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ةريدتسملا ةدئاملا رمتؤم تايصوت
لهأ نم الد بلا ةداق ىدانت ، دوهشمو ردان يخيرات ينطو دهشم يف
ةينطو ةردابم و40 ًايسايس ًابزح 120 ةداقو لئابقلا ءامعزو فوصتلا
بابش ولثممو يندملا عمتجملا تامظنمو ةسينكلا و ةوعدلا لا جرو

. ةينطولا زومرلا و ءاربخلا و ءاسنلا و ةروثلا

نع ثحبلا ساس األ مهعفاد ، 2022/8/14/13م يموي ًاعيمج اودانت
و نطولا اهنم ىذأت يتلا ةلواطتملا ةينطولا ةمز لأل يئاضر يقافو لح

نتفو رارقتسإ مدعو ةينمأ ةشاشهو شيعلا يف ًافظش نونطاوملا
ئاعو مهرسأ دقف هدقف لثمي ال يذلا زيزعلا انبابش حاورأو ءامدو ةيليبق

ةرخدملا نطولا دعاوسل دقف بابشلا حاورأ دقف امنإو ، بسحف مهت ال
. هلبقتسم ءانبل

يلإ ليبسلا و اهنم جورخلا قافآو ةينطولا ةمز األ لوح نورمتؤملا لوادت
ال ةينمز ةرتف يف ةيلا قتن اإل ةرتفلا لا مكتس إل ينطولا قافولا قيقحت

ماهملا ةددحم ةلقتسم ةيندم ةموكح اهيلع موقت ، ًارهش 18 لا زواجتت
دشار يطارقميد مكح يف بعشلا تاعلطت قيقحت اهتايولوأ سأر ىلع

. ههيزنو ةرح تاباختنإ ربع

نم األ طسبو يداصتق اإل روهدتلا فقو ىلإ ةيندملا ةموكحلا ىعستو
. الم سلا و ةيلا قتن اإل ةلا دعلا و ةلودلا ةبيهو

ةضايرلا و ةيوهلا و عمتجملا و ةفاقثلا اياضق لوح نورمتؤملا لوادت امك

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ينطولا قافولل نادوسلا لهأ ءادن
The Sudanese people’s call For nation reconciliation
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. نينطاوملا مومهو

ىلع دكأو نيتسلا و نماثلا هديع ةبسانمب ينادوسلا شيجلا رمتؤملا ايح
هدونج تايحضت ريدقتو هشيج ةرصانم ىلع ينادوسلا بعشلا عامجإ

ةينطولا ةدايسلا و ضرعلا و ضر األ ةامح

هيف لا جم ال سدقم ينطو بجاو ةحلسملا تاوقلا دانسإ نأ ودكأو
. سعاقت وأ تاديازمل

تايصوتلا ب رمتؤملا جرخ ةريدتسملا ةدئاملا و شرولا يف لوادتلا دعبو
: ةيلا تلا

سانلا شاعمو داصتق اإل / ً ال وا

قفو يداصتق اإل روهدتلا فقو يلع ةيلا قتن اإل ةرتفلا ةموكح زكرت .1
يداصتقإ رمتؤم نع ردصي ، يلمعو يملع مكحم يداصتقإ جمانرب

، ةموكحلا الن عإ نم نيعوبسا خالل دقعي نأشلا و ةربخلا لهأ مضي
اإل ةلحرملا يف ذيفنتلل ةلباق ةينطو تاسايسو ططخ عضوب يهتني

. ةيلا قتن

عاطقلا روهدت ىلع هقلق غلا ب نع نادوسلا لهأ ءادن رمتؤم ربعي .2
، ةيجاتن اإل مساوملا مز ال يذلا لشفلا و يمدخلا و يعانصلا و يعارزلا

ددهي لشفلا لا زي امو ، ( َ اال ثم ركسلا عاطق ) ةيعانصلا و ةيعارزلا
كلذ يلع بترتيس هللا- حمس ال – قح ال لا و يلا حلا يعارزلا مسوملا

امم ، ةلودلا و نينطاوملا و نيجتنملل ةظهاب رئاسخو رارضأ نم
ةيداصتقإ ةثراكل ًاعنم ، لجاع ةيداصتقإ تاسايسب لخدتلا بجوتسي

. دحأ ىلع اهرذن يفخت ال

يعارزلا جاتن اإل نهم نوناق نوناق اهققح يتلا تاحاجنلا ىلع ًاسيسأت .3
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تابلا طم ىلع دكؤن ( قرز األ لينلا ، دهرلا ، ةريزجلا ) يناويحلا و
عم ، نادوسلا لك هعفن معيل هميمعتو نوناقلا اذه ليعفتب نيجتنملا
أل تايعمج وأ تاميظنت يأ لحو ليطعت تارارق لا طبا لا جعتسا

