
1 
 

  



2 
 

 تمهيد 

تمركز عدد من الجماعات االرهابية المسلحة والتي تعمل   منذ مطلع التسعينات، عانت القارة االفريقية من 
ن وتيرة  إفي الواقع فو  حالًيا.  الذي يعد التحدي األول الذي تواجه القارة سود رهاب األإلممثلة لتحت ستار الدين 

منها دول القارة، بداية من الواقع االقتصادي   يالسيئة التي تعان اإلرهاب تتزايد بشكل كبير في ظل الظروف  
إلى التدخالت   وصوالً   ،إلى نزوح وتشرد الماليين  يثنية والحروب األهلية التي تؤد ا بالصراعات اإلمرورً   ،المتردي

الصراع بين    كافة جوانب   علىتلعب    التي  التي تنتشر فيها البؤر اإلرهابية الشؤون الداخلية للدول    فيالخارجية  
 . مما يزيد الصراع حدة وتوتراً  الحكومة والمتشددين

  ر في تتبع هذا التقريالذي اعتبر االتحاد األفريقي شعاره "اسكات البنادق"، تأتي أهمية    2020وفي العام  
الوقوف على أبرز   ، لذا يتعين أوالً 2020هجمات اإلرهابية في القارة األفريقية خالل شهر فبراير  رصد أبرز الو 

 فريقية الخمسة الستخالص أبرز تلك الجماعات دموية وأكثر تلك الدول تضررًا.البؤر اإلرهابية في األقاليم اال

وحدة  و  األفريقيةتقدم  االنسان  الشؤون  وحقوق  والتنمية  للسالم  ماعت  بمؤسسة  المستدامة  هذا   ،والتنمية 
  ( أجندة أفريقيا 4والتطلع )  2030  من أجندة التنمية المستدامة  (16بتحقيق الهدف )  اهتمامها  من منطلقالتقرير  

 . 2063 للتنمية المستدامة

 في أقاليم أفريقيا الخمسة: تطور   أبرز الهجمات اإلرهابيةأواًل: 

 شمال أفريقيايم قلإ .أ

، مثل جماعة  ماليبالجماعات المنتشرة في غرب أفريقيا وتحديدًا شمال  أفريقيا    غرب   تتأثر منطقة شمال
يتمركز في هذا كما    نصرة اإلسالم والمسلمين وحركة أنصار الدين وحركة الجهاد والتوحيد في غرب أفريقيا.

إضافة إلى عدد من التنظيمات التي تعلن والئها لتنظيم    (1).  اإلسالمياإلقليم تنظيم القاعدة في بالد المغرب  
 في كاًل من:   شهر فبراير  اإلقليم عمليات إرهابيةهذا داعش في مصر. وقد شهد  

 : الجزائر -1

 
ءت  وهي منظمة جزائرية سلفية جهادية متشددة تعمل في منطقة الساحل اإلفريقي والجزائر بشكل خاص. فهي أحد أبرز الجماعات السلفية والتي جا  (1)

في شمال  أوروبيًا كرهائن  32حيث احتجز قائده " بلمختار"  2003، قامت بأول عملية لها في أبريل 1998كناتج عن الحرب االهلية الجزائرية منذ عام 

 ، وللمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة:  مالي

“MMP: Al Qaeda in the Islamic Maghreb.” FSI, n.d., available at: https://stanford.io/32F8sKR   

https://stanford.io/32F8sKR
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  ، استهدف ثكنة للجيش على الحدود مع مالي  فبراير  9شهدت القوات الجزائرية الوطنية هجوم انتحاري في يوم  
تصريحات الجيش الجزائري التي قد أعلنت في    بعد   هذا التفجير  جاءمما أسفر عن مقتل أحد الجنود الجزائريين.  

