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 الحضوراالعتماد لممثلي وسائل االعالم  .0

 

يتعيييييى كاييييل حفيييييق يم ييييت ييى تاييييكير نااييييفت يركتسييييفك يمحتاد يييييف   دتتييييديا ي ييييتسفا  يركتسييييفك كاييييل 

   http://au.int/en/summit/27/accreditationيمايان: 

 

تيييفص ت يييدص يم يييت ييى كايييل تلحييييك ي يييتير نايييي يكتسيييفكأر ر يتعييييى كايييي ر نايييي يمتل ييييا  يمحتاد ييييف  

   .https://www.migration.gov.rw/index.php?id=203كال يمايان: 

 

 يييييتر رتاييييف  ي ييييتير ا ييييفمق ككييييد  سييييى تحدسييييق اعييييك يمت ييييريص يمحتاد يييييف  دي ييييتير ا ييييفمق يمتلحيييييك ر 

 ادي كير ديمتي  يتر ي تخكيس ف ضسى يمس ت كيت يرخاى يي  ناي يمتل يا  يرمحتاد ي  

 

يسحيييى محفييييق يم يييت ييى تسايييق ريييديقيت يم ييي ا يرياياييييق يمت يييدص كايييل تل ييييا  ك يييك يمد يييدص  ميييل 

 سنفا حيغفمي يمكدمي     

 

 البريد اإللكتروني: .0.0

 

يريييييي  ا يييييفص ير يييييتسفا  د يييييدا رسيييييي  يمد يييييفت  يمسنادايييييق ر اعيييييك تعاتيييييق ي يييييتسفا  يركتسيييييفك 

كايييل السييييدة راحييييل اكاالوليييد  يييحف ان كيييى نايييي  يمااييييك ي محتاد يييي  ميييل  –)افمسف يييل يمضيييدتي 

 union.org-27thausummit@africa يمع ديى يمتفمي:

  

 البريد والفاكس:  .6.0

 

 ر يري  ا فص ير تسفا  درسي  يمد فت  يميقسق  مل: اعك تعاتق ي تسفا  يركتسفك 

 السيدة راحيل اكاالولد  

 إدارة اإلعالم واالتصال  

 مفوضية االتحاد األفريقي 

 3623ص. ب.  

 أديس أبابا  

 إثيوبيا  

 2551 اقر كيخاي  5526373 11 251+هاتف:  

   union.org-27thAUSummit@africa الكتروني:بريد  

 

 

 الوثائق الالزمة إلرفاقها مع االستمارة: 

 داتيى  س يتيى تكي تيى     

 ا فمق تحايف كال يمدا  يما سي مس ظسق يم ت ي تتكك س سته/ س ست ف 

  سف يعفكم ف  خق سى انفقق يم ت ي يمس  يق أد 

 

http://au.int/en/summit/27/accreditation
https://www.migration.gov.rw/index.php?id=203
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ينبغيييي إرسيييال دي تت يييى تسيييص   يييج داقييييق مرسيييي  يمد يييفت  يمسنادايييق ييييي تفميييق يمتفريييق  ميييل يمتتاييي   

 .  6102 يوليو 0الطلبات إلى السيدة أكاالولد قبل 

 

 

 ألجهزة وسائل االعالم  اإلجراءات الجمركية .6

 

 يخضيييي  سس اييييد د ييييفتص ي كييييير يمسعتسييييكيى يماييييفكسيى  مييييل ادي ييييكي دسع يييير أر ييييق  ي يييييق م ريييياي يت 

يمرساحييييق يمحفسايييق  يتعييييى كايييل يم يييت ييى  ا يييفص قفتسيييق احيييص تر ييييقيت ر دسعيييكيت ر  تتيييديا ي يييتسفا  

يمسعيييييييييييييييييييييييييكيت يركيسييييييييييييييييييييييييييق كايييييييييييييييييييييييييل سدقييييييييييييييييييييييييي  يرتتيييييييييييييييييييييييييفك ي يايايييييييييييييييييييييييييي: 

http://au.int/en/summit/27/equipment    

 

يتعيييييى كاييييل يم ييييت ييى يميييي يى  يتضييييادى سع يييير أر ييييق  ايييي  ساف ييييا أد  يييييناادى ت يييي ييت يمايييي  

 يمساف ا سخفناق يمر فت يمسع يق كال يمع ديى يمس حدا أك فه   

 

 

 روانداما يجب القيام به في  .3

 

 يتعيى كال يم ت ييى يمت دص كال  فاتيى: 

 

