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 عبد العزيز بوتفليقة،فخامة السيد  تقرير

 ،رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 والقائد في المسألة الشائكة المتعلقة بمكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا

 

لوسائل التهديد اإلرهابي في القارة األفريقية، على الرغم من تعبئة اضعف ، لم ي  ةالماضيسنة خالل ال .1

شكل من جانب عدد متزايد من البلدان. استمرت موجة الهجمات اإلرهابية بالمعتبرة موارد الو

 اتسعت رقعة هذه اآلفة إلىلألسف والبريئة. البشرية األرواح عددا كبيرا من  تحيث حصد، متواصل

قائية وتدابير عدة اتخذت بلدان أخرى في حين لدان، بمن الالكثير مما أدى إلى تضرر  .جديدةمناطق 

 من أي هجمات إرهابية محتملة.نفسها لحماية 

ى حتنشطة ، لقارةاأجزاء بعض في قوم بأعمال العنف مختلف الجماعات اإلرهابية التي تزالت  ال .2

الجتماعي، وخاصة في منطقة الساحل والصحراء. الحم اتهدد السلم واألمن واالستقرار والتاليوم حيث 

 تقومإال أنها تنظيمها وأهدافها،  اتعلى خصوصيوحتى وإن حافظت هذه الجماعات اإلرهابية 

 .بشكل أكبر امواردهوسائلها وتجميع ، حيث تسعى إلى عملهابتغيير أساليب باستمرار 

ستخدم وهي ت. والتحكم فيها واإلنترنتأكثر في استخدام الشبكات االجتماعية هذه الجماعات تستثمر  .3

، وبالتالي. اتصاالتهاالبرمجيات المشفرة، السيما في و (Darknet" )المظلمنترنت "اإلعلى حد سواء 

، بلدانها تقدم تحقيقلأفريقيا إلى تطويرها طمح للمعلومات واالتصال، التي ت الجديدة تكنولوجياتفإن ال

ماعات النبيلة من قبل الجوالمعرفة والمعلومات، قد تم تغيير أهدافها من العلم سكانها استفادة وتعميم 

 م لنشر أيديولوجيتها المدمرة والتطرف العنيف.ئاإلرهابية التي تستخدمها كدعا

 ، السيما في أوساط الفئات المحرومةفي تزايدالشباب، وخاصة ، انتشار نزعة التطرف لدى السكانإن  .4

عية من أجل التعبئة والتوإلى الحوافز المالية أكثر فأكثر تلجأ الجماعات اإلرهابية لذلك، اقتصادياً. 

ائل سكان فيما يتعلق بالمسالموجودة بين الا تلجأ إلى استغالل الخالفات المحلية والتجنيد. كما أنه

 .، لمصلحتها الخاصةالثقافية أو العرقيةواالقتصادية واالجتماعية العقارية و

لرغم من اوعلى لقلق. بشكل يثير االعابرة للحدود الوطنية العالقة بين اإلرهاب والجريمة المنظمة عززت ت

 إضعافويتمثل في  همايال يخدم سوى مصلحتا واحد مهغرضن أتين، إال اآلفاختالف أهداف هاتين 

 درتها على االضطالع بمسؤولياتها فيما يتعلق بحماية الممتلكاتعرقلة قمؤسسات الدول، و

 والحفاظ على سلطة الدولة على جميع األراضي الوطنية. شخاصواأل

باالتجار بالمخدرات ذات الصلة اإلجرامية عمال في األأكثر فأكثر اإلرهابية تورط الجماعات ت .5

يب عن التنق، والتزوير، والتهريب، وشرعيةلهجرة غير الباواألسلحة والممتلكات الثقافية، وكذلك 

من بينها تجارة والتجارة بجميع أنواعها،  ،وسرقة الماشية ،المعادن، وعيةالذهب، والموارد الطبي

