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 تمهيد 

والحركات المتمردة   اإلرهابيةال تزال الجماعات   ، واألزمة الصحية العالمية 19-رغم مخاطر فيروس كوفيد 
وتلك الحركات المتمردة  ، متشددة تعمل تحت ستار الدين دينية القارة األفريقية. فهناك جماعات في  مستفحلة

عد  يى. و قبل أو  عرقي أساس على  القائمة لنزاعات إضافة إلى ا ، تعمل ألغراض سياسية وانفصالية  يالت
ظل الظروف  في  هذا العنف والفكر المتطرف ةيواجه القارة االفريقية حاليًا هو مواجه  األول الذى  يالتحد

 السيئة.العالمية 

  96قتياًل و  642عن سقوط   أسفرهجومًا دمويًا  66 حوالي 2021عام استقبلت القارة األفريقية  وقد
زيادة واضحة عن الشهر  من ناهيك عن تشريد ونزوح المئات وخطف واعتقال العشرات. بما فيه  ،جريحاً 

 .ضحية 480في سقوط  وتسببت إرهابية عملية  42السابق الذى وقع فيه 

بمؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان تقريرها   والتنمية المستدامة وعليه تقدم وحدة الشئون األفريقية
  التي. ويختتم التقرير بعدد من التوصيات و 2021" لشهر يناير اإلرهابية في أفريقياالشهرى "عدسة العمليات 
 2063جندة األفريقية من األ 4جنبًا إلى التطلع  ، 2030من األجندة األمممية  16تعمل على تعزيز الهدف 

 واالستقرار. األمنمن مبادئ السالم والعدل و  بما فيه ذلك

 أواًل : منهجية الرصد في التقرير 

 : آلية الرصد .أ
" على منهجية الرصد المباشر لما نشر في اإلعالم العربي  أفريقيافي  اإلرهابيةعدسة العمليات يعتمد تقرير " 

في القارة األفريقية، والتي غالًبا ما ترتكز إلى المصادر المفتوحة مثل   إرهابيةمن عمليات  والغربي واألفريقي
 .الموثوقة وذات المصداقية التي تتابع الدول األفريقية شبكة االنترنت، والمواقع اإلخبارية
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ى، ال سيما وأن  على أن من األمانة العلمية اإلشارة إلى "معامل الخطأ"؛ الذي قد يكون وارد بصورة أو بأخر 
بعض المصادرسواء المحلية أو حتى الدولية قد تختلف فيما بينها في أعداد الضحايا في بعض األحيان، أو  

 .عملية الرصد. ولذلك وجبت اإلشارة تحرًيا للدقة والموثوقيةأيام من  أن يتم تحديث بياناتها بعد بضع 

 مفهوم اإلرهاب الذي يعتمد عليه التقرير .ب

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

/   49ها الجمعية العامة بشأن التدابير الرامية إلى القضاء على اإلرهاب الدولي المنصوص عليه في قررا 
األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب،   استراتيجية في  والبنود المتضمنة  ، 1566 األمنوكذلك قرار مجلس  ، 60

 : والتي نرتكز فيها على وصف اإلرهاب على أنه

جسدية   إصابةوالتي منها أعمال مرتكبة ضد مدنيين، ارتكبت بنية التسبب في الوفاة أو   ،"أعمال إجرامية
أو   شخاص رهائن،بغرض إثارة حالة من الرعب بين عامة الناس أو في مجموعة من األخطيرة، أو أخذ ال

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

 في األقاليم الخمسة اإلرهابيةثانيا : أبرز العمليات 

  أفريقياشمال  إقليم .أ
 مصر   .1

في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال   إرهابيإلى تفجير  يناير 21في  المصري تعرضت قوات من الجيش 
 1اخرون.  إصابةعن مقتل عسكريين و  أسفر شرقي البالد مما شمال سيناء 

 
   https://bit.ly/2MQYl1Gالرابط: ،2021يناير  21،  سيناء في  إرهابي بتفجير  المصري  الجيش  من  وجرحى  قتلىالعربى الجديد،   1

https://bit.ly/2MQYl1G
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  ،مدينة طبرق الليبيةفي  مصريين  3السلطات الليبية عن سبب مقتل  ت أعلن  يناير 22في  وعلى صعيد أخر 
ثار تعذيب.  آالمنطقة الواقعة بين بلدة القعرة ومنطقة باب الزيتون وعليهم في  حيث عثر على جثث الضحايا 

ن عصابات الهجرة الغير شرعية قامت بتعذيبهم وقتلهم بسبب عجزهم عن أة يالليب  األمن أجهزة   تأعلن حيث 
 2دفع االتاوات.

يناير إحالة   17في  مر النائب العامأ ،ومكافحته ومحاسبة مرتكبيه  لإلرهابوفى اطار جهود الدولة للتصدى 
متهم محبوس واثنين هاربين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لمحاكمتهم على توليهم قيادة جماعة  

 3.عشماوي هشام   رهابياساسها اإل والتي اإلرهابية"المرابطون" 

 تونس .2

ن  أكما  . تونس في  القاعدةتنظيم من  إرهابيين 5القبض على  إلقاءيناير  7في  تونسقوات األمن في  تأعلن
كما قامت السلطات   4بعناصر ما ُيسّمى بكتيبة "عقبة بن نافع" المتحّصنة بالفرار بالجبال التونسّية. ارتباط  له

 5بالقبض على امرأة، صادر في حقها حكم قضائي النتمائها إلى تنظيم إرهابي. يناير 5في  التونسية

 الجزائر  .3

  ن خاصةيالبالد لمواجه المتطرففي  تشنها  التي عن سلسلة من العمليات العسكرية  يناير 2في  الجزائر  تأعلن
  .على مدار اليومين إرهابيين 10 قتل منطقة "مسلمون" بمحافظة تيبازة شمال الجزائر حيث تمكن من يف

  6عسكرين من الجيش الجزائرى. 5ولكن راح ضحية تلك العمليات 

بو طلحة"  أوزارة الدفاع الجزائرية عن القضاء على إرهابي خطير مطلوب يدعى "  تأعلن  يناير 14وفى 
 7بوالية خنشلة، شمال شرقي البالد.

