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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الوثيقة الوطنية

 توطئة:
ملسلحة وقوى اجملتمع بكافة مكوناته هل السودان املمثل يف التنظيمات السياسية واحلركات احنن أ

رثه احلضاري املتفرد إمنا مبا يتميز به هذا الوطن وبدراكًا إ ،ئحه والشخصيات الوطنية والقوميةوشرا

للقيم النابعة من تنوعه  اوتأكيد ،من وجدان شعبه ستلهامًاوإ ،فريقيةاإل سرتاتيجي بالقارةعه األوموق

سيس دولة قوية مال وتطلعات شعبه املنعقدة لتأوتعبريًا عن آ ،منعةوتعدده واليت تعترب مصدر قوة و

 بنائه وبناته حبياة كرمية.وعظيمة ينعم فيها أ

السمو والرفعة لوطنه رغم كل ما  نطالقًا من خصوصية هذا الشعب اليت تتوحد مشاعره الوطنية حنووإ

 .كتنف مسريته منذ استقاللهأ

ته ومستقبله متحديًا كل الصعاب وإعرتافًا يف حتقيق غايا ةبرادته دومًا وستظل غالإؤمن بأن ذ نوإ 

بنائه مسلحًا ومدنيًا وجتاوزًا لذلك املاضي وصراع بني أ ختالفتباين وإمبا شهدته بالدنا من عتبارًا وإ

 .وجراحاته

كرمية نبعت فكرة احلوار الوطين عرب مبادرة  لذا ،ال عرب احلوارالحتل إ ميانًا منا أن قضايا السودانوإ   

احلوار السياسي )احلزبي( كحزمة متآذرة من ، حسن أمحد البشريمن رئيس اجلمهورية املشري عمر 

نية اهلادفة منه باملسئولية الوط ستشعارًاإعن برنامج إصالح أجهزة الدولة، واحلوار اجملتمعي، فضاًل 

رتكة لبناء السودان ووحدة هدافها املشمة حنو حتقيق أرادة األيقًا وجتسيدًا ألمل وطين لتوحيد إوحتق

 شعبه ومحاية ترابه الوطين .

ه ضرورات وطنية وحتديات بالغة مر حتمي فرضتمبادرة احلوار الوطين واجملتمعي أن ننا ندرك أوإ

دور نتاج عادة إعربها إل ونسعى ،يان ووحدة تراب الوطن وشعبههمية ملواجهة املخاطر اليت تهدد كاأل

ضع وتها وقيمها، واستلهاما لروح معانيها وغاية ليتم علي خلفيتها، وإنسانيسوداني مشرف جتاه اإل

 رادة بالتنفيذ اجلاد املسئول. ياسات الوطنية، لتتبلور خلفها اإلسرتاتيجيات واخلطط والساإل

مع لتحقيق احللم الوطين الذي جياهلادفة لتلك املبادرة ستجابتهم وإافع وقبول مجيع القوى ذ نشري لتدوإ

حدة شعبه وحرمة دماء لو ًاعن محاية املصاحل العليا للدولة والوطن وتأكيد راده الوطنية املعربةويوحد اإل

 بنائه وبناته.أ

سهم  شاركني يف احلوار الذي أوعزمية امل تصميموراده السياسية للدولة بتوافر اإل ونشيد ذ نشهدوحنن إ

السودان يعزز  بناءأجتماعي بني لعقد إ انبوثيقة وطنية تؤسسو مبخرجاٍت ا اجلهدتتويج هذر لنا ويس

 .لقانون والعدالة واملساواة ويرسخ من خالهلا مبادئ احلرية والشورى والدميقراطية وسيادة حكم ا
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  رستها الشرائعسان السوداني اليت أنحقوق وكرامة اإلحرتام وتعزيز ومحاية على إذ نؤكد إاننا و

 عرافه وتقاليده املرعية احلسنة. مه الروحية وأوقيالسماوية واملعاهدات واملواثيق الدولية 

لي ممثلي باإلضافة إمسلحة وثالثون حركة  وستةحزبًا  تسعة ومثانونت ّمَض، اليت ذ تقاطرت مجوعناوإ

ذهل ومشهود بقاعة الصداقة باخلرطوم أ وطين جامع يف لقاٍء اجملتمع املدني والشخصيات القومية،

فوق خالفاتها وجراحها وتالقت وتصافحت وتعاهدت لطي صفحة اجلميع تسامت فيه كافة القيادات 

ال  مبدًأيالء قيم احلوار ضي والتوافق وإاملاضي عرب حوار يسع ويعم اجلميع ال يستثين احدًا عرب الرتا

 قرارًا بالتعدد والتنوع لبناء دولة الوطن اليت تسع اجلميع . خر وإعرتافًا باألإ ،حنيد عنه

