
 

 

 

 

 2018ف��اير  28-25�� الف��ة ما ب�ن اململكة العر�ية السعودية  تزور : "ذي إيلدرز" �عميم �حفي

 2018ف��اير  23لندن، 

، �حضور اجتماعات مع كبار املسؤول�ن ف��ا 2018ف��اير  28-25الف��ة ما ب�ن ز�ارة �� اململكةالعر�ية السعودية �� تتوجھ مجموعة "ذي إيلدرز" إ�� 

 منطقة الشرق األوسط.سائر والقضايا األمنية �� ا�حالية اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية  لبحثوذلك 

 مار�يالرئيس الفنلندي السابق، �ل من رافقھ ، ينانكو�� أالسابق لألمم املتحدة ورئيس مجموعة "ذي إيلدرز"،  العام وسي��أس الوفد األم�ن

، هينا جيال�ي، واملناصرة �حقوق اإل�سان، األخضر اإلبراهي�يابق والدبلوما��ي �� األمم املتحدة، ، ووز�ر ا�خارجية ا�جزائري السري آأهتيس

 .ز�ديلو إر�ستو والرئيس املكسي�ي السابق، 

وإعادة إرساء  ، وحّل الن�اعات،لن�ع فتيل التوتر األمثالن نأن ا�حوار والدبلوماسية �� السبيال ب إيما��اما تزال باقية ع�� " مجموعة "ذي إيلدرز إن 

 السالم �� منطقة الشرق األوسط.

 ال��اية

 
 

 لالستفسارات اإلعالمية، ير�� التواصل مع:

 

 و�ليام فر�نش، رئيس قسم االتصاالت، ذي إيلدرز 

 693903 7795 44+ هاتف رقم:

 media@theElders.orgبر�د إلك��و�ي: 

 

 بـ "ذي إيلدرز". األخبار ال�حفية ا�خاصةلتلقي  الش��اكبادروا إ�� ا

 
 

 حول مجموعة "ذي إيلدرز"

ر  تضّم 
ّ

 من القادة املستقل�ن الذين ��خ
ً
 حول اإل�سان حقوق السالم والعدالة و  ترسيخون خ��ا��م ا�جماعية ونفوذهم من أجل "ذي إيلدرز" عددا

 .2007ع�� يد الرئيس نيلسون مانديال عام ا�جموعة العالم. وقد تأسست 

 

(نائب  غرو هارلم برونتالند، و األخضر اإلبراهي�ي، و �ان �ي مون )، و ا�جموعة رئيس( �و�� أنان، و ري آأهتيس مار�يوتتألف "ذي إيلدرز" من �ل من 

 .إرنيستو ز�ديلو، و ماري رو�نسون ، و ا ميشيلغراس، و ر��اردو الغوسو ، هينا جيال�يالرئيس)، و 

 

 .ديزموند توتو، و جي�ي �ارترو  ،أنر�ك �اردوسو ف��ناندو، و إيال ��تأما األعضاء الفخر�ون �� "ذي إيلدرز" فهم: 

mailto:media@theElders.org
http://theelders.org/contact/media-request
http://theelders.org/martti-ahtisaari
http://www.theelders.org/kofi-annan
http://theelders.org/ban-ki-moon
http://theelders.org/lakhdar-brahimi
http://theelders.org/gro-harlem-brundtland
http://theelders.org/hina-jilani
http://theelders.org/ricardo-lagos
http://theelders.org/graca-machel
http://theelders.org/mary-robinson
http://theelders.org/ernesto-zedillo
http://theelders.org/ela-bhatt
http://theelders.org/fernando-h-cardoso
http://theelders.org/jimmy-carter
http://theelders.org/desmond-tutu


 
 

 املز�دملعرفة 

 

لذي تقوم والفيديوهات، ومعرفة املز�د من املعلومات عن العمل ا ،ذاتية ألعضاء مجموعة "ذي إيلدرز"، واملدّونات، والصور لس�� الالطالع ع�� ال

 .www.theElders.orgبھ ا�جموعة، ير�� التفضل بز�ارة املوقع اإللك��و�ي: 

 

 . �وتيوب، و فليكر، و إ�ستغرام، و فيسبوك، و تو���، و لينكدإنتا�عوا "ذي إيلدرز" ع�� 

 

http://www.theelders.org/
https://www.linkedin.com/company/the-elders-foundation
https://twitter.com/theelders
https://www.facebook.com/theElders
https://www.instagram.com/theelders_org/
https://www.flickr.com/photos/theelders/
https://www.youtube.com/user/theeldersorg

