
  



   2020أفريقيا لشهر يونيو   اإلرهابية فيتقرير العمليات                                 

 تمهيد      

، أو التي تستهدف القارة االفريقية من تمركز عدد من الجماعات االرهابية المسلحة والتي تعمل تحت ستار الدين  تعاني
األول الذي  تحقيق أغراض سياسية، أو حتى النزاعات القائمة على أساس عرقي أو قبلي. وكل ذلك يعتبر التحدي

يد بشكل كبير في ظل الظروف السيئة التي تعاني منها دول واجه القارة حالًيا. وفي الواقع فإن وتيرة اإلرهاب تتزاي
 .(19وفي نفس الوقت الذي يواجه فيه العالم أجمع خطر فيروس كورونا )كوفيد القارة، 

الذين رصدت فيه مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق   وانخفضت العمليات اإلرهابية نسبيا عن شهر مايو الماضي
عملية إرهابية في شهر  41 لـ، حتى وصلت شخًصا 1393هجوًما إرهابًيا تسبب في وفاة  53ما يزيد عن اإلنسان 

  .حالة وفاة 506  ، خلفت ورائهايونيو

رير في تتبع  االتقالنوع من مية هذا الذي اعتبر االتحاد األفريقي شعاره "اسكات البنادق"، تأتي أه 2020وفي العام 
، لذا يتعين أواًل الوقوف على أبرز البؤر 2020 مايوورصد أبرز الهجمات اإلرهابية في القارة األفريقية خالل شهر 

 اإلرهابية في األقاليم االفريقية الخمسة الستخالص أبرز تلك الجماعات دموية وأكثر تلك الدول تضررًا.

تقرير عدسة  تقدم وحدة الشؤون األفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق االنسان، عليه، و 
  2030( من أجندة التنمية المستدامة  16من منطلق اهتمامها بتحقيق الهدف )  2020  يونيواإلرهابية لشهر    العمليات
 . 2063( أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة 4والتطلع )

 التقرير:  الرصد التي يقوم عليها منهجية –أواًل 

 آلية الرصد: .أ

" على منهجية الرصد المباشر لما نشر في اإلعالم العربي والغربي عدسة العمليات اإلرهابية في أفريقيايعتمد تقرير "
واألفريقي من عمليات إرهابية في القارة األفريقية، والتي غالًبا ما ترتكز إلى المصادر المفتوحة مثل شبكة االنترنت، 

 الدول األفريقية.   التي تتابعالمصداقية  والمواقع اإلخبارية الموثوقة وذات 

على أن من األمانة العلمية اإلشارة إلى "معامل الخطأ"؛ الذي قد يكون وارد بصورة أو بأخرى، ال سيما وأن بعض 
المصادر سواء المحلية أو حتى الدولية قد تختلف فيما بينها في أعداد الضحايا في بعض األحيان، أو أن يتم تحديث 

 بعد بضع أيام من إجراء عملية الرصد. ولذلك وجبت اإلشارة تحرًيا للدقة والموثوقية.   بياناتها

 

 



 مفهوم اإلرهاب الذي يعتمد عليه التقرير: .ب

سنعتمد في هذ التقرير على المحاوالت لم يُتفق على تعريف موحد شامل لإلرهاب على المستوى الدولي حتى اآلن ولكن  
إعالن الجمعية العامة بشأن    عليها في  نص والتي    المتراكمة الصادرة عن هيئات األمم المتحدةالمتعددة من التعريفات  

، وكذلك قرار مجلس األمن  49/60التدابير الرامية إلى القضاء على اإلرهاب الدولي المنصوص عليه في قرارها 
ي نرتكز فيها على وصف اإلرهاب ، والتاإلرهاب استراتيجية األمم المتحدة لمكافحة والبنود المتضمنة في ، 1566

 : على أنه

ضد مدنيين، ارتكبت بنية التسبب في الوفاة أو إصابة جسدية خطيرة، أو  والتي منها أعمال مرتكبةأعمال إجرامية، "
عامة الناس أو في مجموعة من األشخاص أو أشخاص معينين، أو   بين من الرعب حالة أخذ الرهائن، بغرض إثارة 

 .  إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام أو االمتناع عن القيام بأي عمل"تخويف السكان أو 

 أبرز الهجمات اإلرهابية في أقاليم أفريقيا الخمسة  -ثانًيا

 إقليم شمال أفريقيا .أ

 . ونطرح ذلك فيما يلي:يعاني إقليم شمال أفريقيا من اإلرهاب، هذا الشهر، رغم جهود مكافحة اإلرهاب من الدول

 ليبيا  -1

التابعين   رفاقه"، مع عدد من األثري سامر األطرش، المكنى بـ "أبو يعرب  السوري  اإلرهابيقتل يونيو،  12في 
لكن على الجانب اآلخر من القتال،  (1) ليبيا، وذلك إثر غارة جوية غرب مدينة سرت. في لميليشيات تركيا والسراج 

مسلح جديد من الفصائل السورية الموالية له لليبيا، لينضموا إلى مليشيات   400 في بداية يونيو، نقلت تركيا حوالي
  11، وبذلك يصل عدد من أرسلتهم تركيا من مرتزقة لنحو  حكومة الوفاق"“بـ  المرتزقة الذي يحاربون بجانب ما يعرف  

 (2) بحسب المرصد السوري لحقوق اإلنسان. مرتزق من الجنسية السورية،   600ألف و

سر نازحة من مدينة ترهونة، جنوب مدينة  مجموعة من السيارات أل الطيران التركي المسّير يونيو، قصف 6وفي 
مدينة سرت،   من  شباب   4باإلضافة إلى    أشخاص   6ما ال يقل عن    القصف أفراد أسرتين نازحتين   وراح ضحية  .سرت 

  إبراهيمجبريل المعداني،  معبد الساللمقتل كال من ميالد   فالقص وأدى  (3)  .الذين كانوا يقدمون المساعدات للنازحين
  غيث ٔاكنيش القذافي، محمد حمد فريتلو القذافي، مصباح فرج السويدي القذافي، عبد  عبد هللامحمد جمعة القذافي، 

 (4) الناصر مهدي بن برنية القذافي.

