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 إدارة االعالم واالتصال 

 2222سبتمبر  22التاريخ:     184/2222: بيان صحفي رقم

    إثيوبيا  – أديس أبابا  المكان:

 

 

  مناسبة اليوم الدولي للسالم لعبة جادة بيطلق االتحاد األفريقي 

 

أطلقققر برجقققاما النقققباا مقققن أ قققل السقققالم 

 التقققققابح لالتحقققققاد ا فري قققققيفقققققي أفري يقققققا 

، والوكالققققققا ا لماجيققققققا للت ققققققاون الققققققدولي

ومكتقققققا ا مقققققم المتحقققققدة لقققققد  االتحقققققاد 

ا فري ققققققي ل بققققققا  ققققققادة ت ققققققر  باسققققققم 

"Mission55 Conflict in Anaka " مهمقققا(

، لالحتفقققال بقققاليوم كقققا صقققراي فقققي اجا 55

  ل ققققققام للسققققققالم )يققققققوم السققققققالم الققققققدولي

لل بققققا ، التققققي طور ققققا . وتهققققد  ا2222

االتحققققققاد ا فري ققققققي والوكالققققققا ا لماجيققققققا 

واليققققا  حققققول، ، وخاصققققا النققققبااال امققققاللت ققققاون الققققدولي ، إلققققي ويققققادة الققققوعي وتث يقققق  وإعققققالم 

 .لرنيد والسالم وا من في أفري يااالتحاد ا فري ي لت ويو الحكم ا

 

السقققلم وا مقققن   يكقققلأدوات الحوكمقققا ا فري يقققا ، و  يكقققلاإلطقققالل المنقققاركين علقققي حفقققل عقققر   

إلقققي ت ويقققو ايضقققا   قققد  وا فري يقققا المسقققتخدما لمجقققح الجواعقققات وإدارتهقققا والتخفيققق  مقققن حقققدتها. 

 .بجاة السالم داخل م تم اتهم دور

 

جيابقققا فقققي كلمتهقققا خقققالل مراسقققم االفتتقققا ،  مقققديرة الحوكمقققا ومجقققح الجواعقققات السقققيدة بينقققجت نقققيراوا،

بالنققققراكا بققققين ، أنقققادت  ويالسققققفير بقققاجكول أديققققوا مققققن  مفققققوش النقققيون السياسققققيا والسقققلمعقققن 

االتحقققاد ا فري ققققي والوكالققققا ا لماجيققققا للت ققققاون الققققدولي وا مققققم المتحققققدة. ودعققققت النققققباا ا فري ققققي 

إلقققي مواصقققلا االسقققتفادة مقققن الت جيقققات ال ديقققدة فقققي ت ميقققر م قققارفهم وفهمهقققم مقققن أ قققل المسقققا ما 

ا. عققالوة علققي ،لققد ، نققددت علققي المسققا مات الكبيققرة بنققكل  ققاد  فققي السققالم المسققتدام فققي أفري يقق

سقققفرال النقققباا ا فقققري يين مقققن أ قققل السقققالم فقققي الجهقققوش بتجفيققق، أ جقققدة النقققباا والسقققلم وا مقققن لل

واختتمقققت  سقققيما م لقققس السقققلم وا مقققن.وال، ح القققدول أعضقققال االتحقققاد ا فري قققيبالت قققاون الوثيقققر مققق

طقققار ال قققاري حقققول النقققباا والسقققالم وا مقققن وخطقققا عتمقققاد اإلإن ا" السقققيدة بينقققجت نقققيراوا بقققال ول:

 ا". عالما فارقا رئيسي ينكل 2222ال نريا في عام  تجفي،ه

 

https://au.int/
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الممثققل الخققام ل مققين ال ققام ل مققم المتحققدة لققد  االتحققاد ا فري ققي ورئققيس مكتققا مققن  اجبققأ ، أكققد 

ت ويقققو التقققوام ا مقققم المتحقققدة ب ،أجياج قققا-ا مقققم المتحقققدة لقققد  االتحقققاد ا فري قققي السقققيد بارفيقققأ أوجاج قققا

يققققوم السققققالم نقققق ار ، تمانققققيا  مققققح ل ضققققال علققققي ال جصققققريا وبجققققال السققققالم، واالكرامققققا اإلجسققققاجيا

واإلطققار المنققترد بققين االتحققاد ا فري ققي وا مقققم المتحققدة مققن أ ققل نققراكا م ققووة. و،كقققر  ،2222

د باسققققتخدام االبتكققققارات أن الت لققققيم أمققققر بققققالت ا  ميققققا فققققي ت ويققققو االجسقققق ام فققققي م تم اتجققققا وأنققققا

 التكجولو يا من أ ل النموليا في بجال السالم.

 

"سقققت وو  ققق،ه الل بقققا  هقققود التوعيقققا حيققق  يمكقققن ، ا لمقققاجي فقققي إثيوبيقققا سقققتيفان أويقققرللسقققفير  وف قققا

للنققققباا االن االتصققققال عبققققر الهواتقققق  ال،كيققققا وويققققادة وعققققيهم ب مققققل االتحققققاد ا فري ققققي فققققي مجققققح 

 ". وبجال السالم ا ومات وإدارة الجواعات

 

، ب  قققد مقققيتمر عقققام للنقققباا مقققن أ قققل السقققالم  ينالسقققفرال النقققباا ا فقققري ي ققققاماإلطقققالل ، حفقققل  قققد ب

 فري يا.أي حالا تجفي، أ جدة النباا والسلم وا من في علإلطالي النباا 

 

 ممثلقققين، فقققي م قققر االتحقققاد ا فري قققي، 2222حتفقققال بيقققوم السقققالم الخاصقققا باال م قققت  ققق،ه ا جنقققطا 

مققققن االتحققققاد ا فري ققققي والمج مققققات النققققريكا ، والسققققفرال النققققباا ا فققققري يين مققققن أ ققققل السققققالم ، 

وسققققائل اإلعققققالم الرقميققققا  مهجيققققيأجحققققال ال ققققارة ، بمققققا فققققي ،لققققد  كافققققاوغيققققر م مققققن النققققباا مققققن 

 والميثرين علي وسائل التواصل اال تماعي.

 

 /https://mission55.gamesالل با، الض ط علي الرابط:  وتجويللم رفا المويد 
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