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مركز كارتر يتهيأ لإلجتماع مع الجهات المعنية الرئيسية لبحث عملية السالم فى السودان
الخرطوم ،السودان  -مركز كارتر ،المنظمة المحايدة غير الحكومية والتي أسسها ويرأسها الرئيس األمريكي األسبق جيمي
كارتر ،ستقوم في بعقد ثالثة اجتماعات مقررة بين مجموعة من الخبراء الدوليين والجهات المعنية الرئيسية السودانية لبحث
احتماالت السالم في السودان.
هذه االجتماعات ليست جزءا من الوساطة الرسمية التي يجريها االتحاد األفريقي ،ولكنها تجمعات إضافية إستطالعية تهدف
إلى البدء في تحديد نقاط أرضية مشتركة بين جميع األطراف السودانية الرئيسية.
وسيجتمع فريق عمل مركز كارتر أوالً مع مسؤولين حكوميين يمثلون مكتب الرئيس ،الجمعية الوطنية ،وزارة الخارجية،
القوات المسلحة السودانية ،هيئة الحوار الوطني وآخرون .
ويجتمع الفريق في وقت الحق خالل االسبوع مع ممثلي المجموعات السودانية الداعية الى رعاية مصالح المرأة والشباب
والمجتمعات التقليدية والفقراء .وقد دعا المركز أيضا أركان المعارضة المسلحة والسياسية الفاعلة الى إجتماع مماثل.
والمركزعلى إستعداد لالجتماع مع كافة الجهات المعنية السودانية.
"مركز كارتر له تاريخ طويل في السودان ويستثمر نجاحه فيها" كما قال جوردان ريان ،نائب رئيس برامج السالم في المركز
ومشارك في االجتماعات" .أننا نريد أن نفعل كل ما في وسعنا للمساعدة في تحقيق السالم لشعبها ،ونعتقد أن تسهيل عقد
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اجتماعات من هذا القبيل هو وسيلة متواضعة يمكننا أن نسهم من خاللها في عملية السالم .أن االجتماعات المزمع عقدها هذا
األسبوع هي اجتماعات إستطالعية ،ولكننا نأمل ان تكون بداية لسلسلة اجتماعات الحقة”.
إن جميع الخبراء الدوليين الذين اختارهم مركز كارتر هم ممن قد تعاملوا مع النزاعات في أوطانهم ولديهم خططا ً لمشاركة
السودانيين لبعض تجاربهم في العمل على حل العديد من المسائل الخالفية .
والخبراء هم:






رولف بيتروس ماير من جنوب أفريقيا ،وزير دفاع سابق وكبير المفاوضين عن حكومة جنوب أفريقيا مع المؤتمر الوطني
األفريقي.
ً
مونيكا َم ْكويليامس من إيرلندا ،مؤسسة حزب اإلئتالف النسائي السياسي في أيرلندا الشمالية ،والحقا مندوبة مفاوضات السالم
المتعددة األطراف في أيرلندا.
أمين غالي من تونس ،أصبح بعد الثورة التونسية عضواً فاعالً في اللجنة الوطنية للتحقيق في الفساد واللجنة الوطنية لمناقشة
العدالة اإلنتقالية.
كريم ثابت من اليمن ،المدير السابق لمشروع التماسك االجتماعي اليمني والتنمية المتكاملة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
ميريام كورونيل فيرير من الفلبين ،الرئيس السابق لفريق السالم في حكومة الفلبين اثناء المفاوضات مع جبهة تحرير مورو
اإلسالمية.

مركز كارتر في السودان
مركز كارتر ،منظمة حيادية غير حكومية وغير حزبية ،عمل في السودان منذ أواخر الثمانينات إثناء قيام رئيس الواليات المتحدة األسبق
جيمي كارتر بالتفاوض مباشرة بين االطراف ودعم اتفاق السالم الشامل.
وتشمل المعالم الرئيسية لنشاط مركز كارتر التفاوض لوقف إطالق النار في حرب دودة غينيا لعام  1995الذي أعطى العاملين في مجال
الصحة الدولية قرابة ستة أشهر من السالم النسبي لدخول المناطق التي كان يتعذر الوصول إليها سابقا بسبب القتال الدائر ،وكذلك اتفاقية
نيروبي لعام  1999بين السودان وأوغندا والتي تعهدت فيها حكومتا البلدين بوقف دعم المتمردين العاملين ضد أي من هاتين الحكومتين.
وقد قام مركز كارتر أيضا بمراقبة االنتخابات في السودان في العام  2010واإلستفتاء بشأن استقالل جنوب السودان في العام .2011
وباإلضافة إلى ذلك ،فقد ساهم المركز في القضاء على مرض دودة غينيا في البالد ويعمل للقضاء على داء العمى النهري ومكافحة
مرض التراخوما.

مركز كارتر
"صنع السالم .مكافحة المرض .بناء األمل" .
كونه منظمة غير حكومية وغير ربحية  ،فقد ساهم مركز كارتر في تحسين حياة الناس في أكثر من  80بلداً من خالل حل النزاعات
وتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية والوقاية من األمراض وتحسين الرعاية الصحية العقلية .تأسس مركز كارتر
في العام  1982من قبل الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر والسيدة األولى السابقة روزالين كارتر بالشراكة مع جامعة ايموري،
للنهوض بالسالم والصحة في جميع أنحاء العالم.
زوروا موقعنا على اإلنترنت  \ http://www.cartercenter.org CarterCenter.orgإتبعونا على تويتر @CarterCenter
 \ http:www.twitter.com/cartercenterاضغطوا على زر اإلعجاب على فيسبوك Facebook.com/CarterCenter
شاهدونا على يوتيوب  \ http:www.youtube.com/cartercenter \ YouTube.com/CarterCenterاضيفونا الى
دائرتكم الخاصة على جوجلhttp: google.com/+cartercenter +
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