحرية الكينية 

تقدم 
 مساعدات 

طبية 
إلىموزمبيق

وزارة الدفاع الكينية

سفينة البحرية الكينية جسيري 

ما يقرب من 6 أطنان من اإلمدادات الطبية إلى 

موزمبيق، وهي بلد ال يزال يتعافى بعد أن ضربه 

إعصارا إيداي وكينيث.

 في حديث لها خالل حدث في أيار/مايو 2019، 

قالت وزيرة الدفاع الكينية، السفيرة راشيل أومو، 

أن البلدين بحاجة إلى تعميق تعاونهما للدفاع ضد 

الكوارث الطبيعية.

واضافت أومو، “نحن بحاجة إلى تحسين التعاون 

بين البلدان األفريقية للتخفيف من التحديات التي 

قد تواجهها بلداننا من وقت آلخر”. “نحن بحاجة إلى 

عالقات عمل قوية بين قوات الدفاع الخاصة بنا”. 

في أذار/مارس 2019، استجابت كينيا للكارثة في 

موزامبيق بإرسال فريق من األطباء، ووحدة عسكرية 

لالستجابة للكوارث، ودعم جوي من القوات الجوية 

الكينية.

وصل إعصار إيداي إلى اليابسة في موزامبيق في 

14 و 15 أذار/مارس وكان أقوى إعصار تم تسجيله 

في نصف الكرة الجنوبي. ضرب إعصار كينيث تقريباً 

نفس المنطقة بعد ستة أسابيع. وأثرت الفيضانات 

التي أعقبت األعاصير على ما يقرب من 3 ماليين 

شخص في زمبابوي ومالوي وموزمبيق. وادت 

العواصف إلى هدم المنازل، ونزوح السكان، وتدمير 

المحاصيل.

سلمت

يستخدم

البحارة الكينيون يشاركون في تدريب لمكافحة القرصنة 
قبالة جزيرة ماندا.  القوة البحرية لالتحاد األوروبي

وكالة أنباء رويترز.
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ضواحي واغادوغو ببوركينا فاسو، جلست مارياما 

ماماني في التراب وكانت تقوم بإصالح مولد أزرق. 

ربطت المهندسة البيئية البالغة من العمر 29 عاما 

حقيبة مربعة زرقاء كبيرة تحتوي على غاز حيوي بمولد كهربائي مزود 

بأنبوب طويل.

 - ”Jacigreen“ كانت تحاول بدء تشغيل الجهاز الذي يحمل عالمة

اسم شركتها التي تأسست في عام 2016. وأصرت “سوف يعمل!”.

جاسيغري يعالج مشكلة نباتات صفير المياه الغازية التي تخنق 

إمدادات المياه في المدينة. يقوم اختراعها بتقطيع صفير الماء، مما 

يؤدي إلى تخميره ليصبح سماداً للمزارعين يطلق عليه جاسيغرو.

المنتج الثانوي لألسمدة هو الغاز، الذي تلتقطه آلة ماماني في 

أكياس مربعة من البالستيك األزرق وتحوله إلى كهرباء للعائالت التي ال 

تملك إمدادات طاقة منتظمة.

اختراع ماماني لألسمدة والغاز الحيوي قد اكتمل اآلن. وهي تعمل 

مع األسر والمزارعين الذين يعيشون في المنطقة المحيطة بالمعهد 

الدولي لهندسة المياه والبيئة، حيث يوجد نموذجها األولي للغاز الحيوي، 

الختبار األسمدة والغاز الحيوي وقالت، “هدفنا هو توفير حلول للعائالت 

التي تفتقر إلى الكهرباء وتستخدم الخشب”. الغاز الحيوي يمكن أن 

يقلل من إزالة الغابات وتسلل الصحراء إلى المجتمعات.

وأضافت، “نهدف أيًضا إلى الوصول إلى الحد األقصى من المزارعين 

للحد من استخدام األسمدة الكيميائية، وبناء نظام بيئي مرن ومنتجات 

أكثر صحة للمستهلكين”.

وبحلول عام 2021، تهدف رؤيتها إلى الوصول إلى 500 أسرة 

باستخدام الغاز الحيوي وأكثر من ألف مزارع باستخدام السماد.

