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 דברים עיקרי

  ,מדינות מערב אפריקה מתמודדות עם איומים ביטחוניים רבים, בהם פשיעה גבוהה

 .פעילות טרור, התקפות פיראטים וחוסר יציבות פוליטית

  בכמה מהמדינות ניכרת מגמה בשנים האחרונות להשקיע באמצעים טכנולוגיים

מתקדמים יותר, כמו פרישה של טלוויזיות במעגל סגור, במטרה לצמצם את הפשיעה 

 ולהגביר את הביטחון האישי של התושבים. 

  לא רק מבין  –ניגריה וקניה נמצאות בראש הטבלה מבחינת מספר התקפות טרור

המדינות המותקפות ביותר(.  20המדינות שנבחנו, אלא גם בהשוואה עולמית )לרוב בין 

אחריהן, ובהפרש ניכר, נמצאות אתיופיה ואנגולה, כאשר המספר השנתי של מתקפות 

 הטרור בגאנה ובטנזניה שואף לאפס.
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 rrorism DatabaseGlobal Te: מקור

  המדינות שנבחנו הינה ניגריה. שתי  6המדינה המובילה במספר מקרי הרצח בשנה מבין

 המדינות בהן מספר מקרי הרצח בשנה הינו הנמוך ביותר הן גאנה וקניה. 

 

 UNODCמקור: 

 

  נתח משמעותי מהפעילות הביטחונית מוכוונת להגנה על המשאבים הטבעיים של

נפט, הן בשטח יבשתי והן בשטח ימי. כיוון שכך משקיעות המדינות המדינות, כמו גז ו

 .HLSחלק משמעותי מתקציב הביטחון במערכות 

  ברוב מדינות מערב אפריקה הלקוח העיקרי עבור ציודHLS  ,הוא הממשלה עצמה

 ולצידה חברות בינלאומיות הפעילות בתחומי הנפט, הגז ותחומים נוספים

 מערב אפריקה מעוניינות גם לשפר את ההכשרה והידע של  מלבד ציוד ביטחוני, מדינות

 .כוחות הביטחון המקומיים, מגמה שמייצרת הזדמנויות לחברות הפעילות בתחום

  ,חלק משמעותי מתקציבי הביטחון של מדינות מערב אפריקה מוקצה לתשלום משכורת

ת ורק נתח קטן מיועד לרכישת ציוד. עם זאת, השאיפה המוצהרת להעלות את רמ

היכולות של כוחות הביטחון ולשפר את פעילותם עשויה להעיד על שינוי ביחס זה בשנים 

 .הקרובות
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  מהתמ"ג נכון ל 3.5%המדינה המובילה מבחינת שיעור התקציב מהתמ"ג הינה אנגולה- 

 מהתמ"ג.  2%-ל 1%(. קניה, טנזניה ואנגולה מדורגות אחריה, ונעות בטווח שבין 2012

 

 
 העולמיהבנק מקור: 

 

  בדומה למגמה הגלובלית, גם מדינות מערב אפריקה מגלות בשנים האחרונות עניין

 .בפיתוח יכולות סייבר, שנמצאות כיום ברמה נמוכה למדי

 

 

 

 רקע גאנה:

 תחומי פעילות  4-משימות הביטחון המרכזיות עימן מתמודדים כוחות הביטחון נוגעות ל

ולות, היערכות לפעילויות טרור ופשיעה עיקריים: אבטחת מתקני נפט וגז, הגנת גב

 מקומית.

  אבטחת נפט וגז תופסת מקום מרכזי בפעילות הביטחונית, בעיקר בתווך הימי, לאור

יה ניכרת ביצוא. המצבורים יתגליות של מצבורי נפט גדולים בשנים האחרונות ועל

 המרכזיים נמצאים בסמוך לחופיה המערביים של המדינה.

 מורגשת מאוד  נוכחותםפיראטים, שה פעילות הואקני האנרגיה האיום המרכזי על מת

אבטחת מתקנים ואבטחת ל נוגעבאזור זה של חופי אפריקה. הצורך המבצעי העיקרי 

 חופים, בשילוב אמצעי מודיעין ומעקב.
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 טנזניה אתיופיה אנגולה קניה ניגריה גאנה
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  גבולותיה של גאנה נחשבים לחדירים באופן יחסי, ומהווים כר נוח להברחה של חומרים

ואמצעים אסורים דרך המדינה. איומי הייחוס המרכזיים כוללים הברחות סמים, סחר 

בכלי נשק, סחר בבני אדם ואיומי טרור. בשנים האחרונות הפך אזור מערב אפריקה, 

לאזור  ומיועדיםשמקורם בדרום אמריקה  ובכלל זאת גאנה, למוקד הפצה של סמים

אירופה ומקומות נוספים. אמצעי אבטחת גבולות, מעקב ומודיעין עומדים במרכז מאמצי 

 המניעה של פעילות הברחה זו.

 מדינה לא חוותה בעת האחרונה אירוע טרור ההיקף פעילות הטרור במדינה נחשב נמוך, ו

מדינות סובבות והשתתפות הכוחות משמעותי. עם זאת, פעילותם של ארגוני טרור ב

הצבאים של גאנה בכוחות שמירת שלום בינלאומיים מעלים את רמת ההיערכות 

 והדריכות במדינה לקראת התפתחות איום מסוג זה.

  בערים  נוכחותהרמת פשיעת הרחוב במדינה נחשבת לגבוהה, והמשטרה פועלת להרחבת

 לשם מיגור התופעה.

 יטחון הפנים נמצאים תחת אחריות משרד הפנים, הכוחות המרכזיים העוסקים בב

 10%-ובמרכזם עומדת המשטרה. יצויין, כי תקציב המשרד מיועד רובו למשכורות ורק כ

 מתוכו מוקצה לפעילות ורכש ציוד.

 כניות רחבות היקף הינן ובנוסף לתוכניות פרטניות לחיזוק פעולות ארגוני הביטחון, ת

עשויות לגרור השקעה שמי התחבורה והנמלים, השקעה נרחבת בשדרוג התשתיות בתחו

 באמצעי אבטחה נלווים )אבטחת שדות תעופה לדוגמא(. 

  ת תשתית טכנולוגיית מידע שתוכנית רחבת היקף לפרי גאנהבשנים האחרונות מבצעת

ת טכנולוגיית שלגופי הממשל על מנת לשפר את יכולותיהם לספק שירות לאזרחים. פרי

ספות להשקעה במערכות תומכות לשיפור הניהול והשליטה מידע פותחת אפשרויות נו

 הצורךלהגברת  תסייע המגמהולהיבטים נוספים של "ערים בטוחות". ניתן להעריך כי 

 הגנת הסייבר בשנים הבאות. ל הנוגע כלמבצעי בה

 

 

 מרכזיים ביטחון רכיוצ .1
 בורקינה פאסוממערב, ב חוף השנהבקמ"ר, והיא גובלת ב 239,460על  ששטחה של גאנה מתפר

ק"מ, ורוחבה  670-ורכה )מצפון לדרום( כבדרום. א מפרץ גינאהבמזרח ובחופי  טוגובצפון, ב

 ק"מ.  560-המרבי כ

גאנה נחשבת למדינה שרמת איומי הביטחון בה עימה היא מתמודדת אינה גבוהה. מוקדי העיסוק 

המרכזיים של רשויות הביטחון מתמקדים בתחומים הבאים: אבטחת נפט וגז, הגנת גבולות, 

 טרור ופשיעה מקומית.

 ך המבצעיהצור איום תחום פעילות

נוכחות פיראטים באיזור מצבורי נפט וגז

 הנפט הסמוכים לחופי המדינה

חיזוק יכולות אבטחת מתקנים 

וחופים, אבטחה ימית, אמצעי 

 מודיעין ומעקב

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A3_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%A4%D7%90%D7%A1%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%92%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A5_%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%94


10 
 

 

 גבולות

 

הברחת סמים, סחר בבני אדם 

 ואמצעים אסורים

 

אמצעי אבטחת גבול, ציוד כוחות, 

 אמצעי מודיעין ומעקב

 טרור

 

ם )כיום ברמה יפוטנציאליאיומים 

נמוכה( מצד ארגוני טרור 

 הפועלים במדינות שכנות

אבטחה עירונית, אבטחת מתקנים 

ואבטחת גבולות, מודיעין ומעקב, 

 אבטחת סייבר

פשיעה מקומית 

 ומתחים שבטיים

 

פשיעת רחוב והתמודדות אפשרית 

 עם מתח שבטי בצפון המדינה

ציוד שיטור וסיור, אמצעי אבטחה, 

אימונים, פוטנציאל לקידום 

 טכנולוגיית "ערים בטוחות"

 

 . נפט וגז1.1

נפט וגז במערב אפריקה. הנפט הפך בעת האחרונה  שלגאנה הפכה בשנים האחרונות למוקד יצוא 

 של היצוא בטבלת השני במקום התייצב 2012לאחד מאפיקי היצוא המרכזיים במדינה ובשנת 

. בארבע השנים בשנה$ מיליארד 3-ב מסתכםהנפט מהמדינה  ואקאו.  יצק במקום, המדינה

-תעשיית הנפט תפיק כ 2021הוא שעד שנת  והצפיתגליות נפט בגאנה  13-מ יותרהאחרונות היו 

מוצר היצוא המוביל  הואהזהב  כיום. המוביל היצוא מוצראלף חביות נפט ביום ותהיה  250

 מבחינת רווחיות.

 

http://www.bloomberg.com/news/2013-04-24/ghana-oil-output-to-more-than-double-by-2021-with-new-fields.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-04-24/ghana-oil-output-to-more-than-double-by-2021-with-new-fields.html


11 
 

מיליון חביות, מרביתן בשדות  600-במדינה הוערכו בכ , מצבורי הנפט המוכחים2012נכון לשנת 

והפקת הנפט  2007תגלה בשנת ה, שJubileeהוא  העיקרי המצבורנפט הסמוכים לחופי המדינה. 

 חופיה המערביים של גאנה.לק"מ דרומית  60-. איזור זה שוכן כ2010ממנו החלה בשנת 

 שדות הנפט הימיים הסמוכים לחופי גאנה

 
 

פיראטים הלאור מיקומם של המצבורים המרכזיים בים, איום הייחוס המרכזי בתחום זה הינו 

באזור גברה בשנים  םהפיראטי נוכחותהפועלים באוקיינוס האטלנטי בסמוך לחופי אפריקה. 

על ספינות סחר באזור מפרץ גינאה, הכולל גם  התקפות 360 נרשמו 2013האחרונות, כאשר בשנת 

נקטו צעדים לשדרוג יאם לא י 2014מספר זה יכפיל עצמו בשנת  ונותהערכות ש לפיאת גאנה. 

 האבטחה הימית באזור.

יחידת  הופעלה מחדשכחלק מהמאמצים של גאנה להתמודד עם איומים על שדות הנפט הימיים, 

 הועברומרכז אימונים לאימון כוחות שיטור ימי. במסגרת זו  ונפתחהאבטחה הימית של המשטרה 

אף צוין שבכוונת  2014סירות המיועדות לשמירה על החופים במערב המדינה. בתקציב  6ליחידה 

את ההגנה על המים  לחזקהמדינה להשקיע בעבודות תחזוקה של פלטפורמות ימיות על מנת 

 הטריטוריאליים ומתקני הנפט הסמוכים לחופים.

כי בכוונתה להתקין מערכת לניטור כלי שיט העוברים  הודיעהגאנה  2012כמו כן, בשלהי שנת 

הפינית. מדובר במערכת לניהול תנועת  EL TELלאורך חופיה והעניקה את החוזה בתחום לחברת 

במסגרת  מטרתה לזהות ולנתר את כלי השיט הנעים לאורך חופי המדינה.ש( VTMISכלי שיט )

להקמת שמונה תחנות חישה מרחוק ושלוש תחנות  צפי קייםמיליון דולר,  25הפרויקט, שעלותו 

המערכת, שמאפשרת גם הגנה אפקטיבית על מקורות טבע  הושקה 2013מאוישות. באוגוסט 

 ם אחרים.ונכסים ימיי

חברת הנפט הלאומית של גאנה בשנים  רכשהבמסגרת פיתוח תשתיות הנפט והגז של המדינה, 

דווח כי  2013-האחרונות מסוקים מסין לשם אבטחת שדות הנפט והמתקנים הפטרוכימיים. ב

שטחים נוספים בהם בכוונתה להקים תשתיות, ובכוונתה להפעיל צי מסוקים  רכשהרה החב

 לניטור ואבטחת המתקנים, אך לא ברור אם מדובר ברכש נוסף על אלה שכבר ברשותה. כמו כן,

הפועלת בגאנה  Bulk Oil Storage and Transportation Companyחברת הנפט  דובר

http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/artikel.php?ID=293423
http://ghanaoilonline.org/2013/03/ghana-vows-measures-against-piracy-threat-to-oil-gas-industry/
http://www.oceanuslive.org/main/viewnews.aspx?uid=00000676
http://allafrica.com/stories/201306242512.html
http://www.pwc.com/en_GH/gh/assets/pdf/2014_budget_highlights_-final.pdf
http://www.ghana.gov.gh/index.php/news/features/13391-ghana-to-provide-electronic-surveillance-of-coastline
http://www.porttechnology.org/news/ghana_invests_over_25_million_in_vtmis_and_coastal_surveillance_equipment/
http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=32332:ghana-to-set-up-special-naval-units-maritime-crime-courts-to-counter-piracy&catid=108:maritime-security&Itemid=233
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=224260
http://www.businessworldghana.com/ghanas-new-sources-of-energy/
http://www.reportingoilandgas.org/2013/01/10/ghana-loses-gh%C2%A21-5m-as-a-result-of-illegal-fuel-siphoning/
http://www.reportingoilandgas.org/2013/01/10/ghana-loses-gh%C2%A21-5m-as-a-result-of-illegal-fuel-siphoning/
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התקין מערכות אבטחה הודיע, בעקבות חשיפת גנבי נפט, כי "בטווח הארוך" בכוונת החברה ל

 וחישה מרחוק לאורך הצינורות, שיחוברו למערכת ניהול וניטור מרכזית.  

 

 קידוחי נפט צפויים בגאנה

 איומי גבול. 1.2
גבולותיה של גאנה נחשבים חדירים באופן יחסי, ומהווים כר נוח להברחה של חומרים ואמצעים 

דרך שטח המדינה. ככלל, איומי הייחוס להגנת גבולות בגאנה אינם שונים ממדינות אחרות 

 באזור, והמרכזיים שבהם הם: 

  להפצה של סמים מדרום אמריקה ואפגניסטן  מוקדגאנה מהווה  -הברחות סמים

 לשווקים באירופה ובצפון אמריקה

 נתיבי הברחת הסמים דרך מדינות מערב אפריקה

 

 מקום הקידוח הגורם המבצע עלות לוח זמנים מידע נוסף

 כאן

הבניה הייתה צפויה 

 2012-להתחיל ב
 גאנה )מספר איזורים( Lonrho מיליארד$ 1

  כאן

הוגשה  2012 בנובמבר

התוכנית למשרד 

 האנרגיה של גאנה

- Tullow Oil 
Tweneboa, Enyenra & 

Ntomme 

 כאן

באר חיפוש  תיחפר

 2014במאי 
- 

Eni , GNPC, 

Mitsui 
 Ketaבלוק 

 כאן

הקידוח היה צפוי 

להתחיל ברבעון 

 2013השלישי של 

השלב  עלות

הראשון 

 מיליון $527

Chevron 
קידוח  -מערב אפריקה 

 במים עמוקים

http://www.kaiptc.org/Publications/Occasional-Papers/Documents/Occasional-Paper-32-Margaret.aspx
http://www.bloomberg.com/news/2012-02-08/lonrho-to-invest-1-billion-in-oil-services-ports-in-ghana.html
http://www.bloomberg.com/news/2012-02-08/lonrho-to-invest-1-billion-in-oil-services-ports-in-ghana.html
http://www.offshore-mag.com/articles/2012/11/tullow-submits-plans-for-third.html
http://www.offshore-mag.com/articles/2012/11/new-platforms-in-prospect-in-ebok.html
http://www.offshore-mag.com/articles/2012/11/new-platforms-in-prospect-in-ebok.html
http://www.offshore-mag.com/articles/2012/11/chevron-signs-ultra-deepwater-drillship.html
http://www.offshore-mag.com/articles/2012/11/chevron-signs-ultra-deepwater-drillship.html
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  למוקד הפצה של כלי נשק קלים המוברחים למדינות  נחשבתגאנה  –סחר בכלי נשק

שכנות כגון ניגריה, ליבריה, חוף השנהב וסיירה לאון. אמצעים אלו מיוצרים לרוב בגאנה, 

 לייצור אמצעים לחקלאות.בעיקר בסדנאות 

  דו"ח של משרד החוץ האמריקאי מזהה את גאנה כמקור, כדרך מעבר,  –סחר בבני אדם

וכיעד לסחר בגברים, נשים וילדים למטרות של עבודה בכפייה ושירותי מין. על פי הדו"ח, 

אנשים, והשיגה  5חקירות, הגישה כתבי אישום כנגד  75קיימה הממשלה  2013בשנת 

 סוחרים. 3ל הרשעתם ש

  על אף שגאנה לא חוותה אירועי טרור משמעותיים, איום זה מהווה את אחד  –טרור

 מאיומי הייחוס של כוחות הביטחון השומרים על גבולות המדינה.

יש מספר רשויות להן אחריות על ביטחון הגבולות, הבולטות שבהן המשטרה, שירות המכס 

Customs Excise and Preventive Service (CEPS)  ושירות ההגירהGhana 

Immigration Service (GIS) רשויות אלה פועלות להגנת גבולותיה הימיים, היבשתיים .

 . גאנהוהאוויריים של 

ת מערכות ניהול מידע שלפתרונות הביקורת והאבטחה הדרושים במדינה ניתן למצוא בפרי הדוגמ

דווח כי  2013ציות ביומטריות. באפריל וביקורת אשרות כניסה במעברי הגבול, הכוללת גם אפליק

 ת המערכת, שעלותו לא פורסמה.שבחוזה לפרי זכתהההולנדית  Gemaltoחברת 

בין  מחלוקתפרצה  2013הגנת הגבולות קשורה גם לפיתוח עיסוקי הנפט במדינה. כך למשל, בשנת 

 גאנה לבין שכנתה, חוף השנהב, בנוגע לשדה נפט הצמוד לשדה הנפט הימי הגדול של גאנה. 

 

 

 

 אנה והמדינות שכנותג

 

http://www.kaiptc.org/Publications/Occasional-Papers/Documents/Occasional-Paper-32-Margaret.aspx
http://www.itwebafrica.com/ict-and-governance/376-ghana/230840-dutch-firm-gemalto-wins-ghana-e-immigration-contract
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=272271
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 . טרור1.3
לא חוותה אירוע טרור משמעותי. עם זאת, הימצאותם שהטרור לא נחשב לאיום מרכזי בגאנה, 

של ארגוני טרור במדינות סובבות וכן השתתפותה של גאנה בכוחות התערבות בינלאומיים 

להיערכות של ושמירת שלום במסגרת האו"ם, מעלים את נושא הטרור על סדר היום ותורמים 

 הגופים השונים מול תופעת הטרור.

שהעבירה הנציגות הבריטית בספטמבר  אזהרהעלה נושא הטרור לסדר היום, לאור אחרונה  ב

במאלי. בעקבות כך,  ל מתקפת טרור בגאנה מצד ארגוני טרור הפועליםשנוגע לאפשרות ב 2013

שסוכנויות הביטחון במדינה נמצאות בכוננות גבוהה. עוד לפני  (Mahama)הנשיא מהאמה  הודיע

כי הרשויות ניטרלו מטען שהונח מתחת למתקן של חברת החשמל של גאנה  דווח 2013כן, בינואר 

 על ידי גורם לא ידוע. בשל אירוע זה אף הועלתה הדריכות בקרב כוחות הביטחון במדינה.

ההיערכות לפעילות טרור כוללת בין היתר הרחבת היקף 

כי המשטרה  דווחהאימונים של כוחות הביטחון. לאחרונה 

לקצינים.  החלה בתוכנית אימונים למלחמה בטרור המיועדת

אנשים וחלק  130-המונה כ SWATכמו כן, הוקמה יחידת 

 מאימוניה הינם אימונים מיוחדים נגד התקפות טרור.

אמצעי האבטחה סביב הפרלמנט  הוגברוכמו כן, כחלק מהמאמצים להגן מפני מתקפות טרור, 

 בגאנה, וכן הוחמרה ביקורת האנשים הנכנסים אליו.

 . פשיעה מקומית ומתחים שבטיים1.4
שיעה זו . פכגבוההמשרד החוץ האמריקאי מגדיר את רמת הפשיעה כלפי אזרחים וזרים בגאנה 

כוללת בעיקר תקריות שמטרתן רווח מיידי כגון כייסים, גניבות קלות וגניבת כלי רכב וכן עסקי 

סמים מתרחבים, לאור היותה של גאנה מוקד מרכזי לתעבורת סמים מדרום אמריקה או 

 אפגניסטן.

