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تم إنشاء الهاب في قيادة القوات المشتركة المتحالفة في نابولي من أجل تحسين فهم الناتو للتحديات
المشتتتركة فتتي من قتتة أفريقيتتا لالشتترو ا ل تت لمتتن أجتتل تحديتتد فتترن الت تتال متتش كتتركاء
متخصصين .يتم ت وير منتجات الهاب ا تناداً إلى م لومات مفتوحة مصدر متن قلتل الخلتراء فتي
المتتواد ،الجهتتات الفاةلتتة امقليميتتة ،منكمتتات حنوميتتة ،منكمتتات ميتتر حنوميتتة ،منكمتتات دلليتتة،
مؤ ستتات أكاديميتتة ،ل تتاالل امةتتنظ ،لالمنكمتتات ال ستتنرية .ت تمهتتل منتجتتات الهتتاب ا راء أل
المواقف الر مية ي مؤ سة أخرى.
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ملخص
أثارت الهجرة الكثيفة وغير القانونية مخاوف كبيرة على مدى العقد الماضي  ،وخاصة في أوروبا .بالرغم من
انخفاض عدد المهاجرين الجدد  ،ال تزال حركة الهجرة المتأتية عن مناطق البحر األبيض المتوسط مصدر قلق
ألوروبا والتحالف األطلسي .ومع ذلك  ،لم تتوصل دول الناتو إلى تفاهم جماعي بشأن انعكاساتها األمنية على
منطقة البحر األبيض المتوسط األوسع (بما في ذلك شمال إفريقيا ومنطقة الساحل).
غالبا ما يكون المهاجرين عرضة لإلساءة واالستغالل من قبل المهربين خالل أو بعد رحلتهم  ،وحتى االن ال
يوجد تمييز واضح بين االتجار بالبشر وتهريب البشر بالرغم أن الجريمتين مختلفتين تمامًا خاصة حين تتضمن
إساءة معاملة المهاجرين العبودية أو االستغالل الجنسي.
وقد تبين أن مكافحة التهريب بنفس منهجية مكافحة االتجار بالبشر ال تحد من الهجرة غير القانونية أو المخاطر
المرتبطة بها.
ومن المتوقع أن تزداد تدفقات الهجرة على مدى العقدين القادمين بسبب االتجاهات الديموغرافية واالجتماعية
واالقتصادية  ،سواء داخل إفريقيا أو بين إفريقيا وأوروبا .ولهذا السبب  ،يجب أن ينظر واضعي السياسات في
المنظورات المحلية من أجل تحديد االجراءات المناسبة لمكافحة االتجار والتهريب  ،وتجنب اعتبارها شبيهة
الجراءات مكافحة الهجرة.
وينبغي على التحالف األطلسي اتباع نفس النهج الحذر ؛ فقد تعززت مشاركة الناتو في الشرق األوسط وأفريقيا ،
و في ديناميكياته االجتماعية والسياسية.
ومن المستحسن للناتو إبقاء قضايا الهجرة غير القانونية وتهريب البشر منفصلة تمامًا عن مكافحة االتجار بالبشر
أخذاً باإلعتبار الطابع المعقد لهذه البيئات االجتماعية والثقافية و عدم ثقة البلدان األفريقية بالتحالف.
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المقدمة
ال تزال مسألة الهجرة غير القانونيةة بالغةة األهميةة بالنسةبة الةى العديةد مةن البلةدان  ،بمةا فةي ذلةك دول التحةالف