 (2) الحدود. علىوقت سابق ضرورة تأمين الحدود الجزائرية مع مالي لردع العناصر اإلرهابية المنتشرة 

   :مصر -2

  فبراير، حيث   9كمين أمني في يوم    على زويد" في منطقة شمال سيناء لهجوم إرهابي  الشيخ  تعرضت مدينة "
 (3)  .جنود   5فقدت القوات المسلحة ضابطين و

 شرق افريقياإقليم  .ب

حركة الشباب  ل  األداء المتصاعد يشهد إقليم شرق أفريقيا الكثير من الهجمات التي تكاد تكون يومية بسبب  
والتي تتمركز تحديدًا في جنوب الصومال ولكن تمتد ضرباتها إلى العاصمة مقديشو  ،  المسلحة في الصومال

 التي قامت بها:  الهجمات برز تلك أوكانت  كينيا. شمال وشرق  وأجزاء من

 الصومال  -1

  خالل هذا الشهر   تشن حركة الشباب عدد من الهجمات اإلرهابية السيما في العاصمة مقديشو والتي تعرضت    
راح ضحيتها    5  لحوالي مسلحة  يقرب هجمات  الجنود    ، اشخًص   30من    ما  لها  تعرض  الهجمات  تلك  أبرز 

باإلضافة ،  جنود   10الذي أسفر عن مقتل    ،إقليم شبيلي جنوب غرب الصومالهجومها على  في    الصوماليين
 (4)  .اجنديً  13عن مقتل   أسفر نفس اإلقليم  ىخر علآهجوم إلى 

 كينيا  -2

تلك   واستهدفت   أفريقيا.داخل األراضي الكينية من أجل التوسع واالنتشار في شرق    الشباب   حركة  تتوغل
الحافالت التي تتنقل بين المدن    خاصة   الهجمات بشكل أساسي القوات األمنية الكينية باإلضافة إلى المدنيين

ضافة إلى  اإلب  (5)  .نيروبيحافلة متجهة إلى العاصمة    ى مصرعهم في هجوم عل  3  لقي فبراير،    19ففي    .الكينية
مدرسة في مدينة غارسا شمال    علىالمدارس في كينيا حيث شنت حركة الشباب هجوم إرهابي    ىالهجمات عل

 
 الخبر: ، رابط2020فبراير  9 "، مع مالي مقتل جندي جزائري في هجوم انتحاري قرب الحدود "   بالعربية، نيوز  سكاي (2)

https://bit.ly/2wOwffM   

 " مصدر الخبر :مصر... تفاصيل إحباط الهجوم اإلرهابي على كمين أمني شمال سيناء  ، "   2020فبراير   10اندبنت عربية ،  (3)
https://bit.ly/2wOEZm6   

، على الرابط التالي:  2020فبراير  20"، مرصد الشرق األوسط وشمال أفريقيا اإلعالمي، عقود.. واإلرهاب يستنزف الصومال "  (4)

http://bit.ly/32CIvf2   

  2020فبراير 19، أشخاص في هجوم على حافلة متوجهة إلى نيروبي من قبل مسلحين يعتقد أنهم من حركة الشباب 3مصرع الصومال الجديد،"  (5)

    https://bit.ly/2TgK51Z،رابط الخبر:

https://bit.ly/2wOwffM
https://bit.ly/2wOEZm6
http://bit.ly/32CIvf2
https://bit.ly/2TgK51Z
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الذهاب إلى المدرسة   امتناع الطالب عن   إلىأدت هذه الحادثة  ، و معلمين  3  شرق كينيا والذي أسفر عن مقتل
 (6)  ة المعلمين.يمعلمًا من المدرسة التي تعاني في األصل محدود  30 ومغادرةخوفًا من هجوم مشابه 

 غرب أفريقياإقليم  .ج

تمركز أحد أخطر الجماعات اإلرهابية في القارة األفريقية وهي جماعة  و غرب أفريقيا من انتشار  إقليم  يعاني  
بوكو حرام اإلرهابية   هجمات تنظيم داعش اإلرهابي، في الواقع تمتد ل ، والتي أعلنت والئهافي نيجريا بوكو حرام

 التي شهدها اإلقليم:  الهجمات أبرز تلك وكانت  (7)  .االنيجر شمااًل وبوركينا فاسو ومالي غربً  إلى