התמודדות המשטרה המקומית עם הפשיעה נחשבת על ידי משרד החוץ האמריקאי כפסיבית 

. אלהלהתמודד עם תופעות  כדייוד, כוח אדם והכשרה מתאימה צהשיטור חסר  לכוחותה. ומגיב

בנוסף לפשיעה המקומית, ניתן לציין שני אתגרים נוספים עמם מתמודדים כוחות הביטחון 

 בהקשר הפנימי:

 בצפון המדינה על רקע מחלוקות שבטיות ואתניות רבות שנים מתחים 

  התמודדות עם תופעה של מהגרים בלתי חוקיים, בעיקר סיניים, העוסקים בכריית זהב

למעצר וגירוש של מהגרים בעבודות  מבצעיםבלתי חוקית. בשנה האחרונה בוצעו מספר 

 האל

 HLS-ה בתחום העוסקים ביטחון ארגוני .2
בגאנה כוללים את המשטרה, רשות בתי הסוהר, רשות  HLS-הגופים להם נגיעה לתחום ה

ההגירה, שירות הכבאות, הכוחות המזוינים )בעיקר הצי( ועוד, אשר חלקם מנוהלים תחת משרד 

 (Bureau of National Investigations)שנו המשרד הלאומי לחקירות הפנים. בנוסף להם, י

http://www.viasat1.com.gh/v1/vnews/local.php?postId=3594
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=287249
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=287249
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=264118
http://www.voanews.com/content/ghana-training-police-officers-against-terrorist-threats/1839636.html
http://vibeghana.com/2013/11/01/parliament-enhances-security-against-terror-threat/
https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=13768
http://www.sipri.org/research/security/africa/case_studies/ghana
http://www.sipri.org/research/security/africa/case_studies/ghana
http://www.theguardian.com/world/2013/jul/15/ghana-deports-chinese-goldminers
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אחראי על חקירות הפנים ונמצא תחת משרד הנשיאות. כל הארגונים הללו נמצאים בתיאום של 

 המועצה לביטחון לאומי.

 משרד הפנים. 2.1
 הפנים במדינה והוא פועל בשלושה תחומים מרכזיים: מרכז את גורמי ביטחון  המשרד

  ניהול פשיעה(Crime Management) – באמצעות  המשטרה ובתי הסוהר 

  ניהול אסונות ועימותים(Conflict & Disaster Management) –  באמצעות שירותי

 הכבאות וההצלה

  ניהול הגירה ומהגרים(Migration & Refugee Management) –  באמצעות רשות

 ההגירה

 משטרת גאנה  .2.1.1

משטרת גאנה הינה הגוף המרכזי לאכיפת חוק במדינה. המשטרה מאורגנת ברמה 

הלאומית וכפופה למשרד הפנים. בראשות המשטרה נמצא המפקח הכללי, כיום 

 .Mohammed Ahmed Alhassanמכהן בתפקיד 

תמודדות עם הפשיעה המקומית. כך למשל, אחד ממוקדי הפעילות העדכניים של המשטרה הינו ה

 2014, ובתקציב 2014אנשים עד שנת  16,000-המשטרה על כוונתה לגייס כ הכריזה 2011בשנת 

את היקף הפטרול בכבישים ובשכונות המגורים והאיזורים המסחריים  תגבירצוין שהמשטרה 

 בערים הגדולות. 

ליחידה  מאפייניהאת  2013כמו כן, יחידת רכבים משוריינים של משטרת גאנה שינתה בשנת 

המספקת הגנה לכלל התושבים ומתמודדת עם משימות של שמירה על חוק וסדר, בעוד שבעבר 

 סיפקה שירות אבטחה לאח"מים בלבד.

 תקציבים. 2.3
 90%-$ מיליון. יש לציין כי קרוב ל339-על כ 2014המשרד לענייני פנים עמד בשנת  תקציב

. תקציב נוספים מיועדים לשירותים ולרכש ציוד 10%מהתקציב מיועדים לתשלום לעובדים ורק 

פי -מכלל תקציב המשרד. החלוקה על 4.3%מיליון, המהווים $ 17.5-על כ 2014הרכש עמד בשנת 

 תחומי פעילות מרכזיים מוצגת בתרשים שלהלן:
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 2014תקציב המשרד לענייני פנים, 

 

 :2014בשנת  משרד הפניםל מספר תוכניות תקצוב של ש דוגמאותלהלן 

Program Budget (US Dollar) 

Supply of Border Surveillance Digital 

System 
780k 

Undertake Crime Prevention and Riot 

Control Activities 
21k 

Procure Vehicles and other Equipment for 

NACOB (Narcotics Control Board) 

operations annually 

78k 

Undertake Marine patrols to ward off 

Pirates on the Ghanaian Territorial Waters 
13k 

 

 מיליון.  267$-על כ 2014מפקדות הכוחות המזויינים עמד בשנת  תקציב

נשיא גאנה שהכוחות יקבלו בשנה הקרובה אספקה של ציוד  טעןבעת הצגת התקציב לפרלמנט 

וישפרו את התחזוקה של הציוד האישי ושל החיילים. הנשיא הוסיף שהפעילות בשנה החולפת 

כללה שיתוף פעולה עם כוחות ביטחון אחרים להילחם בפשעים חמורים ובמעצר של כורים בלתי 

ה לשדות הנפט והגז בים, ובשנה הקרובה חוקיים. בהתייחסו לצי, הנשיא טען שהצי מספק הגנ

 יחזק את הפלטפורמות הימיות לחיזוק יכולותיו בתחום זה.

 נוספות הזדמנויות .3

http://www.mofep.gov.gh/sites/default/files/budget/2014/MDAs/Interior_Budget_Details.pdf
http://www.mofep.gov.gh/sites/default/files/budget/2014/MDAs/Defence_Budget_Summary.pdf
http://www.mofep.gov.gh/sites/default/files/budget/2014/MDAs/Defence_Budget_Summary.pdf
http://www.presidency.gov.gh/budget2014.pdf
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-להלן יתוארו מספר תוכניות השקעה ממשלתיות להן העשויות להשפיע על הביקוש לאבטחה ו

HLS  .בגאנה 

 השקעה בתשתיות. 3.1
לשדרוג התשתיות במדינה ובכלל זאת תחבורה, בשנים האחרונות מבצעת גאנה מספר תוכניות 

מיליון, בעיקר  $590-לפרויקטי תשתית כ הוקצו 2014נמלים, אנרגיה ומים. בתקציב שנת 

 כבישים ותקשורת.  למטרות של שדרוג מקורות מים, עבודות ודיור, תחבורה,

 2012-2017השקעות מתוכננות בתשתיות 

Sector $US million 

Electricity 3,883 

Roads 5,497 

Ports 674 

Railway 2,832 

Water supply & 

Sanitation 

1,110 

Total 13,996 

  

 : HLS-ניתן לציין את תוכניות התשתית הבאות כבעלות פוטנציאל להשקעה בתחום האבטחה וה

  פרויקט פיתוח תשתית הגז באזורTano Basin מיליון $850של  בעלות 

 של נמלים בערים  הרחבהTema ו-Takoradi  מיליארד $1.5בהשקעה של 

  ת תעופה בינלאומיים בערים שני שדו לבנותכוונהTamale ו-Kumasi על פי הפרסומים .

ן אושרה בנובמבר מיליו $100להקמתו בשווי של  שעיסקה, Tamale-שדה התעופה ב

 , צפוי להיות מנמלי התעופה הגדולים באפריקה. 2013

 וטכנולוגיות נוספות ICTהשקעה בתשתיות . 3.1
של טכנולוגיית מידע במדינה במסגרת  השפרי$ מיליון לטובת 40 העולמיהקצה הבנק  2006ביולי 

התוכנית  מטרות$ מיליון. 44סיוע נוסף של  אושר 2010. ביוני eGhana בשם התוכנית רחב

ג יכולתם של מוסדות המדינה לספק שירות לאזרחים באמצעות ניהול המידע שדרו כוללות

 ושיתופו עם האזרח. 

הזדמנויות שבהפיכתה את ה המפרטדו"ח על עיר הבירה אקרה  יבמהוציאה חברת  2013בשנת 

יקודמו תוכניות  אםל"עיר חכמה" לטובת שיפור השירות העירוני ותנאי החיים במגוון תחומים. 

, החל "עיר בטוחה"תחום בעירוניות בתחום זה, הדבר יהווה פוטנציאל לקידום תוכניות גם 

 יטה.ה של אמצעי אבטחה ומעקב כגון מצלמות ובקרת כניסה וכלה במרכזי פיקוד ושלשמפרי

http://www.pwc.com/en_GH/gh/assets/pdf/2014_budget_highlights_-final.pdf
http://www.frontiermarketnetwork.com/article/4647-top-five-infrastructure-projects-in-ghana
http://africaaustraliaconference.com/wp-content/PDF1/9-Mawuena-Trebarh.pdf
http://africaaustraliaconference.com/wp-content/PDF1/9-Mawuena-Trebarh.pdf
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=287097
http://www.airport-world.com/home/general-news/item/3368-ghana-government-approves-contract-for-building-of-tamale-international
http://www.nita.gov.gh/eGhana-Project
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2010/06/21/world-bank-provides-additional-us
http://www.itag.org.gh/sites/default_images/NITA1.pdf
http://www.modernghana.com/news/457593/1/towards-a-smarter-accra-using-technology-to-boost-.html
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את הביקוש להגנת סייבר מול איומים מבית  להגבירשל הממשל עשויה  ICT-שדרוג יכולות ה

תוחה של מסגרת מדיניות כי הממשלה פועלת לפי דווח 2013ומחוץ. בהקשר זה יצויין כי ביולי 

 יתכן כי תוביל לתוכניות השקעה קונקרטיות בתחום זה.שילאומית לאבטחת סייבר, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ghana.gov.gh/index.php/news-slider/2245-government-to-develop-cyber-security-policy
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 רקע ניגריה:

  האיום המרכזי כיום על ניגריה הוא פעילות ארגון הטרור בוקו חראם, המתנגד לכל חינוך

רחבות היקף, בדרך כלל באמצעי נשק פשוטים. מערבי וטובח במאות אנשים בפשיטות 

מול איום זה עומדים ארגוני הביטחון בניגריה חסרי אונים וכספים רבים מושקעים על 

 לחם בארגון, כעת ללא הצלחה משמעותית.ימנת לה

  ,על  נההגב רבות משקיעה והמדינהנפט וגז הם צינור החיים הכלכלי של ניגריה

מתקני הנפט והגז, כמו גם גניבה של נפט ל המוכווןטרור  כנגדאינטרסים כלכליים אלה, 

מהצינורות וחטיפת אנשי עסקים הקשורים לחברות הזרות עבור כופר. איומים אלה 

מביאים להשקעה של המדינה וחברות זרות במערכות לאבטחת מתקנים, מערכות הגנה 

 ימיות, אבטחת אישים ומערכות מודיעין.

  הגנה היא הממשלה, ולצידה החברות הבינלאומיות הלקוח המרכזי עבור מערכות

הפועלות בניגריה בתחומי הגז והנפט ובתחומים נוספים. בקרב הממשלה, הצבא הוא 

אולוגי יהגוף הגדול ביותר ורב המשאבים, והוא גם חלק חשוב בלוחמה בטרור האיד

 והכלכלי.

  .ניסיונות לבצע מאבק בפשע ואלימות עירונית נמצא גם הוא גבוה בסדר העדיפויות

ת אלפי מצלמות טרם צלחו, אך ש( תוך פריSafe Cityפרויקטים רחבים של עיר בטוחה )

 את צמצםיש רצון לפעול על מנת להגביר את תחושת הביטחון האישי של האזרחים ול

 פשע והאלימות הגואה ברחובות.ה

 מת אנשי מלבד אמצעים טכנולוגיים, ניגריה נעזרת במדינות רבות על מנת לשפר את ר

מגמה שמייצרת  –רמים זרים גו בהנחייתהביטחון שלה ומקיימת אימונים רבים 

 .בתחום שחקנים עבורנות משמעותית הזדמ

 ל ע דגשמצעי סייבר )בלא בנוגעבהיבטי ביטחון לאומי, בעיקר  גםיגריה זקוקה לסיוע נ

 ור הפגנות.תקיפה(, אבטחת אירועים גדולים, הכנה לאירועי חירום וכלים ומערכות לפיז
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 מרכזיים ביטחון צורכי .1

בניגריה מספר רב של נושאים המצריכים אבטחה. לצורך הבנה טובה יותר להלן חלוקה של 

 תחומים בהם ניגריה זקוקה לפתרונות אבטחה לפי חומרת האיום:

 

 

 1997-2013 -אירועי קונפליקט והרוגים בניגריה 
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 המדינה יום הטרור בצפון. א1.1

 הארגון(. Boko Haramבעיית הביטחון המרכזית של ניגריה היא ללא ספק ארגון "בוקו חראם" )

 רמתעל  קבועבאופן  ומעיבטרור  מבחינתמהווה את האיום המשמעותי ביותר על המדינה 

על בסיס אידיאולוגיה לפיה כל מפגש  2002בשנת  ם" הוקחראםהביטחון הפנימי הניגרי. "בוקו 

ניגריה למדינה דתית המבוססת  את להפוךמטרה ל לעצמוחטא, ושם  הוארה המערבית עם החב

 . המוסלמיתה"שריעה"  חוקיעל 

עדר הזדמנויות כלכליות, עוני יבחלקה הצפוני של המדינה על רקע שחיתות, ה צמחההקבוצה 

באיכות החיים  פערעל רקע ה תושביםכעס של ה לצדמהאוכלוסייה(,  72%-לכ באזור שמגיע) חמור

של מתקנים  ותתקיפ כללוהשנים  במשך ארגוןבין צפון המדינה לדרומה. פעילויות הטרור של ה

, זאת עםנה. ממשלתיים מקומיים, פעילות המוגבלת בעיקרה לחלקים הצפוניים של המדי

 הפעילות הן בהיבט הגיאוגרפי והן בהיבט אופי אירועי התקיפה.  הרחבתבתקופה האחרונה ניכרת 

 2012התקפות "בוקו חראם" במהלך שנת 

 

פשיטות של מספר רב של פעילי טרור על בתי ב מתאפיינותהתקיפות שמבצעים "בוקו חראם" 

המוני באמצעים פשוטים יחסית )רובים, הצתות,  הרגספר, מכללות או תחנות משטרה וביצוע 

רבה במאבק  להצלחה זוכה לאלהילחם בארגון, אך  כדי רביםסכינים(. ניגריה מקצה כל משאב 

 . ארגוןמקשה על המאבק בה ,באזורזה, בין היתר בשל צפיפות אוכלוסין נמוכה 

בעיקר  אמפני התקיפות. ההשקעה הי להתגונן במטרהמצעים רבים אמדינה הרוכשת  בנוסף

ביכולות מעקב אווירי, מערכות אבטחת גבולות, אמצעי מודיעין אחרים, פרישה של כוחות באזורי 

ן לגייס את הקהילה סיכון ואימון החיילים ללחימה נגד הארגון. היבט מעניין וייחודי הוא הניסיו

המקומית למאבק, בעקבותיו קמו ארגונים מקומיים המנסים להגן על האזרחים במקרי תקיפה. 

ארגונים מקומיים אלה זוכים להדרכה ואימון והם למעשה טבעת נוספת של הגנה, ואף יש עדויות 

 ם.כי הם ביצעו מעצרים בעצמם ולאחר מכן הסגירו את העצורים לכוחות הביטחון הרשמיי

 

 

http://www.worldpolicy.org/blog/2011/09/19/terrorism-nigeria-rise-boko-haram
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/08/26/nigerias_terrorism_problem


22 
 

 מאבק מול בוקו חראםהאירועי  מגמות במספר

 

 

 תחום הנפט ודלתת הניג'ר: דרישה משמעותית להשקעות בביטחון. 1.2
מיליארד דולר  3-8-בכ מוערכיםהנזקים מגניבת נפט בניגריה מתוך צינורות או מתקנים אחרים 

גניבה עצמה, ישנן השלכות נוספות לחוסר השליטה של המדינה על הנפט מה הנזקבשנה. מלבד 

איש בשנה( בשל פיצוצים בצינורות  1,000-בים )כעלויות אבטחה גבוהות, מקרי מוות ר מושלה, כ

ומאבק בין גורמים שונים לבין כוחות הביטחון, וזיהום משמעותי של מים וקרקע כאשר כמויות 

 נפט גדולות דולפות מהצנרת.

מיליארד  37.2-, מוערכות ב2011ניגריה היא מדינה עתירת נפט ועתודות הנפט שלה, נכון לינואר 

עיקרן באזור דלתת נהר הניג'ר. עתודות אדירות אלה מאפשרות לניגריה לייצר חביות, המרוכזות ב

נפט למשך שנים רבות. הנפט שמופק במדינה נחשב לבעל איכות גבוהה בשל היותו נקי מעופרת. 

 בארגון אופ"קניגריה נחשבת ליצרנית "הנפט המתוק" הגדולה ביותר בין במדינות החברות 

ממוצרי הדלק שהיא  70%-וליצואנית הנפט הגדולה באפריקה. למרות זאת, המדינה מייבאת כ

 צורכת בגלל יכולות זיקוק מוגבלות. 

השבטים כש', 90-שנות ה מאזחוסר שקט מאזור הדלתה מגוון מבחינה אתנית. האזור סובל 

והתקוממו כנגדם, כשהם תובעים את חלקם  המקומיים חשו מנוצלים בידי תאגידי הנפט הזרים

 ברווחים המופקים מעתודות הנפט בהם מדינתם התברכה.

 אזורי הנפט בדלתת הניג'ר

 
 

http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Africa/0913pr_nigeriaoil.pdf
http://www.opec.org/opec_web/en/
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 ארגונים המעורבים במניעת גניבת הנפט בניגריה:

פטרול באזורים המועדים ותשאול  חיל הים הניגרי
 וחיפוש בספניות חשודות

 מודיעין וסיורים באזורים מועדיםאיסוף  (JTFכוח משימה מיוחד )

הרשות הימית וביטחון הניגרית 

(NIMASA) 

מתן רישיונות לאנשים וכלים לשיט. 
 מבצעים גם מעקב ממוכן ובעזרת ספינות

Nigeria Security & Civil defense 

force 

אחראים על הטיפול בצינורות הנפט, מעצר 
 חשודים והבאתם למשפט

 וקרת ותובעת תיקים הנוגעים לגניבת נפטח הועדה לפשעים כלכליים

גופים קטנים נוספים כגון הרשות לנתיבי 
מים פנים יבשתיים, יועצים מיוחדים לנשיא 

 והמשטרה

 

 

 טרור בדלתת הניג'ר -גורמים מערערים בסקטור הנפט  .1.2.1

סקטור הנפט סובל מקשיים כתוצאה מאלימות המאפיינת את המדינה בכללותה. החל מדצמבר 

של תקיפת אנשי צוות וצינורות נפט, חטיפות והשתלטויות צבאיות על מתקני  תופעהבולטת  2005

 The Movement forתוקפת את תשתית הנפט הינה העיקרית ש הקבוצהנפט באזור הדלתא. 

the Emancipation of the Niger Delta תנועה זו פועלת על מנת להביא לחלוקה חדשה של .

 הרווחים המופקים מתעשיית הנפט ומעוניינת לחזק את שליטתה בסקטור זה.