 
   https://bit.ly/3tiRIGkالرابط:   ،2021يناير  22، ليبيا في  مصريين 3 مقتل لغز  كشف  ارتى عربى،  2
   https://bit.ly/2YEE2Yiالرابط:  ،2021يناير  17، للمحاكمة عشماوي  هشام اإلرهابي  أعوان تحيل مصر العين االخبارية،   3
   https://bit.ly/36xXyd2، الرابط: 2021يناير  7، القاعدة تنظيم من  ارهابي على  القبض القاء:  الداخلية  وزارة ،بيزنس نيوز عربى 4
    https://bit.ly/3rg2jQsالرابط: ،2021يناير  5، إرهابي تنظيم إلى تنتمي  امرأة  على  القبض ..  تونس  مصراوى، 5
   https://bit.ly/3pL37MQالرابط:  ،2021يناير  4، "السوداء  العشرية" كابوس  تعيد  الجزائر  في إرهابيين مع مواجهة   ،اندبنت عربية  6
   https://bit.ly/3cAt2Dwالرابط: ،2021يناير  4 ،البالد  شرقي شمال خطير إرهابي على القضاء ..  الجزائر البوابة، 7

https://bit.ly/3tiRIGk
https://bit.ly/2YEE2Yi
https://bit.ly/36xXyd2
https://bit.ly/3rg2jQs
https://bit.ly/3pL37MQ
https://bit.ly/3cAt2Dw
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عن انفجار قنبلة محلية الصنع لدى مرور سيارتهم   يناير 15في  الجزائريةالداخلية  ت أعلن خر أومن جانب  
 8خرون.أ 3صيب أمواطنين و   5عن مقتل  أسفرفي منطقة تبسة في شرق الجزائر مما 

  أفريقيا شرق  إقليم .ب
   السودان .1

  التيحد الضباط بمدينة عطبرة في شمال السودان و أبين مواطن سودانى و  يناير 10في  وقعت اشتباكات
سيدات وطفل من قبل   5مقتل  يناير 12في  السودان ت أعلن و 9ت عن مقتل المواطن برصاص الشرطة.أسفر 

لية وكولي الواقعتين بمنطقة  منطقة القريشة شرق البالد بالتحديد بين قريتي في  عصابات الشفتة اإلثيوبية
  10ا.الفشقة على بعد خمسة كيلومترات من الحدود مع إثيوبي 

  بدأت و  ،غرب دارفورفي  وقعت اشتباكات قبلية عنيفة بين قبيلة المساليت وبدو عرب  يناير 17فى و 
  50عن مقتل  أسفر ، مما  االشتباكات عندما طعن شخص من أصل عربي شخصا آخر من عرقية المساليت 

الواقع استمرت المواجهات القبلية بين  في  ولكن 11شخص باالضافة الى هدم وحرق العديد من المنازل.
 12النهاية.في  شخص 200ت عن مقتل أسفر القبيلتين لثالثة ايام و 

 جنوب السودان  .2

منطقة المقنيص الواقعة على الحدود بين السودان وجنوب السودان  في  يناير 5في  وقعت اشتباكات عنيفة
 13.ي لى العمق السودانإ  يهالن ونزوح عدد من األيخر أ إصابة و  أشخاص  5عن مقتل  أسفرمما 

 الصومال  .3

 
   https://bit.ly/3apoQ6Bالرابط:  ،2021يناير  15، إرهابي بانفجار وجرحى قتلى.. الجزائر في " دموي حادث" ،سكاى نيوز بالعربية 8
    https://bit.ly/3j6hAkf، الرابط:2021يناير  10، السودان  شمال  في  الشرطة  برصاص  شخص  مقتل  إثر اشتباكات اندالع  ارتى بالعربى، 9

    https://bit.ly/2LcUxYsالرابط: ،2021يناير  12، " إثيوبية عصابات "  أيدي  على مواطنيه من  6 قتل يدين السودان ارتى بالعربى، 10
    https://bit.ly/2YEbE8lالرابط: ،2021يناير  17، دارفور في قبلية  اشتباكات  في  شخًصا 50 نحو مقتل:  السودان  مصراوى، 11
 الرابط: ،2021يناير  22، دارفور حول  مشترك  لبيان الوصول في  يفشل األمن  مجلس "..  أيام 3 في  قتيل 200 خلفت االشتباكات "  الحرة، 12

https://arbne.ws/3j3gGoB   
   https://bit.ly/3cBQPTcالرابط:  ،2021يناير  5، السودان وجنوب السودان  بين الحدود على  اشتباكات   في أشخاص   5 مقتل  العربى الجديد،  13

https://bit.ly/3apoQ6B
https://bit.ly/3j6hAkf
https://bit.ly/2LcUxYs
https://bit.ly/2YEbE8l
https://arbne.ws/3j3gGoB
https://bit.ly/3cBQPTc
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الصومال غارتين   الوطني شنت قوات افريكوم بالتنسيق مع الجيش   ، على صعيد الجهود لمكافحة االرهاب 
عناصر   3ت عن مصرع أسفر  التي و  على مواقع حركة الشباب في جنوب الصومال مطلع شهر يناير  جويتين
شبيلي السفلى المجاور للعاصمة   إقليممنطقة “كونيو برو” في في  كةر مبان تابعة للح 6وتدمير  إرهابية 

يناير استهدفت محطة إذاعية تابعة لحركة   2في  وشنت القوات المتضافرة أيضًا غارة جوية  14مقديشو.
 15ضرار مادية للمحطة.أفي  مما تسبب قليمالشباب في منطقة “كونيو برو” في اإل

صومال وتمكنت القوات الخاصة  يناير في محافظة باي بوالية جنوب غرب ال  3في  خرآهذا بجانب هجوم 
يناير عن   8في  فريكومأوقوات   يقوات الجيش الصومال ت أعلنو  16.اإلرهابيةمن اعتقال عدد من العناصر 

عناصر   5سقاط إمنطقة ساحاويني بمحافظة باي جنوبي البالد وقامت ب في  نجاح غارة جوية قامت بها 
من حراسة بعد   8شباب و لحركة افي  اسقاط قائد بارز في  يالصومال ي كما نجح الجيش الوطن 17.إرهابية 

  8في  أن حاول المسلحون مهاجمة قاعدة عسكرية في مدينة دينسور بمحافظة باي جنوب غرب الصومال 
 18يناير.