 :نيجريا -1

الواقعة في وسط    ا على والية بالتوحرام هجومً   شنت العناصر اإلرهابية التابعة لبوكو  شهر فبرايرمع بداية  
 (8) بيتًا مما أدى إلى تشريد المئات.  190وحرق  انيجيريً  26راح ضحيته ما يقرب من  ،نيجيريا

  والية )بورنو( قرية )أونو( في    تعرضت   ،فبراير  11ففي    ،مماثلةهجمات مسلحة  رية إلى  يقري نيجوتعرضت  
  ى القر ونهبت    ،حرقًا وهم أحياء  اسائقً   30مقتل حوالي    إلى إلى هجوم إرهابي أدى    الواقعة في شمال شرق نيجريا

في  (9) .  المجاور أخر  إرهابي  الشهروتالها هجوم  قريتين  حيث   ،منتصف  نيجريا    في  تعرضت  شمال غرب 
ممتلكات الكثير من وتم نهب    شخصًا رميًا بالرصاص وحرق تسعة أخرون   21حيث قتل    ،)دانكار وتساوا(

 (10)  القرية.منازل 

 :مالي -2

 2013  منذ عام  علي الرغم من انتشار القوات الفرنسية في منطقة الساحل األفريقي بما فيها جمهورية مالي
الخطورة  حجم  وإعالن بدء تدشين عملية برخان لمكافحة اإلرهاب إال أن الهجمات اإلرهابية تتصاعد من حيث  

جنود من الجيش الوطني في منطقة )بانا جاكو( الواقعة في وسط    4قتل  وشهدت بداية شهر فبراير م والعدد.  
 (11) مالي.

 
 مرجع سابق  (6)

 .Accessed August 26, 2019 .إلرهابية في أفريقيا.” المركز العربي للبحوث والدراساتدوافع االستخدام .. المخدرات والجماعات ا “( 7)
. http://www.acrseg.org/41160 

    https://bit.ly/3a7XkJf، رابط الخبر : 2020فبراير  5" هجمات وقعت بوسط نيجيريا فيشخصا  26مقتل قراءات أفريقية "  (8)
    https://bit.ly/2w2fo8N، رابط الخبر: 2020فبراير  11شخصاً بهجوم في نيجريا ،   30البيان ، "مقتل  (9)

  رابط الخبر: ، 2020فبراير  16قريتين غرب نيجريا،  علىشخصاً في هجمات  30" عصابة مسلحة تقتل   نيوز، البوابة  (10)

https://bit.ly/2Vpvnsi   

   https://www.afrigatenews.net/a/244738، اللينك :   2020فبراير  4أشخاص في هجوم وسط مالي ،   4بوابة أفريقيا اإلخبارية ،" مقتل  (11)

http://www.acrseg.org/41160
https://bit.ly/3a7XkJf
https://bit.ly/2w2fo8N
https://bit.ly/2Vpvnsi
https://www.afrigatenews.net/a/244738
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الشمال الشرقي في وحدة تابعة للجيش المالي  وفي منتصف الشهر وقع هجوم أخر في منطقة غاو في  
  5جنود وجرح    3وبعد هذا الهجوم بأيام ُقتل    (12)   أخرين بجروح خطيرة.  4جنود وإصابة    8أسفرت عن مقتل  

 (13)  تمبكتو(.)أحد معسكرات الجيش المالي شمال البالد منطقة  علىأخر  أخرون بعد هجوم مسلح

 بوركينا فاسو  -3

الهجمات اإلرهابية يوًما بعد يوم في بوركينا فاسو، في استغالل واضح لحالة الهشاشة  ال تزال تتصاعد  
مع بداية شهر فبراير تعرضت ، فشهد شمال بوركينا فاسو عدد من الهجمات اإلرهابيةاألمنية في البالد. وقد  

يقل عن    حيث قتل ما ال مجهولين، ( الواقعة في شمال شرق البالد إلى هجوم من قبل مسلحين )قرية المدامول
 (14) . ا في القريةمدنيً  20

فبراير اقتحمت جماعة    10ففي    بها،والقائمين    وتستهدف الجماعات المتشددة في بوركينا فاسو دور العبادة
 منهم وكان من بينهم قس البلدة. 5أشخاص وقتلت   7متشددة بلدة )سبة( وقامت باختطاف  