 
يونيو، اليوم السابع، على الرابط التالي:  12"، غرب مدينة سرت غارة لسالح الجو الليبى فيمقتل الداعشى السورى "أبو يعرب"  " 1

http://www.youm7.com/4821368   
  https://bit.ly/2zPPnvI، على الرابط التالي: 2020يونيو  1"، العين اإلخبارية، 351"أردوغان يدفع بمرتزقة جدد لليبيا وارتفاع قتالهم إلى  2
قيا، على الرابط التالي: "سقوط ضحايا مدنيين في قصف الطيران التركي المسير لسيارات نازحين قرب سرت"، بوابة افري 3

https://www.afrigatenews.net/a/256894   
   https://www.afrigatenews.net/a/256981يونيو، على الرابط التال:  7"الطيران التركي يستهدف المدنيين جنوب سرت"، بوابة أفريقيا اإلخبارية،  4
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أعلن مركز الطب الميداني والدعم مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين من فريق هندسة الميدان لنزع  يونيو،  8وفي 
انفجار اللغم لمصرع نائب عريف/   وأدىاأللغام جراء انفجار لغم فيهم بمنطقة صالح الدين جنوب العاصمة طرابلس.  

ات متوسطة لكل من نائب عريف/ باإلضافة إلصاب ة،محمد الشنطي بإصابات خطير  عبدالحميد عمر رفيد وإصابة
 (5) علي الطويلب.و حسام محمد دغمان، مساعد ضابط/ عبدالسميع خليفة حداقة، 

كشفت اللجنة الوطنية لحقوق االنسان بليبيا، عن اإلحصائيات األولية لضحايا األلغام ومخلفات يونيو،  13وفي 
ين في إزالة األلغام مخلفات الحرب، في مناطق الحرب في صفوف المدنيين وكذلك عناصر هندسة الميدان المتخصص

إصابة من   40وفاة، و  28من بينها  حالة  68، والتي وصلت لـ جنوب وجنوب غرب مدينة طرابلس ومحيط المدينة
 (6) . بينها إصابات بليغة

 مصر  -2

أعدمت يونيو،  27ارتفعت الجهود الحكومية هذا الشهر في مصر. فقد خلت مصر من العمليات اإلرهابية. وفي 
دين بتهمة تنفيذ هجوم جنوب القاهرة في أكتوبر أالسلطات المصرية الجهادي الليبي عبدالرحيم المسماري، الذي 

ات بالصحراء الغربية، عندما ُنّفذ كمين ضد الهجوم الدامي في الواحذلك ووقع . شرطيا 16أسفر عن مقتل  2017
 (7)  عناصر أمن قاموا بعملية استهدفت مخبأ لمسلحين في هجوم أعقبه تبادل إلطالق النار بين الطرفين.

مقتل اثنين من »العناصر اإلرهابية« في تبادل إلطالق النار مع قوات المصرية  أعلنت وزارة الداخلية  يونيو،    30في  و 
بمنطقة جلبانة في محافظة شمال سيناء. وبينت انه تم العثور بحوزة العنصرين على »اثنين سالح آلي، وخمس األمن  

خزائن وكمية من الذخيرة من ذات العيار، وجهاز ال سلكي، وطبنجة تبين أنها مستولى عليها عقب قيام مجموعة من  
 (8)بنطاق مدينة بئر العبد بشمال سيناء«.  2017أغسطس  في    العناصر اإلرهابية بالهجوم على أحد أفراد الشرطة ومقتله

 الجزائر:  -3

أثناء اشتباك مع عناصر إرهابية، في والية عين الدفلة، غربي العاصمة    الجزائري   قتل ضابط في الجيشيونيو،    21في  
 (9)  هو العريف المتعاقد، زنادة مصطفى.و  ،كمين بالناحية العسكرية األولىفي  وذلك الجزائر.

 إقليم غرب أفريقيا  .ب

 يستمر إقليم غرب أفريقيا في صدارة األقاليم األكثر تضررا في القارة، ونستعرض ذلك فيما يلي: 

 
يونيو، على الرابط التالي:  8"مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار لغم بصالح الدين"، بوابة أفريقيا،  5

https://www.afrigatenews.net/a/257228   
يونيو، على الرابط التالي:  13ائية األولية لضحايا األلغام ومخلفات الحرب في جنوب طرابلس"، بوابة أفريقيا، "اإلحص 6

https://www.afrigatenews.net/a/257632   
  https://bit.ly/2ZRtvZIيونيو، على الرابط التالي:  27أونالين،  "، ميديل إيستمصر تعدم منفذ هجوم الواحات الدامي " 7
  ly/3gGj1TJhttps://bit.، على الرابط التالي: 2020يونيو  30"، أنباء الشرق األوسط، مصر تعلن مقتل »عنصرين إرهابيين« بشمال سيناء " 8
  https://bit.ly/2ZLlzctيونيو، على الرابط التالي:  21عربية، "، سكاي نيوز مقتل ضابط جزائري في اشتباكات مع عناصر إرهابية "  9
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 بوركينا فاسو  -1

شخصا على األقل في قرية شرقي البالد، إثر هجوم شنه    25أعلنت السلطات في بوركينا فاسو مقتل  أول يونيو،    يف
هجوم، يأتي ذلك بعد أن لقي  الولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن  .في قرية "كومبيمبيجا" إرهابيون على سوق للماشية 

 (10) .على َركب يضم تجارا في بلدة بشمال البالد قبله بساعات شخصا على األقل حتفهم، بعد هجوم  15

جنود على األقل واختطف آخرون، في هجوم شنه مسلحون متشددون في مناطق مضطربة   4، قتل يونيو 6في و 
 (11)  ن كمينا للجنود في محافظة "ياغا".و المتشدد  د أن نصب بعشمالي البالد. 

مسلحين بالرصاص حين تعرضت وحدة عسكرية إلطالق نار في شمال بوركينا  7قتل جندي ويونيو،   10في و 
 (12). في كيلبو على الحدود مع مالي الهجوم الذي وقع وذلك فيفاسو، 

 مالي  -2

 بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي )مينوسما( يجدر اإلشارة في البداية إلى إعالن  
حادَث عنف بين المجتمعات المحلية في منطقة موبتي )وسط مالي( في الفترة الواقعة بين األول من    83  عن توثيقها
من    71لتابعة لمجموعة الفوالني )تعتمد على رعاية المواشي( مسؤولة عن  وكانت الميليشيات ا  يونيو.  21يناير حتى  

من السكان، في حين نفذت الميليشيات التابعة لقبيلة دوغون  210هذه الحوادث على األقل، مما أدى إلى مقتل 
القانون  حالة إعدام خارج نطاق    230  كما تم توثيق  شخصا.  82هجوما مما أدى إلى مقتل    12)مزارعون وصيادون(  

 (13)  أو بإجراءات موجزة أو تعسفية نسبت إلى أفراد من قوات الدفاع واألمن المالية في موبتي وسيغو.