األطلسةي؛ فةالنمو الةديموغرافي المتزايةةد فةةي أفريقيةةا وبعةض المنةةاطق اآسةةيوية باالضةةافة الةةى انعةةدام اسةةتقرارها
السياسي ،االقتصادي واألمني يقود سكانها الى الهجرة الى أوروبا.
ومن المتوقع أن يستمر عدد سكان العالم في النمو بمعدل  ٪١٫١سنويًا ليصل إلى  ٨٫٦مليار بحلةول عةام ٢٠٣٠
و  ٩٫٨بحلول عام  ٢٠٥٠مع نصف النمو الديموغرافيا متمركزون في القارة األفريقية ( ١٫٣مليةار بحلةول عةام
 .)٢٠٥٠وسيتركز حينها نصف سكان العالم في تسعة بلدان ،خمسة منها في أفريقيا وهةي  :نيجيريةا وجمهوريةة
الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوغندا.
يةةيدي تغيةةر المنةةا (زيةةادة الحةةرارة والفيضةةانات والجفةةاف )...إلةةى اإلضةةرار بالبيئةةة والمجتمعةةات وبالتةةالي إلةةى
زعزعة األمن الغذائي و توافر الموارد الطبيعية مثل المياه والحطب كما يعيق قدرة الدول والميسسات على الحد
من الفقر وتدهور التنمية االقتصادية.
عانت بعض البلةدان مةن سةوء الحكةم علةى كافةة المسةتويات  ،فتةدهورت أوضةاعها مةع انتشةار الفقةر والبطالةة و
النزاعات المسلحة العنيفة .ويقدر أن النزاعات في ١٣دولةة أفريقيةة قةادت حةوالي  ٢٠مليةون مةن السةكان الةى
نزوح.
رغم ذلك  ،لم يتم تطوير تفاهم جماعي بين أعضاء الناتو بشأن اآثار األمنية للهجرة على منطقة البحر األبةيض
المتوسط األوسع (بما في ذلك شمال إفريقيا ومنطقة الساحل).
تشكل الهجرة غير القانونية عدة تهديدات  ،ومنها تهريةب البشةر واسةتغالل المهربةون للمهةاجرين حةين ال تتةوفر
لهم قنوات الهجرة القانونية  .تقييم جريمة مماثلة أمر معقد بسبب طبيعتها السرية والصعوبة في الكشف عن نوايا
ودوافع الفرد في الهجرة.
وبما أنّ المهاجرين عرضة لإلساءة واالستغالل أثناء رحلتهم  ،غالبًا ما يتم الخلةط بةين مفهةوم االتجةار بالبشةر و
مفهوم تهريب البشر ولكن هذه الجريمتين تختلف تمامةا ؛ فاالتجةار بالبشةر يتضةمن اعتةداءات خطيةرة كالعبوديةة
والدعارة القسرية واالستغالل الجنسي واالتجار باألعضاء البشرية.
حاولت العديد من البلدان الحد من الهجرة غير القانونية من خالل تعزيز أنشطتها واالعتماد على منهجية مكافحة
تهريب البشر لمعالجة ازمة الهجرة ولكنها فشلت في جهودها .فتبينت أهمية فهم الدوافع الجذرية للهجرة و أهمية
التمييز بين هجرة البشر وتهريب البشر واالتجار بالبشر و دراسة خلفياتها التاريخية والثقافية .
المنظور المحلي إزاء كل من الهجرة غير القانونية  ،وتهريب البشر  ،واالتجار واألشكال التقليدية من العبوديةة
واالستغالل البشري و وصلتها بعضها ببعض  ،جوهري لفهم أفضل ومتكامل لهذه األزامات.
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الهجرة وتهريب البشر واالتجار بالبشر :التعاريف والمفاهيم
الهجرة البشرية
