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 المخابرات واالمن في أفريقيا  خدمات جنةلل الرئيسي مقرلحفل وضع حجر األساس ل

 دعوة لممثلي وسائل اإلعالم 

ألساس لمقر لجنة المخابرات واألمن حدث جانبي خالل القمة الثامنة والعشرين لالتحاد األفريقي، حفل وضع حجر ا    ماذا:

 أثيوبيا.في أفريقيا في اديس أبابا، 

 7132يناير  13الثالثاء     متي:

 مساء :::9 –صباحاُ  :::9 الوقت: 

 المقر الرئيسي لالتحاد األفريقي     أين:

 رعاية معالي رئيس غينيا االستوائية أوبينج نجيما مباسوجو ب    من: 

 

 عناوين لوسائل اإلعالم كما يلي:

  المخابرات واألمن في أفريقياكلمة ترحبية يلقيها السكرتير التنفيذي للجنة 

 ترحيب يلقيه رئيس لجنة المخابرات واألمن في أفريقيا 

  خطاب تلقيه رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي 

  خطاب افتتاحي يلقيه رئيس جمهورية غينيا األستوائية 

  كبار الشخصيات يرافقون الرئيس خالل وضعه حجر األساس 

  صورة جماعية وإنهاء الحفل 

وسائل اإلعالم مدعوين لتغطية الحدث الجانبي لوضع حجر األساس للمقر الرئيسي للجنة المخابرات واألمن في ممثلي 
 .7:32يناير  13أفريقيا في أديس أبابا، أثيوبيا في 

 ملحوظة للمحررين:

بواسطة رئيس جهاز المخابرات واألمن في في أبوجا، نيجيريا،  7112أغسطس  72في القرار بإنشاء لجنة للمخابرات واالمن في أفريقيا تم اتخاذ 

الجمعية النصفية لالتحاد األفريقي، رؤساء الدول والحكومات أيدوا إنشاء لجنة المخابرات واألمن في أفريقيا من خالل القرار   7112أفريقيا. في يناير 

المعلومات حول التهديدات األمنية التي تواجه أفريقيا. الذي  إنشاء لجنة لخدمات المخابرات واالمن في أفريقيا اقتضي الحاجة لضرورة تبادل. 27رقم 

 أصبح عابرة للحدود وبالتالي تتطلب تعاون فيما بين وبين خدمات المخابرات واالمن في أفريقيا.

هي أن توفر لمفوضية االتحاد األفريقي وأعضاءه خدمات ثاقبة وفي والوقت المناسب  في أفريقيالجنة خدمات المخابرات واالمن مهمة 

ذي من شأنه أن يساعدهم علي اتخاذ قرارت مطلعة. كما انها تعد منصة حيث تبادل الخبرة والخبرات المخابراتية بين خدمات األعضاء وال

 في حال التعامل مع التهديدات التي تؤثر علي القارة.

 

http://www.au.int/


 ارات اإلعالمية، يرجي التواصل: لالستفس

 7752و  7772داخلي: |  +773::3377322إيستر إيزا تاناكو | مدير إدارة المعلومات | مفوضية االتحاد األفريقي | هاتف: 

 union.org-yamboue@africa أيميل: 

، إيميل: +792::7739552جون نجارامبا، موظف االتصال الرئيسي، سكارتارية المخابرات واالمن في أفريقيا، هاتف 

. jngarambe@cissaau.org 

 لمزيد من المعلومات:

| أديس  www.au.int| موقع إلكتروني:  union.org-DIC@africa إدارة االتصال واإلعالم | مفوضية االتحاد األفريقي | إيميل: 

 أبابا | أثيوبيا 

 :تابعونا

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

 https://twitter.com/_AfricanUnionتويتر: 

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