 בדלתת הניג'ר לפי סוג קונפליקט מספר אירועי

 
 

 פרויקטי נפט מתוכננים בניגריה. 1.2.2

בשל האיום על מתקני הגז והנפט, כל הקמה של מתקן גז או נפט, בים או ביבשה מהווה הזדמנות 

יים לפיתוח שדות נפט וגז בניגריה. על להשקעה גם במערכות הגנה. להלן מספר פרויקטים עתיד

http://articles.janes.com/articles/Janes-Intelligence-Review-2009/Black-gold-trade--Oil-theft-increases-in-Nigeria.html
http://articles.janes.com/articles/Janes-World-Insurgency-and-Terrorism/Movement-for-the-Emancipation-of-the-Niger-Delta-MEND-Nigeria.html
http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2013/04/ACLED-Country-Report_Nigeria_April-2013.pdf
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 דו"ח של משרד התשתיות והתחבורה האוסטרליאף שכרגע טרם דובר על הסדרי האבטחה בהם, 

 4%-2%על אבטחת קידוחי נפט מעיד כי עלות הסדרי האבטחה של קידוחי נפט ימיים מהווים 

 .מההוצאה הכללית 40%-ואף ל 20%-15%-הוצאה הכללית, ובאזורים מסוכנים יכולים להגיע למ

 מהווים הזדמנות עסקית לחברות העוסקות בתחום האבטחה.  הפרויקטים אלכיוון שכך,  

 התחלה )מוערכת( חברה מבצעת סקטור שם הפרויקט

Agbami Deepwater Chevron 2011-2014 

Ebok (phase 2) Offshore Afren 2012 

Gbaran Ubie Onshore Shell 2012+ 

Ehra North (phase 2) Deepwater ExxonMobil 2013+ 

Oberan Deepwater Eni (Agip( 2013+ 

Ofon (phase 2) Offshore Total 2014 

Aje Deepwater Yinka 

Folawyo 

Petroleum 

2014 

Bonga North, 

Northwest 

Deepwater Shell 2014+ 

Bonga SW and Aparo Deepwater Shell 2014+ 

Egina Deepwater Total 2014+ 

Bosi Deepwater ExxonMobil 2015 

Nsiko Deepwater Chevron 2015+ 

Uge Deepwater ExxonMobil 2016 

Nkarika Offshore Total 2019 

Etan/Zabazaba Deepwater Eni (Agip( n/a 

http://www.infrastructure.gov.au/transport/security/oits/files/Offshore_Oil_and_Gas_Resources_Sector_Security_Inquiry.pdf


25 
 

Okan Offshore Chevron n/a 

 

 

 ארגוני טרור נוספים הפועלים בדלתת הניג'ר:

 Niger Delta People’s Volunteer Force (NDPVF)  

 ‘Federated Niger Delta Ijaw Communities (FNDIC)  

 ‘O’odua People’s Congress (OPC)  

 ‘Onitsha Traders Association (OTA)  

 ‘Niger Delta Volunteer Force (NDVF)  

 ‘Egbesu Boys of Africa (EBA)  

 ‘Hisbah Groups  

 ‘Bakassi Boys 
 

 איום הפיראטים ואבטחת החופים .1.3

כלכלית, שכן  אהבעיה הי פיראטים. עיקרמצד איום ה אאחת הבעיות המעיקות על ניגריה הו

הענפה של ספינות צי סוחר המביאות ומוציאות התקפות הפיראטים פוגעות באופן חמור בפעילות 

דים שוד פיראטיםבמהלך התקפות ה, והנמל בלאגוס בפרט. בכלל סחורה מנמלי ניגריה השונים

ר כופר גבוה. חמושים עולים על ספינות ובוזזים את הספינות או משחררים את הספינה רק בעבו

 מדובר בפגיעה בכלכלה הניגרית וכן כלכלת המדינות האחרות הנמצאות במפרץ גינאה.

 2013התקפות פיראטים במפרץ גינאה בשנת 

 

משקיעה ניגריה בחיזוק חיל הים והשיטור הימי, ואף התקפות הפיראטים על מנת להתמודד עם 

בתופעה. כחלק מההשקעה באבטחת אבק יהוקם גוף שיטור ימי חדש שחלק מתפקידו הוא לה

התעבורה הימית, המדינה משקיעה בחיזוק האבטחה של הנמלים, בדגש על יכולות המכ"מ 

שלהם. בשנים הקרובות ניגריה אמורה להקים כמה נמלים חדשים והם יצוידו במערכות אבטחה 

 לחם בתופעה.ישיסייעו לגופים השונים לה
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סוחר השונות מצטיידות באמצעים שונים להגנה מפני מלבד הפעילות של המדינה, אוניות הצי ה

התקפות פיראטים, החל במערכות איתור, דרך ערכות נשק קלות ואנשי אבטחה ועוד. כל עוד 

האיום ימשיך להיות נפוץ, אוניות צי סוחר הפועלות במפרץ גינאה יהיו חייבות להגביר את 

 ההשקעה במיגון ואבטחה ימית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 הזדמנות בתחום מערכות האבטחה -נמלים חדשים הקמת . 1.3.1

APM Terminals  על כוונתה להקים נמל ענק ואזור סחר  2012ההולנדית הכריזה בנובמבר

אפריקה. בשבמדינת לאגוס שבניגריה. הנמל מתוכנן להיות מהגדולים  Badagryחופשי באזור 

 בור תעשיית הגז והנפט. קמ"ר( ויכלול גם שטחים ע 10הקטאר ) 1,000הנמל ישתרע על פני 

. על אף שבהודעה לעיתונות של החברה לא נמסר 2016-השלב הראשון של הנמל אמור להיחנך ב

מידע אודות מערכות האבטחה המתוכננות, הנמל ידרוש אמצעי אבטחה מאסיביים לאור איומי 

נות את הטרור הכבדים בפניהם עומדת ניגריה, ומול איומי הפיראטים שמגבירים בשנים האחרו

 . במערב אפריקהפעילותם 

האמריקני להכליל את נמלי ניגריה ברשימת הנמלים הבלתי  DHS-זאת ועוד, במרץ השנה איים ה

הצביע על ליקויי  DHS-מאובטחים בעקבות הגידול באיומי הפיראטים על כלי השיט במדינה. ה

אבטחה בנמלים במדינה, ומשלחת מטעם משמר החופים האמריקאי שביקרה בניגריה מסרה כי 

  .לא היו סידורי אבטחה נאותיםבאף אחד מהנמלים בהם ביקרה 

 Badagry-הפרויקט המתוכנן ב

 

http://www.guardian.co.uk/world/2012/oct/19/piracy-west-africa
http://www.hellenicshippingnews.com/News.aspx?ElementId=3bb738f2-c67d-4157-b75e-38f7be14248c
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(, מקיימת NIWAהממשלה הניגרית, באמצעות רשות הנתיבים הימיים הפנימיים ): Barauנמל 

שבצפון ניגריה. במסגרת  Barau-לבניית נמל ב 2013פרוייקט שאמור היה להימשך עד דצמבר 

 .  תחנת אבטחההפרוייקט תיבנה גם 

 

 

, שוקלת להשקיע China Wuyiהוכרז כי חברה סינית נוספת,  2013באוגוסט : Boankraנמל 

למצב פעיל, והפרויקט אמור היה לצאת  Boankra-מיליון דולר להביא את הנמל הפנימי ב 350

)לא אותר מידע חדש אודות התחלת הפרויקט(. לא נמסרו פרטים על הסדרי  2013לפועל בסוף 

 האבטחה המתוכננים.

 צפויה, אשר בנייתו Lekki-האחד ב –כמו כן, ניגריה פועלת להקמת שני נמלי מים עמוקים 

גם כן, אך לא ברור האם  2015-להסתיים ב אמורהשבנייתו  Ibaka-, והשני ב2015-להסתיים ב

 אכן כך יקרה. 

 חיזוק אבטחת הנמלים. 1.3.2

הצבת סירות שיפור יכולות אבטחת הנמלים שלה באמצעות להשקיע בניגריה החלה לאחרונה 

פורסם כי שר התחבורה הניגרי הצהיר כי סוכנות הבטיחות והמנהלת הימית  2012. במאי פטרול

שוקדת  Nigerian Maritime Administration and Safety Agency (NIMASA) -הניגרית

תטפל בכל האספקטים של האבטחה הימית, ותתבצע לנמלים בניגריה, ש תוכנית אבטחהעל 

   (. לא נמסרו פרטים נוספים אודות התוכנית.PPPפרטית )-במסגרת שותפות ציבורית

אל המדינה. אחת ממשימות  2012ידוע כי משלחת של הצי האמריקאי הגיעה במהלך אוגוסט 

 .אבטחת נמליםהמשלחת היתה לאמן את הצי הניגרי ב

 טרור בדלתת הניג'ר. 1.4

העיקריים לחוסר היציבות הפנימי בניגריה ואירועי האלימות הינם תסיסה על רקע  המוקדיםשני 

אתני והאלימות על רקע נושא הנפט. בהיבט התסיסה האתנית, כבר בשנותיה הראשונות של 

ניגריה כמדינה עצמאית, מעשי אלימות על רקע עדתי או דתי היו שכיחים למדי, בעיקר כפועל 

 ברה ועל רקע עוני ואיכות חיים ירודה. יוצא של מתחים פנימיים בח

שם הנוצרים  -בצפון המדינה, הקבוצות האסלאמית הבריחו תושבים נוצרים רבים, ובדרום 

האוכלוסייה המוסלמית נתונה להפליה נרחבת על רקע דתי.  –מהווים את הקבוצה השלטת 

"י מקורות מחקרים הראו בעבר כי פעילות של הקבוצות המוסלמיות בצפון אף נתמכות ע

חיצוניים, ככל הנראה לוב, ערב הסעודית וסודאן. בהיבט האלימות על רקע סוגית הנפט, כפי 

בנוף הניגרי ובאזור דלתת הניגר בפרט האלימות על רקע  ולטתבשצוין לעיל, בשנים האחרונות 

 תביעות של קבוצות באוכלוסייה לחלוקה מחודשת של רווחי הנפט. 

האירועים מתאפיינים בתקיפת אנשי צוות וצינורות נפט, חטיפות, השתלטויות על מתקנים 

 MEND  (Theוגניבות נפט מהצינורות. הקבוצה העיקרית שפעילה בהיבט זה הינה קבוצת 

Movement for the Emancipation of the Niger Delta מאז הקמתה של קבוצה זאת .)

העיקרי אל מול קבוצות נוספות  ייחודה , מטרותיה התפתחו באופן הדרגתי, אך2005בשנת 

http://www.businessdayonline.com/NG/index.php/news/latest/46253-barau-port-nears-completion-ready-in-2013
http://www.lekkiport.com/
http://www.thisdaylive.com/articles/ibaka-deep-sea-port-to-cost-2bn/132107/
http://nationaldailyngr.com/maritime/plan-to-curb-piracy-in-waterways-receives-boost
http://nationaldailyngr.com/maritime/plan-to-curb-piracy-in-waterways-receives-boost
http://nationaldailyngr.com/maritime/plan-to-curb-piracy-in-waterways-receives-boost
http://sundaytrust.com.ng/index.php?option=com_content&view=article&id=10143:n16bn-maritime-security-deal-raises-questions&catid=28:business-news&Itemid=29
http://www.vanguardngr.com/2012/08/us-to-train-nigerian-navy-on-ports-security/
http://www.mongabay.com/reference/new_profiles/344.html
http://articles.janes.com/articles/Janes-Intelligence-Review-2009/Black-gold-trade--Oil-theft-increases-in-Nigeria.html
http://www.stratfor.com/needtoknow/STRATFOR%20Special%20Series-%20Niger%20Delta%20Politics%20and%20Militancy.pdf
http://articles.janes.com/articles/Janes-World-Insurgency-and-Terrorism/Movement-for-the-Emancipation-of-the-Niger-Delta-MEND-Nigeria.html
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וכמייצג של  הקבוצה שמה עצמה כמגן –הפועלות באופן דומה באזור הדלתא נותרו בעינן 

האוכלוסייה המקומית בכללותה כנגד השחיתות הממשלתית בחברות הנפט במטרה להביא 

לחלוקה מחודשת של הרווחים. זאת בניגוד לשאר הקבוצות שפועלות באופן פרטני יותר ומעורבות 

 אף הן בשחיתות הפוליטית ובעסקים באזור ומייצגות כל קבוצה את מטרותיה היא.

 

 חוזות הליבהמ -דלתת הניג'ר 

 
כאזור המגוון מאוד מבחינה אתנית ומרכזי בהיבטי ייצור הנפט, דלתת הניגר הינה אזור בעל 

 פוטנציאל נפיצות גבוה המתאפיין בחוסר שקט ובתסיסה על בסיס קבוע.

 חטיפת אנשי עסקים. 1.5
מדינות רבות באפריקה כולה ובמערב אפריקה בפרט. נפוצה מאוד בל נהפכהחטיפת אנשי עסקים 

מנהלות החברות העסקיות עצמן, ולאו דווקא המדינות שבתחומן עיקר המאבק בתופעה את 

 למטרות כופר, ולכן רוב האירועים מסתיימיםנעשית פת אנשי העסקים מתבצעות החטיפות. חטי

טה להתערב ומבצעת פעולה לאחר תשלום הכופר הנדרש. מדי פעם המדינה מחליללא נפגעים 

 צבאית שתוצאותיה לרוב שליליות.

טכנולוגיים לאבטחת מתקנים העים היא בתחום האמצ עבור חברות זרותעיקריות ת היוההזדמנו

ה סביב ניהול המשא ומתן יכמו כן התפתחה תעשי .רכב, כמו גם שירותי אבטחת אישיםכלי ו

 חברות אבטחה זרות ומקומיות. פעילות שבה מעורבות לרוב ,החזרת החטופיםלצורך 

מקרי חטיפה בהתאמה. לטענת מומחים המספרים גבוהים  500-ו 475דווחו  2012-ו 2011 יםבשנ

 דרישות הכופר בהתחדברי מומחים בתחום, יותר, שכן לפחות חצי מהחטיפות לא מדווחות. ל

של עשרות  בטווחבמקרים רבים תשלום הכופר מסתכם יכולות להגיע למאות אלפי דולרים, אך 

 לא נאכף. האיסורחוקי בניגריה, אך בשל היקף התופעה  ינואלפי דולרים בודדים. תשלום כופר א

-ל 2007מיליון דולר בין  400 הוציאההפועלת רבות בניגריה, החברה  ,Shellשפירסמה לפי נתונים 

איש במדינה. מספרים  1,200כוח הגנה של מעסיקה אף חברה ה. במדינהלצורכי אבטחה  2009

http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21586355-kidnapping-nigeria-out-hand-holy-mess
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/9486599/Shell-paying-tens-of-millions-to-Nigerian-security-forces.html
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בסקטור הגז והנפט על  הפעילות חברות בינלאומיותהנדרשת מאלה מעידים על ההשקעה 

 תשלום משכורות.באמצעי אבטחה, ולא רק מושקע ב תקציבהאבטחה. חלק גדול מ

 

 אבטחה עירונית -פשיעה ואלימות . 1.6
 אזרחיםל המדינה אלימה ביותר, ואלימות זו מתבטאת גם ברמת הביטחון האישי ש אניגריה הי

המדינה לא ניגריה.  כבישיב תאונות הדרכים הרבות המתרחשותבגם אלימות ניכרת הברחובות. 

, אך הנושא עולה מדי פעם ומתבצעים כמה פרויקטים, המשאבים רבים לפתרון בעיות אלמקצה 

לחם בתופעות אלה. השיטה המרכזית יבעיקר בערים המרכזיות לאגוס ואבוג'ה, שמטרתם לה

 הינה הצבת כוחות גדולים יותר של שיטור, אך גם לאמצעים טכנולוגיים יש מקום.

לנתח ניגריה , מתוכו אחראית מיליון דולר 200-בכ נאמדוק מצלמות האבטחה בכל אפריקה ש

מופנה לאבטחה הסכום ולרים בשנה. נתח קטן מאוד ממיליוני דמשמעותי של כמה עשרות 

פרויקטים של אבטחת ערים, בדגש על פרישת יישום רעיונות ל ועירונית. בשנים האחרונות על

. בעיר לאגוס הותקנו מצלמות, אך בשלב זה הפרויקטים עדיין רחוקים עירוניות מצלמות

 ם לבקרת תנועה.מהתכנונים הראשוניים של בניית "עיר חכמה", ובעיקר נוגעי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://platformlondon.org/wp-content/uploads/2012/08/Dirty-work-Shell%E2%80%99s-security-spending-in-Nigeria-and-beyond-Platform-August-2012.pdf
http://www.snewsonline.com/notizie/markets/potential_in_african_video_surveillance_market_as_market_size_surpasses_200_million-1765
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 תמונות מתוך מערכות הבקרה של העיר לאגוס

 

 HLS-ל הנוגעים הביטחון ארגוני .2

, והצבא במדינה צבא על חילותיו השונים לבין גופים אחריםהטשטוש בין פעולות קיים בניגריה 

משטרה מלאת מרכזי ברבים מהתחומים הנוגעים לביטחון לאומי. במקביל לצבא, ממלא תפקיד מ

. מלבד הגופים הקונבנציונאליים ישנם כמה גופי מודיעין תטחונייתפקיד משמעותי בפעילות הב

 מסכל וביטחון פנים שפועלים בתחומים של ביטחון לאומי:

סוכנות המודיעין הפנימית  SSS (Security ServiceState :)-ה -שירות הביטחון הניגרי 

התמודדות עם איומים פנימיים לצורך העיקרית של המדינה. השירות אחראי לאיסוף מודיעין 

 והגנה על בכירי ממשל וראשי המחוזות. 

גוף ממשלתי האחראי לאיסוף (: National Intelligence Agencyהסוכנות למודיעין לאומי )

 ות מודיעין מסכל.מודיעין זר ולמשימ

אחראית על איסוף מודיעין  (:Defence Intelligence Agencyטחוני )יהסוכנות למודיעין ב

 Defenceשבועות בבית הספר למודיעין ביטחוני ) 12צבאי. אנשי הסוכנות עוברים הכשרה בת 

Intelligence School).  זה,  וקצו עבור גוףהמיליון  52.93$-כ 2011הצעת התקציב לשנת לפי

 כחלק ממגמת הסייבר העולמית.ל הנראה מיליון עבור ציוד לאבטחת מידע, ככ 1.08$-מתוכם כ

 

 

 

 

 

http://www.globalsecurity.org/intell/world/nigeria/sss.htm
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 ניגריה -של גופי הביטחון  היררכימבנה 

 

 

 הניגרי הביטחון תקציב .3

של התקציב מועבר לגופים חלק הארי מיליארד.  2.25$על  2012-תקציב הביטחון של ניגריה עמד ב

קטן מהתקציב. רוב  נתחהצבא, חיל האוויר וחיל הים. כוחות ביטחון אחרים זוכים ל מוכ

מיועד לרכש , וחלק מזערי מתוכו התקציב של גופי ביטחון הפנים בניגריה מועבר כמשכורות

העומד , 2012לשנת  Security & Civil Defense Corps-התקציב החלוקה של . להלן מערכות

 מיליון: 340$על 

http://thinksecurityafrica.org/wordpress/wp-content/uploads/A-National-Security-Strategy-for-the-Federal-Republic-of-Nigeria.pdf
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פרטי הרכש המרכזיים להלן רשימת הועברו לרכש.  (מיליון 7$) 2%רק  ,מתוך התקציב הכולל

 מיליון.$ 1-, שלאחר קיזוז של הוצאות על דלק ומבנים, מסתכם בכ2012שנת ל שמתוך התקציב 

 Security & Civil Defense  -דוגמאות לסעיפי תקציב )אלפי דולרים( 

 

 

 

 

 משטרה  -וני דולרים( ידוגמאות לסעיפי תקציב )מיל

   

    

Personnel

Overhead

Capital

$334.24 

$285.84 

$247.82 

$211.62 

$151.93 
$121.54 

$104.17 $94.07 

Arms and 

ammunitions

Operational 

equipment (Anti-
riot shield, Anti-

riot masks, 
foreign refelctive 

jackets and life 
jacket)

Disaster 

management 
equipment 

(mobile baggae 
scanner)

Anti vandal 

equipment 
(Surveillance 

radar van, 
Vigiscan 

surveillance 
devices)

Indoor shooting 

range with in-
built armoury

ID card machines 

and accessories

Anti-terrorism 

equipment 
(Tramingo T22 

portable tracker)

comms 

equipment

http://www.budgetoffice.gov.ng/2013-budget_details/5.%20Summary_Police%20Formations.pdf
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 בניגריה מרכזיות הזדמנויות .4
 הקמת מערכת לניטור חופים. 4.1

 הוקמוחיזוק ההתרעה מפני איומים מהים. בשנים האחרונות דורשת אבטחת החופים בניגריה 

שתוכננו עד להקפאת הפרויקט, וכן  11כיסוי החוף, מתוך תחנות מכ"ם ל 5לאורך חופי ניגריה 

 י חבר ואויב. מכ"ם, מצלמות אבטחה ואמצעים לזיהו בהםלאורך החוף מתקנים לניטור  הוצבו

 הקמת פיקוד ימי במשטרת ניגריה. 4.2
הימית במשטרה,  המחלקההמשטרה הניגרית "פיקוד ימי", המשלב בתוכו את  ייסדה 2013במרץ 

אכיפת חוק ולוחמה בפשיעה בנמלים, במעגנים ובמים הטריטוריאליים של ניגריה, האחראית על 

את הפיקוד על הכוח המשטרתי ברשות הנמלים ואת הפיקוד על כוחות המשטרה האחראים על 

 עודי עבור הפיקוד. אבטחת נהרות וגופי מים בתוך המדינה. ייתכן כי התפתחות זו תוביל לרכש יי

 חיזוק אבטחת הגבולות. 4.3
גבול, בניסיון הלהקים "חומות" לאורך ה ממשלה בכוונתבאחרונה דווח בתקשורת הניגרית כי 

התוכנית היא בכיר לשעבר בכוחות הביטחון לדברי לעצור את שטף הפליטים הזורמים למדינה. 