المنظمة الدولية للهجرة ) (IOMهي وكالة األمم المتحدة الرائدة في المواضيع المتعلقة بالهجرة.
ً
بعيةدا عةن مكةان إقةامتهم  ،إمةا خةار حةدود الدولةة أو داخةل
ُتعرِّ ف هذه منظمة الهجةرة بأنهةا " تنقةل األشةخاص
دولة".
المهاجر مصطلح جامع ويدل على الفةرد الةذي يبتعةد عةن مكةان إقامتةه بشةكل ميقةت أو دائةم .ويشةمل المصةطلح
ً
عددا من الفئات  ،مثل العمال المهاجرين ؛ سواء كانت هجرتهم داخل اطار القانون أو خارجها.
الهجرة غير القانونية تدل على هجرة خار اطار القانون و االتفاقيات الدولية التي تحكم الدخول أو الخرو من
دولة المنشأ أو العبور أو المقصد.
تهريب اللشر
إن تهريب البشر ييمن أو يـيـسـِّـر الةدخول غيةر القةانوني لأشةخاص الةى بلةدان ليسةوا فيهةا مةواطنين أو مقيمةين
دائمين مقابل منفعة مالية .تهريب البشر جريمة تقوض سةالمة البلةدان والمجتمعةات وتقضةي بحيةاة اآالف مةن
المهاجرين سنويا ً .تقع جريمة تهريب البشر تحت مسويلية مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات واالجرام.
تعرف "المادة  ٣من بروتوكةول تهريةب المهةاجرين"  ،الةداعم التفاقيةة األمةم المتحةدة لمكافحةة الجريمةة المنظمةة
عبر الوطنية  ،تهريب البشر بأنه:
"الحصول  ،بشكل مباشر أو غير مباشر  ،على منفعة مالية أو مادية أخرى  ،مقابل دخول مهاجر غير شرعي
إلى دولة ليس فيها مواطن أو مقيما دائما".
وفقا ً لبروتوكول تهريب المهاجرين  ،تتطلب المادة  ٦من الدول تجةريم تهريةب المهةاجرين أو تمكةين المهةاجرين
من البقاء في بلد بشكل غير قانوني  ،ومكافحةة النشةاطات التةي تعةرض المهةاجرين للخطةر واالعتةداء والمعاملةة
غير االنسانية.
اتتجار باللشر
إن االتجار بالبشر جريمة وانتهاك خطير لحقوق اإلنسان .وغلبا ً مةا يةتم اسةتغالل الرجةال والنسةاء واألطفةال مةن
قبل المتجرين في بالدهم أو في الخار .
تقع جريمة االتجار بالبشر تحت مسويلية مكتب األمةم المتحةدة المعنةي بالمخةدرات واالجةرام الةذي يشةرف علةى
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةة عبةر الوطنيةة ( )UNTOCو يسةاعد الةدول فةي تنفيةذ البروتوكةول
المرتبط بها.
االتجار بالبشر يعرف بأنه "سرقة حرية انسان من أجل منفعة مالية أو مادية أخرى ".
غلبا ً ما يقع المهاجرون في مصيدة المتجرين  ،فيجدون أنفسهم ضحايا اعتةداء و تهديةدهات واعمةال قسةرية غيةر
إنسانية.
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المادة  ٣من بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة االتجار بالبشر يعرّ ف االتجار بالبشر على أنه:
" تجنيةةد البشةةر أو نقلهةةم أو إيةةوايهم أو اسةةتقبالهم  ،عةةن طريةةق التهديةةد أو العنةةف أو االختطةةاف أو االحتيةةال أو
