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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة 
 

احلمد هلل رب العاملني واالفضال على أمتنا ، والصالة والسالم على سيدنا 

 حممد عليه أفضل الصالة وأمت التسليم .

م ، دعى السيد / رئيس اجلمهورية املشري 2014يناير  27بتاريخ اإلثنني 

إىل ما عرف خبطاب الوثبة  حسن أمحد البشري القوى السياسية يف السودان

للتوافق على إصالح شامل بإجراء حوار وطين يشارك فيه اجلميع ملعاجلة 

القضايا اجلوهرية كخيار لالنطالقة والنهوض من أغالل األزمات اليت 

 أقعدتنا منذ االستقالل .

جابت للدعوة أربعة وسبعون حزبًا وأربعة وثالثون حركة مسلحة وعدد است

قومية ، ووضع تصور عملي إلدارة احلوار الوطين ولتوثيقه من الشخصيات ال

سياسي وتارخيي بعد االستقالل حتت شعار السودان وطن  كأهم وأكرب حدث

 يسع اجلميع .

الوطين من خالل خارطة طريق نظم احلوار  ر حتددت غايات وأهداف احلوا

 على :

التأسيس الدستوري والسياسي واجملتمعي يف إطار توافقي بني  .1

 .لسودانيني ينشئ دولة عادلةوراشدة ونظامًا سياسيًا فاعاًل ا

ع السودانيني لتجاوز أزمات السودان ــالتعاون والتناصر بني مجي .2

 كافة .

التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل احلرية واحلقوق العدالة  .3

 االجتماعية واالتفاق على نظم مستقلة حلماية تلك احلقوق .
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ية لقيام انتخابات عادلة رتشريعات واإلجراءات الضروالتوافق على ال .4

 ونزيهة حتت إشراف مفوضية مستقلة سياسيًا وماليًا وإداريًا .

من  مجلةثم حددت مجلة من مطلوبات تهيئة مناخ احلوار الوطين 

 : بناء الثقةلإجراءات 

 كافة . نيإطالق سراح املعتقلني السياسي .1

ل على حرية التعبري ــ الكامنيــكفالة احلريات السياسية والتأم .2

 والنشر .

 .راف احلوار طجتنب خطاب الكراهية والرتاشق اإلعالمي بني أ .3

السالح  حلامليوضع الضمانات الالزمة للسالمة الشخصية  .4

نار برتتيبات أمنية الطالق إلشامل احلوار مع وقف  لالخنراط يف

 كاملة .

جوء لمع عدم ال القضاء هو اجلهة املعنية بقضايا النشر والتعبري .5

 ائية خاصة أثناء احلوار .نلإلجراءات االستث

الشمولية يف  هاووضعت مبادئ أساسية للحوار الوطين من أهم .6

 ركة واملوضوعات ، والشفافية ، واإللتزام باملخرجات وتنفيذها .شاامل

 وحتددت ست حماور أساسية ملناقشة قضايا الوطن امللحة وهي :

 ة .حمور السالم والوحد .1

 ور االقتصاد .حم .2

 حمور احلريات واحلقوق األساسية . .3

 حمور اهلوية . .4

 حمور العالقات اخلارجية . .5

 حمور قضايا احلكم  وتنفيذ خمرجات احلوار . .6
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م انعقدت اجلمعية العمومية للحوار 2015يف العاشر من أكتوبر 

 نم باشرت اللجا2015لتالي احلادي عشر من أكتوبر ا الوطين ويف اليوم

وتكفلت األمانة العامة  اللجانهلا فأقرت منهج العمل داخل االست أعم

التنسيقية  للجنةبتوافق م 2015/ 20/8لوطين اليت تكونت بتاريخ للحوار ا

ي اخلربة واالختصاص ألداء املهام من ذو قوميةالعليا ومن شخصيات 

متابعة جلسات اللجان واملؤمتر وكتابة حماضر التداول وحترير نقاط 

ختالف ورفعها للجنة التنسيقية العليا ، وتوفري الدراسات التوافق واال

والبحوث واألوراق ، وتوثيق أعمال املؤمتر ، وأي مهام أخرى تكلفها بها 

ليا ، وأختري الربوفيسور هاشم علي سامل أمينًا عامًا عاللجنة التنسيقية ال

 .للحوار الوطين 

ئمًا على أسلوب حتدد  منهجًا إلدار احلوار الوطين داخل اللجان قا

اللجان ذات املوضوعات املتخصصة ، ويبدأ النقاش العام داخل اللجنة 

األحزاب واحلركات والشخصيات القومية رؤاها ، ويتم  ضاملعنية ، ثم تعر

تلخيص املوضوعات املتفق عليها وتلك اليت حتتاج ملزيد من التداول ، فإذا 

يتم االتفاق عليه  الة ما ملاستمر التباين يف الرأي جيوز لرئيس اللجنة أح

، كما جيوز للرئيس ومبوافقة جلنة عقد  املوفقنيلألمانة العامة لطلب 

جلسات استماع من اخلرباء وذوي االهتمام واالختصاص لتقريب وجهات 

أعضاء اللجنــــة . واحتفظت اللجان بتوثيق شامل  فالنظر بني مواق

 للجلسات بالصورة والصوت والتدوين الكتابي .

اجتماعًا  (312)بلغت مجلة اجتماعات اللجان طوال فرتة احلوار 

( عضوًا 648، بلغت عضوية اللجان ) عمل  ( ورقة523اللجان ) ناقشت

(  1154( عضوًا أمضوا ما مجلته )8877وكانت املشاركة الرتاكمية )

وحرية كاملة  مفتوحة فساعة يف احلوار الذي جرى داخل القاعات بسقو
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اللجان إىل خارج العاصمة للوقوف  سافرت كما ألزمة لتشخيص دقيق و

 . امليداني

التنسيقية تبذل اجلهود لتحقيق مشولية التمثيل يف  اللجنةوظلت 

وكذلك دعوة  للحوار  املعلقةاحلوار بدعوة األحزاب الداخلية املمتنعة أو 

 ببذل اجلهوداحلركات اليت حتمل السالم وتستعني على اقناعهم 

من  وفٍدباملعارضة املسلحة  ، التقتم 2014 الرابع من سبتمرب اخلارجية . يف

التنسيقية للحواريف العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا حتت رعاية  اللجنة

السياسي حلل مشاكل  إلقناعهم باحللاآللية األفريقية رفيعة املستوى 

الوطن وبضرورة معاجلة األوضاع اإلنسانية كأولوية قصوى يف عمليات 

ة ، وعلى ضمان احلريات األساسية  وحقوق اإلنسان وإطالق بناء الثقعادة إ

سراح املعتقلني السياسيني وعلى البدء يف احلوار بكفالة حرية التعبري لكل 

 اركني فيه وصواًل للتوافق الوطين .ــــاملش

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6 
 

  )أ(

 جلنة السالم والوحدة
 

 مدخل
،  ًافريد ًاوديني ًاإثني ًاالسودان بتاريخ وحضارة عريقة ، وتنوع متيز

، وبثروات بشرية وطبيعية متعددة ،  ًامهم ًااسرتاتيجي ًاوموقع ومساحًة

وشهد حروبًا ونزاعات مسلحة وأعمال عنف متعددة بدأت قبل االستقالل يف 

 م .1956العام 

زمة وتداعياتها متوافقًا عليه ملعاجلة جذور األ منهجًا واضحًا جتدومل 

بذلت لتحقيق السالم واحلفاظ على وحدة السودان  رغم اجلهود اليت

 واستقراره .

ة واملتكاملة ملعاجلة قضايا احلروب عويف إطار البحث عن احللول الناج

بناء و للوحدة الوطنية ًاوالنزاعات املسلحة وكافة مهددات األمن ، تعزيز

لذا جاء حمور السالم والوحدة يف مؤمتر احلوار الوطين دولة السودان ، 

 . ليعاجل تلك األزمات

 التوصيات
 حمور الدستور :

ودانية فى الدستور كعقد إجتماعى ـــــن مبادىء اهلوية الســـــتضم .1

ق عليه كل مكونات الشعب ـــــارك فى وضعه والتوافــــالذي يش

 السودانى.

 نشاء دولة املؤسسات وسيادة حكم القانون .إ .2

ية السودان. وتسمح الدولة اللغة العربية هى اللغة الرمسية فى مجهور .3

 بتطوير اللغات احمللية  والعاملية  األخرى .
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 قوانني :حمور ال
 تقنني محل السالح الشخصى وتسريح املليشيات القبلية وغريها. .1

قضايا اجلرائم املعرفة دوليا. وتقضى يتوىل القضاء الوطين املستقل  .2

سدا فيما ميكن الرتاضى عليه بالتسوية وجرب الضرر والتسامح 

 للتدخالت األجنبية التى تنتقص من سيادة الدولة .

نشاء  جملس للسالم يتبع لرئاسة اجلمهورية يضطلع بدوره يف إ .3

 حتقيق السالم فى كل أحناء السودان .

فى  والتسويه مفوضية لألراضى ختتص بالتحكيم والفصل إنشاء .4

 نزاعات األراضى ويفصل القانون مهامها .

 سياسات :حمور ال
 .حبيث ال تنتهك حقوق اإلنسان  ب األمن وبسط هيبة الدولةستتباإ .1

قوات النظامية وفق املهام اليت لل وضع الرتتيبات ليكون السالح حصرًا .2

 ددها الدستور .حي

ترفض جلنة السالم والوحدة مالحقة السيد/رئيس اجلمهورية حتى  .3

ال تعيق دوره الكامل يف حتقيق السالم، وكذلك عدم توقيف أى 

 وحماكمته خارج السودان .سوداني 

ن يإجراء تصاحلات بني القبائل  واملتخاصمني .تقوم على مبادىء الد .4

 وحفظ احلقوق . اءاحلنيف والقيم السمح

 إعتماد آليات جمتمعية دائمة لتحقيق السالم. .5

 جيب عدم تسييس اإلدارة األهلية. .6

اعى تقنني وتأهيل اإلدارة األهلية لتمكينها من أن تلعب دورها اإلجتم .7

وال تتقاطع سلطاتها وصالحياتها مع السلطات ذات الصلة  وعدم 

 تسييسها.
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مسكات السالم والوحدة إجراء حوارات تشرتك فيها األحزاب مل ًاحتقيق .8

واحلركات ومنظمات اجملتمع املدنى  والدعاة والقيادات األهلية 

 واخلرباء .

على  مصلحة الوطن وإعالءنبذ اإلحنياز اجلهوى والتعصب القبلى  .9

 ما سواها. 

 يةطالق محالت تنويرإإنزال احلوار الوطنى على مستوى القطر و .10

 وتوعية شاملة مبخرجاته. يةوتبشري

تطوير املناهج الرتبوية والتعليمية وتضمينها ملادة الرتبية الوطنية   .11

 ونشر ثقافة السالم فى كل  املراحل الدراسية تعزيزًا للروح الوطنية.

 تمع املدنى الوطنية ودعم  مناشطها .   تقوية دور منظمات اجمل .12

إجراء إحصاء سكانى ومسوحات للموارد يتم على أساسها توزيع  .13

مشاريع التنمية  واخلدمات بناءا على الكثافة السكانية مع التمييز 

 اإلجيابى للمناطق األقل منوا واملـتأثرة باحلرب .

 .إعادة بناء املشاريع التى إنهارت والتى دمرتها احلرب  .14

 الرتكيز على مشاريع وسائل اإلنتقال التى تربط كل أحناء البالد . .15

إقامة مشروعات التنمية بعدالة لضمان إنعاش اإلقتصاد السودانى  .16

 وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية.وتنوعها .

 لكل األطراف فى اخلدمة املدنية والعسكرية .إتاحة الفرص  .17

وجه حق أثناء  أألراضى التى أستوىل عليها غاصبون بغري إعادة .18

 اإلضطراب األمنى إىل أصحابها.

البدء فورا بكل الطرق املشروعة ديبلوماسيا وقانونيا إلستعادة  .19

 األراضى احملتلة حلضن الوطن .
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األرض هلل والدولة مستخلفة عليها ومسئولة عن إدارتها. إقامة نظام  .20

متطور ملسح األراضى وختطيطها ألغراض السكن والرعى والزراعة 

اعة والتحجري . يراعى حق امللكية واملنفعة  الفردية واجلماعية  والصن

وفقا لقانون تسوية األراضى  بالتسجيل أوالتخصيص أو احلكر

واألعراف واملوروثات السارية . وينظم التصرف فى األرض )احلواكري 

 واملسارات( وفق القانون . وإنشاء مفوضية قومية لذلك.

 مان مهنيتها وحياديتها.رفع قدرات القوات النظامية وض .21

ليؤدى دوره فى حفظ األمن بتوافق السكان يطور نظام اإلداره األهليه  .22

 واإلستقرار والعداله بعيدا عن التدخالت السياسيه .

 . وفقًا للقانون يكون متلك األرض وإستغالهلا  .23

تعزيز دور القوات املسلحة والشرطة وجهاز األمن، وعدم السماح بقيام  .24

 ة موازية لتلك األجهزة.أي قوة  مسلح

 رجرااات حمور اإل
 االعفو العام وإطالق سراح األفراد والعسكريني واملدنيني الذين حبسو .1

 النزاعات. بسببأو حوكموا 

 ات . ووقف دائم إلطالق النار.يالوقف الفورى للعدائ .2

تنفيذ إجراءات الرتتيبات األمنية املنصوص عليها فى اإلتفاقيات  .3

 تسريح.السابقة بالدمج وال

مراجعة تنفيذ كل اإلتفاقات  وقرارات رئيس اجلمهورية ال سيما  .4

العودة الطوعية للنازحني والالجئني بعد تـامني قراهم وتهيئة املناخ 

املالئم وتقديم املساعدات اإلنسانية هلم . وتعويض املتضررين من 

 احلرب.
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 االقتصادجلنــــــة 
 

 : مدخل
ون أن تتحقق آمال وتطلعات شعبنا يف االستقالل د منستون عامًا مضت 

النهوض االقتصادي والرفاه االجتماعي ودون أن نلحق بركب الدول املتقدمة ، 

مثلما فعلت بعض الدول يف آسيا وأمريكا الالتينية ، ورغم إمتالك السودان 

 ملوارد طبيعية هائلة وموارد بشرية تؤهله لتحقيق تلك اآلمال والتطلعات .

ب جية أهمها على اإلطالق احلريجة إىل عدة أسباب داخلية وخارود هذه النتعوت

 .دستور دائم إلدارة شئون البالد  التوافق علىعدم ووالنزاعات املسلحة األهلية 

احلوار الوطين فرصة تارخيية للقوى السياسية واجملتمعية بالبالد أتاح 

الستقرار للتوصل إىل وفاق وطين يفضي إىل إيقاف احلرب وحتقيق السالم وا

االقتصاد السوداني ليقود يؤدي إىل تهيئة املناخ املالئم  مماالسياسي واألمين 

إلحداث النهضة ولسوداني ا تحقيق آمال وتطلعات الشعباالنطالق لحنو 

 القتصادية واالجتماعية الشاملة واللحاق بركب األمم املتقدمة .ا

 

 مقدمة تشخيص املشكلة االقتصادية .1

 قتصاديالنظام اال .2

 سياسات االقتصاد الكلي )وتشمل السياسات املالية والنقدية( .3

القطاع اخلارجي )ويشمل التجارية اخلارجية /االستثمار/القروض  .4

 واملعونات/القروض واملعونات الدولية/ املغرتبني ... اخل( .

 القطاع املصريف واملالي .5

 ج السلعي واخلدمي(القطاعات اإلنتاجية )وتشمل قطاعات اإلنتا .6

 اإلصالحات املؤسسية .7
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التنمية البشرية )تشمل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبحث  .8

 . العلمي(

 . عدالة قسم املوارد والثروة .9

شكلت التوصيات الواردة يف حموري القطاعات اإلنتاجية )اإلنتاج السلعي 

التوصيات وهي عمومًا تصلح ( من مجلة 70%واخلدمي( والتنمية البشرية حنو )

 كمرجع عند صياغة السياسات والربامج واملشروعات القطاعية التفضيلية .

 . االقتصادكل هذه التوصيات الوارد ذكرها كانت حمل إمجاع جلنة 

نقرتح أن يتم الرتكيز على التوصيات اخلاصة ، ما جاء أعاله   ءضو على

ام االقتصادي وسياسات االقتصاد باملبادئ العامة واألساسية اليت حتكم النظ

الكلي والعالقات االقتصادية اخلارجية واإلصالحات املؤسسية وعدالة قسمة 

 املوارد والثروة .

تقرأ هذه التوصيات مع التوصيات املتعلقة مبوضوعات الشأن االقتصادي 

 واجملمع عليها يف جلان احلوار الوطين األخرى .

 نظام االقتصادي :ال
اليت تؤدي  ةاقتصادي مرن يزاوج بني مبادئ احلرية االقتصادياعتماد نظام 

إلي مسار النمو االقتصادي السريع والذي حيقق أكرب قدر من درجات النمو 

بأفضل استخدام للموارد املتاحة ويف أسرع وقت ممكن ــ ومبادئ االقتصادي 

 . حتقيق العدالة االجتماعية بني املواطنني وبني األقاليم وعرب األجيال

 حمور القوانني 
الل االقتصادي . قحرية الكسب املشروع ومنع االحتكار والربا واالست .1

ومجيع الثروات الطبيعية يف البالد ظاهرًا وباطنًا هي ملك عام للدولة . 