 הדגיש את הצורך לצייד את כוחות אבטחת הגבולות כראוי. אותו בכיר , אך גם "בלתי סבירה"

 דוגמאות לפרויקטים גדולים והזדמנויות בניגריה. 4.4
 :בניגריה וגמאות מרכזיות עבור פרויקטים קיימים ומתוכנניםלהלן ד

$2.77 
$2.58 

$1.80 $1.70 
$1.52 

$1.34 

$0.95 
$0.64 

$0.43 $0.33 $0.31 

$ -

$ 0.5 

$ 1.0 

$ 1.5 

$ 2.0 

$ 2.5 

$ 3.0 

M
ill

io
n

s

http://beegeagle.wordpress.com/2013/01/27/nigerian-navy-to-take-over-assets-of-picomss-five-radar-stations-of-the-integrated-coastal-maritime-radar-surveiilance-system-comarass-to-be-formally-taken-over/
http://beegeagle.wordpress.com/2011/09/28/nigerias-picomss-us-africom-collaborate-on-coastal-radar-and-monitoring-system/
http://beegeagle.wordpress.com/2011/09/28/nigerias-picomss-us-africom-collaborate-on-coastal-radar-and-monitoring-system/
http://www.dailytimes.com.ng/article/police-creates-new-maritime-command
http://www.npf.gov.ng/formation-list/marine-police/
http://www.punchng.com/news/plan-to-erect-walls-on-borders-unreasonable/
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  רכישת מטוסים עם מערכות מודיעין לבקרת גבולות טובה יותר הנוגעות לאיום בצפון

 מקורהמדינה / ראה 

 לות בצפון המדינה. עלות מוערכת אמצעים טכנולוגיים דרושים לניטור ואבטחת גבו

 מקורמיליון דולר שיגיעו ככל הנראה מתקציב אמריקאי / ראה  244עומדת על 

  הצהרה על ידי  -צינורות הנפט בחינת אמצעים אלקטרוניים לשפר את הניטור של פעילות

 מקורהנשיא אודות חשיבות הנושא / ראה 

  מקורמצלמות אבטחה ברחבי המדינה בכבישים מהירים / ראה  10,000כוונה להתקין  

  חיל הים מתקין מתקנים בים הכוללים מצלמות אבטחה כדי להלחם בפיראטים / ראה

 מקור

  חדשים במדינה. מדובר בחמישה טרמינלי נוסעים  טרמינלים 11ניגריה מתכננת לבנות

ושישה טרמינלי מטען  Lagos, Kano, Abuja, Port Harcourt and Enuguבערים  

 .Lagos, Abuja, Port Harcourt, Enugu, Kano and Asabaבערים 

 

 

 

 

 

 

 בניגריה וגז נפט חברות .5
 חברות זרות. 5.1

Multi-National Companies 

ADDAX PETROLEUM DEVELOPMENT (NIGERIA)   

ADDAX PETROLEUM EXPLORATION (NIGERIA)   

AGIP ENERGY & NATURAL RESOURCES (NIGERIA) 

BRASS EXPLORATION     

CHEVRON NIGERIA     

CONOCO ENERGY NIGERIA    

CONOCO PETROLEUM NIGERIA    

ELF PETROLEUM NIGERIA (EPNL)   

ESSO EXPLORATION & PRODUCTION (NIGERIA) (EEPNL) 

HARDY OIL NIGERIA    

MOBIL PRODUCING NIGERIA    

NEXEN PETROLEUM NIGERIA    

NIGERIAN AGIP EXPLORATION (NAE)   

NIGERIAN AGIP OIL (NAOC)   

PETROLEO BRASILEIRO NIGERIA    

http://news2.onlinenigeria.com/news/general/332813-fg-plans-surveillance-planes-scanners-for-borders.html
http://en.starafrica.com/news/nigeria-needs-244m-to-install-border-surveillance-gadgets.html
http://www.premiumtimesng.com/news/147368-nigeria-combat-oil-theft-electronic-pipeline-surveillance.html
http://www.richardafolabi.com/blog/10-reasons-video-surveillance-cameras-nigerian-highways-big-joke.html
http://www.reuters.com/article/2013/12/20/us-nigeria-piracy-idUSBRE9BJ0KN20131220
http://www.reuters.com/article/2013/12/20/us-nigeria-piracy-idUSBRE9BJ0KN20131220
http://www.channelstv.com/home/2012/09/06/fg-approves-n106-for-construction-of-11-more-airports/
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PHILLIPS OIL COMPANY (NIGERIA)   

SHELL NIGERIA EXPLORATION & PRODUCTION (SNEPCO) 

SHELL PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY OF NIGERIA 

STAR DEEP WATER PETROLEUM   

STATOIL NIGERIA     

SYNTROLEUM NIGERIA     

TEXACO NIGERIA OUTER SHELF   

TEXACO OVERSEAS (NIGERIA) PETROLEUM (TOPCON)  

TOTAL UPSTREAM NIGERIA    

 

 מקומיותחברות . 5.2

Local Companies 

AFREN ENERGY RESOURCES    

ALFRED JAMES PETROLEUM    

ALLIED ENERGY RESOURCES (NIGERIA)   

AMALGAMATED OIL     

AMNI INTERNATIONAL PETROLEUM DEVELOPMENT   

ATLAS ORANTO PETROLEUM OIL   

CAMAC NIGERIA     

CONOIL PRODUCING     

DUBRI OIL     

EQUATOR EXPLORATION NIGERIA    

EXPRESS PETROLEUM & GAS   

FAMFA OIL     

MIDLANTIC INTERNATIONAL     

MILLENIUM OIL & GAS COMPANY (MOGCL) 

MONI PULO     

NIGERIAN NATIONAL PETROLEUM CORPORATION (NNPC)  

NIGER DELTA PETROLEUM RESOURCES   

NIGERIAN PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY (NPDC)  

NOREAST PETROLEUM     

OILWORLD      

OPTIMUM PETROLEUM DEV.    

ORIENT PETROLEUM RESOURCES LIMITED   

ORIENTAL ENERGY RESOURCES    

PAN OCEAN OIL CORP. (NIGERIA)  
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SAHARA ENERGY FIELD    

SOLGAS PETROLEUM     

SOUTH ATLANTIC PETROLEUM (SAPETRO)   

SUMMIT OIL INTERNATIONAL    

SUNLINK PETROLEUM     

YINKA FOLAWIYO PETROLEUM    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רקע קניה:

 ך קמ"ר מים(, ואור 11,227קמ"ר )מתוכם   580,367 שטח של על תהמדינה משתרע

בנוסף לגבול ימי לחוף האוקיאנוס ת. זאת, מדינו 5מול  ק"מ 3,477גבולותיה מגיע לכדי 

 ק"מ. 536ההודי )ממזרח(, באורך 

  מדינות שכנות 5לקניה גבולות קרקעיים עם: 

; ק"מ 769 - ; טנזניהק"מ 232 - ק"מ; דרום סודן 682 - ק"מ; סומליה 861 - אתיופיה

 ק"מ. 933 - אוגנדה

  ה בהיקף פיגועי הטרור מצד הארגון, שהתבטאו יהורגשה בקניה עלי 2012-2013בשנים

 בניירובי. Westgateקניון ב 2013בפיגועי ירי רבים שהגדול מביניהם התרחש בספטמבר 

  לאור מהווה בעיה חמורה בקניה, במיוחד המסתיימת ברצח הקורבנות פשיעה קשה

 משיכהיכולותיה הנמוכות של המשטרה המקומית. כפועל יוצא מכך, קניה מהווה מוקד 

 אפריקה.לאומיות וחלקן ממוקדות בנלחברות אבטחה פרטיות, חלקן בי

  באחרונה החלה קניה לעשות שימוש באמצעי איסוף מודיעין ואבטחה מתקדמים על מנת

 חוקי בשטחה.-לטפל בתופעת הציד הבלתי

  בניירובי מערכות ניהול תנועה שאמורות היו לכלול גם  הותקנו 2013נכון לאוגוסט

 יה במעגל סגור, אך אלה טרם הותקנו. זמצלמות טלווי

http://www.scribd.com/doc/190795929/NYPD-Westgate-Report
http://fairreporters.net/investigative-headlines/concern-grows-in-kenya-about-mushrooming-mercenary-outfits/
http://www.trending.co.ke/nairobi_gets_digital_traffic_l-217868894.html
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  התקנת המצלמות תיעשה תוך שימוש בכספי מענק בסך כי  דווחבמסגרת זו לאחרונה

ידי סין לשם סיוע בלוחמה בטרור. הדבר עשוי להוביל על מיליון שהוענק לקניה  100$

 למתן עדיפות לחברות סיניות בתהליך.

  מוקצה לתחומי של קניה תקציב הביטחון מנתח משמעותיHLS .מתחילת  לפי הערכה

והוא מוקצה בעיקר לרכש אמצעי הגנת גבולות, תקציב נמצא במגמת צמיחה, ה ,2014

 ( לצד מסוקים וכלי רק"מ. UAVsכטב"מים )

 מיליארד  $5.5-בשנים קודמות למיליארד  $4.3-פי הערכות, התקציב צפוי לגדול מ-על

 . 2018בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכזיים ביטחון צורכי .1
 ביטחון פנים ואיום הטרור. 1.1

חוסר יציבות במדינות השכנות לקניה, ובראשן סומליה, משפיע על ביטחון הפנים במדינה. האיום 

שבאב שם לעצמו למטרה לפגוע -המרכזי מסתמן מכיוון ארגון הטרור האסלאמי הקיצוני אל

בסמלי שלטון ובאישים בקניה ויוצר איום טרור מתמשך בתוך המדינה. המאבק בפעילותו של 

 די קואליציה של מדינות אפריקניות הנהנית מסיוע פעיל של ארצות הברית. הארגון מונהג בי

ארגון לפעול הרחק מסומליה הינה מוגבלת, אך קניה גורמי מודיעין, יכולתו של ה הערכותפי -על

ואוגנדה נמצאות בסיכון גבוה יחסית לפעולות טרור מצידו )ביחס לאתיופיה ובורונדי(. האיום 

נפץ מאולתרים ורימוני יד נגד -המרכזי שהארגון מציב הינו פיגועים באמצעות נשק קל, מטעני

   ריכוזי אורחים, כמו קניונים, מסעדות ומלונות.

ה בהיקף יהורגשה בקניה עלי 2012-2013בשנים 

פיגועי הטרור מצד הארגון, שהתבטאו בפיגועי ירי 

 2013רבים שהגדול מביניהם התרחש בספטמבר 

בניירובי. בפיגוע זה נהרגו למעלה  Westgateקניון ב

איש ונפצעו עשרות, לאחר שטרוריסטים פתחו  60 -מ

 באש רובים ומקלעים בתוך קניון הומה אדם בעיר.
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באזור החוף, שם פועלת "המועצה הרפובליקנית  ממוקדאחד מאתגרי הביטחון המרכזיים בקניה 

של מומבאסה", תנועה בדלנית המעוניינת להיפרד משאר קניה. האוכלוסיה באיזור הינה 

 זהות נפרדת מזו של שאר אוכלוסיית קניה. עצמה כבעלת רואהמוסלמית ברובה, ו

יחד עם זאת, איזור החוף מהווה מוקד משיכה לתיירים, ובו נמצא הנמל הגדול ביותר בקניה 

 שהינו מוקד משיכה למהגרי עבודה מרחבי המדינה. 

 

 שבאב-אנשי ארגון אל

 

 

 

 

 

 

 חדשות סומלי אתרמקור: 

 פשיעה אלימה . 1.2
פשיעה קשה מהווה בעיה חמורה בקניה, במיוחד לאור יכולותיה הנמוכות של המשטרה 

יימת בחטיפה או רצח של הקורבנות היא בעיה חמורה במיוחד, המקומית. גניבת מכוניות שמסת

כי המשטרה הצליחה  2013כמו גם מעשי שוד וכיוס. מפקד המשטרה דיווח לקראת סיום שנת 

מקרי פשיעה(, אך  5,903בהשוואה לשנה הקודמת )ירידה של  8%-להפחית את שיעור הפשיעה ב

 נראה כי רמות הפשיעה עדיין גבוהות.

לאומיות וחלקן נלחברות אבטחה פרטיות, חלקן בי משיכהמכך, קניה מהווה מוקד  כפועל יוצא

עבר מהצבאות של מיוחדים לש-ממוקדות באפריקה. רוב החברות הוקמו בידי אנשי כוחות

, בריטניה ודרום אפריקה. חלק מהחברות מתמחות גם בתחומים כמו משא ומתן על ארה"ב

 תשלום כופר במקרה של חטיפה. 

ליצירת רגולציה על פעילות החברות הללו, על מנת  לפעולבחודשים האחרונים החלה הממשלה 

 לשפר את שיתוף הפעולה שלהן עם כוחות הביטחון. 

 ופיראטיםפשיעה ימית . 1.3
. במיוחד כזו הזולגת מחופי סומליה, םפיראטיפעילות ימית ומ מפשיעהקניה סובלת גם 

של תיירים מחופי קניה בתמורה לכופר. בשנים  חטיפהב הפיראטים כיום מתמקדים בעיקר

בעיה זו  ,, כאשר המדינה תתחיל להפיק נפט בכמות מסחרית ממאגרי הנפט שהתגלו בההבאות

, שהינו עני וקרוב טורקאנהקריטית יותר. תשתיות הנפט נמצאות בחלקן במחוז צפויה להיעשות 

 טחונית. ילגבול, ואף נחשב לאיזור לא יציב מבחינה ב

 תאבטחת גבולו. 1.4
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נוסף הקשור לביטחון הגבולות ומשפיע על ביטחון הפנים במדינה הינו היקף הברחת כלי  אתגר

 הנשק דרך גבולות המדינה.

להשתמש בכלי טיס בלתי מאוישים לשם  להתחיל הודיעה משטרת קניה כי בכוונתה 2013ביוני 

אבטחת גבולות, בדגש על מניעת הברחות נשק. תחום המערכות הבלתי מאוישות נעשה רלוונטי 

לאחרונה של מוצבי גבול לאורך הגבול עם סומליה בעקבות ירי חוזר ונשנה  סגירתםאף יותר לאור 

 עליהם. 

 

 ציד בלתי חוקי. 1.3
י איסוף מודיעין ואבטחה מתקדמים על מנת לטפל באחרונה החלה קניה לעשות שימוש באמצע

מצלמות אבטחה בפארק הלאומי  הותקנוחוקי בשטחה. במסגרת זו, -בתופעת הציד הבלתי

 אפשרילמעקב אחרי חיות הבר ושימוש  IBMחיזוי סטטיסטי של  במערכתטסאבו, נעשה שימוש 

 בכטב"מים. 

 

 קניה של הביטחון ארגוני .2
 משטרת קניה. 2.1

צד מספר כפופה למשרד הפנים, והיא כוללת יחידות לזיהוי פלילי, חקירות וסייבר, ל המשטרה

 חודית לקניה:ייחידות מיוחדות המשמשות ללחימה בפשע מאורגן ובפשיעה י

 ( יחידת השירות הכלליGSUיחידה צבאית :)- למחצה המורכבת משוטרים מאומנים

ומיוצאי הכוחות המיוחדים. היחידה עושה שימוש במטוסים מדגם צסנה ומסוקי תובלה 

 והיא משמשת בעיקר למשימות הקשורות לביטחון פנים ויציבות פנימית.  ,Bellשל 

 המחלקה לחקירות פליליות כוללת בין היתר את היחידות הבאות: 

הבריטית  Flying Squad-יחידה למניעת מעשי שוד חמושים: מבוססת על ה -

ועושה שימוש באיסוף מודיעין יומינטי והפעלת סוכנים על מעשי שוד צפויים 

 ה חמושה אחרת.ופשיע

 יחידה למניעת הונאות כלכליות -

והכלה של פשיעה  לתגובהיחידה למניעת פשעים מיוחדים: היחידה היא יחידה  -

יעה או חקירה שלה. למשל, היא נפרשה באזורים בהם דווח על קיימת, ולא מנ

מאפיונרים  ללכידתפשיעה על מנת לצמצם את היקפה, ובמקרה אחר פעלה 

כמו כן, היא משמשת למעקב אחר התנועה הבדלנית  שניסו להמלט מהמדינה.

 באזור החוף

 יחידה ללוחמה בטרור -

בכבדות,  חמושיםיחידת עלית מסווגת, שאנשיה  – Kanga Squadכוח קנגה:  -

 ומשמשת ללחימה בפושעים חמושים ומסוכנים )ככל הנראה מקבילה לימ"מ(

 יחידת סייבר -

 יחידה לניתוח בליסטי -

 יחידה למלחמה בסמים -

http://www.poa-iss.org/CASAUpload/Members/Documents/13@Case%20Study%20of%20East%20Africa.pdf
http://www.poa-iss.org/CASAUpload/Members/Documents/13@Case%20Study%20of%20East%20Africa.pdf
http://sabahionline.com/en_GB/articles/hoa/articles/features/2013/06/17/feature-01
http://www.nation.co.ke/news/Security-beefed-up-at-oil-search-sites/-/1056/2051124/-/vkms4oz/-/index.html
http://www.humanipo.com/news/4798/kws-installs-cctv-cameras-at-tsavo-to-curb-poaching/
http://www.prnewswire.com/news-releases/ibm-predictive-analytics-software-helps-marwell-wildlife-analyse-data-to-improve-conservation-measures-for-grevys-zebra-102959119.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-05-15/future-of-drones-aerial-assassins-or-helpful-hovercrafts-.html
http://www.studentpulse.com/articles/278/crime-and-development-in-kenya-emerging-trends-and-the-transnational-implications-of-political-economic-and-social-instability
http://www.studentpulse.com/articles/278/crime-and-development-in-kenya-emerging-trends-and-the-transnational-implications-of-political-economic-and-social-instability
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/Police_and_Crime_Prevention_in_Africa_ANG.pdf
http://www.demotix.com/news/364139/suspected-gangsters-shot-dead-police-nairobi-kenya#media-364124
http://www.article19.org/resources.php/resource/2836/en/isn%E2%80%99t-it-time-for-kenya-to-turn-over-a-new-page-on-impunity
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 יחידת חבלנים -

 יחידת זיהוי פלילי -

 הזרוע האווירית של משטרת קניה -

 משטרת מסילות הרכבת -

 יחידת הכלבנים -

 המשטרה לענייני תיירים -

 היחידה לאבטחת שדות תעופה -

 היחידה לאבטחה ימית -

 היחידה הדיפלומטית: לאבטחת משלחות זרות -

 יחידת מודיעין: יחידת איסוף מודיעין פלילי -

 מרעה-היחידה למניעת גניבת חיות -

מיליון דולר  46מיליון דולר, מתוכם  784על  עומד 2013-2014תקציב המשטרה לשנת התקציב 

 יוקצו לרכש ציוד חדש. 

, מכרז להקמת מעבדת זיהוי פלילי מודרנית עבור משטרת קניה. המכרז פורסם 2013בספטמבר 

סגר בסוף אוקטובר. כמו כן, התעורר הצורך בשדרוג יכולות ילה אמור $ מיליון, היה67בהיקף של 

 זמן קצר לאחר שנרכשו.  2012בשנת  התפרקוסירות השיטור הימי של קניה, לאחר שמספר 

 סטרטיביתהמשטרה האדמיני. 2.2
כוח משטרתי הכפוף למשרד לניהול מקומי וביטחון פנים, אשר כיום הינו חלק ממשרד הנשיא. 

 יחידות עיקריות:  3-משטרה זו מורכבת מ

 יחידה לפרישה מהירה: יחידה לתגובה מהירה על מצבי חירום 

  יחידה לפטרול בגבולות הכפריים: כוח אבטחת גבולות המתמקד באזורים כפריים ודלילי

 אוכלוסין

 יחידה לאבטחת מתקני ממשלה 

כוח קטן יותר בתוך המשטרה  -בנוסף להן, פועלת במסגרת הארגון יחידה לפיזור מהומות 

 האדמיניסטרטיבית, המתמחה בפיזור הפגנות.

 שירות המודיעין הלאומי. 2.3
נה. שירות המודיעין הלאומי של קניה מהווה את סוכנות המודיעין הפנימי והחיצוני של המדי

 השירות מורכב מהחטיבות הבאות:

 חטיבת מודיעין פנים 

 חטיבת מודיעין חוץ 

 חטיבת מחקר והפצה 

 ( חטיבת אופרציהOperations Division) 

 האקדמיה הלאומית למודיעין 

  מחלקת סייבר 

http://sabahionline.com/en_GB/articles/hoa/articles/newsbriefs/2013/06/14/newsbrief-06
http://www.forensicmag.com/news/2013/10/kenya-looks-modernize-criminal-investigations-new-forensics-laboratory#.UoM2n_kvmBQ
http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=28801:kenyan-orders-probe-into-breakdown-of-police-patrol-boats&catid=108:maritime-security&Itemid=233
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 חטיבת ניהול 

 חטיבת טכנולוגיות מידע 

מיליון דולר  16-על תקציבו הגדול באופן יחסי, העומד על כ ביקורתכבר שנים רבות  סופגהשירות 

ה, נמתחה ביקורת על , לאחר שפרצו מהומות בקני2012בשנה, וכן על חוסר היעילות שלו. בשנת 

 היעדר יכולות מעקב ואיסוף מודיעין שהיו יכולות לחזות את האירועים ולמנוע אותם. 

