
   الارتاكز نقاط ل الاجامتع الرابع عرش 

 (CAERT)   الإرهابحول  لمركز الأفريقي لدلراسات والبحوث  ل

 

والبحوث  2021فرباير    9 لدلراسات  الأفريقي  املركز  عقد  )  حول:  اجامتعCAERTالإرهاب  الس نوي   ه( 

 . 2021فرباير   9  و 8 يويم ،لمركزالتابعة ل الارتاكزنقاط  اخلاص ب بع عرش الرا

رهاب والتطرف العنيف يف القارة الأفريقية  الاهذا  هيدف  و  ىل حتليل الوضع احلايل للإ من أأجل جامتع اإ

لموس بني ادلول الأعضاء يف  املتعاون ال تنس يق و تحقيق الـمزيد من ال ل   حتديد الس بل اليت يتعني انهتاهجا

 الاحتاد الأفريقي.

مدير  ،  ليلع الس يد ادريس منري ل  أأعرب،  ويف لكمته الافتتاحية

كومة امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية  حل  عن شكره  ،ابلنيابة  املركز

اجلهود املبذوةل    من خلل  الزتام وقيادة  ما أأبدته من   الشعبية عىل

ملنع وماكحفة الإرهاب والتطرف العنيف يف القارة الأفريقية. كام 

ىل  شكر  ابل توجه   والزتاهمم يف أأداء  عىل تفانهيم    الارتاكز  نقاطاإ

العنيف،  والتطرف  الإرهاب  وماكحفة  منع  يف  املمتثةل  هممهتم 

ر  الآلف وأأث  العامل هتديًدا غري مريئ أأودى حبياة    فهيا  واجه اليت ي  هذه الأوقات الاس تثنائية  يف ظل س امي  ل

اليو  حياتنا  وطريق عىل  يفمية  والتفاعل  تنا  والتمنية   وأألقى  ،العمل  والأمن  الاس تقرار  عىل  ضافيًا  اإ عبئًا 

 امجلاعي.  وأأ الفردي   ، سواء عىل املس توىوالازدهار



ىل  كام   جاحئة فريوس كوران املس تجد رتبطة بـامل  املصائب افرتض العديد من احملللني أأن    يف حنيه  أأن  نب ه اإ

"COVID-19"    ،فريقيا حدث  ة العنف،  حد  من  ف  ف  خي  بشلكس تؤثر عىل الأنشطة الإرهابية، ل س امي يف اإ

فريقيا  أأبرزت  ، حيث  ذكل متاماعكس   اليت  عنف امجلاعات املتطرفة    تزايدالتقارير املتعلقة ابلإرهاب يف اإ

قدمااحئة  اجل  ت اس تغل   جذوره  ا،مواقعهوتعزيز    ا،أأجنداهتب  للميض  اجملمتعات  اوترس يخ   مد  و   ،احمللية  يف 

ىل    جانفي  ا بنيالفرتة م  ففي  .اوتعزيز صفوفه  اأأعضاء جدد لتوس يع قاعدة دمعه  واس تقطاب  ابراثهن نومفرب  اإ

رهابيا أأسفر عن مقتل    1878لت القارة  س  ،  2020 رهابيا.  1778م  بيهن  خشصا، من  8211جهوما اإ وجتدر   اإ

أأن   ىل  و    %  59  الإشارة اإ مدنيني،  والأمن،    ت اكن  %  35من الهجامت اس هتدفت  أأفراد اجليش  يف ضد 

ت    حني   رثولية. ول يزال املدنيون الأكادلنظامت  امل كومية و احلؤسسات  امل  لك من من الهجامت    %  6مس 

 . % 31بنس بة   يشمن الضحااي، يلهيم عنارص الأمن واجل  % 63لهجامت الإرهابية حيث ميثلون ل  عرضة

ىل أأن   يف الـمتواجدة  هذه امجلاعات الإجرامية  ل   املناهضةامحلةل  و ه عىل الرمغ من ادلمع ادلويل املزتايد  وأأشار اإ

ل أأن  أأفريقيا،  رهابيني واملتطرفني العنيفني مل تتدهور بعد.  اإ  القدرات العملياتية وادلمع اللوجس يت للإ

رهابيني مقابل  ال كام أأعرب عن قلقه بشأأن اس مترار دفع   عتربه شالًك  ا   اذليالرهائن،    الإفراج عن فدية للإ

ىل اخملاوف اليتقرار الاحتاد الأفريقي بتجرمي دفع الفدية.  من  رمغ  ابل  ،من أأشاكل متويل الإرهاب    وأأشار اإ

رهائن  يف  املمتثةل  ةاجلديد  الزنعةتثريها   مقابل  الإرهابيني  رساح  طلق  من  هو  و ،  اإ مزيد  عىل  يبعث  ما 

دامة  عن  سفر  أأن ي  من شأأنهو   القلق  ، يفالفتاكة  تهوقدر   هالهتديد الإرهايب وتوسعخطر  اكرثة ويسهم يف اإ

 أأفريقيا وادلول الأعضاء فهيا.

ل  والأمن،    السملعىل مشهد  طرح العديد من التحدايت  ت  "COVID-19"  كوروان  جاحئة  أأن    وابلرمغ من   اإ

هناء عىل   زمالعمل حب من أأجللتسخري هجودان  ةفرصاللنا  تتيح أأهنا العنيفة يف القارة ومعاجلة   الرصاعاتاإ

يف بطرق مبتكرة    للخنراطلأنفس نا  اجملال  سح  ف ن و   هنية املأألوفة فكر خارج اذلن   علينا أأنأأس باهبا اجلذرية.  

ساكت البنادق" فريقيا،  "اإ  الأسلحة اليت حيملها الإرهابيون واملتطرفون العنيفون. مبا يف ذكليف اإ

الإنرتنت   جامتعالا  وض   قلميية  الوطنية    الارتاكزنقاط    ،يومني  داماذلي    ،عرب  يف  لوالإ الأعضاء  دلول 

قلميية )  قلميية )  اتوالآلي  ،( CERالاحتاد الأفريقي، واجملموعات الاقتصادية الإ ( مبا يف ذكل وحدة MRالإ

آلية الاحتاد الأفريقي UFL Sahelالساحل ) والتصالمج ادل  لتعاون الرشطي )أأفريبول(. ل ( وأ

ب واخت   الاجامتع  الامت  عىل العمل  ال لزتام و تجديد  و   بشلكتصممي  بغرض    ،مامتسك وفعال  عىل حنو أأوثق 

رهاب والتطرف العنيف. تقدمي  اس تجابة شامةل للإ