 ، فضال عن القرصنة.السمك

 فختلمعدد متزايد من المقاتلين اإلرهابيين األجانب، من أصل أفريقي وغير أفريقي، في وجود لوحظ  .6

 الذين تم تدريبهمهؤالء األفراد . ةالمسلحنزاعات أنحاء القارة، السيما في المناطق المتضررة من ال

 ً ي األراضسعة أفريقيا. إن ضد التهديد الذي يمثله اإلرهاب يزيدون من حدة ، إيديولوجياً وعسكريا

عوامل تستغلها الجماعات اإلرهابية مكافحة، وضعف قدرات ال، الحدودسهولة اختراق الوطنية، و

 لمصلحتها من أجل تقوية نفسها.
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جنيد التالرامية إلى اإلرهابية جماعات لالممارسات رئيسي الهدف الالنساء تدريجيا واألطفال أصبح  .7

التي تسعى أكثر فأكثر جماعات هذه ال تنجأ منلم  سراألأ سكينة هجماتها اإلجرامية. إن كذلك ارتكاب و

هذه  فككتآثار التي ال تكترث بوة، رهابيمغامرة اإلهذه ال، في يإرادبشكل بالقوة أو تجنيد أفرادها إلى 

 األسر.

نتشار انتج عن االتجار باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، باإلضافة إلى االتجار باألسلحة األخرى،  .8

دود حالعابرة للتستخدمها الجماعات اإلرهابية والجريمة المنظمة التي هذه األسلحة في القارة ووفرة 

األمن والسلم لتهديد  اآخر اهذه األسلحة مصدرانتشار يشكل األذى والضرر. تعزيز قدراتها على في 

 واالستقرار في القارة األفريقية.

 نزاعات في إحداثحلول نهائية لهذه الغياب العسكرية ونزاعات استمرار اليتسبب من ناحية أخرى،  .9

ات اإلرهاب وأنشطة الجماعمما يتيح الفرصة لتفاقم وانتشار االستقرار األمن وفضاءات ينعدم فيها 

 اإلرهابية.

وجود الليها التي تشكل األسس التي يقوم ع ،الهويةتلك المتعلقة بمعنوية والثقافية وخالقية والإن القيم األ .10

ست هد فة والحياة العامة للسكان، نفسه  دعاية لالماكرة ل قبل االعتداءاتمن نتظمة تكررة ومبصورة ممأ

جعل تلثقة، واتنزع وتثير الخوف في النفوس، وشك في المعتقدات، الالمتطرفة واإلرهابية التي تزرع 

 وليس ثروة.تهديدا االختالف والتنوع من 

كثيرة من قارتنا بسبب تفاقم خطر اإلرهاب. مناطق في عرق لة مأ االقتصادية وإن التنمية االجتماعية  .11

بير كتعرقل بشكل  يةعمال اإلرهاباألفإن ، نفوسالذي ينتاب ال وعالوة على الشعور بالخوف والرعب

ل كما أن هذه األعماحياتهم.  من أجل تحسين ظروفريقيين الجهود التي تبذلها البلدان والسكان األف

كما أنها ، يهافي حاجة ماسة إلالبلدان األفريقية عتبر مشاريع االستثمار، التي تإلغاء  ىتسبب تأخر وحت

د األ  بية.الخبرات األجنوتتسبب أيضا في إبعاد السياحة، من بينها خرى، األقتصادية النشطة اتجم ِّ

فريقية ، وكذلك البلدان األتحاد األفريقي ومؤسساته المختلفة، من خالل االأفريقيابدت ، أا الوضعهذأمام  .12

ديا رف امحاربته والتصميم علىة على التعامل مع هذه الظاهرة كبيرة المتضررة بشكل مباشر، قدر

 أمن ورفاهية سكانها وكذلكضد حاليا التهديد الذي تشكله إزالة ونهائيا ، حتى القضاء عليها وجماعيا

 .ينوالدولي ينالسلم واألمن اإلقليميضد 

منذ  ،مه تتقدما كبيرا في هذا االتجاه. في هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أنفعال أحرزت أفريقيا هكذا،  .13