خالل عملية عسكرية   حركة الشباب وذلك في   بارز  ي الصومال مقتل قيادحكومة  أعلنت يناير   13فى 
 19غدو في والية جوبا الند جنوبي الصومال. قليمإخاصة في مدينة “بارديري” ب

  عقب عمليات عسكرية برية وجوية قانت بها  إرهابية عناصر  4عن اعتقال  الصوماليقوات الجيش  تأعلن
 20.وسط وجنوب البالدفي  يناير 19في 

 
الرابط:   ،  2021يناير  4، الشباب حركة  مواقع على  شنتهما جويتين غارتين  تفاصيل عن  تكشف أفريكوم الصومال الجديد،  14

https://bit.ly/3rfeayr   
   https://bit.ly/2YwyTRIالرابط:  ،2021يناير  2ديد، غارة جوية تستهدف محطة تابعة لحركة الشباب، الصومال الج 15
    https://bit.ly/3rbAF7fالرابط: ،2021يناير  3 الشباب،الصومال الجديد، القوات الصومالية تعلن تدمير مواقع لحركة  16
   https://bit.ly/2MkG6Ssالرابط: ،021يناير  8،بالصومال غارة في " الشباب" من  5 مقتل": أفريكوم"  العين االخبارية، 17
   https://bit.ly/3pPqlBq، الرابط: 2021يناير  9، حراسه من  وثمانية الشباب  حركة في بارز قائد قتل يعلن  الصومالي الجيش  الصومال الجديد، 18
   https://bit.ly/2NJLVcv، الرابط: 2021يناير  13 ،الصومال بجنوب الشباب   حركة من  رفيع  قيادي مقتلالصومال الجديد،   19
    https://bit.ly/36qBIbBالرابط: ،2021يناير  20، بالصومال عسكرية عمليات في" الشباب" من   قيادات 3 مقتل  العين االخبارية، 20

https://bit.ly/3rfeayr
https://bit.ly/2YwyTRI
https://bit.ly/3rbAF7f
https://bit.ly/2MkG6Ss
https://bit.ly/3pPqlBq
https://bit.ly/2NJLVcv
https://bit.ly/36qBIbB
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في   ن من بعثة االتحاد االفريقيو عن نجاح عملية عسكرية قام بها بالتعا يناير 23في  األوغنديالجيش  أعلن
من عناصر حركة الشباب   189عن قتل  أسفرجنوب الصومال مما  ”غابة قرية سيغالي في  الصومال وذلك

 21إلى تدمير معدات عسكرية تابعة للحركة. باإلضافةاثنين من قادة الشباب  ، واعتقال اإلرهابية 

مدينة بيدوا حنوب غرب  في  عملية عسكرية غلى منطقة "سيدليو" الصومالييناير قاد الجيش  26في 
من العناصر   7ت العملية العسكرية عن مقتل أسفر و  ،يتمركز فيها الشباب المجاهدين التي الصومال و 

 22بان العملية.إ الصومالي ن. كما وقع جندين من الجيش يخر أحين لمس 4و اعتقال  اإلرهابية 

  رهابيين عناصر من اإل 5ت عن مقتل أسفر عملية عسكرية بمحافظة باى و  ي الوطن يناير قاد الجيش 31 وفى
 .بكول جنوب غرب الصومال  إقليملى أخرى عهذا بجانب حملة  23من بينهم قياديين بارزين.

وقع   يناير 2 ي فف الصومال لهذا الشهر، في  وقعتها حركة الشباب أ  التيوالخسائر  اإلرهابيةأما عن الهجمات 
عن   أسفرمنطقة حواء عبدي بالضاحية الجنوبية بمقديشو من قبل حركة الشباب والذى في  هجوم عنيف

  3وفى  24من بينهم متعاقدان تركيان في شركة إنشاءات  أخرين 10 إصابة من بينهم تركى و  أشخاص  3مقتل 
هجومًا على نقطة تفتيش لقوات الحكومة الصومالية بمدينة أفجوي الواقعة على   اإلرهابيةشنت العناصر  يناير
 .25كم جنوب غرب العاصمة مقديشو 30بعد 

، شنت  اإلرهابية  و عناصر حركة الشباب  الصومالي بعادوين بين الجيش في   واستمرارًا للتحركات العسكرية
أحد آبار   مدغ بوسط الصومال وقانت بتفجير  إقليمبعادوين في منطقة  يناير 5في  العناصر المتطرفة هجوماً 

قنبلة على حاجزا أمنيا جنوبي العاصمة مقديشو   إلقاء ب إرهابية قامت عناصر  يناير 9وفى  26المياه هناك.
 27من الشرطة. عناصر 4 إصابة عن  أسفرمما 

 
، الرابط:  2021يناير  23، من عناصر حركة الشباب في جنوب الصومال  189اغتيال الجيش األوغندي يعلن  الصومال الجديد،  21

https://bit.ly/2MG8Tkk   
   https://bit.ly/3r6NLTlالرابط:  ،2021يناير  26، من مسلحي حركة الشباب  7الجيش الصومالي يقتل  الصومال الجديد، 22
   https://bit.ly/3tfsdWnالرابط: ،2021يناير  31، باي بمحافظة عسكرية عملية  في الشباب  حركة من  عناصر 5 مقتل : الصومال  مصراوى، 23
    https://bit.ly/3rgpZV7الرابط: ،2021يناير  2، أتراكا مقاولين  يستهدف الشباب  لحركة دام  هجوم..  الصومال  ،الجزيرة 24
   https://bit.ly/39AbSnfالرابط:  ،2021يناير   4، هجوم لحركة الشباب على نقطة تفتيش في مدينة أفجوي الصومال الجديد، 25
   https://bit.ly/3j4CT5qالرابط:  ،2021يناير  6، حركة الشباب تفجر بئر مياه في إقليم مدغالصومال الجديد،  26
    https://bit.ly/3atr7xUالرابط:  ،2021يناير  10، بالصومال قنبلتين انفجار  في وجرحى  قتلىالعين االخبارية،  27

https://bit.ly/2MG8Tkk
https://bit.ly/3r6NLTl
https://bit.ly/3tfsdWn
https://bit.ly/3rgpZV7
https://bit.ly/39AbSnf
https://bit.ly/3j4CT5q
https://bit.ly/3atr7xU
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في ضواحي مدينة   الصوماليعلى قاعدة تابعة للجيش  يناير 10في  شن مقاتلو حركة الشباب هجوماً كما 
 28جنود حكوميين. 3الهجوم عن مقتل  أسفركم شمالي العاصمة مقديشو و  30بلعد الواقعة علي بعد 

