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 مقدمة  
القارةااألفريقيةاتعانياااتزااالا ت،ااوعناصرهااارهابالويالتامناالالا يةاارهابوتيرةاالعملياتاالاااتسارعاإذا

يةافياالعالمارهابأخطراالتنظيماتاالاااأفريقيافياسياقاتاالقارةااألفريقيةاحدااحتضانااااوتداعياتها
يةافياحصداأرواحاارهابفإلىامتىاستستمراالجماعاتاالااا.وجماعتهااالمتمردةافياكافةاأقاليماالقارة

يينامنايدعمهماماديًااوفكريًااباألفكاراالمغلوطةاالتياتربطاالديناارهابوإلىامتىاسيجداالااا؟األبرياء
ا؟اباآلخرابالقتلاوالتنكيلا

أغسطساااارصدتامؤسسةاماعتاللسالماوالتنميةاوحقوقاالنساناخاللاشهرافياهذااالسياق،اا
ألفاشخصابسببااألعمالاالعنيفة.اااا15قتيل،اناهيكاعنانزوحاأكثرامناااا450منااايزيداعنمااااا،2022
ية،اوقدمتاعدداارهابتقدمامؤسسةاماعتاهذااالتقريرالرصداتفصيلاأبرزاتلكاالهجماتاالاااثمومناا

امناالتوصياتامناأجلاتعزيزاالحقافياالحياةاواألمناالشخصيافياالقارةااألفريقية.ا
 أواًل: منهجية الرصد في التقرير

تقراا "يعتمدا الايرا العملياتا فياارهابعدسةا فياا"ااأفريقيايةا نشرا لماا المباشرا الرصدا منهجيةا علىا
يةافياالقارةااألفريقية،اوالتياغالبًاامااترتكزاإلىااإرهابالعالماالعربياوالغربياواألفريقيامناعملياتاا

،اوالمواقعاالخباريةاالموثوقةاوذاتاالمصداقيةاالتياتتابعااالنترنتاالمصادراالمفتوحةامثلاشبكةاا
ا .الدولااألفريقية
بصورةاأوابأخرى،الااااواردًااانانةاالعلميةاالشارةاإلىا"معاملاالخطأ"؛االذياقدايكوعلىاأنامنااألم

سيمااوأنابعضاالمصادراسواءاالمحليةاأواحتىاالدوليةاقداتختلفافيماابينهاافياأعداداالضحاياافياا
اابعضااألحيان،اأواتقومابتحديثابياناتهاابعدابضعاأيامامناعمليةاالرصد.اولذلكاوجبتاالشارةاتحري

ا للدقةاوالموثوقية.
 الذي يعتمد عليه التقرير  رهابمفهوم اإل .أ

اااعلىاالمستوىاالدولياحتىااآلناولكناسنعتمدافياهذاارهابلمايتفقاعلىاتعريفاموحداشاملالإل
التقريراعلىاالمحاولتاالمتعددةامناالتعريفاتاالمتراكمةاالصادرةاعناهيئاتااألمماالمتحدةاوالتياا

الا علىا القضاءا إلىا الراميةا التدابيرا بشأنا العامةا الجمعيةا إعالنا فيا عليهاا الدولياااارهابانصا
قرارهااا فيا عليهاا األمناا69/40المنصوصا مجلسا قرارا وكذلكا فياا1566،ا المتضمنةا والبنودا ،ا

ااعلىاأنه:ا"أعمالااارهابا،اوالتيانرتكزافيهااعلىاوصفاالارهابااستراتيجيةااألمماالمتحدةالمكافحةاالا
إجرامية،اوالتيامنهااأعمالامرتكبةاضدامدنيين،اارتكبتابنيةاالتسببافياالوفاةاأواإصابةاجسديةاا

األشخاصااأخذاالرهائنابغرضاإثارةاحالةامناالرعبابيناعامةاالناساأوافيامجموعةامناخطيرة،اأو
أواأشخاصامعينين،اأواتخويفاالسكاناأواإجباراحكومةاأوامنظمةادوليةاعلىاالقياماأواالمتناعاعناا

 القيامابأياعمل".ا
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 خالل شهر أغسطس  في القارة األفريقية    رهابثانيًا: وقائع اإل
  أفريقيا أواًل: إقليم شمال 

 مصر   .أ

للهجماتاا الااايةرهابالااستمرارًاا داعشا مزارعرهابلتنظيما سقطا شرقاااي،ا جلبانةا منطقةا فيا نا
فوجئااحيثااأغسطس.اااا31الزراعيةافياااابأرضهمالقنطرةابعداهجومامناتنظيماداعشاأثناءاعملهماا

الا داعشا تنظيما قبلا منا عليهما نيرانا بإطالقا اآلارهابالضحاياا المحاصرا القواتاايا قبلا منا نا
ا1.اعناصرهوتماتصفيةاعددامناالمصريةااالمسلحةا

 ليبيا  .ب

بينامجموعاتاتتبعالجهازا"دعماوحفظاالستقرار"اامواجهاتامسلحةااااأغسطسشهدتاليبيااخاللاا
الككلي، غنيوةا ويرأسها الرئاسيا للمجلسا هيثما777و"اللواءااااالتابعا ويقودها األركانا لرئاسةا التابعا "ا

يقلاعنااحيثااالتاجوري،اا واا32سقطاماالا الليبيةااا159قتيالا العاصمةا الشتباكاتافيا جراءا جريحًاا
ا2الرسميةااألخيرةامناقبلاوزارةاالصحةابحكومةاالوحدةاالوطنية.اااتثللتحديا،اوفقًاااطرابلسا

 ااتونس .تا

أعلنتاوزارةاالدفاعاالتونسيةاإصابةاعسكرييناإثنين،اعلىاإثرااشتباكاتشكيلةاعسكريةاخاللامهمةاا
يوماا البالد.اإرهابأغسطسامعاعناصراااا12لها،افيا السلوماوسطاغربا قياماااأثناءوذلكاااا3يةابجبلا

اتشكيلةاعسكريةاتونسية،ابمهمةاعملياتيةابجبلاالسلوم،افياوليةاالقصرين.ا
   أفريقيا ثانيًا: إقليم شرق 

   السودان .أ

دارفورااأغسطساأطلقتامليشياتامسلحةاأعيرةاناريةاعلىاأحداالنازحينابوليةاشمالاااا5فيايوماا
شخصااعلىاااا18توفياااا،اوفيانفسااليوماا4مااتسببافياإصابتهاداخلامزرعتهافياوليةاشمالادارفور.ا
وفياااا5بمنطقةابيراسليبةابمحليةاسربا.اايدا"متفلتيناتشاديين"افياالمنطقةاالحدوديةابيناالبلدين،

األمناالسودانيافياكّمينااعناصرامناا5ظلاالتهديداتااألمنيةاالحدوديةابيناتشاداوالسودان؛اُقتلا
دارفور. منطقةا فيا لهما مسّلحةا جماعةا السودانيةاااا،أغسطساا10وفياااا6نصبتها القواتا أعلنتا