الخداع أو االستغالل أو إسةاءة اسةتخدام السةلطة أو مةنح المةدفوعات أو تلقةي المةدفوعات للسةيطرة علةى انسةان ،
وسرقة حريته .و يشمل االستغالل االعتداء الجنسي  ،و السخرة  ،و العبودية  ،و نزع األعضاء ".
المادة  ٥من بروتوكول باليرمو يشترط "تجريم السلوك المنصوص عليه في المادة  ٣في التشريعات المحلية" مع
التشديد على أهمية وجود إطار قانوني وطني متسق من أجل االستجابة الفعالة لالتجار.
جريمة االتجار بالبشر ترتكب عبر حدود البالد أو داخلها  ،واحيانا ً بمشاركة الجماعات االجرامية المنظمة.
االتفاقيات والبروتوكوالت المتعلقة بجريمتي تهريب البشر واالتجار بالبشر حديثة نسبيا.
المفاهيم :تهريب اللشر ل اتتجار باللشر
يةةتم تعريةةف تهريةةب البشةةر علةةى أنةةه خدمةةة لتيسةةير حركةةة الهجةةرة غيةةر القانونيةةة .تنتهةةي العالقةةة بةةين المهةةربين
والمهاجرين  /النازيحين عند تقديم الخدمة وإتمام المعامالت المالية.
االتجةةار بالبشةةر جريمةةة ذات ديناميكيةةات مختلفةةة تمامًةةا بسةةبب االسةةاءة البشةةرية .فةةالمهربون يسةةييون معاملةةة
المهةةاجرين  /النةةازيحين مقابةةل عمةةوالت ماليةةة أو غيرهةةا ،بتعريضةةهم الةةى التهديةةد أو العنةةف أو االختطةةاف أو
الخداع أو االستغالل في جميع أشكالها .و يستمر االستغالل لفترة زمنية طويلة  ،واحيانا ً طوال حياة الضحية .في
بعض الحاالت  ،يتزامن االستغالل مع حركة التهريب لسداد أجر الخدمة.
ال شك أن عملبات التهريب تولد أموال طائلة في أفريقيا وبالتالي تمةول الفسةاد والشةبكات اإلجراميةة والجماعةات
المسلحة من غير الدولية.
وينشط المهربون فةي سةياق التجةارة غيةر القانونيةة المتجةذرة عبةر الحةدود ومةن خةالل شةبكة التهريةب واالتجةار
بجميع أنواع البضائع (المشروعة و غير المشروعة) وتقدر أرباح تهريب البشر بنحو  ٧٦٥مليون دوالر سنويا.
هةةذه األعمةةال تمثةةل مصةةدرً ا للةةدخل لكافةةة الفقةةراء المحليةةين  ،ولكنهةةا ت َمةةول بطريقةةة ملموسةةة األنشةةطة اإلجراميةةة
وأشكال أخرى من التجارة غير المشروعة.
هناك ً
ميال للربط بين االتجةار بالبشةر والهجةرة غيةر القانونيةة فةي السةياق األفريقةي  ،إال أن االتجةار بالبشةر يعةد
جريمة بغض النظر عن الحدود .يقدر مكتةب األمةم المتحةدة المعنةي بالمخةدرات والجريمةة أن  ٪٩٠مةن االتجةار
متركز في إفريقيا جنوب الصحراء .معظم الضحايا هم نساء وأطفال الذين يةتم اسةتغاللهم فةي مختلةف القطاعةات
كالعمل الزراعي والمنزلي والبغاء والعبودية والمنظمات العسكرية (مثل الجنود األطفال).
تشير التقديرات أن  ٣٫٧مليون شخص في أفريقيا يعانون العبودية والسخرة  ،حية
 ١٣٫١مليار دوالر .غالبا ً المتجرين هم من أقارب الضحايا أو معارفهم.