، فقد كانت هناك بعض الجهود من قبل حكومة مالي وبعض الشركاء القاريين  هذا الشهر وبالعودة لرصد اإلرهاب 
"تنظيم القاعدة في بالد المغرب" الجزائري عبد   رف بـقتل زعيم ما يعيونيو،  3في والدوليين في مكافحة اإلرهاب. ف

ذتها قوات فرنسية بالتنسيق مع فالعملية العسكرية ن وذلك فيالمالك درودكال بمنطقة "تساليت" الواقعة شمالي مالي. 
شمال   ويعد اإلرهابي عبد المالك درودكال من أخطر وأقدم اإلرهابيين في منطقةمالي وغيرها من دول المنطقة.  قوات  

 (14) . أفريقيا والساحل

عدًدا عن قتلها  قوة "برخان" الفرنسية المنتشرة في مالي، بالتعاون مع وحدات من الجيش المالي  يونيو أعلنت    21في  و 
، في منطقة "غوسي" التابعة لتومبوكسيون   من عناصر الجماعات المسلحة خالل سلسلة عمليات قامت بها شمالي مالي

وصادرت   .من مصادرة مركبة، وأربع دراجات نارية، وكمية كبيرة من معدات صنع المتفجرات، وأدوات اتصال  وتمكنت 

 
   https://bit.ly/3gIYE9u، على الرابط التالي: 2020يونيو  1شخصا بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو"، العين اإلخبارية،  25"مقتل  10
   https://bit.ly/2AMtdugلتالي: يونيو، على الرابط ا 6جنود في هجوم إرهابي شمالي البالد"، سكاي نيوز عربية،  4"بوركينا فاسو.. مقتل  11
  https://bit.ly/2MR3js1يونيو، على الرابط التالي:  10، 24إرهابيين بهجوم على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو"، موقع  7"مقتل  12
يونيو، على الرابط التالي:  27شخصا في وسط مالي خالل هذا العام"، أحبار األمم المتحدة،  580"مفوضية حقوق اإلنسان تدعو إلى محاسبة الجناة إثر مقتل  13

https://news.un.org/ar/story/2020/06/1057302   
ain.com/article/terrorist-https://al-يونيو، على الرابط التالي:  6"، العبن اإلخبارية، نهاية درودكال.. سجل إرهابي من الجزائر إلى الساحل " 14
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وحدة عسكرية أخرى صادرت العديد من الدراجات وكمية مهمة من األسلحة، بعد تبادل إلطالق النار مع مجموعة  
 (15) ". مسلحة بمنطقة "آماالوالو

أعلن الجيش المالي عن تمكنه من قتل ستة إرهابيين في عملية عسكرية بمنطقة باندياكارا بوسط يونيو،  25وفي 
الجيش المالي سيارتين كان اإلرهابيون قد  واستعاد  بعض األسلحة. صودرت ن إرهابي و و اعتقل عشر  كما البالد.

يين بشكل كبير في وقف تعاون القرو  وذلك بعد استولوا عليهما خالل هجوم على مركز أمني في وقت سابق، 
 (16)  اإلرهابيين.

ا بهجوم مسلحين يرتدون شخًص  43ما ال يقل عن  يونيو، قتل 7في لكن يد اإلرهاب استمرت في حصد األرواح. ف
التي شهدت   هاجموا قرية بينيداما في منطقة موبتي،  زيا عسكريا على قرية يقطنها رعاة من قبائل الفوالني وسط البالد 

حاصروا القرية بشاحنات  قد  ن و المهاجموكان عشرات المذابح العرقية المتبادلة على مدى السنوات القليلة الماضية. 
 (18) (17) جميع الضحايا من المدنيين.كان صغيرة قبل قتل القرويين وإضرام النار في المنازل و 

السالم في مالي )مينوسما(، مقتل جنديين من قوات البعثة بهجوم  أعلنت بعثة األمم المتحدة لحفظ يونيو،  13وفي 
 (20)(19) وكان الجنديان مصريين الجنسية.  .مسلح وقع في شمال شرق مدينة غاو

جنديا في كمين، نصبه مسلحون لقافلة عسكرية في منطقة بوكا ويري في جنوب شرق   24قتل   يونيو،  14وفي 
 ( 21). مع موريتانيا ديابالي على بعد مئة كلم من الحدود 

وذلك في الوقت الذي شهدت فيه البالد قتل وفقد عشرات الجنود في هجوم إرهابي في مالي، يونيو،  15وفي 
 (22)  .وطالبت الرئيس المالي بالرحيلالتظاهرات 

موقعا عسكريا في  استهدفآخرين، في هجوم إرهابي جنوب شرقي البالد.  4 وأصيب جنديين  يونيو، قتل 28وفي 
 (23). قرية دينانغورو بالقرب من حدود بوركينا فاسو

 نيجيريا -3

عنصرا من جماعة "بوكو حرام"   429أعلنت السلطات النيجيرية مقتل ألف ويونيو،  9في يجدر اإلشارة إلى أنه 
في كل من والية "بورنو"  ، نفذتها في شرقي وشمال شرقي البالد ، في عمليات أمنية أبريل ومايو في شهري  اإلرهابية،

 
   https://www.albawabhnews.com/4057837يونيو، على الرابط التالي:  21في مالي"، البوابة نيوز،  "مقتل عدد من المسلحين 15
  https://bit.ly/31ecjQrالتالي: يونيو، على الرابط  25فى عملية عسكرية وسط البالد"، اليوم السابع،  20إرهابيين واعتقال  6"الجيش المالي يعلن قتل  16
يونيو، على الرابط التالي:  7قروياً بهجوم شنه مسلحون يرتدون زياً عسكرياً في مالي"، بوابة افريقيا،  62"مقتل  17