وامللكية اخلاصة مصانة وحق مكفول لكل مواطن ال تنزع إال ملنفعة عامة 

 ومبوجب قانون وتعويض عادل .
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الدولة حق وواجب وشرف يقوم على الكفاءة واألمانة وال  العمل العام يف .2

جيوز التفرقة يف توليه بسبب اللون السياسي أو اجلنس أو اإلعاقة أو 

 القبيلة أو اجلهة أو املعتقد .

تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي بالقدر الذي حيقق توزيع الدخل  .3

 األنشطة بني املواطنني للحاجات األساسية للمواطنني ويتدخل يف

 االقتصادية يعجز القطاع األهلي واخلاص عن القيام بها .

 : حمور السياسات
 ضمان حرية النشاط االقتصادي . .4

 اعتماد سياسات اقتصاد السوق لتحقيق أهداف النمو االقتصادي . .5

 تعمل الدولة بوصفها املنظم واملراقب للنشاط االقتصادي .   .6

لقيادة وتقليص دور الدولة إال يف تأكيد الدور الريادي للقطاع األهلي  .7

 اجملاالت اليت يعجز القطاع اخلاص عن القيام مبطلوبات اجملتمع  .

 تهيئة املناخ املالئم جلذب االستثمارات احمللية واألجنبية . .8

النفتاح على العامل اخلارجي وتصحيح مسار عالقتنا االقتصادية ا .9

 . اخلارجية مع مجيع دول العامل واملؤسسات الدولية

إصالح املؤسسات االقتصادية بالدولة حملاصرة الفقر والبطالة والتضخم  .10

والفساد املالي ووضعه يف أدنى مستوى ممكن لتحقيق العدالة والعيش 

 الكريم .

 اعتماد النظام االقتصادي املختلط للسودان . .11

 يف حمور سياسات االقتصاد الكلي :
 سياسات :

عن طريق حتقيق معدل   (Fast Track Growth)اختاذ مسار النمو السريع  .1

)يف املتوسط(  %8منو حقيقي يف الناتج احمللي اإلمجالي ال يقل عن 
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سنويًا خالل العقدين القادمني مبا يؤدي إىل مضاعفة متوسط دخل 

 الفرد السنوي ورفع مستوى املعيشة إىل مستوى البلدان املتقدمة .

رار االقتصادي يتم حتقيق معدالت النمو املذكورة يف ظل االستق .2

املستدام وذلك عن طريق احملافظة على معدالت تضخم سنوية ال تزيد 

يف املتوسط عن رقم آحادي وسعر صرف للعملة الوطنية مستقر حتدده 

 عوامل العرض والطلب يف سوق النقد األجنيب .

اعتماد اسرتاتيجية تنويع مصادر الدخل القومي لضمان استدامة النمو  .3

خماطر االعتماد على مورد واحد كما حدث يف  االقتصادي وتفادي

حالة االعتماد على موارد البرتول خالل العقد املاضي  على أن تركز 

 هذه االسرتاتيجية على اآلتي :

 اعتماد الزراعة والتصنيع الزراعي كمحرك للنمو االقتصادي . .أ

توفري البنيات األساسية املرتبطة بالتنمية الزراعية والصناعية  .ب

)الطاقة / الكهرباء/ البرتول/ الري والسدود/ حصاد املياه وأهمها 

 والنقل الربي والبحري واجلوي والنهري( .

 الل ثروات باطن األرض )البرتول / الذهب / املعادن ( .غاست .ج

تنمية قطاع اخلدمات االقتصادية وعلى وجه اخلصوص  .د

االتصاالت واخلدمات املالية والسياحة الرتفيهية والعالجية 

عليم العالي واستغالل موقع السودان اجلغرايف وخاصة ساحل والت

البحر األمحر ليصبح السودان مركزًا للمناطق واألسواق احلرة 

 وجتارة العبور .

اعتماد اسرتاتيجية الرتكيز على االستثمارات اليت تســـتهدف  .ه

 زيادة حصيلة الصادرات  .
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ستخدم اعتماد اسرتاتيجية الرتكيز على االستثمارات اليت ت .و

كثافة تشغيل العمالة بغرض زيادة فرص العمل والتشغيل 

 وختفيض معدالت البطالة إىل املسـتويات املقبولة .

من الناتج احمللي  %25مضاعفة اجلهد املالي للدولة ليصل إىل أكثر من  .4

 ( وذلك عن طريق : %13اإلمجالي يف السنة )حاليا يف حدود 

ارك وتوسيع املظلة تقوية وحتديث إدارتي الضرائب واجلم .أ

الضريبية لتصل جلميع  املمولني املؤهلني لدفع الضرائب 

املباشرة )ضريبة أرباح األعمال ، ضرائب الدخل الشخصي( 

املضافة  القيمةوكذلك الضرائب غري املباشرة وخاصة ضريبة 

 إىل رفع نسبة الضرائب . هورفع كفاءة التحصيل دون احلاج

لحية بهدف تغطية تكلفة رفع كفاءة حتصيل الرسوم املص .ب

 اخلدمات اليت تقدمها املصاحل احلكومية .

إجراء إصالحات مؤسسية شاملة لالستثمارات احلكومية يف  .ج

الشركات واهليئات واملؤسسات واملصارف مبا ميكن من مضاعفة 

اإليرادات املتوقعة من هذه االستثمارات واملضي قدمًا يف تنفيذ 

ذلك إلفساح اجملال للقطاع القانون الصادر يف هذا الشأن و

 األهلي واخلاص احمللي واألجنيب ليتوىل تلك االستثمارات .

ترشيد وختفيض الصرف احلكومي بغرض توفري املوارد الالزمة لتمويل  .5

 مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية .

إعادة هيكلة الدعم احلكومي لصاحل اإلنتاج بداًل عن االستهالك  .6

ليت تستحقه بداًل عن النظام احلالي الذي يدعم ولصاحل الفئات ا

املقتدرين واألجانب على حساب أصحاب الدخل احملدود والفئات 

 الضعيفة يف اجملتمع .
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إن إيقاف احلرب وحتقيق السالم يف كافة أرجاء الوطن باإلضافة إىل  .7

إجراءات ترشيد وختفيض الصرف احلكومي سوف يوفر موارد مقدرة 

ن إعادة وترتيب أولويات الصرف على التنمية للدولة مبا ميكن م

واخلدمات وحتقيق معدالت النمو االقتصادي املستهدفة وحتقيق 

أهداف التنمية املتوازنة واملستدامة واملنحازة لصاحل تنفيذ اسرتاتيجية 

مناهضة الفقر وتنمية املناطق اليت تأثرت باحلرب يف  دارفور وجنوب 

 رق السودان .كردفان وجنوب النيل األزرق وش

اإللتزام بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة اليت اعتمدتها قمة األمم  .8

 م .2015/2030املتحدة للفرتة 

 التأكيد على اإللتزام التام مببادئ الفدرالية املالية . .9

حتقيق العدالة والشفافية والرشد يف استقطاب املوارد وترشيد الصرف  .10

فيذ قانون اإلجراءات املالية حسب األولويات واإللتزام الكامل بتن

واحملاسبية وقانون املشرتيات وقوانني اجلمارك والضرائب وكافة 

إىل محاية مبا يؤدي القوانني واللوائح املرتبطة بالوالية على املال العام 

 املال العام ومناهضة الفساد املالي واإلداري .

 اخلاررجي : عيف حمور سياسات القطا
 قوانني حمور ال

على أن يكون قانون االستثمار مواكبُا وإزالة مجيع التشوهات العمل  .1

 واملعوقات .

 تفعيل قانون التحكيم يف فض املنازعات ونفاذه بالقدر الذي يطمئن  .2

 سياسات : حمور ال
دولة جنوب السودان هلا خصوصيتها وميزتها مع السودان وبالتالي جيب  .3

 التعامل معها بتميز .
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 ية إىل إحالل الواردات األساسية .مواصلة جهود الدولة الرام .4

تشجيع دخول املؤسسات الزراعية يف شراكات مع القطاع اخلاص ودعم  .5

 املدخالت الزراعية .

 دعم املدخالت الزراعية . .6

اإلصالح يف جانب التعريفة اجلمركية مبا يضمن إزالة التشوهات ورفع  .7

 القدرة التنافسية لإلنتاج .

 ربط االستثمار بالتجارة . .8

 ل على فك احلصار املصريف على البالد .العم .9

للسودان خربة تفضيلية كموقع جيواسرتاتيجي فريد يف الطريق  .10

البحري اهلام ولكون السودان يقع يف منطقة جغرافية هامة تربط شرق 

افريقيا بوسطها وغربها وجنوبها وبالتالي يستطيع أن حيقق الربط 

وفر اخليال واإلرادة الربي واجلوي والبحري بني هذه املناطق إذا ت

والعمل على قدم اجلد وساق االجتهاد وحتسني سياستنا اخلارجية مع 

 اجملتمع الدولي واإلقليمي .

 التعاون مع السعودية ودول اخلليج والصني و اهلند وروسيا . .11

 تقليل آثاراحلصار االقتصادية ومعاجلة الديون اخلارجية للبالد . .12

 (BRICS  GROPE) عة الربكستقوية العالقات والتعاون مع جممو .13

 الربازيل/ روسيا/ اهلند/ الصني/ جنوب إفريقيا .

 ال بد من إتباع اسرتاتيجية االندماج التدرجيي . .14

حتسني العالقة مع أمريكا وذلك لالستفادة من قانون فرص النمو  .15

إلفريقيا وهو قانون أمريكي يقدم تسهيالت جتارية للدول االفريقية 

 . (AGOA)ا( ويعرف بقانون )األجو
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تقييم موقف السودان مع االتفاقيات يف إطار الشراكة االقتصادية مع  .16

 الدول .

االهتمام بإنسان املعابر واحلدود وذلك لتقديم كافة اخلدمات من  .17

مياه وكهرباء وتعليم وصحة باإلضافة لتهئية بيئة املعرب من مباني 

 وبنية حتتيه .

تسنى ملواطن هذه املعابر فتح جتارة احلدود بني دول اجلوار حتى ي .18

 االستقرار واإلنتاج .

مراجعة كشف السلع املتفق عليها يف التجارة التفضيلية بني السودان  .19

 ودولة إثيوبيا يف التجارة.

 5مليون دوالر لصاحل دولة إثيوبيا و  27اتضح أن امليزان التجاري قدر بـ  .20

 مليون دوالر لصاحل دولة السودان مما يؤكد عدم التوازن .

جيب أن ختطط هذه املعابر بشكل يالئم العمل التجاري وتهيئة بيئة  .21

 عمل ممتازة .

 رجرااات :حمور اإل
 زيادة حجم الصادرات وذلك بفتح أسواق جديدة . .1

 محاية املنتج احمللي . .2

 على الدولة اخلروج الفوري من املسألة التجارية . .3

 فتح جتارة احلدود بني السودان  ودول اجلوار. .4

 جذب رؤوس األموال األجنبية . العمل على .5

تشجيع الدولة للمستثمرين احملليني وذلك بتقديم التسهيالت  .6

 الالزمة .

إعادة التعاون مع االحتاد األوروبي ومنطقة شرق آسيا ، ومنطقة  .7

 الشرق األوسط وأمريكا الشمالية واجلنوبية . 
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إرتباط باالقتصاديات باخلارج احلصول على التكنولوجيا الالزمة  .8

 تقنية االقتصادية  وخاصة يف جمال تطوير صناعات البرتول .الدفع ل

االستفادة من فرص املؤسسات التمويلية العاملية للصادرات مثال  .9

 )الصندوق السعودي لدعم الصادرت ( .

حترير سعر الصرف ليصبح سعر صرف موحد وذلك جللب مدخرات  .10

 بنكية.املغرتبني وإدخاهلم يف مظلة التعامالت والتحويالت ال

مليار دوالر سنويًا عن طريق تقديم  3زيادة حصيلة التحويالت إىل  .11

 الالزمة )حتويالت املغرتبني ( . احلوافز والضمانات والتسهيالت 

 إتاحة الفرص االستثمارية للمغرتبني وإزالة املعوقات . .12

 خفض الرسوم املفروضة على املغرتبني . .13

 اإلعفاء الكامل ألمتعتهم الشخصية . .14

  ة يف أبناء املغرتبني .لروح الوطنيغرس ا .15

تكوين جمموعات عمل باملركز والواليات من اجلهاز التنفيذي  .16

وذلك ملتابعة املنتجات املصنعة حمليًا حتى يتم تطويرها والتقليل 

 من أسعارها وذلك بتحجيم دور االسترياد .

إعادة الصالحيات لوزارة التجارة وذلك بتفعيل دورها الريادي يف  .17

 العملية التجارية سواء اخلارجية أو الداخلية . تنظيم

حصر احتياجـات البالد من السلع األساسية وهي : اللحوم / القمح /  .18

الدقيق / السكر / األدوية / الزيوت / الذرة ، الفراخ / األرز / العدس / 

 األلبان / البصل . 

 توفري النقد األجنيب عرب حمفظة لتوفري هذه السلع . .19

تح قنوات تبادل جتاري مع دولة جنوب السودان ترتكز العمل على ف .20

على تدفق النقد األجنيب إما عرب تبادل هذه السلع لضمان الدفع 
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بالنقد األجنيب عرب إجراءات بنكية أو اتفاقية عرب صادر البرتول 

 لدولة جنوب السودان .

إعفاء كافة سلع الصادر من ضريبة أرباح األعمال حتفيزًا للقطاع  .21

 ي .اإلنتاج

 معاجلة آلية شراء وتسويق الذهب واملعادن األخرى وصادر املواشي . .22

 معاجلة آلية صادر املواشي . .23

تنفيذ مشروعات كربى بدعم من األجهزة املختصة للتوسع يف  .24

 اإلنتاج .

عة يف املواعني التخزينية وذلك الستيعاب فائض السلع ــالتوس .25

 للصادر .

 بالنسبة للمشروعات .اإلعداد اجليد للخارطة االستثمارية  .26

 االستفادة من نوافذ التمويل اخلارجي . .27

توازن سياسات سعر الصرف على أن يكون سعر الصرف متوازن حبيث  .28

 يراعي االنعكاسات على تكاليف اإلنتاج .

 املركز والواليات على أن تنشأ إدارة للمتابعة بنيالتنسيق واملتابعة  .29

 بوزارة االستثمار .والتنسيق 

إزلة كل معوقات االستثمار وخاصة املعوقات اليت تواجـه العمل على  .30

 املستثمرين مع األهالي .

إقامة البنيـــات التحتيــــة اليت تساعد على االستقرار وبالتالي تؤهل  .31

 البالد جلذب املستثمرين .

إعادة هيكلة اجلمارك السودانية وعمل إصالحيات إدارية ومالية  .32

ة وإعادتها لوزارة املالية ما عدا إدارة وإلغاء تبعيتها لوزارة الداخلي

 التهريب تبقي حتت إشراف وزارة الداخلية إداريًا .
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تطوير وتهيئة بيئة العمل إلدارة التهريب ومدها باملعدات واملعينات  .33

 الالزمة ألداء دورها بالوجه األكمل .

حتويل كل ساحل البحر األمحر إىل منطقة حرة بالكامل إضافة إىل  .34

ينة وكوسيت وذلك من أجل إنشاء مناطق جتارية مدينة اجلن

وصناعية وختزينية ولكل اخلدمات خاصة املصرفية واملالية والتأمني 

والشركات العاملية املعتربة يف كافة اجملاالت كالتجميع وصناعة 

املعلوماتية والتكرير ومتويل السفن وإنشاء مناطق عقارية ملكاتب 

 ذبة للسياح .الشركات والسكن ومناطق سياحية جا

 ؤسسات الدولية واإلقليمية .ماالستمرار يف سداد املديونيات لل .35

عي اجلاد يف حل مشكلة إعفاء الديون ـــمواصلة اجلهود والس .36

 اخلارجية .

 استقطاب أكرب قدر من الودائع من اخلارج . .37

 حتسني ميزان املدفوعات من العجز إىل الفائص . .38

األمريكية حتى يتم التطبيع مع حتسني العالقة مع الواليات املتحدة  .39

مؤسسة بريتيون وودز الدولية )هي جمموعة البنك الدولي ، صندوق 

النقد الدولي ، هي املدينةاليت انعقد فيها االجتماع التأسيسي إلنشاء 

بالواليات املتحدة  1945البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 

هذه الصناديق يف إعفاء األمريكيــــة وصندوق النقد الدولي ملساعدة 

 . (الدين اخلارجي

ون عضوية ــــارة الدولية وعلى أن تتكـــــإنشاء إدارة خاصة بوزارة التج .40

اإلدارة من وزارات القطاع االقتصادي وتكوين جلنة وطنية دائمة 

 ة وزارة التجارة لتنظيم التجارة .ــــبرئاس
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لالفضليات  تكوين إدارة منفصلة إلدارة النظام الشامل واملعمم .41

اون مع ــــــل بالتعــــالتجارية يف هيكل وزارة التجارة إلدارة هذا العم

 ارية واحتاد اصحاب العمل .ــــــاحتاد الغرف التج

إنشاء شبكات اتصاالت تعمل على تهيئة املناطق احلدودية وخاصة يف  .42

 معرب أوسيف حيث أتضح أنه ال وجود للشـــبكة الرقمية .

