مركز القاهرة لتسوية املنازعات

يناقش دور الرسالة اإلعالمية يف مهام حفظ السالم

نظم مركز القاهرة لتسوية املنازعات
وحفظ السالم فى أفريقيا خالل الفترة
من  10نوفمبر  3 -ديسمبر  2015مبشاركة
 45متدربًا ميثلون دول إقليم شمال
أفريقيا ،فعاليات ثالث دورات تدريبية
حول املكون املدني لقدرة إقليم شمال
أفريقيا التابعة للقوة األفريقية اجلاهزة،
وقد ارتكزت أعمال تلك الدورات حول
موضوعات «احلوار والتفاوض والوساطة
فى عمليات السالم األفريقية» « و»إدارة
الصحافة ووسائل اإلعالم فى عمليات
السالم األفريقية» «والقانون الدولي
والقانون الدولي اإلنساني في عمليات
حفظ السالم األفريقية»،
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وقد أوضح املستشار أشرف سويلم ،مدير مركز
القاهرة لتسوية املنازعات وحفظ السالم فى أفريقيا،
أن قدرة إقليم شمال أفريقيا تُعد أحد األولويات
اخلمسة اجلاهزة للقوة األفريقية اجلاهزة فى اإلحتاد
األفريقى ملواجهة حتديات السلم واألمن فى القارة.
ويضم تشكيل قدرة إقليم شمال أفريقيا ثالث
مكونات عسكرية وشرطية ومدنية.
وأضاف «سويلم» أن املركز يقوم بتقدمي تلك
التدريبات في إطار مسئوليته كمركز متيز لإلحتاد
األفريقي للتدريب لشمال أفريقيا ولضمان توحيد
املفاهيم والتدريبات بني مختلف دول مكون شمال
أفريقيا ،موضحاً أن املركز قام بتدريب  237عنصر من
املكونات املدنية والعسكرية والشرطية في الفترة
من  2013وحتى اآلن.
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جدير بالذكر أن مجموعة من

عمليات حفظ السالم واجلمهور

اإلعالميني والباحثني بالهيئة العامة

املستهدف واألغراض اخملتلفة وكيف،

لإلستعالمات قد شاركوا باحلضور

ومتى يتم ايصال الرسالة والغرض من

ضمن فعاليات الدورة الثانية التى

ذلك يعتبر أمر جدلى.

تركزت أعمالها حول دور وسائل اإلعالم
فى عمليات حفظ السالم األفريقية.

إيهاب خضر» من خبراء مركز القاهرة

كما كان هناك مشاركة من جانب

لتسوية املنازعات وحفظ السالم
فى أفريقيا عرضاً لعمليات حفظ

للمحتوى العلمى للدورة ومنهم

السالم ،تاريخها ،قواعدها ،تنظيمها

السيد السفير «عمرو اجلويلى» نائب

وتطبيقها فى إطار األمم املتحدة واالحتاد

مساعد وزير اخلارجية لشئون األمم

األفريقى.

مجموعة متميزة من السادة احملاضرين

املتحدة بوزارة اخلارجية الذى تناول
فى حفل اإلفتتاح مقدمة حول بنية
السلم واألمن األفريقية فى مجال
حفظ السالم ونبذة عن عمليات حفظ
السالم فى السياق األفريقى ،والسيد
السفير»صالح الدين عبد الصادق»
رئيس الهيئة العامة لإلستعالمات،
الذى أثرى الدورة مبعلومات دقيقة وقوية
وفعالة عن دور الرسالة اإلعالمية «
احملتوى واجلمهور واالعتبارات» ومفهوم
االتصال اإلعالمى ونظريات االتصال
والتواصل الدائم ونقل الرسائل
اإلعالمية وحتليلها ،مهارات اإلتصال
الفعال وحواجز التواصل ،ودور الرسائل
اإلعالمية فى مهام حفظ السالم
واختالف التغطية اإلعالمية فى سياق
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من ناحية أخرى قدم العميد»

فيما قدما د»عمرو عبداهلل «واملصورة
الصحفية «رنا سالم» عرضاً رائعاً عن
حتليل الصراع وأدوات حتليل الصراع،
مراحل الصراع وتقدمي دراسة حالة
وأيضاً فديو حول مراحل النزاع ومنوذج
محاكاة لعمليات حفظ السالم فى
أفريقيا.
يُذكر أن مركز القاهرة لتسوية
املنازعات وحفظ السالم فى أفريقيا
أنشئ من قبل وزارة اخلارجية املصرية فى
عام  ،1994حيث يهدف املركز إلى تقدمي
حلول إفريقية للمشاكل اإلفريقية،
من خالل بناء القدرات اإلفريقية فى
قضايا حفظ وبناء السالم وإدارة احلدود
واألزمات ومكافحة التطرف العنيف.
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