ا7ن.اياأخراا36شخصاوإصابةاا27رفيناحوالياالتشاديةاعنابلوغاعدداالقتلىامناالط

 
    https://bit.ly/3q8WRQV، الرابط: 2022أغسطس  31، ىرهابعاجل | استشهاد قبطى وإبنه شرق القنطرة على يد التنظيم ال كوبتس اليوم، 1
   https://bit.ly/3q8WRQV، الرابط: 2022أغسطس  28، مصابًا 140و 23ليبيا.. ارتفاع حصيلة قتلى مواجهات طرابلس إلى العربية،  2
   https://bit.ly/3JVQmdw، الرابط:2022أغسطس  13، ية وسط غرب تونسإرهابإصابة عسكريين إثنين في اشتباك مع عناصر  بوابة أفريقيا الخبارية، 3
   https://bit.ly/3JxRe7Pالرابط:  ،2022أغسطس  5، مليشيات مسلحة تصيب نازحًا بالرصاص في دارفور التغير،  4
  https://bit.ly/3BNh8Tcأغسطس، الرابط: 5، شخصًا على يد تشاديين بمنطقة بير سليبة  18السودان.. مقتل  بوابة أفريقيا الخبارية، 5
ambush-armed-killed-ain.com/article/security-https://al- ، الرابط:2022أغسطس  2، فورعناصر أمنية بدرا 5كمين "رقبة الجمل".. مسلحون يقتلون  العيد الخبارية، 6

darfur   
   https://bit.ly/3zNFyJK، الرابط:2022أغسطس   10، سليبة غرب دافوراخرين فى احداث ابو36شخص واصابة 27القوات المشتركة التشادية تكشف عن مقتل  راديو دينقا، 7

https://bit.ly/3q8WRQV
https://bit.ly/3q8WRQV
https://bit.ly/3JVQmdw
https://bit.ly/3JxRe7P
https://al-ain.com/article/security-killed-armed-ambush-darfur
https://al-ain.com/article/security-killed-armed-ambush-darfur
https://bit.ly/3zNFyJK


 

4 

 جنوب السودان  .ب

اشتباكاتاإثنيةاحادةافيامنطقةاأعالياالنيلاتحديدًاافيامدينةاااهناكمنذامنتصفاشهراأغسطساوا
اا15تونغا،اوبحسباإحصاءاتابعثةااألمماالمتحدةافياجنوباالسودانا)أونميس(،انزحاماايزيداعناا

و ومحيطها،ا تونغاا مدينةا فيا النزاعاتا بسببا شخصا منااقألفا أكثرا ااوتأخرتاشخصًا،اااا18تلا
ا8اقاالوصولاإلىاتلكاالمنطقةاحتىااألن.االحصاءاتاالرسميةاحيثاأناالفيضاناتاأع

 الصومال   .ت

فيامطلعاشهراأغسطساشهداإقليماهيرانابوسطاالصومالاقتالاعنيفابيناالجيشاالصومالياا
ية،اوجاءاالقتالاالذيااستخدمتافيهااألسلحةاالخفيفةاوالثقيلةابعداأناشناارهابوحركةاالشباباالا

القريبةامنامدينةامحاسابمحافظةاهيراناااعلىالجيشاالوطنياالصومالياهجومااا بلدةا“بوكري”ا
اغتيالهذاابالضافةاااا9.بوليةاهيرشبيلي الصوماليةافياأفجويااإلىا إقليمااااأحداشيوخاالعشائرا فيا

الواردةامنااااأغسطساا5وفيايوماااا10شبيلياالسفلىابوليةاجنوباغرباالصومال. التقاريرا أشارتا
فيهااا تتمركزا القليما “جويل”افيا قاعدةافيامنطقةا استهدافا إلىا هيرشبيليا بوليةا هيرانا إقليما

بـ”غوراغور”ابشاحنةامفخخة،ادوناتحديداإحصائيةامص المعروفةا الخاصةا الصوماليةا ابينااالقواتا
اا11دقيقة.اا

شرطةا“ليو”االتابعةاللمنطقةاالصوماليةافياإثيوبياافياظلااستمراراالعملياتاالعسكريةابينااو
الفاصلابيناالصومالاوإثيوبيا الحدا أغسطسادخلاااا6،افيااوبينامقاتلياحركةاالشبابافياجانبيا

12آلفامناالقواتاالثيوبيةاإلىامنطقةادولوافياإقليماغدواالحدوديافياالصومال.ا
 

أغسطسالهجومابقذائفاهاوناسقطتاعلىاأحياءااا7تعرضاالقصراالرئاسيافيامقديشوايومااااكما
مقديشو العاصمةا وسطا ورديغليا مديريةا جرحاااا.فيا عنا معاااا3أسفرا الهجوما وتزامنا أشخاص،ا

المجمعااانعقاداجلسا المؤقتافيا المجلسا الصوماليافيافيالاهرجيساامقرا ةالمجلساالشعبا
مدنيينااا5أغسطساقتلاااا10وفياااا13.االرئاسيابمقديشواللمصادقةاعلىاالحكومةاالجديدةاوبرنامجها

حفلازفافافيامدينةاأفجويااااعلىآخرونابجروحاجراءاهجوماشنهامسلحونامجهولوناااا9وأصيباا
وفيانفسااليوماتماالعالناعناسقوطاعدداااابإقليماشبيلياالسفلىاالمجاوراللعاصمةامقديشو.

الصومال،ااننييدالممناا وسطا هيرانا إقليما مقاتاافيا علىا أمريكيةا جويةا غارةا حركةاابسببا ليا
منطقةاحلفولياإحدىاالمناطقاالتابعةااأغسطساوقعتامعاركاشرسةافياااا14وفيايوماااا14الشباب.ا

 
   https://bit.ly/3cHsYnI، الرابط:2022أغسطس  23، جنوب السودان: األمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء االشتباكات المستمرة في والية أعالي النيلاألمم المتحدة،  8
  https://bit.ly/3SvEnXY، الرابط:2022أغسطس  2،قتال عنيف بين الجيش الصومالي ومقاتلين من حركة الشباب في إقليم هيران الصومال الجديد، 9

   https://bit.ly/3JsyN4j، الرابط:2022أغسطس  2 ،اغتيال أحد شيوخ العشائر البارزين في أفجوي الصومال الجديد، 10
   https://bit.ly/3vLhypc، الرابط: 2022أغسطس  2، استهداف قاعدة لقوات صومالية خاصة في إقليم هيران بشاحنة مفخخةالصومال الجديد،  11
    https://bit.ly/3A1oHV6، الرابط: 2022أغسطس  2 ،دخول آالف الجنود الثيوبيين إلى إقليم غدو الحدودي في الصومال الصومال الجديد، 12
   https://bit.ly/3oYy0ia، الرابط:2022أغسطس  7، الرئاسي في مقديشوهجوم بقائف هاون على القصر الصومال الجديد،  13
  .ly/3zNYDePhttps://bit، الرابط: 2022أغسطس  10، وسائل إعالم رسمية: غارة أمريكية تستهدف إسالميين في الصومال  الصومال الجديد، 14

https://bit.ly/3cHsYnI
https://bit.ly/3SvEnXY
https://bit.ly/3JsyN4j
https://bit.ly/3vLhypc
https://bit.ly/3A1oHV6
https://bit.ly/3oYy0ia
https://bit.ly/3zNYDeP
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”افياإقليماهيراناوقوعامعركةاشرسةابينامقاتلياحركةاالشباباومليشياتامحليةاالبلدةا“جللقسي
القتال عنهاا أسفرا التيا الخسائرا تعرفا لما ولكنا الزارات،ا أصحابا عليهاااسما 15يطلقا