حملاور رط اجلميع يف التداول حول اخنإ برية واملخاطر اليت حتدق بالوطن،يات الكستدراكًا منا للتحدوإ

 ،قتصادواإل ،ساسيةواحلريات واحلقوق األ ،السالم والوحدةاهلوية، و ساسية لقضايا الوطن يفاأل

صونها لتأمينًا ملسرية البالد و خمرجات احلوار،و ، وقضايا احلكموعالقاتنا اخلارجية وحسن اجلوار

عب حبياة كرمية متجاوزين ن ينعم الشجل أاستغالاًل ملواردها وتوظيفها من أايتها تفجريًا لطاقاتها وومح

وإقتصاديًا وجمتمعيًا كنتاج إلختالف يف منيًا، أو بعاده املختلفة سياسيًا،ستقرار بأتسمت بعدم اإلعقودًا إ

 لوطن العظيم.ن نتواضع ونتوافق عليها لبناء هذا افكار اليت ميكن أالرؤى واأل

وصريح وعميق تأكدت وجتلت فيه عظمة  فقد شهدنا وشاركنا عرب حوار بناءلتزمنا به ا إوتعبريًا عّم

 :ثقنا علي االتياوتو وكربياء هذا الشعب رغم كل التحديات والصعاب اليت واجهت مسرية احلوار

 ة:ـــــويـــــاهل
 عراق املشرتكة يف تكوينه ،ات واألثقافعدها من الكتسبت ُبوهويتنا إ ،بأننا سودانيون هويًة 

ذو  وهي بعٌد هل السودان رمسه ووصفه ومسته،ن أعطى هذا الكيان املتفرد مزاجها أمتوإ

نية مبكوناتها طر ثقافتنا السوداالثقافات أدت لتالقح بني ملوقعنا اجلغرايف حيث أ خصوصية

فشكلت ذاكرته وتراثه  ضارات املبدعةطويل تعاقبت فيه احلمنحدرين عرب تاريخ  جزائها املتنوعة،وأ

طار تصبح ذا األويف ه هله،فاضلة اليت يعمر بها وجدان أاملتعاقبة بالقيم ال السماوية ديانألته اوغّذ

ضارية والقيمية وجدانيًا وانتماًء شاماًل للوطن الذي يعكس وجيسد مكوناته احل املواطنة والًء

م عليها قاعدة املساواة يف احلقوق والوفاء بالواجبات واليت عرافه املرعية وتقووأ وتقاليده والثقافية

نتماء رتقاء مبفهوم اإل( واإلواملذهبية ثنية والقبلية واجلهوية والطائفيةضيق )اإلنتماءات األاألتتجاوز

نتماء جتماعية وحتقيق معاني اإلبعاد السياسية والثقافية واإلرحب املستصحب لكل األالوطين األ

براز الصورة املشرفة له يف ساءة اليه والعمل على إاته او اإلله وعدم املساس حبرم للوطن والوالء

 الداخل واخلارج.

 واإلعرتاف بالتعدد الثقايف واإلجتماعي ملكونات الشعب السوداني واليت تشكل مع  اإلقرار بالتنوع

 قيمه القاعدة هلويته السودانية.
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 عالء قيم املواطنة.النشئ بإهلوية وتعزيزها يف وجدان ي اغرس وبناء معان 

 ة:ـاسيــسوق األـريات واحلقــاحل
 .احلرية هبة من اهلل وهي مسئولية أخالقية ووطنية صونًا وإشاعتها حقا للجميع 

 رادة الشعب.إقرار دستور ينبع ويعرب عن إ 

 .تكون املواطنة هي األساس واملعيار لكافة احلقوق والواجبات لكل أبناء السودان 

 كراه او تضييق.اد وممارسة الشعائر الدينية دون إعتقواإل حرية الفكر 

 حرتام وتعزيز ومحاية حقوق وكرامة اإلنسان.إ 

  شكاهلا.اطنة ونبذ العصبية واجلهوية بكل أرساء قيم العدل واملوالقانون وإ هيبة دولةقيمة وتعظيم 

 ونواملؤسسية وسيادة حكم القان عمال مبادئ الشفافية واملساءلة احملاسبيةإ. 

  من خالل التعددية السياسية للحكم اساسوأ امنهجممارسة الشورى والدميقراطية. 

  يف احلياة العامة. واملشاركة والتنقل والتجمعوالتنظيم حرية التعبري 

 دة:ـــوحــــالم والـــــــالس
 نتماء للدولة.اية املصاحل العليا والوالء واإلالسيادة الوطنية ومح تأكيد 

 لتزام مببدأ احلوار لتناول كافة قضايا الوطن.واإل وصوره شكالهأ نف بكلنبذ الع 

 التصاحل الوطين تعزيز ثقافة السالم والتسامح والرتاضى والسعى للبناء الوجداني الذي يعزز. 