 35الـ مؤتمر القمة قبل  اإلرهاب، مناعتماد االتفاقية األفريقية حول منع ومكافحة  ،1999بداية سنة 

 2004في ه ، والذي تالالمجتمعين في الجزائر العاصمةريقية لرؤساء الدول والحكومات األف

في مكافحة اإلرهاب، فضال عن اعتماد خطة ها عدبأ عزز مما ، بروتوكول اإلضافي لهذه االتفاقيةال

األفريقية لمكافحة اإلرهاب، التي كانت بمثابة خارطة طريق لتنظيم ومواءمة الجهود الوطنية العمل 

 والقارية لمكافحة اإلرهاب.

في  مقرهالذي يوجد و، سنةاإلرهاب، في نفس الحول إنشاء المركز األفريقي للدراسات والبحوث إن  .14

 كذلكفي مكافحة اإلرهاب، و ةقاري ةيمنذ ذلك الحين كمرجعفرض نفسه حيث الجزائر العاصمة، 

جهزة أللتعاون بين  ةاألفريقيلية إنشاء اآلوكافحة اإلرهاب، لمالقانون النموذجي األفريقي قرار إ

كلها مكاسب تدخل في نفس هذا السياق ، أيضا في الجزائر العاصمة ا، ومقره2011سنة الشرطة في 

 .اإلرهاب والتطرف العنيفمكافحة قدرات قارتنا في جهودها الرامية إلى  لتعزيز

إلرهاب اة الوطنية لمكافحة آف هابإنشاء أو تعزيز قدراتبشكل فردي،  قامت معظم البلدان األفريقية .15

ظيمية من التدابير التشريعية والتنجملة تدريجياً في هذا الصدد، وضعت هذه البلدان والتطرف العنيف. 
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عدات متزود بهذه التهديدات الجديدة. تم المع واألمنية وكذلك برامج التدريب المتخصصة المكيَّفة 

 .هاوالتوقعات بشأن اإلرهابيحملها تهديدات التي لتصدي لللفنية لمساعدة الخاصة بابرامج إعداد و

تعاون، من برامج ال، بوضع وتطوير العديد الفرعية المنظمات اإلقليميةوكذلك قام االتحاد األفريقي،  .16

التدريب المتخصص واالستخبارات، والتوعية، وتبادل الخبرات والمعلومات، مجال في السيما 

 والمساعدة الفنية.

لتهديد الذي وليها إلى اعلى األهمية التي يحكومات االتحاد األفريقي، ومؤتمر رؤساء دول إذ أكد و .17

ة، وإذ يقياألفروب الشعوطمأنينة سكينة ضد األفريقية ولقارة ضد ايشكله اإلرهاب والتطرف العنيف 

إنشاء  ،2017في قرر حزم حتى القضاء عليها نهائيا، بة عزمه القوي على مكافحة هذه اآلف عنيعرب 

يد عبد السفخامة إلى إسنادها لمكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا والتنسيق العليا مهمة 

ا لهذه القضية يقيأفرمناصر العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتعيينه 

 الهامة.

رض فيها عمذكرة ئه األفريقيين ، قدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لنظراالعلياهذه المهمة في إطار  .18

ماالتحاد األفريقي يتعين على المحاور التي   كافحة اإلرهاب والتطرف العنيف.عمله حولها لم أن يأنظ ِّ

لالتحاد األفريقي سبعة وثيقة رسمية كأأصدرت التي  ASSEMBLY/AU/6 (XXIX)تحدد الوثيقة  .19

 :وتتمثل فيما يليلعمل المشترك للقارة ضد آفة اإلرهاب والتطرف العنيف، هذا ارئيسية لحاور م