وقعاااا. كماا
ناباغتيالاومسلحاحيثاقامااهجومامسلحافيامدينةاجالكعيواعاصمةاإقليمامدغاوسطاالصومالاا

اا16مسؤولافياوزارةاالماليةافياحكومةاوليةابونتالندافياجالكعيو.ا
يومااو الشبابافيا حركةا “وكالةاااا6عدامااإاأغسطساااا20أعلنتا لصالحا التجسسا بتهمةا أشخاصا

إيه”،افقداجرتاعملياتاالعدامافياميداناعامافيامنطقةا“كونيوااااالستخباراتااألميركيةا“سياآي
اا24نافيااوااغتالامسلحونامتطرفكمااااا17برو”ابإقليماشبيلياالسفلىاالمجاوراللعاصمةامقديشو.ا

ا18أغسطسامحمدانوراديرياأحداكباراشيوخاالعشائراالبارزين،افياسوقابكارواالرئيسيةابمقديشو.ا
عو هجوماا الشبابا حركةا مقاتلوا جوباااشنا بإقليما ”ا تابتاا ”ا منطقةا فيا الكينيةا للقواتا قاعدةا لىا

شخصااخاللاصراعاعشائرياحادافياااا20ماالايقلاعناا،اهذاابجانبامقتلااالسفلىابوليةاجوبالند
“طبد شناااا20وفياااا.”منطقةا الصوماليةااإرهابأغسطسا العاصمةا فيا فندقا علىا هجومًاا يونا

يوناعبوتيناارهابن،احيثافجراالايأخراا16ومقتلاماالايقلاعناشخصاا40مقديشو،اأسفراعناإصابةا
ا19ناسفتيناخارجافندقا"حياة"،اثمااقتحموااالمبنىاوفتحوااالنيراناعلىاالنزلءاوالعاملين.ا

  إثيوبيا  .ث

نجدااستمراراالصراعابيناجبهةاتحريراشعباتغيراياوقواتاالحكومةاالمركزيةافيااأنامناالمؤسفا
؛افياالمثلثاالحدوديابيناا2022إثيوبيااوخرقاوقفاإطالقاالناراوالهدنةاالُمعلنةاسابقًاافيامارساا

مناا عائلةا مقتلا عنا وأسفرا الثقيلة،ا األسلحةا فيها واستخدمتا وأمهرة،ا وعفرا تغيرايا اا7إقليما
ا20جرحى.اأشخاصاوعشراتاالا

أغسطساااا26فيااكمااتستمراالحكومةاالثيوبيةافياشناغاراتاعلىامنطقةاسكنيةافياالقليم؛اف
وعددامناالمصابيناإثراغارةاجويةانفذهااالجيشاالثيوبياضداأهدافاااابينهماطفالنااقتلياا4سقطاا

ا21فياإقليماتيغراياشمالياالبالد.ا
وفياتصعيداكبيرافيااألعمالاالعدائيةابعداانهياراوقفاإطالقاالنار،اوقعاقتالاااا،أغسطسااا30وفياا

عنيفابيناقواتاالحكومةاالثيوبيةاوقواتامنطقةاتجراياوصلتاإلىاالحدوداالسودانية،احيثاشنتاا

 
  https://bit.ly/3AiXMEo، الرابط: 2022أغسطس  14، معركة شرسة بين مليشيات محلية ومقاتلي حركة الشباب في إقليم هيران الصومال الجديد، 15
  https://bit.ly/3C7zI8U، الرابط: 2022أغسطس 14، اغتيال مسؤول في وزارة المالية في بونتالند بجالكعيو الصومال الجديد، 16
   https://bit.ly/3KcAFPc، الرابط:2022أغسطس   21، أشخاص بمزاعم تجسس 6حركة الشباب تعدم  الصومال الجديد، 17
   https://bit.ly/3Tf0oK، الرابط:2022أغسطس  25، اغتيال شيخ عشيرة بارز في مقديشو الصومال الجديد، 18
   https://bit.ly/3Rdofch، الرابط: 2022أغسطس  20، لى فندق بالعاصمة الصوماليةآخرين في هجوم لحركة الشباب ع 40شخصا وإصابة  16 مقتلمصراوي  19
 مرجع السابق  20
   https://bit.ly/3QXnBQ6، الرابط: 2022أغسطس  27، قتلى إثر غارة جوية للجيش الثيوبي ضد تيغراي 4إعالم:  وكالة االناضول، 21

https://bit.ly/3AiXMEo
https://bit.ly/3C7zI8U
https://bit.ly/3KcAFPc
https://bit.ly/3Tf0oK
https://bit.ly/3Rdofch
https://bit.ly/3QXnBQ6
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ةااستهدفتامستشفىاأيدراالعامافيامدينةاميكيلي،اعاصمةاإقليمايغارةاجويةاليلالحكومةاالثيوبيةاا
ا22تيغرايافياشمالاإثيوبيا.

  أفريقيا ثالثًا: إقليم غرب  
 تشاد  .أ

حادثينامنفصلينافيامخيماقاقاالالجئيناالسودانييناا،اشنتاجماعاتامسلحةااأغسطسفيامطلعاا
بالقربامناقريةاسداداالواقعةاشمالاالجئاولجئةاسودانييناابشرقاتشاد،اوالتياأسفرتاعنامقتلاا

كيلومتراااا500ُقتلاتسعةاأشخاصافيااشتباكاتابينامزارعيناومرّبيامواٍشاعلىابعدااواا23المخيم.ا
ا.انزاعاتابيناالجماعاتاالمختلفةاامناالعاصمةاالتشاديةانجامينااالتياتمّزقها

 نيجيريا  .ب

النيجيريةامقتلاااا،أغسطساا1فياا الشرطةا هجومامسلحاااا2أشخاصاوإصابةاااا7أعلنتا آخرينافيا
دانداااابولية قريةا هاجمتا مسلحةا مجموعةا هوا الحدثا هذاا عنا والمسئولا البالد،ا وسطا بالتوا

االخمسةااانيامسّلحااقتللناعنااأغسطساأعُااا7فيااواا24تشوغويافيامنطقةاجوساساوثابالولية.اا
أشخاصابينهماهنديافياهجوماعلىاحافلةاللركابافياوليةاكوجيافياوسطانيجيريا،احيثاتنشطاا

شخصااعلىااألقلاقتلوااوأصيباااا46ااالنيجيريةاأنالشرطةااااأعلنتواا25.اوعصاباتجماعاتامسلحةاا
اندلعتاااا100نحواا اشتباكاتا أغسطسبجروحافيا فيااااشهرا متحاربتينا عرقيتينا مجموعتينا بينا