وقالت، “من المهم المثابرة عندما يبدو أن شيء ما هو من ضرب 

المستحيل”. “المضي قدماً خالل هذه األوقات يساعدك على النمو 

ويمنحك الطاقة في حياتك المهنية. أشجع الفتيات والشابات األخريات 

على تجاوز أحالمهن، وسوف يحققن ذلك”.

طورت المهندسة مارياما ماماني آلة اللتقاط الغاز المنبعث من نبات في
الزنبق المائي واستخدامه كمصدر للطاقة.  برنامج األمم المتحدة للبيئة

تحول النباتات الضارة إلى طاقة نظيفة
برنامج األمم المتحدة للبيئة

من بوركينا فاسومخترعة

سبل األمل
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السودان وإثيوبيا اتفاًقا لنشر قوات مشتركة على طول 

حدودهما المشتركة لمنع تهريب األسلحة والمناوشات المتفرقة بين الجماعات 

المسلحة. ويأتي تشكيل القوات بعد سلسلة من المحادثات رفيعة المستوى.

يشتكي ضباط األمن من كال البلدين بانتظام من تهريب األسلحة والجرائم 

العابرة للحدود في المنطقة. وتربط الخرطوم وأديس أبابا عالقات دبلوماسية وثيقة، 

لكن المسائل المتعلقة ببعض المناطق الحدودية كانت مصدراً للتوتر بينهما.

غالباً ما يتهم المزارعون السودانيون نظرائهم اإلثيوبيين باحتالل أراضي 

زراعية شاسعة في بعض المناطق على طول والية القضارف السودانية. ويدعي 

المزارعون السودانيون أيضا أن المتمردين اإلثيوبيين ضالعون في جرائم عابرة 

للحدود داخل السودان.

وفي الوقت نفسه، تزعم وسائل اإلعالم اإلثيوبية أن قوات األمن قد ضبطت 

في عدة مناسبات أسلحة مهربة من السودان إلى إثيوبيا.

وقعت

أشخاص يمشون عبر نقطة تفتيش في إثيوبيا بجوار الحدود مع السودان.  أسوشيتد برس

 السودان وإثيوبيا
تنشران قوات مشتركة

وكالة فرانس برس

منظمة غير ربحية تساعد
كفيفة من جنوب السودان على اإلبصار مرة أخرى

طالب كفيف يقرأ نسخة بطريقة بريل من الكتاب 
المقدس في جوبا بجنوب السودان. 

وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز

منظمة غير ربحية مقرها الواليات تساعد

المتحدة المئات من السودانيين الجنوبيين المكفوفين 

على الرؤية مرة أخرى عن طريق التعاقد مع طبيب 

محلي إلجراء العمليات الجراحية على المرضى في 

عاصمة والية جونقلي بور.

كانت ماري أياك ثي، البالغة من العمر ستين 

عاًما، قد فقدت بصرها منذ حوالي ثالث سنوات. قالت 

أياك إن بصرها عاد بعد أن أزال الطبيب إعتام عدسة 

العين من عينيها. 

وأضافت، “قبل العملية، كان كل شيء مظلًما 

ولم أتمكن من الرؤية، ولكن أنا اآلن أفضل”. 

“أستطيع أن أرى طعامي؛ وأستطيع أن أذهب إلى 

الحمام بنفسي. لذا، أشكر الطبيب الذي ساعدني 

على اإلبصار مرة أخرى”.

تم توظيف الدكتور سانتينو ماالنغ من قبل 

مؤسسة Partners in Compassionate Care للقيام 

بالعمليات في بور.

وقال ماالنغ، “لقد فحصنا أكثر من 6,000 مريض، 

وأجرينا أكثر من 172 عملية إعتام عدسة العين 

حتى األن. أشعر باالرتياح ألن شخًصا ما كان أعمى 

ويستطيع األن الرؤية بعد العملية ويستطيع المشي 

مرة أخرى بمفرده.

لسوء الحظ، ال يمكن أن يستعيد كل المرضى 

بصرهم بحسب ما قاله ماالنغ.