https://www.afrigatenews.net/a/257045   
  https://bit.ly/2XGEV2Eيونيو، على الرابط التالي:  8شخصا بينهم أطفال في مالي"، مصراوي،  43"مسلحون يقتلون  18
  https://sptnkne.ws/CFmqيونيو، على الرابط التالي:  14ألمم المتحدة في مالي"، سبوتنيك، "مقتل جنديين من ا 19
  https://bit.ly/2YHOQUPيونيو، على الرابط التالي:  16جندياً تجاه الحدود مع موريتانيا"، بوابة أفريقيا اإلخبارية،  40"مالي تعلن اختفاء نحو  20
   https://bit.ly/37AgZl5يونيو، على الرابط التالي:  16، 24جنديا في كمين نصبه مسلحون لقافلة عسكرية وسط البالد"، فرانس  24"مالي: مقتل  21
   http://www.youm7.com/4826329يونيو، على الرابط التالي:  15بع، "مقتل العشرات في مالي"، اليوم السا 22
soldiers-terrorist-ain.com/article/mali-https://al-يونيو، على الرابط التالي:  28"مقتل جنديين في هجوم إرهابي شرقي مالي"، العين اإلخبارية،  23
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من قيادي الحركة ُقبض عليهم خالل العمليات األمنية،    166وكان من بينهم    .ويوبي )شمال شرق( و"أداماوا" ) شرق(
 (24)  .للفترة نفسها

تدريب لجماعة "بوكو حرام" اإلرهابية،  تدمير معسكر    أعلنت وزارة الدفاع النيجيريةيونيو،    19في  شهر يونيو،  أما عن  
 غارات على معسكر في والية بورنو، أثناء اجتماع ألعضاء "بوكو حرام".   بعد   في عملية عسكرية شمال شرقي البالد.

عنصرا من   50تحييد أكثر من  كما تم تدمير المعسكر، وقتل كثير من أعضاء الجماعة في الغارات الجوية.وتم 
 (25) "بوكو حرام" في العمليات العسكرية خالل األسبوع األخير.

يونيو، أعلن االتحاد األوروبي أن الهجمات اإلرهابية   17في لكن أيادي اإلرهاب الغاشمة لم تكن لتتوقف عن ذلك. ف
  160عن مقتل أكثر من  أسفرت  شمال نيجيريا    يالجماعات المسلحة ف  أيديهجمات وخطف وقتل للمدنيين على  من  

 (26)  مايو. 28مدنيًا منذ  130شخصًا بينهم 

بشمال غرب نيجيريا، منهم  ا على األقل في والية كاتسيناشخًص  18 بقتللصوص مسلحين في أول يونيو، قام و 
رجل يركبون دراجات نارية وبعضهم يحملون بنادق  500ما يصل إلى  إذ قام. مسؤول محلي، وسرقوا آالف الماشية

عبد  " اللصوص إلى قرية سابون جارين المجاورة، حيث قتلوا المسؤول المحلي    . وانتقلهجومية اقتحموا منطقة فاسكاري 
 (27) . بالماشية المسروقة نحو قرى أخرى في منطقة باتساري  واواتجه طفه.بعدما حاولوا خ  "الحميد ساني

 االشتباكات   اندلعت و   .شخصا في اشتباكات بين مجموعتين عرقيتين بوالية تارابا شرقي نيجيريا  11قتل  يونيو،    6وفي  
العديد من المنازل إلى رماد جراء وتحولت  .بين المجموعتين العرقيتين "تيف" و"جوكو" بمنطقة بالي بوالية تارابا

وبين الحين واآلخر، تندلع اشتباكات عنيفة بين   .االشتباكات، فيما هرب آخرون من المنطقة خشية على أرواحهم
 (28)  .المجموعات المختلفة بوالية تارابا، لخالفات على تقاسم الموارد الطبيعية بالمنطقة

وينتمي  قتل ستة جنود نيجيريين في هجوم شّنه جهاديون على قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا، ، يونيو 8 فيو 
مدافع رشاشة، هاجموا القاعدة بكانوا يستقلون شاحنات مزودة و  ،داعشوالية غرب إفريقيا في تنظيم  المهاجمون إلى
 (29)  .والية بورنوبفي قرية أونو  

وهاجم   .شخصا على األقل ودمروا قرية في والية بورنو بشمال نيجيريا 69حرام مسلحي بوكو يونيو، قتل  10وفي 
ووصلوا على مركبات ودراجات نارية وأطلقوا النار من  ، المسلحون قرية فادوما كولورام في منطقة جوبيو بوالية بورنو

 (30) رأس من الماشية واألبل.   1200أسلحة آلية ودمروا القرية وسرقوا 

 
  https://bit.ly/3cIZRdP يونيو، على الرابط التالي:  9 في نيجيريا األناضول، من إرهابيي "بوكو حرام"  1429تحييد " 24
  ttps://bit.ly/3f9YPJOhيونيو، على الرابط التالي:  19"، األناضول، نيجيريا.. تدمير معكسر لـ"بوكو حرام" اإلرهابية بغارات جوية " 25
 https://bit.ly/2UQ0Vqbيونيو، على الرابط التالي:  17االتحاد األوروبي: جرائم اإلرهاب فى نيجيريا تهديد خطير ألمن المنطقة، اليوم السابع،  26
   https://bit.ly/2Mfwp4i، على الرابط التالي: 2020يونيو  1شخصاً على األقل في نيجيريا"، بوابة أفريقيا اإلخبارية،  18"لصوص ماشية يقتلون  27
  https://bit.ly/2XFozHD، على الرابط التالي: 2020يونيو  6شخصا في صراع عرقي" االناضول،  11"نيجيريا.. مقتل  28
military-killed-soldiers-ain.com/article/6-https://al-يونيو، على الرابط التالي:  8مقتل ستة عسكريين في هجوم في نيجيريا"، العين اإلخبارية،  29

nigeria-eastern-base   
   https://bit.ly/2XQ5bYuيونيو، على الرابط التالي:  10شخصا على يد إرهابيي "داعش"، رويترز،  59نيجيريا.. مقتل " 30
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 شخصا شمال شرقي نيجيريا، في هجوم شّنه عناصر من تنظيم داعش اإلرهابي على قرية 81ُقتل  يونيو، 11وفي 
أشخاص بينهم رئيس  7المهاجمين وخطف  .التي يقطنها مرّبو ماشية والواقعة في مقاطعة غوبيو بوالية بورنو "فيلو"

 (31). القرية

ا وجرح مئات في هجومين لمتشددين  مدنيً  40جنديا على األقل وأكثر من  20قتل يونيو،  13وبعد يومين فقط، في 
 (32)  .امسلحين بأسلحة ثقيلة منها قاذفات، بوالية بورنو في شمال شرق نيجيري