. يناويحلا و يعارزلا جاتن اإل نهم باحص

ةيلا قتن اإل ةموكحلا تارارق نم نيررضتملا نيجتنملا ةملظم عفر .4
مهمهسأو مهتاكلتممو مهلوصأو مهتاسسؤم نم ددع ىلع اهدي عضوب

. اهسيسأت مظن قفو اهله أل قوقحلا هذه درو ، ةماعلا و ةيعامجلا

اال دراوملا ةراد إ يف ةفافشلا و ةيمسرلا ةرطيسلا و طبضلا قيقحت .5
ال تلا فاقياو عنمو اهريغو بهذلا و لورتبلا اهلا كش أ لكب ةيجارختس

شاعم نيسحت يف اهنم ةدافتس واال تازواجتلا لا كش إ لكو بع
. ةماعلا ةايحلا رييستو سانلا

ا ةمكوحو طبضل ةيمسرلا تايل اال ليعفتو ةلودلا ةبيهو نم األ طسب .6
. داصتق اال نيعاومو قاوس أل

و يعارزلا جاتن اإل عاطق يف نييقيقحلا ةحلصملا باحصأ ةراشتسا .7
دامتعإ وأ تارارق وأ نيناوق رادصإ دنع لمعلا باحصأو يناويحلا

صخت تائيهو تايلآو سلا جم ليكشت وأ تاءارجإو تاسايس
مهتاسسؤمو مهتاعورشمو مهتاعاطق

. ةيسايسلا تابذاجتلا نع اهداعب وإ ةماعلا ةمدخلا الح صا .8

لولحل لوصولل ةيدجب مهاياضق ةشقانمو نيبرتغملا تائفب مامته اإل .9
ينادوسلا داصتق اال معد يف مهنم ةدافتس واال ةلجاع ةروصب اهل

ءاربخلا و نيصتخملا و نيينهملا نم ىوصقلا ةدافتس اإل ىلع لمعلا .10
. اهريغو ةيحصلا و ةيميلعتلا و ةيعامتج واإل ةيداصتق اإل االت جملا يف
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تايلحملا و تاي ال ولا و زكرملا يف مهنم لمع قرفو سلا جم نيوكتو
زيكرتلا و ةيلا قتن اإل ةرتفلل جماربلا و تاسايسلا و ططخلا عضو ضرغب

ءانبا نم براجتلا و تاربخلا ىوذو لوقعلا نم ةدافتس اإل ىلع
. نطولا جراخو لخاد نادوسلا

عضوو ، ةاعرو نيعرازم نم ةيجاتن اإل هتاعاطقو فيرلا ب مامته اال .11
. دراوملل لثم األ الل غتس واال جاتن اإل ةدايز ىلع دعاُست تاسايس

هيقشب يعارزلا ليومتلا ب مامته اإل يف ةيسايسلا ةدار اإل زيزعت .12
. يعانصلا و يفرحلا و يناويحلا و يتابنلا

ةريغصلا ةيجاتن اإل عيراشملا ليومت يف رغص األ ليومتلا ةمهاسم .13

هنيطوتو بيردتلا ب مامته اإل .14

و ةيعارزلا تاعورشملا ةبرهكو يرلا الت كشم لح ىلع لمعلا .15
. ةيعانصلا

ةيسايسلا تاعارصلا عن ةيعارزلا تاميظنتلا داعبإ .16

كش م ةجلا عمو ةيعارزلا مساوملا حاجن إ ىلع لمعت ايلع ةيلآ نيوكت .17
. قيوستلا و جاتن اإل الت خدم الت

. ةيجاتن اإل تاعاطقلا يف رامثتس اإل قيعت يتلا االت كش اإل ةجلا عم .18

. لحرلا رارقتسإ ىلع لمعلا و ةيناويحلا ةورثلا ب مامته اإل .19

. امومع يعانصلا عًاطقلا و ركسلا ةعانص الت كشم لح ىلع لمعلا .20

تاسايسو نيناوق نس و ، ءابرهكلا عاطقب رايهن اإل فقو ىلع لمعلا .21
. ةقاطلا لا جم يف رامثتس لإل ةعجشم



V

كلذو ةيلا قتن اإل ةرتفلا يف يفرحلا عاطقلا ىلع زيكرتلا و مامته اإل .22
. ةريغصلا ةيفرحلا عيراشملا ءاشنإب

عمتجملا اياضقو ةفاقثلا و ةيوهلا / ًايناث

األ مارتحإ سدقت يتلا ينادوسلا بعشلل ةليص األ ميقلا ب مازتل اإل ديكأت .1
األخ تايعجرمب طبضنملا كولسلا و ةديمحلا فارع واأل ةيوامسلا نايد

