
 

 

 

سرائيل "الحكماء" إلى الضفة الغربية ومصر مجموعة تقوم بهاحول الزيارة التي  بيان صحفي  وا 

  /تشرين أولأكتوبر 22يعقد المؤتمر الصحفي في القدس يوم االثنين الموافق 
 /تشرين أولأكتوبر 22يعقد المؤتمر الصحفي في القاهرة يوم الثالثاء الموافق 

 
 2172 /تشرين أولأكتوبر 71

 

 بيان صحفي

األسبوع زيارة يقومون بها خالل منطقة الشرق األوسط في إلى "( The Eldersالحكماء )" مجموعةعدد من أعضاء  يصل
ليمكث هناك ما إلى مصر سينتقل ، ومنهما /تشرين أولأكتوبر 22-27 يوميإسرائيل والضفة الغربية  وسيزور الوفد القادم.
 ./تشرين أولأكتوبر 22-22بين 

، وجيمي كارتر، السابقة لنرويجاوزراء ة ، رئيسبرونتالندجرو هارلم إسرائيل والضفة الغربية كل من  الوفد الذي سيزور ويضم
، الرئيس األسبق لفنلندا، إلى أهتيساري مارتيالرئيسة السابقة إليرلندا. وينضم  وماري روبنسون،الرئيس األمريكي األسبق، 

 الوفد لدى زيارته القاهرة.

حول مستقبل حل إقامة الدولتين المعرض ى التعبير عن قلقه وفد "الحكماء" في زيارته إلى إسرائيل والضفة الغربية إلويسعى 
"الحكماء" قد زار إسرائيل والضفة الغربية في  مجموعةكان وفد من و إلى الخطر، وال سيما في ظل التوسع االستيطاني. 

 الوفد بزيارة غزة أيضًا. خاللها قام 2171من عام  /تشرين أولأكتوبر ، وتلتها زيارة أخرى في2112من عام  /آبأغسطس

الشامل في البالد وسيعقد الوفد اجتماعات مع على االنتقال السياسي الديمقراطي وفي مصر، يسعى الوفد إلى التشجيع 
 المجموعة إلى مصر.  ولين والشباب والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم. وتعد هذه الزيارة أول زيارة تقوم بهاؤ المس

صدار عدد من البيانات الصحفية خالل زيارة الوفد.وسيتم توفير   مزيد من المعلومات وا 



 الفرص اإلعالمية

 أكتوبر 22االثنين، الموافق 

 مؤتمر صحفي )لم يتم تأكيد وقت ومكان انعقاد المؤتمر( 70:11

 ، القدساالميريكان كولونيفندق 

 أكتوبر 22الثالثاء، الموافق 

 مؤتمر صحفي )لم يتم تأكيد وقت ومكان انعقاد المؤتمر( 70:11

 فندق فورسيزونز الجيزة، القاهرة

 االستفسارات اإلعالمية:

 media@theElders.org: لالستفسار ومعرفة آخر األنباء، يرجي التواصل عبر البريد اإللكتروني

 

 "The Eldersالحكماء " مجموعةنبذة عن 

خبرات وتأثير أعضائها ب. وتعمل الحكماء، 2111هي مجموعة مستقلة من القادة العالميين البارزين أسسها نيلسون مانديال عام 
 ألسباب الرئيسة لمعاناة البشر.ا والتغلب علىالجماعي، على دعم السالم 

الحكماء من مارتي أهتيساري، كوفي عنان، إال بهات، األخضر اإلبراهيمي، جرو برونتالند، فرناندو هنريك  مجموعةوتتألف 
كاردوسو، جيمي كارتر، وجراسا مايكل، ماري روبنسون وديسموند توتو )الرئيس(،  ويعتبر نيلسون مانديال وأونج سان سو كي 

 الحكماء. بمجموعةعضوين شرفيين 

 الرجاء زيارة: الطالع على المزيدل

 الحكماء:  لمجموعةالموقع اإللكترونيwww.theElders.org 

mailto:media@theElders.org
http://www.theelders.org/


  :صفحة الحكماء على الفيسبوكwww.facebook.com/theElders 
 : :صفحة الحكماء  على تويترwww.twitter.com/theElders 
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 ن إلى المنطقةالقادمو" الحكماء" وفدأعضاء 

 

 (ينضم إلى الوفد في القاهرة) مارتي أهتيساري

األسبق لجمهورية فنلندا. وهو رجل سياسي بارز كما أنه دبلوماسي مارتي أهتيساري هو الرئيس 
ووسيط يحظى باالحترام العالمي. لعب أهتيساري دورًا رئيسيًا في إنهاء الصراعات في أتشيه وكوسوفو 
يرلندا الشمالية. وبوصفه أحد كبار الدبلوماسيين، فقد عمل أهتيساري على مساعدة ناميبيا على  وا 

وحصل على جائزة "المواطن الشرفي". وتقديرًا لجهوده الهامة في عدة قارات وعلى  تحقيق االستقالل
مدى ما يزيد عن ثالثة عقود، في السعي لحل الصراعات الدولية، حصل أهتيساري على جائزة نوبل 

 (.CMI. وهو رئيس مبادرة إدارة األزمات )2112للسالم في ديسمبر 

 

 

 غرو هارلم برونتالند

هي أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في النرويج، حيث و رلم بورنتالند، طبيبة، كانت غرو ها
عملت على مدى عشر سنوات كرئيسة للحكومة. ترأست بونتالند اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية 

د والتي عبرت عن مبدأ التنمية المستدامة ألول مرة على الصعي -المعروفة باسم لجنة برونتالند–
، وتم 2112وحتى  7222العالمي. كانت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية في الفترة ما بين 

 لألمين التابع العالمية باالستدامة المعني المستوى الرفيع عضوًا في الفريق 2177تعيينها في عام 
 المتحدة. لألمم العام

 

 

 جيمي كارتر

وحتى  7211األمريكية )في الفترة ما بين  المتحدة للواليات والثالثون التاسع الرئيس جيمي كارتر هو
سرائيل، 7227 (. من بين إنجازاته التي حققها التوسط في اتفاقات كامب ديفيد للسالم بين مصر وا 

قامة عالقات دبلوماسية أمريكية مع جمهورية الصين الشعبية. وفي عام  ، أسس مركز كارتر 7222وا 
مكافأة  2112ي جميع أنحاء العالم. ُمنح جائزة نوبل للسالم في عام الذي يعمل على دعم السالم ف

"لجهده الدؤوب في إيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية، وتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان وتعزيز 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية".



 

 ماري روبنسون

العليا  مفوضيةلل سابقاً  السامية مفوضةوهي اللى التي تشغل منصب رئيسة إيرلندا مرأة األو هي ال
المتحدة. وبوصفها أكاديمية ومشرعة ومحامية، فقد سعت  األمم لمنظمة التابعة اإلنسان حقوقل

تحقيق العدالة، لروبنسون الستخدام القانون كوسيلة في تحقيق التغيير االجتماعي. وكداعية ال تكل 
 Realizing Rights: Theولمة األخالقية )كانت روبنسون رئيسة إحقاق الحقوق: مبادرة الع

Ethical Globalization Initiative وهي اآلن تقود 2171وحتى  2112( في الفترة ما بين ،
الجهود لضمان عدم معاناة السكان األكثر ضعفًا في العالم من آثار تغير المناخ. وهي رئيسة مؤسسة 

 العدالة المناخية. –ماري روبنسون 

 

 