جنود في نيجيريا، في هجوم شنه إرهابيون شمال شرقي البالد يرجح أنه أدى أيضا إلى خطف   9قتل  يونيو،    27في  و 
فتح مسلحون جماعة بوكو حرام، النار وألقوا قنابل على قافلة مدنية من نحو مئة عربة تنتقل تحت بعدما مدنيين، 

تقع بلدة دامبوا و  وري، عاصمة والية بورنو.حماية الجيش النيجيري، في قرية كوناال على الطريق بين دامبوا ومايديغ
 (33). على أطراف غابة سامبيسا، وهي جيب يتحّصن فيه مقاتلون من بوكو حرام ويشنون منه هجمات 

 النيجر  -4

بعد اختطف إرهابيون عشرة من عمال اإلغاثة، فيما كانوا يوزعون الطعام على سكان قرية في جنوب غرب النيجر، 
أول حادث خطف لعمال إغاثة   . وهي دخل المسلحون القرية على متن دراجات نارية، وأمروا الضحايا أن يتبعوهمأن 

 (34). في منطقة تيالبيري 

 ساحل العاج -5

جنديا وأصيب سبعة   12ُقتل نحو يونيو،  11في م أن دولة ساحل العاج بعيدة نسبًيا عن أعين اإلرهاب. لكن رغ 
 ( 35).ن من رجال األمن بينما ُقتل أحد المهاجمين ا اثن  فيما ُفقد   .آخرون، في هجوم على موقع حدودي شمالي ساحل العاج

العاج، عن اعتقال قائد "الكوماندوز" الذي نفذ هجوما على مركز عسكري أعلن وزير الدفاع في ساحل  يونيو،    23وفي  
 (36) . يونيو 11في منطقة "كافولو"، شمالي البالد قرب الحدود مع بوركينافاسو في  

 السنغال  -6

أصيب ثمانية جنود سنغاليين بجروح خفيفة، إثر وقوع سيارة كانوا على متنها في لغم، وذلك خالل يونيو،  15في 
لدى مرور شاحنة صغيرة    اللغم  انفجرو   .ي األخشاب والمخدرات في إقليم كازامانس جنوبي البالد عملية لمكافحة مهرب

 
killed-69-ain.com/article/nigeria-https://al-يونيو، على الرابط التالي:  11قتيال في هجوم إرهابي على رعاة بنيجيريا"، العين اإلخبارية،  81" 31

northeast-attack-terrorist  
يونيو، على الرابط  14نت كارلو الدولية، مدنيا وجرح مئات في هجومين لمتشددين إسالميين في هجومين بشمال شرق نيجيريا"، مو 40جنديا و 20"مقتل  32

  d.co/1VMY-http://mcالتالي: 
ain.com/article/soldiers-https://al-يونيو، على الرابط التالي:  28جنود واختطاف مدنيين في هجوم لبوكو حرام بنيجيريا"، العين اإلخبارية،  9"مقتل  33

attack-terrorist-missing-civilians   
ain.com/article/terrorists-https://al-يونيو، على الرابط التالي:  27من عمال اإلغاثة في النيجر"، العين اإلخبارية،  10"إرهابيون يختطفون  34

niger-workers-kidnap   
   article/1591871246/ain.com-https://alيونيو، على الرابط التالي:  11"، العين اإلخبارية، 2016جنديا إيفواريا في أول هجوم منذ  12"مقتل  35
   https://www.alakhbar.info/?q=node/26235يونيو، على الرابط التالي:  23جنديا"، وكالة األنباء الموريتانية،  12"اعتقال قائد الكوماندوز الذي قتل  36
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، أول يونيوالثاني بعد وقوع جندي في لغم الحادث تابعة للجيش بين قريتي ليفو ويايم قرب الحودو مع غامبيا، وهو 
 (37)  بقرية مبيسين ألبوندي التابعة لزيغينشور.

 شرق أفريقيا  ج. إقليم

لم يكن إقليم شرق أفريقيا أفضل حاال من سابقه، فقد تأثر كذلك بعدد مبير من العمليات اإلرهابية في أكثر من دولة، 
 يما يلي:  نوردها ف

 الصومال  -1

قيادات من   3عنصرا بينهم  40قتل يونيو، أعلن عن م 7في فيما يخص جهود مكافحة اإلرهاب في الصومال. 
مليشيات حركة "الشباب" المتربطة بتنظيم القاعدة اإلرهابي، خالل اشتباكات عنيفة جرت في منطقة أبال بضواحي  

 (38). إقليم بكول جنوبي الصومال

أعلنت والية بونتالند في شمال شرق الصومال أن قواتها األمنية بالتعاون مع القوات الصومالية الخاصة يونيو،    7وفي  
 (39) .تمكنت من اغتيال مسئول التفجيرات لحركة الشباب في إقليم مدغ في مدينة غالكعيو

ا على نقطة تفتيش لقوات الحكومة الشباب هجومً شن مقاتلو حركة  يونيو،    6في  لكن حركة الشباب كان لها رأي أخر. ف
كات ااشتبوذلك بعد أن دارت  كيلومترا شمالي العاصمة مقديشو.    30الصومالية في غرب مدينة بلعد الواقعة على بعد  

عنيفة بين الطرفين لكن لم يتسن معرفة الخسائر في صفوف القوات الحكومية ومقاتلي حركة الشباب، إال أن طفلين  
 (40)  واحدة أصيبا بجروح نتيجة النيران التي كان الطرفان يتبادالنها. من أسرة

أعلن االتحاد اإلفريقي عن مقتل ثالثة مدنيين خالل تبادل إلطالق النار بين قواته المسلحة وحركة يونيو،  10في و  
السفلى )جنوب(، شباب كمينا لقواتها على طريق شمال شرق جانالي في شبيلي المقاتلي  ، بعد أن نصب “الشباب”

 ( 42)(41) صوم. ثالث نساء بالرصاص وأصيبت اثنتان تعالجان في مستشفى أمي مما أدى لمقتل ،معقل الحركة

علنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن اغتيال موظف في وزارة المالية في يونيو، أ  15وفي 
 (43)  في منطقة “الجمهورية” بمديرية كاران بالعاصمة مقديشو. "عبد هللا بريسي"الحكومة الصومالية 

 
   https://www.afrigatenews.net/a/257925يونيو، متاح على الرابط التالي:  15في السنغال بوابة افريقيا، جنود بجروح إثر انفجار لغم  8إصابة  37
  https://bit.ly/2UjW7Jk، على الرابط التالي: 2020يونيو  7قيادات في الصومال، العين اإلخبارية،  3من "الشباب" بينهم  40مقتل  38
  https://bit.ly/3dFxLRLالرابط التالي:  يونيو، على 7"بونتالند تعلن اغتيال مسئول التفجيرات لحركة الشباب في إقليم مدغ"، الصومال الجديد،  39
   https://bit.ly/3079tfJ : ، على الرابط التالي2020يونيو  6حركة الشباب تشن هجوما على مدينة بلعد في شمال مقديشو"، الصومال الجديد،  40
يونيو، على الرابط التالي:  10مدنيين في تبادل إلطالق النار بين “الشباب” و”أميسوم”"، عمان اليومية،  3"مقتل  41

https://www.omandaily.om/?p=795862   
يونيو، على الرابط التالي:  13أفريقيا، "بعثة االتحاد اإلفريقي العسكرية تقر بمقتل مدنيين في الصومال"، بوابة  42
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   https://bit.ly/3fvEoa0، على الرابط التالي: 2020يونيو  16"حركة الشباب تتبني مسؤولية اغتيال موظف حكومي في مقديشو"، الصومال الجديد،  43
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قاعدة للقوات الجيبوتية التابعة   تعرضت   ،مدينة “بلدوين” مركز إقليم هيران بوالية هيرشبيلي  في  ،أيًضا  يونيو  15وفي  
القاعدة على المهاجمين بإطالق النيران    وردت لبعثة االتحاد اإلفريقي في الصومال “أميصوم” لقصف بمدافع الهاون.  

 (44)مناطق القريبة من القاعدة. ولم تعرف بعد أية خسائر ناجمة عن الهجوم في صفوف الجنود أو سكان ال

قافلة لقوات  تعرضت بلدة “ليغو” بإقليم شبيلي السفلى بوالية جنوب غرب الصومال  وتحديًدا من يونيو، 17وفي 
 إال أنها لم تذكر الخسائر الناجمة عنها.  صومالية وأمريكية لتفجيرات ناجمة عن ألغام أرضية زرعت في المنطقة. 

 (45)  وليتها عن استهداف الرتل العسكري للقوات األجنبية والصومالية.وأعلنت حركة الشباب مسؤ 

أربعة مدنيين مصرعهم من بينهم أم وطفلها وأصيب ثالثة آخرون بجروح جراء تفجير وقع في  وفي نفس اليوم، لقى
 (46) سيارة تابعة للقوات الصومالية. التفجيرواستهدفت ب تقاطع تليح في مديرية هدن بالعاصمة مقديشو.

 نفسه مستهدفايارة مفخخة  انتحاريا يسوق س، فجر  منطقة “بعادوين” في إقليم مدغ بوسط الصوماليونيو، في    21وفي  
االنتحاري السيارة في بوابة المعسكر ما أدى إلى   وضرب   من الجيش الصومالي في المنطقة.  21معسكرا تابعا للفرقة  

 (47)  مصرع اثنين من الجنود وأدت الحراسة المشددة للمعسكر إلى تقليل الخسائر الناجمة عن الهجوم.

هم وأصيب آخرون بجروح نتيجة تفجيرات ناجمة عن ألغام أرضية مزروعة  من المدنيين مصرع  3لقي  يونيو،    20وفي  
وأسفر الهجوم أيضا عن خسائر في صفوف قوات   في مدينة “ونلوين” بإقليم شبيلي السفلى المجاور للعاصمة مقديشو.

 ( 48) الحكومة الصومالية.

العاملة تحت مظلة  اإلثيوبيةحركة الشباب قاعدة للقوات  قصفت إقليم هيران وسط الصومال  وفي يونيو، 22وفي 
القصف المدفعي  وأعقب  بعثة االتحاد االفريقي في الصومال “اميصوم” في منطقة هلغن باإلقليم بمدافع الهاون.

 أن من  اشتباكات لفترة وجيزة بين مقاتلي حركة الشباب والقوات اإلثيوبية التي كانت متواجدة في القاعدة المستهدفة إال
 (49) اآلن الخسائر الناجمة عن الهجوم.  حتىغير المعروف 

األقل مصرعهم من بينهم االنتحاري الذي حاول استهداف   ىقي ثالثة أشخاص علمجندين ول  5يونيو، أصيب    24وفي  
يرتدي  االنتحاري الذي كان ىالقوات األمنية النار عل وأطلقت  معسكر تدريب للقوات التركية في العاصمة مقديشو.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن  ، حزاما ناسفا قبل تفجير نفسه في حشد من المجندين الجدد عند مدخل القاعدة
 (50). الهجوم

 
   https://bit.ly/3fyNOl7يونيو، على الرابط التالي:  16"قصف قاعدة لقوات جيبوتية تابعة لالتحاد اإلفريقي في مدينة بلدوين"، الصومال الجديد،  44
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 كينيا  -2

حركة الشباب الصومالية هجوما علي قرية تابعة  يونيو، شنت  15في يمتد تأثير حركة الشباب في كينيا أيًضا. و 
الكينية الحدودية ما أسفر عن مصرع شرطي من قوات االحتياط واثنين من المسلحين وإصابة صبي   لمدينة مانديرا

. شركات االتصاالت في المنطقة إلحدىتبادال إلطالق النار عندما حاول المسلحون تدمير برج وحدث  .بجروح
(51)(52) 

 جنوب السودان -3

على األقل في منطقة الشرقاط عاصمة جوبا عاصمة جنوب السودان بعد أن أطلق  أشخاص  5يونيو، قتل  2في 
حادثة    وتتعلقتم القبض على الجنرال لوال مارين.  و   من أقارب الرئيس سلفا كير.  وكان هذا الشخص هومسلح النار.  

 (53) إطالق النار بنزاع على األرض.

