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 إدارة االعالم واالتصال

 

 مذكرة لوسائل االعالم

 الجلسة االفتتاحية الجتماع مؤتمر االتحاد االفريقي

 

 الثانية والثالثون لمؤتمر االتحاد االفريقيالدورة العادية   الحدث:

 أهم االنشطة للصحفيين:  

  :تغطية الجلسة االفتتاحية لمؤتمر االتحاد االفريقي ، سيتحدث في الجلسة كل من 

 .السيد بول كاغامي ، رئيس جمهورية رواندا ورئيس االتحاد األفريقي -

 .السيد عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية -

 .السيد موسى فقي محمد ، رئيس مفوضية االتحاد األفريقي -

 .السيد أحمد أبو الغيط ، األمين العام لجامعة الدول العربية -

 .السيد أنطونيو مانويل دي أوليفيرا غوتيريس ، األمين العام لألمم المتحدة -

 .السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين -

 

 صورة جماعية 

 فرص إلجراء المقابالت 

  عام الالجئين والعائدين والنازحين 2019شعار االتحاد األفريقي لعام إطالق" :

 "داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا

  

  2019فبراير  10  -االحد  التاريخ:

 مركز االتحاد االفريقي للمؤتمرات –قاعة نيلسون مادنديال  المكان:

تبنننر منننؤتمر رلسننناء الننندول والح ومنننات الجهننناز يننننام القمنننة االتحننناد االفريقننني  ويع الحضور:

 االعلى لالتحاد 

 

الدددد وو موجلدددة لل دددحوييم للحضدددور معكدددراا الدددق ةا دددة اجتما دددا  القمدددة لت  يدددة 

ا.  11:00االجتماع الذي سين لق  ند السا ة   صعاحا

 

 

 للمزيد مم المعلوما  حول االجتماع ، يرجق االت ال: 

 

AFRICAN UNION   UNION AFRICAINE   

  

  
UNIÃO AFRICANA 
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بريد ال تروني: –إدارة االعالم واالتصال  -موظف اتصال اول –السيد جمال الدين احمد كرار 

union.org-GamalK@africa 

 

 

 لالستوسارا  اال المية وطلعا  المقابال ، يرجق االت ال: 

 

 ;union.org-molalett@africaبريد ال تروني: –إدارة االعالم واالتصال  -السيد مواللت صادق 

 

 

 للمزيد مم المعلوما  ، يرجق االت ال: 

موقع  – union.org-dic@africanبريد ال تروني:  –مفوضية االتحاد االفريقي  –إدارة االعالم واالتصال 

 إثيوبيا  –أديس أبابا  – www.au.intال تروني: 

 

 تابعونا  لق:

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

  https://twitter.com/_AfricanUnionتويتر:

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

 

 http://www.au.int : للمزيد  لق
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