אחרי התקשורת הטלפונית והאינטרנטית של  עוקבהשירות  ,פי דיווחים בתקשורת-כי עלש לציין י

 אזרחים ללא צורך בצו. 

מודיעין הלאומי. בכירים הפיגוע האחרון בניירובי עורר קריאות להרחבת הסמכויות של שירות ה

בעלת כלים  כי כרגע השירות מהווה יותר "מכון מחקר" מאשר סוכנות מודיעין הדגישובממשל 

אספה, אלא היא נדרשה להגיש את וסמכויות, משום שלא היה ביכולתה לפעול על פי המודיעין ש

 ממצאיה למשרד הפנים ולמשטרה.

 HLS-הרלוונטיים ל וארגונים נוספים סוכנויות. 2.4
 סוכנות לביטחון המולדת. 2.4.1

 הסוכנות טרם הוקמה בפועל, אך הוחלט על הקמתה בעקבות הפיגוע בניירובי. 

 סוכנות לניהול אסונות. 2.4.2

שטפונות בקנה מידה גדול, הוצע כי תוקם אחת במסגרת התוכנית  בעקבות, 2013באפריל 

 האסטרטגית לניהול אסונות שאושרה בממשלה.

 

 

 

 רכש ותקציבים. 2.5
טחוניים של קניה, אך ניכר כי נתח משמעותי יתקציב הביטחון נועד לשרת את כלל הצרכים הב

תקציב הביטחון של קניה נמצא  ,2014מתחילת  דכניתהערכה עפי -. עלHLSממנו מוקצה לתחומי 

( לצד מסוקים UAVsבמגמת צמיחה, והוא מוקצה בעיקר לרכש אמצעי הגנת גבולות, כטב"מים )

 $5.5-בשנים קודמות למיליארד  $4.3-פי הערכות, התקציב צפוי לגדול מ-וכלי רק"מ. על

 . 2018בשנת מיליארד 

(, 2018צפוי אף הוא לצמוח בשנים הקרובות )עד  HLS-נתח התקציב המוקצה לטיפול בתחום ה

בין היתר בכדי להתמודד עם בעיית ביטחון הגבולות. הפשיעה באיזור הגבולות נסובה סביב 

. קניה היתה בשנים האחרונות למדינת מעבר לסוחרים אדם-הברחות נשק, וכן סחר בסמים ובבני

 אל אירופה והמזרח התיכון. אדם מאתיופיה, אוגנדה, טנזניה, ודרום סודאן-בבני

, שמהווה חלק מתוכנית הפיתוח של קניה 2013עד  2008התוכנית האסטסרטגית של קניה לשנים 

 :אים, בין היתר בתחומים הב, שמה דגש על אבטחת תקשורת2030עד שנת 

 הצפנה ואבטחת תקשורת 

 מניעה של ירוט מסרים מוצפנים או שאיבה שלהם ממערכות אלקטרוניות 

  פיזית של מערכות רגישותאבטחה 

http://www.standardmedia.co.ke/?articleID=2000059031&story_title=nsis-and-police-boost-kenya-s-spy-networks&pageNo=3
http://www.thejackalnews.com/politics/kenyan-security-agencies-also-unlawfully-intercept-your-phone-calls-and-emails
http://sabahionline.com/en_GB/articles/hoa/articles/features/2013/10/14/feature-01
http://reliefweb.int/report/kenya/disaster-response-given-top-priority
http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=33303:rising-kenyan-defence-spending-to-hit-55-billion-by-2018&catid=7:Industry&Itemid=116
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 אמצעים להסתרת והצפנה של תנועת רשת 

  מניעת ירוט מסרים שמועברים תוך שימוש באמצעי בטיחות שאינם הצפנה )למשל, דילוג

 בתדרי הרדיו(

  הזדמנויות .3
 בערים התקנת מצלמות טלוויזיה במעגל סגור. 3.1

כי הותקנו מצלמות טלוויזיה במעגל  מדווח 2008-2013בתוכנית האסטרטגית של קניה לשנים 

היו להיות מותקנות בעיר  אמורותסגור בעיר ניירובי, במסגרת פרויקט פיילוט. מערכות נוספות 

, ובכוונתה של המדינה להרחיב את רשת מצלמות האבטחה לערים מרכזיות 2013שנת  בתחילת

בניירובי מערכות  הותקנו 2013נוספות כמו מומבאסה, קיסומו, נאקורו ואלדורט. נכון לאוגוסט 

 יה במעגל סגור, אך אלה טרם הותקנו. זניהול תנועה שאמורות היו לכלול גם מצלמות טלווי

מיליון  100$כי התקנת המצלמות תיעשה תוך שימוש בכספי מענק בסך  דווחבמסגרת זו לאחרונה 

ידי סין לשם סיוע בלוחמה בטרור. הדבר עשוי להוביל למתן עדיפות לחברות על שהוענק לקניה 

 ZTEאת התקנת המצלמות בניירובי אמורה הייתה לבצע חברת סיניות בתהליך. כך למשל, 

הסינית, אך תהליך המכרז נקבע כמהיר ובלתי חוקי, והוביל לתביעה משפטית נגדה ולעיכוב 

 שהתמודדו במכרז סיניות גם הן:  האחרותבפרויקט. כל החברות 

 Huwaei  

 Avic International Holdings 

 China Electronics Engineering 

 ALIT  

 China Xinshidai Company 

המכרז, המערכת צריכה לכלול אינטגרציה של המערכות השונות, מערכת לזיהוי  מסמכיעל פי 

מהיר של לוחיות רישוי, מצלמות אבטחה, מרכז פיקוד ושליטה, מערכות תקשורת, פרישת רשת 

 העברת הנתונים ומערכות נוספות.

 התקנת מערכות אבטחה לנמלים. 3.2
בנמל מומבאסה מערכות אבטחה היקפית חדישות מתוצרת ישראלית הותקנו  2013במהלך שנת 

)חברת מגל(. אל מערכות השטח והגלאים נלוותה גם הקמה של חדר בקרה המאפשר לנהל את 

 האבטחה בכל מתחם הנמל.

 רכש ספינות פטרול לאיזורי האגמים . 3.3
מנת לשדרג את -על 2013בסוף שתי ספינות פטרול חדשות מתוצרת דנמרק הוכנסו לשימוש 

(. Turkanaיכולות ביטחון הפנים באגמים הגדולים במדינה: אגם ויקטוריה ואגם טורקאנה )

 חוקי, כאשר באגם טורקאנה נלוות לכך גם התקפות-בשני האגמים רווחת תופעת הדיג הבלתי

פי הדיווחים קניה צפויה לקבל בעתיד ספינה נוספת להגברת האכיפה -לעמצד דייגים אתיופיים. 

 באיזור האגמים.

 שיפור יכולות הסייבר של המדינה. 3.4

http://www.kenyarep-jp.com/business/business_images/SUMMARY%20OF%20KEY%20INVESTMENT%20OPPORTUNITIES%20IN%20KENYA.pdf
http://www.kenyabuzz.com/lifestyle/nairobi-set-to-introduce-cctv-surveillance-to-impr
http://www.trending.co.ke/nairobi_gets_digital_traffic_l-217868894.html
http://www.humanipo.com/news/488/kenya-now-resorts-to-installing-cctv-in-cities-to-curb-al-qaeda-linked-al-shabaab/
http://wwwen.zte.com.cn/en/
http://www.avic-intl.cn/avicIntl/home/index.do?cmd=goToChannel&language=US
http://www.ppoa.go.ke/downloads/ARB%20Decisions/2012%20Decisions/DECISION%2068-2012.pdf
http://i-hls.com/2013/12/kenya-received-new-danish-lake-patrol-boats/
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עוץ בוז, אלן המילטון על מנת לסייע בהתווית אסטרטגיית יחברת הי נשכרה 2013בפברואר 

להשקיע באופן משמעותי בתחום הסייבר עד שנת  מתכננתאבטחת הסייבר של המדינה. קניה 

דגש על תשתיות קריטיות כמו אנרגיה, ממשל ותשתיות עירוניות, והדבר צפוי לגרור , ב2017

 השקעה בתחום אבטחת הסייבר. 

 אספקת מערכת אבטחה אינטגרטיבית לתשתיות הנפט של קניה. 3.5
מכרז בידי חברת הנפט הלאומית של קניה לאספקת מערכת אבטחה  פורסם 2013בנובמבר 

אינטגרטיבית לתשתיות הנפט של המדינה, שתכלול מצלמות אבטחה, מערכות בקרת כניסה, 

בנובמבר,  8-ת פיקוד, שליטה והפקת דו"חות. המכרז נסגר באזעקות, מערכות בקרת אש ומערכ

 אך עדיין מופיע באתר החברה כמכרז פעיל. 

 הקמת כוח משימה ללוחמה בטרור במשותף עם סומליה. 3.6
כי בעקבות הפיגוע בניירובי יוקם כוח משימה משותף ללוחמה בטרור בידי קניה  פורסםבאחרונה 

וסומליה. הכוח יחלוק מודיעין רלוונטי, ינטר פעילות הקשורה ללוחמה בטרור ויעקוב אחרי מימון 

 טרור. בין היתר, הארגון ידרוש הקמה של רשת לחלוקה של מודיעין. 

 קטי תשתית לאומיתהשקעה בפרוי. 3.7
להשקיע בפרויקטי תשתית לאומית רבים, בסיוע הבנק העולמי והון  צפויהבשנים הקרובות קניה 

ן היתר צפוי שידרוג של הדרכים ומסילות הרכבת, הרחבה של נמל אחד ממשקיעים פרטיים. בי

מתקן חדש לזיקוק נפט  הקמתלפחות, הקמת טרמינל חדש והרחבה של שדה התעופה בניירובי, 

 ת נפט. הפרויקטים ידרשו, לפחות בחלקם, הרחבה או התקנה של מערכות אבטחה שונות. וצינורו

 FN Herstalמפעל נשק בסיוע . 3.7.1

גית. הבל FN Herstalבקניה מפעל ליצור נשק קל וקליעים בסיועה של חברת  הוקם 1996בשנת 

 למפעל יש יכולת לייצר קליעים הדרושים הן לכוחות המזוינים והן למשטרה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ict.go.ke/index.php/cybrsecurity-framework-for-the-government-of-kenya/458-cybersecurity-framework-in-four-months
http://www.slideshare.net/muthurikinyamu/master-plan2017
http://nationaloil.co.ke/pdf/EOI_for_integrated_security_solution_system.pdf
http://www.homelandsecuritynewswire.com/dr20131111-kenya-somalia-to-create-joint-antiterrorism-task-force
http://todayfinancialnews.com/trade-and-investment/1759-kenya-requires-sh200-billion-annually-to-finance-infrastructure-
http://www.porttechnology.org/news/kenya_port_authority_launches_tender_for_new_lamu_berths/
http://www.gunpolicy.org/firearms/citation/quotes/5107
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 רקע אנגולה:

  :לאנגולה יחסים מתוחים עם שכנתה קונגו. מתיחות זו נובעת משני מוקדי תסיסה 

 קונגו, המלווה בגניבת משאבים טבעיים, מעשי -הגירה בלתי חוקית בגבול אנגולה

 אונס ובזיזה מצד אזרחי קונגו המסתננים למדינה. 

 .סכסוך גבולות ימיים בין שתי המדינות 

  תחום הנפט הינו הסקטור החשוב ביותר לכלכלת המדינה, ומהווה מוקד לעימותים

כנה. הקונפליקט המרכזי מתרחש באזור המובלעת קונגו השעם פנימיים כמו גם לסכסוך 

 Front for the, אזור עשיר בנפט בו פועלת קבוצת מורדים בשם Cabindaהאנגולית 

Liberation of the Enclave of Cabinda (FLEC קבוצה זו שמה לעצמה מטרה .)

 להחזיר את ההכנסות על הנפט לידי העם. 

 ממשלה משקיעה את מירב המאמצים על מנת לצמצם מקרים של גניבות נפט, ה

 בקידוחים בלב ים.

  פשע ואלימות עירונית מהווים תופעות נפוצות ברחבי אנגולה, בעיקר בעיר הבירה

לואנדה. המדינה לא מפרסמת נתונים רשמיים לגבי אחוזי הפשיעה. הממשלה מצהירה כי 

נקרטיים היא שואפת לצמצם את תופעת הפשיעה במדינה, אך לא ידוע על מאמצים קו

 שנעשים כיום.  
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  ,הממשלה האנגולית וכוחות הצבא שואפים לשדרג את מנגנוני הביטחון הקיימים במדינה

מנת להפחית -תוך מתן דגש על מודרניזציה של חיל הים ושל משטרת הגבולות, וזאת על

את היקף גניבות הנפט. כמו כן, החברות הזרות הפועלות באנגולה בתחום הנפט משקיעות 

 לאבטחת מתקני נפט ופרויקטים חדשים.  מכספם

 

 מרכזיים ביטחון צורכי .1

 התחומים העיקריים בהם נדרשים לאנגולה פתרונות אבטחה הם:

 

 

 קונגו -יחסי אנגולה . 1.2
 היחסים בין שתי השכנות מושפעים משתי בעיות עיקריות:

אנגולה מוטרדת באופן תדיר מתופעה של הסתננות אל האזור המזרחי  תופעת הסתננות מקונגו:

 יישמהבמדינה, המונעת משאיפת המסתננים ליהנות ממכרות היהלומים של אנגולה. הממשלה 

-כ 2009גירוש פליטים בחזרה אל קונגו ובכך עוררה מתח בין המדינות. במהלך שנת  של מדיניות

אלף אזרחי אנגולה גורשו מקונגו. באוקטובר  39-אלף אזרחי קונגו גורשו מאנגולה בעוד ש 18

, כך הםהסכימו המדינות לא לבצע גירושים, אך לא נראה כי הצדדים עמד במחויבויותי אותה שנה

 הגבול נותרה בעינה. שהמתיחות לאורך 

הגישה קונגו לאו"ם בקשה לבחינה מחדש של הגבולות  2009ביולי  סכסוך גבולות ימי עם קונגו:

בו מצויות שהימיים בין המדינות וטענה כי היא למעשה הבעלים החוקיים של אזור בחוף הצפוני 

של משרד החוץ האמריקאי, אנגולה וחברות נפט בעלות אינטרס  מברקפי -עתודות נפט רבות. על

( אינן מעוניינות ללבות את הסכסוך ופועלות על מנת Exxon-ו Chevronבאזור הרלוונטי )

לצמצם את הסיקור התקשורתי אודות דרישות קונגו. לדברי שגריר האמריקאי באנגולה, הסכסוך 

עימות מזוין, אך אנגולה תהיה מעוניינת להגביר את הפיקוח שלה לאורך לדרדר אינו צפוי להת

כניסה  2010במרץ  אישרחופי המדינה ובעיקר לאורך גבולותיה עם קונגו. הפרלמנט האנגולי 

 נותיה, בעיקר על מנת למזער את תשומת הלב לסכסוך הפוטנציאלי.למו"מ עם קונגו לגבי טע

סכסוך  
גבולות  
  עם קונגו

תופעת 
גניבת  
 הנפט

פעילות  
טרור של  
קבוצת  
FLEC 

פשיעה  
 ואלימות

http://www.nytimes.com/2009/10/14/world/africa/14angola.html?_r=1
http://cablegatesearch.net/cable.php?id=09LUANDA776
http://www.actsa.org/Pictures/UpImages/Angola%20Monitor%202-10.pdf
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, נפגשו שרי החוץ של אנגולה וקונגו והחליטו ליישב את סכסוך הגבולות שבין 2014מרץ במהלך 

אנגולה וקונגו. במהלך המפגש סוכם על הקמת ועדה משותפת של מומחים ויועצים לטיפול 

 בתופעת ההסתננות לאורך הגבול בין שתי המדינות.  

 

 

 איומים פנימיים. 1.3

 Front for the Liberation of the Enclave of המכוניםקבוצת המורדים  :FLECמורדי 

Cabinda או ,FLEC איש בלבד. הקבוצה דורשת עצמאות מאנגולה, והיא  2,000-בקצרה, מונה כ

יצונית רבה כך שכוחה אינו קבוצות מפולגות שאינן זוכות לתמיכה ח-מורכבת ממספר תת

 משמעותי. 

שחקני קבוצת הכדורגל שבו נסעו פיגוע ירי באוטובוס  FLECביצע פלג מתוך  2010בינואר 

 9אנשים ופצעו  3ביצעו מארב לאוטובוס, הרגו  FLECלוחמי  15. (Togo)הלאומית של טוגו 

שורה של מעצרים ונטען כי הסדרי הביטחון במחוז שופרו  ביצעושחקנים נוספים. רשויות אנגולה 

ירי נוסף על שיירה שעברה  פיגוע בוצע, 2010מאז התקיפה. בסוף אותה שנה, במהלך נובמבר 

 פועלים סיניים שעבדו במדינה.  במחוז קבינדה ובמהלכו נהרגו

 40-ולקחו בשבי כ ,, חדרו חיילי הצבא האנגולי למחוז הדרומי בקונגו, קימונגו2013אוקטובר ב

תקרית זו מדגישה את   חיילים מצבא קונגו, תוך שהם משתלטים על חמש עמדות בשטח קונגו.

המתיחות השוררת בין שתי המדינות בנוגע למובלעת האנגולית המוקפת בשטחיה של קונגו 

 ( העשירה בנפט. DRCוהרפובליקה הדומקרטית של קונגו )

http://www.vanguardngr.com/2014/03/border-congo-angola-resolves-conflict/
http://www.globalsecurity.org/military/world/para/flec.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8451356.stm
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11741356
http://www.france24.com/en/20131018-angolan-troops-take-soldiers-hostage-congo-brazzaville/
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 מערער יציבות אקונומים כגורם-משתנים סוציו. 1.4
יוקר המחיה. אנגולה סובלת  אגורם נוסף המציב איום פוטנציאלי על רמת הביטחון במדינה הו

ה בתעשיית הנפט. האינפלציה יוצרת שיבושים למאינפלציה משמעותית בשל התלות של הכלכ

מביאים ליוקר מחיה שאינו פורפורציונאלי לרמת ההכנסה הנמוכה מאוד במדינה. שבמשק 

יציבות ועל כן פועלת למגר את התופעה -הביעה חשש כי יוקר המחיה במדינה יוביל לאיהממשלה 

 באמצעות סובסידיות של מזון ודלק. 

 תחום הנפט  . 1.5

פוטנציאליים הנעים בין , לאנגולה יש מאגרי נפט Oil & Gas Journalהמקצועי  הירחוןעל פי 

מיליון חביות ביום  1.85-פיקה כמחביות נפט. מומחים מעריכים כי המדינה  מיליארד 13.5-ל 9.5

סין היא הצרכנית  .)ישנן הערכות נמוכות יותר(, כאשר רובו המכריע של הנפט מיועד ליצוא

של אנגולה היא חביות ביום(. הלקוח השני הכי משמעותי  790,000העיקרית של נפט אנגולי )

(. 4%( ודרום אפריקה )4%(, צרפת )6%אן )ייוו(, ט9%מסך היצוא( ולאחר מכן הודו ) 23%ארה"ב )

למדינה יש רק מפעל בודד לזיקוק נפט לשימוש באנגולה; המפעל הינו מיזם משותף בין 

Sonangol ,Total  .הצרפתית ומשקיעים פרטיים 

דרך חברת הנפט וגז  יםכל העסקים וההשקעות מתועלתעשיית הנפט באנגולה היא ריכוזית מאוד ו

. החברה משתפת פעולה עם חברות זרות באמצעות מיזמים משותפים Sonangolהלאומית 

(Joint Ventures או באמצעות הסכמים לשיתוף פעולה להפקה )Production Sharing 

Agreement) חברת .)Sonangol  פרויקטים  יוזמתופועלת להרחיב את נוכחותה מחוץ לאנגולה

  בברזיל, איראן ועיראק.

לחיל הים האנגולי תפקיד מרכזי באבטחת מתקני הנפט הימיים, והוא אחראי לביצוע פטרולים 

בשטחים המועשרים בנפט. אנגולה הביעה עניין במודרניזציה של חיל הים, על מנת לחזק את 

 האבטחה סביב האתרים ולמנוע גניבות ומעשי פיראטיות.

 רמים מערערי יציבות בסקטור הנפטוג. 1.5.1

אנגולה אינה נוטה לפרסם מידע אודות המצב הביטחוני במדינה וכן לא נתונים אודות היקף גניבת 

הנפט. ישנן הערכות לפיהן התופעה אינה נפוצה על רקע היד הקשה שמפעיל המשטר והעובדה 

 שמרבית הקידוחים מתבצעים במעמקי הים. 