ة تفتيش تابعة  طقنبلة على نق إلقاءجراء هجوم ب يناير 12في  بينهم طفالن ورجل أمن أشخاص  3أصيب  و
 .في مدينة كسمايو عاصمة والية جوباالند المؤقتة جنوب الصومال  األمنلقوات 

سيطرتها الكاملة على بلدة "عيل طير" الواقعة بين طوسمريب   اإلرهابيةت حركة الشباب  أعلن يناير 15وفى 
قتل   يناير 17وفى  29ن شنت هجومًا مسلحًا عليها.أوغوريعيل بمحافظة غلغدود وسط الصومال وذلك بعد 

لغم   اإلرهابية زرعت العناصر  يناير 18وفى  30.جنود من أفراد القوات الخاصة الصومالية  5 ن و رهابياإل
شبيلي السفلي عبدالقادر نور سيدي ومسئولين بالجيش الصومالي،   إقليمالستهداف موكب حاكم  أرضي

  31اخرون. 8 إصابةأخاص و  6الحادث عن مقتل  أسفرو 

من   5عن مقتل  أسفر استهدف نائبين سابقين ولكن يناير  23في  العاصمة مقديشو في  كما وقع انفجار
 33منطقة قريبة من بلعد.في  ن مصرعهميجنود صومالي 10لقى  يناير 27وفى  32  حراسهما فقط. 

بواسطة سيارة ملغومة   تبنت حركة الشباب هجوما انتحاريا على فندق بوسط العاصمة مقديشو يناير 31فى 
 35 34.أشخاص  9تل عن مق  أسفرمما 

 
الرابط:   ،2021يناير  11 ،بلعد ضواحي  في قاعدة علي الشباب   لحركة هجوم  في حكوميين  جنود ثالثة مقتلالصومال الجديد،   28

https://bit.ly/39zyfcv   
    https://bit.ly/2MHUlAGالرابط:  ،2021يناير  15، الصومال وسط بلدة  على  تسيطر " اإلرهابية   الشباب" العين االخبارية،   29
   https://bit.ly/3csNwh8الرابط:  ،2021يناير  17،  »الشباب« جنوب الصومال جنود في هجوم لحركة  5مقتل الشرق االوسط،    30
 الرابط:  ،2021يناير  18، السفلي شابيلي  إقليم حاكم  موكب  استهدف لغم انفجار  جراء شخًصا  14 وإصابة مقتل:  الصومال  اليوم السابع، 31

https://bit.ly/36x30gl   
   https://bit.ly/36vejFIالرابط: ،2021يناير  23، حراسهما من   5 ومقتل مقديشو انفجار  من  سابقين نائبين نجاة : الصومال  المصرى اليوم، 32
الرابط:   ،2021يناير  27، جنود صوماليين في هجوم لحركة الشباب على منطقة قريبة من بلعد 10مصرع  الصومال الجديد، 33

https://bit.ly/3tejwM0   
 الرابط:،2021يناير  31، بمقديشو فندق على المتطرفة " الشباب حركة" تبنته هجوم  في األقل  على أشخاص ثالثة  مقتل:  الصومال ،24فرانس  34

https://bit.ly/3jcKFdF   

   https://bit.ly/36yyEdkالرابط:  ،2020يناير  31الرابط:  ،بمقديشيو فندق على هجوم  في أشخاص   تسعة مقتل:  الصومالبوابو االهرام،  35

https://bit.ly/39zyfcv
https://bit.ly/2MHUlAG
https://bit.ly/3csNwh8
https://bit.ly/36x30gl
https://bit.ly/36vejFI
https://bit.ly/3tejwM0
https://bit.ly/3jcKFdF
https://bit.ly/36yyEdk
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في   وقوات والية جوباالند الصومالي االتحادي وقعت اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش  ،خرآمن جانب 
اخرون. وتبادل الطرفان   14 إصابةشخصًا و  11ت عن مقتل أسفر منطقة جدو جنوب غرب الصومال و 

 36القتال.في  ن والشروع ياالتهامات حول قصف المدني

 ثيوبيا إ .4

 .37آخرين  9من زعماء جبهة تحرير شعب تيغراى لقبض على  4الجيش اإلثيوبي قتل  أعلن يناير 8فى 

جوموز على   منطقة بني شنقول في  عن وقوع مذبحة  يناير 13في  مفوضية حقوق االنسان االثيوبية  تأعلنو 
  يناير 13في  ثيوبيةالحكومة اإل ت أعلنو  38مدنيًا. 80كثر من أت عن مقتل أسفر حدود اإلثيوبية مع السودان 

 39تيجراي من بينهم وزير الخارجية األسبق. إقليمقتل ثالثة من أعضاء الحزب الحاكم السابق في 

من عرقية  كيتيال غوداتا  يدعى  المنظمات الحقوقية االثيوبية مقتل مدرس شاب تأعلن  يناير 16 في 
الصراع القائم بين الحكومة الفيدرالية  األورومو رميًا بالرصاص على يد القوات الحكومية وذلك على خلفية 

 40والمتمردين من منطقة أورميا االثيوبية.

 كينيا  .5

آخرون، في هجوم إرهابي لحركة الشباب الصومالية   3جنديًّا كيينًّا مصرعهم، وأصيب  17لقي  يناير 10فى 
 41في الصومال باإلضافة إلى تدمير مدرعتين عسكريتين.

