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 السودان يف السالمإحالل المساعدة في  يعمل علىمركز كارتر 

في إجتماعات  عدة بعقد يس األمريكي األسبق جيمي كارتر،الرئالتي يرأسها  محايدةال حكوميةالغير  منظمةال مركز كارتر،قام  – أطلنتا
 الحكومة السودانية والمجتمع المدني والمعارضة.عضاء أبرز أمع وقت سابق من هذا الشهر 

 
والجدير بالذكر أن  السالم. عن همحثبعملية في  مشتركة أرضيةفرصة لمساعدة جميع األطراف في تحديد الاالجتماعات  تلكأتاحت وقد 

   تفاق بين جميع األطراف. ت لإلمجاالإيجاد في  المساعدةيحاول بل  في موضوع النزاعأي موقف بشأن قضايا محددة   يتخذالمركز ال 
 
 وأضاف "رف،ن وبالتالي ال ننحاز الى أي طو" نحن محايد قائالا  كارتر مركز السالم في ، نائب رئيس برامجصرح جوردان ريان قدو
بحث عن السالم العملية  خالل في اآلراء لبحث عن نقاط توافقفي ا كوسيلة لمساعدة جميع األطراف هذه اإلجتماعات نّظمنالقد "

 "ثناء الجلسات.برزت أالنقاط الرئيسية التي  على المشاركين نطلعلقد استمعنا وتعلمنا الكثير خالل اإلجتماعات، وسوف  ستدام.الم
 

الوفد  طلب وقد ديسمبر.شهر بوفد من حكومة السودان فى اوائل  على حدة االسبق جيمى كارتر يكيمرالرئيس األإلتقى وكان قد 
بما  ،السودانيةحول كيفية دفع عملية السالم فى السودان وتحسين العالقات االمريكية  هفكارا على أن يطلعه الرئيس كارترمن  السودانى

 من خاللالرئيس كارتر عن اعتقاده بان انهاء الصراعات الجارية فى البالد وقد عبّر دولية. العقوبات ال موضوع فى ذلك معالجة
 .عالقات افضل مع المجتمع الدولىوإقامة نها ان تسهم فى تحقيق سالم دائم فى السودان أسالم جوهرية من شمفاوضات 

### 
 مركز كارتر

 " .السالم. مكافحة المرض. بناء األمل صنع"
 

الديمقراطية وحقوق النزاعات وتعزيز حل   من خاللبلداا  80تحسين حياة الناس في أكثر من  في مركز كارتر فقد ساهم ،وغير ربحية غير حكومية منظمةكونه 
الرئيس األمريكي األسبق جيمي على يد  1982عام الالوقاية من األمراض وتحسين الرعاية الصحية العقلية. تأسس مركز كارتر في والفرص االقتصادية و اإلنسان

  .السالم والصحة في جميع أنحاء العالممن أجل تعزيزموري، ايكارتر والسيدة األولى السابقة روزالين كارتر بالشراكة مع جامعة 
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