26جنوباغربياالبالد.ا
 

 مالي  .ت

يابهجومامسلحاعلىامنطقةاميناكا،اشمالاشرقيامالياقرباالحدودامعاارهابقاماتنظيماداعشاالا
وال المنطقة.ااا16أسفراعنامقتلااااذيالنيجر،ا نايمدنياا10أغسطسالقياااا7فيااواا27شخصافياتلكا

وفياااا28حضرواالتسّلمهما.قدااااهماوذوكاناامصرعهمافياانفجاراقنابلاكانتامزروعةابجثتيامدنيَّيناا
مناجنوداالجيشاالمالياوأربعةامدنيينافياهجومابالقرباااا17نااايإرهابناااقتلامسلحاا،أغسطساا9

عناصرامناالشرطةاالماليةاوُفِقداأثراثالثةاآخرينافياهجومابجنوباااا5كمااقتلاااا29منابلدةاتيسيتا
ااهجوماقربابلدةاتيسيتاااأخروناجراءاا22جنديًااماليًااوإصابةاااا42أغسطساسقطاااا11فياااا30غربيامالي.اا

الحدوديةابينامالياوالنيجراوبوركيناافاسو،اعلىايداجماعاتامسلحةاتابعةالتنظيماالدولةاالسالميةاا

 
  https://bit.ly/3ekMkQ5، الرابط: 2022أغسطس  31، الحكومة الثيوبية: القتال مع قوات تيغراي يمتد للحدود مع السودانالعربية، 22
   https://bit.ly/3PSc2Ju، الرابط: 2022أغسطس  2، والجئة سودانيين في حادثين منفصلين بمخيم قاقا بشرق تشادمقتل الجئ  راديو دينقا، 23
    https://www.sana.sy/?p=1709154، الرابط:2022أغسطس  2، أشخاص في هجوم مسلح وسط نيجيريا 7مقتل  الوكالة العربية السورية لالنباء، 24
    https://bit.ly/3Qoe1oP، الرابط: 2022أغسطس  5، أشخاص في هجوٍم لمسلحين على حافلة في والية كوجي 5نيجيريا: مقتل الميادين،  25
   tv.org/1734379-https://www.almanar، الرابط:2022أغسطس 27، اشتباكات بين مجموعتين عرقيتين غي نيجيرياشخصا في   46مقتل  المنار، 26
   https://bit.ly/3ztZUr1 ، الرابط:2022أغسطس   2،سقوط قتلى وجرحى في هجومين شمال شرقي ماليبوابة أفريقيا،  27
    https://bit.ly/3bBtzqt، الرابط:2022أغسطس   7، مدنيين في مالي.. هذا ما حدث مع أهالي قتيلين ذهبوا لتسلم جثمانيهما 10“ُجثث ملغومة” تقتل عربي بوست، 28
  https://www.newsyemen.net/new/86600، الرابط: 2022أغسطس  10، يإرهابجنديًا ومدنيًا في هجوم  21مالي.. مقتل نيوزيممن،  29
  https://bit.ly/3A8qZ4P، الرابط: 2022أغسطس   10، شرطيين في مالي والجيش يصد هجوما آخر 5مقتل  اندبينت عربية، 30

https://bit.ly/3ekMkQ5
https://bit.ly/3PSc2Ju
https://www.sana.sy/?p=1709154
https://bit.ly/3Qoe1oP
https://www.almanar-tv.org/1734379
https://bit.ly/3ztZUr1
https://bit.ly/3bBtzqt
https://www.newsyemen.net/new/86600
https://bit.ly/3A8qZ4P
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بتنظيماالقاعدةاقتلاأربعةاعناصراااايةامرتبطةإرهابأعلنتاجماعةاااا،أغسطسااا16وفياااا31فياالمنطقة.ا
ُقِتَلاستةاأشخاصاعلىااألقلااواا32.امالياألمنيةاالخاصةاالروسيةافياكميناوسطاااامنامجموعةافاغنر

فياا فاسوا بوركيناا شرقا فيا للذهبا لمنجما تابعةا قافلةا علىا مسلحا بهجوما آخرونا اا29وُأصيبا
،اواستهدفاالمهاجمونامركباتاالدعماالخمسابعداانفصالهااعناالقافلةاوالقوةاالتيااأغسطسا

ا33تتولىاحراستها.ا
 اسو  بوركينا ف .ث

قتلاتسعةامتطوعينافياالقواتاالرديفةاللجيشاوثالثةاجنودافياهجماتامتزامنةاااا،أغسطسااا3فياا
بعداأناهاجموااوحدةاعسكريةافياااانافياشمالابوركيناافاسوياشنهاامسلحونايرجحاأنهمامتطرف

جندياامناقواته،اااا15ااأغسطسامقتلااا9الجيشافيابوركيناافاسو،ايومااااأعلنوااا34بلدةابورزنغااالريفية.اا
مدنييناعلىااألقلافيا“هجومااااقتلاسبعةااا،أغسطسااا26فياااا35خاللامعاركاضدامتمردينامتطرفين.ا

ذهب.اإرهاب لمنجما لوجستيةا قافلةا استهدفا تحييداااا30وفياااا36ي”ا وتما جنديا قتلا ا28أغسطسا
ا37شمالاوشرقابوركيناافاسو.اياخاللاعمليتينامنفصلتينافياإرهاب

  أفريقيا رابعًا: إقليم وسط  
 الكاميرون   .أ

أغسطساأّناعسكريًااوشرطيًااومدنيًااقتالاغربياالبالد،افياااا16أعلنتاالسلطاتاالكاميرونيةافياا
انفصاليين بالنكليزيةاااهجوماشّنها ناطقةا بينامجموعاتامسّلحةا داميةا حربًاا منطقةاتشهدا فيا

ا38الحكومية.اوالقواتا
 جمهورية الكونغو الديمقراطية   .ب

تعرضتاقواتاحفظاالسالماالتابعةالألمماالمتحدةافياالكونغواالديمقراطيةالهجومًااعلىانقطةاا
وإصابةاا األقلا علىا اثنينا إلىامقتلا أدىا عطلةامماا خاللاعودتهمامنا وخاللاااا39آخرين.ااا15حدوديةا

جنوداااا4سقطاااا،أسبوعاالتظاهراتاضدابعثةااألمماالمتحدةافيابلداتاشرقياالكونغواالديمقراطيةا
شخصًااخاللاتلكاالمظاهرات.اهذاابحسباإحصائيةاااا170متظاهرًااخاللااألسبوع،ابجانباإصابةاااا32و