وأضاف، “ال نستطيع إعادة البصر إلى األشخاص 

الذين يعانون من الجلوكوما واألشخاص الذين يعانون 

من ندوب القرنية”. لذا، ماذا يحدث في هذه الحالة؟ 

نحن نخبرهم صراحة أننا ال يمكن أن نفعل ذلك، 

ونحاول التخفيف عنهم. لذلك، فإنه أمر صعب عليهم، 

كما نشعر نحن أيضاً، ولكن ليس هناك شيء يمكننا 

القيام به”.

تكلف كل جراحة حوالي 100 دوالر، وهذا 

أرخص بكثير من أي مكان آخر في العالم يتم فيه 

إجراء نفس العملية. سينفق الشركاء حوالي 50،000 

دوالر أمريكي إلجراء العمليات في بور، ولكنهم 

سيوسعون نطاق العمليات الجراحية لتشمل مناطق 

أخرى يقول دينغ أجاك جونغكوخ، المدير التنفيذي 

للمنظمة، هذا إذا تلقت المنظمة غير الربحية 

المزيد من التبرعات.

وأضاف جونغكوخ، “إن الحاجة ماسة إلى جراحة 

إعتام عدسة العين”، وبين أن الجراح المحلي يمكنه 

إجراء الجراحة إذا حصل على الدعم المناسب.

صوت أمريكا
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هل تستطيع البطاطا 
النيجيرية الحلوة أن تمد 

األمة بالطاقة ؟

منجم بوتسوانا ينتج 
ماسة عمالقة أخرى

BBC.CO.UK/NEWS من BBC NEWS

أسرة ايه دي اف

البطاطا الحلوة في نيجيريا يزدهر، وتقول األمم المتحدة إنتاج 

إن نيجيريا تنتج أكثر من 60 % من محصول العالم من 

الحلوة. البطاطا 

على الرغم من هذا، فإن نيجيريا ليست واحدة من أكبر المصدرين في 

العالم. تنتج جارتها، غانا، إنتاًجا أقل بكثير، ولكنها تصدر من البطاطا الحلوة 

إلى الدول األوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة، أكثر من نيجيريا.

بعد اكتشافها لهذا التناقض، أطلقت نيجيريا خطة طموحة لتصدير البطاطا 

الحلوة. ومن المأمول به أن يؤدي تصدير المزيد من البطاطا الحلوة إلى تنويع 

االقتصاد النيجيري الذي يعتمد على النفط، والذي دخل في أسوأ ركود له منذ 

25 عاًما بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية على مدار العامين الماضيين. 

الحكومة تريد أيضا أن توفر للشباب وظائف في قطاع الزراعة.

روبا والواليات المتحدة هما محور التركيز الرئيسي للبرنامج. الشتات 

النيجيري الكبير في جميع أنحاء العالم هو أيضا سوق كبير محتمل.

على الرغم من كونه برنامًجا حكومًيا، إال أن مبادرة تصدير البطاطا الحلوة 

مدفوعة من قبل القطاع الخاص. الدولة مسؤولة فقط عن إبرام اتفاقيات 

حكومية دولية مع البلدان المستوردة التي تسمح بإجراء التجارة.

حتى اآلن، مثلت التكلفة العالية لحفظ البطاطا الحلوة ونقلها مشكلة. 

تم تصدير حوالي 200 طن متري من البطاطا الحلوة إلى أوروبا وأمريكا منذ 

إطالق الخطة في منتصف عام 2018 — وهو جزء من 60 مليون طن متري 

يتم إنتاجها كل عام.

تم استخراج ثاني أكبر ماسة غير مقطوعة في التاريخ من منجم في 
بوتسوانا. ماسة ال 1,758 قيراط هي تقريبا بحجم كرة التنس.

أكبر ماسة اكتشفت على اإلطالق هي 3106 قيراط كولينان، وقد 
وجدت في جنوب أفريقيا في عام 1905. وتم العثور عليها قبل بدء 

التعدين الصناعي.
تم اكتشاف الماس البوتسواني في منجم كاروي من قبل عمال شركة 
لوكارا للماس. ورفعت االنباء عن وجود الماس أسهم الشركة بنسبة 11 %.
وسيكون للماسة التي تزن قرابة 352 غرامًا قيمة محدودة على الرغم 
من حجمها وقد تم وصفها بأنها “شبه جوهرة ذات جودة متغيرة، بما في 