ص  ميييي  دي ييييسأف يم ييييانفت يمتحدسيييييق  يم ييييفا  يم ييييت يق يمتحدسيييييق يما ييييسيق يمتييييي  ت ييييكا  1 3

وسيييييتم إبييييالي الصييييحفيين بمكييييان إصييييدار بطاقيييية االعتميييياد. يمت ييييديا قاييييص   ييييكيا يم ييييفا   

 يماسق  سحفى كاكد تسحى أ ه يم فا  سى كخدص 

 

اعيييك يمت يييدص كايييل يم يييفا  يم يييت يق يمتيييي  :شيييارة الميييؤتمر الصيييادرة عييين االتحييياد األفريقيييي  1 3

 يييفا  يمسييينتسا سيييى س دضييييق يرتتيييفك يريايايييي ت يييكاأف يمتحدسيييق ر يتعييييى كايييل يم يييت ييى 

   ييييتسحى أيييي ه ير ييييا  يييييي سحييييفى كاييييك يماسييييق )سحتييييي سييييدظ ي يت ييييفص يرتتييييفك يرياياييييين

  خيص يماسق   يمسنتسا سى يمكخدص  مل قفكفت يم ت ييى

 

يييييي أت ييييى ي رييييفص تتييييل ادي ييييكي ى أى يتا ييييدي كاييييل يمد ييييدص  مييييل يرييييي كاييييل يم ييييت يي  1 1

 يتسح دي سى  تسفر كسايق يمتد ي  قاص اكييق يررتسفكفت 

 

ديرييييي أيضييييف كاييييل يم ييييت ييى أى يتا ييييدي كاييييل يمد ييييدص  مييييل أسييييفحى يرتسفكييييفت يماسييييق   1 3

 ساحاي ر مضسفى    ف  رسي   راي يت يمكخدص قاص اك  يررتسفكفت 

  

 

 التطعيم من الحمى الصفراءبطاقة  .2

 

انفقيييفت يمتنعيييير سيييى يمتسيييل يم ييي اي  سنادايييق ييييي س فيييي  يميييكخدص ما يييت ييى يمايييفكسيى سيييى   3 3

 يمكدص يمتي ت ت ا يي ف يمتسل يم  اي  

 

http://au.int/en/summit/27/equipment
http://au.int/en/summit/27/equipment
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 التسهيالت الخاصة بوسائل اإلعالم  .5

 

 ييييتر تيييدييا ساحيييق  كيسيييي سيييقدك احفييييق يمت ييي ييت مانافكيييق ديم يييتفيق يمسنادكيييق ديرمحتاد ييييق ييييي 

ي يييسل مسس ايييي د يييفتص ي كيييير يمسعتسيييكيى ياييين افمد يييدص  ميييل يمساييييي  يمسخ  يييق سحيييفى كايييك يماسيييق  

 مد فتص ي كير  

 

 

 طلبات المقابالت مع قيادات مفوضية االتحاد األفريقي .2

 

ي اغيييي كايييل يم يييتفيييى يميييايءايى ييييي  رييياي  يمسايييفايت سييي  قييييفكيت س دضييييق يرتتيييفك ي يايايييي خييييص 

يماسيييق يم يييفاعق ديمع يييايى ميتتيييفك ي يايايييير تايييكير ناايييفت ر  ميييل يم ييييك    يييتيا  قي تيييف حد سيييكيا   كيا  

 يركير ديرت فص اف  فاق اس دضيق يرتتفك ي ياياير كال يماايك يرمحتاد ي:

  YambouE@africa-union.org  / esthertankou@yahoo.com  

 تدره ناافت يمسافايت س  س تدمي ادي كي  مل يمع فديى يمستايق يمس حدا  أك فه   

 

 

 حاد األفريقياالحاطات الصحفية لقيادات االت .7

 

 ييييتر تايييكير يرتفنيييفت يم يييت يق سيييى رف يييي قيييفك  سختايييف ير يييق  دايييايس  يرتتيييفك ي يايايييي ييييي ساحيييق 

 يمسنتسايت  د يس ل يم ت ييى   عفايت س ااق افمسدكك ديمسحفى ديمستتك يى  

 

تنايييييي اعييييي  يمس ظسيييييفت يرخييييياى يم يييييايحق ميتتيييييفك ي يايايييييي اعييييي  يرتييييييفى ت ييييي ييت متايييييكير 

 تفنييييفت  ييييت يق خيييييص يماسييييق كاييييا  كيا  يركييييير ديرت ييييفص  د يييييتر   ييييعفا يم ييييت ييى اس ييييص تايييي  

