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في  ممييم مراحيل   (MFPD)للسالم والتنمية منذ أن بدأت آلية االستعراض الشامل حرصت مؤسسة معارج 

وقيد حرصييت  ليا متابعتعيا مييم المعيات المعنييية في  لنوييذ للييال التدصييات  ولالحيي   بالسيداان االسيتعراض

سعت إلا ربط التدصيات مم الخطة االستراليمية الدطنية لحقدق اإلنسان للدولة  منظمتنا أن حكدمة السداان 

يية لتكيدن قياار  ف  نشر المعرفة بحقدق اإلنسان وسيياا  القياندن ولنوييذ المدا ييد الدوليية واإلقليم مما يسا د 

 .الحقدق وحمايتعا  لا لعزيز

التي  لتيابم اسيتمابة حكدمية السيداان للكنيير ميي التدصييات   (MFPD)لسيالم والتنمييةل  Maarijان مؤسسة

 ييذلال  فإنعييا ومتغيرالعييا ومتابعيية لطييدر حاليية حقييدق اإلنسييان فيي  السييداان بشييكل يدا يي  لطييدرات ا حييدا  

 :لحماية ولعزيز حقدق اإلنسان العامةخطة اللدامه بعض التحديات الحقيقية الت  ت رصد

القيدا النالمة  ي الحظر ا مريك  الذي أضعف البنا التحتية للدولة ولسب  ف  هشاشة النظام الصيح  : أوالا 

وفي  هيذا الصيدا نتمنيا أن يقيدم  .والتعليم  والضعف االقتصااي الذي لبعيه ضيعف في  أاال الخيدمات العامية

دابير القسيرية االنوراايية افعية في  هيذا المليف  ن  يل مسيتديات العميل في  ا مي  المتحيد  المقرر الخاص بالت

 .مممعة  لا أن العقدبات لعا أ ر سال   لا حقدق اإلنسان

فضل االليات الت  أنتمتعا المنظدمية ا مميية ليد   مم قنا تنا التامة أن آلية االستعراض ه  واحد  مي أ:  انيا  

اإلنسييان إال أننييا نالحي  أن لعييدا أصييحا  الداليييات المكلويييي لي  يسييعمدا فيي  الييد   المطلييد  ولطيدير حقييدق 

لترقية هذه الحقدق ولحاش  االنتعا ات إذ ل  يقدم المقرر الخاص بالسداان للشع  السداان أية مساهمات فنية 

 .وبالتال  أفرغ الدالية مي مضمدنعا

 :ال  ما لناشد منظمتنا الحكدمة السداانية بالت

الذيي يعملدن ف  هذا الممال  ورفم الد   لمميمالمرونة الستيعا   ل التطدرات ف  ممال حقدق اإلنسان - 

 . لا المستدييي الرسم  والشعب 

التأ ييد  ليا اور منظميات الممتميم الميدن  ليدفم حقيدق اإلنسيان إليا ا ميام ميي  يالل الرقابية واإلصيال  - 

معز  الدولة ا  اايمية والبحنية مي أميل لحقييد قيمية أساسيية ميدا متسيقة التشريع  واور الد   والمشدر   

 .حدل  ل ذي حد أي اإلنسان