ذلك نطاقات من الجوهرة البيضاء عالية الجودة”.
وكانت هناك موجة من اكتشافات الماس الكبيرة في السنوات القليلة 

الماضية تعزى إلى آالت فرز جديدة يمكنها معالجة الماس دون كسره.
وقبل العملية الحالية، جرت العادة على تقسيم أي خام إلى 30 مليمترا 

قبل وضعه في آلة الفرز حيث يتم اختبار كثافته للتأكد من وجود الماس.
وفي إطار العملية القديمة، كان من الممكن سحق كميات كبيرة من 

الماس في آلة الفرز. وكما قال أحد مسؤولي التعدين، “الماس صلب 

بشكل ال يصدق وقوي جدًا أيضًا، ولكنه ينكسر”.
تفيد مينينغ ويكلي إلى أنه منذ بدء عملية الفرز الجديدة في عام 

2015، تم العثور على 12 ماسة ذات أكثر من 300 قيراط في كاروي، بما 
في ذلك حجريان يبلغ كل منهما 1000 قيراط، من إجمالي إنتاج بلغ 1.4 
مليون قيراط. صنف نصف ال 12 ماسة األكبر من 300 قيراط على أنه 
من نوعية األحجار الكريمة ؛ وبيعت 11 ماسة منها حتى اآلن، مما حقق 

إيرادات بلغت 158 مليون دوالر.

لوكارا دايموند كورب

رويترز
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ستة ماليين شخص مدينة دار السالم التنزانية بالوطن، مما يصف 

يجعلها واحدة من أكبر المدن في أفريقيا. معدل نموها البالغ 

6.5 % يعني أن عدد السكان سيرتفع إلى أكثر من 10 مليون بحلول عام 2030

نظرًا لهذا النمو السريع، إلى جانب شبكة الطرق المتخلفة، وزيادة السيارات 

والشاحنات، واالفتقار التاريخي إلى أنظمة النقل العام الفعالة، يجب على سكان 

المدينة مواجهة تحديات االزدحام والتنقل الخطيرة.

وقد اشتكى بعض السكان من السفر لمدة ساعتين يومًيا. ولكن مع التقدم 

المحرز في إطار مشروع تطوير دار السالم الذي تبلغ تكلفته 300 مليون دوالر، 

ساهمت الطرق المعبدة حديًثا في تخفيف حركة المرور وتحسين أوقات التنقل. 

ومن خالل التعاون مع المجالس المحلية، أدى المشروع إلى تحسين شبكات 

الطرق المحلية وشبكات الطرق الفرعية في جميع أنحاء المدينة.

يتم تمويل المشروع من قبل صندوق نورديك للتنمية والرابطة الدولية 

للتنمية، والرابطة الدولية للتنمية، وهي صندوق مجموعة البنك الدولي لصالح 

أفقر دول العالم. وشملت التدخالت تشييد الطرق الفرعية، مما قلل من االزدحام 

المروري في المناطق التي كانت شرطة المرور توجه حركة السير فيها خالل 

ساعات الذروة.

وقال إريك ديكسون من البنك الدولي، “كان المبدأ األساسي في تحسين 

شبكة الطرق هو تسهيل االتصال المباشر بجميع الممرات الستة لنقل الحافالت 

السريع عند االنتهاء منها”.

يقول المسؤولون إن أكثر من 70 % من دار السالم غير مخطط له، مما أعاق 

الجهود الحكومية لتوفير الخدمات األساسية مثل المياه والكهرباء والطرق، وقدرة 

المدينة على مواجهة الحرائق والفيضانات.

من خالل المشروع، تم تجهيز الطرق الجديدة أيًضا بأنظمة صرف عالية 

الجودة وأرصفة وإنارة الشوارع، مما أدى إلى تحسين السالمة وجودة الحياة 

في األحياء.

واضاف ديكسون، “إن القيام بهذه االستثمارات االستراتيجية يسمح لألشخاص 

والمركبات والسلع باالنتقال عبر المدينة بشكل أكثر كفاءة وراحة، وهذه 

التحسينات لها تأثير حقيقي على الحياة اليومية للسكان والشركات”.