 
    https://bit.ly/3cttTpfالرابط: ،2021يناير  25وقوات جوبااللند. الصومالي شخصاً في اشتباكات بين الجيش  11المصرى اليوم، مقتل  36
   https://bit.ly/3crFlldالرابط: ،2021يناير  8، تيغراي شعب  تحرير  جبهة زعماء  من  4 مقتل..  إثيوبيا سكاى نيوز بالعربية،   37
    https://bit.ly/39FMf4Rالرابط: ،2021يناير  13،السودانية اإلثيوبية  الحدود  على هجوم  في شخصا  80 مقتل  صدى البلد، 38
 الرابط:  ،2021يناير  13، األسبق  الخارجية وزير بينهم  تيجراي في  قيادات  ٣ مقتل:  إثيوبيا"..  االستسالم رفضوا "  مصراوى، 39

https://bit.ly/3owuQ2w   
 ، الرابط: 2021يناير  16،؟"بالرصاص رميا "  األورومو   عرقية من  شاب مدّرس  قتل لماذا : إثيوبيا في  الصراع  ، بى بى سى 40

https://bbc.in/3reBGeX   
   https://bit.ly/3j9ndOCالرابط:  ،2021يناير  10 ،بالصومال الشباب  لحركة هجوم  في آخرين  3 وإصابة  كينيا  جنديا  17 مقتل  ،المرجع  41

https://bit.ly/3cttTpf
https://bit.ly/3crFlld
https://bit.ly/39FMf4R
https://bit.ly/3owuQ2w
https://bbc.in/3reBGeX
https://bit.ly/3j9ndOC
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استولت على نصف مدينة مانديرا شمال   اإلرهابيةالشباب  السلطات الكينية أن حركة تأعلن  يناير 13وفى 
 42شرقي كينيا.

جوبا السفلى في   إقليمشنت عناصر من قبل حركة الشباب هجومًا على منطقة “هوسنغو” في  يناير 17فى 
أقصى جنوب الصومال وقامت بقصف قاعدة للقوات الكينية التابعة لبعثة االتحاد اإلفريقي في الصومال  

 43.”“أميصوم

غارات جوية في   7نفذت مقاتالت كينية،  ، بالده في  المتوغل لإلرهاب للتصديوعلى صعيد الجهود الكينية 
وفى الواقع تنفذ   الصومال وخلف قتلى وجرحى في صفوف الرعاةمناطق رعوية واقعة بمحافظة غدو جنوب 

دى  ؤ جل استهداف الميليشات المسلحة ولكنها تأوذلك من  الصومالي العمق في  القوات الكينية هجمات متكررة 
 44لى توتر العالقات الدبلوماسية بين الحكومتين.إدى أمما  ، لى سقوط المدنين من الرعاة إ

  أفريقياط وس إقليم .ج
 الكونغو الديمقراطية  جمهورية  .1

شخصًا   25حيث قتل  يناير 1في  تعرضت قرى منطقة بينى شرق الكونغو الديمقراطية إلى هجوم عنيف
مويندا بمقاطعة الشمال  في  السلطات المحلية تأعلن  يناير 5وفى  45.القوات الديمقراطية المتحالفةعلى يد 

   46شخًصا بينهم عشر نساء. 22ت عن مقتل حوالى أسفر  أخرى عن وقوع مجزرة 

وقع هجوم شنه من يشتبه بأنهم إسالميون متشددون على قرية تقع في منطقة إيرومو شرق   يناير 14وفى 
 47مدنيًا. 46عن مقتل  أسفرالكونغو الديمقراطية و 

 
   NX0YQjhttps://bit.ly/2الرابط:  ،2021يناير   13، مانديرا  مدينة  نصف على استولت  اإلرهابية   الشباب حركة : كينيا  الرؤية، 42
الرابط:   ،2021يناير  17، حركة الشباب تقصف قاعدة للقوات الكينية في إقليم جوبا السفلى بجنوب الصومالالصومال الجديد،   43

https://bit.ly/36waLDl   
   https://bit.ly/36yTIRcالرابط:  ،2020يناير  10، الصومال  جنوب على  كينية  غارات 7.. جديد تصعيدالعين االخبارية،   44
   https://bit.ly/3tlr2Vhالرابط:  ،2021يناير  1، الديمقراطية  الكونغو  شرقي في شخصا 25 ل .. مقتمبكرا   يبدأ اإلرهاب  الوسيط نيوز،  45

    https://bit.ly/3oGUdPg، الرابط:2021يناير  5، مدنيا  21 مقتل..  الديمقراطية بالكونغو  جديدة "  مجزرة "  ،العين االخبارية 46
    https://bit.ly/3tjGMbx، الرابط:2021يناير  14، الكونغو شرقي  بهجوم مدنيا  46 مقتل من   مخاوف: مسؤول ارتى بالعربى، 47

https://bit.ly/2NX0YQj
https://bit.ly/36waLDl
https://bit.ly/36yTIRc
https://bit.ly/3tlr2Vh
https://bit.ly/3oGUdPg
https://bit.ly/3tjGMbx
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 الوسطى   أفريقيا .2

وذلك   يناير 13في  برصاص متمردين جنديالوسطى اغتيال  في أفريقيا  بعثة األمم المتحدة  تأعلن
  مسلحة، جماعات  شنته هجوما  قواتها صدالبعثة أيضا   تأعلن وفى المقابل  48.بانغي   العاصمة بضواحي

 49.بانغي  العاصمة  على  االستيالء أجل من

  أفريقيا  في المتمردين بأيدي  المتحدة لألمم التابعة السالم حفظ  قوة من  جنديان قتل  يناير 18وفى 
 50.الوسطى

  لها مهمة ثاني  بتنفيذ فرنسية حربية  طائراتقامت  يناير 10، في وعلى صعيد الجهود الحكومية والدولية
 51.اإلفريقي  البلد في  األجواء توتر ظل  في  الوسطى أفريقيا أجواء في

  تطويق  مخطط في شاركوا الذين المتمردين من مسلحا 44مقتل  يناير 26في  الوسطى  أفريقيا  تأعلن
 52.بانغي  العاصمة

  أفريقياب غر إقليم .د
 نيجيريا .1

ت  أسفر والية بورنو شمال شرق نيجريا في  شن الجيش النيجرى هجمات على أوكار المسلحين يناير 1فى 
مسلحا من جماعة "بوكو   64الجيش النيجيري عن سقوط  أعلن كما 53.رهابيينعن مقتل العشرات من اإل

حرام" في عمليات متعددة نفذها الجيش النيجيري في المنطقة الشمالية الشرقية من البالد وذلك بعد عدد من  
 54.يناير  10و  9 يومي بين  رهابييننفذتها على معاقل اإل التي العمليات العسكرية 

