بسم اهلل الرمحن الرحيم

جـ ـ ـ ـمهورية الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودان

مؤمتر احلوار الوطين
اخلرطوم  ١٠أكتوبر ٢٠١٦
الوثيقة الوطنية

بسم اهلل الرمحن الرحيم

الوثيقة الوطنية

توطئة:
حنن أهل السودان املمثل يف التنظيمات السياسية واحلركات املسلحة وقوى اجملتمع بكافة مكوناته
وشرائحه والشخصيات الوطنية والقومية ،إدراكاً منا مبا يتميز به هذا الوطن وبإرثه احلضاري املتفرد
وموقعه األسرتاتيجي بالقارة اإلفريقية ،وإستلهاماً من وجدان شعبه ،وتأكيدا للقيم النابعة من تنوعه
وتعدده واليت تعترب مصدر قوة ومنعة ،وتعبرياً عن آمال وتطلعات شعبه املنعقدة لتأسيس دولة قوية
وعظيمة ينعم فيها أبنائه وبناته حبياة كرمية.
وإنطالقاً من خصوصية هذا الشعب اليت تتوحد مشاعره الوطنية حنو السمو والرفعة لوطنه رغم كل ما
أكتنف مسريته منذ استقالله.
وإذ نؤمن بأن إرادته دوماً وستظل غالبة يف حتقيق غاياته ومستقبله متحدياً كل الصعاب وإعرتافاً
وإعتباراً مبا شهدته بالدنا من تباين وإختالف وصراع بني أبنائه مسلحاً ومدنياً وجتاوزاً لذلك املاضي
وجراحاته.
وإمياناً منا أن قضايا السودان الحتل إال عرب احلوار ،لذا نبعت فكرة احلوار الوطين عرب مبادرة كرمية
من رئيس اجلمهورية املشري عمر حسن أمحد البشري ،كحزمة متآذرة من احلوار السياسي (احلزبي)
واحلوار اجملتمعي ،فضالً عن برنامج إصالح أجهزة الدولة ،إستشعاراً منه باملسئولية الوطنية اهلادفة
وحتقيقاً وجتسيداً ألمل وطين لتوحيد إرادة األمة حنو حتقيق أهدافها املشرتكة لبناء السودان ووحدة
شعبه ومحاية ترابه الوطين .
وإننا ندرك أن مبادرة احلوار الوطين واجملتمعي أمر حتمي فرضته ضرورات وطنية وحتديات بالغة
األهمية ملواجهة املخاطر اليت تهدد كيان ووحدة تراب الوطن وشعبه ،ونسعى عربها إلعادة إنتاج دور
سوداني مشرف جتاه اإلنسانية ليتم علي خلفيتها ،وإستلهاما لروح معانيها وغاياتها وقيمها ،ووضع
اإلسرتاتيجيات واخلطط والسياسات الوطنية ،لتتبلور خلفها اإلرادة بالتنفيذ اجلاد املسئول.
وإذ نشري لتدافع وقبول مجيع القوى وإستجابتهم لتلك املبادرة اهلادفة لتحقيق احللم الوطين الذي جيمع
ويوحد اإلراده الوطنية املعربة عن محاية املصاحل العليا للدولة والوطن وتأكيد ًا لوحدة شعبه وحرمة دماء
أبنائه وبناته.
وحنن إذ نشهد ونشيد بتوافر اإلراده السياسية للدولة وتصميم وعزمية املشاركني يف احلوار الذي أسهم
ويسر لنا تتويج هذا اجلهد مبخرجاتٍ وبوثيقة وطنية تؤسسان لعقد إجتماعي بني أبناء السودان يعزز
ويرسخ من خالهلا مبادئ احلرية والشورى والدميقراطية وسيادة حكم القانون والعدالة واملساواة .
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واننا إذ نؤكد على إحرتام وتعزيز ومحاية حقوق وكرامة اإلنسان السوداني اليت أرستها الشرائع
السماوية واملعاهدات واملواثيق الدولية وقيمه الروحية وأعرافه وتقاليده املرعية احلسنة.
ضمّت تسعة ومثانون حزباً وستة وثالثون حركة مسلحة باإلضافة إلي ممثلي
وإذ تقاطرت مجوعنا ،اليت َ
اجملتمع املدني والشخصيات القومية ،يف لقاءٍ وطين جامع ومشهود بقاعة الصداقة باخلرطوم أذهل
اجلميع تسامت فيه كافة القيادات فوق خالفاتها وجراحها وتالقت وتصافحت وتعاهدت لطي صفحة
املاضي عرب حوار يسع ويعم اجلميع ال يستثين احداً عرب الرتاضي والتوافق وإيالء قيم احلوار مبدأً ال
حنيد عنه ،إعرتافاً باألخر وإقراراً بالتعدد والتنوع لبناء دولة الوطن اليت تسع اجلميع .
وإستدراكاً منا للتحديات الكبرية واملخاطر اليت حتدق بالوطن ،إخنرط اجلميع يف التداول حول احملاور
األساسية لقضايا الوطن يف اهلوية ،والسالم والوحدة ،واحلريات واحلقوق األساسية ،واإلقتصاد،
وعالقاتنا اخلارجية وحسن اجلوار ،وقضايا احلكم وخمرجات احلوار ،تأميناً ملسرية البالد ولصونها
ومحايتها تفجرياً لطاقاتها واستغالالً ملواردها وتوظيفها من أجل أن ينعم الشعب حبياة كرمية متجاوزين
عقوداً إتسمت بعدم اإلستقرار بأبعاده املختلفة سياسياً ،وأمنياً ،وإقتصادياً وجمتمعياً كنتاج إلختالف يف
الرؤى واألفكار اليت ميكن أن نتواضع ونتوافق عليها لبناء هذا الوطن العظيم.
وتعبرياً عمّا إلتزمنا به فقد شهدنا وشاركنا عرب حوار بناء وصريح وعميق تأكدت وجتلت فيه عظمة
وكربياء هذا الشعب رغم كل التحديات والصعاب اليت واجهت مسرية احلوار وتواثقنا علي االتي:

اهلـــــويـــــة:
 بأننا سودانيون هويةً ،وهويتنا إكتسبت بُعدها من الثقافات واألعراق املشرتكة يف تكوينه ،
وإمتزاجها أعطى هذا الكيان املتفرد من أهل السودان رمسه ووصفه ومسته ،وهي بعدٌ ذو
خصوصية ملوقعنا اجلغرايف حيث أدت لتالقح بني الثقافات أطر ثقافتنا السودانية مبكوناتها
وأجزائها املتنوعة ،منحدرين عرب تاريخ طويل تعاقبت فيه احلضارات املبدعة فشكلت ذاكرته وتراثه
وغذّته األديان السماوية املتعاقبة بالقيم الفاضلة اليت يعمر بها وجدان أهله ،ويف هذا األطار تصبح
املواطنة والءً وجدانياً وانتماءً شامالً للوطن الذي يعكس وجيسد مكوناته احلضارية والقيمية
والثقافية وتقاليده وأعرافه املرعية وتقوم عليها قاعدة املساواة يف احلقوق والوفاء بالواجبات واليت
تتجاوزاألنتماءات األضيق (اإلثنية والقبلية واجلهوية والطائفية واملذهبية) واإلرتقاء مبفهوم اإلنتماء
الوطين األرحب املستصحب لكل األبعاد السياسية والثقافية واإلجتماعية وحتقيق معاني اإلنتماء
للوطن والوالء له وعدم املساس حبرماته او اإلساءة اليه والعمل على إبراز الصورة املشرفة له يف
الداخل واخلارج.
 اإلقرار بالتنوع واإلعرتاف بالتعدد الثقايف واإلجتماعي ملكونات الشعب السوداني واليت تشكل مع
قيمه القاعدة هلويته السودانية.
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 غرس وبناء معاني اهلوية وتعزيزها يف وجدان النشئ بإعالء قيم املواطنة.