أكثراأعلنتاالكونغواالديمقراطيةامقتلاااا،أغسطسااا7فيااواا40رسميةاصادرةاعنالجنةاحكوميةاخاصة.ا

 
  https://bit.ly/3Bdg6iO، الرابط: 2022أغسطس   11، جنديا ماليا في بلدة حدودية في اعتداء تتهم الحكومة تنظيم "الدولة السالمية" بالوقوف وراءه 42مقتل ،  24فرانس  31
  https://bit.ly/3q6nOF1، الرابط: 2022أغسطس  16، عناصر من فاغنر الروسية 4ية تعلن قتل إرهابمالي.. مجموعة العربية،  32
    jazirah.com/2022/20220830/du5.htm-https://www.al، الرابط: 2022أغسطس  30اشخاص شرق بروكينا فاسو،  6الجزيرة، مقتل  33
   https://bit.ly/3zEJkF2، الرابط:2022أغسطس   5، جنود في هجمات بشمال بوركينا فاسو 3قتيال بينهم  12الشرق األوسط،  34
  https://bit.ly/3KAYqAB ، الرابط: 2022أغسطس  10، جنديًا من قواتنا خالل معارك ضد متمردين 15بوركينا فاسو: مقتل  اليوم السابع، 35
   https://bit.ly/3CxWeYJ، الرابط:2022أغسطس  27، األقل في هجوم بشرق بوركينا فاسومدنيين على   7مقتل الغد،  36
   https://bit.ly/3R1WinX، الرابط:2022أغسطس  30، يًا بعمليتين في بوركينا فاسوإرهاب 28مقتل جندي وتحييد  اخبار االن، 37
   https://bit.ly/3cHHJXQ، الرابط: 2022أغسطس   16، قتلى في معارك بين الجيش الكاميروني ومجموعات مسلحة 3الميدان،  38
    https://bit.ly/3bsADFJ، الرابط:2022أغسطس  2، إطالق قوة دولية لحفظ السالم النار بالكونجومقتل شخصين في  بوابة أفريقيا الخبارية، 39
  https://bit.ly/3PVF4I6، الرابط: 2022أغسطس   2، قتياًل خالل احتجاجات ضد بعثة األمم المتحدة بالكونغو الديمقراطية 36الخليج، 40

https://bit.ly/3Bdg6iO
https://bit.ly/3q6nOF1
https://www.al-jazirah.com/2022/20220830/du5.htm
https://bit.ly/3zEJkF2
https://bit.ly/3KAYqAB
https://bit.ly/3CxWeYJ
https://bit.ly/3R1WinX
https://bit.ly/3cHHJXQ
https://bit.ly/3bsADFJ
https://bit.ly/3PVF4I6
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آخرينابجروحاخطيرةافياهجماتاشنهاامتمردوناومليشياتاشرقياااا15مناثالثينامدنيااوأصيبانحواا
شخصاالقواامصرعهمافيامواجهاتابيناطائفتيناااا18أغسطساَكشفاعنامقتلاااا28فياا41البالد.ا

42نشبتابسبباخالفاعلىاالضرائباواألراضي.اافياغرباالكونغو
 

  رهابلمواجهة اإلاألفريقية ثالثًا: الجهود المبذولة من قبل الدول 
ااأفريقياإقليماشمالا .أ
 مصراا .1

مجموعةامنااعنامقتلاااا2022أغسطساااا24،اتماالعالنافياارهابفياإطاراسعيامصرالمكافحةاالا
سيناءاايينرهابالا فيا مداهمةا خاللا متطرفةا جماعةا فيا كبيرانا قياديانا بينهما اأوكارعلىاااا،منا

ونجحتاالعمليةافياالقضاءاعلىاباسلااااالجماعاتاالمتطرفةافيانطاقاقريةاجلبانةابشمالاسيناء.
،اخالداشيخاعيداأحداالقياداتا"الشرعية"ابالتنظيم،اخاللامداهماتابنطاقاقريةاجلبانةابشمالاسيناء

ا43.حمزةاعادلاالزاملياالمكنىامنذاعدةاأياماخاللاعملياتاالتمشيطابشمالاسيناءالبجانبامقتا
 تونس  .2

نهااتمكنتااأالتابعةاللحرساالوطنيابسيديابوزيدااااوالتفتيشأغسطساأعلنتافرقةااألبحاثاااا16فياا
ااوالتياتمجدا،اابيناعددامنااألحياءاالشعبيةاوسطامدينةاسيديابوزيدااايةاتنشطإرهابمناتفكيكاخليةاا

ا44علىاالجهاد.ااويحرضونيةابمناطقاالتوترالرهابمعابعضاالعناصراااوتتواصلارهابالا
  أفريقيا إقليم شرق  .ب

 الصومال   .1

اغتيالهاضابطاااا،أغسطسااا10وفياا الشبابابعدا القواتااألمنيةامسلحًاامتطرفًاامناحركةا قتلتا
ا45رفيعاابالجيشاالصوماليايدعىاالعقيدامحمدابوليافيامدينةاكسمايواالعاصمةاالمؤقتةاللولية.ا

وفيااليوماالتالياسيطراالجيشاالصومالاعلىابلداتاتابعةالمدينتيامتباناومحاسافيامحافظةاا
ا46بيلي.هييرانابوليةاهيرش

قتلااااومناجانبه أنها األمريكيا الجيشا جويةاااا4أعلنا غارةا المتطرفةافيا الشبابا حركةا عناصرا منا
مناا بالقربا وقعتا الصوماليةا الفيدراليةا الحكومةا معا بالتنسيقا هيرشبيلي.ا بوليةا هيرانا بإقليما

ا7الصوماليةا"دنب"افياإزالةاوتفجيراااانجحتاقواتاالكوماندوزاا،أغسطساا14فيااواا47مدينةابلدوين.ا
كيسمايواا مدينةا بضواحيا القاعدةا بتنظيما المرتبطةا الشبابا مليشياتا زرعتهاا أرضيةا الغاما

 
  militia-rebel-congo-ain.com/article/civilians-https://al، الرابط: 2022أغسطس   2، مدنيا في الكونغو بهجمات لمتمردين ومليشيات  30مقتل العين الخبارية،  41
  https://bit.ly/3KLSNzr، الرابط: 2022أغسطس   28، جراء أعمال عنف غرب الكونغو الديمقراطية 18مقتل اندبنت عربية،  42
   https://bit.ly/3Rf8TEt، الرابط: 2022أغسطس  24، ية في قرية جلبانة بشمال سيناءإرهابمصر.. تصفية مجموعة  ارتي بالعربية، 43
   https://bit.ly/3RCcyvU، الرابط:2022 أغسطس 16ية، إرهابتونس الرقمية، سيدي أبو زيد تفكيك خلية  44
    https://bit.ly/3bEv5bD، الرابط:2022أغسطس  10، القوات األمنية تقتل مسلحا إثر اغتياله ضابطا بالجيش الصومالي في كسمايوالصومال الجديد،  45
  https://bit.ly/3JKG8wmالرابط: ،  2022أغسطس   10، استيالء الجيش الصومالي على مناطق في محافظة هيران الصومال الجديد، 46
    https://bit.ly/3dhchiP، الرابط:2022أغسطس  13، من مقاتلي حركة الشباب في غارة جوية أمريكية بإقليم هيران 4مقتل  الصومال الجديد، 47

https://al-ain.com/article/civilians-congo-rebel-militia
https://bit.ly/3KLSNzr
https://bit.ly/3Rf8TEt
https://bit.ly/3RCcyvU
https://bit.ly/3bEv5bD
https://bit.ly/3JKG8wm
https://bit.ly/3dhchiP
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االزالةااالصوماليللجيشاالوطنياااا5جاءاذلكافياعمليةاعسكريةامخصصةانفذهاااللواءاالـااالصومالية
حاجي.كيسمااامدينةاابينااالرابطااالطريقااطولااعلىاااألرضيةاااأللغام بولوا ومنطقةا اا14فيااواايوا

