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 لالتحاد االفريقي الثالثينالقمة /عالمإعالن لوسائل اإل
 

 إثيوبيا  –أديس أبابا  – 2018يناير  22-29
 

 بدء االعتماد االلكتروني للصحفيين 
 

توووووار  رالعال الواووووو ب الالوتدووووويق  يوتتوووووير الو عملوووووع ما تاالووووون اووووون  ووووو   ا ال ووووو  الوا  وووووير الو   عال وووووع 

 22 ووون خووو ق ال ن وووعال ال  لوووعع الووو  ي    تتوووير الو عملوووع   ال ث ثووو نالل ووو    الال  غط ووو  الوا   ووو  الدوووتن  ن 

  www.au.int   ع مرمس م ي ي    ث ا  ي   االى  اقع الوتتير الو عملع : 2018منيمع  29  ى 

 

م اوو ن االووى ال دووتن  ن ال ووعالتغ ن  ووع تغط وو  ال ل وو  ال  لغالوو    تتووير الو عملووع ال  لوو    اغووع ال ووعال   ال  ووي ع: 

(https://au.int/web/en/summit/30/accreditation) 

 

م  روووع  وووشاعال  ا   ووو  فووويعا    ي ووو  ال  ني ووو   ال   االلووو   ي  غط ووو  الوا   ووو   الل ووو    ال ث ثووو نالسووو  ر قعمغوووي

 ( http://au.int/en/summit/30)   ي عال ال عال  ال دنت  ال خي    ي ل   االى   ع  تتير الأل عملع 

 

االوووى ال نتوووا  سووو ال   تتوووير الو عملوووع   ث ثووو نالال وووع  وووشال ال لووو يم    ن ووو    ثالوووع السوووي   الواووو ب ما ال ل ووو  

 ال  ي ع: 

  

 .للجنة الممثلين الدائمين والثالثين الخامسةالدورة العادية   :2018 يناير 22-23

 قيا  ال  ؤت عالت ال اسطى  ال   يا:

   مفوضية االتحاد األفريقي –مركز المؤتمرات الجديد 

 

  .للمجلس التنفيذي والثالثين الثانيةالدورة العادية  :2018يناير  26 – 25

  ال اي   ال الليت قيا   ي  م      ال   يا:

   مفوضية االتحاد األفريقي –مركز المؤتمرات الجديد 

 

االتحدددداد رؤسدددداء دوك واكومددددات لمددددؤتمر  الثالثددددينالدددددورة العاديددددة  :2018 يناير 28-29

  .األفريقي

  ال اي   ال الليت    ي  م  قيا    ال   يا:

 مفوضية االتحاد األفريقي   –مركز المؤتمرات الجديد 
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الفسدددداد: مسددددار مسددددتدام االنتصددددار فددددي مكافحددددة "سوووو  اا فووووايع ال ل وووو   ال رايع:

 لتحويل أفريقيا"

 

 الدعوة موجهه للصحفيين لتغطية كافة الجلسات العامة المتااة لوسائل اإلعالم. 

 

م  سوو  ر  رووع  ع وووي ل  ندوو  اووواق الواوو ال  الال ناي  ووويت ال  ي غ وو  الالوخ  ياووويت ال ع  لوو   خووو ق ال ل ووو   والوووي

ال وووعالتغ ن  وووع  خوووعال   لوووي  ت  وووع ق ووويرال الوتتوووير م اووو ن االوووى ال دوووتن  ن    تتوووير الأل عملوووع. ال ث ثووو ن

 : و عملع  عسيق طالغيتهر   ى ال اناالا ال  ي عال

 

  911361185 251+:  يتف –ع  س قلر الوا ب  –استيرا ازا تانكو 

 union.org-yamboue@africa عم  ال   عال ع: 

 

 للمزيد من المعلومات ، يرجى االتصاك: 

 union.org-DIC@african عموووووو  ال   عال ووووووع:  – ناضوووووو   الوتتووووووير الو عملووووووع  – رالعال الواوووووو ب الالوتدوووووويق 

 http://www.au.int اقع ال   عال ع: 

 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission  س  اك: 

  https://twitter.com/_AfricanUnionتام ع:

  https://www.youtube.com/AUCommissionمات اب:

 

 http://www.au.int للمزيد:

http://au.int/en/summit/30  
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