 افات املصرية للصيد داخل املياه السودانية .وقف تصديق اجلر .43

 ع ما ميكن .رمراجعة احلدود بني هذه الدول والسودان بأس .44

 حصر جتارة احلدود . .45

إعطاء األولوية يف التصديقات لرخص احلدود ملواطين املعابر  .46

 احلدودية .

بناء قرى منوذجية بهذه املعابر للمحافظة على إنسان هذه املناطق  .47

 املعابر يعترب جندي مرابط بها دون أن حيمل سالح .حيث أن إنسان 

 تطوير املوانئ البحــــرية حتى تواكب العوملة والتطور اإلجيابي  . .48

جلذب السفن وتشجيعها   .(trans shipment)تطوير عملية تسويق الـ  .49

 للتخزين مبيناء بورتسودان .

اخلاصة برســـــم  أعطـــــاء هيئــــة املواني احلـــــق يف وضع التعريفـــة .50

 .   (trans shipment)املوانئ فــي جتارة العبور 

 أخرى : 
 مراقبة وفرة هذه املوارد . .1

التوسع بإنشاء املصارف التى تتعامل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية،  .2

نظرًا لرغبة فئات كبرية من اجملتمع وسبقنا عدد كبري من الدول فى 

 م .1984لعام ذلك ومتت األســـلمة للمصارف فى ا

 إنشاء مصرف متخصص للمعادن . .3
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 القطاع املصريف : نظام
 قوانني :الحمور 
تعزيز دور البنك املركزى فى اإلشراف والرقابة على املصارف، وضرورة  .1

وضع نظام لإلنذار املبكر لتالفى الصدمات واالخطار املصرفية، وتنمية 

طى النقد األجنبى ات وبناء احتياــقدرات املصارف فى جمال إدارة األزم

 تقاللية البنك املركزى .ــــوإقرار التشريعات الالزمة لضمان اس

تكييف النظام احملاسبى املطبق فى املصارف وفق املعايري احملاسبية  .2

 الدولية .

تعزيز اإلطار القانونى والتشريعى اخلاص بالتعامالت اإللكرتونية،  .3

مسايرة التطورات  ليستوعب أكثر اجلرائم اإللكرتونية، وميكنه من

 التكنولوجية فى اجملال املصرفى .

إعادة النظر فى قانون بيع االموال املرهونة للمصارف لسنة  .4

م(، رفعًا ألى ضرر أو ظلم ودعمًا 2003م)معداًل حتى مارس 1990

إلستقرار املعامالت املالية واملصرفية واإلطمئنان على سالمتها مبا 

 .يضمن حقوق املودعني واملساهمني 

 ضرورة إدخال مفاهيم التسويق املصريف وتطبيق مبادئه يف املصارف . .5

يعدل قانون مفوضية ختصيص األيرادات املالية لضمان الشفافية  .6

والعدالة فى ختصيص األموال العامة فى الدولة راسيًا بني املركز 

 والواليات وأفقيًا فيما بني الواليات املختلفة . 

فى اإليرادات املالية القومية مبوجب  حتدد نسبة املركز والواليات .7

تشريع من اجمللس الوطنى كل عام وذلك بتوصية من مفوضية 

ختصيص اإليرادات أفقيًا بني الواليات املختلفة وذلك وفق أسس 

 ومعايري حتددها املفوضية .
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 سياسات :حمور ال
مواصلة اإلصالحات املصرفية وتعميقها متاشيًا مع التطورات التى  .1

 لساحة املصرفية العاملية .تشهدها ا

مواكبة املصارف للمعايري الدولية فيما يتعلق بكفاية رأس املال وإدارة  .2

 (( .3( و)2( و)1املخاطر، االمر الذى يرفع من قوتها ومتانتها ) بازل )

تشجيع عمليات اإلندماج املصرفى لتدعيم قاعدة رأس املال ولتمكينه  .3

 طر التعثر املصرفى.من القدرة على املنافسة، ولتجنب خما

التوسع أكثر فى نقل التكنولوجيا إىل املصارف مبا ميكن من مواكبة  .4

 التطورات العاملية فى  هذا اجملال .

 إقرار سياسات نقدية تساعد على استقرار سعر الصرف والنقد األجنيب . .5

استخدام نظام شهادات مشم وشهامة كأدوات من أدوات السياسة  .6

ة للتحكم فى مستوى السيولة وتطوير ثانوى النقدية وتوظيفها كآلي

هلذه الشهادات بني البنوك وإصدار اجليل اجلديد من شهادات التمويل 

 . ) GFC)احلكومى 

إعادة هيكلة القطاع املصرفى ليكون قادرًا على أداء دوره الرئيسى فى  .7

 حفز النمو .

ء، مع تنويع اخلدمات املصرفية واإلهتمام جبودتها لتلبية رغبات العمال .8

ضرورة املتابعة املستمرة لتلك اخلدمات ملعرفة مدى رضا العمالء عنها 

 وتوجيه موارد املصارف لإلنتاج .

 اإلهتمام بالعنصر البشرى من خالل التأهيل والتدريب املستمر . .9

العمل على تنشيط سوق االوراق املالية مبا يسمح بتعدد وتنوع املنتجات  .10

 . املالية، وتنويع مصادر التمويل
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أصبحت قضية احلوكمة على قمة اهتمامات جمتمع االعمال الدوىل  .11

واملنظمات املالية للدولة، ملا له من دور فى احملافظة على استقرار النظام 

املصرفى وذلك سواء فى الدول النامية أو املتقدمة، وكمحاولة لسد 

تى الثغرات التى كشفت عنها األزمات املالية واإلقتصادية املتتالية وال

ترجع اساسًا إىل ضعف اإللتزام مببادئ حوكمة البنوك فى ظل 

التطورات املالية، فقد قامت اهليئات املالية الدولية املختصة بتعديل 

مبادئ حوكمة البنوك لتجاوز نقاط الضعف فيها وجعلها أكثر مرونة 

 جتاه التطورات املالية العاملية .

يطة باملصارف )املسئولية اإلهتمام واملساعدة فى تطوير البيئة احمل .12

 اإلجتماعية( .

حيصر دور وزارة املالية فى حتصيل األيرادات العامة وتكون مهامها  .13

حصرًا فى مهام اخلزانة وغري خمول هلا بالصرف فيما يتعلق بنصيب 

 الواليات .

 رجرااات : حمور اإل
حتديث نظم الدفع والتسوية فى املصارف واإلسراع فى تعميم وتشجيع  .1

ل بوسائل الدفع اإللكرتونية كبطاقات السحب، وبطاقات التعام

 اإلئتمان .

فى حالة إقدام احلكومة على اإلستدانة من البنك املركزى ووزارة  .2

 املالية جيب إرجاع املال املستدان فى الزمان احملدد .

 التعامل بشفافية مع ظاهرة غسيل االموال وطرق حماربتها . .3

اإلسالمية للمساعدة فى تنميتها العمل على إقامة مصرف لألوقاف  .4

وتطويرها وذلك نسبة لعدم تعاون البنوك االخرى فى رهون شهادة 

 البحث .
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 ضبط إجراءات التعويض فى اخلسائر واملمتلكات فى قطاع التأمني . .5

 الشفافية الكاملة فى مجع الزكاة وتوزيعها على احملتاجني . .6

ملعاشات وصندوق مبدأ الشفافية واملراجعة فى استثمارات صندوق ا .7

 التامني اإلجتماعى .

اإلهتمام بدفع حقوق املعاشيني من املصرفيني الذين عملوا باملصارف  .8

 ومل تساوى حقوقهم حتى اآلن .

تفعيل دور البنوك فى جمال التمويل األصغر ورفع النسبة املخصصة له،  .9

 وخفض الرسوم اإلدارية والضريبية عليه مع تسهيل الضمان .

من قانون تنظيم العمل املصرفى واخلاصة بسرية  55 تفعيل املادة .10

 احلسابات .

بتوجيه من مفوضية ختصيص اإليرادات املالية تقوم وزارةاملالية بتحويل  .11

نصيب كل والية كل شهر إلي حساب الوالية بفرع بنك السودان 

 بالوالية املعنية .

 يف حمور اإلصالح املؤسسي :
 دستوريات :

تقلة حملاربة الفساد مبوجب نص دستورى إنشاء مفوضية قومية مس .1

 على أن تكون هذه املفوضية :

 مستقلة متامًا عن اجلهاز التنفيذي . .أ

 أن تكون مسؤولة أصالة لدى اجمللس الوطنى . .ب

 يتمتع أعضاؤها باألستقاللية والكفاية واألمانة واألستقامة . .ج

 اال يكون أعضاء املفوضية من شاغلى الوظائف العامة . .د

 اصاتها وسلطاتها بصفة عامة فى  قرار األنشاء .تثبت أختص .ه

 يثبت هيكلها األدارى فى املستوى األعلى . .و
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تعديل الدستور حبيث يسمح باختاذ أجراءات قانونية فى مواجهة جرائم  .2

الفساد حبسب تعريفها فى قانون املفوضية القومية حملاربة الفساد أو 

الموال أو أى من قانون الثراء احلرام واملشبوه أو جرائم غسيل ا

االتفاقيات الدولية التى صادقت عليها حكومة السودان مبن يف ذلك 

 رئيس اجلمهورية والنائب األول أثناء أو بعد فرتة واليتهم .

تضمني األتفاقيات الدولية أو األقليمية فى جمال مكافحة الفساد  .3

والثراء غري املشروع وجرائم غسيل االموال وحماربتها فى الدستور 

أعتبارها جزءًا منه كما هو احلال فى املواد املتعلقة باحلقوق ب

 واحلريات .

 قوانني  :حمور ال
تنشأ املفوضية لإلصالح املؤسسي بتشريع حيدد مهامها وصالحياتها  .1

 مبا ميكنها من حتقيق أهدافها .

يعاد إصدار قانون املفوضية بعد حتليله مبوجب نص دستوري على أن  .2

 تكون هذه املفوضية :

مستقلة متامًا عن اجلهاز التنفيذى وتكون مسؤولة لدى اجمللس  .أ

 الوطنى.

يتم أنتخاب أعضائها بواسطة اجملالس الوالئية )عضو واحد لكل  .ب

 والية( على اال يكون العضو وزيرا والئيا وال موظفًا عامًا .

يرشح رئيس اجلمهورية رئيس املفوضية ويوافق عليه اجمللس  .ج

 الوطنى .

ختصاصات املفوضية وسلطاتها بصفة عامة فى قرار تثبيت مهام وأ .د

 األنشاء .
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املركز والواليات يف اإليرادات املالية القومية مبوجب  نسبةحتديد  .3

تشريع من اجمللس الوطين كل عام وذلك بتوصية من مفوضية 

 ختصيص اإليرادات للمجلس الوطنـي )القسمة الرأسية(. 

لواليات بنسب حمددة من حتدد املفوضية كذلك بتشريع قومى يلزم ا .4

نصيبها تصرف فى جمال التعليم، الصحة املياه والرعاية األجتماعية 

 كل عام .

تعديل قانون الثراء احلرام واملشبوه وقانون غسيل  االموال لتمكني  .5

 املصادرة التامة للمال املشبوه ومراعاة تناسب العقوبة مع حجم اجلرم .

 سياسات :حمور ال
لتخصص والتأهيل لكلي يكون جمال عمل املفوضية يراعي التنوع يف ا .1

 شاماًل ما أمكن . 

أن تكون ضمن أهداف املفوضية االهتمام والعمل علي تعميق السلوك  .2

 املؤسسي يف اجملتمع افرادا ومجاعات  وفئات ومنظمات اجملتمع املدني .

 تغيري التوقيت يف السودان ليتناسب مع حميطه األقليمي والعاملي . .3

فوضية األسس واملعايري اليت تستند عليها فى القسمة األفقية حتدد امل .4

لأليرادات بني الواليات والتى جيب أن تكون علمية وشفافة وقابلة 

 للتحقق واليت تشمل وال تنحصر على :

 الثقل السكانى لكل والية . .أ

 حجم الناتج األمجاىل فى الوالية . .ب

 متوسط دخل الفرد السنوى فى الوالية . .ج

لتنمية البشرية فى الوالية )الصحة والتعليم ومياه مؤشرات ا .د

 الشرب( والطرق والكهرباء .

 التمييز األجيابى للواليات املتأثرة باحلرب . .ه
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دعم الدولة للبحوث والدراسات فى جمال مكافحة الفساد وغسيل  .5

 االموال واالستفادة من هذه الدراسات يف االصالح املؤسسي .

الواحدة والتحصيل والدفع اإللكرتوني تفعيل وتقوية نظام اخلزانة  .6

 واملراجعة ونظم الضبط الداخلي .

تراعي املفوضية يف عملها احلقوق واإلرث التارخيي لألراضي من حيازات  .7

 فردية ومجاعية وجمتمعية .

يراعى حسن أستخدام األرض وهدف التنمية األقتصادية واألستثمار  .8

 ة علي البيئة .ومراعاة األجيال القادمة ومتطلبات  احملافظ

 تنشأ مفوضية قومية للخدمة العامة على أسس من بينها  :  .9

إنشاء مفوضية قومية للخدمة العامة تصدر بتشريع حيدد  .أ

 صالحيتها ومهامها .

 مساءلة للمجلس الوطين .تكون  .ب

تتكون ملفوضية من عضو من كل والية من واليات السودان ويوافق  .ج

 عل كل عضو جملس الوالية املعين .

رشح رئيس اجلمهورية رئيس املفوضية ويوافق عليه اجمللس الوطين ي .د

. 

 تكون دورة عضوية املفوضية أ ربعة سنوات . .ه

تكون للمفوضية الكلمة الفصل يف سياسات التوظيف والتعيني  .و

 والتدريب وحتديد هياكل املرتبات لكل أجهزة الدولة .

ءة واخلربة يتم األختيار للوظيفة العامة على أساس التأهيل والكفا .ز

 مع حتديد نصيب كل والية على أساس الثقل السكانى .

تتاح الفرصة بصورة كاملة وعادلة ومتساوية للتنافس لشغل  .ح

 الوظائف العامة جلميع املتنافسني وفى كل احناء السودان.
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يتم اعتماد التمييز األجيابى ألبناء الواليات واحملليات التى  .ط

 . دمرتها احلرب وملدة زمنية حمدودة

 تنشأ مفوضيات فرعية يف الواليات . .ي

 رجرااات :حمور اإل
أنشاء مفوضية قومية لألصالح املؤسسى لتطوير هياكل ونظم وآليات  .1

وسياسات وعمل املؤسسات والشركات العامة وشركات القطاع اخلاص 

بتشريع  حيدد مهامها وصالحياتها مبا ميكنها   ومنظمات اجملتمع املدني

 من حتقيق أهدافها .

يتم أختيار العاملني يف املفوضية من ذوى التأهيل الالزم واخلربة   .2

أن يستفاد من  املناسبة والقدرات العالية مع مراعاة متثيل كل الواليات .

 خربات الدول التى حققت جناحًا فى جمال األصالح املؤسسى .

اختاذ التدابري الالزمة لالستفادة القصوي من ساعات  العمل يف مواقع  .3

ل اخلاصة والعامة من حيث احلضور واالنصراف وتناول الوجبات العم

 واالسرتاحة .

حوسبة عمل احلكومة االحتادية والوالئية أحصائيا بغرض تقديم  .4

 اخلدمات العامة والسعي للوصول الي احلكومة الذكية .

 تورد مجيع اإليرادات القومية يف حساب قومي مركزي واحد . .5

يص ومراقبة اإليرادات املالية الصالحية يكون للمفوضية القومية لتخص .6

الكافية والالزمة للتأكد من أن كل اإليرادات القومية احملصلة يتم 

اب املركزي وأن يكون هلا صالحية التفتيش ـــــيف احلس اتوريده

 والتحقيق .

حتدد املفوضية كذلك احلد األدنى الذى جيب أن تلتزم بتحويله كل  .7

 دات  اىل حملياتها املختلفة .والية من نصيبها من األيرا
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جيب أن تثبت أسس ومعايري التوزيع األفقى لإليرادات بني الواليات ملدة  .8

 أربعة سنوات تراجع بعدها .

 تكون دورة أعضاء ورئيس مفوضية ختصيص اإليرادات أربعة سنوات .   .9

ع أصول احلكومة اليت متت من حيث ـــمراجعة أجراءات اخلصخصة وبي .10

 االسس . عدالة وشفافية

حصر ومراجعة الشركات احلكومية اخلاصة ملعرفة موقفها املالي  .11

 الفعلي .

حصر ومراجعة الشركات الرمادية واسرتداد املال العام من هذه  .12

 الشركات وايقاف ومنع استمرار أو تكرار هذه الظاهرة .