،افياغارةاأمريكيةاوسطاالصومال،اودمرتااةيرهابمسلًحاامناجماعةاالشباباالاا13أغسطساُقتلا
للجيشاالوطنيافيامحافظةاهيران،اااارهابقواعدهمافياغارةاجويةاأمريكيةالدعماعملياتامكافحةاالا

ا48وسطاالبالد.ا
  إثيوبيا  .2

مناقياداتاااا24مسلحامناحركةاالشبابابينهماااا800قتلتاأكثرامنااأعلنتاقواتاالدفاعاالثيوبيةاأنهااا
الصوماليةا الثيوبيةا الحدودا منا القريبةا المناطقا فيا األخيرةا المعاركا خاللا حيثااالجماعةا قاماا،ا

بضرباا الثيوبيا الجوا ومخازنااااتمكناوأهدافااالسالحا األسلحةا ومخزونا اللوجستياتا تدميرا منا
49يةالستخدامهاالفترةاطويلةرهابالطعاماالتياخططتاالجماعةاالا

استمرتاالحكومةاالثيوبيةاواا.
50فياإقليماغدوابوليةاجوبالندافياجنوباالصومال.افياتنفيذاغاراتاجويةافيامنطقةاقوني

 

  أفريقيا إقليم غرب  .ت
 نيجيريا  .1

فرقةاا )قتلتا الجويةا شهرااATFالعملا منا األولا األسبوعا نهايةا فيا كايا هادنا لعمليةا التابعةا (ا
فيااابوكواحراماوداعشافياغاراتاجويةاعلىامخابئهماشمالاشرقاباماااإرهابيامناا20أغسطساا

بورنو.اجاءاذلكافياأعقاباالهجوماعلىامجتمعامحليافيامنطقةالباياالحكوميةاالمحليةابوليةاا
اا51النيجراحيثاتمااختطافاثالثةاأشخاصاواشتعالاالنيرانافياناقلتين.ا

بينااو الفترةاماا مسلحاامصرعهمافياعدةاعملياتاااا57لقياماالايقلاعناااا،أغسطسااا25واا11فيا
نفذتهااالقواتاالمسلحةاالنيجيريةافيامناطقابشمالاشرقاالبالد،اوالتيانفذتاااارهابلمكافحةاالا

وبوكواحرامافياوليتياااأفريقيافياشكلاغاراتابريةاوجويةاعلىاجيوباتنظيماالدولةاالسالميةافياا
ا.ابورنواويوبيا

غوماايةامنابوكواحراماالرابضينافياقريةانإرهابعناصراااا3نجحاالجيشاالنيجيريافياالقضاءاعلىااكمااا
كمااقصفاالجيشاالنيجيريامعسكراالزعيماااا52فياشمالاشرقامنطقةاالحكومةاالمحليةافيامافا.ا

داعشافياغرباا ُقتلاااا.أفريقياتنظيما الااا20كماا الجواارهابمنا نفذتهااطائراتاسالحا غارةا يينافيا
المكوناا جمعهاا استخباريةا معلوماتا أعقابا فيا العمليةا وجاءتا سامبيسا،ا غابةا فيا النيجيريا

ا.ااأغسطساا18فياييناكانواايستعدونالشناهجومارهابالجويالعمليةاهادناكاي،اوكشفتاأناالا

 
    https://bit.ly/3bYlnkj، الرابط:2022أغسطس  15، من مسلحي حركة »الشباب« في غارة أمريكية وسط الصومال 13مقتل  اخبار اليوم، 48
   https://bit.ly/3P26nPJ، الرابط:من كبار قادتها  24ينهم من مقاتلي حركة الشباب ب 800إثيوبيا تعلن مقتل أكثر من الصومال الجديد،  49
    https://bit.ly/3QfaQQ6، الرابط:2022أغسطس  2، طائرات إثيوبية تقصف منطقة في إقليم غدو بالصومال الصومال الجديد، 50
    https://bit.ly/3JHvWoo، الرابط:2022أغسطس  10، يي بوكو حرام وداعش في بورنو على يد الجيش النيجيريإرهابمقتل العشرات من  االتحاد، 51
   https://bit.ly/3AjfaZw، الرابط:2022أغسطس  14، عناصر من بوكو حرام 3النيجيري يقضي على الجيش اخبار األن،  52

https://bit.ly/3bYlnkj
https://bit.ly/3P26nPJ
https://bit.ly/3QfaQQ6
https://bit.ly/3JHvWoo
https://bit.ly/3AjfaZw
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وليةاابلدةاكوريبابااالجيشاالنيجريافياشناقصفاجوياخاللااجتماعالعناصراالتنظيمافياانجحو
ي،اأمينواارهابالتابعةالتنظيماداعشاالاااأفريقياوالتياقتلافيهااأحداأهماقادةاوليةاغرباااابوسطاالبالد.

دني،االمسؤولاعناهجماتااستهدفتاعدةادولابدولاالساحلاوالصحراء.اوجاءامقتلاأمينوادنياا
غالبيافيامنطقةاااا-ييناالعامليناحولامحورادامبارهاببعداساعاتاقليلةامنامقتلاالعديدامناالا

ا53كةامنسقة.االحكومةاالمحليةابوليةاكادوناافياعمليةاجويةاوبريةامشتر
 مالي  .2

الفرنسيةامقتلامسلحينااثنيناضواحيامدينةا"تاسيغا"اعلىااابرخانأغسطساأعلنتاقوةاااا14فياا
تحييداااالماليأعلناالجيشاااا،اأغسطساا20وفياااا54كلماجنوباشرقا"آسونغو"افيامالي.ااا37بعداحوالياا

افييةاومصادرةاكمياتامنااألسلحةاوتدميرامخابئهم،ااإرهابفردااقالاإنهماينتمونالمنظماتاااا90
ا55أغسطس.ااا4إطاراعملياتاماليكواوكليتيقىاخاللاعملياتهامنذا

 بوركينا فاسو   .3

«اوسطاانجحاسالحاالجواالبوركينيافياشناهجوًماافيامنطقةاالغاباتافيا»نوواهواوكونكونموجريها
أنهاانجحتااااأغسطساا15أعلنتابوركيناافاسوافيااكمااااا56ًيا.اإرهاباا20شرقاالبالد،امااأدىاإلىامقتلاا

يوليوااا15عملياتامختلفةافياأنحاءاعدةامناالبالدافياالفترةاالممتدةابينااااياخاللإرهاباا100فيامقتلاا
جاءتااا15و والتيا كيلبواااأغسطس،ا مفرزةا مهاجمةا حاولواا جهاديونا أنهما يعتقدا عناصرا ضدا