احلــريات واحلقـوق األســاسيـة:
 احلرية هبة من اهلل وهي مسئولية أخالقية ووطنية صون ًا وإشاعتها حقا للجميع.
 إقرار دستور ينبع ويعرب عن إرادة الشعب.
 تكون املواطنة هي األساس واملعيار لكافة احلقوق والواجبات لكل أبناء السودان.
 حرية الفكر واإلعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون إكراه او تضييق.
 إحرتام وتعزيز ومحاية حقوق وكرامة اإلنسان.
 تعظيم قيمة وهيبة دولة القانون وإرساء قيم العدل واملواطنة ونبذ العصبية واجلهوية بكل أشكاهلا.
 إعمال مبادئ الشفافية واملساءلة احملاسبية واملؤسسية وسيادة حكم القانون.
 ممارسة الشورى والدميقراطية منهجا وأساسا للحكم من خالل التعددية السياسية.
 حرية التعبري والتنظيم والتجمع والتنقل واملشاركة يف احلياة العامة.

الســـــــالم والــــوحـــدة:











تأكيد السيادة الوطنية ومحاية املصاحل العليا والوالء واإلنتماء للدولة.
نبذ العنف بكل أشكاله وصوره واإللتزام مببدأ احلوار لتناول كافة قضايا الوطن.
تعزيز ثقافة السالم والتسامح والرتاضى والسعى للبناء الوجداني الذي يعزز التصاحل الوطين.
بناء ومتتني النسيج اإلجتماعي وترسيخ السلم والتعايش السلمي بني أبناء السودان.
محاية األسرة ورعاية النشئ بتحقيق الضمان واحلماية واألمان اإلجتماعي.
تأمني ومتكني وتعزيز مشاركة املرأة يف احلياة العامة.
تعزيز قدرات الدولة يف حتقيق األمن الشامل وحتصني اجملتمع ضد اجلرمية.
إرساء قيم العدل واملساواة بني أبناء الوطن يف أطار دولة القانون.
تفعيل دور اجملتمع املدني واالهلي ودعم مبادراته.

اإلقتصـــاد:
 إعتماد فلسفة إقتصادية تقوم على احلرية واملسئولية اإلجتماعية  ،وتؤسس لعدالة توزيع الدخل
القومي واحملافظة على البيئة وإستدامة املوارد وتهيئ إلمتالك القدرات التنافسية لإلنتاج الوطين
ومن ثم اإلنفتاح علي األسواق العاملية.
 حتقيق تنمية إقتصادية وفق رؤية إسرتاتيجية شاملة تقوم على املعرفة ،ترتكز على املعاني اإلنسانية
واإلجتماعية والبيئية .
3

 إعتماد اسرتاتيجية قومية للتخطيط والتنمية اإلقتصادية مبا حيقق أهداف التنمية املستدامة وجيسد
التوازن التنموي ويعزز العدالة اإلجتماعية والرفاهـ للشعب ويكافح الفقرمع مراعاة التمييز
االجيابي للمناطق اليت تأثرت باحلرب.
 إعتماد توجه إسرتاتيجي إقتصادي خمتلط ،يقوم على الزراعة والصناعة واملعادن والسياحة
واخلدمات والسعي إلستغالل وتوفري الطاقات النظيفة واملتجددة.
 السعي لتحقيق اإلكتفاء الذاتي واألمن الغذائي.
 توسيع فرص التشغيل يف اإلقتصاد الوطين ومكافحة البطالة.
 تهيئة الرتتيبات الداخلية املناسبة إلدارة الشراكة اإلقتصادية اإلقليمية والدولية.
 محاية البيئة واملوارد الطبيعية واحلقوق املائية.

العـــالقـــات اخلــارجيـــة:
َت َبنّي سياسة خارجية حتقق التوازن بني مقتضيات املصلحة الوطنية العليا مبا يعزز املصاحل
املشرتكة اليت تليب طموحات الشعب وتعلي مبادئه.
إنتهاج سياسة حسن اجلوار مع كافة الدول وتأكيد وتعزيز عالقات التكامل والتعاون يف احمليطني
اإلقليمي والدولي.
التأكيد على إحرتام املعاهدات واملواثيق الدولية اليت صادق عليها السودان والسعي لتعزيز العدالة
يف العالقات الدولية.
اإلحرتام املتبادل بني الدول وعدم التدخل يف شئون األخرين.
َت َبنّي سياسات تهدف اىل حتقيق األمن والسلم العاملي وحماربة ومكافحة التطرف العنيف واإلجتار
بالبشر.