مراجعة االعفاءات اجلمركية اليت منحت للمنظمات اخلريية والطوعية  .13

 دم استغالل هذه االعفاءات جتاريا .للتأكد من ع

 تقوية نظام املراجعة الداخلية وضوابطها ودور املراجع العام . .14

تفعيل دور منظمات اجملتمع املدنى واألفراد واإلعالم فى الرصد والرقابة  .15

 ملكافحة الفساد بأسناد تلك األدوار هلا فى القانون .

 اكم .يعطى األولية لدعاوى الفساد واألموال أمام احمل .16

تنشأ مفوضية قومية لألراضى أو هيئة لألراضى بقانون وتشريع حيدد  .17

 مهامها وصالحياتها وتكوينها .

 ضرورة مجع الزكاة على أساس حملي . .18

 الزكاة على أساس املنبع ومكان اجلمع . جيب  توزيع .19

رتكة من األجهزة الرمسية وجلان أهلية ــــجيب أن تكون اآللية مش .20

 حملية .
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 سمة املوارد والثروة :عدالة ق
 سياساتحمور ال

إنشاء مفوضية قومية لتخصيص املوارد بني املركز والواليات على ان  .1

ختتار كل والية عن طريق جملسها التشريعي مندوبًا واحدًا عنها عضوًا 

باملفوضية. يقوم رئيس اجلمهورية برتشيح رئيسًا للمفوضية على أن 

تكون للمفوضية دورة واحدة مدتها أربع جتيزه اهليئة التشريعية القومية. 

 . سنوات وجيوز جتديد عضويتها لدورة أخرى واحدة فقط

تنشأ يف كل والية مفوضية والئية لتخصيص املوارد بني الوالية  .2

واحملليات. خيتار أعضائها اجمللس التشريعي للوالية وجييز رئيسها 

رة واحدة مدتها برتشيح من الوالي إىل جملس الوالية. تكون للمفوضية دو

 . وجيوز جتديد عضويتها لدورة أخرى واحدة فقط أربع سنوات

تنشأ مفوضية قومية لألختيار للخدمة العامة بتمثيل والئي على نسق  .3

مفوضية ختصيص املوارد. تقوم بإختيار موظفي اخلدمة العامةوشاغلي 

الوظائف القيادية يف الوزارات واملؤسسات والشركات والبنوك التابعة 

ة والنزاهة والتمثيل القومي، مع ختصيص نسبة ءللدولة مع مراعاة الكفا

 . ألبناء الواليات املتأثرة باحلرب ملدة عشرة سنوات

ينشأ جملس قومي للسالم والتنمية للمناطق املتأثرة باحلرب يف كل  .4

السودان وتوكل إليه مهمة اإلشراف وتنسيق جهود التنمية وإستقطاب 

 . يًا هلذه املناطقالدعم داخليًا وخارج

جيب مراعاة التمثيل القومي العادل يف جمالس إدارات الشركات والبنوك  .5

يتكرر الشخص يف  اَلأاململوكة للدولة أو تلك اليت تساهم فيها، على 

 . أكثر من جملس إدارة واحد يف نفس الوقت

 

 



32 
 

 التنميةالبشرية :
 التعليم قبل املدرسي :

 سياسات :حمور 
لتعليم قبل املدرسي على تدريب األطفال على العمل أن يبنى منهج ا .1

 اجلماعي وغرس الروح الوطنية .

ربط التعليم قبل املدرســي مبدارس األساس وتنشأ رياض أطفال  .2

 حكومية .

 رجرااات حمور اإل
 إنشاء مدارس قومية منوذجية . .1

 حماربة األمية . .2

 إدخال التدريب التقين اإللكرتوني يف الثانوي . .3

 لعام :التعليم ا
 سياسات حمور ال

اعتماد نظام السلم التعليمي )نظام األثنى عشر عامًا ( قبل اجلامعة  .1

 مع مراعاة فصل الفئات العمرية يف مرحلة األساس .

إنشاء جملس قومي للمناهج بتمثيل عادل لكل الواليات  يراعي التنوع  .2

التارخيي واملعاصر وتعدد الثقافات والتطوير يف املناهج لتحقيق 

 الوحدة الوطنية .

 االهتمام باملناشط الرتبوية )النشاط الثقايف والرياضي( . .3

 تشجيع االبتكار واالخرتاع واإلبداع . .4

إعادة مسئولية تدريب وتأهيل املعلمني لكليات الرتبية ملعلمي األساس  .5

باجلامعات وإنشاء مراكز لتدريب وتأهيل وإعداد املعلمني وتنشأ له 

 فروع يف الواليات .

 ادة الداخليات للمناطق املتأثرة باحلرب والرحل واملناطق الريفية .إع .6
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 تقوية اللغة اإلجنليزية والعربية يف التعليم العام . .7

 جيب االهتمام بالصحة املدرسية ووجود الباحث االجتماعي . .8

 إلزام الواليات بضرورة التوازن يف توزيع املعلمني على املدارس . .9

 أعلى مرتب يف الدولة .أن يكون مرتب معلم األساس  .10

 رجرااات :حمور اإل
إلغاء نظام احملاور الدراسـية يف املواد التعليمية يف نظم التعليم  .1

 احلالية والعـودة لنظام املقررات .

 االهتمام بالبيئة املدرسية واملعامل واملعينات . .2

 إعادة النظر يف استيعاب جمندي اخلدمة الوطنية يف  التدريس . .3

 مي لدعم طالب التعليم العام .إنشاء صندوق قو .4

 قوانني :حمور ال
 إلزامية وجمانية التعليم ملرحلة األساس وحماصرة الفاقد الرتبوي .  .1

 التدريب املهين والتقين :
 سياسات حمور ال

تقييم شهادة  خرجيي التدريب املهين واعتمادهم يف مدخل اخلدمة  .1

 ريب والتأهيل .العامة  أسوة بالشهادة الثانوية مع منحهم فرص التد

 تقييم خرجيي التعليم التقين وظيفيًا وحتسني شروط خدمتهم . .2

 رجرااات حمور اإل
إنشاء عدد من مراكز التدريب املهين يف كل الواليات مع مراعاة  .1

 الكثافة السكانية واألخذ يف االعتبار جتربة والية اخلرطوم .

يفاء منح طالب التدريب املهين فرص القبول باجلامعات بعد است .2

الشروط واتاحة الفرص بالتدريب باخلارج واملنح الدراسية وتطوير 

 املناهج وتأهيل مراكز التدريب املهين .
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 التعليم اجلامعي :
 سياسات حمور ال

االقتصاد املعريف وأنشطة البحث العلمي ومواكبة التطورات التقنية  .1

 واملعلوماتية .

لتعليم اجلامعي لصاحل عالقة اجلامعة بالقطاعات اإلنتاجية وتوجيه ا .2

 التنمية .

التنسيق بني القطاعات االنتاجية واجلامعات لتوجيه التعليم لصاحل  .3

 التنمية والعمل .

 عدم تعيني األستاذ اجلامعي إال بعد استيفاء الشروط األساسية  . .4

ثقافة محل السالح أدت إىل فقدان األمن يف اجلامعات ، ال بد من  .5

بني الطالب واألساتذة ووضع قوانني صارمة  ثقافة قبول اآلخر والعالقة

ملنع العنف داخل اجلامعات ومعاجلة مشاكل الطالب الفقراء بإنشاء 

صندوق قرض الطالب على أن يتم السداد بعد التخرج وعلى ديوان 

 الزكاة دعم الطالب الفقراء والطالبات بصورة خاصة .

شطة البحث توظيف التعليم العالي خلدمة االقتصاد واالهتمام بأن .6

 العملي ومواكبة التطورات .

 وضع رؤية ملعاجلة هجرة األساتذة وحتسني شروط اخلدمة . .7

 الرتكيز على البحوث التطبيقية . .8

تشجيع القطاع اخلاص بالدخول يف البحث العلمي بتحفيزهم  .9

 باحتساب مساهمتهم يف ضريبة أرباح األعمال .

 ستدامة .مقابلة متطلبات النمو االقتصادي والتنمية امل .10

 ربط خمرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل . .11
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االهتمام بإدارة املوارد البشرية باعتبارها وظيفة اسرتاتيجية والتحول  .12

 حنو نظم وتقنيات إدارة املوارد البشرية اإللكرتونية .

 نشر ثقافة احملافظة على املواعيد وإتقان العمل يف كافة املستويات . .13

 واالهتمام بهم . رعاية املتفوقني .14

التمييز اإلجيابي للمرأة العاملة يف القطاع غري املنظم وإعادة النظر يف  .15

 تشغيل األطفال وتوفري احلماية القانونية هلم .

 رجرااات :حمور اإل
 زيادة مرتبات وامتيازات أساتذة اجلامعات  . .1

 مشاكل الطالب الفقراء . .2

 معاجلة العنف الطالبي . .3

ية العامة واهليئات والقروض للبحث العلمي خيصص نسبة من امليزان .4

وجيب أن يشارك القطاع اخلاص مع القطاع العام فى متويل البحوث 

 من املوازنة من املشاريع واملنح .

جيب انشاء مركز للبحوث يشرف على كل البحوث والباحثني حتى  .5

ال تتبعثر اجلهود ويقوم املركز بالتنسيق فى هذا اجملـال مع إلزام 

 املختصة بتنفيذ البحوث املتاحة واإللتزام بها . اجلهات

رفع احلصار االقتصادي عن السودان فى البحث العلمى وبصورة عامة  .6

. 

 زيادة مراكز التميز . .7

وضع برامج ملدة مخس سنوات إىل سبع يتم خالل هذه الفرتة دعم  .8

البحوث الزراعية بشقيها الزراعي والصناعي مبواد ميكنها من  إنشاء 

 البحوث ومراكز التجارب وإكثار البذور .حمطات 

 زيادة عدد الباحثني ملقابلة التطور وترغيبهم . .9
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 تقوية جهاز اإلرشاد الزراعي واحليواني لنقل البحوث لكل الواليات . .10

حتسني شروط خدمة الباحثني وتضمني استحقاقات الباحثني ضمن  .11

 مكونات مشروعات البحوث مع التدريب املتواصل وعدالة الفرص

 لرتغيبهم .

جتسري الفجوة بني خمرجات التعليم العالي األكادميي والتعليم  .12

الفين والتقاني بالرتكيز على تنمية وزيادة عدد اخلرجيني من 

 الكودر الفنية والوسيطة يف شتى اجملاالت .

 توفري أفضل التقنيــات يف العامل لتأسيس التعليم التقاني املتقدم . .13

ات النظامية والقوات العائدة من تدريب وتأهيل مسرحي القو .14

احلركات املسلحة والعائدين من احلروبات والنازحني ودجمهم يف 

 اجملتمع .

 إنشاء مركز قومي لكتابة اللغات احمللية . .15

 االسراع يف تنفيذ مجيــع مراحـــل مشروع احلكومة اإللكرتونية . .16

إنشاء جملس أعلى لألجور وضرورة ربط األجور مبستوى تكاليف  .17

 ملعيشة .ا

 إعادة النظر يف سياسات الصندوق القومي لإلسكان الشعيب والفئوي . .18

 الصحة : 
 سياسات :حمور ال

 عدم تعارض التشريعات الصحيه الوالئية مع التشريعات القومية . .1

 رفع احلصار االقتصادي على تدريب وتأهيل الكوادر الطبيه واملعدات . .2

 ضمان الرعاية الصحية للجميع . .3

 بإصحاح البيئة . االهتمام .4

 االهتمام بالكادر الصحي وحتسني أوضاعهم وتدريبهم . .5
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 معاجلة أ.ضاع املتأثرين باخلصخصة وأسرهم . .6

إقامة دولة الرعاية االجتماعية عن طريق تقوية وتوسيع وتفعيل آليات  .7

 احلماية والرعاية االجتماعية .

 رجرااات :حمور اإل
بداًل من اجمللس القومي إنشاء اهليئة القومية لالغذية واالدوية  .1

لالدوية والسموم مواكبة للنماذج العاملية مع توفري التكنولوجيا 

 املتقدمة فى التحليل .

 إعادة املستشفيات املرجعية واملراكز القومية لوزارة الصحة االحتادية . .2

إنشاء فروع للهيئة القومية لالغذية واالدورية بالواليات مع تزويدها  .3

 . باالجهزة واملعدات

حتسني أجور وشــروط خدمة وتدريب القوات املســلحة والشرطة  .4

 والقوات النظامية االخري .

حتسني شروط خدمة األطباء والعاملني باحلقل الصحي واملعلمني  .5

والعاملني يف الدولة بصورة عامة ملواجهة غالء املعيشة بصورة كرمية 

 هلم وألسرهم .

بهدف احملافظة على القيمة حتسني املعاشات وفوائد ما بعد اخلدمة  .6

 احلقيقيية للمعاشات وتطبيق نظام معاش املثل  .

 جيب أن يكون توزيع الزكاة مركزيًا وتراعى الشفافية . .7
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 ةــــاهلوية ــــــجلن
 

 : مدخل
عدها من الثقافات واألعراق ، وهويتنا إكتسبت ُببأننا سودانيون هويًة

ى هذا الكيان املتفرد من أهل السودان املشرتكة يف تكوينه ، وإمتزاجها أعط

ذو خصوصية ملوقعنا اجلغرايف حيث أدت لتالقح  رمسه ووصفه ومسته، وهي بعٌد

بني الثقافات أطر ثقافتنا السودانية مبكوناتها وأجزائها املتنوعة، منحدرين 

ته عرب تاريخ طويل تعاقبت فيه احلضارات املبدعة فشكلت ذاكرته وتراثه وغّذ

املتعاقبة بالقيم الفاضلة اليت يعمر بها وجدان أهله، ويف هذا  لسماويةا األديان

وجدانيًا وانتماًء شاماًل للوطن الذي يعكس وجيسد األطار تصبح املواطنة والًء

مكوناته احلضارية والقيمية والثقافية وتقاليدهوأعرافه املرعية وتقوم عليها 

اليت تتجاوزاألنتماءات األضيق قاعدة املساواة يف احلقوق والوفاء بالواجبات و

رتقاء مبفهوم اإلنتماء )اإلثنية والقبلية واجلهوية والطائفية واملذهبية( واإل

الوطين األرحب املستصحب لكل األبعاد السياسية والثقافية واإلجتماعية 

وحتقيق معاني اإلنتماء للوطن والوالء له وعدم املساس حبرماته او اإلساءة 

 براز الصورة املشرفة له يف الداخل واخلارج.اليه والعمل على إ

واإلعرتاف بالتعدد الثقايف واإلجتماعي ملكونات الشعب  اإلقرار بالتنوع

 السوداني واليت تشكل مع قيمه القاعدة هلويته السودانية.

 غرس وبناء معاني اهلوية وتعزيزها يف وجدان النشئ بإعالء قيم املواطنة.

 حمور الدستور 

 لتعدد والتنوع الديين والثقايفهى اجملموع املتكامل لدانية سوالاهلوية  .1

 .لشعب السودان  والعرقي واللغوى
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يف املواثيق الدولية ضمن بنود  وثيقة احلقوق كما هي واردة تضمني .2

 .السودان  دستور

 الشعائر .و العبادةحرية  واتاحةاإلعرتاف بالتعدد العرقى والدينى  .3

 قوانني :حمور ال

قوميه مستقله  للهويه؛ من أشخاص أكفاء؛  يعكس  إنشاء مفوضيه .1

 :تطبيق اآلتي  تضمنويف تكوينها تنوع ال

 مبادئ وثيقة اهلوية . .أ

 القوانني التى تعزز اهلوية . مراجعة  .ب

سات اخلدمه املدنيه والعسكريه مببادئ وثيقة ـــإلتزام كافة مؤس .ج

 اهلوية .

صدار التشريعات إون منح اجلنسيه السودانية وــــبيق قانتط مراقبة .2

 ة :التالي

 . قانون اهلوية السودانية .أ

 . قانون اللغات القومية .ب

 . قانون مفوضية إدارة التنوع .ج

واهلجرة مبا يضبط السياسة  مراجعة قانون اجلنسية السودانية .د

 .السكانية 

 . مراجعة قانون اخلدمة املدنية .ه

مراجعة كافة القوانني لتتسق مع الدستور اجلديد وحتقق مبدأ  .و

 . عدالة واالنصاف والوجدان السليمال

إنشاء مفوضية قومية لإلعالم تكون هلا صفه حيادية يديرها  .3

 كفاءة تؤسس على خمرجات احلوار الوطنى . يإختصاصيون ذو
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إنشاء مفوضيه قوميه خاصة بدارفور تكون مهمتها الوصول اىل إتفاقات  .4

مها طراف فيما خيتص باحلواكري وتستعني فى مهاجلميع األ مرضية

 مبن تراه مناسبا على ان يكون تشكيلها مراعيا للتنوع فى دارفور .