جنوب السودان من االشتباكات الطائفية المتصاعدة،  فيبعثة األمم المتحدة لحفظ السالم  ت حذر يونيو،  11وفي 
  415بين يناير ومايو من هذا العام، حدثت  وماانهيار اتفاقيات السالم.  يتضر بالمدنيين ويمكن أن تتسبب ف التي

 (54) ارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حادثة عنف بين المجتمعات، بزيادة تقارب أربعة أضعاف مق

 .نورث في والية واراب بشمال البالد   في اشتباكات طائفية بمقاطعة تونج  شخصا على األقل  45قتل  وفي أخر يونيو،  
عندما هاجم مسلحون من جماعة "اتوك بوك" العرقية عدة قرى يقطنها أفراد ، شخصا 18ما ال يقل عن وأصيب 

وأضرم المهاجمون النيران في عدة قرى ما دفع اآلالف من السكان للفرار من المنطقة.    جماعة "ابوك باريك" بالمقاطعة.
 (55) حلية أن الهجوم جاء ردا على هجوم مماثل وقع قبل عدة أسابيع. وتعتقد السلطات الم

 :إقليم وسط أفريقياد. 

 الكونغو الديمقراطية جمهورية  -1

تنفيذ حقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية )مونوسكو( قوة بعثة األمم المتحدة لت يونيو، أعلنت  14في 
وسمحت نشاط عملياتي، في إطار حماية المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خالل أسبوعين    3500أكثر من  

قراطية من  هذه العمليات بمنع تصاعد االنتهاكات في حق السكان، ومّكنت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديم
 (56)  .تحييد العديد من عناصر الجماعات المسلحة خالل عملياتها
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يونيو، على الرابط التالي:  10أشهر"، اليوم السابع،  5 يحادث عنف ف 415"األمم المتحدة تحذر من الطائفية بجنوب السودان..  54
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 إطالق بسكاكين أو    وقد قتلوامدنيا، في إقليم ايتوري المضطرب شرقي الكونغو الديمقراطية،    16قتل  يونيو،    3في  لكن  
وقع الهجوم في قرية بمنطقة  . و سنوات  5أطفال تقل أعمارهم عن  5نساء و 7رجال و 4القتلى هم وأعلن أن نار. 

واتهمت السلطات المحلية حركة تعرف باسم "تعاونية تنمية الكونغو"    مامبيسا شمالي مدينة بونيا عاصمة إقليم ايتوري.
 (57) . أو "كوديكو"، وهي واحدة من عشرات الجماعات المسلحة المنتشرة في أنحاء البلد 

من قوات التحالف  مسلحون يشتبه بأنهم من المتمردين األوغنديينمدنيين في هجوم شنه  4قتل يونيو،  14وفي 
 (58)  .الجيش من قطع الطريق أمام العدوفيما لم يتمكن  .البالد الديمقراطي، في منطقة مضطربة شرق 

على قوات حفظ السالم التي تخدم في بعثة األمم   هجومعناصر تحالف القوى الديمقراطية  يونيو، شنت  24وفي 
وقد أسفر الهجوم، الذي وقع في منطقة بيني    المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية )مونوسكو(.

 ( 59) بإقليم كيفو الشمالي، عن مقتل أحد أفراد حفظ السالم وإصابة آخر بجراح. وكالهما من حفظة السالم اإلندونيسيين.

 الكاميرون  -2

مسلحين على األقل من   4أن يونيو،  7في أعلن الجيش الكاميروني في إطار جهود مكافحة اإلرهاب هذا الشهر، 
جماعة بوكو حرام اإلرهابية قتلوا، عندما صدت القوات الكاميرونية هجوما منسقا ُشّن في منطقة أقصى الشمال 

استمرت ألكثر من  و ساغمي،  بلدة  بالبالد. وُضبطت أسلحة استخدمتها الجماعة اإلرهابية خالل الهجوم الذي وقع في  
 (60). في هذه العملية أربع ساعات. وقتل اثنان آخران

قراصنة مسلحين قبالة   6الجيش الكاميروني أن كتيبة التدخل السريع التابعة له والبحرية قتلت  يونيو، أعلن  14وفي 
وكان القراصنة على متن طوافة مائية في خليج غينيا الواقع في الجزء الشمالي   .سواحل بلدة أيداباتو جنوبي الكاميرون 

تم استعادة أسلحة وماريجوانا وأموال بعمالت نيجيرية وكاميرونية  و محيط األطلسي االستوائي الشرقي األقصى من ال
 (61)  .من القراصنة

 استعراض النتائج والمؤشرات: ماذا تقول األرقام؟ -ثالًثا 

ال يقل  إلى ما  2020 يونيووفي استعراض لإلحصائيات والمؤشرات من حيث تعرض القارة األفريقية خالل شهر 
وكانت الجماعات اإلرهابية التي تتخذ  شخًصا. 506 ما ال يقل عن هجوًما إرهابًيا والذي تسببت في وفاة  41عن 

بينما استطاعت القوات المسلحة الرسمية   .من الدين ستارا ألعمالها، في طليعة أسباب الخسائر البشرية هذا الشهر
 .هذا الشهر  عنصًرا 124للدول األفريقية بالتعاون مع جهات خارجية أو إقليمية من اسقاط ما ال يقل عن  
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 اإلرهابية وفًقا للتوزيع الجغرافي و نشاط العمليات أحجم  .أ

% من  80.04ضحية، أي    405غرب أفريقيا، الذي سقط فيه    وفًقا لنتائج الرصد، فإن أكثر األقاليم تضرًرا هو إقليم
 دول. 6عملية إرهابية في   21ضحايا الشهر، وذلك بعد 

عملية إرهابية   13% من ضحايا الشهر، وذلك بعد 13.04ضحية، أي  66يليه إقليم شرق أفريقيا الذي سقط فيه 
 دول.  3في 

عمليات إرهابية    4% من ضحايا الشهر، وذلك بعد  4.55ضحية، أي    23ثم يأتي إقليم وسط أفريقيا الذي سقط فيه  
 في دولتين.  

 عمليات إرهابية في دولتين.   3% بعد 2.37ضحية، أي  12يه ثم يأتي إقليم شمال أفريقيا الذي سقط ف

 ويستمر إقليم جنوب أفريقيا بال أي ضحايا هذا الشهر.