مشروع تنمية تنزاني

يساعد المسافرون

امرأة كينية

البنك الدولي

صوت أمريكا

يراهن المبدعون الكينيون على التكنولوجيات 
الرقمية الجتذاب الشباب إلى صناعة زراعية 

تعاني من شيخوخة ممارسيها.
كفتاة شابة في وسط كينيا، شهدت 

بينينا وانجا مباشرة التحدي المتمثل في تربية 
الماشية دون مساعدة مهنية. لم تنتج أبقار 

والدتها أكثر من كوبين فقط من الحليب 
يومًيا. اليوم، أصبحت وانجا موظفة إرشاد 

زراعي ورأت كيف أن الفجوات في المعلومات 
جعلت المزارعين يواصلون االعتماد على 

التجربة والخطأ في زراعة المحاصيل وتربية 
الماشية.

وقالت، “إنها فجوة رأيتها بنفسي، 
ألنك عندما تنظر إلى اإلحصائيات والطبيعة 
الموجودة على األرض، فقد وفرت حكومتنا 

موظف إرشاد واحد لما يقرب من 4000 
مزارع”. “لذلك هناك حاجة فعلية لهذه 

الخدمات الحيوية”.
ابتكرت وانجا تطبيق ديجي كاو، وهو 

تطبيق للهاتف المحمول يقدم نصائح الخبراء 
للمزارعين ويتيح لهم االحتفاظ بسجالت حديثة 

عن أبقارهم.
وكان ستانلي كاماو من أوائل مستخدمي 
التطبيق واآلن، بعد حوالي عام من استخدامه 
للتطبيق، يتحدث عن زيادة غلة الحليب، وعن 
قطعان أكثر صحة، وعن مزرعة جيدة التنظيم.
فقد قال، “لديهم منصة على التطبيق، 

حيث يمكنك حفظ سجالتك خالل فترة 
التزاوج، على سبيل المثال”. “ومن ثم سوف 

تعرف متى ستصبح بقرتك حاماًل”.
80 % من سكان كينيا في سن العمل 
يعملون في الزراعة، ومعظمهم من صغار 

المزارعين، وفًقا لما ذكره البنك الدولي. 
تطبيق ديجي كاو هو مثال على الكيفية التي 

يمكن بها للتكنولوجيا سد الفجوات المعرفية 
في قطاع الزراعة، مع ضمان األمن الغذائي 
في الوقت نفسه. وهو يشكل أيضًا وسيلة 

لتشجيع الشباب العاطل عن العمل في كينيا 
على مزاولة مهنة الزراعة.

للتعامل مع قضايا األمية، يحتوي تطبيق 
ديجي كاو على خدمة قائمة على الصوت التي 
تقول وانجا أنها ساعدت المزارعين األكبر سًنا.

تخترع تطبيقًا للزارعة

وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز
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التنزاني
"المامبا السوداء"

اسرة ايه دي اف

عام 1978 خالل الحرب بين تنزانيا في 

وأوغندا، استخدم العميد التنزاني 

جون والدن نظام الراديو الخاص بجيشه لمناقشة 

قدرات الجنود الكوبيين واإلسرائيليين واألمريكيين 

والموزمبيقيين الذين يخدمون إلى جانب قواته.

استمع الرئيس األوغندي عيدي أمين وضباطه 

إلى البث وأصيبوا بالذعر. واتصل أمين باألمم 

المتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية للشكوى من 

التدخل األجنبي في الحرب. عندها علم أمين أنه ال 

توجد بلدان أخرى تعمل مع التنزانيين - والدن كان 

قد اختلق كل شيء فقط إلثارة حفيظة أمين.

نجحت الحيلة البسيطة، وعانى أمين من الهزيمة 

على الساحة العالمية. كان قد سقط ضحية للرجل 

المعروف اآلن باسم “المامبا السوداء”.

ولد والدن في عام 1939 ألب أبيض وأم 

سوداء. بعد تخرجه من المدرسة، انضم إلى رماة 

الملك األفريقيين، وهي فوج استعماري بريطاني 

في شرق أفريقيا. وكان رؤساؤه في البداية ال 

يثقون به، ألن والده كان مديراً في الحكومة 

البريطانية. وفي وقت مبكر من حياته العسكرية، 

تم التشكيك في والئه.