شمال بوركينا فاسو والتي أسفرت عن    (بانسي)وفي منتصف الشهر، استهدف المتشددين كنيسة في قرية  
وعقب هذا الهجوم بحوالي حادث    (15)   ن أثناء تأديته صالة يوم األحد.ي أخر   18وجرح وخطف    اشخًص   24مقتل  

  الشهر وبنهاية    (16)  أشخاص مصرعهم من المدنيين.  6في الشمال أيضًا حيث لقي    (ييمبيال)أخر وقع في قرية  
 (17). من جنودها 4تابع لدورية أمنية في شمال البالد حيث فقدت القوات   تعرض كمين شرطة

 بنين  -4

مسلحين مركز شرطة في مركز أمن    10هاجم    فبراير   8ففي    شمااًل،اإلرهابية إلى بنين    تمتد الهجمات 
 (18) ، قرب بلدة )بانيكوارا( الواقعة في الشمال مما أسفر عن فقدان شخصين وإصابة األخر.(كيريمو)

 النيجر -5

الحدود المشتركة مع مالي    علىلهجمات إرهابية عديدة من قبل جماعة بوكو حرام خاصة    النيجر  تعرض ت
هجوم    مدنين مصرعهم بسبب   5من شهر فبراير لقي    9، ففي  أي في الغرب والجنوب الغربي  وبروكينا فاسو
بعد الحادث بيومين تعرضت قوات و   (19) .  الحدود النيجرية المالية في قرية )موليا( الغربية  على نفذه مسلحون  

 
  http://bit.ly/3alK3wvرابط الخبر:  ، 2020فبراير  15 مسلح، جندياً شمال مالي في هجوم   12بوابة أفريقيا اإلخبارية " مقتل وإصابة  (12)

    https://bit.ly/3a7XkJfرابط الخبر: ، 2020فبراير  23 “،جنود في هجوم إرهابي بمالي  8العين اإلخبارية " مقتل وإصابة  (13)
    https://bit.ly/2VjLc3C، رابط الخبر :  2020راير  فب 2مدنياً بهجوم مسلح شمالي بوركينا فاسو "   20سكاي نيوز بالعربية ، "مقتل  (14)
    https://bit.ly/3a3A2UDرابط الخبر: 2020فبراير  17كنيسة شمال بوركينا فاسو"  علىقتيالً بهجوم  24العربية " (15)
 الخبر:رابط  ،2020فبراير  19  " بوركينا فاسو فيهجمات على قرية    فيأشخاص وإصابة آخرين  6مقتل  الموجز "  (16)

https://bit.ly/2HWNbDc  

   https://bit.ly/2SXJ2VJرابط الخبر:  ،   2020فبراير   25" أربعة قتلى في كمين لدورية شرطة في بوركينا فاسو   العربية "  (17)

   https://bit.ly/2Ths6IHرابط الخبر:  ، 2020فبرابر   10"، االثنين مسلحون يشنون هجوما على مركز أمني شمالي بنين العين اإلخبارية، "  (18)
   https://bit.ly/3c0s54qالخبر:رابط  ، 2020فبراير   9أشخاص في هجوم مسلح بالنيجر "  5قناة العالم " مقتل   (19)

http://bit.ly/3alK3wv
https://bit.ly/3a7XkJf
https://bit.ly/2VjLc3C
https://bit.ly/3a3A2UD
https://bit.ly/2HWNbDc
https://bit.ly/2SXJ2VJ
https://bit.ly/2Ths6IH
https://bit.ly/3c0s54q
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منطقة   في  للشرطة  مركز  على  إلى هجوم  مقتل    (تيالبيري )النيجر  أسفر عن  عن  والذي  النيجر  في غرب 
 (20)  عنصرين من الشرطة النيجرية.

 وسط افريقياإقليم د. 