 يرتفنفت كاا يركيى يي يمساحق يركيسي   

 

 

 التغطية اإلعالمية للقمة .1

 

 ختتفسييييييق خييييييص يررتسفكيييييفت ستفتيييييق ما يييييت ييى ديايييييف  ماس يييييفتق  يييييتحدى يمرا يييييفت يريتتفتييييييق دي

يمستيييديا  ييييي قفكيييفت يررتسفكيييفت  د ييييتر  اييييم سس ايييي د يييفتص يركيييير احي ييييق يميييكخدص  ميييل قفكيييفت 

 يمرا فت يمعفسق كال يم تد يمتفمي:  
 

 ييييتر تعسيييير كمييييص محفييييق سس ايييي د يييفتص يركيييير ييييي قفكيييك  ايف يييفت يرتتيييفك ي يايايييي دسدقييي   -

 يرتتفك يرياياي  

  

 يييتر كاييك را ييق  تفنييق محفيييق سس اييي د ييفتص يركييير خيييص يماسييق  د يييتر تعسييير سيي حا  تييدص  -

 دقت دتفايج يرتفنق  

 

mailto:YambouE@africa-union.org
mailto:YambouE@africa-union.org
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 النقل الحي  .9

 

ر  /http://www.rba.co.rwيمرا ييييفت يمس تدتييييق مااسييييق ا ييييدا  ساف ييييا  كاييييل يمييييايان:  ايييي  يييييتر 

 ديسحى مارسي  ستفاعق يمرا فت يمس تدتق سى  فتا ي تف  يمعفمر 

 

 ييييتر تيييدييا يمتغ ييييق يمساف يييا  ييييي يمساحيييق يركيسيييي  د ييييتر  اييييم د يييفتص يركيييير احفييييق يررتسفكيييفت 

 يمتي  يتر ا  ف ساف ا  كاا يمسدق  يرمحتاد ي ديرخنفا يي يمساحق يركيسي   

 

 

 الهاتف والفاكس: .01

 

  يتر تدييا خكسق يم فتف ديم فحس د يحدى ي تعسفم ف كال   اق يم ت ييى 

 

 

 التلفزيون واإلذاعة  .00

 

 ييييتر   يييا اياييين يم ايييص يمتيييي مدقيييفت  يمرا يييق يريتتفتييييق ماسييينتسا ييييي يقييياي دقيييت سسحيييى اعيييك    يييفته  

سيييى دحفميييق يماييي  يمادي كييييق كايييل أيييفتف:  السييييد كينييييدا مونييييانجيوتا يييص يمناايييفت  يت يم ييياق  ميييل 

 mukennedy@yahoo.frاايك يمحتاد ي:  – 170 305 788 250+

 

 اإلقامة  .06

 

 يييتحدى تاتيايييفت ي قفسيييق  يتييييق  ديد يييل يم يييت ييى افماييييفر ايييفمترق ساحييياي  تر ايييف  ماسضيييفيافت يميتايييق   

 د يتر قاياف  تدييا قفتسق افم  فك  يي حيغفمي كال سدق  يرتتفك ي ياياي   

 

 

 االستفسارات المتعلقة باالتصال خالل القمة  .03

 

ماسييييق  مييييل يم يييييك  ي ييييتيا  قي تدرييييه أت ي ت  ييييفايت ستعااييييق افمتاتياييييفت يمستخيييي   ما ييييت ييى خيييييص ي

ر سيييكيا   كيا  يركيييير ديرت يييفص افر فايييق اس دضييييق يرتتيييفك يريايايييي كايييل يمااييييك يرمحتاد يييي: تيييف حد

yamboue@africa-union.org   أوesthertankou@yahoo.com   

 

 يمسع ييى سى يمااك يمسضيف يمس حدايى يك فه:  يمسدظ يى مل رف ي 

 

 

 

 

http://www.rba.co.rw/
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 فيفيان موكاكيزيما 

 سكيا

 يمسحتي ي كيسي مااتيس

 250786554825+أفتف: 

   vmukakizima@presidency.gov.rwيماايك ي محتاد ي: 

 

 

 سام مانديال موزينجا 

 افت  يت فرت

 سحتي يم فن  يما سي اف ر يمتحدسق

 250788530639+أفتف: 

 smandela@ogs.gov.rwيماايك ي محتاد ي:  

 

 

 روزيندانا روجاساجوهونجا 

 افت  يت فرت

 سحتي يم فن  يما سي اف ر يمتحدسق

 250788665620+أفتف: 

 rrugasa@ogs.gov.rwيماايك ي محتاد ي: 
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