 
الرابط:   ،2021يناير  13، الوسطى إفريقيا عاصمة  قرب متمردين  برصاص المتحدة  األمم بعثة  من   جندي مقتل  ،بالعربيارتى   48

https://bit.ly/3rehnOH   
 :ط، الراب2021يناير  13 العاصمة على مسلحة  جماعات قبل من  هجوم  صد  تعلن الوسطى   إفريقيا حكومة بالعربي،ارتى   49

https://bit.ly/3pMti5T   
   https://bit.ly/3riUmKk: الرابط ،2021يناير  18، الوسطى إفريقيا  في المتمردين بأيدي  السالم  حفظ قوة  من جنديين مقتل  المصرى اليوم،  50
   https://bit.ly/2YETT99، الرابط: 2021يناير  10، الوسطى  إفريقيا   أجواء  في لها  مهمة   ثاني تنفذ فرنسية حربية طائرات االهرام، 51
   https://bit.ly/2LhIIAcالرابط:  ،2021يناير  26، مضاد  هجوم في  متمردا 44 مقتل تعلن  الوسطى أفريقيا ، العين االخبارية  52
    https://bit.ly/2YIcMYBالرابط:  ،2021 يناير ، نيجيريا شمال حرام بوكو  مسلحى  من  العشرات  مقتل  ،المبتدا  53
    https://bit.ly/2NW5dM0:ط، الراب2021يناير  16،  مسلحا من بوكو حرام في عمليات متعددة  64نيجيريا: الجيش يقتل ابا نبوز،  54

https://bit.ly/3rehnOH
https://bit.ly/3pMti5T
https://bit.ly/3riUmKk
https://bit.ly/2YETT99
https://bit.ly/2LhIIAc
https://bit.ly/2YIcMYB
https://bit.ly/2NW5dM0
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منطقة  في  الدفاع النيجيرية عن عمليات عسكرية نفذتها ضد عصابات سرقة النفط وزارة ت أعلن يناير 7 وفى
 55النفط المسروقة.  ل مياعداد ضخمة من بر أ دلتا النيجر واستعادة 

كمين  في  جنديا 13عن مقتل  يناير 11في  المصادر العسكرية ت أعلن ،اإلرهابيةوعلى صعيد الهجمات 
  56والية "يوبي" شمال شرقي البالد.في  "أفريقياه عناصر مرتبطة بتنظيم "والية غرب  تنصب

وذلك بعد هجوم شنته عناصر متطرفى   ،ضباط شرطة  4عن سقوط  يناير 14ي فالشرطة االتحادية  تأعلنو 
   57على طريق سريع قريب من والية كانو شمال نيجريا. تابعة لجماعة بوكو حرام

سيطرة مسلحين على قاعدة عسكرية مهمة في دولة نيجيريا وجاء هذا   ي الجيش النيجير  أعلن يناير 16وفى 
جنود   4ُقتل  يناير 17وفى  58ارهابيًا من جماعة بوكو حرام على يد الجيش النيجيرى. 64عقب مقتل 

نيجريين وُجرح ثمانية آخرون بانفجار عبوة ناسفة في جنوب شرقي البالد قرب الحدود مع نيجيريا، في منطقة  
   59تنشط فيها جماعة بوكو حرام المتطرفة. 

  يناير 23في  محيط نيجيريا حيث شنت مجموعة قراصنة مسلحينفي  وال تزال القرصنة منتشرة بصورة كبيرة 
منهم   1شخصا، حيث تم قتل  19على سفينة شحن تركية أمام سواحل نيجيريا كان على متنها  هجوما

 60آخرين. 15وخطف 

  النيجر .2

 
:  ط، الراب2021يناير 27، النيجر   دلتافي  المسروق  الخام النفط من  ضخمة  كميات   يستعيد النيجيرى الجيش  اليوم السابع، 55

https://bit.ly/2YABOc6   
   https://bit.ly/39FkI3dالرابط:   ،2021يناير  11، نيجيريا شرقى شمال" أفريقيا غرب والية " لتنظيم  كمينفي   جنديا 13 مقتل  اليوم السابع، 56
    https://bit.ly/3pQdnUp:ط، الراب2021يناير  14ظباط بهجوم مسلح في شكال غرب نيجيريا،  4المصرى اليوم، مقتل   57
   https://bit.ly/3tjffae، الرابط: 2021يناير  16، نيجيريا في  عسكرية  قاعدة على يسيطرون  مسلحون اليوم السابع، 58
   https://bit.ly/3rdwiIPالرابط:  ،2021يناير  20، ناسفة عبوة  انفجار  في 8 وجرح جنود 4 مقتل:  النيجرالشرق االوسط،  59
   https://bit.ly/3pTRNhPالرابط:  ،021يناير   24 ، هجوم مسلح إثر اخرون   15شخص واختطاف  ل السابع، مقتاليوم  60

https://bit.ly/2YABOc6
https://bit.ly/39FkI3d
https://bit.ly/3pQdnUp
https://bit.ly/3tjffae
https://bit.ly/3rdwiIP
https://bit.ly/3pTRNhP
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  تشومبانغو قريتي  ن علىين المتطرفيمن قبل االسالمي  ي باره إيناير هجوم  2في  غرب النيجر في  تعرض قرى 
  100و  70الهجوم عن سقوط ما بين  أسفروذلك بالقرب من المنطقة الحدودية مع مالي و  وزارومداريه

 63آخرين.  20وجرحوا 62  61مدنيًا.

 مالى   .3

عند مرور دورية عسكرية خاصة بجنود   عن انفجار عبوة ناسفة مطلع شهر ينايرفي  الجيش المالي أعلن
منطقة بولكيسى قرب الحدود مع بوركينا  في  "5األفريقية "جى القوة المشتركة في  ماليين من المشاركين

  64فاسو.

باستهداف وقتل جنديين فرنسيين بعبوة ناسفة   حد الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدةأقامت  يناير 5فى و
 65على طريق عربتهما المدرعة في شرق مالي.

من العسكريين وذلك عند نقطة التفتيش   2عن مقتل  أسفر  يناير 9في  مالي شمال في  إرهابي وقع هجوم كما 
اخر    إرهابيوقع هجوم  يناير 14وفى  66على الطريق المؤدي إلى )تين بكتو( قرب الحدود مع موريتانيا.