 
ا للدول .ب  :تصنيف العمليات اإلرهابية وفقً

   اإلرهابية.   يركز هذا التصنيف على التوزيع العددي لعدد الضحايا في الدول التي تكبدت خسائر بشرية جراء العمليات 

 عمليات إرهابية.   8ضحية بعد   254هذا الشهر هي نيجيريا التي سقط فيها   فأكثر الدول التي عانت من اإلرهاب 

شخص  50عمليات إرهابية. تليها جنوب السودان التي سقط فيها    5ضحية بعد   83تليها دولة مالي التي سقط فيها 
عمليات إرهابية. ثم تأتي الكونغو   4شخص جراء  45ي سقط فيها جراء عمليتين إرهابيتين. ثم بوركينا فاسو الت 

شخص  15عمليات إرهابية. ثم تأتي دولة الصومال التي سقط فيها  3شخص بعد  21الديمقراطية التي سقط فيها 
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شخص بعد هجوم إرهابي واحد. ثم   12عمليات إرهابية. ثم دولة ساحل العاج التي سقط فيها  10على األقل، بعد 
عمال ولم يعرف  10شخص بعد عمليتين إرهابيتين. ثم النيجر التي اختطف فيها  11ة ليبيا التي سقط فيها دول

مصيرهم. ثم دولة الكاميرون التي سقط فيها ضحيتان بعد هجوم واحد. والسنغال التي سقط فيها شخص واحد بعد 
 رهابي في كل منهما. عمليتين إرهابيتين. ثم دولة الجزائر وكينيا ضحية واحدة بعد هجوم إ

 
 جهود حكومات الدول في مواجهة اإلرهابتصنيف  .ج

د التي تقوم مواجهة الحكومات، للجماعات اإلرهابية، وليس الهدف سرد الجهو جهود  رصد  يعتمد هذا التصنيف على
بقدر ما نركز على كم العناصر المتطرفة التي استطاعت   أو من يساعدها من قوى فاعلة إقليمية أو دولية،  بها الدولة
 ، كمقارنة كمية بين حجم الخسائر البشرية بين الدولة واإلرهاب.اسقاطها

عنصًرا.  42ومال التي أسقط فيها عنصًرا هذا الشهر. تليها الص 50وتأتي في المقدمة جهود نيجيريا التي أسقطت 
عناصر. ثم تأتي ليبيا   3عناصر في كل منهما. ثم مصر التي أسقطت  10ثم الكاميرون ومالي اللتان أسقطتا 

 وساحل العاج التي استطاعت قتل وتحييد عنصر إرعابي واحد بكل منهما. 
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 التوصيات 

، وبعد تحليل النتائج واستخالص 2020 يونيو بعد رصد أبرز الهجمات اإلرهابية في أفريقيا التي تمت في شهر 
المؤشرات، تقدم مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان عدد من التوصيات في إطار سعيها للتخفيف من حدة 

  2063أجندة أفريقيا بوالتطلع الرابع  2030دامة اإلرهاب، بما يحقق الهدف السادس عشر من أجندة التنمية المست
 حيث توطين العدل والسالم وتحقيق أفريقيا اآلمنة المستقرة:

األممية واإلقليمية في كل من مالي والكونغو    عناصر قوات حفظ السالمنوصي بزيادة االحتياط األمني لكافة   -1
  الديمقراطية والصومال، ال سيما مع تصاعد الهجمات ضدها بشكل واضح في الفترات األخيرة. 

في الدول األفريقية، ال سيما مع تعرض العديد منهم مؤخرا للقتل  اإلغاثة  العمل على تأمين عمال وموظفي -2
 للقانون الدولي اإلنساني ونظام روما.صارًخا واالختطاف بشكل واضح، بما يعد انتهاكًا 

تعيد مؤسسة ماعت توصيتها للدول التي تنشب فيها التوترات العرقية والقبلية والنزاعات المحلية التي تنتهي   -3
، ال سيما نيجيريا وجنوب السودان ومالي والكونغو الديمقراطية، بمزيد من السيطرة على أسباب  بالقتل والترويع

وتصعيد    نوصي بإيالء مزيد من االهتمامكما  هذه التوترات، وإعالء قيم عدم اإلفالت من العقاب مهما حدث.  
الماشية او االستيالء على  تروع السكان وتنفذ هجمات ضد مدنيين لسرقة    التي   جراميةاإل مجموعات  مواجهة ال
 .  األراضي

زيادة الجهود المبذولة لتفادي خطر األلغام على المدنيين والعسكريين على حد سواء، وذلك بعد مالحظة  -4
 في الدول األفريقية. رتفاع ضحايا األلغام المؤسسة ماعت 

أفريقيا توسع نفوذها في منطقة  من أن الجماعات المتشددة الموجودة في غرب  تحذيرها  مؤسسة ماعت تعيد  -5
 شمال غربي نيجيريا التي قد ُتصبح جسرًا بين مجموعات مختلفة في منطقة الساحل ومنطقة بحيرة تشاد.
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تندد مؤسسة ماعت بالتدخالت التركية السافرة في الشأن الليبي، كما تناشد المجتمع الدولي بالضغط على   -6
، ال سيما  بيا. وتحذر من استنساخ النموذج السوري ألراضي ليبياالنظام التركي لوقف إرسال المرتزقة إلى لي

 حتى اليوم. إلى ليبيا مع عدم توقف نقل المرتزقة  
لنظر بعين االهتمام إلى منطقة غرب أفريقيا  للمجتمع الدولي واألطراف اإلقليمية ل تعيد المؤسسة توصيتها -7

 . حرام بشكل واضحخاصة منطقة الساحل االفريقي التي تتوغل فيها جماعة بوكو 
مزيد من الجهود نحو نشر الفكر المعتدل في غرب أفريقيا، التي   وتعيد المؤسسة التأكيد على ضرورة بذل -8

تعد بيئة خصبة لمزيد من نشر الفكر والفعل المتطرفين في المستقبل القريب والبعيد. وتهيئة بيئة اقتصادية  
مام المواطنين ضمن صفوف الجماعات اإلرهابية  مناسبة ونشر الوعي السياسي والمجتمعي للحد من انض

 ومنع انتشارها. 
دولة الكونغو  المحلية والدولية في إقليم وسط أفريقيا لوقف الجماعات اإلرهابية في  األمنية  تكثيف الجهود  -9

 ال سيما مع تصاعد العنف المسلح فيها. ، الديمقراطية وكذلك دولة الكاميرون 
تنتشر عملياتها  لمنع انتشار حركة الشباب التي حكومات شرق أفريقيا ضرورة التنسيق األمني بين  -10

تزايد عملياتها بشكل  ، ال سيما مع وليس الصومال فحسب  في األراضي الكينية أيضًا في الفترات األخيرة
 مريع.

 

 