عندما نالت تنزانيا استقاللها، واصل والدن 

مسيرته العسكرية في الحكومة الجديدة. واعتبر 

واحداً من أفضل الرماة في البالد ولكن كان ال يزال 

يتعين عليه التعامل مع األسئلة المتعلقة بعرقه. 

تحدث أول رئيس لتنزانيا، يوليوس نيريري، إلى والدن 

وأخبر الجندي الشاب أنه سوف يضطر إلى العمل 

بجد أكبر من أقرانه للتقدم والتغلب على انعدام 

ثقتهم به. تحمل والدن ذلك، وفي عام 1963 ترقى 

من رتبة رقيب إلى رتبة مالزم ثاني.وتغلب على أي 

أفكار خاطئة لديهم حول والئه. وبحلول وقت الحرب 

بين أوغندا وتنزانيا في عام 1978، كان رؤساؤه قد 

رقوه إلى رتبة عميد. وقاد اللواء 207 في قوات 

الدفاع الشعبية التنزانية.

وفي أوائل عام 1979، ُكًلف باالستيالء على 

حامية في مدينتي كاتيرا وماساكا األوغنديتين. 

وبدالً من تحريك قواته على مسارات ثابتة، 

أخذهم عبر مستنقع، ومشى بهم في صف 

واحد في المياه العميقة المليئة باألفاعي 

والتماسيح. وفقد االتصال بالمقر لفترة ألن 

الراديو لم يكن يعمل.

قضى الجنود ثالث لياٍل في المستنقع، وكان 

معهم طوال الرحلة. قام الجنود بطالء وجوههم باللون 

األسود كتمويه، وفي هذه العملية أًُطلق على والدن 

اسم “المامبا السوداء” - وهو لقب حنون ظل يطلق 

عليه طوال حياته المهنية. وقلم أقران والدن بعد ذلك 

بإطالق اسم“اللواء البرمائي” على اللواء 207 .

نجت الرحلة عبر المستنقع. على الرغم من 

انضمام 1000 جندي ليبي مدجج بالسالح للقتال إلى 

جانب األوغنديين، انتصر والدن وقواته. وفي وقت 

الحق، قال المقدم عبد كيزول، الذي قاد القوات 

األوغندية، أن الهزيمة في ماساكا كانت نقطة التحول 

الحقيقية في الحرب.

وبعد أسابيع، هاجم الجنود التنزانيون العاصمة 

األوغندية كمباال، واستولى والدن وقواته على مقر 

إقامة أمين. هرب أمين من البالد، وتم تكليف لواء 

والدن باحتالل كمباال. وانتهت الحرب فعلياً. وبعد 

ذلك بعامين، نظم والدن انسحاب جميع القوات 

التنزانية من أوغندا.

أنهى والدن مسيرته العسكرية برتبة لواء. أحدى 

مهامه األخيرة كانت في عام 1989 عندما كان 

الصيادون غير الشرعيين يقتلون الفيلة في البالد. فقد 

قاد عملية “أوبريشيني أوهاي” الواسعة النطاق التي 

تستهدف الصيادين غير الشرعيين وعصابات الجريمة 

المنظمة التي تتاجر بالعاج. كان يحب أن يكون مع 

جنوده، ولم يكن من غير المألوف رؤيته يمشي في 

األدغال، مسلحاً بمسدسه نوع كولت عيار 0.45.

وأسفرت العملية عن اعتقال أكثر من 000 2 

شخص ومصادرة 000 10 قطعة سالح ناري. وبحلول 

ذلك الوقت، انخفض عدد الفيلة في البلد بمقدار 

000 300 ليصل إلى 000 55.

تقاعد المامبا السوداء بعد انتهاء العملية بوقت 

قصير. وتوفي في عام 2002.

نظرة للوراء
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مفاتيح الحل
تغطي هذه المنطقة أكثر من 3 ماليين هكتار.

الرياح، جنبا إلى جنب مع األنهار وتيارات المحيطات، حملت المواد 
آالف الكيلومترات لتشكيل هذه الكثبان الصحراوية.

وتشمل المنطقة سهول حصوية ومسطحات ساحلية وتالل 
صخرية وبحيرة ساحلية وأنهار السريعة الزوال.

الضباب هو المصدر الرئيسي للمياه هنا، وهو يوفر بيئة للحشرات والزواحف والثدييات.