   67آخرين.  5 إصابةعسكريين و  4عن مقتل  أسفراستهدف قوات بعثة حفظ السالم االممية و 

على قاعدتين عسكريتين في بولكيسي وموندورو في   إرهابي هجوم قام المتطرفون بالتخطيط ل يناير 24وفى 
 68. اخرون  18إصابةجنود ماليين و  6مالي وتمكن المتطرفون من وسط 

يناير تصفية عشرات اإلرهابيين بغارة جوية   6في   فرنسا  تأعلن  ، المنطقة في   وعلى صعيد مكافحة االرهاب
شخصا قتلوا في هجوم شنته طائرة مروحية ومن جانب نفت وزارة   20وسط مالي، فيما افاد القروين إن نحو 

 
 ، الرابط: 2021يناير  3مدنيا في هجمات شمال شرق نيجيريا،   70، مقال مصراوي 61
   https://bit.ly/3rrdrKH، الرابط: 2021يناير  3، النيجر  غرب  مدنيين  على هجمات  في  قتيل 100 إلى  الضحايا حصيلة  ارتفاع ،24فرانس  62

   https://bit.ly/2YPekAt، الرابط: 2021يناير  2، بالنيجر إرهابي   هجومفي  األقل  على شخًصا  56 مقتل  مصراوى، 63
   https://bit.ly/3pGDe0P، الرابط: 2021يناير  1، ماليفي   عسكرية  دورية  مرور   عند ناسفة عبوة  انفجار اليوم السابع، 64
الرابط:   ،2021يناير  5، مالي  في فرنسيين جنديين مقتل  عن مسؤوليتها  تعلن " القاعدة" بـ مرتبطة جماعة  ،بالعربيارتى  65

https://bit.ly/3cwYySy   
   https://bit.ly/3rbCml6الرابط:   ،2021يناير  9، مجهولون  مسلحون شنه  إرهابي هجوم  خالل عسكريين مقتل: مالي  ،صدى البلد 66
    https://bit.ly/2MJTqje:ط، الراب2021يناير  14، عسكريين 4 إلى  مالي  في" السالم حفظ" قتلى  ارتفاع  ، العين االخبارية  67
    https://bit.ly/3aoE2Rrالرابط: ،2021يناير  25، مالي  في  اإلرهابي  الهجوم  حول صحفي بيان  الجمهورية التركية وزارة الخارجية،  68

https://bit.ly/3rrdrKH
https://bit.ly/2YPekAt
https://bit.ly/3pGDe0P
https://bit.ly/3cwYySy
https://bit.ly/3rbCml6
https://bit.ly/2MJTqje
https://bit.ly/3aoE2Rr
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مؤكدة أن الضربة لم تستهدف سوى إسالميين متشددين. وجاء تلك الغارة ردًا على  تلك االدعاءات الدفاع في 
نه قتل  أ المالي الجيش  أعلن يناير 10وفى  69اليوم السابق.في  الجنود الفرنسين استهدف التي احداث العنف 

 70إرهابيين قرب منطقة نارا جنوب غرب البالد.

 بوركينا فاسو   .4

شمال بوركينا فاسو استهدف قرية كومبري في مقاطعة ياتينيجا ولقى جراء  في  إرهابي وقع هجوم  يناير 5فى 
وقعت اشتباك في منطقة كومبري   يناير 9وفى  71مدنين. 3مصرعهم من بينهم  أشخاص  6هذا الهجوم 

  72.إرهابي عنصر  11و  ابي بوركين  جنديعن مقتل  أسفر شمالي البالد قرب الحدود مع مالي 

 الكاميرون   .5

  في بلدة موزوجو على قرية  يناير 8في  بشن هجوم اإلرهابية قامت عناصر مسلحة من جماعة بوكو حرام 
   73أطفال. 8مدنيًا من بينهم  13ت عن مقتل أسفر شمال الكاميرون و في 

شمال غرب الكاميرون  في  على احد القرى  إرهابيشنت عصابات مسلحة انفصالية هجوم  يناير 9 وفى
   74جنود كاميرونيين.  4بينهم  أشخاص 6هذا عن مقتل  أسفرو 

  

 
   https://bit.ly/3oFDHPE، الرابط: 2021،  يناير مالي وسط  اإلرهابيين  عشرات مقتل تعلن  فرنسا  ارتى عربى،  69
    https://bit.ly/3aqmX9U، الرابط:2021يناير  10، البالد غرب  جنوب ارهابيين يقتل المالى الجيش   اليوم السابع،  70
   https://bit.ly/2YBMDea، الرابط: 2021يناير  5، فاسو بوركينا  شمال إرهابي   هجوم في أشخاص 6 مقتل  ،الوطن  71
   https://bit.ly/3asSmZc، الرابط: 2021يناير  13، فاسو بوركينا  شمالي متطرفاً   11و جندي مقتل ،الخليج 72
    https://bit.ly/3ro26uT: ط، الراب2021يناير  8، بالكاميرون لبوكوحرام هجوم  في أطفال  بينهم  قتيال 13 العين االخبارية، 73
   https://bit.ly/2YBBERR، الرابط: 2021يناير  10 ،أشخاص في هجوم إرهابي  6الكاميرون.. مقتل   العربى،المشهد  74

https://bit.ly/3oFDHPE
https://bit.ly/3aqmX9U
https://bit.ly/2YBMDea
https://bit.ly/3asSmZc
https://bit.ly/3ro26uT
https://bit.ly/2YBBERR


 

14 
 

  أفريقياوب جن إقليم .ه
   موزمبيق .1

لمنطقة تقع بالقرب   عنيفاً  يناير شّن متشّددون على صلة بتنظيم داعش اإلرهابي في موزمبيق، هجوًما  2فى 
األمر   مليار دوالر. 20تابع لشركة توتال إس إي، ُيقّدر حجم االستثمار فيه بـ من امتياز غاز طبيعي مسال 

 75الذى دفع بشركة توتال الفرنسية العمالقة للطاقة إجالء بعض موظفيها بعد الهجمات المتكررة.

 ثالثا: المؤشرات واالستنتاجات: ماذا تقول األرقام؟! 