الرغم من عدم ممارسة تلك  على  ن،و المعارضيعاني إقليم وسط أفريقيا من الهجمات المسلحة التي يشنها 
األبرياء، أبرز الدول   المدنيينتلك الحوادث تودي بحياة الكثير من    إال أن،  تحت ستار الدينالهجمات اإلرهابية  

 . الكاميرون جمهورية الكونغو الديمقراطية و  ال سيما ،قليماإلالواقعة في 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية  -1

  2020يناير    30ففي    البالد،في أواخر شهر يناير وبداية شهر فبراير نفذ المتشددون هجمات إرهابية شرق  
مانزينغي، وماليكي،  )قري في شرق الكونغو وهم    4  على  اإلرهابيةشنت الميليشيات المتمردة سلسة من الهجمات  

 (21) ن. ي أخر  4  وإصابة اقرويً  36حيث أسفرت تلك الهجمات عن مقتل   (وميبوندو

مسجد   أشخاص في  6و   ،في بلدة )مانتومبي(  اشخًص   11  عن مقتلالهجمات    أسفرتوفي مطلع الشهر  
مقتل    إلىهذا باإلضافة    (22)   أشخاص في بلدة )مولوليا(.  3حراق أحد المنازل باإلضافة إلى  إو   بلدة )ماموفي(

كما قامت القوات الديمقراطية المتحالفة بشن    (23)  متاجر.  5مدنيين في قرية )بيني( شرق الكونغو ونهب    7
 ( 24) اشخاص في المدينة. 10ستهدف  ، افبراير 17شمال شرق البالد وذلك في  علىهجوم مسلح أخر 

التصدي للهجمات المسلحة التي   2019يحاول الجيش الكونغولي منذ مطلع شهر نوفمبر لعام    ،في الواقع
  2020يناير    حتىأخرون    175جندي واصابة    60يقودها االنفصاليون في شرق البالد حيث استطاعت مقتل  

  292واليحيث تشير اإلحصاءات إلى مقتل ح  ضرباتهم،كثف المتمردون    ةمنذ إطالق العمليات العسكريولكن  
 (25) . وتشير المئات من الكونغولين مدني

 الكاميرون  -2

هجمات إرهابية بنوعيها سواء أكانت تحت باسم الدين مثل جماعات بوكو حرام أو    ن و يشهد الكاميروني
 . هجمات من قبل المتمردين الذين يسعون لالنفصال عن المدن الفرنسية لتأسيس الكاميرون اإلنجليزي 

 
، رابط الخبر:    2020فبراير   11" ، مقتل عنصرين من رجال الشرطة في هجوم غرب النيجروكالة األنباء السعودية ، "  (20)

https://bit.ly/2HWF6ON   
 https://bit.ly/2VnT58m 2020يناير   30" شخًصا في هجمات إرهابية شرق الكونغو الديمقراطية  36مقتل  سي بي سي اكسترا نيوز ،  (21)

    https://bit.ly/3c5AweRرابط الخبر : 2020فبراير 1" ، أيدي مسلحين في شرق الكونغو الديمقراطيةمقتل العشرات على  اليوم السابع ،"  (22)

   https://bit.ly/32rT6tg ، رابط الخبر: 2020فبراير  10 " مدنيين في هجوم إرهابي شرقي الكونغو  7مقتل   العين األخبارية "  (23)

 ، رابط الخبر: 2020فبراير  18" ، أشخاص في هجوم مسلح شمال شرقي الكونغو الديمقراطية 10مقتل  العين اإلخبارية ، "  (24)
https://bit.ly/2I0oS73   

  https://bit.ly/3a7CnOG، رابط الخبر: 2020فبراير    17" طفال في الكاميرون 14قروياً بينهم  22قتل م األمم المتحدة "  (25)

https://bit.ly/2HWF6ON
https://bit.ly/2VnT58m
https://bit.ly/3c5AweR
https://bit.ly/32rT6tg
https://bit.ly/2I0oS73
https://bit.ly/3a7CnOG
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شمال غرب الكاميرون حيث قتل   (نتومبو)قرية ففي منتصف الشهر الجاري ارتكب المتمردون مجزرة في 
فيما يخص الهجمات اإلرهابية التي تدشنها جماعة    أما  (26)  حامل.  وامرأة مدنيًا بينهم عدد من األطفال    22