 سياسات :حمور ال

اإلعرتاف بأن ما جيمع بني السودانيني الذين ينتمون اىل الرقعة  .1

 .تهمسوداني واجلغرافية املسماة السودان ه

 قوانني وسن سودانية السوداني الشعب هوية بأن والتمسك التأكيد .2

 .ذلك  وحتمي تعزز

اإلعرتاف الكامل بكل املكونات األساسية للهوية والتعبري املتوازن عنها يف  .3

 . اخلطاب السياسي والثقايف للدولة واجملتمع

 اليت تعاني التهميش فى واجملموعاتللمناطق التمييز اإلجيابي  .4

ذلك مع املواثيق  ليتوافقاحلقوق وإحرتام خصوصيتها الثقافية 

 . واألعراف الدولية

دارته وإعطاء الثقافات احمللية حظها من إف بالتنوع وحسن اإلعرتا .5

 . التطور اإلعالمي لتعزيز ثقافة التسامح

وتشجيع  ت السودانيةموعااجملاليت تتحدث بها  قوميةتطوير اللغات ال .6

 لمجتمع احمللي بالتعليمل ًاكتابتها وإدخاهلا يف املراحل األولية ربط

ربي/إجنليزي / )عتعزيز وتعليم اللغات احليه وكذلك 

التعليمية ملواكبة التطور العلمي وإنشاء  املناهجوإدخاهلا يف ،وغريها(

 . ية باجلامعاتقوممراكز لتطوير اللغات ال

هرجانات ملالنهوض بالبحث العلمي يف جماالت الرتاث والثقافة وإقامة ا .7

هتم بالرتاث والثقافة احمللية والقومية. وتوفري املنابر اليت ت سنويةال
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 بالوالياتمتحف لآلثار السودانية والرتاث  إقامةعالمية هلا مع اإل

 . املتحف القومي تعزيز دور، مع املختلفة

التأكيد على أن االسره هى مدرسة اهلوية االوىل لذا جيب ان تكون  .8

مصدرا قويا لزرع الوطنيه والقوميه فى وجدان النشء وتزويد االسرة 

شء ملم  بكل مكونات اهلويه بكل الوسائل التى تضمن هلا تربية ن

السودانيه اجلامعه لكل اطياف الشعب السودانى وتربية االجيال على 

معرفة حقوق وواجبات الفرد فى اجملتمع وجتاه الوطن وتعلم أسس دولة 

 القانون والعلم والدين القويم .

التأكيد والتمسك بضرورة رعاية العالقات البينيه  بني اجملموعات  .9

ى تساكن بعضها وانشاء  املؤسسات واجلمعيات واملراكز السودانيه الت

التى تقوى هذه العالقات وتشجع على استمرارها  ومنها ساحات الرتويح 

والرتفيه والربامج الوطنيه واالحتفاالت الدينيه التى تقام فيها وذلك 

 مبا يتفق مع االخالق احلميده وروح التعاون والتعاضد والتكافل .

 . د الثقايف واإلثين والديين لدولة السوداناإلعرتاف بالتعد .10

املنسجم مع تنوعه  واإلدارى خيتار شعب السودان شكل النظام السياسي .11

اإلثين واجلغرايف لتأكيد مشاركة فاعلة لكل أفراد الشعب يف إدارة 

 . البالد

اء تعاقد سياسي جديد يعزز اإلستقرار السياسي وجيرم العنف والظلم نب .12

 . والتهميش

قتصادية بعيدًا عن العرق واإلسياسية الواة واملشاركة فى اجملاالت املسا .13

 . والدين واإلثنية واإلجتاه السياسى
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قومية املؤسسات وخاصة الكلية احلربية والشرطة وجهاز االمن  .14

واملخابرات لتستوعب التعدد اإلثين عوضا عن نظام احملاصصة النسبية 

 . احلالية

ودعم القوات املسلحة لتعزيز اهلوية  إلغاء اجليوب األمنية املختلفة .15

 . السودانية

إلزام القوات النظامية بالتعامل مع املواطن وفق القوانني الدولية  .16

 . روفظوالقيم اإلنسانية يف كافة ال

عالم والتوجيه واإلرشاد العامة واخلاصة بسياسات مؤسسات اإلمساهمة  .17

 ية .حمددة وجادة ضمن الربنامج العام اهلادف لتعزيز اهلو

توجيه اخلطاب السياسى واإلعالمى اخلاص والعام والصحف واإلعالم  .18

 بتوازن يسهم فى تعزيز اهلوية السودانية .للتعبري اإللكرتونى 

تصفية اخلطاب الرمسى والشعبى من إثارة العصبيات والتحيزات  .19

 . اجلهوية

 التأكيد على قومية أجهزة اإلعالم املرئى واملسموع واملقروء منها لنشر .20

كل الثقافات السودانية املتنوعة  من كل اإلثنيات لكى اليكون إعالمًا 

 . حاديًاآ

الوالء للوطن قبل الوالء للقبيلة أو  وتعزيززيادة الوعى واإلدراك  .21

و احلزب وذلك بتسخري  كل وسائل اإلعالم خلدمة هذ أالطائفة 

الشعور البد  للدولة ان تقوم بواجباتها جتاه املواطن وتنمية و االهداف

 .الوجدانى 

تاريخ السودان بدون حتيز حبيث يعكس تاريخ  كتابةإعادة النظر يف  .22

 . املتنوعة كل اجملموعات السكانية 
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إدخال ولتأكيد على اإلهتمام الالزم باملخطوطات والوثائق القومية ا .23

الوثائق و اآلثار  كل واسرتداداحلوسبة حلفظها وسهولة الرجوع اليها 

 أحناء  العامل . فى كلواملخطوطات 

تضمني تاريخ اجملموعات السكانية السودانية قدميا وحديثًا يف مناهج  .24

 . التعليم إلثراء التنوع وتعزيز اهلوية

التأكيد علي مسؤلية الدولة مبجانية التعليم لكافة املراحل التعليمية  .25

 .وليه األ هحلاة يف مرتمع إجباري

البحثية وحتسني البيئة رفع امليزانية القومية للتعليم واإلغراض  .26

 التعليمية .

 . جي( القرار العدالةذإلغاء إزدواجية املدارس احلكومية ) عادي / منو .27

اإلهتمام بالتعليم املهين والفين واحلريف وتطويره ملواكبة سوق العمل  .28

 . احمللي والعاملي

تطوير املناهج الدراسية لتتناسب مع منو التلميذ وتستوعب التطور  .29

 . ة السودانية وتتعامل مع الفهم وليس احلفظوتؤسس للهوي

إعادة النظر يف االنتشار االفقي للجامعات بدجمها ودعمها باإلمكانيات  .30

 . الالزمة

اإلهتمام باملعلم ووضعه املعيشي وتدريبه مع رفع سن التقاعد لإلستفاده  .31

 . من اخلربات الرتاكمية

 . لةربط مناهج املدارس اخلاصة بالسياسة التعليمية للدو .32

اإلهتمام بتطوير املوارد البشرية بالتدريب والتأهيل املهين والتقين  .33

يف املناطق األقل منوًا أو املتأثرة بالنزاعات مع ًا والبحث العلمي خصوص

 . كاء احلس الوطين لتعزيز اهلوية السودانيةزرفع الوعي املعريف وإ
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 رجرااات :حمور اإل
ليستوعب التنوع والتعدد ويعزز  إعادة هيكلة ديوان شئون اخلدمة العامة .1

 . اهلوية

 . مركز حبثى لتطوير الشخصيه وإدارة الرتبية والتفكري العامإنشاء  .2
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 ةــالعالقات اخلاررجيجلنة 
 

 مدخل :
يتجه العامل حنو التداخل والتشابك يف  املصاحل أكثر فأكثر ، 

تناسب مع فتكتسب العالقات البناءة مع اخلارج أهمية متزايدة وتتطلب رؤى ت

املعطيات اجلديدة يف العالقات الدولية . فمفهوم مثل احلياد اإلجيابي وعدم 

االحنياز الذي كان سائدًا يف ظل احلرب الباردة ، أصبح غري ذي موضوع اليوم ، 

وكذلك مفهوم سيادة الدولة الوطنية التقليدية مل يعد يتناسب مع االهتمام 

قوق اإلنسان ، حيث األحداث اليت املتزايد للمجتمع الدولي يف قضايا ح

تتخطى أثارها تلك احلدود . ومبا أن السياسة اخلارجية ُتعنى بالشئون 

والعالقات القائمة على املصاحل املشرتكة واالحرتام املتبادل يف إطار املبادئ  

واألعراف الدولية املتعارف عليها ، وهي كذلك متثل انعكاسًا للسياسات 

لة اليت تتمثل يف السالم واالستقرار واالقتصاد واملؤسسات الداخلية ولقوة الدو

 السيادية  يف الدولة املبنية على أسس دميقراطية واحلكم الراشد .

ومن العوامل املؤثرة يف صناعة العالقات اخلارجية وتشكل أحد مرتكزات 

القوة يف عالقات السودان اخلارجية متكنه من لعب دور حموري يف املنطقة: 

جلغرافيا املتميز واالسرتاتيجي واطالله على البحر االمحر ومساحته عامل ا

وموارده الطبيعية يف جماالت الـــزراعة ، املياه ، املعادن ، النفط واملوارد البشرية. 

أضف إىل ذلك ان السودان يقع ايضا يف منطقة تتقاطع فيها احلضارات 

تتمثل يف الوفاء  والثقافات، ولقد فرض هذا املوقع على السودان تبعات

بإلتزاماته جتاه دوائر االنتماء الثالث: االسالمية والعربية واالفريقية ، وهذا 

 جعله يدفع مثن هذا املوقع، والشواهد يف هذا كثرية منذ فجر االستقالل .
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يشكل انتهاء احلرب الباردة منعطفا كبريا يف مسار العالقات الدولية 

منة القطب الواحد، وتآكلت سيادة الدولة، والسياسية اخلارجية، فقد برزت هي

وتغري مفهوم حق الدفاع عن النفس والتدخل يف الشئون الداخلية للدولة، إذ 

اصبحت النزاعات الداخلية وانتهاكات حقوق االنسان وعدم حرية الصحافة 

وانتشار اسلحة الدمار الشامل وخماطر االرهاب واجلرمية املنظمة والفساد 

دميوقراطي، أصبحت مهددات لألمن والسلم الدوليني، وعلى وغياب النظام ال

االمم املتحدة واجملتمع الدولي القيام خبطوات استباقية والتدخل االنساني او 

التدخل من اجل احلماية منعا للتهديد احملتمل ومحاية للنظام الدولي واالمن 

 .والسلم الدوليني من الفوضى اليت قد تنجم عن النزاعات الداخلية 

 قوانني :حمور ال
 سياسات :حمور ال

اليت أصبح السودان طرفًا  واالقليمية الدوليةواملعاهدات االلتزام باملواثيق  .1

فيها، واإِلسهام يف تطوير التعاون الدولي واملشاركة يف اجلهود الدولية 

 ،واجلرمية املنظمة لتحقيق األمن والسلم الدوليني، ومكافحة االرهاب

جتارة املخدرات ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل واالجتار بالبشر و

 واحرتام حقوق االنسان وحماربة التطرف والغلو الديين وغسيل األموال،

 وحرياته 

صالح املؤسسات الدولية ويف مقدمتها جملس األمن، حتى السعي إل .2

، مع يصبح أكثر تعبريًا عن التنوع الذي يتمتع به اجملتمع اإلنساني

 حيات اكرب للجمعية العامة لألمم املتحدة .اعطاء قوة وصال

وحل  نها الداخلية.واحرتام خيارات الشعوب األخرى وعدم التدخل يف شؤ .3

 النزاعات بالطرق السلمية .
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وامكاناته الطبيعية  ةوالثقافي ةاحلضاري وموروثاتهالتعريف بالسودان  .4

يب ومضاعفة اجلهد الجتذاب االستثمار االجن واالقتصادية والسياحية.

والدعم التنموي وترويج موارد وثروات السودان الزراعية واملعدنية 

 والنفطية والصناعية وغريها .

 تعزيز العالقة بني البعثات الدبلوماسية واملغرتبني . .5

ودعم دور اجلاليات  يف اخلارجالعاملني رعاية مصاحل السودانيني  .6

اقيات السودانية وتقديم اخلدمات والتسهيالت هلم وتفعيل االتف

املشرتكة اليت حتفظ حقوقهم وتنظم عملهم يف الدول اليت يعملون بها 

وتوثيق العالقة بالوطن واملساهمة يف التنمية االقتصادية واالستثمار. 

 وتوظيف قدراتهم وعالقاتهم ومدخراتهم لدعم نهضة السودان وتقدمه .

طاب العمل على تهيئة بيئة العمل اجلاذبة لتقليل هجرة العقول واستق .7

 املهاجرين وربطهم بالوطن .

أهداف اسرتاتيجية التنمية مصاحل تنا اخلارجية لتحقيق اتوظيف عالق .8

واالجتماعية واالستثمار واعفاء   االت االقتصاديةــــالشاملة يف اجمل

 .الديون 

رعاية الالجئني والنازحني والعائدين وتقديم الدعم واحلماية ورعاية  .9

طاب الدعم واملساعدات هلم من االمم مصاحلهم وحل مشاكلهم واستق

املتحدة ووكاالتها املتخصصة وكل اجلهات املاحنة وفق القانون الدولي 

 اإلنساني .

  االجتماعية ، الثقافية ، االقتصادية ، الســــياسية والعالقات التعاون تعزيز .10

 عالقاتها يف اخلصوصية ذات الدول مع وخاصة اجلوار دول مع ، واألمنية

  ،(الوسطى وأفريقيا/ ليبيا/ تشاد/ أرتريا/ إثيوبيا/ مصر) ــــودانالس مع

 والسعي أوىل، بأسبقية السودان جنوب دولة مع عالقتنا حتظي أن على
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 والعمل الدول هذه بني للتكامل سعيًا ومنضبطه مفتوحة حدود إلقامة

 وحل آنفًا املذكورة احملاور مجيع يف وترقيتها العالقات تطوير على

 االتفاقيات  وحتديث املشرتكة، اللجان عرب العالقة والقضايا كلاملشا

 أمن يهدد ما كل واحتواء.  فعاليتها وزيادة وتنشيطها معها املوقعة

 .  الدولي التحكيم  وفق الوطن

 مجيع مع واالمنية واالقتصادية السياسية والعالقات التعاون تعزيز .11

 املشرتكة اللجان يف وفاعل نشط بدور والقيام والعربية االفريقية الدول

 التعاون وتعزيز هلا التابعة االقليمية واالقتصادية السياسية واملنظمات

 .اجملموعتني  مع عالقاتنا يف التوازن وحفظ االفريقي العربي

 جمموعة مع واالقتصادية والسياسية االسرتاتيجية العالقات توثيق .12

 والربازيل ندواهل وروسيا الصني اخلمس( الربيكس) الصاعدة الدول

 اآلسيوية الصديقة والدول تركيا إىل باإلضافة افريقيا وجنوب

 كوريا/ اليابان/ تايالند/ فيتنام/  اندونيسيا/ ماليزيا) واالسالمية

 األوروبي واالحتاد اجلنوبية امريكا ودول(  الشمالية كوريا/  اجلنوبية

-لومي ةجمموع على وتأثريها والسياسي والصناعي املالي الوزن ذات

 .االوروبي والربملان كوتونو

 ومنع املائية الثروة على السودانية للمحافظة الدبلوماسية تسعى .13

 النيل حوض دول مع والقنوات السدود بإنشاء يتعلق وما البيئي التدهور

 . املختصة اجلهات مع بالتنسيق

 مع والعمل اخلارجية االستثمارات السودانية جلذب الدبلوماسية تسعى .14

 . األجنيب االستثمار تواجه اليت املعوقات لتذليل املختصة تاجلها

 رفع بهدف املتحدة الواليات مع العالقات لتطبيع الرامية اجلهود مواصلة .15

 لالرهاب، الراعية الدول قائمة من السودان واسم االقتصادية العقوبات
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 وتأثريها املتحدة الواليات تلعبه الذي احملوري الدور ألهمية وذلك

 ومؤسسات واألقليمية الدولية واملنظمات الغربية الدول على الالفّع

 اليت األسباب حول باملصداقية احملادثات تتسم أن على الدولية، التمويل

 ال أن وجيب جتاوزها، على الدول والعمل بني العالقات تطبيع دون َتُحول

 تشمل أن جيب بل احلكومية، اجلهات على قاصرة احملادثات هذه تكون

 واحتاد األمريكي،  الكونقرس بأعضاء السوداني الربملان أعضاء صالات

 ومراكز اإلعالم ودوائر الشعبية للفنون القومية والغرفة العمل اصحاب

 الضغط وجمموعات املدني اجملتمع ومنظمات واجلامعات البحوث

 يرتبط. املشرتكة والربامج الزيارات وتبادل العامة العالقات وشركات

 يف احلياة بواقع ودراية علم على ، مقتدر دبلوماسي كادر بتعيني ذلك

 املوارد توفري مع أعاله اليها املشار القرار صنع يف املؤثرة واجلهات أمريكا

 .الالزمة  املالية

 من فانه الكربى والكيانات العوملة ألحكام خيضع اليوم عامل أن مبا .16

 اليها ينتمي اليت وليةوالد االقليمية الكيانات مع التعاون تعزيز الضروري

 والسياسة االقتصادية التجمعات أنشطة يف الفاعلة واملشاركة السودان

 العربية واجلامعة (،77 )الـ وجمموعة االحنياز عدم حركة خاصة

 نظام اقامة بهدف وااليقاد االسالمي التعاون ومنظمة االفريقي واالحتاد

 واحلرية القانون وحكم السالم يسوده وعامل عادل اقتصادي

 .والدميقراطية 

 والتنمية االقتصادية الشاملة.  االساسية .17

يتم التعيني يف وزارة اخلارجية على أساس الكفاءة واألهلية واملنافسة  .18

احلرة مع مراعاة التنوع الثقايف  واإلثين واجلهوي على أساس التمييز 
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اإلجيابي مع التدريب املستمر بهدف إعداد كادر دبلوماســـي يتمتع 