ا57العسكريةافياالمنطقةاالشمالية.ا
  من الرصد رابعًا: المؤشرات واالستنتاجات

 ية في األقاليم األفريقية  رهاب التوزيع النسبي لضحايا العمليات اإل .أ

إقليماثماااا،ضحيةاا201ااحواليبعداأناسقطابهااااةفيامقدمةاالدولااألكثرادموياااأفريقياجاءاإقليماغرباا
اأفريقياااشمالضحية،اوأخيرااإقليماااا89حيثااااأفريقياثماإقليماوسطااااضحية،اا129حيثااااأفريقياااشرق

اشخص.اا34
عددااأنيذكراا علىاااألااامنااهناكا الحصولا دونا لكنا األطرافا متراميةا عنفا عملياتا تشهدا قاليما

إقليماشرقاا إقليماعفاراااأفريقياإحصاءاتادقيقة،احيثا بينا الممتدةا الذيايعانيااألعمالاالعنيفةا
اايضافاإلىاذلكاالعنفاالممنهجافياإقليماأعالياالنيلافياجنوباالسودان.اااوأمهرةاوتجراياالثيوبي،

ا.حالةاعدماالستقراراالسياسيافياليبياااأفريقيإقليماشمالااكذلك

 
   https://bit.ly/3CVClLm، الرابط: 2022أغسطس  18 ،بضربة خالل اجتماع.. "داعش" يخسر "عقله المدبر" في نيجيرياسكاى نيوز بالعربية، 53
    https://alakhbar.info/?q=node/42236، الرابط:2022أغسطس  14، بارخان تعلن مقتل مسلحين في هجوم شرق آسونغو األخبار األن، 54
  https://bit.ly/3qafC6u، الرابط: 2022أغسطس  20، ومصادرة كميات كبيرة من األسلحةيا إرهاب 90الجيش المالى: تحييد مبتدأ،  55
    https://bit.ly/3PVF4I6، الرابط:2022أغسطس  2، يًا بغارات في بوركينافاسوإرهاب  20مقتل  االتحاد، 56
  https://bit.ly/3RCmRjd، الرابط: 2022أغسطس   19،ي" في عمليات عسكريةإرهاب" 100بوركينا فاسو.. الجيش يعلن تصفية ارتي،  57

https://bit.ly/3CVClLm
https://alakhbar.info/?q=node/42236
https://bit.ly/3qafC6u
https://bit.ly/3PVF4I6
https://bit.ly/3RCmRjd
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ا
 حسب الدول  رهابالتوزيع العددي لضحايا اإل .ب

،اهذاابخالفاالحصاءاتاالغيرااضحيةاا450ماايزيداعناااايةاوالحوادثاالعنيفةرهابخلفتاالعملياتاالا
قتيلااا100وعناأكثراالدولادمويةالهذااالشهراجاءتادولةاماليابواقعاا.منشورةاوالغيرامعلناعنها

الكونغواا،اوفياالمرتبةاالثانيةاجاءتاأفريقيايةافيامنطقةاغربارهاببسبباعملياتاالتنظيماتاالا
ضحية.ايليهاارابعااا58ضحية،اثماتأتيانيجيريااالتياسقطتافيهااا86الديمقراطيةاالتياسقطافيهاا

ضحية.اثماخامسااتأتيابوركيناافاسواالتياراحاضحيةااا50دانابواقعاكالامناالصومالاوالسوا
اا18ضحية.اثمايأتياسابعااجنوباالسودانابااا32ليبياابواقعاا.اثمايأتياسادساا32الرهابافيهاا

ضحايا.اثمااا3ضحية.اوتأتياتاسعااالكاميروناباا11ضحية.اثماثامًنااتأتيادولتياتشاداوإثيوبياابواقعا
ابواقعاضحيتين.اثماتونسابواقعاعمليةاإرهابيةادوناضحايا.اعاشرااتأتيادولةامصراا

34, 8%

0, 0%

129, 28%

89, 20%

201, 44%

عدد الضحايا في اإلقليم 

شمال أفريقيا جتوب أفريقيا  شرق أفريقيا  وسط أفريقيا  غرب أفريقيا 
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ا
 من قبل الدول األفريقية   رهابجهود مكافحة اإل .ت

الدولااألفريقيةاجادةافيامحاولتهاافيااقتصاصاذيولاالا القارةااألفريقية،اوقداااارهابلاتزلا فيا
ا24مسلحامناحركةاالشبابابينهماااا813قتلتاأكثرامنااااإثيوبيااالتياجاءتافياالمقدمةاخاللاالشهر،

ا،اثمامناقياداتاالجماعةاخاللاالمعاركااألخيرةافياالمناطقاالقريبةامناالحدوداالثيوبيةاالصومالية
ي،اثمافياالمرتبةاالثانيةادولةامالياالتيانجحتافيااإرهابا148ماايربوامنااااأسقطتبوركيناافاسواالتياا

عملياتانوعيةاأسفرتاعناسقوطاااا5قامتابحواليااااأني،اثالثًا،ادولةانيجيرياابعدااإرهاباا92تحييداحوالياا
يةارهابضرباتاللمعاقلاالااا6هذاابالضافةاإلىاالحكومةاالصوماليةاالتياوجهتاامتطرف.اااا91حوالياا

ثمامصراوتونسابواقعاعملتينانوعيتيناقضتاعلىااااعناصراإرهابيةاا5أسقطتافيهاااااهذااالشهر،
ا،اوأسقطتامصراعنصريناإرهابيين.ايةاعلىاأراضيهارهابعددامنارؤساءاالجماعاتاالا
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ا
 أغسطس  خالل شهر  رهاب: جهود اآلليات الدولية في التصدي لإلخامسا 

الدوليةالحمايةااااظلااستمرارفياا اآللياتا القارةااألفريقية،اتحاولا المحتدمافيا الصراعاتاوالعنفا
احتواءاتلكاالصراعاتاالمتفاقمةافياالمنطقة،اسواءامناخاللاتعزيزااابشكلاجادااحقوقاالنسان

آلياتهااالرسميةاأواتحفيزاالدولااألفريقيةاعلىاالحدامنامسبباتاالصراعاتاوتقديماكافةاأنواعاالدعما
الدول.اومناخاللامتابعةامؤسسةاماعتاللسالماوالتنميةاوحقوقاالنسانالآللياتاالدوليةاالتلكاا

الدوليةالاسيمااااارهابتحديدًاافيماايخصامكافحةاالا أبرزاجهودااآللياتا والعنفاالمتطرف،انرصدا
خاللاااأفريقيايةاواألحداثاالعنيفةافياارهابالمفوضيةاالساميةالحقوقاالنسانابصدداالعملياتاالا

ا.2022ساهراأغسطاش
 إثيوبيا  .أ

فيهسأغاا29فياا تعربا بيانًا،ا إثيوبياا فيا النسانا حقوقا لخبراءا الدوليةا اللجنةا نشرتا ااعناااطس،ا
،اوالذيااالشعبيةااتغيرايتجددااألعمالاالعدائيةابيناحكومةاإثيوبيااوجبهةاتحريرااااوقلقهااإزاءغضبهااا