شمال الكاميرون    علىالمسلحون هجومًا    شن  ، فقد من أجل تمديد انتشارها في غرب ووسط أفريقيابوكو حرام  
 (27) . ني أسفر عن مقتل مدنيين كاميروني

 : ماذا تقول األرقام؟ والمؤشراتالنتائج استعراض  -ثانًيا

إلى    2020القارة األفريقية خالل شهر فبراير  وفي استعراض لإلحصائيات والمؤشرات من حيث تعرض  
وكانت الجماعات اإلرهابية التي تشن    ا.شخًص   303  ة في وفا  ت والذي تسبب  هجوًما إرهابًيا   30ما يزيد عن  

 . مثل بوكو حرام وحركة الشباب  سقاط ضحايا،إفي طليعة الجماعات التي تسببت في  هجماتها باسم الدين

ا لإلقليم: -الً أو  تصنيف العمليات اإلرهابية وفقً

يعتبر  و  الرصد  لنتائج  أفريقياطبقًا  وقعت    إقليم غرب  تضررًا حيث  األكثر  الهجمات  % من  55.8هو 
  التي تتوغل بشكل واسع في اإلقليم في الفترة األخيرة.   ، جماعة بوكو حرام  جراء نشاطداخل هذا اإلقليم    اإلرهابية

 ضحية. 169بحصيلة ضحايا  

من قبل الجماعات المتمردة   من هجمات هذا الشهر  %32.01وقعت    فقد ،  إقليم وسط افريقياأما عن  
  ضحية حيث راح    والكاميرون،والتي يقع معظمها في جمهورية الكونغو الديمقراطية    ،التي تدعو إلى االنفصال

 . اًص شخ 97المتمردة  المليشيات هذا الشهر بسبب تلك 

فوقعت داخل    وعدد الهجمات والضحايا،  في المرتبة الثالثة من حيث الضرر  فريقياأشرق  إقليم    ويأتي
حركة الشباب مسئوليتها    عنها  أعلنت هذا الشهر،  من الهجمات اإلرهابية    %9.75  والكينية األراضي الصومالية  

 ضحية خالل الشهر.   29بحصيلة  وذلك ، عنها

% من حوادث 2.6  فيعتبر األقل ضررًا ويأتي في المرتبة األخيرة حيث وقع  ، فريقياأإقليم شمال  أما عن  
 ضحايا.  8أسفرا عن وقوع  حادثين إرهابيين فقط  شهر فبراير، بواقع

 أية عمليات إرهابية هذا الشهر. إقليم جنوب أفريقيافي حين لم يشهد 

 
 

    https://bit.ly/3c5YxT2 رابط الخبر: “،  2020فبراير   4"  نمصرع شخصين بهجوم إرهابي في الكاميروالمشهد العربي، "  (27)

https://bit.ly/3c5YxT2
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ا ا للدول -ثانيً  تصنيف العمليات اإلرهابية وفقً

هذا   جراء يركز  بشرية  خسائر  تكبدت  التي  الدول  على  الضحايا  لعدد  العددي  التوزيع  على  التصنيف 
في المرتبة األولى من حيث الدول  نيجريافجاءت  اإلرهاب،بالنسبة للدول التي تعاني من العمليات اإلرهابية. ف 

 . 2020% من ضحايا شهر فبراير  28.4 األكثر تضررًا حيث تكبدت نسبة تقدر

من ضحايا الشهر. وجاءت بوركينا فاسو في    %24.09ًيا جمهورية الكونغو الديمقراطية بواقع  يليها ثان 
% من ضحايا الشهر. ثم تأتي الكاميرون في  19.47المرتبة الثالثة من حيث األكثر تعرًضا لإلرهاب بواقع  

%  7.59بنسبة تقدر بـ    % من ضحايا الشهر. لتلحقها الصومال في المرتبة الخامسة7.92المرتبة الرابعة بواقع  
% من إجمالي الضحايا. وتحل دولة 2.3من ضحايا الشهر. وتلحق بها سادًسا كال من مصر والنيجر بنسبة  