 قدرات رفيعة وفعالـة .مب

 رجرااات :حمور اإل

اجلوار )دولة  دول مع احلدود ترسيم عملية الكمال اجلهود تعزيز .1

 للحدود، دائمة مفوضية وانشاء جنوب السودان/أثيوبيا/مصر/أرتريا(،

 املفوضية حتفظ احلدود، قضايا يف ومتخصص متفرغ كادر تضم

 رسم جمال يف والدراسات والبحوث واملطبوعات الدوريات وتتابع الوثائق

 اجملاورة الدول مع السودان حبدود اخلاصة التطورات ورصد احلدود

 .وغريها 

 السياسات رسم يف للمساهمة اخلارجية للسياسة قومي جملس إنشاء .2

 وفعاليتها. وتوجهاتها اخلارجية وزارة هياكل وتطوير ويسهم يف ترقية 

 بالسياسة الصلة ذات املختلفة األجهزة بني التنسيق احكام ضرورة .3

 . واالعالمي  السياسي اخلطاب وتوحيد وضبط اخلارجية

 والكوارث، والطواريء االزمات وادارة املبكر لالنذار مقتدر جهاز انشاء .4

 . املستقبل اسرتاتيجيات ورسم والتنبؤ املعلومات وحتليل

 ملواكبة اخلارجية وزارة ملواقع اإللكرتونية للمنظومة املستمر التحديث .5

 . البالد مصلحة خلدمة وتسخريها العاملي لتطورا

 ودعم الشعبية والدبلوماسية املدني اجملتمع منظمات دور تفعيل .6

 خدمة  واالقليمية الدولية احملافل يف ومشاركتها وانشطتها، براجمها

 .للبالد  القومية لألهداف

 متوازنة وسطية سياسة وانتهاج اخلارجية، السياسة واستقرار ثبات .7

 للدولة العليا املصاحل وفق االولويات حتديد على تقوم لةومعتد

 احمللية والتدخالت للمتغريات الصحيح والفهم املستقبل، واستشراف
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 السودان، تواجه اليت والتحديات االزمة تشكيل يف والدولية واالقليمية

 خاصة الدول مع سوية عالقات اقامة على ومقدرة البالد اليت تساعد

 على تساعدنا ان ميكن واليت االمن جملس يف العضوية الدائمة الدول

 .االزمة  جتاوز

 جهة انفراد وعدم اخلارجية السياسة حول قومي امجاع على احلرص .8

 .احلزبية  او الفكرية لرؤيتها وفقا برمسها

 إلعداد والسعي واالقليمية، الدولية املنظمات يف السودان دور تفعيل .9

 وهذا التفاوض، وفن األطراف عددةاملت الدبلوماسية يف متخصص كادر

 املعنية الدبلوماسية البعثات يف ملمثلي البالد باالستمرارية اال يتم ال

 األمم يف قيادية وظائف على للحصول السعي مع املختلفة، واملؤمترات

 الذي األمر اإلقليمية املنظمات ويف املتخصصة ووكاالتها املتحدة

 مع تتناسب اليت القرارات اختاذ يف قياديًا دورًا ليلعب السودان يساعد

 . وموارده  اجلغرايف وموقعه تارخيه

 وحيقق واالقليمية الدولية املنظمات يف فاعل بدور السودان يقوم لكي .10

 وزارات بني ودائمة عليا آلية انشاء من بد ال للسودان ممكنة فائدة اكرب

 يقبالتنس لتقوم الصلة، ذات االخرى واجلهات االقتصادي القطاع

 ووكاالت منظمات انشطة يف السودان مبشاركة يتعلق ما يف واملتابعة

 مبضمون املشاركة الوفود وتنوير االطراف املتعددة املتحدة االمم

 السودان التزامات وسداد الوفود، وتشكيل املطروحة، واملوضوعات الوثائق

 . مناسب وقت يف واالقليمية الدولية املنظمات ميزانيات يف

 املعلومات ثورة ظل يف والدعم االهتمام واخلارجي الداخلي عالماال ايالء .11

 العليا األهداف حتقيق على ليعمل صغرية قرية العامل من جعلت اليت

 . للبالد



52 
 

 االمم ووكاالت والدولية االقليمية املنظمات برامج وتوجيه ضبط .12

 واالهداف الرؤية مع لتتوافق وتوجيهها بالبالد املتخصصة املتحدة

 .للدولة  اتيجيةاالسرت

 لوزارة التابع الدبلوماسية للدراسات القومي املركز ودعم تعزيز .13

 تساعد اليت والدراسات البحوث واعداد الدبلوماسيني لتدريب اخلارجية

 .اخلارجية  للسياسة القومية االهداف حتقيق يف

تقوم السياسة اخلارجية على املصاحل واملنافع العليـــا واملبادئ واألصول  .14

 ألخالقية .ا

ضرورة العمل على اسرتداد األراضي احملتلة وهي منطقة حاليب  .15

 وشالتني والفشقة واالهتمام بتنميتها .
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 يةــاألساسواحلقوق احلريات جلنة 
 

 مدخل :
احلرية هبة من اهلل وهي مسئولية أخالقية ووطنية صونًا وإشاعتها حقا  .1

 للجميع.

 ة الشعب.إقرار دستور ينبع ويعرب عن إراد .2

تكون املواطنة هي األساس واملعيار لكافة احلقوق والواجبات لكل أبناء  .3

 السودان.

 حرية الفكر واإلعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون إكراهـ او تضييق. .4

 إحرتام وتعزيز ومحاية حقوق وكرامة اإلنسان. .5

تعظيم قيمة وهيبة دولة القانون وإرساء قيم العدل واملواطنة ونبذ  .6

 عصبية واجلهوية بكل أشكاهلا.ال

إعمال مبادئ الشفافية واملساءلة احملاسبيةواملؤسسية وسيادة حكم  .7

 القانون.

ممارسة الشورى والدميقراطية منهجا وأساسا للحكم من خالل  .8

 التعددية السياسية.

 . يف احلياة العامة واملشاركة والتنقل حرية التعبري والتنظيم والتجمع .9

 دستوريات حمور ال
ق الشعب يف وضع مسودة دستور متفق عليه جتاز يف جملس تأسيسي ح .10

أو وطين ويستفتى عليه الشعب وأن ُتكون آلية حلماية الدستور 

م ومهتدين 2005 دستور  مستفيدين من االرث الدستوري مبا يف ذلك

 . باجلهد الذي بذلته جلنة احلريات واحلقوق ملؤمتر احلوار الوطين

 لكل السودانيني . واحلرياتوق أساس احلقهي املواطنة  .11
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جيب أن ينص يف الدستور على التنمية املستدامة وأن تسن القوانني  .12

واملواثيق الدولية اليت صادق  املعاهداتلتحقيق األهداف اليت وردت يف 

 عليها السودان .

 يف حالة الطواريء خيطر الربملان يف مدة حيددها القانون . .13

 لتشريعية والتنفيذية .الفصل بني السلطات القضائية وا .14

حق الشعب يف تغيري العلم والنشيد الوطين ليعرب عن كل الشعب  .15

 السوداني .

لكل مولود من أم أو أب سوداني حق ال يتنقص يف  التمتع باجلنسية  .16

 واملواطنة السودانية.

ينظم القانون املواطنة والتجنس والجيوز نزع اجلنسية عمن اكتسبها  .17

 إال بقانون .

ربية هي اللغة الرمسية للدولة ، مع وضع منهج خاص لتعليم اللغة الع .18

 . بغريهااللغة العريبة للناطقني 

بسط احلريات األساسية وصون كرامة اإلنسان بالنص عليها فى  .19

 الدستور والقوانني وتطبيقها.

 . محاية احلريات العامة واحلقوق املدنية .20

املواثيق  و اهداتاملعكما وردت فى وق اإلنسان ـــاإللتزام التام حبق .21

  . الدولية

 .احلريات واحلقوق ال يقيدها أى قانون غري الدستور  .22

لكل شخص  احلق يف أمان روحه وسالمة نفسه وطالقة  حق احلياة : .23

مساعيه يف احلياة وال حيق حرمان شخص من هذا احلق األصيل يف 

احلياة إال وفق قانون ماض وقضاء فيه فاصل جييز العقاب ملتهوم ثبتت 

 له جنايته :
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يف انتهاك حرمة حياة آخر بقتله إال أن مل يفعل ذلك إال مدافعة  .1

 . كانت الزمة عن نفسه وما يليه من حرمة

يف بغي عام قد يفتك بأرواح النفوس أو يبسط الفساد العام ، إال  .2

إذا أسلم املتهوم نفسه قبل أن حتيط به القوة النظامية املتولية 

 . تأمني النفوس وحرمة حقوقها

يف قتل نفس أخرى عدوانًا وقضى عليه باإلعدام قصاصًا إال إذا  .3

 جرى العفو عنه عند الرجوع إىل أولياء الدم . 

ال جيوز القبض على شخص واحتجـازه دون  حق الطالقة )احلرية( : .24

 حقه يف طالقتـه وحرية مسعاه حيثما يرى:

 عليه  إال إذا قبض عليه بشبهة ارتكاب ما جيرم القانون ويعاقـــب

 . السجن

 ورًا عند القبض عليه دون مضي يوم ـــــوينبغي أن يبلغ بالشبهة ف

 واحد .

  وإذا تولت سلطة اإلدعاء أمر التحري يف شبهته قد ميضى حبسه

لثالثة أيام وجيوز الرجوع بأمره للقضاء إذا استدعى التحرى مدًا يف 

 حبسه وجيوز للقاضي حفظه حمبوسًا حتت التحري لشهر واحد .

  يف حالة الشبهة جبرمية قد تؤدي عند ثبات البينة على املتهم عند

القضاء احلكم باإلعدام أو بالسجن لسنة أو أكثر أو احلبس حتى 

يؤدي دينًا عليه عندئذ جيوز بالضمان ولكن حيق عليه احلضور متى 

 دعي ــ  لقدوم تال ــ الستئناف ذات التحري .

 ل القضاء احلاسم وكان إذا تطاولت احملكمة ألكثر من سنة قب

املتهوم حمبوسًا أو مطلقًا حتت الضمان جيوز له االستئناف لقطع 
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إجراءات احملاكمة ومدة التحري بعد انطالقه ويستدرك رده 

 للحبس أو الضمان ولكن قد يستكمل أو احملاكمة .

احلرمة من الرق والسخرة : حيظر مطلقًا الرق تصرف ملكية لإلنسان  .25

عف أو لطفولة أو أنوثة . وال جيوز إرغام أحد احتباسًا أو االجتار به لض

يف بيت أو سخرة يف عمل كرهًا دون حكم قضائي بعقوبة على جناية وال 

 يكره املسجون عقوبة على عمل وراء مقتضيات حياته املنظومة سحنيًا .

حرمة اخلصوصية : ال جيوز انتهاك خصوصية أي شخص يف مسالك  .26

آخرين أو تراساًل معهم مبا يواصل الصوت أو حياته سكنًا أو جنوى مع 

املكتوب اخلاص . إال إذا كان ذلك وفقًا لقرار قضائي ترجع إليه سلطة 

 أمنية ذات والية عامة .

حرية االعتقاد والعبادة واملذاهب : لكل أنسان احلق يف حرية االعتقاد  .27

وممارسة الشعائر الدينية وله احلق يف التعبري عن دينه وعقيدته 

الشعائر واالحتفاالت وفقًا ملا ينظمه القانون العادل وال يكره أحد على ب

 اعتناق دين ال يؤمن به .

حرمة التعبري واإلعالم : لكل شخص حق التعبري احلر عرب وسائل  .28

اخلطاب العلن والنشر املكتوب واملسموع واملرئي ، والتظاهر موكب 

مشاهد اجلمهور . لبسط دعاويه وإيقاع ما ميثله عرب الرأي العام و

وذلك وفق إميا قانون عادل يفصل فيه القضاء ليوازن بني حرية التعبري 

حرمة وعموم األشخاص من الطعن لألعراض وإشاعة املفرتيات وبني 

 طمأنينة حركة اجملتمع وأخالقه ومناشط التظاهر والصياح .

 حرية التجمع والتنظيم : .29

 لتنظيم يف املنظومات تباح ألفراد اجملتمع بسط عالقات التجمع وا

والطوائف الدينية واملقاربات اجلوارية والنسبية واألحزاب السياسية 
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ة والتعاونيات اخلريية والنقابات املهنية ـــواملشاركات التجاري

 والعمالية .

  على أن تراعى يف نظم األحزاب السياسية انبساط العضوية الميا

العرقية أو بالطبقات مواطن دون متايز باململل الدينية أو النسب 

املعاشية والتزام برعاية الدستور ومناهج تعديله وباالنتخاب يف 

عضوية مؤسسات القيادة والتشاور يف مواقف احلزب والعلن والتبيني 

 يف مصادر متويل احلزب ومصارفه .

  وتراعى يف إميا منظومة تصوب على مجع املال النفاقه يف أبواب اخلري

األعمال اإلنتاجية أو اإلنشائية أو الفنية أو غريها ــ أو لإلسهام يف إدارة 

تراعى فيها اإللتزام بالقوانني العادلة املسنونة إلدارتها ومراجعتها 

وتصريف أحواهلا لئال تنفتح ثغور الختالط األمساء أعلى ألكل املال 

احلرام أو تصريف املال مبا خيالف شورى تسجيلها لتضبط التصرفات 

راضها وال تستغل اجلماعة ألكل املال احلرام وال واألمانة يف أغ

تصرف استبدادًا دون اختيار للقيادات وشورى يف العمل ، ويراعى نظام 

 التسجيل لتلك املنظومات بإدارة أمينة مستقلة ومتجددة .

حقوق التزاوج ورعاية األسر : عند بلوغ سن الرشد املقررة قانونا جيوز  .30

اضي والتعاقد وتسري األسرة وفق دين التزاوج بني ذكر وانثى بالرت

األطراف أو عرفها إن مل يكن هلما دين أو قانون جمتمعهما إن كانوا 

غرباء . ويرعى املتاعب والوصايا واملواريث بعد املوت وفق ما يلي املعنيني 

 من دين أو عرف أو قانون .

بية املساواة : شتى الناس سواء فيما حيق هلم من والية الوظائف االنتخا .31

أو اخلدمية العامة دون متايز بني األطراف يف املنافسات والرتب ويف 

املعامالت القانونية والوطنية وراء األهلية جملرد اختالف العنصر أو 
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اللون أو اجلنس أو امللة أو مياًل لدواعي الوالء السياسي أو فساد بال 

املواطنة يف  إرتشاء دون جترد للتقديم باألهلية ودون متايز جملرد اختالف

املخاصمات واملعامالت القضائية أو اإلنسانية العامة وال ظلم دون 

 القسطاس العادل .

 قوانني :حمور ال
توحيد البطاقة االنتخابية حبيث تشمل انتخاب الرئيس والوالي وعضو  .1

 اجمللس الوطين والتشريعي .

 استخدام السجل اإللكرتوني والبطاقة اإللكرتونية يف اإلنتخابات  .2

 وتطبيقه فورًا يف األماكن املهيأة لذلك .

يكون الفرز والعد يف نفس يوم االقرتاع ما أمكن ذلك وحبضور مناديب  .3

 املرشحني واألحزاب السياسية .

احلق يف استخدام الصناديق االنتخابية الزجاجية الشفافة يف عملية  .4

 االنتخابات .

 االنتخابات . متويل األحزاب يف االنتخابات العامة بواسطة مفوضية .5

 إلغاء عقوبة اإلعدام يف جرائم الرأي السياسي. .6

الشامل للمعلومة  وحق النفاذشـــبكات االتصال  استخدامحق املواطن يف  .7

 مع  مراعاة اآلداب العامة واألخالق .

 ضرورة قيام االستفتاء اإلداري يف دارفور.  .8

التأهيل محاية املرأة والطفل يف مناطق النزاعات املسلحة واحلق يف  .9

 النفسي واالجتماعي وتوفري الرعاية الصحية واألمن والتعليم .

على الدولة محاية البيئة والغابات واحلظائر وتنمية املراعي وفتح  .10

 املسارات . 
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حق املنظمات واجلمعيات والشبكات الوطنية العاملة يف حقوق اإلنسان  .11

 ط الدولة .يف التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية وفقًا لضواب

مراعاة الشفافية يف معاجلــة القضايا واحرتام احلقوق واحلريات من  .12

 قبل احلكام واحملكومني واحرتام سيادة حكم القانون .

اعتماد اجلودية والتحكيم يف فض النزاعات القبلية عرب اإلدارة األهلية   .13

 وتفعيلها وإعطاءها االستقاللية  .