رّبعت نا ةرورضو عمتجملا و ةرس واأل درفلا يف ةميركلا الق
ةديمحلا فارع واأل ميقلا هذه نع تاسايسلا و تاعيرشتلا

اهببس يتلا تامز األ ةجلا عمو يلا علا ميلعتلا ةلكشم لح ىلع لمعلا .2
ةحلصم ةاعارمو ، ةيسايسلا تابارطض اال ببسب ةساردلا فقوتلا ةرثك

اهريغو الب طلا نكس اياضق ةجلا عمو الب طلا لبقتسمو

و ةيعادب اإل ةيعامجلا و ةيدرفلا تاردابملا و تاسسؤملا ةياعر عيجشت .3
يف بعشلا تاعلطتل باد واآل نونفلا و ةفاقثلا ةدايق يلع ناهرلا

نينطولا ةدحولا نيتمتو دشارلا مكحلا و ةيرحلا

. نيعدبملا بابشلا تاردابم عيجشت .4

تاهجوت نع ًاديعب يعمتجملا كسامتلا و جاوزلا و ةرس األ ميقب مازتل اإل .5
ةيق األخال هتباوثو عمتجملا ميقل ةيفانملا تافاقثلا جيورتو الب تس اإل

ءارثو ةدحو لماع هرابتعإو يفاقثلا و يوغللا ددعتلا و عونتلا مارتحإ .6
ينادوسلا نادجولل

ةيميقلا هتايعجرمب زتعملا ليص األ يفاقثلا نادوسلا رود ديكأت .7
نايوذ وأ لا زعنإ نود يناسن واإل يميلق اإل هطيحم عم لعافتملا

نهراودأ زيزعتو ، لا جرلا قئاقش ءاسنلا ةمارك ظفح يلع لمعلا .8
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امب تاسايسلا و تاعيرشتلا مازتلإو ةفاك ةايحلا االت جم يف ةدئارلا
ةنايصو نهقوقح ظفحو ةماعلا ةايحلا يف ةلا عفلا نهتكراشم دكؤي

. نهتمارك

امب ةلوفطلا و جهانملا و يلا علا و ماعلا ميلعتلا و ةيبرتلا اياضقب مامته اإل .9
. ةيملعلا ريياعملا قفو ةديجلا ةيبرتلا نم يلٌعي

باطخ ةهجاوم يف ةيطسولا و لا دتع واإل حماستلا باطخ ةعاشإ .10
. ةيرصنعلا و ةقرفتلا و فرطتلا و ةيهاركلا

ىحرجو ربمسيد ةروث ىحرج عالج نادوسلا لها ءادن ىنبتي .11
ناك ءاوس نوكي ام لجعأ كلذ متي نا يلع اهريغو ةيلبقلا تاعرصلا

. نادوسلا جراخ وأ لخاد الج علا

يلا تدا يتلا ةيداصتق اإل تاسايسلا ةعجارم يلا ءادنلا وعدي .12
ةلجاع الت خدت يلا وعدي امك ، عمتجملا نم ةعساو تاعاطق راقفإ

اإل ةياعرلا تاصصخم ةدايزو دودحملا لخدلا يوذو ءارقفلا حلا صل
ةيق واالخال ةيعامتج اال رطاخملا يلا هابتن واإل ءارقفلل ةيعامتج

. ةريقفلا تاقبطلا ىلع ةيساقلا تاسايسلا ىلع ةبترتملا

ةيعامتج اإل تاعاطقلا يلثمم ةمهاسم ةرورض ىلع ءادنلا دكؤي .13
مزتلت ناو ، هب ىصوملا يداصتق اإل رمتؤملا يف لخدلا ةدودحم

يف مهقحو ءارقفلا لا وحأ ةاعارمب ةيداصتق اإل تاسايسلا و ططخلا
. ةحصلا و ميلعتلا تامدخ ًةصاخ ةميرك ةايح

يلا فدهت ةيلمعو ةيملع ةطخل ةلودلا ينبت يلا ءادنلا وعدي .14
تاعاطق يف ةيدرفو ةيعامج ةيجاتنا تاعورشم ربع بابشلا ليغشت
ةدارا اهل رفوتت يمدخلا و يعانصلا و يناويحلا و يعارزلا جاتن اال

ةيقيوستو ةيليومت تاسايسو ططخ اهدنستو ، ةمعاد ةيسايس
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ةدعقملا ةلا طبلا عاضو أل ةيرذج ةهجاومل ً ال وصو ةيبيردتو
ا رارقتس واإل جاوزلا و لمعلا يف مهم ال حأو بابشلا تاعلطتل ةطبحملا