أرباحهةا السةنوية تصةل إلةى

الصلة بين المنظمات االرهابية وأنشطة التهريب واالتجار ييدي الى تعزيز شةرعية هةذه المجتمعةات و هيمنتهةا
االجتماعية واالقتصادية  ،مما ييدي في نهاية المطاف إلى دور شبه سياسي.
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المنظمات االرهابية من أنشطة التهريب واالتجار من الناحية االقتصادية (لكن من الصعب تقيةيم إلةى أي درجةة)
كما قد تستعين بها لنقل األسلحة والمقاتلين في جميع أنحاء الساحل والمنطقةة .التهريةب واالتجةار تزعةزع األمةن
على الصعيدين الوطني واإلقليمي.
"المنطقة الرمادية"
ينطوي تهريب البشر في إفريقيا على الهجرة غير القانونيةة ولكةن غالبةا ً مةا ُتسةتخدم خةدمات المهةربين ولةو غيةر
ضةةرورية ؛ فةةي غةةرب إفريقيةةا مةةثالً ،تسةةمح االتفاقيةةات االقتصةةادية العبةةور الحةةر عبةةر الحةةدود لكةةن المهةةاجرين
يفضلون االعتماد على المهربين ألنهم ينظروا الى الرحلة على انها أقل صعوبة وأقل خطورة.
ماللًا ما تتشابك الم لومات حول التهريب ل الهجرة ل اتتجار  ،بما يفضي إلى ص وبة في تحديتد بلي تة الجريمتة
لاتبراف المذنله.
في ليليا  ،الهجرة النهيفة المتدفقة من من قتة الستاحل لأفريقيتا جنتوب الصتحراء ادت التى انتشتار أنشت ة التهريتب
لتل ا ً لذلك  ،اتتجار.
تواصل ل االل امةنظ لمنكمات حقوو امنسا في امبنغ ةن اتنتهاكات لنشابات اتتجار لالتهريب  ،لتزةم
ةدة تقارير أ الميليشيات الليلية متوربة بشنل ملاكر في هذه النشابات امجرامية.
كانت ليليا مقصد للهجرة في الماضي  ،للننها اصلحت اليوظ أرض ةلور .للقد أدت يا اتها المت لقتة باتحتجتا
الت ستتفي للمهتتاجرين لةجتتز الستتل ات الليليتتة فتتي منافحتتة أمتتراء الحتترب المحليتتين إلتتى تتتردي لضتتش المهتتاجرين
بصورة هااللة.
ينح ت حتتاتت مماثلتتة فتتي من قتتة الستتاحل حي ت الجهتتات الفاةلتتة ميتتر الدلليتتة (الجماةتتات ال رقيتتة المحليتتة ،
لالجماةتتات المستتتلحة  ،لالمنكمتتتات امجراميتتة لالمنكمتتتات المت رفتتتة ال نيفتتتة ) متوربتتة فتتتي أنشتتت ة التهريتتتب
لاتتجار ،بما في ذلك التهريب لاتتجار باللشر.
المادة  ١٦من برلتوكول ا مم المتحدة لمنافحة تهريب المهتاجرين ةتن بريت اللتر لاللحتر لالجتو ت التب التدلل
بحماية لمساةدة المهاجرين ل منافحة ات تغنل ل أكنال ال نف ا خرى الم رضين اليها ةلى أراضيها.
المنكور المحلي (ا فريقي)
ماللا ً ما يختلف المنكور المحلي ةن المنكور الغربي فيما يت ل بتهريب اللشر .حي ت يُنكر إلى المهربو ةلى
أنهم يحفزل ال لب ةلى الهجرة بل كميسرين لتللية بلب المهاجرين ةلى التنقل.
بالرمم من حاتت وء الم املة في من قة مال (مالي)  ،يحكى المهربو بدرجة أكلر من الهقة مقارنةً مش أجهزة
إنفاذ القانو بحي يُنكر إلى قوات ا من لالدفاع ةلى أنهم فا دل  ،متوربو في السرقة لالركالى لاتةتتداء
ل التحرش الجنسي.
أما بالنسلة لنتجار باللشر  ،فقد ةانت ب ض المناب في أفريقيا متن ا تتغنل اللشتر  ،لخاصتة النستاء لا بفتال.
(إجلار ا بفال ةلى التسول أل ال مل ل الشابات ةلى ال لودية).
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في نيجيريا لالسنغال لتومو  ،ي تلتر لضتش الفتيتات الفقيترات فتي منتا ل ال تاالنت الهريتة لل متل كخادمتات مقابتل
السنن لالت ليم كننً آخر من أكنال اتتجار باللشر (لفقًا للقانو الدللي).
ةلى الرمم من اةترافها باللرلتوكوتت المتف ةليها دلليًا بشأ اتتجار باللشر  ،لم تفلح حنومات الللدا
ا فريقية في كلح ا مة حتى ا .
يؤيد اتتحاد ا فريقي الملادئ التوجيهية لـ  UNTOCل ( TIPقسم ا مم المتحدة لمنافحة الجريمة المنكمة ةلر
الوبنية) ليدةو الدلل ا ةضاء الى ت وير لتنفيذ التشري ات لات تراتيجيات المت لقة باتتجار باللشر بغرض
اض هاد المتجرين لحماية ا كخان المتاجر بهم.