 ومراقبة احلدود .ضبط وتنظيم األجانب داخل الدولة  .14

التأكيد على استقاللية ودميقراطية احلركة النقابية وحق العاملني  .15

يف الدولة والقطاع اخلاص يف تنظيم وترشيح وانتخاب ممثليهم للدفاع 

 عن حقوقهم وفقًا لقانون عادل ينظم ذلك .

حيدد وال  تكون احلصانات املمنوحة ألي فئة عائقًا أمام حتقيق العدالة  .16

 لرفع احلصانة . أجاًلالقانون 

 وضع قوانني رادعة حملاربة  االجتار بالبشر واملخدرات والسالح . .17

وضع قوانني خاصة حلماية حقوق عمال املوانئ البحرية وعمال الشحن  .18

 والتفريغ .

 معاملة أسرى احلرب وفقًا للقانون الدولي اإلنساني . .19

كري( وحقهم حقوق أهل السودان التارخيية يف الديار واألراضي )احلوا .20

 يف تسجيل األراضي الزراعية والسكنية .

ضرورة مراجعة القوانني واألسس يف تسجيل وتسوية األراضي واحليازات  .21

 يف كل الواليات .

ضمان كفالة احلرية الشخصية واحلريات العامة وحقوق اإلنسان  .22

 . والعمل على نشر ثقافتها فى اجملتمع السودانى

 سية بلد آخر حسب ما ينظمه القانون .جيوز ألي سوداني أن يكتسب جن .23
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 سياسات :حمور ال
وإلغاء  النظاميةالتأمني على قومية وحيادية اخلدمة املدنية والقوات  .1

 .  الرمسية وثائقالكلمة قبيلة يف 

التوافق على تأسيس الدولة على مبادئ احلكم الراشد الذي حيقق  .2

 م القانون .احلرية والدميقراطية واملشاركة والعدالة واحرتام حك

تقوية آليات وقوانني ضبط املال العام ومكافحة الفساد واإلطمئنان على  .3

 أن يكون أي مال عام خاضع للمراجعة  واحملاسبة  .

حق اجلماعات اإلثنية يف االعرتاف بلغاتها واحلق يف تدريسها وبثها يف  .4

 وسائل اإلعالم املختلفة .

السياسية على إدارة تدريب منسوبي مفوضية االنتخابات واألحزاب  .5

 العملية االنتخابية .

جيب أن تكون اإلدارة وامليزانية يف وزارة الرتبية والتعليم احتادية مع  .6

مراجعة املناهج الدراسية وإدخال مادة حقوق اإلنسان والرتبية الوطنية 

واالختصاص النفسي يف كل املراحل الدراسية وأن تكون الدراسة يف 

وجمانية وتتبع رياض األطفال للتعليم  مرحلــة األساس إلزامية

 احلكومي .

 تدريب وتأهيل املعلم وحتسني املرتبات بأن تكون جمزية . .7

رفع ميزانية التعليم إىل نسبة متكنه من القيام بواجباته بكل كفاءة  .8

 .%6من امليزانية العامة للدولة على أن ال تقل عن 

يقة اجلزئية يف االهتمام بالتعليم الفين والصناعي واعتماد الطر .9

 .التعليم 

 . التعليميةتأهيل املدارس احلكومية وتوفري املستلزمات  .10

 سنوات . 6/3/3إعادة السلم التعليمي السابق نظام  .11
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إقرار مبدأ التدخل اإلجيابي يف توفري السلع واخلدمات ومنع االحتكار  .12

 وإحكام الرقابة وسن القوانني لذلك .

ني الصحي ليشمل كافة فئات جمانية العالج وتوسعة مظلة التأم .13

الشعب السوداني وإدخال األدوية املنقذة للحياة والعمليات ضمن مظلة 

 التأمني الصحي  ووضع ميزانية إحتادية لذلك.

إقرار سياسات وتشريعات حاكمة تضمن التمييز اإلجيابي لشرحية ذوي  .14

اإلعاقة بنسبة عادلة وفقا للقوانني والتجارب الدولية يف كل مؤسسات 

الدولة على أن يشمل ذلك احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية 

 والثقافية واالقتصادية وحق التعليم والعمل وإجراء إحصاء خاص بهم .

ضرورة رعاية ومحاية الدولة لكبار الِسْن وَسْن القوانني إللزام إسرهم  .15

 وذويهم بالرعاية .

ني واجب على الدولة محــــاية  معسكرات النازحني وتوفيق أوضاع الالجئ .16

 العودة الطوعية إىل وكذلك حقهم يف األمن والسالم وحقهم يف

 طنهم األصلية .ديارهم ومو

االهتمام بالثقافة ومتكني الوزارات الثقافية واإلعالمية للقيام بدورها يف  .17

 تنمية الثقافة مع الرتكيز على مناطق النزاعـــات واحلروب .

التعليم والكفاءة واخلربة وحيرم  جيب أن يكون التوظيف على أساس .18

الفصل من اخلدمة املدنية والعسكرية والشرطية واألمنية والقضائية 

ألسباب سياسية أو عرقية أو دينية وحيرم التوظيف على هذا األساس 

معاجلة الرتاكمات السالبة الناجتة عن الفصل التعسفي ووالعمل على 

 .م واإلحالة إىل الصاحل العام وتوفيق أوضاعه

 حتسني أوضاع املعاشيني . .19
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مراجعة مهام واختصاصات وزارة الرعاية والضمان االجتماعي وتفعيل  .20

 دورها يف حل قضايا األطفال فاقدي األبوين واملتسولني واملتشردين .

تعيني مدراء اجلامعات من قبل رئيس اجلمهورية من قائمة يرفعها  .21

 جملس األساتذة .

فية والفكرية واالجتماعية واالهتمام تكريم الرموز السياسية والثقا .22

 . الرتبوية اجملالس عرببسريتهم ووضعها يف املناهج الدراسية 

إعادة هيكلة أجهزة الدولة مبا ميكنها من أداء دورها يف خدمة املواطنني  .23

 واستيعاب كل أبناء السودان .

 ات .التمتع باإلجراءات الوقائيــة من األمراض واألوبئــــــة ومكافحة اآلف .24

دمج قوات الدعم السريع والدفاع الشعيب وحرس احلدود وقوات  .25

احلركات  يف القوات املسلحة السودانية ودمج الشرطة الشعبية يف 

 الشرطة املوحدة .

التأكيد على احلق يف التعويض وجرب الضرر لكل من نزعت أرضه أو  .26

 استئجرت للمصلحة العامة .

ايف داخل احلرم اجلامعي وفقًا حرية العمل السياسي واالجتماعي والثق .27

 لضوابط التعليم العالي وتوفري  احلماية للطالب  .

حق اعتماد مبدأ التمييز اإلجيابي للمناطق املتضررة باحلرب واألقل  .28

 منوًا يف التنمية .

 حق إعمال مبدأ احلقيقة واملصاحلة حلل قضايا البالد . .29

ألجتماعية بالواليات إعادة تأهيل مراكز الشباب الرياضية والثقافية وا .30

 واحملليات .

رفع قدرات الشرطة وكل أجهزة الدولة املعنية بتطبيق القوانني املتعلقة  .31

 حبقوق اإلنسان منعًا لـالنتهاكات .
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مراعاة حقوق السكان احملليني يف التمتع بالعمل يف املشروعات  .32

 واخلدمات وحفظ حقوق األجيال القادمة يف موارد البالد .

ار املؤهل والكفاءة يف التوظيف مبؤسسات اخلدمة ــــعتماد معيإ .33

 . العامة

االهتمام بقطاع الرحل وتوفري التعليم العام و اخلدمات الصحية  .34

وإنشاء مشاريع جاذبة وبناء داخليات للتالميذ يف مواقع االستقرار 

 وتوفري التغذية املدرسية .

االحزاب االلتزام بتنفيذ كافة االتفاقيات املوقعة بني احلكومة و .35

 واحلركات املسلحة ألنها عقد واجب الوفاء به .

 رجرااات :حمور اإل

إلغاء احملاكم والنيابات اخلاصة وحماكم اإلرهاب والقواعد املنظمة  .1

 هلا، وأن حياكم املواطن أمام قاضيه الطبيعي وفقًا للقانون العادل . 

فيذ إعادة هيكلة وتفعيل ونشر األجهزة العدلية لتقوم بدورها يف تن .2

احلقوق واحلريات وترقيتها ومحايتها من االنتهاكات والتنسيق فيما 

 بينها لضمان التطبيق السليم للقانون .

إغالق مجيع املدارس اخلاصة اليت ال تلتزم بشروط قانون تأسيس  .3

 املدارس اخلاصة .

 إعادة ترسيم احلدود بني احملليات والواليات والدول اجملاورة . .4

مقابل خدمة وال جيوز حتويل الرسوم من خدمة  جيب أن تفرض الرسوم .5

 إىل خدمة أخرى .

 االلتزام بالتوقيت الدولي . .6

 التأكيد على مركزية املساحة وتبعيتها لوزارة الدفاع  . .7
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التأكيد على ضرورة استمرار أعمال مفوضية أراضي دارفور ودعمها  .8

ت على ماديًا وفنيًا ألهميتها يف معاجلة املشاكل الناجتة عن النزاعا

 األرض وضرورة قيام مفوضية قومية لألراضي .

إلزام الشركات الوطنية واألجنبية والقطاع اخلاص والعام اليت تعمل  .9

يف التعدين وثروات باطن األرض حبقوق املسئولية االجتماعية وعدم 

 استعمال املواد املشعة اليت تضر باإلنسان والبيئة .

 تفعيل قوانني محاية املستهلك . .10

ة لتهيئة األجواء وبناء الثقة جيب على احلكومة واحلركات كبادر .11

 املسلحة واألطراف األخرى إطالق سراح كل األسرى . 

 تعيني شرطة نسائية حلراسات النساء بأقسام الشرطة . .12

إلغاء الرقابة القبلية للصحف، وإستبدال عقوبة السجن للصحفي  .13

 باحلرمان من الكتابة لفرتة حيددها القانون . 

ل املعدات الطبية والعالمات التجارية للمسجل التجاري وامللكية حتوي .14

 الفكرية بآلياتها .

إعادة األراضي اليت استوطن فيها اشخاص يف مناطق احلرب ألهلها  .15

 وعدم الرتحيل والتهجري القسري للسكان .

مال خيضع مال الزكاة للموازنة العامة مع صرفه بالطرق الشرعية ، و .16

 ط الواقف الوقف يصرف حسب شرو
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 احلكم وخمررجات احلوارايا ــقضجلنة 
 

 مدخل :
توفري السند الشعيب إلدارة الدولة وتوحيد إرادتها إذ حنن نؤكد أهمية 

وتعزيز قدراتها التفاوضية والتأسيس العلمي لسيادة نظامها ولبلورة مسارها 

ضا اإلسرتاتيجي لتحقيق الغايات الوطنية يف مقدمتها التشارك الوجداني والر

 : الوطين، وذلك من خالل

 ومحايتها التوافق حول الوثيقة الوطنية واإللتزام بها واحملافظة عليها. 

  بناء إسرتاتيجية قومية تنبع منها خطة للدولة تكون ملزمة للجميع معربة

وروح الوثيقة الوطنية  يعن الرؤيا الوطنية السودانية، يتم إعدادها على هد

 تمعي.وتوصيات احلوار الوطين واجمل

  حتقيق التكامل والتناسق للعمل الوطين من خالل مراجعة وتنسيق

السياسات والتشريعات لتتناغم مع روح ومعاني الوثيقة الوطنية 

 واإلسرتاتيجية القومية.

 . اإلصالح الشامل ألجهزة الدولة 

 إلنتماء للدولة.احتقيق الرضا والوفاق الوطين و 

 ؤسسية واحلريات.سيادة حكم القانون والنظام وروح امل 

 حمور الدستور

 . الرقابة على دستورية القوانني علي النص .1

 . وضع الضوابط اليت حتد من جتاوز الدستور والقوانني .2

واحملكمة  واستقالل القضاء  سيادة حكم القانونالتأكيد علي  .3

 .الدستورية
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أداء اجلهاز التنفيذي وعمل مراقبة  يفاجمللس التشريعي تفعيل دور  .4

 ات .التشريع

 اجمللس التأسيسي املنتخب الدستورالثابت اجلديد .جييز  .5

يصادق الربملان على إعالن الطوارئ وإعالن احلرب الذي يبتدره رئيس  .6

 اجلمهورية .

حتقيق الفصل التام بني السلطات مع التدابري الالزمة ملنع تغول  .7

 السلطة التنفيذية على السلطات األخرى .

يتم انتخاب رئيس اجلمهورية ولحكم ل ًانظاماعتماد النظام الرئاسي  .8

توكل له السلطات وإنشاء منصب رئيس وزراء من الشعب مباشرة 

 التنفيذية .

 تعزيز حقوق املرأة والشباب وذوي االحتياجات اخلاصة . .9

 االسالم والعرف وكريم املعتقدات مصادر التشريع يف دولة السودان . .10

 تأكيد سيادة الشعب على ارضه . .11

احلكم الفدرالي يف مستوياته الثالثة االحتادي والوالئي  نظام تعزيز .12

االبقاء على نظام الواليات حبدودها احلالية وترك واحمللي بعد تقويته و

حسم موضوع األقاليم للدستور الثابت الذي جييزه اجمللس التأسيسي 

 املنتخب .

 . تداول السلطة عرب انتخابات حرة ونزيهة .13

 ع  وال حصانة ألي سلطة من القضاء .حرية التقاضي مكفولة للجمي .14

 سلطة تعيني رئيس الوزراء بني الرئيس والربملان . .15

 . نوابهيعني رئيس اجلمهورية  .16
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 قوانني :حمور ال

 .متكني احملكمة الدستورية من مراقبة دستورية القوانني  .1

 . فصل النائب العام عن وزارة العدل .2

نظمها القانون مع حتديد حقوق اصحاب اجلنسية املكتسبة وفق ما ي .3

 التحفظ فيما يتعلق باألمن الوطين .

احلكم احمللي شأن احتادي تتوىل الوالية  تنظيمه وفقًا ملعايري حتددها  .4

 القوانني .

 انشاء  مفوضية قومية لتوزيع الثروة بني مستويات احلكم املختلفة . .5

 . االبقاء على نظام الدوائر اجلغرافية والقوائم احلزبية والنسبية .6

قومية مستقلة بالتوافق مفوضية عليها نزاهة االنتخابات تشرف ل .7

 . يف ظل حكومة توافق وطين من القوى السياسيةالسياسي 

 .قانون جديد لالنتخابات  سن .8

التأكيد على قيام مفوضية قومية جديدة للخدمة املدنية ومفوضية  .9

جديدة لالختيار للخدمة العامة تعتمد التمييز اإلجيابي للمناطق 

تأثرة باحلروب وتراعي الكثافة السكانية وتنفيذ االتفاقيات املوقعة امل

 باخلصوص ومراجعة مشروعية الوظيفة العامة .

 مبمارسة مهامه وسلطاته وفقًا للدستور والقوانني .األمن يلتزم جهاز  .10

تنشيء الدولة القوانني واملؤسسات واألجهزة اليت حتارب الفساد  .11

ة دون إساءة استعمال له ودرجاته واحليلوواإلفساد وحتاصره بكل أنواع

 سلطات املنصب العام .

إذا مست أمن  ىتكييف جرمية ارتكاب  الفساد  باعتبارها خيانة عظم .12

 البالد القومي أو مصاحلها العليا .
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ها  وأن تقيد بالقانون ومنح ء احلصانات املمنوحة لغري مستحقيإلغا .13

 يف التدرج الوظيفي .سلطات رفع احلصانات للسلطة األعلى مباشرة 

 تنشأ مفوضية قومية لألراضي تكون من ضمن مهامها: .14

 توفيق أوضاع ومعاجلة قضايا األراضي . .أ

 ضبط وتوحيد بنود قانون األراضي . .ب

واعتماد  األراضيالنص قانونًا واالعرتاف بامللكية التارخيية على  .ج

م لتحديد حدود األقاليم واحلدود التارخيية مع 1956حدود عام 

 ة جنوب السودان .دول

التعويض اجملزي لألراضي اليت مت نزعها من املواطنني للمصلحة  .د

 العامة وإزالة اآلثار البيئية 

 العدالة يف توزيع األراضي بكل أنواعها . .ه

باإلضافة للمهام األخرى الواردة يف الفصل الثاني )املفوضية  .و

القومية لألراضي( من الباب الثالث عشر من دستور مجهورية 

م مبا يتوافق مع خمرجات احلوار 2005لسودان االنتقالي لسنة ا

 الوطين .

حق العودة اآلمنة للنازحني والالجئني إىل أراضيهم املهجورة بسبب  .ز

 احلرب .

اسرتداد مجيع امليادين والفسحات اليت كانت موجودة يف العاصمة  .ح

 القومية وتعويض املواطنني .

 حصاء.املوافقة على تكوين مفوضية قومية لإل .15

يرفع للسيد / رئيس اجلمهورية احملكمة الدستورية  اختيار قضاة يتم  .16

( من بني مرشحني من 9واعضاء احملكمة الدستورية عددهم ) سيئر

من اصحاب اخلربة والتجربة والكفاءة حيددها القانون كلية انتخابة 
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  اهليئة التشريعيةعلى أن يوافق عليهم احلالية وفقًا للقانون واالجراءات 

. 