على أن أقل دولة تكبدت نسب خسائر بشرية  % من إجمالي الضحايا.  1.98بينين في المرتبة السابعة بواقع  
 الشهر. % من إجمالي خسائر 0.33هذا الشهر هي الجزائر بواقع 

إقليم شمال أفريقيا
2%

إقليم غرب أفريقيا
56%

إقليم شرق أفريقيا 
10%

إقليم وسط أفريقيا 
32%

النسبة المئوية لتضرر األقاليم من اإلرهاب

إقليم شمال أفريقيا إقليم غرب أفريقيا إقليم شرق أفريقيا  إقليم وسط أفريقيا 
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ا لعدد الهجمات  ثالًثا: تصنيف العمليات اإلرهابية وفقً

يختلف هذا التصنيف قلياًل عن التصنيف السابق في أنه يهتم برصد مدى تطور األداء كمًيا بما يعكس  
تراجع الحالة األمنية في الدولة المذكورة، أو نشاط الجماعات اإلرهابية أو المسلحة بها، في الدول التي رصدت  

 فيها تلك العمليات خالل شهر فبراير.  

الديمتأتي   الكونغو  تليها    6بأكثر من    قراطية جمهورية  بـ  هجمات إرهابية.    5الصومال وبوركينا فاسو 
عمليات إرهابية هذا الشهر. في حين تأتي كينيا والنيجر والكاميرون    3هجمات إرهابية. ثم نيجيريا ومالي بواقع  

 بهجومين إرهابيين خالل الشهر. في حين حدث هجوم إرهابي واحد في كل من مصر والجزائر وبنين. 
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الكونغو 
الديمقراطية 

الصومال  و بوركينا فاس نيجيريا  مالي  كينيا  النيجر  الكاميرون مصر الجزائر

2020عدد الهجمات المسلحة على الدول خالل شهر فبراير 
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 التوصيات

اإلرهابية   الهجمات  أبرز  أفريقيابعد رصد  تمت    في  النتائج    ،2020فبراير    شهرفي  التي  تحليل  وبعد 
عدد من التوصيات في إطار    مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسانواستخالص المؤشرات، تقدم  

  2030من أجندة التنمية المستدامة    السادس عشربما يحقق الهدف    ،سعيها للتخفيف من حدة اإلرهاب األسود 
 : منة المستقرةحيث توطين العدل والسالم وتحقيق أفريقيا اآل 2063أجندة أفريقيا   الرابعوالتطلع 

منطقة غرب أفريقيا خاصة  إلى االهتمام  ر بعينالنظيجب على المجتمع الدولي واألطراف اإلقليمية  -1
   االفريقي التي تتوغل فيها جماعة بوكو حرام بشكل واضح. منطقة الساحل

للقوات التي أعلن    سرعة تحديد آليات االنتشار والجدول الزمنيبمجلس السلم واألمن األفريقي نوصي   -2
 لمواجهة اإلرهاب في غرب القارة.  أشهر 6آالف جندي في منطقة الساحل لمدة  3  عن تشكيلها من

التي تعد بيئة خصبة لمزيد من نشر    غرب أفريقيا،بذل مزيد من الجهود نحو نشر الفكر المعتدل في  -3
والبعيد.   القريب  المستقبل  في  المتطرفين  والفعل  الوعي هيئة  تو الفكر  ونشر  مناسبة  اقتصادية  بيئة 

 سي والمجتمعي للحد من انضمام المواطنين ضمن صفوف الجماعات اإلرهابية ومنع انتشارها. السيا
في جمهورية الكونغو    الجماعات اإلرهابيةالدولية في إقليم وسط أفريقيا لوقف  المحلية و تكثيف الجهود   -4

 ، واستثمار مرحلة االستقرار السياسي التي شهدتها البالد عقب االنتخابات الرئاسية األخيرة.  الديمقراطية
الحكومتين الكينية والصومالية لمنع انتشار حركة الشباب التي باتت   ضرورة التنسيق األمني بين -5

، ال سيما مع قرب االنسحاب التدريجي لقوات األخيرة ات تتوغل في األراضي الكينية أيضًا في الفتر 
 . "أميصوم" التابعة لالتحاد األفريقي من البالد 