ا تنتاج
ب ّورت مفاهيم تهريب اللشر لاتتجار باللشر فتي ألاالتل ةتاظ  ٢٠٠٠بحيت كتنلت الهجترة كتامل أمنتي ،لننهتا لتم
تنن قضية خنفية كما هي اليوظ .تم ت وير مفهوظ تهريب اللشر لفقًا للنهج التقليدي من الدللة  ،لا للويتة ال ليتا
للشرةية للسيادة الدللة ةلى النكاظ ال اظ لالموارد المالية .بينما يتركز مفهوظ اتتجار باللشر ةلتى حمايتة اللشتر ،
لي تمد بشنل أ ا ي ةلى نهج ا من اللشري .لمن الص ب الفصتل بتين الجتريمتين بحيت أ ممار تات تهريتب
اللشر ماللا ً ما تتحول إلى اتتجار  ،أي ات تغنل لال نف ضد المهاجرين.
ال بد من النظر الى المنكورات المحلية  ،ل دراسة الدوافع الجذرية للهجرة والخلفيات التاريخية والثقافية لكل من
ظواهر الهجرة و التهريب واالتجار  ،لم الجة ا مات من خنل مسؤللية ل يا ات محددة ل مشتتركة دلليًتا .ل
يخلص إلى أن عدم التمييز بين هجرة البشر و تهريب البشةر واالتجةار بالبشةر يتؤدي حتمتا ً التى تمنتين المتجترين
ل يادة اتنتهاكات ال نيفة لبالتالي الى ةدظ ات تقرار الوبني ل امقليمي.
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قاالمة مرج ية لتجريم اتتجار باللشر

تحدد بروتوكول األمم المتحدة  -المادة  ٣من بروتوكول االتجار باألشخاص ال ناصر التالية:







ا ف ال
ا تق اب
ل االل النقل
النقل
إيواء
ا تقلال

الو اال










ا تخداظ القوة
التهديد با تخداظ القوة
أكنال امكراه ا خرى
اتخت اف
اتحتيال
الخداع
إ اءة ا تخداظ السل ة
إة اء أل تلقي مدفوةات









اللغاء
أكنال أخرى من ات تغنل الجنسي
ا ةمال أل الخدمات القسرية
ال لودية
ممار ات كليهة بال لودية
ات ت لاد
إ الة ا ةضاء

الغرض
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توصيات امتحاد ا فريقي لمنافحة اتتجار باللشر

النيابة والتحقيق
 لضش يا ات حول كيفية التحقيت فتي اتتجتار با كتخان لمقاضتاته  ،لتتوفير التتدريب لضتلاب
الشربة لالمدةين ال امين لالقضاة.
 إنشاء لحدات جناالية لمنافحة اتتجار ل إنشاء مناتب مدةين ةامين متخصصين للتحقي في قضايا
اتتجار لمقاضاتها.
 مقاضاة المتجرين لميرهم من المشاركين في أنش ة اتتجتار  ،متن ختنل يتادة الت تال التدللي ،
مهتتل المستتاندة القانونيتتة المتلادلتتة  ،لتو تتيش ن تتاو حمايتتة الشتتهود لألكتتخان المتتتاجر بهتتم التتذين
يرملو في الشهادة ضد المتجرين.
الشراكة
 ت زيز الت ال الدللي ةند التحقي لالمنحقة القضاالية في قضايا اتتجار.
 توقيش اتفاقيات ت ال ثناالية لمنافحة اتتجار باللشر تدةمها مذكرات التفاهم بين الدلل.
 تشجيش الت ال بين الدلل ا ةضاء لالمجموةات اتقتصادية امقليمية لم الجة اتتجار باللشر من
خنل ت وير لا تخداظ ا ليات المنا لة  ،مهل الجماةة اتقتصادية لدلل مرب أفريقيا )(ECOWAS
واتتفاو المت ل بالت ال لالمساةدة القانونية المتلادلة في حماية ا بفال من اتتجار.

المصدر :إبار يا ة الهجرة فريقيا
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