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 اعالن لوسائل االعالم/ الدورة االستثنائية الحادية عشر لالتحاد االفريقي

 

 إثيوبيا  -أديس أبابا  - 2018نوفمبر  5-18

 

 بدء االعتماد االلكتروني للصحفيين
 

تود إدارة االعالم واالتصال بمفوضية االتحاد االفريقي أن تعلن عن بدء عملية االعتماد االلكتروني لوسائل 

، 2018نوفمبر  18إلى  5االعالم لتغطية الدورة االستثنائية الحادية عشر لالتحاد االفريقي ، المقرر عقدها من 

 .www.au.intيقي : في أديس أبابا ، إثيوبيا ، وذلك على موقع االتحاد االفر

 

 يتعين على الصحفيين الراغبين في تغطية القمة االستثنائية المقبلة لالتحاد االفريقي التسجيل عبر الرابط التالي: 

t/extraordinary/11/accreditationhttps://au.int/en/summi  

 

 . 2018نوفمبر  12آخر موعد لالعتماد للدورة االستثنائية الحادية عشر للمؤتمر هو 

 

على ستعقد وفي هذا السياق ، نفيد ممثلي وسائل االعالم أن الدورة االستثنائية الحادية عشر لالتحاد االفريقي 

 النحو التالي: 

 

 اجتماع لجنة الممثلين الدائمين   :2018نوفمبر  5-6

 

 الدورة االستثنائية العشرين للمجلس التنفيذي : 2018نوفمبر  14-15

 

الدورة االستثنائية الحادية عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد  :2018نوفمبر  17-18

 االفريقي

 

اإلصالح المؤسسي لالتحاد االفريقي بما من المتوقع أن تناقش القمة ، من بين أمور اخرى ، تحديثاً حول عملية 

 في ذلك مفوضية االتحاد الفريقي ، ومهمة وكالة االتحاد االفريقي للتنمية ، وتمويل االتحاد االفريقي.

 

 الدعوة موجهة للصحفيين لتغطية الجلسات العامة المتاحة لوسائل االعالم. 

 

ستعقد خالل الدورة االستثنائية الحادية عشر ، على  سيتم قريباً نشر برنامج مفصل لالجتماعات الرئيسية التي

 www.au.intموقع االتحاد االفريقي: 

 

 يتعين على الصحفيين الراغبين في إجراء مقابالت مع قيادة االتحاد االفريقي ، توجيه استفساراتهم إلى العنوان التالي: 
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بريد  - 911630631-251+هاتف:  -مفوضية االتحاد االفريقي  -االعالم واالتصال إدارة  -السيد مواللت صادق

  union.org-molalett@africaالكتروني: 

 

موقع   union.org-DIC@africanبريد الكتروني:  –مفوضية االتحاد االفريقي  –إدارة االعالم واالتصال 

 أديس أبابا  إثيوبيا.  www.au.intالكتروني: 

 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionفيس بوك: 

  https://twitter.com/_AfricanUnionتويتر:

  https://www.youtube.com/AUCommissionيوتيوب:

 http://www.au.int: للمزيد على 
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