كمااأشاراااويحملافياطياتهاخطراالتصعيد.يزيداالمصاعباالتيايتعرضالهااالمدنيونافياالمنطقةاا
خطورةاا إلىا منطقةااالبيانا فيا ميكيليا فيا ملعبا فيا مدنيينا ضحاياا بسقوطا تفيدا التيا التقاريرا
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ومناجانبهاااوالستهدافاالمزعوماللمدنيينافياهجومامتجددافياكوبوافيامنطقةاأمهرة.اتغيراي،
األطرافاإلىاالوقفاالفورياللقتالاوالعودةاإلىاعمليةاالحواراالتياقبلهااكلاطرف.اكمااادعتااللجنةاا

علىااتخاذاجميعاالخطواتاالالزمةاعلىاالفوراللسماحالألمماالمتحدةاوالوكالتااألخرىااحثتاالجانبيناا
ياأناتكوناحقوقاالنساناوالصحةاورفاهيةاالمدنيينافواابتوزيعاالمساعدةاالنسانيةافياتيغراي.

58مقدمةاأولوياتاجميعااألطراف
. 

 مالي  .ب

ــالخطواتاالمتخــذةاا لســـــــتعــادةاالنظــامااعلىاالرغمامناإشــــــــادةاعــددامناخبراءااألمماالمتحــدةاب
ااعوالـتدهوراالســـــــرياالمتطرفااتجـدداالعنفااااأن،اإلاااـلدســـــــتورياوالعودةاإلىاالحكماالمـدنيافيامـالي
ــانافيامـالياأـثاراقلقاالكثيرا الخبيراالمســـــــتقـلاااا،عليوناتينياان،ااألمرااـلذيادفعيلحـاـلةاحقوقاالنســـــ

فياااأغســــطسا12بإصــــدارابيانارســــميافيااالألمماالمتحدةاالمعنيابحالةاحقوقاالنســــانافيامالي
ــتغرقتاا ــارافيهاا10ختامازيارةااســـ والعنفاالتياتجدداوتواتراالهجماتاالخطورةاااأيامالمالي،اوالذياأشـــ

59.ترتكبهااالجماعاتاالمتطرفةاالعنيفةافياشمالاالبالداووسطهااوحولاالعاصمةاباماكو
  

أغسطساااا15وفياإطارااستمراراالجهودااألمميةالتهدئةااألوضاعاالخطيرةافيامالي،اتماالعالنافياا
بآليةاعملياتاتناوباقواتااألمماالمتحدةافيابعثةاحفظاالســـــالمافياماليا)مينوســـــما(ااســـــتئنافاا

ــكرياا ــهراواحدامناتعليقهاامناقبلاالمجلساالعســــ ا49الذيااتهمااااالحاكم،موافقةاجديدةابعداشــــ
ا60.إذنجندًياامناكوتاديفوارابدخولاالبالدادونا

 الخاتمة والتوصيات  
  رهاب تبدو جهود الحكومات األفريقية والمنظمات واألطراف الدولية في مواجهة ظواهر اإل

في هذه البؤر والمساحات المكتظة بالجماعات المسلحة دون الحد األدنى المطلوب، تصل  
ية في القاّرة وشبكات دعمها، بغض النظر  رهاب إلى حد التضارب الذي يفيد الجماعات اإل  أحيانًا 

القصد جانب  تحّقق  مدى  للسالم    .عن  ماعت  مؤسسة  تتقدم  السياق  هذا  وفي  ولذلك 
اإل بقضايا  المعنية  للدول  التوصيات  بهذه  والتي سبق سردها في    رهابوالتنمية  والعنف 

 . التقرير

ما جاء في بيان لجنة الخبراء الدولية المعنية بشأن إثيوبيا،   مؤسسة ماعت علىؤكد  ت  .أ
وتندداباستهدافاااب إلى األقاليم المجاورة،خطورة التصعيد اإلثيوبي وامتداد رقعة الحر  بشأن

 
58 OHCHR, 29. 08.2022. link: https://tinyurl.com/42bbscrk  
59 OHCHR, Mali: UN expert gravely concerned by deterioration of security and human rights situation. 12.08.2022. LINK: 

https://tinyurl.com/4hf25kuw  

 
60 UN news, Mali: Security situation deteriorates, human rights concerns rise, 15.08.2022. link: https://news.un.org/en/story/2022/08/1124692  

https://tinyurl.com/42bbscrk
https://tinyurl.com/4hf25kuw
https://news.un.org/en/story/2022/08/1124692
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تجراي،اا إقليما فيا العامةا والمستشفياتا السكنيةا بضرورةااالمناطقا الثيوبيةا الحكومةا وتوصيا
النار،ا الدولياالنساني،اواللتزامابعدماخرقاوقفاإطالقا الدولياوالقانونا القانونا المتثالالقواعدا

 .ا2022المتفقاعليهاامنذامارسااةوالهدنا

بالقلق   .با ماعت  مؤسسة  السودانية   بسببتشعر  الحدود  على  األمنية  التوترات 
وانتشاراعددامناالجماعاتاالمسلحةاالمتطرفةافياتلكاالمنطقة،اوتوصياكالاالطرفينااااالتشادية

تأميناالمناطقاالحدوديةاوإنشاءامعسكراتاالتأميناالمشتركةاقبلاتفاقمااألزمة،اوتمدداابسرعةاا
انشاطاتلكاالجماعات.ا

وعلىاوجهاالخصوصادولةابوركيناااااأفريقياجعامؤسسةاماعتاللسالماجهودادولاغربااتش .تا
في بعض المقاطعات ونقل    رهابإنشاء تشكيالت عسكرية لتعزيز مكافحة اإلحول  فاسواا

لاسيمااااأفريقيا.اوتدعواكافةادولاغرباارهابوحدات إلى أماكن أخرى بقصد توسيع مكافحة اإل
 بيناالنيجراومالياوبروكيناافاسوالتعزيزاهذااالمقترحافياتلكاالمنطقة.اايالمثلثاالحدود

 أفريقيا الخاصة لألمين العام لشؤون    المستشارةاقتراح  تثمن مؤسسة ماعت على   .ثا
أجل   القارةمن  في  السالم  استدامة  أجل  من  القدرات  األفريقيةااا،بناء  الدولا ماعتا وتدعوا

بضرورةاا لندائهاا مؤسساتاالالستجابةا فيا الستثمارا األفريقيةاازيادةا تحدياتااالدولا لمواجهةا
 .أفريقياالسالماواألمنافياا

قوات حفظ السالم األممية بتعزيز نشر المراقبة الجوية لمراكز الجماعات تدعو ماعت   .اج
خالل    المسلحة، دموية  األكثر  مالي  دولة  على  أغسطسبالتركيز  على.  شهر  تعزيزاااوالعملا

يناالمتمركزينارهابويلةاومتوسطةاالمدي،اوذلكاللمساهمةافياتحييداأكبراقدرامناالاطاالدورياتاا
ا.فياالبؤراالمتوترةافياالقارةااألفريقية

ا