האיום הממשי ביותר ליכולתה של אנגולה להפיק נפט נוגע לחיפושים ולקידוחים יבשתיים 

המתבצעים במחוז קבינדה. המחוז הינו מובלעת בתוך המדינה קונגו בה פועלת קבוצת המורדים 

FLEC  חיילים במחוז קבינדה על מנת לוודא כי היציבות בה נשמרת וכי  30,000ה ש. אנגולה פר

 ינם עומדים בסכנה. משאבי הנפט א

 פרויקטי נפט מתוכננים באנגולה. 1.5.2

כל הקמה של מתקן גז או נפט, בים או ביבשה, מהווה גם הזדמנות להתקנת מערכות הגנה. יצוין 

על אבטחת קידוחי נפט מעיד כי עלות הסדרי  דו"ח של משרד התשתיות והתחבורה האוסטרליכי 

אחוזים מההוצאה הכללית, ובאזורים מסוכנים  2-4-האבטחה של קידוחי נפט ימיים מהווים כ

http://205.254.135.7/EMEU/cabs/Angola/pdf.pdf
http://www.infrastructure.gov.au/transport/security/oits/files/Offshore_Oil_and_Gas_Resources_Sector_Security_Inquiry.pdf
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הסיק כי אחוזים מההוצאה הכללית. מכאן ניתן ל 40-אחוזים ואף ל 15-20-הם יכולים להגיע ל

 פרויקטים אלו מהווים הזדמנות עסקית לחברות העוסקות בתחום האבטחה. 

, על אף שכרגע טרם דובר על אנגולהלהלן מספר פרויקטים עתידיים לפיתוח שדות נפט וגז ב

 הסדרי האבטחה בהם.

 התחלה )מוערכת( חברה מבצעת סקטור שם הפרויקט

CLOV Deepwater Total 2014 

West Hub Project Deepwater Eni 2014+ 

Mafumeira Sul Offshore Chevron 2015 

Lianzi field Deepwater Chevron 2015 

Kizomba Satellites 

(Phase 2) 

Deepwater ExxonMobil 2016 

Negage Deepwater Chevron 2016+ 

Lucapa Deepwater Chevron 2016+ 

East Hub project Deepwater Eni 2016+ 

B31 SE Deepwater BP 2016+ 

Kambo Project Deepwater Total 2017 

 איום הפיראטים ואבטחת חופים. 1.6
תופעת הפיראטיות באנגולה היא זניחה יחסית, ויחד עם זאת תיתכן זליגה של האיום הפיראטי 

, נחטפה מיכלית נפט שהייתה בשימוש 2014בינואר מאיזור דלתת ניג'ר שבניגריה. לאחרונה, 

במשך שבוע, והוחזרה לאחר שהחוטפים שאבו דלק דיזל  Sonangolחברת הנפט הממשלית 

רתו בשוק השחור. חבר צוות אחד נפצע במהלך החטיפה. הפרטים מיליון דולר, עבור מכי 8בשווי 

על המקרה עדיין אינם ברורים לחלוטין, אך המקרה עלול להצביע על התפשטות תופעת 

 הפיראטיות גם לשטחים הימיים של אנגולה. 

 אבטחה עירונית -פשיעה ואלימות . 1.7
ל מעשי פשיעה הכוללים שוד מזוין, לאנגולה ובעיקר לעיר בירתה לואנדה יצא מוניטין מפוקפק ש

תקיפות וגניבת מכוניות. עם זאת, לא קיימים נתונים סטטיסטיים בנוגע לשיעורי הפשיעה 

באנגולה. איום הפשיעה המרכזי הוא שוד מזוין הנעשה בעזרת אופנועים, וכן גניבות באזור 

 מרכזים מסחריים שהינו תופעה נפוצהן. 

http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Oil-Piracy-Moves-to-Angolan-Coast-with-8M-Heist.html
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פני השטח -בפברואר השנה על ידי הפרלמנט, במהלך דיון הנועד להעלות על נידונהבעיית הפשיעה 

את המקור למקרי הפשיעה הרבים במדינה ולהציע פתרונות להורדת אחוז הפשיעה. לא פורסמו 

 בעקבות הדיון פתרונות קונקרטיים שאנגולה נוקטת על מנת למגר את התופעה. 

 HLS-ל הנוגעים הביטחון ארגוני .2
טחונית במדינה ומחוצה לה. כאשר חיל יולי משחק תפקיד מרכזי בשמירה על יציבות בהצבא האנג

הים האנגולי משחק תפקיד מרכזי באבטחת שטחיה הימיים של המדינה, ומעורב בפעולות 

ניכר כי מתבצעים שינויים בחיל הים על מנת שיתאים  אבטחה בעיקר בשטחים העשירים בנפט.

במספר הזדמנויות כי הגוף צפוי  עלהבעבר ת שדות נפט ימיים. לצורכי המדינה, בדגש על אבטח

לעבור מהלך של מודרניזציה בשנים הקרובות ואף התקיימו מגעים עם מספר מדינות על מנת 

 זה.  לקדם צעד

(, Border Police - GPF)גוף נוסף האחראי על אבטחת הגבולות הינה משטרת הגבולות 

שלאחרונה נמצאת בתהליך של הקמת פלוגות ימיות שיהיו אחראיות על אבטחת גבולות ימיים 

 ובאזורי הנהרות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האנגוליםשל כפיפות גופי הביטחון  היררכימבנה 

http://www.portalangop.co.ao/angola/en_us/noticias/politica/2014/1/8/Parliament-crime-debate-considered-positive,d8b171b9-24fb-458d-b1a9-b3dc73370946.html
http://jornaldeangola.sapo.ao/20/0/ministro_anuncia_apetrechamento_da_marinha_de_guerra_angolana
http://thinksecurityafrica.org/wordpress/wp-content/uploads/A-National-Security-Strategy-for-the-Federal-Republic-of-Nigeria.pdf
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וניתוח של מידע , כאשר פונקציות איסוף 2007-במחדש קהילת המודיעין של אנגולה עברה ארגון 

 ( והוועדה העליונה לענייני מודיעין, שכפופה לנשיאות. FAAחולקו בין הצבא )

באנגולה פועלים מספר גופי מודיעין שתפקידם כולל הבנת הזירה הבינלאומית והפנימית על מנת 

להתריע על עימותים, התקוממות המגיעה מתוך המדינה וכל אירוע שיכול לערער את היציבות 

 ת במדינה. להלן הגופים המרכזיים בתחום המודיעין:הפנימי

 ה"מוסד" האנגולי. 2.1

 יתאחרא( Serviço de Inteligência Externa – SIEהרשות לשירותי מודיעין בינלאומיים )

לאיסוף וניתוח מידע בזירה הבינלאומית. הגוף כפוף ישירות לוועדה לענייני מודיעין וידוע כזרוע 

של הנשיא דוס סנטוס. הגוף מחזיק שלוחות ברחבי שגרירויות אנגולה בעולם וידוע כי הוא מפעיל 

  אזרחים בגולה ומרכז את פעילותו בעיקר בדרום אפריקה, מוזמביק, קונגו, פורטוגל וצרפת.

 ה"שב"כ" האנגולי. 2.2

( אחראי לאתר ולדכא גורמים Serviço of Informações – SINFOהרשות לשירותי מידע )

גורמי טרור, פשע מאורגן והסתננות לתוך  לרבותשעשויים לערער את ביטחון הפנים של המדינה, 

 המדינה. הרשות כפופה למשרד הפנים ומקיימת קשר הדוק עם משטרת אנגולה. 

 המודיעין הצבאי האנגולי. 2.3

( כפוף לצבא ונועד Serviços de Inteligência Militar – SIMהרשות לשירותי מודיעין צבאי )

 SIM-על ידי גופים בינלאומיים כי ה דווחלספק שירותי מידע ואכוונה למבצעים ביטחוניים. בעבר 

 ינדה.אחראי להפרות זכויות אדם של אזרחים, בעיקר במחוז קב 

http://www.intelpage.info/forum/viewtopic.php?f=94&t=2007
http://www.portalangop.co.ao/motix/pt_pt/noticias/politica/Ministro-Interior-felicita-Servicos-Informacoes,839a1794-809f-45ff-abd9-ac12a65c4177.html
http://www.hrw.org/news/2009/06/22/angola-acabar-com-abusos-dos-militares-em-cabinda


51 
 

בנוסף, במדינה פועלים הכוחות המיוחדים של אנגולה המכונים "כוח למבצעים מיוחדים" 

(Grupo de Acções Especiais - GAEהגוף מבצע פעילות במחוז קבינדה נגד מורדים. ה .)-

GAE במוסקי תובלה  שימושידי כוחות קומנדו של פורטוגל ועושה -עבר הכשרה עלMi-17 שק ונ

 ל סטנדרטי.ק

 האנגולי הביטחון תקציב .3
יעד להפחית מדי שנה את שיעור הוצאותיה בתחום הביטחון ביחס  כלעצמה  הציבההמדינה 

לתקציב הלאומי. עם זאת תקציב המדינה גדל בהדרגתיות ככל שהמדינה מייצאת כמויות הולכות 

 ן גבוהות מאוד בהשוואה למדינות אחרות. וגדלות של נפט, ועל כן ההוצאות בתחום הבטחוני עדיי

כאשר תהליך המודרניזציה של $ מיליארד 4.1על אנגולה עמד תקציב הביטחון של  2012בשנת 

 תקציב זה התאפשר בעיקר בעקבות הכנסות גבוהות בסקטור הנפט. הצבא ניצב במרכז התקציב. 

מסך תקציב המדינה  9.27%המהווים $ מיליארד 6.8ן תקציב הביטחון המתוכניה , ה2013בשנת 

  מתקציב המדינה.  8.86%ווה המה$ מיליארד 6-כירד ל 2014לאותה שנה. התקציב שתוכנן לשנת 

 מודרניזציה. 3.1
מודרניציה שר ההגנה האנגולי כי כוחות ביטחון נמצאים בעיצומו של תהליך  הצהיר 2012בינואר 

וכללה שינויים מבנים שחלקם עדיין  2015להימשך עד  נועדההנמשך כבר שנתיים. המודרניזציה 

, ציין כי המודרניזציה Francisco Pereira Furtadoנמצאים בהטמעה. הרמטכ"ל לשעבר, 

אינה נוגעת אך ורק לסוגיות ביטחון טהורות, אלא גם לשיפור תשתיות וסיוע לאוכלוסייה 

 האזרחית, במסגרת מאמצי השיקום של המדינה. 

 באנגולה מרכזיות הזדמנויות .4
אך ניכר כי טחוניים, יאנגולה לא פרסמה באופן גלוי תוכנית אסטרטגית בנוגע לצורכיה הב

. HLS-המדינה מקדמת מדיניות של רכש והצטיידות הגנתית שמאופיינת באוריינטציה לתחום ה

פי ניתוח של המגעים והצהרות מצד בכירים במדינה ניתן להבין כי אנגולה מעוניינת לשפר את -על

  , כפי שיפורט להלן.המענה שלה לאתגרים הבטחוניים במספר תחומים

 

 בשתייםי גבולות בקרת. 4.1

בעדיפות  הינהמספר פעמים כי אבטחת הגבול המשותף של אנגולה וקונגו  ציינובכירי ממשל 

הישראלית תנאים לקידום מערך מסוג זה. מגעים  LRעליונה. ידוע כי המדינה סיכמה עם קבוצת 

משטרת של אנגולה מול תע"א לרכש מל"טים מהווים ציר אחד בתוך אסטרטגיית הגנת הגבולות. 

במדינה  תחזק את מנגנון בקרת הגבולות 2014כי במהלך שנת הצהירה הגבולות האנגולית 

 יעודיות, על מנת למנוע הגירה לא חוקית לשטחה. יבאמצעות הקמת פלוגות ימיות 

 

 

 

 

http://www.operacional.pt/%E2%80%9Cgae%E2%80%9D-a-elite-dos-comandos-angolanos/
http://www.portalangop.co.ao/motix/pt_pt/noticias/politica/2011/10/46/Maior-parte-dos-recursos-OGE-sera-aplicada-sector-social,298da19c-b535-447a-9373-7ccf43407c53.html
http://www.ugandandiasporanews.com/2013/05/16/africas-biggest-military-spenders-revealed/
http://www.portalangop.co.ao/motix/pt_pt/noticias/politica/2012/0/1/Ministerio-Defesa-continuara-trabalhar-para-elevar-grau-prontidao-das-FAA,1340a66b-f67b-4b8c-882f-62e62eb117fd.html
http://angolalibre.e-monsite.com/pages/content/modernizacao-das-forcas-armadas-sera-concluida-ate-2015.html
http://allafrica.com/stories/201008310293.html
http://allafrica.com/stories/201201270343.html
http://www.portalangop.co.ao/angola/en_us/noticias/politica/2014/1/6/Angola-Border-Police-strengthen-maritime-fluvial-security,328a1782-66e9-4a9c-9d20-35566cf94233.html
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 בקרת חופים ומים טריטוריאליים. 4.2
הים של אנגולה היה הזרוע החלשה בהשוואה לחיל האוויר ולצבא -מבחינה מסורתית, חיל

עובדה שנדרש שיפור ראשי המדינה ב הכירוהיבשה. ככל השהמצב הביטחוני במדינה התייצב, 

מהותי ביכולות הצבאיות על מנת לשמור על נכסי הנפט האסטרטגיים של המדינה. ידוע כי אנגולה 

וכוללת  S-bandהשקיעה ברכישת מערכת מכ"מים מתקדמת לבקרה ימית שפועלת על תדר 

הישראלית היתה מעורבת ברכישה  LR(. ייתכן שקבוצת AISמערכת אוטומטית לזיהוי ספינות )

 ותחזוקה של מערכת זו.

 מערכות שיטור וביטחון הציבור. 4.3
, בעיקר במטרה לחזק את 2007עד  2002המדינה קידמה תוכנית מודרניזציה של המשטרה בין 

. כיום המדינה UNITAשיוכלו לדכא כל התקוממות נוספת של מורדי כך  המנגנונים הפנימיים

 לוודא כי הסדר החברתי נשמר. ממשיכה במהלכי הצטיידות בציוד מודרני על מנת 

 שדרוג נמלים ימיים . 4.4
מהיבוא.  95%בהם עובר המסחר הבינלאומי של אנגולה תלוי במלואו בנמלים הימיים במדינה, 

הנמלים קריטיים גם עבור תוכנית המדינה לשמש כספק אזורי חשוב עבור מדינות שכנות, וכיום 

, הממשלה אישרה 2011בשנת בלואנדה, קבינדה, לוביטו ונמיבי.  -נמלי מסחר  4פועלים באנגולה 

בשיקום הנמל $ מיליארד 1.25 של לבנות נמל נוסף בצפון לואנדה ובנוסף מתוכננת השקעה בהיקף

 בלוביטו. תוכניות אלו מהוות הזדמנות להתקנת מערכות אבטחה ברחבי הנמלים.

 באנגולה הפועלות וגז נפט חברות .5
 חברות זרות. 5.1

Multi-National Companies 

BP 

Chevron 

Total 

ExxonMobil 

Eni 

Sinopec 

CNOOC 

 

 

http://articles.janes.com/articles/Janes-Sentinel-Security-Assessment-Southern-Africa/Navy-Angola.html
https://www.pwc.com/gx/en/transportation-logistics/publications/africa-infrastructure-investment/assets/angola.pdf


53 
 

 חברות מקומיות. 5.2

את כל פעילות המדינה בתחום הנפט, מרכזת  Sonangolז הלאומית של אנגולה חברת הג

 ומשתפת פעולה עם חברות זרות בתחום. זוהי החברה המקומית היחידה שפועלת במדינה. 
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 רקע אתיופיה:

  משימות הביטחון המרכזיות עימן מתמודדת אתיופיה נוגעות לארבעה תחומי פעילות

 עיקריים: טרור, גבולות, איומי פנים על רקע אתני ודתי ופשיעה מקומית.

 שבאב שבסיסו בסומליה. -גורם הטרור העיקרי מולו מתמודדת אתיופיה הינו ארגון אל

במסגרת פעילותם של כוחות אתיופים בסומליה והן בתוך הן העימות מול הארגון מתנהל 

 הערים הגדולות באתיופיה שם מתבצעות פעילויות טרור של הארגון.

 שבהם הינו הסכסוך המתמשך  אתיופיה מתמודדת עם מספר אתגרים בגבולותיה, הבולט

עם אריתריאה, אותה מאשימה אתיופיה באימון ארגונים הפועלים נגדה באזורים 

 הסמוכים לגבול ביניהן.

 30%-בתוך תחומי המדינה קיים מתח מתמשך מול המיעוט המוסלמי המהווה מעל ל 

עת מהאוכלוסיה. עימותים אלימים בין מפגינים מוסלמים לכוחות ביטחון מתקיימים מ

בדרום מזרח המדינה  Ogadenמוסלמי הפועל באזור -בנוסף, ארגון מורדים סומלי לעת.

 פועל נגד הממשלה בדרישה לאוטונומיה של אזור זה.

  רמת הפשיעה בערים הגדולות נחשבת לגבוהה, אולם זו מתאפיינת בעיקר בעבירות

 פשיעה קלה )גניבות וכדומה(.

 הגופים להם נגיעה לתחום ה-HLS  כוללים את הסוכנות הלאומית למודיעין וביטחון

(NISS) המשטרה הפדרלית, הצבא, שמטפל גם בביטחון גבולות, וכן כוחות משטרה ,

 המדינות האזוריות השונות. 9-צבאיים ב-וארגונים סמי

 מהתקציב הכללי.  4.8%-$ מיליון בלבד, כ400-תקציב הביטחון של אתיופיה עומד על כ

המצביע על תוכניות תקצוב משמעותיות בתחום הביטחוני, וניכר כי  לא נמצא מידע גלוי

 עיקר תקציב המדינה יושקע בשנה הקרובה בבריאות ובתשתיות.

 הצורך הביטחוני בתחום ה-HLS  ממוקד בעיקר בציוד אבטחה ואימונים להתמודדות

 מול ארגוני הטרור והמורדים באזור הגבולות ובפנים המדינה.

 חום האבטחה עשויה להיות בנייתו של צינור נפט מדרום סודן הזדמנות להשקעה בת

דרום סודן טרם החליטה סופית על  2013לג'יבוטי דרך תחומי המדינה. נכון לסוף שנת 

 תוואי הצינור וקיימת אפשרות שהצינור יונח לבסוף דרך קניה.

 פעילות נוספת המהווה הזדמנות בתחום ה-HLS הינה ההשקעה באבטחת נמלי התעופה .

מצלמות  300-אבבה מערכת וידאו הכוללת כ-הותקנה בשדה התעופה באדיס 2010בשנת 

 ומרכזי שליטה ובקרה. לא מן הנמנע כי יידרשו בתחום זה אמצעים נוספים בעתיד.
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 מרכזיים ביטחון צורכי .1

 הצורך האיום תחום 

 טרור

 

שבאב הכולל -טרור מארגון אל

ופגיעה איומי גבול מכיוון סומליה 

 במרכזי הערים

אבטחת גבולות, חיזוק אמצעי 

 אבטחה בערים, אימונים

 איומי גבול

 

בעיקר מכיוון אריתריאה, מצד 

 ארגונים מחתרתיים באזור הגבול 

 חיזוק יכולות אבטחת גבולות

עימותי פנים על רקע 

 אתני ודתי

 

העימותים כוללים הפרות הסדר 

הציבורי ופעילות ארגוני מורדים 

 בעיקר בדרום מזרח המדינה

חיזוק יכולות אכיפת חוק ופיזור 

הפגנות בערים, אבטחת מתקני 

 ממשל

פשיעה מקומית 

 ותאונות דרכים

 

רמות פשיעה גבוהות, בעיקר 

מעשי פשיעה קלים. כמו כן ריבוי 

 תאונות דרכים

חיזוק יכולות פטרול ושיטור 

בערים, חיזוק יכולות תגובה ועזרה 

 ראשונה

 

 שבאב-טרור מארגון אל. 1.1
הארגון  אל באתיופיה הועארגון הטרור המרכזי הפו

מזוהה עם . הארגון, השבאב שבסיסו בסומליה-הג'יהאדיסטי אל

לוחמים ושולט  7,000-9,000-, מונה כ2006-נוסד ב, קאעידה-אל

של מדינות  נמרצתבאזורים כפריים בסומליה. למרות פעילות 

אפריקה למיגור הארגון הוא עדיין נחשב לפעיל ומסוכן. הארגון 

מטרות אתיופיות לאור פעילותה הצבאית של בעבר לפגוע ב איים

מתקפה על  2014אתיופיה בפברואר  הכריזהאתיופיה בסומליה, ובמסגרת המאבק בין הצדדים 

 . (AMISOM)כוחותיה הנמצאים בסומליה, במסגרת כוח משימה אפריקאי הארגון באמצעות 

פעילותו של הארגון מתבצעת ממרחבים כפריים בתוך סומליה ופונה גם לעבר מדינות שכנות. 