 . إنشاء مفوضيات مساعدة حسب خمرجات احلوار .17

 . للقانون واإلجراءات  ًاوفقرئيس القضاء سلطة اختيار  .18

تأكيدًا ملبدأ التداول السلمي للسلطة تدير البالد  عقب احلوار  .19

برئاسة البشري ومن قوى احلوار الوطين الوطين حكومة وفاق وطين 

 . وخارجه بالتوافق السياسي 

ة القضائية اليت سبق أن أنشئت وفق اتفاقية نيفاشيا إلغاء املفوضي .20

 وتكوين جملس أعلى للقضاء .

 سياسات :حمور ال

املوافقة على اجازة جملسان )نواب + واليات( مع تقوية دور جملس  .1

 الواليات .

املصادقة على االتفاقيات الدولية اليت مل يوقع عليها السودان من قبل  .2

 الد العليا ومع قيم أهل السودان .واليت ال تتعارض مع مصاحل الب

ترسيخ و تأكيد معايري احلكم الراشد املتمثلة يف الشفافية واملشاركة  .3

 والعدالة والدميقراطية وتكافوء الفرص وسيادة حكم القانون والتكافل .

إعادة هيكلة املفوضيات املساعدة سواء بالدمج أو اإللغاء أو االبقاء من  .4

كل للنظر فيها مبا ال يتعارض مع خالل جلان فنية متخصصة تش

 االتفاقيات املوقعة مع احلركات املسلحة والدستور .

التأكيد على محاية مصاحل البالد العليا وتقدميها على املصاحل  .5

 احلزبية والشخصية الضيقة .

إقامة العالقات والتوازنات احمللية واإلقليمية والدولية على أساس  .6

 مراعاة مصاحل البالد العليا.
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واملواثيق واالتفاقيات احمللية والدولية  املعاهداتااللتزام الصارم إلنفاذ  .7

 عليها. املصادق

 بناء الثقة واالعرتاف باآلخر . .8

التأكيد على ضرورة النأي عن الصراعات اجلهوية وعدم االقصاء  .9

 واالستقطاب الديين والعرقي .

ضايا التأكيد على القسمة العادلة للثروة والسلطة واالهتمام بق .10

 اهلامش واملناطق املتأثرة باحلروب واجلفاف والتصحر.

 تتناسب واملهام اليت يؤديها .ختصيص موارد مالية للحكم احمللي  .11

ترشيد اإلنفاق احلكومي ومحاية املال العام وتكوين أجهزة رقابية فعالة  .12

 يتم التوافق عليها .

 حماربة الفقر وحتقيق العدالة االجتماعية . .13

قصوى للواليات املتأثرة بأسباب النزاعات يف التنمية إعطاء أولوية  .14

 واخلدمات .

إعطاء املناطق املتأثرة بالنزاعات وضعًا متميزًا إجيابيًا يف الدولة خاصة  .15

 . يف جماالت التنمية الشاملة واإلدارة احمللية  واملشاركة اإلجيابية

 تركيز برامج ومشروعات التنمية وتوجيهها للمستويات القاعدية . .16

تفعيل اآلليات اليت تتوىل عمليات التخطيط وتوزيع اإليرادات  .17

 واملشروعات االسرتاتيجية واالستثمارات بعدالة .

 التنافس احلر بني القوى السياسية ونبذ العنف .تشجيع  .18

االقرار بوجود املعارضة مبشاركتها الفاعلة  يف عملية التداول السلمي  .19

 .للسطة بانتفاء وسائل القمع واالقصاء 

ت مسلحة موالية للتنظيمات اااللتزام التام والكامل بعدم إنشاء أي وحد .20

 .السياسية واألهلية 
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نظمات اجملتمع املدني ودعمها لتؤدي دورها يف ربط النسيج ملتفعيل دور ا .21

 االجتماعي والتنموي حبيث ال يتعارض مع القانون والسيادة الوطنية .

 لعرضقوى السياسية  منح فرص متساوية عرب اإلعالم الرمسي لل .22

 براجمها االنتخابية .

 اعتماد معايري احلكم الراشد يف نزاهة االنتخابات وشفافيتها . .23

 عدم استخدام السلطة آللياتها يف دعم مرشح أو حزب . .24

 . وزراء يقوم على أساس املقدرة والكفاءةالجملس  .25

ية إعادة هيكلة األجهزة التنفيذية بالدولة مبا حيقق الكفاءة والفعال .26

 املطلوبة .

التوزيع القومي العادل للوظائف العليا على كل مستويات السلطة  .27

وفق ما يتفق عليه من احلقيقية واملؤسسات العامة وتعرب عن الفدرالية 

 . معايري

 . حاكمية اخلطة االسرتاتيجية القومية  للجهاز التنفيذي إقرار .28

األمانة والتمييز الوظائف العامة حق للمواطنني املؤهلني وفق الكفاءة و .29

رة القبيلة من استمارات التعيني بالوظيفة ـاإلجيابي مع حذف فق

 العامة  .

 . سة التجارة واالستثمار واخلدماتمجيع األجهزة األمنية من ممار منع .30

 النأي بالقوات املسلحة عن الصراعات السياسية واملذهبية  واجلهوية . .31

ساد واالفساد واالستعانة معايري احلكم الراشد يف مكافحة الف اعتماد .32

 بتجارب البالد األخرى يف ذلك .

تسعى الدولة لضمان الطهارة واالستقامة يف احلياة العامة عن طريق  .33

 الرتبية الوطنية والدينية .

 . تفعيل دور املراجع العام ومتكينه من القيام بدوره .34
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 . عدم تسخري إمكانات الدولة يف دعم مؤسسات احلزب احلاكم .35

اء سكاني جديد وفق املعايري الدولية بعد توفر املناخ املالئم إحص إجراء .36

 وفق مقتضيات احلوار .

 الوفاقاإلبقاء على مستويات احلكم بشكلها احلالي يف فرتة حكومة  .37

 الوطين .

 وتوحيدًاحتقيقًا للوحدة الوطنية وتأكيدًا للنظام الفدرالي احلقيقي   .38

ابي يف السلطة والثروة لوجدان الشعب السوداني يعتمد التمييز اإلجي

للمناطق املتضررة باحلروب والنزاعات ومتكني مواطنيها من املشاركة 

القومية وإدارة مناطقهم وفق الدستور واحلكم الفدرالي( مع إرفاق 

 مذكرة تفسريية توضح مطلوبات التمييز اإلجيابي .

ت دمج وتسريح كافة القوات املساعدة والقوات املساندة والصديقة للقوا .39

النظامية وفق القوانني واملعايري والرتتيبات األمنية مع تنفيذ االتفاقات 

 السابقة مبا حيقق قومية القوات النظامية ألداء مهامها الوطنية .

ز االرادة السياسية بالتوافق واملشاركة اجلماعية من أجل بناء يحتف .40

 الثقة .

اجملتمعية  واحلث على املشاركةالدعوة للتصاحل والتعايف والتسامح  .41

 الفاعلة .

تعزيز ممسكات الوحدة الوطنية واملوافقة على العدالة يف التوظيف  .42

 العام واخلدمات .

 رجرااات :حمور اإل

 . الدستورمع  ومواءمتهامراجعة القوانني القائمة  .1

 االبقاء على اجمللس الوطين احلالي بعد تعديله . .2

 سق اجمللس الوطين .اإلبقاء  على اجملالس التشريعية بالواليات  على ن .3
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 .  حتى اجازة الدستور اجلديدم املعدل 2005دستور يدار السودان ب .4

إجراء إصالح هيكلي للهيئة القضائية واالجهزة العدلية حبيث متثل  .5

  السودان مع االلتزام حبيادية القضاء واستغالله . أبناءفيها كل 

 دمة العامة .وان املظامل واحلسبة وديوان عدالة العاملني باخليتفعيل د .6

إلنفاذ خمرجات احلوار تكون حكومة وفاق وطين على مستوى املركز  .7

خرجات احلوار مبوالواليات من قوى احلوار الوطين والقوى اليت تقبل 

 الوطين . 

برئاسة رئيس اجلمهوررية تفويض اللجنة التنسيقية العليا املعدلة  .8

لتنفيذ السياسي  والتوافقرتتيب األولويات واألسبقيات واالستدراكات ل

 . رجات بالتشاور مع القوى السياسيةاملخ
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 اهلل الرمحن ا لرحيم بسم

 )ب(
 التوافق على التوصيات اليت حوهلا خالف

 

 
 

 العالقات اخلاررجية.  1
 النص املتوافق عليه التوصية م

دعم حركات التحرر الوطني كافة )أ(   12 .1

وخاصة قضية الشعب الفلسطيني العادلة 

ه في إقامة دولته المستقلة وعودة وحق

الالجئين وانسحاب إسرائيل من األراضي 

ً للقرارات 1967المحتلة منذ عام  م، وفقا

 (.%93الدولية  )

إقامة عالقات دبلوماسية مع )ب(  12

 ( .%7) إسرائيل 

دعم حركات التحرر الوطني كافة وخاصة قضية 

الشعب الفلسطيني العادلة وحقه في إقامة دولته 

لمستقلة وعودة الالجئين وانسحاب إسرائيل ا

م، وفقاً 1967من األراضي المحتلة منذ عام 

 للقرارات الدولية  .
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 األساسية واحلقوق جلنة احلريات    
 

 النص املتوافق عليه التوصية م
على إدارة المدارس احترام كرامة ( 5) 1

األطفال وربث الثقة في النفس والتعبير عن 

 ( .%99.9ات )الذ

على إدارة المدارس احترام كرامة األطفال 

 وبث الثقة في النفس والتعبير عن الذات .

مراجعة كل القوانين المتعلقة ( )أ( 45) .2

بالحريات والمنتهكة لحقوق اإلنسان وتعديل 

أي نص ال يتماش مع الدستور 

(75.34%.) 

مراجعة كل القوانين المتعلقة  ( )ب(45)

لمنتهكة لحقوق اإلنسان وإلغاء بالحريات وا

 (.%17.8أي نص ال يتماش مع الدستور )

 

مراجعة كل القوانين المتعلقة بالحريات 

وحقوق اإلنسان والتأكد من عدم تعارضها مع 

  أو تعديلها حسب الحال .الدستور وإلغاءها 

تثبيت حق الشعب في انتخاب  )أ(  47) .3

الوالة والمعتمدين واللجان الشعبية 

(36.98%. ) 

تقييم تجربة تعيين الوالة ( )ب( 47)

والمعتمدين، وتجربة انتخاب الوالة مع 

 (.%60.27تثبيت حق الشعب في ذلك )

 

 قابلة)أ( و )ب(  غير  47 رقم التوصية

 حكومة الوفاق الوطني للتطبيق في ظل 

 . المعينة في كافة مستوياتها

بإعداد الدستور  إلى الجهة المختصةويحال 

 م  مع التأكيد على انتخاب الوالة .الدائ
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 والوحدة توصيات  جلنة السالم 

 النص املتوافق عليه التوصية م
إلغاء مكتب سالم دارفور واالستعاضة  (51) .1

عنه بمجلس أعلى للسالم )تم التحويل 

( في لجنة 13وأصبحت التوصية رقم )

 السالم والوحدة(.

شيات ضرورة نزع السالح من الملي( 57)

والمواطنين وتحول لتحقيق األمن والسالم 

( في 7)تم التحويل وأصبحت التوصية رقم )

 لجنة السالم والوحدة(.

 

 )أ( و )ب(   7التوصية رقم  )تم التحويل 

( في لجنة السالم 7وأصبحت التوصية رقم )

 والوحدة(.

 

العمل على قومية القوات المسلحة ( )أ( 78) .2

ألمن والمخابرات وقوات الشرطة وجهاز ا

الوطني وتطوير قوانينها ولوائحها وفق آلية 

 قومية تضمن نسبة ثابته ألبناء األقاليم. 

تظل كما هي )اعترض حزب المؤتمر )ب( 

الوطني واألخوان المسلمين وحزب االتحادي 

 الديمقراطي ( .

يتولى جهاز األمن والمخابرات ( )أ( 79)

يبها الوطني جمع المعلومات وتحليلها وتبو

وتقديمها لألجهزة المختصة وفق قانون جديد 

. 

 تظل كما هي.)ب( 

العمل على قومية القوات المسلحة وقوات 

الشرطة وجهاز األمن والمخابرات الوطني 

وتطوير قوانينها ولوائحها مع استيعاب عادل 

 ألبناء السودان .

يتولى جهاز األمن والمخابرات الوطني جمع 

ويبها وتقديمها المعلومات وتحليلها وتب

 لألجهزة المختصة .

 

)أ( يتبعععع جهعععاز األمعععن والمخعععابرات  (80) .3

العععوطني لرئاسعععة الجمهوريعععة معععع إخضعععاعه 

للمسععاءلة أمععام البرلمععان )اعتععرض المععؤتمر 

 الوطني (.

 تظل كما هي.

 

يتبع جهاز األمن والمخابرات الوطني لرئيس 

الجمهورية وال يخضع  للمساءلة أمام البرلمان 

له  ، ولكن يقدم بيانات وتقارير  لطبيعة عم

 عبر جلسات استماع أمام اللجان المختصة .
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 جلنة قضايا احلكم 

 النص املتوافق عليه التوصية م
الموافقععة علععى أن يكععون أجععل )أ(  (79) .1

سنوات اعتباراً  4حكومة الوفاق الوطني 

 (.%85من بداية تشكيلها )

علعععععى أن يكعععععون أجعععععل حكومعععععة  (ب)

تين اعتبععاراً مععن ( سععن2الوفععاق الععوطني )

 (.%15بداية تشكيلها )

أن تكون فترة حكومة الوفعاق )أ(  (2)

 (.%65سنوات متصلة ) 4الوطني 

أن تكعععون فتعععرة حكومعععة الوفعععاق  (ب)

سعععنوات علعععى أن تقسعععم إلعععى  4العععوطني 

فتععرتين واسععتمرار رئععيس الجمهوريععة لعع  

( سععععنوات وانتخععععاب المجععععالس بعععععد 4)

 (.%35عامين )

 

 

 

 

 

 م2020أبريعل تجري انتخابات عامة فعي 

)رئعيس الجمهوريعة ، . في كل المسعتويات

المجلعععععس العععععوطني العععععوالة ، المجعععععالس 

 التشريعية (

 

 

 

 

 

 

الموافقععععة علععععى أن ير عععع   ( )أ( 100) .2

رئععيس الجمهوريععة رئيسععاً للععوزراء علععى 

 . %74أن يجيزه البرلمان ويحاسبه 

أن تكععععون لععععرئيس الجمهوري     عععع ة  )ب(

 ينه محاسبتهكامل الصالحيات في تعي

ويكعون ،  لوزراءاً لة رئيس يعين رئيس الجمهوري

 مسئوالً أمام رئيس الجمهورية وأمام البرلمان .

 

الموافقعععععة علعععععى أن تتكعععععون )أ(  (101) .3

حكومععة وفععاق وطنععي خععالل ثالثععة  ععهور 

معععععن إجعععععازة التوصعععععيات فعععععي الجمعيعععععة 

 . %62العمومية 

الموافقعععة علعععى تفعععوي  رئعععيس  (ب)

كعععععوين الجمهوريعععععة لتحديعععععد أجعععععل الت

38%. 

فعي الموافقة على أن تتكون حكومة وفعاق وطنعي 

إجازة التوصيات فعي تاريخ ثالثة  هور من  مدى

 .  للحوار الوطني الشامل المؤتمر العام
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 النص املتوافق عليه التوصية م
تعععديل المجلععس الععوطني والمجععالس )أ(  (105) .4

معععن قعععوى الحعععوار  %100التشعععريعية بنسعععبة 

 , %58مخرجات الوطني والتي تقبل بال

تفوي  رئيس الجمهورية بالتشاور مع  (ب)

 .%42القوى السياسية لتعديل البرلمان 

 

اللجنععة يفععوض المععؤتمر العععام للحععوار الععوطني 

التنسيقية العليعا برئاسعة رئعيس الحعوار العوطني 

لتحديعععد نسعععبة الزيعععادة فعععي المجلعععس العععوطني 

والمجالس التشريعية الوالئية على أن تخصعص 

 اب والحركات غير الممثلة فيهما . الزيادة لألحز

 

الموافقة على تفوي  رئيس )أ(  (102) .5

اور مع القوى  الجمهورية بتكوين اآللية للتش

 . %46السياسية 
يقية العليا المعدلة  عبر اللجنة التنس (ب)

42% , 
)اللجنة  %12عبر خيارات أخرى  (ج)

عضو أو عبر  15التنسيقية العليا بعد إضافة 

ا في الجمعية العمومية آلية يتم التوافق عليه

 أو عبر لجنة قضايا لحكم( 

 

ً لما نصت عليه خارطة الطريق للحوار  وفقا

لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

الوطني عبر اللجنة التسنيقية العليا مع رئيس 

 الجمهورية .

 

 

 

 