. يسفنلا و يعامتج إل

ةيموكحلا تاعاطقلا يف بابشلا باعيتس ال ةيلمع تارداُبم ميدقت .15
مه أ دحاك مهب مامته واال ةلودلل يلبقتسم رداك ليهأت لجأ نم

. عمتجملا تاعاطق

. ةصاخلا تاجايتح اإل يوذ ةياعرب مامته اإل .16

وأ قرعلا ساسأ ىلع زييمت نودب ةيعامتج اإل ةلا دعلا أدبم لا معإ .17
يداصتق اإل ىوتسملا وا نيدلا

ةيلا قتن اإل ةلا دعلا و الم سلا / ًاثلا ث

الم سلا لا مكتسا يلع لمعلا و ابوج سالم ةيقافتا ذافنإ يلع ديكأتلا -1
قرش راسم قيلعت رارمتسإو ةيقافت اإل جراخ ةحلسملا تاكرحلا عم
صاخ ربنم مايقل ريضحتلا و فارط األ لك قفاوت نيح يلا نادوسلا
بونجو روفراد يف الم سلا لا مكإ ىلع لمعلا و ، قرشلا اياضقل

. نافدرك
، الم سلا و ةحلا صملا و ةقيقحلل رمتؤم دقعل نادوسلا لهأ ءادن وعدي -2
ملا ظملا عفرو تارارملا و تاحارجلا ديمضت ىلع رمتؤملا لمعي

و بورحلا اياحضل يداملا و يونعملا ررضلا ربجو ةلا دعلا ءاسراو
نيب تثدح يتلا وأ اهيف ًافرط ةلودلا تناك يتلا ءاوس تاعازنلا
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. هخيرات ىتحو نيرشعلا نرقلا تاينيعبس ذنم ةيعامتج اال تانوكملا

يف نادوسلا لهأ فارعأ الم سلا و ةحلا صملا و ةقيقحلا رمتؤم مهلتسي
اذه يف ةدئارلا ةيناسن اال براجتلا ىلع حتفنيو يفاصتلا و حماستلا
ةصرف برقأ يف دقعنيو َاروف هل ديجلا دادع اإل أدبي نأ ىلع . نأشلا

. ةنكمم

قيقحت قيرط وحن عفدلا و ةطلسلل يملسلا لوادتلا أدبم خيسرت -3
، ةيسايسلا ةيعرشلا ساسأ لثمت يتلا تاباختن اإل ربع ةيطارقميدلا
األ تايرحلا و قوقحلا ةلا فكو يطارقميدلا خانملا ةئيهت ةرورض عم

. ةيساس

و ةلداعلا ةبساحملا و تابجاولا و قوقحلا و ةنطاوملا ةلود ءانب -4
. هفافشلا

و تاعارصلا زواجت ىلإ ةيقطانملا و ةيله األ تانوكملا و لئابقلا ةوعد -5
ديكأتلا و ، ةيهاركلا باطخ و لتقلا و ءامدلا ىلإ ةيضفملا تاعازنلا
ضهنت نأ و ، يفاصتلا و وفعلا و حماستلا ميق ةعاشإ ةرورض ىلع

و ةيئ وال و ةينطو تانيوكت و ناجل نادوسلا لهأ ءادن ةيار تحت
نم ديفتست ، تاحلا صملا يف يعسلا و تاعازنلا ضفب ىنُعت ةيلحم

ا براجتلا يلع حاتفن اال عم ةيرثلا نادوسلا فارعاو براجتو ثاريم
. نأشلا اذه يف ىرخ اال ةيناسن ال

ةضايرلا و واإلعالم ةفاقثلا تاسسؤمل دئارلا رودلا ىلع ءادنلا دكؤي -6
زكارملا و سئانكلا و دجاسملا ربانمو ميلعتلا تاسسؤم و نيعدبملا و

ةضهانمو ةبحملا و يفاعتلا و الم سلا ةفاقث ةعاشإ يف ةيثحبلا
. بصعتلا و ولغلا و ةيهاركلا باطخ

و ، ةلودلا ةبيه ضرف و نم األ طسب ةرورض ىلع ءادنلا دكؤي -7
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الح سلا عزنو ، نواهت نود نيمرجملا ىلع نوناقلا ذافنإ يف ةمارصلا
، ةيماظنلا تاوقلا ىلع ًاركح نوكيل نينطاوملا عيمج يديأ نم

. نينطاوملا نم أل ةعورملا مئارجلا و ةينم األ تاتلفتلا مسحو

بورحلا اياحضل ةيسفنلا و ةيعامتج اإل راث اآل ةجلا عمب رمتؤملا يصوي -8
األ مهت اال غشنإ ةبطاخمو نيئج ال لا و نيحزانلا ةدوعو ، تاعارصلا و

ةيعامتج واال ةيداصتق واال ةينم