עצרו הרשויות באתיופיה יותר מתריסר אנשי מיליציה אשר איימו לתקוף  2013לדוגמא, בינואר 

אנשים במתקפה של אנשי הארגון  70-ו בקניה קרוב לנהרג 2013במזרח המדינה, ובספטמבר 

 בקניון בניירובי, שכללה גם לקיחת בני ערובה.
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שבאב באתיופיה אינה מתרחשת רק באזורי הגבול, אלא מתמקדת בנוסף ביעדים -פעילות אל

כי  (NISS)הסוכנות הפדרלית למודיעין וביטחון  דיווחה 2013בתוך שטח המדינה. באוקטובר 

אבבה, בשעה ששני אנשים החשודים -סיכלה ניסיון לפיגוע בעת משחק כדורגל עם ניגריה באדיס

ים הכינו מטענים כפעילים בארגון נהרגו בפיצוץ בתוך בית בפאתי העיר. לטענת הסוכנות, השני

טענו סוכנות המודיעין והמשטרה הפדרלית שברשותם  2013פיגוע התאבדות. כמו כן, בנובמבר ל

 אבבה ובערים נוספות במדינה. -שבאב מתכנן פעולות טרור בבירה אדיס-ראיות לכך שארגון אל

גון המענה לאיום מתמקד בעיקר בשיפור רמת ביטחון הגבולות ובמניעת חדירה של לוחמי האר

 למדינה. כמו כן, נדרשים אמצעי אבטחה ומודיעין בתוך הערים הגדולות.

 גבול איומי. 1.2
שבאב, מתמודדת אתיופיה עם סכסוך טריטוריאלי בגבול עם -אל בנוסף לאיום מצד ארגון

אריתריאה. הסכסוך כולל פעילות של ארגוני מורדים שבסיסם באריתריאה. על רקע תקריות 

 . נחשבת לגבוההחוזרות ונשנות באזור הגבול מול ארגוני המורדים, רמת האיומים בתחום 

בוצע פיגוע נגד תיירים במחוז אפאר בצפון אתיופיה במהלכו נהרגו חמישה  2012לדוגמא, בינואר 

את אריתריאה באחריות לביצוע הפיגוע. חודשיים לאחר  האשימהאזרחים אירופאיים. אתיופיה 

, תקף צבא אתיופיה בסיסים של אריתריאה בטענה שהמדינה מעניקה חסות 2012מכן, במרץ 

אתיופיה  הודיעה 2013לארגונים מחתרתיים שמוציאים לפועל פיגועים בשטחה. כמו כן, בנובמבר 

נוספים אשר התאמנו באריתריאה וניסו לחדור פעילים  12פעילי טרור ותפסו  6כי כוחותיה הרגו 

 לאתיופיה דרך הגבול עם סודן.

 אתיופיה ושכנותיה

 

ה הינו בגבול עם קניה, לאור מאבקים מקומיים בין מוקד מתיחות נוסף לאורך גבולות המדינ

קהילות שבטיות מאתיופיה וקניה המתגוררות באזור הגבול ונאבקות על משאבי מים ושדות 

 הסכימו 2012מרעה. נראה שהכוחות האתיופים לא מעורבים באופן ישיר בעימותים, ובאוגוסט 

פקידים אתיופים וקנייתים לשפר את אבטחת הגבול ולרסן את העימותים השבטיים באזור. לשם 

 כך, אף הוקם גוף בטחוני משותף שמטרתו למנוע את העימותים בין הצדדים. 

http://www.theafricareport.com/East-Horn-Africa/al-shabbab-terror-attack-thwarted-in-ethiopia.html
http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=30487:ethiopia&catid=119:african-militaries&Itemid=255
http://news.walla.co.il/?w=/17/2517076
http://www.tigraionline.com/articles/terrorists-killed.html
http://www.sudantribune.com/spip.php?article43496
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צבא אתיופיה משקיע מאמצים להגנת גבולות אשר כוללים גם פיתוח כלי טיס בלתי מאוישים, 

שאתיופיה בנתה כטב"מים לשימוש צבאי  דווח 2013כלים כאלו בעבר. בפברואר  בנוסף לרכש של

)מעקב לארך הגבולות(, ופעילות אזרחית )ניטור שריפות ופגעי טבע אחרים(. אמצעי הטיס הללו 

 .כוללים חיישנים, מצלמות ואמצעים נוספים

 עימותי פנים על רקע אתני ודתי. 1.3
ממספר קבוצות אתניות המחזיקות במגוון דתות, שהבולטות בהן  מורכבתאוכלוסיית אתיופיה 

 63%-אתיופית והפרוטסטנטית, אליהן משתייכים קרוב ל-סיתקהינן הנצרות האורתודו

 9-מהאוכלוסייה. המדינה מחולקת ל 34%-מהאוכלוסייה. המאמינים המוסלמים המהווים כ

מדינות אזוריות על בסיס אתניף ובחלקים מסוימים של אתיופיה מתעוררים לעיתים עימותים בין 

כוללים לעיתים קרובות הפגנות של  קבוצות אתניות ודתיות לבין הממשל. עימותים אלה

 מאמינים מוסלמים לצד פעילות אלימה נגד השלטון. 

במחאה אבבה -מפגינים מוסלמים עם כוחות המשטרה באדיס התעמתו 2013לדוגמה, באוגוסט 

על התערבות המדינה בענייניהם הדתיים. כשבוע לפני כן, נהרגו שוטרים אתיופים ואזרחים בעת 

 .Oromiaעימותים עם מוסלמים באזור 

 חלוקה אזורית של רוב נוצרי/מוסלמי

 

מרבית שבדרום מערב המדינה  Ogadenמוקד לפעילות מורדים על רקע אתני הינה אזור 

אזור פועלת החזית לשחרור לאומי של במוסלמי. -ממוצא סומלי היאהאוכלוסייה המתגוררת בו 

Ogaden (ONLF) אשר קוראת לאוטונומיה של האזור. בעת עימותים בין כוחות הארגון לבין ,

כי   ONLFעל ידי  דווחצבאיים מקומיים הנאמנים לשלטון המרכזי, -צבא אתיופיה וכוחות סמי

 נהרגו עשרות אנשי ביטחון אתיופים. עימותים אלימים מסוג זה נערכים מעת לעת באזור זה.

 פשיעה מקומית ותאונות דרכים. 1.4
האמריקאית, פשיעה מקומית כגון כיוס וגניבות רווחת במדינה ומדובר  מחלקת המדינהעל פי 

לרוב בפשעים שמטרתם רווח מיידי ולא פשעים מתוכננים. בנוסף, על פי ארגון הבריאות העולמי, 

בעולם במספר  12-שיעור תאונות דרכים במדינה הינו גבוה ביותר, ואתיופיה נמצאת במקום ה

 תושבים.  100לכל וגים ההר

http://www.sudantribune.com/spip.php?article45518
https://www.osac.gov/Pages/ContentReportDetails.aspx?cid=15316
http://www.reuters.com/article/2013/08/08/us-ethiopia-islam-protests-idUSBRE9770NQ20130808
http://somalilandpress.com/heavy-clashes-breakout-between-onlf-and-ethiopian-forces-36416
https://www.osac.gov/Pages/ContentReportDetails.aspx?cid=15316
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 HLS-ה לתחום נגיעה להם ביטחון ארגוני .2
 גופי ביטחון. 2.1

 Nationalכוללים את הסוכנות הלאומית למודיעין וביטחון  HLS-הגופים להם נגיעה לתחום ה

Intelligence and Security Service (NISS) המשטרה הפדרלית, הצבא אשר אחראי גם ,

צבאיים באיזורים האתניים השונים של אתיופיה. -לביטחון גבולות וכן כוחות משטרה וסמי

מדווחת ישירות  (The Federal Police Commission)מבחינה רשמית, המשטרה הפדרלית 

 .(Ministry of Federal Affairs)למשרד לעניינים פדרליים 

 ת המודיעין והביטחון הלאומיתסוכנו. 2.1.1

הסוכנות הלאומית למודיעין וביטחון הינה הגוף המרכזי המטפל במודיעין, ביטחון גבולות 

וחקירות, והיא זו האחראית לטיפול בטרור במדינה. משטרת אתיופיה פועלת יחד עם הסוכנות 

 בכל הקשור לטיפול בטרור ובארגונים חתרניים.

שלה על הכוונה לשדרג את מעמד הסוכנות למשרד פדרלי. על פי הכריז ראש הממ 2013ביוני 

זו, הסוכנות תמשיך להיות אחראית על חקירת פעילויות באתיופיה ומחוצה לה שמטרתם  הכרזה

תפקידיה הנוספים  ילות הרשויות נגד הטרור.פגיעה בחוקה האתיופית, וכן תוביל ותתאם את פע

 כוללים אבטחת תעופה, אבטחת אישים והכוונת אבטחה של מתקנים רגישים.

 כוחות המשטרה . 2.1.2

כוחות המשטרה באתיופיה מחולקים לרמה הפדרלית ולרמת המדינות האזוריות. המשטרה 

על פשעים הקשורים להפרת החוקה ונמצאים בסמכות בתי המשפט הפדרליים  אחראיתהפדרלית 

פועלת אדם וסחר בסמים. המשטרה הפדרלית -כגון סדר ציבורי, חוליגניזם, טרור, סחר בבני

כאשר  בתחומי המדינות האזוריות כשהמצב הביטחוני מתדרדר וקיימת דרישה מצד המדינות, או

עלולים לערער את יציבות הממשל הפדרלי. כמו כן, המתעוררים מתחים בין מדינות אזוריות 

המשטרה הפדרלית אחראית על אבטחת גבולות, שדות תעופה, קווי רכבת, אזורי כרייה, מוסדות 

 חיוניים ואבטחת אישים בכירים שאינם בתחום האחריות של סוכנות המודיעין והביטחון.

עה המקומית והתחבורה נמצא ככלל תחת אחריות כוחות המשטרה המקומיים הטיפול בפשי

 במדינות האזוריות השונות.

 תקציבים. 2.2
$ 400-)כ 4.8%, מתוכם $ מיליארד8.3-עמד על כ 2013-14התקציב הפדרלי של אתיופיה לשנת 

מיליון ביחס לשנה הקודמת. התקציב $ 50של  יהיעלמיליון( מוקצים לביטחון. תקציב זה משקף 

בנושאי בריאות, חינוך וכן בניית כבישים במדינה. חלוקת התקציב למשטרה  מתמקדהכללי 

 ולסוכנות המודיעין והביטחון אינה ידועה.
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 שיעור תקציב הביטחון מתוך תקציב המדינה

 

 נוספות הזדמנויות .3
 הנחת צינור נפט דרך שטח המדינה אפשרות ל. 3.1

דרום סודן שבכוונתה להניח צינור נפט ליצוא דרך נמל ג'יבוטי בים האדום.  הודיעה 2013במרץ 

נפט בשטחה של בתוך כך, אף נמסר שממשלת אתיופיה חתמה על מזכר הבנות למעבר צינור ה

שקלה את המדינה. יש לציין כי לא ידוע על החלטה סופית שהתקבלה בנושא, וכי דרום סודן 

 להנחת הצינור דרך קניה. האפשרות

ויקט זה ייצא לפועל, בניית הצינור עשויה ליצור הזדמנות להשקעה באבטחת הצינור פראם 

 בתחומי המדינה.

 אבטחת שדה התעופה באדיס אבבה 3.2
בשדות התעופה , האמריקאית מחלקת המדינהעל פי 

נעשה שימוש  -Dire Dawaאבבה וב-הבינלאומיים באדיס

 Personal Identificationבמערכת לזיהוי ביומטרי מסוג

Secure Comparison and Evaluation System 

(PISCES) .לצורך בקרת כניסה לתחומי המדינה 

אבבה -בשדה התעופה באדיס  IPעל התקנת מערכת חדשה מבוססת פורסם 2009בדצמבר 

ועדה לסייע . המערכת נPelcoאו של חברת ימצלמות וכלי ניהול ויד 300הכוללת רשת של 

באבטחת השדה וכן בניהול ענייני התפעול השונים. כמו כן, המערכת כוללת חמש תחנות צפייה, 

 חדר בקרה וחדר שליטה נייד.

ניכר כי הממשלה משקיעה באמצעי אבטחה מתקדמים במתקנים רגישים במדינה, ויתכן כי 

במדינה במהלך העשור בטווח הזמן הקרוב והבינוני יידרש עדכון ושדרוג למערכות שהותקנו 

 הקודם.
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 רקע טנזניה:
  בשנים האחרונות נהנית טנזניה משגשוג של סקטור האנרגיה בעקבות גילוי מצבורי גז

 אטבעי בסמוך לחופי המדינה. האיום המרכזי הנשקף לפעילות בשדות הגז הימיים הו

 מצד פיראטים הפועלים בסמוך לחופיה המזרחיים של אפריקה.

  התקפות של פיראטים במים הטריטוריאליים של טנזניה  7 בוצעו 2013-ל 2011בין השנים

ונחטפה ספינה אחת. כתוצאה מכך, תגברה טנזניה את הפעילות הצבאית במטרה לאבטח 

 ספינות חיפוש ומתקני גז.

 שבאב הג'יהאדיסטי -איום ייחוס מרכזי לכוחות הביטחון הטנזניים הינו ארגון אל

קאעידה. פעילי הארגון חודרים למדינה -שבסיסו בסומליה, ונחשב לארגון המזוהה עם אל

 דרך הגבולות, וכן מגייסים לשורות הארגון צעירים מוסלמים בתוך שטח המדינה.

 ד חשודי טרור וכן אימונים של כוחות משטרה טנזניה מקיימת פעילות מעצרים שוטפת נג

טנזניה מתמודדת גם עם איומי גבול המתבטאים במתיחות צבאית מול  וצבא לפעילות זו.

מלאווי וכן במניעת מעבר של גורמים בלתי חוקיים בגבולות כגון פעילי טרור, סחר 

 בסמים ואמצעים אסורים אחרים.

  ביטחוני משותף בגבול ביניהן על מנת  במבצעפורסם שקניה וטנזניה החלו  2013במאי

לרסן את פעילות הברחת כלי הנשק והכנופיות הפליליות באזור. מבצע זה התקיים 

 בעקבות הריגתם של תושבים קנייתים בקרבת הגבול על ידי כנופיות מטנזניה.

 סלאם קיצוני, ילפונדמנטליזם דתי גובר בטנזניה, במיוחד בקרב הא באחרונה יש סימנים

 .99%-בא לידי ביטוי בפגיעה בנוצרים, בעיקר בזנזיבר, בה קיים רוב מוסלמי של כש

  שאלת היחס בגם  שיעסקוצפויות להתקיים בחירות כלליות במדינה  2015באוקטובר

 הצורך באמצעי ביטחון.את ר יגבעשויה להנושא בהמשפטי לזנזיבר. המתיחות הגוברת 

  רמת הפשיעה בטנזניה נמצאת במגמת עלייה, בין היתר לאור קשיים כלכליים של שכבות

באוכלוסייה וגידול משמעותי באוכלוסייה העירונית בערים הגדולות. הפשיעה  רחבות

המקומית בטנזניה כוללת פשיעה קלה להשגת רווח מידי וכן פשיעה מורכבת יותר של 

 שות לבתי מגורים ומקרי שוד אלימים.פריצות חמו

 של חיות בר חוקי-מוקד פעילות נוסף של כוחות הביטחון קשור במאבק בציד בלתי ,

 .התופעהובחודשים האחרונים מתקיימים מעת לעת מבצעים של המשטרה למיגור 

 ארגוני הביטחון המרכזיים העוסקים בתחום ה-HLS  הם המשטרה, הצבא, שירות

וכן סוכנות  (National security intelligence service)המודיעין לביטחון לאומי 

ההגירה. בנוסף, לחברות אבטחה פרטיות תפקיד משמעותי במערך הביטחון במדינה 

 מיליון אנשי אבטחה פרטיים לעומת כמיליון שוטרים בלבד. 1.2-ומוערך כי ישנם כ

 397-כ דולר, ותקציב הצבא על $ מיליון211-על כ 2014מד בשנת תקציב המשטרה ע $

כללו בין היתר ציוד לכוח ימי,  2013מיליון. תוכניות רכש של המשטרה שהתפרסמו בשנת 

 ציוד ניווט, נשק ותחמושת, וחלקי חילוף לכלי טייס של המשטרה.

 הזדמנויות בתחום ה-HLS  ושדרוג נמלי עשויות לצמוח מתוכניות רחבות היקף לבנייה

 תעופה וים המתוכננות בשנים הקרובות.

http://www.eucap-nestor.eu/data/image_db_innova/TZ-Presentation-Day-1.pdf
http://allafrica.com/stories/201305200014.html
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 מרכזיים ביטחון מוקדי .1

 הצורך האיום תחום 

איום משמעותי על קידוחי הגז,  נפט וגז

בעיקר בים, מצד פיראטים 

הפועלים סמוך לחופי מזרח 

 אפריקה 

חיזוק יכולות אבטחת מתקנים 

וחופים, אבטחה ימית, אמצעי 

 מודיעין ומעקב

שבאב, הן -איומי טרור מארגון אל טרור

 דרך הגבולות והן בתוך המדינה

אבטחת גבולות, חיזוק אמצעי 

 אבטחה בערים, אימונים

מתיחות צבאית מול מלאווי וכן  גבולות

מעבר גורמים בלתי חוקיים כגון 

פעילי טרור, סחר בסמים ומעבר 

 אמצעים אסורים אחרים

אמצעי אבטחת גבול, ציוד כוחות, 

 דיעין ומעקבאמצעי מו

פשיעה מקומית 

 ומתחים פנימיים

עימותים בין מוסלמים לנוצרים, 

הטמנת מטענים נגד נוצרים, 

הפגנות, פשיעה מקומית גוברת 

 הכוללת נשק חם

חיזוק יכולות אכיפת חוק ופיזור 

הפגנות, אבטחת מתקני ממשל, 

 אמצעי מעקב, אימונים

 

 נפט וגז ואיום הפיראטים. 1.1

האחרונות נהנית טנזניה משגשוג של סקטור האנרגיה בעקבות בשנים 

גילוי מצבורי גז טבעי בסמוך לחופיה. הפעילות בתחום האנרגיה מובלת 

ידי חברות בינלאומיות העוסקות בחיפוש גז ונפט הן באזורים -על

 ימיים הסמוכים לחוף והן ביבשה.

את מצבורי הגז המרכזיים בים, הנמצאים בסמוך לחוף, כוללים 

 השדות הבאים:

 Songo Songo  2004אשר פעיל משנת 

 Mnazi Bay  2006אשר פעיל משנת 

 Mkuranga  2007אשר נתגלה בשנת 

 Kiliwani  2008אשר נתגלה בשנת 
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 הסמוכים לחוף בטנזניה בולטיםשדות גז           

 

 

החלו קידוחים בים העמוק תחת רישיונות שמעניקה טנזניה לחברות בינלאומיות. נכון  2010בשנת 

 .הקרובהאזורים נוספים מתוכננים בעת  9-מות שונים ומקו 13-בוצעו קידוחים ב 2013לשנת 

 אזורי קידוח ימיים לחיפוש גז

 
 

האיום המרכזי לפעילות בשדות הגז הימיים נשקף מצד פיראטים 

-ל 2011 בסמוך לחופיה המזרחיים של אפריקה. בין השניםהפועלים 

התקפות של פיראטים במים הטריטוריאליים של  7 בוצעו 2013

טנזניה, וכן נחטפה ספינה אחת. נראה שהספינות הפועלות לחיפוש 
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 ת אנרגיה עומדות במוקד הפעילות הפיראטית באזור. מקורו

פיראטים סומליים בסמוך לצבר גז  5כוחות הביטחון הטנזניים  עצרו 2012כך לדוגמא, באפריל 

פיראטים סומליים לאחר תקיפה של ספינת  7טבעי. עוד לפני כן, כוחות הביטחון הטנזניים עצרו 

 גילוי נפט וגז ברזילאית ששהתה בסמוך לחוף טנזניה. 

עליהן מפני  הורתה הממשלה לצבא ללוות ספינות המחפשות נפט וגז ולהגן 2011החל משנת 

פיראטים. כמו כן נמסר שהצי הטנזני מבצע פיטרולים קבועים על מנת להבטיח שפיראטים לא 

 נכנסים למים הטריטוריאלים של המדינה. 

 Mnazi -בנייתו של צינור גז מ 2012בנוסף, במסגרת פיתוח תשתית הגז במדינה, החלה בשנת 

Bay ק"מ, צפויה להסתיים  542צינור, שאורכו סלאם. בנייתו של ה-בדרום מזרח המדינה לדאר א

, על רקע מחאת התושבים Mtwaraדרומי באזור ה בהפגנות. הבנייה לוותה עד כה 2014בסוף שנת 

סלאם במקום ניצולו הכלכלי הישיר באזור מגוריהם. -על העברת הגז לאזור המסחרי של דאר א

 מפגינים ועשרות נוספים נפצעו. 4נהרגו לפחות  2013ובשנת  2012בהפגנות שהתקיימו בשנת 

 טרור. 1.2

 שבאב-ארגון אל. 1.2.1

בשנים האחרונות טנזניה לא חוותה אירוע טרור משמעותי. עם זאת, איום ייחוס מרכזי לכוחות 

שבאב הג'יהאדיסטי שבסיסו בסומליה, ונחשב לארגון מסונף -הביטחון הטנזניים הינו ארגון אל

שולטים באזורים כפריים הלוחמים  7,000-9,000-, מונה כ2006-נוסד בשקאעידה. הארגון, -של אל

של מדינות אפריקה למיגור הארגון הוא נחשב לפעיל ומסוכן.  נמרצתיה. למרות פעילות בסומל

 פעילותו מתבצעת במרחבים כפריים בתוך סומליה והוא פונה גם לעבר מדינות שכנות כגון

 אתיופיה וקניה.