في   تسبب   دموي حادث  66فريقية لما يزيد عن القارة األستعراض لإلحصاءات والمؤشرات، تعرضت ا يف
وفى الواقع كانت التوترات    . بجانب عدد من المعتقلين والمختطتفين آخرون  96 إصابةشخص و  642وفاة 

في   دت إلى سقوط هذا الكم من الضحايا. فيما نجحت القوات المسلحةأ التيطليعة األسباب في  العرقية
  عنصرًا إرهابيًا هذا الشهر.  385إسقاط في  يةقليماألفريقية بالتعاون من القوات الخارجية واإل مختلف الدول 

 ي كالتالي:هابية وفقًا لثالث معايير أساسية وهر وفيما يلى تصنيف تلك العمليات اإل

 وًفقا للتوزيع الجغرافي اإلرهابيةحجم أو نشاط العمليات  .أ
  42شخص و  368قاليم المتضررة والذى سقط فيه طليعة األفي  أفريقياشرق  إقليموفقًا لنتائج الرصد جاء 

  يأتي   سباب. ثموقد كانت التوترات العرقية أبرز األ ، دموي حادث  23وذلك نتيجة  ، حاالت اعتقال  9و  إصابة
  هجومًا إرهابياً  16حالة إختطاف بواقع  15و   إصابة 51شخص و  162والذى سقط فيه  أفريقياغرب  إقليم
وقوات حفظ   نالمدنييشخصًا من بين  96والذى سقط فيه  أفريقياوسط  إقليمثالثُا  يأتي دول مختلفة.  5في 

  إقليمخيرًا أهجمات. و  3مصابين بواقع  3قتيل و  16حيث  أفريقياشمال  إقليمثم  . هجمات  5السالم بواقع 
 موزمبيق.في  رهابياً إ هجومًا في   والذى وقع أفريقياجنوب 

 
    https://bit.ly/2LaDqX2:ط، الراب2021يناير  3، موزمبيق شمال  توتال غاز  امتياز من  بالقرب إرهابية هجمات  الطاقة، 75

https://bit.ly/2LaDqX2
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 وفقا للدول اإلرهابيةتصنيف العمليات  .ب

األساس  في  هذا  يت أوي . قتيل  207هذا الشهر بواقع في طليعة الدول التي تأثرت باإلرهاب جاءت السودان 
ضحية   100النيجير الذى وقع بها شخص. ثم  200سقطت حوالى أ التيعلى خلفية االشتباكات العرقية و 

هجمات متمردة   3 ضحية بفعل  93 ع . ثالثًا الكونغو الديمقراطية بواقنين االسالمييبسبب هجمات المتشدد
الصومال  قليات. خامسا ثيوبي ضد األشخص بفعل هجمات الجيش اإل 87سقط فيها  التياثيوبيا و  فقط. رابعاً 

ي بواقع  مالثم ، ضحية  17 كينياو  ،ضحية 19الكاميرون ثم ، ضحية  22ثم نيجيريا حيث ضحية،  52حيث 
  5 جنوب السودانثم   ، ضحايا  5مصرثم  ،ضحايا  7افاسو  ينبوركثم  ، ضحايا  10بواقع  ئر ا الجز و ، ضحية 14

   . ضحايا  3 بواقع  الوسطى أفريقياضحايا، ثم 
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 تصنيف جهود حكومات الدول في مواجهة اإلرهاب .ج

للهجمات   التصدي في  والفاعلين اإلقليميين والدوليين فريقيةالتصنيف على جهود الحكومات األيعتمد هذا 
بين   الجهود المتضافرة  دولة الصومال وذلك من خالل المقدمة في  دها. تأتى تتعرض لها بال التي العنيفة 
، كما  إرهابي  189سقاط إفي  جنوب الصومال حيث نجحتفي  مم المتحدةوقوات بعثة األ األوغنديالجيش 

  فيهاتمكن الجيش   التينيجيريا  تأتي  ثم .اإلرهابيةعنصرًا من حركة الشباب  38 استطاعت الحكومة إسقاط
ي التي  مال ثم ،متمرداً  44اسقطت  التي الوسطى و  أفريقيا مث ،عنصرًا ارهابيًا خالل هذا الشهر 64سقاط إمن 

بواقع    مصرثم ، إرهابيين 6تونس ثم ،  إرهابيا  11نافاسو يبوركثم  ، إرهابيا  11، ثم الجزائر إرهابيا  20 أسقطت
تقوم بها القوات الوطنية بالتعاون من   التي والبرية  هذا باإلضافة إلى الغارات الجوية .عنصرين إرهابيين

 .والمتمردين رهابيينو التحركات العسكرية لحماية المدنيين من هجمات اإل ةيقليمواإلممية البعثات األ
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 التوصيات  

واستخالص   النتائج تحليل وبعد ، 2021خالل شهر يناير  أفريقيا في  اإلرهابية الهجمات  أبرز رصد بعد
  للتخفيف  سعيها  إطار   في التوصيات من عدد االنسان وحقوق   والتنمية م للسال ماعت مؤسسة تقدم ، المؤشرات 

 2030 المستدامة التنمية أجندة من عشر السادس الهدف يحقق  بما  ،رهاب والحركات المتمردةحدة اإل من
 ة.المستقر  ةاألمن أفريقيا  وتحقيقالم والس العدل  توطين حيث 2063 أفريقيا  أجندة الرابع والتطلع

لمنع االقتتال   السودان في  تعزيز مبادئ الحوارتكرر مؤسسة ماعت توصياتها فيما يخص ضرورة  .أ
 وتعويض الضحايا لمنع التكرار. والعمل على اتخاذ قرارات عاجلة وعادلة ،دارفورفي  السيما العرقي

  المنطقة في  األمنية لمكافحة اإلرهاب ونيجيريا بتكثيف الجهود  ي حكومات النيجر ومالتوصى المؤسسة   .ب
العمل على تمشيط المنطقة بعد   كذلك .النيجرفي  صبحت تتوغلأ التي سيما بعد الهجمات العنيفة  ال

 .أفريقياغرب في  رهابيينجديدة لإل إرهابية خيرة لمنع تحول النيجر لبؤرة الهجمات األ
بالده. حيث  في  لمواجهة االرهاب استباقيةحكومة الكاميرون باتخاذ خطوات تطالب مؤسسة ماعت   . ج

 .  أفريقيا غرب اإلرهابية في هامة لممارسة األعمال   ةصبحت الكاميرون وجهأ
  وممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة  بالنظر بعين االهتمام يتطالب مؤسسة ماعت المجتمع الدول  . د

على خليفة النزاع العرقى بما في ذلك تهديد لحياة   يت أت التي و  خيرةثيوبية األ فيما يخص الممارسات اإل 
 ثيوبيا.إفي  ينيالمدن


