
 

 

 

 

 "ا�حكماء" يجرون محادثات مع قادة اململكة العر�ية السعودية عن األمن اإلقلي�ي

 2018ف��اير  28الر�اض، 

ودية ع�� التعهد ببذل رحب "ا�حكماء" باإلصالحات االجتماعية واالقتصادية املث��ة لإل�جاب ال�ي تقوم ��ا اململكة العر�ية السعودية، وحثوا السع

ي �شمل اليمن.  �حل األزمات املتعلقة باألمن اإلقلي�ي وال� ،إلجراء حوار هادف مع ج��ا��ا، وع�� وجھ التحديد مع إيران سھنف جهد ع�� املستوى   

 

إر�ستو و ،براهي�يواألخضر اإل ، ومار�ي أهتيساري ، كو�� أنانا�حكماء، أجرى  منظمةبصف��م أعضاء ��  للمملكة وخالل ز�ار��م الرسمية األو�� 

لسياسية وكذلك وال�ي ركزت ع�� القضايا ا�جغرافية وا امللك سلمان بن عبد العز�زادثات �� الر�اض مع خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن مح ز�ديلو

".2030�� الشرق األوسط باإلضافة إ�� خطة اإلصالحات الداخلية املرتبطة "برؤ�ة  يةاألمن  

 

:، رئيس منظمة "ا�حكماء" واألم�ن العام الكو�� أنانوقد صرح 
ً
سابق لألمم املتحدة، قائال  

 

 حل لةلمحاو نفسھ المستوى على طموح توفر إلى حاجة وھناك. اإلصالحات ھذه تستھدفھا التي والطموحات بالرؤیة نشید إننا"

 الحوار طرف أن أرى. قطر وكذلك وفلسطین سوریا إلى الیمن من عامة، بصفة األوسط الشرق منطقة تھدد التي والتوترات النزاعات

 صالح تحقیق أجل من معًا والعمل حوار في والدخول جانبًا، والخالفات الشكوك طرح على الدولتین وأحث إیران، ھو اآلخر لفاعلا
".شعبیھما  

 

 تخفيفرّح و 
ً
القيود ع�� حقوق  ب ا�حكماء �سرعة التغي��ات االجتماعية ال�ي حدثت �� اململكة العر�ية السعودية �� األشهر األخ��ة، و�خاصة

ودية بالسالم واألمن مع أن اإلصالحات ستثبت نجاحها فقط �� حالة تمتع اململكة العر�ية السع أشاروا إ��رأة ودورها �� ا�جتمع. ولك��م مع ذلك امل

 جميع ج��ا��ا.

 

، عضو مجموعة ا�حكماء، ووز�ر ا�خارجية ا�جزائري السابق والدبلوما��ي باألمم املتحدة:األخضر اإلبراهي�يوأضاف   

 

 جدید نھج تباعا لمواصلة المنطقة دول لجمیع فرصة توفّر التغییر من الموجة وھذه. لإلعجاب مثیرة بسرعة مجتمعھا تحّول السعودیة"

 األوسط شرقال في األساسیون المصلحة أصحاب یتحّمل كي الوقت حان لوقد.اإلقلیمي التوتر لحل والتوصل بعًضا، بعضھا تجاه

".المنطقة يف النزاعات حل عن المسؤولیة  

 

 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  بادروا إ�� االش��اك

 
 

 حول مجموعة "ذي إيلدرز"

ر  تضّم 
ّ

 من القادة املستقل�ن الذين ��خ
ً
 حول حقوق اإل�سان 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: 

 
 

 املز�دملعرفة 

 

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

 .www.theElders.orgفضل بز�ارة املوقع اإللك��و�ي: بھ ا�جموعة، ير�� الت

 

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