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 جديدةال التنظيمية وائحاللرحب بمركز كارتر ي
 بشأن األنشطة اإلنسانية 

 
 
اإلغاثة اإلنسانية في  تسهيل عملياتاألخيرة الصادرة عن الحكومة السودانية بهدف  التنظيمية باللوائح مركز كارتررّحب  -لنتاطأ

والجهات المعنية االخرى بشأن تحديد موعد البدء إلى إجراء المزيد من المناقشات مع الحكومة  المركز تطلعي، ودجميع أنحاء البال
  .التوجيهات الجديدة في تنفيذ

 
تركيز الصحة العامة في السودان، مع النهوض بوعلى دفع عملية السالم منظمة محايدة غير حكومية،  وكارتر، وهويعمل مركز 

مع  خلت عمل المركز لعقودفقد . باإلضافة إلى ذلك، النهري ىعمداء الو التراخوما مرض الصحية الحالية على مكافحة تهنشطأ
تسهيل الوصول إلى ومن خالل للقضاء على مرض دودة غينيا.  ةالسودانيحية والسلطات الص منظمة الصحة العالمية واليونيسيف

منظمة وبدعم من ، ’التنيناتداء للتصديق على إستئصال للجنة الدولية ’ الجديدة التنظيمية اللوائح ستوفر جميع أنحاء السودان،
يعتبر  من مرض دودة غينيا السودان رسميا  و للشهادة بأن خل  2017إمكانية أن تتاح الفرصة لها في العام  الصحة العالمية،
 .ل اللوائح الجديدةمفعوحالما يسري  إلى تعزيز جميع أنشطته ويتطلّع المركز إنجازا تاريخيا.

 
التفاوض من أجل بالرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر شخصيا  قام حيثمركز كارتر في السودان منذ الثمانينات، وقد عمل 

 وقف إطالق النارل’التفاوض  الرئيسية ألنشطة مركز كارتر (. وتشمل المعالم2005-1983األهلية السودانية )السالم في الحرب 

دخول لالنسبي  من السالم الذي أعطى العاملين في مجال الصحة الدولية قرابة ستة أشهر 1995في العام ‘ في حرب دودة غينيا

 فيها التي تعهدتوبين السودان وأوغندا  1999للعام  نيروبي يةاتفاقكذلك لقتال الدائر، وا بسببالوصول إليها سابقا  يتعذر كان المناطق التي
االنتخابات في السودان في بمراقبة  مركز كارتر أيضا أي من هاتين الحكومتين. وقد قام ضد العاملين بوقف دعم المتمردينتا البلدين حكوم

 .2011عام الستفتاء بشأن استقالل جنوب السودان في واإل 2010عام ال
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 مركز كارتر
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  .صنع السالم. مكافحة المرض. بناء األمل"
بلدا  من خالل حل النزاعات وتعزيز الديمقراطية  80كونه منظمة غير حكومية وغير ربحية، فقد ساهم مركز كارتر في تحسين حياة الناس في أكثر من 

بواسطة الرئيس  1982والفرص االقتصادية والوقاية من األمراض وتحسين الرعاية الصحية العقلية. تأسس مركز كارتر في العام وحقوق اإلنسان 
  .نحاء العالماألمريكي األسبق جيمي كارتر والسيدة األولى السابقة روزالين كارتر بالشراكة مع جامعة ايموري، من أجل تعزيزالسالم والصحة في جميع أ
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