الاجامتع الرابع عرش لنقاط الارتاكز
للمركز ا أ
لفريقي لدلراسات والبحوث حول الإرهاب )(CAERT

 9فرباير  :2021عقد املركز ا ألفريقي لدلراسات والبحوث حول الإرهاب ( )CAERTاجامتعه الس نوي
الرابع عرش اخلاص بنقاط الارتاكز التابعة للمركز ،يويم  8و  9فرباير .2021
وهيدف هذا الاجامتع اإىل حتليل الوضع احلايل ل إلرهاب والتطرف العنيف يف القارة ا ألفريقية من أأجل
حتديد الس بل اليت يتعني انهتاهجا لتحقيق الـمزيد من التنس يق والتعاون امللموس بني ادلول ا ألعضاء يف
الاحتاد ا ألفريقي.
ويف لكمته الافتتاحية ،أأعرب الس يد ادريس منري لعليل ،مدير
املركز ابلنيابة ،عن شكره حلكومة امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية
الشعبية عىل ما أأبدته من الزتام وقيادة من خلل اجلهود املبذوةل
ملنع وماكحفة الإرهاب والتطرف العنيف يف القارة ا ألفريقية .كام
توجه ابلشكر اإىل نقاط الارتاكز عىل تفانهيم والزتاهمم يف أأداء
هممهتم املمتثةل يف منع وماكحفة الإرهاب والتطرف العنيف،
لس امي يف ظل هذه ا ألوقات الاس تثنائية اليت يواجه فهيا العامل هتديدً ا غري مريئ أأودى حبياة الآلف و أأثر
عىل حياتنا اليومية وطريقتنا يف العمل والتفاعل ،و أألقى عبئًا اإضاف ًيا عىل الاس تقرار وا ألمن والتمنية
والازدهار ،سواء عىل املس توى الفردي أأو امجلاعي.

كام نبه اإىل أأنه يف حني افرتض العديد من احملللني أأن املصائب املرتبطة بـجاحئة فريوس كوران املس تجد
" "COVID-19س تؤثر عىل ا ألنشطة الإرهابية ،ل س امي يف اإفريقيا ،بشلك خيفف من حدة العنف ،حدث
عكس ذكل متاما ،حيث أأبرزت التقارير املتعلقة ابلإرهاب يف اإفريقيا تزايد عنف امجلاعات املتطرفة اليت
اس تغلت اجلاحئة للميض قدما بأأجنداهتا ،وتعزيز مواقعها ،وترس يخ جذورها يف اجملمتعات احمللية ،ومد
براثهنا واس تقطاب أأعضاء جدد لتوس يع قاعدة دمعها وتعزيز صفوفها .ففي الفرتة ما بني جانفي اإىل نومفرب
 ،2020سلت القارة  1878جهوما اإرهابيا أأسفر عن مقتل  8211خشصا ،من بيهنم  1778اإرهابيا .وجتدر
الإشارة اإىل أأن  % 59من الهجامت اس هتدفت مدنيني ،و  % 35اكنت ضد أأفراد اجليش وا ألمن ،يف
حني مست  % 6من الهجامت لك من املؤسسات احلكومية واملنظامت ادلولية .ول يزال املدنيون الأكرث
عرضة للهجامت الإرهابية حيث ميثلون  % 63من الضحااي ،يلهيم عنارص ا ألمن واجليش بنس بة .% 31
و أأشار اإىل أأنه عىل الرمغ من ادلمع ادلويل املزتايد وامحلةل املناهضة لهذه امجلاعات الإجرامية الـمتواجدة يف
أأفريقيا ،اإل أأن القدرات العملياتية وادلمع اللوجس يت ل إلرهابيني واملتطرفني العنيفني مل تتدهور بعد.
كام أأعرب عن قلقه بشأأن اس مترار دفع الفدية ل إلرهابيني مقابل الإفراج عن الرهائن ،اذلي اعتربه ش ً
الك
من أأشاكل متويل الإرهاب ،ابلرمغ من قرار الاحتاد ا ألفريقي بتجرمي دفع الفدية .و أأشار اإىل اخملاوف اليت
تثريها الزنعة اجلديدة املمتثةل يف اإطلق رساح الإرهابيني مقابل رهائن ،وهو ما يبعث عىل مزيد من
القلق ومن شأأنه أأن يسفر عن اكرثة ويسهم يف اإدامة خطر الهتديد الإرهايب وتوسعه وقدرته الفتاكة ،يف
أأفريقيا وادلول ا ألعضاء فهيا.
وابلرمغ من أأن جاحئة كوروان " "COVID-19تطرح العديد من التحدايت عىل مشهد السمل وا ألمن ،اإل
أأهنا تتيح لنا الفرصة لتسخري هجودان من أأجل العمل حبزم عىل اإهناء الرصاعات العنيفة يف القارة ومعاجلة
أأس باهبا اجلذرية .علينا أأن نفكر خارج اذلهنية املأألوفة ونفسح اجملال ألنفس نا للخنراط بطرق مبتكرة يف
"اإساكت البنادق" يف اإفريقيا ،مبا يف ذكل ا ألسلحة اليت حيملها الإرهابيون واملتطرفون العنيفون.
وض الاجامتع عرب الإنرتنت ،اذلي دام يومني ،نقاط الارتاكز الوطنية وا إلقلميية لدلول ا ألعضاء يف
الاحتاد ا ألفريقي ،واجملموعات الاقتصادية ا إلقلميية ( ،)CERوالآليات ا إلقلميية ( )MRمبا يف ذكل وحدة
ادلمج والتصال الساحل ( )UFL Sahelوأآلية الاحتاد ا ألفريقي للتعاون الرشطي ( أأفريبول).
واختمت الاجامتع بتجديد الالزتام والتصممي عىل العمل بشلك أأوثق وعىل حنو مامتسك وفعال ،بغرض
تقدمي اس تجابة شامةل ل إلرهاب والتطرف العنيف.