 جتماعي وترسيخ السلم والتعايش السلمي بني أبناء السودان.النسيج اإل بناء ومتتني 

 جتماعي.حقيق الضمان واحلماية واألمان اإلمحاية األسرة ورعاية النشئ بت 

 مشاركة املرأة يف احلياة العامة.وتعزيز  ومتكني تأمني 

  يف حتقيق األمن الشامل وحتصني اجملتمع ضد اجلرمية. الدولة قدراتتعزيز 

 طار دولة القانون.بناء الوطن يف أساواة بني أل واملرساء قيم العدإ 

 تهاودعم مبادر واالهلي تفعيل دور اجملتمع املدني. 

 اد:ـــقتصإلا
 ل جتماعية ، وتؤسس لعدالة توزيع الدخة تقوم على احلرية واملسئولية اإلقتصاديعتماد فلسفة إإ

نتاج الوطين التنافسية لإل متالك القدراتالقومي واحملافظة على البيئة وإستدامة املوارد وتهيئ إل

 سواق العاملية.األ نفتاح عليومن ثم اإل

 ترتكز على املعاني اإلنسانية  اتيجية شاملة تقوم على املعرفة،سرتقتصادية وفق رؤية إة إحتقيق تنمي

 .جتماعية والبيئية واإل
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 هداف التنمية املستدامة وجيسد قتصادية مبا حيقق أط والتنمية اإلعتماد اسرتاتيجية قومية للتخطيإ

مع مراعاة التمييز افح الفقرويك جتماعية والرفاهـ للشعبالعدالة اإل ويعززالتوازن التنموي 

 . االجيابي للمناطق اليت تأثرت باحلرب

 يقوم على الزراعة والصناعة واملعادن والسياحة  ،خمتلط قتصاديسرتاتيجي إوجه إعتماد تإ

 .ستغالل وتوفري الطاقات النظيفة واملتجددةإل واخلدمات والسعي

 من الغذائيالسعي لتحقيق اإلكتفاء الذاتي واأل. 

 قتصاد الوطين ومكافحة البطالة.رص التشغيل يف اإلتوسيع ف 

 الدوليةو قليميةإلدارة الشراكة اإلقتصادية اإل تهيئة الرتتيبات الداخلية املناسبة. 

 احلقوق املائية.و املوارد الطبيعيةو محاية البيئة 

 ة:ـــارجيــات اخلـــالقـــالع
مبا يعزز املصاحل حة الوطنية العليا املصلتضيات قالتوازن بني م ققسياسة خارجية حت يّنَبَت 

 .وتعلي مبادئه املشرتكة اليت تليب طموحات الشعب

 نييف احمليط التكامل والتعاون تأكيد وتعزيز عالقاتو اجلوار مع كافة الدول نتهاج سياسة حسنإ 

 قليمي والدولي.اإل

والسعي لتعزيز العدالة  نعليها السودا املواثيق الدولية اليت صادقحرتام املعاهدات والتأكيد على إ 

 .يف العالقات الدولية

 خرين.ني الدول وعدم التدخل يف شئون األحرتام املتبادل باإل 

جتار واإل التطرف العنيفسياسات تهدف اىل حتقيق األمن والسلم العاملي وحماربة ومكافحة  يّنَبَت 

 بالبشر.

 وار:ــــات احلــــرجـــم وخمــا احلكـــايــقض
 ر يالء دومع إ احمللي حتادي، الوالئي،م يف مستوياته الثالثة اإلللحك انظامكم الفدرالي احلختيار إ

 .كرب للحكم احملليأ

 نتخاب احلر املباشر. ختيار الرئيس فيه باإلإ ا للحكم،وجيرينظامتماد النظام الرئاسي عإ 

 طار فيه سلميًا يف أيتم تداول السلطة احلكم الراشد،وومنهج سس ومعايري يرتكز نظام احلكم على ُأ

 .منافسة حرة نزيهة

 خر للواليات.حدهما للنواب واأليكون للدولة جملسان أ 

 عتماد مبدأ الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.إ 
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رادتها وتعزيز قدراتها التفاوضية دارة الدولة وتوحيد إالشعيب إلتوفري السند همية ذ نؤكد أإوحنن 

 سرتاتيجي لتحقيق الغايات الوطنية يف مقدمتهالسيادة نظامها ولبلورة مسارها اإل والتأسيس العلمي

 وذلك من خالل: الوجداني والرضا الوطين، التشارك

 ومحايتها لتزام بها واحملافظة عليهاالوطنية واإل التوافق حول الوثيقة. 

