
 إدارة االعالم واالتصال
 

 إعالمية مذكرة

دفع بنهضة ا للقيوسمارت أفري ةالعالمي فويسالتوقيع على مذكرة تفاهم بين مجموعة 

 افريقيا في مجال االتصاالت

 دعوة لممثلي وسائل االعالم

 

التوقيععع ى ععك ةععفاهم بيععمجم عععيو ة اوىععم ةععونظ السملايععم يةيااععم  ععام    ةهن يععم    الحدث:

 .8108ةبهانه  9-8اةهن يم   ةو  خالل االجتامع التم ع ل  يم بسييه  ام  

      8108ةبهانه  9ال اسم   التاريخ:

    00:11ةو السمىم  الموعد:

قمىعععم االجتامىعععم  ال ععع ه   –البحعععمال االةهن ععع  هاعععل الاععع باها  ال تنعععت التعععمعع لة  المكان:

 (4 قم )

    تيام الاها م إالا م البييم التحتيم يالطمقم عايوضيم االبحمال االةهن  .   الجهة المنظمة:

 

  : ملحوظة للمحررين

 السععع  يم لالب عععمال  ةو عععت إطعععم  ةععع  اىتاعععمال م يععع ةهن  عععام  ةيااعععم  ا عععتهابي يم   جعععمبتاثعععح   عععت 

  ي يOne Africa Network -  يالتععع  بسعععه  عم عععم يقعععب م  ةهن يعععم الوا عععتم  ةهن يعععم ةععع  يالال ععع  يم

 خععالل ةععو التيايععم ةعع  جمئ ععم يثبععم  بح يعع  ى ععك ال ععت م األةهن يععم الب ععتان بسطعع   ن الاتوقععع ةععو التعع 

 ةعععع جيععع  إلعععك جيبعععم  ةهن يعععم  قعععه  ة اوىعععمععععيو االقعععمليم. يبا ععع   االب عععمال  ب عععملي  خيععع 

 طهن هعععم ةعع   ةهن يعععم  قععه  ة اوىعععم ةععو جععل ا ليسععع  التعع   ي الايط عععم ةعع  األخعععه  الب ععتان عسعع 

 .الوا تم الشب م ةيهوم اىتامال إلك

الا ةعععح  ن بسعععهم  يةعععو الوا عععتم   ةهن يعععم قعععب م يعععمابيمقاليل اةعععهن ييو ى عععك   ؤ عععم   عععتم يقععععيقعععت 

 :  ة   خه   ةو  عيو ةوالشب م   

 . ةهن يم ىبهبوةيه االنتهن  يا ع اليطم   -

 ين عععح الي عععيم ياله عععمئح  ةععع  الهعععمب  الي عععمل ال عععوبيم الا ملاعععم  ى عععك التسهنيعععم  ةوا ةعععم -

 .البيمنم 

 .اةمم الهمب  الي مل الحواجل امةم إزالم -

 .ال م م ىبه الا ملام    سم  انخيمض -

 .ة  الهمب  الي مل الت وال   وم بخ يص -

 
AFRICAN UNION 

 

 

 
UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃOAFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia   P. O. Box 3243 Telephone: +251 11 551 7700 / +251 11 518 25 58/ Ext 2558 
Website:   www.au.int 

http://www.au.int/


 

 9التوقيدددع علدددى مدددذكرة التفددداهم   الجمعدددة الددددعوة مو هدددة للصدددحفيين لتم يدددة مراسدددم 

 . 8102فبراير 
 

 

 : إلىالستفسارات االعالمية تو ه ا

 

 ةيوضيم االبحمال االةهن    –الم  ئيظ قسم االى –استير ازا تانكو السيدة 

  union.org-yamboue@africaعهنت ال تهين  :   – 911361185 (0) 251+جمب :

 

 ةيوضيم االبحمال االةهن   –إالا م االىالم ياالب مل  –ةوظ  اب مل  –السيد  مال احمد كرار 

 union.org-GamalK@africaعهنت ال تهين : 

 

  ام    ةهن يم  – ئيظ قسم االب مل  – السيدة ويني وامبوغو

  winniewambugu@smartafrica.orgعهنت ال تهين : 

  

 

 للمزيد من المعلومات   ير ى االتصال: 

 

ةوقع ال تهين :  – union.org-DIC@africanعهنت ال تهين :  –ةيوضيم االبحمال االةهن    –إالا م االىالم ياالب مل 

www.au.int  إثيوعيم - النظ  عمعم 

 

 تابعونا على:

 

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionةيظ عوك: 

  https://twitter.com/_AfricanUnionبونته:

  https://www.youtube.com/AUCommissionنوبيوب:

 

 http://www.au.int ل النت ى ك: 
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