האיום הנשקף לטנזניה מצד הארגון נובע מפעילות טרור של פעילים 

, וכן מגיוס ואימון של צעירים טנזניים החודרים למדינה דרך גבולותיה

משטרת טנזניה  2013לטובת פעילות צבאית. בנובמבר  בשטח המדינה

במזרח המדינה לסגירת מחנה אימונים של  Kilindiעל מבצע במחוז  דיווחה

לטובת אינדוקטרינציה  4-13גייסו ילדים בגילאים שאנשים  69שבאב. במהלך המבצע נעצרו -אל

אנשים החשודים  11שכוחות הביטחון עצרו  דווח 2012באוקטובר ואימון לפעילות בארגון הטרור. 

כאשר  Mtwaraשבאב אשר נטען לגביהם שעברו אימונים במחנה צבאי באזור -בקשר עם אל

נזניים הביעו שבאב. גורמי ביטחון ט-ברשותם אמצעי לחימה, מצ'טות וקלטות הדרכה של אל

 Mtwaraשבאב מנסה לנצל מתחים חברתיים ודתיים בטנזניה, במיוחד באזורים -חשש שאל

 וזנזיבר, על מנת להרחיב את השפעתו באזור.

ההיערכות הטנזנית נגד הטרור מוצאת את ביטויה הן ברמת החקיקה והן ברמת היערכות 

.  כמו כן, 2002טנזניה תקנות לחוק נגד הטרור שעבר כבר בשנת  אישרה 2011הכוחות. באוקטובר 

על ידי  להתמודדות עם הטרור אימוניםקצינים ממשטרת טנזניה  250-עברו יותר מ 2011בשנת 

 כוחות אמריקאים. 
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 איומי גבול יבשתיים. 1.3
איומי הגבול מולם ניצבת טנזניה מתמקדים במתיחות צבאית מול מלאווי וכן במניעת מעבר של 

 גורמים בלתי חוקיים בגבולות כגון פעילי טרור, סחר בסמים ומעבר אמצעים אסורים אחרים.

 מפת טנזניה ושכנותיה

 

 ווי מתיחות עם מלא. 1.3.1

. אגם זה הוא השלישי Nyasaלמיקום הגבול בין המדינות באגם  נוגעתהמתיחות עם מלאווי 

בגודלו באפריקה, וגובל בטנזניה, מלאווי ומוזמביק. המאבק בין המדינות נוגע לשאלה אם החלק 

המתיחות בין הצדדים גברה כאשר  2011הצפון מזרחי של האגם שייך למלאווי או לטנזניה. בשנת 

ך, במחצית מלאווי העניקה רישיונות לחיפוש נפט באזורים השנויים במחלוקת. בעקבות כ

ערוכים להגן על שלמותה  בכירים בטנזניה שכוחות הצבא התבטאו 2012הראשונה של 

 הטריטוריאלית של המדינה. מאז נעשים ניסיונות לתיווך בין הצדדים.

 מוקד המתיחות בין טנזניה למלאווי

 
 

http://www.humanrights.auckland.ac.nz/webdav/site/humanrights/shared/Research/Malawi-Tanzania-NZCHRLPP.pdf
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1160776500&Country=Malawi&topic=Politics&subtopic=Forecast&subsubtopic=International+relations&u=1&pid=1291639513&oid=1291639513&uid=1
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 איומים נוספים. 1.3.2

ביטחוני משותף בגבול ביניהן על מנת לרסן את  במבצעפורסם שקניה וטנזניה החלו  2013במאי 

פעילות הברחת כלי הנשק והכנופיות הפליליות באזור. מבצע זה התקיים בעקבות הריגתם של 

 תושבים קנייתים בקרבת הגבול על ידי כנופיות מטנזניה. 

סגן נשיא טנזניה למדינות האיזור להגביר את שיתוף הפעולה הביטחוני ביניהן  קרא 2012-ב

ברחבי הגבולות, בין היתר כתוצאה ממעבר של מהגרים בלתי חוקיים וסמים. בתוך כך, באוגוסט 

אלף רואנדים שנכנסו למדינה באופן בלתי  20-מהמדינה של כ סילוקםהורה נשיא טנזניה על  2013

 חוקי. 

 מתחים פנימיים ופשיעה מקומית. 1.4
דתי/פוליטי וכן עם רמות פשיעה  כוחות הביטחון הטנזניים מתמודדים עם מתחים על רקע

 משתנות.

 מתחים על רקע פוליטי/דתי. 1.4.1

לרוב לשקטה בטנזניה, על אף שלקראת בחירות ואירועים אחרים  נחשבתמחאה חברתית 

ח ולהגביר את היערכותה. עם זאת, בעת האחרונה המשטרה נאלצת לעיתים לעשות שימוש בכו

ישנם סימנים לפונדמנטליזם דתי גובר בטנזניה, במיוחד בקרב האסלאם קיצוני, אשר בא לביטויו 

 . 99%-בין היתר בעימותים בין מוסלמים לנוצרים בזנזיבר, בה קיים רוב מוסלמי של כ

 התפלגות דתית של אוכלוסיית טנזניה

 

הפגנות אנטי ממשלתיות של מוסלמים, שבמהלך אחת מהן נהרג  3בזנזיבר  התקיימו 2013במהלך 

, אשר קוראת לאוטונומיה מלאה  Uamshoשוטר. הקבוצה העומדת מאחורי ההפגנות הללו הינה

וצבר תומכים בקרב מאוכזבי אופוזיציה  2001אזור. ארגון איסלאמי זה נוסד בשנת של ה

 מפלגתית וקבוצות נוספות. 

מספר מקרי תקיפה בחומצה נגד נוצרים וזרים בזנזיבר. באוקטובר  אירעו 2013כמו כן, במהלך 

כללו בין היתר פגיעה בכומר נוצרי ובשתי שאנשים בחשד למעורבות בתקיפות,  15עצרה המשטרה 

-קאעידה ולארגון אל-קשורים לאל שהחשודיםמתנדבות בריטיות.  לטענת המשטרה עלה חשד 

 שבאב.

http://allafrica.com/stories/201305200014.html
http://sabahionline.com/en_GB/articles/hoa/articles/newsbriefs/2012/09/06/newsbrief-05
http://www.monitor.co.ug/News/National/Police-deploy-on-Tanzania-border-to-stop-entry-of-Rwandans/-/688334/1966494/-/11qvf87/-/index.html
https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=12266
http://www.irinnews.org/report/96631/tanzania-islamist-riots-threaten-zanzibar-s-stability
http://www.nytimes.com/2013/09/18/world/africa/tanzania-says-15-are-linked-to-acid-attacks.html?_r=0
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אירועי שני  2014, בפברואר לדוגמאלעיתים שימוש בנשק חם. המתח הדתי בארכיפלג זנזיבר כולל 

פיצוצים בשתי כנסיות בזנזיבר ופיצוץ נוסף במסעדה באי. הפיצוצים התרחשו בעת שהמפלגות 

הקשר  ועוסקות בין היתר בשאלת 2015-הפוליטיות במדינה נערכות לבחירות הצפויות להתקיים ב

המשפטי בין שטח היבשה המרכזי של המדינה לזנזיבר. המתיחות לקראת הבחירות עשויה 

 להגביר את הצורך באמצעי אבטחה במדינה.

אנליסטים מזהים את האלימות הגוברת באזור גם כתוצאה של אבטלה גוברת בקרב צעירים 

 . 20%-נזיבר עומדת על כוחוסר חינוך מספק. אבטלת הצעירים בז

 עצרתלעבר משתתפי  2013באזורים אחרים גם כן נרשמו מספר תקריות, בהן זריקת רימון ביוני 

. כחודש לפני כן 70ה נהרגו שלושה ונפצעו , בעקבותיArushaשל האופוזציה המקומית בעיר 

אנשים ונפצעו עשרות מפיצוץ בכנסייה נוצרית בעיר. זהות מבצעי הפיגועים אינה ידועה  3נהרגו 

 דתית.-אולם מוערך כי בוצעה על רקע אלימות בין

 פשיעה מקומית. 1.4.2

קשיים  רקעעל פי משרד החוץ האמריקאי, רמת הפשיעה בטנזניה נמצאת במגמת עלייה, -על

כלכליים של שכבות שונות באוכלוסייה וגידול משמעותי באוכלוסייה בערים הגדולות. הפשיעה 

המקומית בטנזניה כוללת פשיעה קלה להשגת רווח מיידי וכן פשיעה חמורה יותר של פריצות 

חמושות לבתי מגורים ומקרי שוד אלימים. בעיה מרכזית נוספת אשר מעסיקה את המשטרה הינה 

השמידה  2013שהוברחו למדינה ממדינות שכנות. בפברואר בלתי חוקיים עי לחימה אמצ

 .האלף אמצעים כאל 500-קיימים במדינה כ ולהערכתהכלי נשק בלתי חוקיים  3,200-המשטרה כ

מוקד פעילות נוסף של כוחות הביטחון קשור במאבק בציד בלתי חוקי. בחודשים האחרונים 

חוקי של חיות בר, -מתקיימים מעת לעת מבצעים של המשטרה למיגור תופעת הצייד הבלתי

נשיא טנזניה כי מבצע  טעןהנמצא במגמת עלייה וכולל בין היתר הרג פילים וקרנפים. בנובמבר 

 ידי המשטרה.-שהחל כחודשיים לפני כן יימשך על אף טענות לפגיעה בזכויות אדם על

, נשקל גם שימוש במל"טים לטובת איתור ומניעה של ציד חיות בר 2013מאוקטובר  דיווחפי -על

בפארקים הלאומיים. שימוש באמצעי זה ממחיש את הצורך הקיים באמצעי איתור ומניעה של 

 פעילות בלתי חוקית זו, ואת השאיפה הטנזנית לעשות שימוש באמצעים מתקדמים. 

 HLS-ה לתחום נגיעה להם ביטחון ארגוני .2
הם המשטרה, הצבא, שירות המודיעין  HLS-ארגוני הביטחון המרכזיים העוסקים בתחום ה

וכן סוכנות ההגירה. בנוסף,  (National security intelligence service)לביטחון לאומי 

מיליון  1.2-לחברות אבטחה פרטיות תפקיד משמעותי במערך הביטחון במדינה ומוערך כי ישנם כ

שבכוונת המשטרה  פורסם 2013רטיים בהשוואה למיליון שוטרים בלבד. בינואר אנשי אבטחה פ

להעניק אימונים משטרתיים לאנשי אבטחה בחברות פרטיות, עימן קיים בין היתר שיתוף פעולה 

 בטחת המבנים הציבוריים.בתחום א

 יהנטנזמשטרת . 2.1

אחראית על אכיפת  (Tanzania Police Force – TPF)משטרת טנזניה 

ה בתחנות שהחוק במדינה וכפופה למשרד לענייני פנים. המשטרה פרו



67 
 

עודיות בהן תנועה, שדות תעופה ונמלים יבאזורים שונים ברחבי המדינה, וכוללת גם יחידות י

מערך אימונים עצמאי הכולל בין היתר מכללה ייעודית לאימון צבאי  מקיימתוכדומה. המשטרה 

 של שוטרים והכשרתם לתפקידי שטח. 

על  2013שהתפרסמה בשנת  רכש משטרתילהלן מספר דוגמאות לתחומים בהם הוגדרה תוכנית 

 ידי המשרד לענייני פנים:

 Naval Force Equipment 

 Navigation Equipment (flight calibrations, signalling and beacons) 

 GPS for Land surveying 

 Fire Fighting Equipment 

 Arms and Ammunitions 

 Aircraft Equipment 

 Spare Parts for Police Force's Aircraft 

 תקציבים. 2.2

 תקציב המשטרה. 2.2.1

ליון בשנה הקודמת. מרבית $ מי198 מיליון, לעומת$ 211-כלמשטרה סכום של  הוקצה 2014בשנת 

הכוללת תקצוב יחידת  (Operations)מיליון, הוקצה למימון תוכנית המבצעים  191$-כ התקציב,

ייעודיות כגון ימייה, תנועה, שדות תעופה וכדומה וכן יחידות  המשטרה המרכזית, יחידות משטרה

 משכורות.תשלום משטרה אזוריות. יש לציין שמרבית התקציב ביחידות הללו מיועד ל

תוכניות מימון נוספות של המשטרה כוללות אדמיניסטרציה, חקירות פליליות, שירותים 

מיליון, כוללת  3$-כאימונים, לה הוקצו רפואיים, בניין, תחזוקת כלי רכב ואימונים. תוכנית ה

 תקצוב תפעולי של שתי מכללות של המשטרה.

השר לענייני פנים כי הגירעון התקציבי בו נמצאת טנזניה פוגע  בתפקוד  טען 2014בפברואר 

 מיליארד דולר. $5.7-לשנה זו עומד על כ המשטרה. התקציב הכללי של ממשלת טנזניה

חלוקת תקציב המשטרה על פי תוכניות 

 )מיליוני דולרים( 2014 מימון,

)מיליוני  2012-2014תקציב משטרת טנזניה, 

 דולרים(

  
 

 תקציב כוחות הצבא. 2.2.2

http://www.ippmedia.com/frontend/?l=58928
http://www.moha.go.tz/index.php/general-procurement-notice-gpn-2012-2013/category/14-general-procurement-notice-gpn?download=21:general-procurement-notice-2013-014
http://www.parliament.go.tz/budget/2013/Votes/Vol2/28.pdf
http://allafrica.com/stories/201402230024.html
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מיליון בשנה הקודמת.  324$-כמיליון, לעומת $ 397-עמד על כ 2014לשנת  הצבאתקציב כוחות 

 מיליון.$ 385-כהמפקדה הכללית אשר חולשת על מרבית פעילות הצבא קיבלה 

חלוקת תקציב המשטרה על פי תוכניות 

 )מיליוני דולרים( 2014 מימון,

 )מיליוני דולרים( 2012-2014תקציב הצבא, 

 

 

 

 נוספות הזדמנויות .3
 :HLSלהלן פרויקטים נוספים המהווים הזדמנות להשקעה בתחומי 

  שבכוונת ממשלת טנזניה לבנות שדה תעופה בסמוך לפארק  פורסם 2014בפברואר

 Serengetiהלאומי  

  יר טנזניה על הסכם עם סין לבניית נמל בע חתמה 2013במאיBagomoyo  בעלות של

סלאם. בנוסף, מתוכננת הרחבה של נמל -מיליארד וכן הרחבה של הנמל בדאר א $11

סלאם. פרויקטים אלה צפויים לחזק את מעמדה של טנזניה בסחר -התעופה בדאר א

 האזורי ויוצרים הזדמנות להשקעה בתחום ביטחון הנמלים בעתיד.

 בטנזניה הפועלות וגז נפט חברות .4

Operator CONTACT PERSON AREA/BLOCK 

Pan African Energy David K. Roberts:  

Barclays House, 5th Floor  

Ohio Street, P. O. Box 80139  

Dar es Salaam  

Tel. + 255 (0) 22 2138 737  

Fax: + 255 (0) 22 2138 938  

Email: droberts@panafricanenergy.com 

Songo Songo Gas 

Development 

Songas Limited Mr. Christopher Ford  

The Managing Director 

4th Floor, Plot No. 179/180  

Msasani Bay, Msasani Village Block "B" 

Songo Songo Gas 

Pipeline 

http://www.parliament.go.tz/budget/2013/Votes/Vol2/38.pdf
http://www.busiweek.com/index1.php?Ctp=2&pI=510&pLv=3&srI=57&spI=23&cI=19
http://www.theeastafrican.co.ke/news/Tanzania-plan-for--11bn-port-threat-to-Mombasa/-/2558/1849536/-/14pu3bd/-/index.html
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Kinondoni District  

P.O.Box 6342, Dar es Salaam  

Tel: +255222124181  

Fax: +255222124186 

Maurel & Prom Christophe Maitre:  

Country Manager  

Maurel et Prom (T) Ltd.  

1124 Chole Road, Msasani peninsular,  

Dar es Salaam  

Tel: +255 22 260 214  

+255 782 444 352  

Email: cmaitre@tanzaniamp.com 

Mnazi Bay Gas 

Development  

Bigwa - Mafia Channel 

Ndovu/Aminex Thierry Murcia:  

Country Manager  

Kenyatta Drive Plot 5.15, Oysterbay  

P.O. Box 179,  

Dar es Salaam  

Tel. +255 784 600674  

Fax: +255 22 266 7284  

Email: tmurcia@ndovuresources.com 

Nyuni - East Songo 

Songo  

Ruvuma 

Petrodel Jeremy Martin  

Country Manager 

P.O.Box 1559  

Dar es salaam, Tanzania  

7th Floor, Amani Palce 

Ohio Street 

Email: 

jeremy.matrin@afren.com 

BG Tanzania Mr. Derek Hudson  

President and Asset General Manager 

BG East Africa  

Plot 369, 1st Floor Kilwa House  

P.O. Box 105833  

Dar es Salaam  

E-mail: pcatanzania@bg-group.com 

DeepSea Block - 1 

DeepSea Block - 3  

DeepSea Block – 4 

Statoill Mr. Bjorn Albert Holbaek Rasmussen  

Country Manager  

Statoil Tanzania As  

P.O.Box 713 

79Haile Sellasie Rd  

Oysterbay, Dar es Salaam,  

Tel: +255 767 303677  

DeepSea Block-2 

mailto:jeremy.matrin@afren.com
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Email: bras@statoil.com 

Petrobras Manoel Murilo Silva  

Managing Director  

Petrobras Tanzania Ltd  

Plot 1403/1A Msasani Peninsula  

P.O. Box 31391Dar Es Salamm - 

Tanzania  

Tel: +255 22 2165604  

Mob: +255 (0)682 000118  

Email: petantz@petrobras.com 

Deep Sea Block-5  

DeepSea Block-6  

DeepSea Block-8 

Dominion Doug Rycroft:  

General Manager  

Dominion Oil & Gas Limited,  

Hamza Aziz Road, Plot 1676,  

P.O. Box 23184,  

Dar es Salaam.  

Fax : +255 22 260 2532  

Email : info@dominiontanzania.com 

DeepSea Block-7 

DeepSea Block-7 Doug Rycroft  

Ophir East Africa Ventures Limited  

Hamza Aziz Road, Plot 1676,  

P.O.Box 23184  

Dar es Salaam, Tanzania  

Tel +255 22 221 5500  

Email: doug.rycroft@ophir-energy.com 

Pande East 

Beach Petroleum Marcus Mng'ong'o  

Beach Petroleum (Tanzania) Ltd  

Plot No. 34A, First Floor  

Norconsult Building  

Winding Avenue/Zambia Road  

Oysterbay 

P.O. Box 33353  

Dar es salaam  

Tel/Fax: +255222667770  

Website: beachpetroleum.com.au 

L. Tanganyika South 

Dodsal Samir Kilachand  

Dodsal Hydrocarbons & Power Ltd,  

9th Floor, Extelecoms House, Samora 

Ruvu 
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Avenue,  

P.O. Box 12049, Dar es Salaam, 

Tanzania  

Tel: (Dubai) +97143434757  

Fax:)(Dubai) +97143431515  

Email: rajenk@dodsaldxb.ae 

Heritage Rukwa (TZ) 

Ltd 

James Baban  

VP and Managing Director  

Heirtage Rukwa Tanzania Limited  

P.O. Box 38022, Dar es Salaam, 

Tanzania  

Plot No. 40,  

Msasani Road Oysterbay  

Dar-es-Salaam 

Lake Rukwa Basin  

Kyela Basin 

Swala Energy Country Director  

Swala Oil and Gas (Tanzania) Limited  

P.O.Box 8258  

Hillbrook Cottage, Kwale Road  

Oysterbay Dar-es-Salaam  

Tanzania 

Kilosa-Kilombero Basin  

Pangani Basin 

Motherland Homes The Managing Director  

Motherland Industries Ltd  

B-214 Morya House  

Plot No. B-66/67, New Link Road  

Andheri (West)  

Mumbai 400053 

INDIA  

E mail: vksmhl@yahoo.com  

vks@motherlandindustries.in 

Malagarasi Basin 

Open Acreage Managing Director  

Tanzania Petroleum Development 

Corporation  

Plot No. 2390/12 &2392/12  

Azikiwe/ Jamhuri Street  

P.O.Box 2774  

Da-es-Salaam  

Tanzania  

Tel:+255-22-2200103/4  

Email: tpdcmd@tpdc-tz.com 

Kisangire - Lukurilo  

Mandawa  

Selous  

West Songo Songo 

 

mailto:rajenk@dodsaldxb.ae
mailto:vks@motherlandindustries.in
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