 ةالوطني عن الرؤيا معربةسرتاتيجية قومية تنبع منها خطة للدولة تكون ملزمة للجميع بناء إ 

 وروح الوثيقة الوطنية وتوصيات احلوار الوطين واجملتمعي. يعدادها على هديتم إ ،ةالسوداني

 السياسات والتشريعات لتتناغم  مراجعة وتنسيقوطين من خالل حتقيق التكامل والتناسق للعمل ال

 سرتاتيجية القومية.روح ومعاني الوثيقة الوطنية واإل مع

 جهزة الدولة .ل ألصالح الشاماإل 

 نتماء للدولة.إلاوالوفاق الوطين وضاء حتقيق الر 

 املؤسسية واحلريات.روح سيادة حكم القانون والنظام و 

 بتكار،لتميز واإلتعزيز القوة العلمية والتقنية للدولة والتحول حنو جمتمع املعرفة واميانا منا بضرورة إو

ضايا املسار ملطلوب لتحقيق الغايات الوطنية والتعامل مع قنتاج املعريف ابغرض توفري السند التقين واإل

والذي يفضي للسالم والتطور والتقدم وحيقق التميز واجلودة والكفاءة واملواكبة  سرتاتيجي للدولة،اإل

 مثل للموارد.ستغالل األافظة علي البيئة واإلواحمل

خماطبة اجلمهور احمللي والعاملي حيقق املبادرة والقدرة على وصول و ين مسئول،عالم مهإل اوتأسيس

لة والسالم والتعايش السلمي م ومرتكزات الوثيقة الوطنية وتعزيزًا لثقافة الدوَيِقحتقيقًا للغايات الوطنية وِل

 نتماء الوطين وتشجيعًا للوحدة الوطنية.وتعزيزًا لإل للعنف ونبذًا

واحملافظة على جمتمع متجانس عي ان واحلماية واألمان االجتماحتقيق الضم وإدراكًا منا بضرورة

ونشر املعرفة حموًا  وبدنيًا،متفاعل إجيابيًا يعزز حقوق االنسان وكرامته وعزته وجدانيًا ونفسيًا وعقليًا 

نتماء ين وتنمية املهارات والقدرات واإلخالقي املهالبشرى املؤهل من حيث السلوك األمية وتوفري املورد لأُل

 للوطن من خالل:

 بالقيم والنهوض باملستوى الفكري والوجداني الذي يستوعب حتديات العصر.رتقاء اإل 

  تطوير املورد البشري السوداني مبعارف ومهارات تناسب التحديات احمللية والعاملية وتسهم يف

النهضة وبناء املستقبل تعزيز اهلوية السودانية وصياغة السلوك الوطين واملهين املناسب لتحقيق 

القومي وتعزيز الوالء  التعايش السلمي يف ظل التعدد وتسهم يف تشكيل العقل رساءاملنشود وإ

 نتماء الوطين.واحلس واإل

 .تأسيس نظام تعليمي وتربوي، فعال 
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 جتماعية وتنمية ورعاية ليات احلماية اإلالتنشئة وتطوير آسرة يف تقوية البناء اأُلسري وتعزيز دور اأُل

 ذوي احلاجات اخلاصة.

  صحية وقائية عالجية متطورة متوازنة مستدامة وشاملة.توفري خدمات 

 نتماء للوطن ويعزز مشاركتهم ة والثقافية مبا يعزز اهلوية واإلنتاجيتنمية قدرات الشباب املعرفية واإل

 يف حتقيق التنمية وميكنهم من حتقيق تطلعاتهم والتعامل مع مستجدات العصر وحتدياته بكفاءة.

جتماعية املعربة عن السوداني ومكوناته السياسية واإل كافة شرائح الشعب ستنهاضإلتزاما منا حنو وإ

ن مة حنو التصاحل الوطين والتعايش السلمي نعلرادة األدة إماله وتطلعاته للتوافق والتعاضد حتقيقًا لوحآ

وطين يت مل تشارك يف احلوار الحلركات املسلحة الالسياسية  وا لقوىن الوثيقة الوطنية تفسح اجملال لأ

 نضمام اليها. لإل

ربعن إلتزامنا بأن نضع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار حتديدًا لألهداف ّعُن مع روح هذه الوثيقةومتشيًا 

واملبادئ واملرتكزات اليت يتأسس عليها مستقبل السودان من وحدة شعبه وتعبريًا عن هويتنا كسودانيني 

 اليت تعززها وترسخها الوثيقة الوطنية. 

 ،من خمرجات الوطيناحلوار  يف التزامنا الكامل مبا توصلنا اليه ،الوطنيةن واقع مسئوليتنا نؤكد مو

هل شرائح أوبني كافة قطاعات ومكونات ملموسا وتطبيقه واقعًا  باملضي قدمًا لتنزيلهنعلن تعهدنا و

ه الوثيقة لنفتح صفحة علي هذ ُعقَِّورادة وطنية خالصة ُنبإ وهل وحتقيقاهلذا االلتزام  ءًايفاوإ السودان.

 ناصعة من تارخينا. ن تكونمل أنأ جديدة


