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 مايو/أّيار 2 الموافق السبت يوم حتى أبريل/ نيسان 29الموافق  األربعاء يومللفترة الممتدة من  وفلسطين إسرائيل إلى الحكماء من عضوينسيسافر 

 .المدني المجتمع مجموعة من ممثليو نالدبلوماسييو والمسؤولين السياسيين القادة مع االجتماعات من سلسلة لعقدوذلك 

 
 ،برونتالند هارلم غروالسيدة  رافقهت للسالم، نوبل جائزة على والحائز األمريكية المتحدة للواليات السابق الرئيس ،كارتر جيمي السيد  الوفد رأسيوس

 .الحكماءمؤسسة  رئيس ةونائب ةالسابق لنرويجا وزراء ةرئيس
 

 

 :هي رئيسية أهداف ثالثة الزيارةهذه ول
 

في  الشعبين لكال للحياة الطريق الوحيد العادل والقابل فقط هو الفلسطيني/ اإلسرائيلي للصراع الدولتين حل بأن الحكماء قناعة تأكيد إعادة •
 الفترة القادمة؛

 ؛واجتماعيا واقتصاديا سياسيا الفلسطينية الوحدة وإعادة للمصالحة والحاجة غزة في اإلنسانية األزمة على الضوء تسليط •

 .والفلسطينيين إلسرائيليينكل من ال واألمن لسالمل مستمرالوالثابت  الحكماء دعمعلى   تأكيدوال •

 
 .نالنازحي غزة سكان من وغيرهم الفلسطينيين الالجئين وكذلك السياسيين القادةب يلتقوا أن ويأملون ،غزة لزيارة حكماءيخطط ال

 
 المدني المجتمع منظماتمجموعة من  عن فضال رفيعة، إسرائيلية وشخصيات عباس محمود الفلسطيني الرئيس لقاء أيضا حكماءكما يأمل ال

 .وفلسطين إسرائيل من كل في الحكومية غير منظماتوال

 
 التزامهم يعكس مما ،2007 عام مانديال نيلسونعلى يد  مجموعةهذه ال تأسست أن منذ المنطقة الى الحكماءالتي يقوم بها  الرابعة الزيارة هي وهذه

 .والمصالحة السالم ألهداف والعميق المشترك

 
 

 اإلعالم وسائل استفسارات
 

 الحكماءمؤسسة  الدولي، اإلعالم قسم رئيس ،فرينش وليام

  903 693 7795 44+: في المملكة المتحدة المحمولالهاتف  william.french@theElders.org - UK: اإللكتروني البريد

 
 مشعل أحمد

 7960 799 54 972 +: المحمولالهاتف  - mashal5@yahoo.com: اإللكتروني البريد

 
 

 الحكماء حول
 
 .العالم أنحاء جميع في اإلنسان وحقوق والعدالة السالم أجل من والتأثير الجماعية خبراتهم يستخدمون ونمستقل قادةهم  حكماءال
 
 هنريك فرناندو، (الرئيس نائب) برونتالند هارلم غرو ،اإلبراهيمي األخضر ،بهات إيال ،(رئيسا) عنان كوفي ،اهتيساري مارتي هم حكماءوال

 .زيديلو وارنستو روبنسون ماري ،ماشيل غراسا ،جيالني هينا ،كارتر جيمي ،كاردوسو
 

 .ينالفخريأحد الحكماء هو توتو ديزموند

http://theelders.org/
http://theelders.org/jimmy-carter
http://theelders.org/gro-harlem-brundtland


 
 إلى الذهاب يرجى عملهم حول المعلومات من ومزيد هاتوالفيديو والصور والتغريدات للحكماء الذاتية ةلسيرلإلطالع على ا

www.theElders.org. 

 
 لحكماءل الصحفية البياناتعلى  للحصول اشترك

 
 .ويوتيوب فليكر ،فيسبوك ،تويتر على الحكماء تابع

 
 :وفلسطين إسرائيل حول الحكماء عمل عن المزيد معرفةل

http://theelders.org/israel-palestine 
 

http://www.theelders.org/
http://www.theelders.org/
http://theelders.org/israel-palestine

