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 لالتحاد االفريقي الثامنة والعشرين/ القمة  عالمإعالن لوسائل اإل
 

 بدء االعتماد االلكتروني للصحفيين 
 

  الوووقن  ت توووإد رد اال  م وووتص ل متالووود  الدمتقووودد  من عنوووء عم تة وووت  وووت الوووني     ووو   م   ووودد  م    ل وووء 

عنووودع   13ر ووو   22ل  ةشووو عت  تتقووودد  من عنوووء ع    نووو ا  نووون د موووت    ثدمنووو   غط ووو    ن ووو  للسوووداال  م وووتص 

  www.au.intع نء عدعس عالدالد ع رث إال د ع     مإقع  متقدد  من عنء :  2132

 

    سووو  ال   ووو    ووو  ال     ووود ء:  ع ةووو ت   ووو    الوووقن  ت   ووو  ة  ت نوووء تغط ووو    ن ووو     ن  ووو   تتقووودد  من عنوووء

http://www.au.int/en/summit/28/accreditation 

 

ل  ةشوووو عت    ثدمنوووو موووو إ ال ر تم وووو  اووووداف    دنوووو     ندتوووو ال     ة نوووو  الد  غط وووو   م تم وووو    ن وووو   شوووو  توووو  

    وووووووووووووود ء   وووووووووووووو  ال  تتقوووووووووووووودد  فن عنووووووووووووووء   وووووووووووووو    الوووووووووووووونق     دتوووووووووووووو  الد ن وووووووووووووو    وووووووووووووو  

http://www.au.int/en/summit/28 

 

  ووو   سووو ةننل  ةشووو عت  تتقووودد  من عنوووء    ثدمنووو لنوووء  ووو     سووو دم ع  ن ووون م ث وووء لسوووداال  م وووتص عم   ن ووو  

 :   نقإ    د ء

  

  .والثالثين للجنة الممثلين الدائمين ةالثالثالدورة العادية   :2102يناير  22 – 22

 

  .للمجلس التنفيذي الثالثينالدورة العادية   :2102يناير  22 -25

 

سدددددداء دوم و كومددددددا  والعشددددددرين لمدددددد تمر ر  الثامنددددددةالدددددددورة العاديددددددة  :2102يناير  01-00

 قي.االتحاد االفري

 

تسددرير العائدددد الددديمونرافي مددن مدددالم االسددتثمار فدددي اووةدا   ن ووو    سوو  إم   شةدا:

 ". الشباب

 

سوووو     شوووو  ال  وووودم  ل إسووووداال  . ووووتص       دفوووو   وووون إال مإللووووي   الووووقن  ت   غط وووو  إدنوووو      سوووود    ةدموووو  

    ةدم  نء عق ب لقت م  تفإ   مفن ث ال نالم
 

 http://www.au.int   زعن: 

 union.org-DIC@africanبريد الكتروني:  –مفوضية االتحاد االفريقي  –إدارة االعالم واالتصال 

http://au.int/en/summit/28   

 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionن س الإك: 

  https://twitter.com/_AfricanUnionتإع  :

  https://www.youtube.com/AUCommissionعإت إب:
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