 التطرف العنيف؛و اإلرهاب كافحةاألفريقية لم المنظومةتطوير  -

 التطرف العنيف؛واإلرهاب تطوير وإثراء المعايير األفريقية لمنع ومكافحة  -

 القارة األفريقية؛نحو المقاتلين اإلرهابيين األجانب وعودتهم أو تحركاتهم مسألة كفل بالت -

 ، بما في ذلك القطاع غير الرسمي؛الكثيرة مصادر تمويل اإلرهابقليص واستنفاد ت -

 التطرف؛مكافحة نزعة سياسات ته وتطبيق ومكافحالتطرف من الوقاية  -

حقوق و ،والحكم الرشيد ،الديمقراطيةشجع تعزيز األطر السياسية والمؤسسية والقضائية التي ت -

 االقتصادية؛ووالتنمية االجتماعية  ،والعدالة االجتماعية ،وسيادة القانون ،اإلنسان

 .تطوير التعاون اإلقليمي والدولي -

ظمت باالشتراك مع الجزائر، لالتحاد األفريقي، ن  اجتماعات ثالثة من خالل تعززت هذه المبادرة  .20

ث عأقد ، حيكلها في الجزائر العاصمةعأقدت ، هاب والتطرف العنيفمختلف أبعاد مكافحة اإلرناولت ت

أفريقيا  مكافحة اإلرهاب فيوتطرقا على التوالي إلى  2017 ديسمبر ن في شهراألوال ناالجتماعا

مسألة مكافحة تناول و 2018 بريلأ 10و 9 يوميالثالث عأقد االجتماع ودور المرأة في الوساطة، و

، التي شاركت فيها الدول األعضاء في جتماعاتنتائج هذه االتم تقديم تمويل اإلرهاب في أفريقيا. 

تم وضعها تحت  تقييمها كمالاالتحاد األفريقي والشركاء المدعوون، إلى رؤساء الدول والحكومات 

 .هالدول األعضاء الستخدامها واستغاللتصرف ا

السيد اقترح  ،مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيففي  األفريقيبالعمل المستقبلي لالتحاد  فيما يتعلق .21

عدد من األفكار لتوجيه ، 2018خالل قمة يناير ئه على نظراهذه المهمة، منسق عبد العزيز بوتفليقة، 

التحديات تراعي ووضع خطة عمل جديدة لالتحاد األفريقي في مجاالت مختلفة ومتنوعة العمل 

 .وأبعاده التهديد اإلرهابيطبيعة تغيُّر وتطور الجديدة التي يفرضها 
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في واردة العمل السبعة الحاور ، م2004، التي ستحل محل الخطة المعتمدة في هذه الخطةستكفل  .22

، على االنضمام إلى الصكوك األفريقية لمكافحة اإلرهاب، أخرىمن بين أمور المذكرة وستركز، 

، وتنفيذ السياسات ه المكافحةالجديدة لهذمع ما تفرضه المطالب وطنية التشريعات الوتكييف 

اخل المجتمعات، االستضعاف داالجتماعية واالقتصادية والحوكمة التي تكافح عوامل التهميش و

يق تحسين التنساإلرهاب، و، المسؤولة عن مكافحة منها القضائيةوتعزيز قدرات المؤسسات، السيما 

 ،مج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماجبراإعداد بين هذه المؤسسات، وتعزيز سيادة القانون والديمقراطية، و

 امصادر التمويل الداخلية والدولية، وأخيرا تشجيع التعاون الثنائي واإلقليمي والدولي في هذاستنفاد و

 .المجال

لعنيف التطرف او اإلرهاب ستقوم المفوضية األفريقية بإعداد هذه الوثيقة تحت إشراف منسق مكافحة .23

 في أفريقيا ووفقاً لقواعد وإجراءات العمل المعمول بها في االتحاد األفريقي.

ير الذي قد يستدعيه هذا األخعلى هذه الوثيقة من خالل مؤتمر وزاري لالتحاد األفريقي موافقة تم التس .24

واعتماده من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في دورة يناير  2019خالل النصف الثاني من 

2020. 
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