قضــايـــا احلكــم وخمـــرجــــات احلــــوار:
 إختيار احلكم الفدرالي نظاما للحكم يف مستوياته الثالثة اإلحتادي ،الوالئي ،احمللي مع إيالء دور
أكرب للحكم احمللي.
 إعتماد النظام الرئاسي نظاما للحكم،وجيري إختيار الرئيس فيه باإلنتخاب احلر املباشر.
 يرتكز نظام احلكم على أُسس ومعايري ومنهج احلكم الراشد،ويتم تداول السلطة فيه سلمياً يف أطار
منافسة حرة نزيهة.
 يكون للدولة جملسان أحدهما للنواب واألخر للواليات.
 إعتماد مبدأ الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
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وحنن إذ نؤكد أهمية توفري السند الشعيب إلدارة الدولة وتوحيد إرادتها وتعزيز قدراتها التفاوضية
والتأسيس العلمي لسيادة نظامها ولبلورة مسارها اإلسرتاتيجي لتحقيق الغايات الوطنية يف مقدمتها
التشارك الوجداني والرضا الوطين ،وذلك من خالل:
 التوافق حول الوثيقة الوطنية واإللتزام بها واحملافظة عليها ومحايتها.
 بناء إ سرتاتيجية قومية تنبع منها خطة للدولة تكون ملزمة للجميع معربة عن الرؤيا الوطنية
السودانية ،يتم إعدادها على هدي وروح الوثيقة الوطنية وتوصيات احلوار الوطين واجملتمعي.
 حتقيق التكامل والتناسق للعمل الوطين من خالل مراجعة وتنسيق السياسات والتشريعات لتتناغم
مع روح ومعاني الوثيقة الوطنية واإلسرتاتيجية القومية.
 اإلصالح الشامل ألجهزة الدولة .
 حتقيق الرضاء والوفاق الوطين واإلنتماء للدولة.
 سيادة حكم القانون والنظام وروح املؤسسية واحلريات.
وإميانا منا بضرورة تعزيز القوة العلمية والتقنية للدولة والتحول حنو جمتمع املعرفة والتميز واإلبتكار،
بغرض توفري السند التقين واإلنتاج املعريف املطلوب لتحقيق الغايات الوطنية والتعامل مع قضايا املسار
اإلسرتاتيجي للدولة ،والذي يفضي للسالم والتطور والتقدم وحيقق التميز واجلودة والكفاءة واملواكبة
واحملافظة علي البيئة واإلستغالل األمثل للموارد.
وتأسيسا إلعالم مهين مسئول ،حيقق املبادرة والقدرة على وصول وخماطبة اجلمهور احمللي والعاملي
حتقيقاً للغايات الوطنية ولِ ِق َيم ومرتكزات الوثيقة الوطنية وتعزيزاً لثقافة الدولة والسالم والتعايش السلمي
ونبذاً للعنف وتعزيز ًا لإلنتماء الوطين وتشجيع ًا للوحدة الوطنية.
وإدراكاً منا بضرورة حتقيق الضمان واحلماية واألمان االجتماعي واحملافظة على جمتمع متجانس
متفاعل إجيابياً يعزز حقوق االنسان وكرامته وعزته وجدانياً ونفسياً وعقلياً وبدنياً ،ونشر املعرفة حمواً
لألُمية وتوفري املورد البشرى املؤهل من حيث السلوك األخالقي املهين وتنمية املهارات والقدرات واإلنتماء
للوطن من خالل:
 اإلرتقاء بالقيم والنهوض باملستوى الفكري والوجداني الذي يستوعب حتديات العصر.


تطوير املورد البشري السوداني مبعارف ومهارات تناسب التحديات احمللية والعاملية وتسهم يف
تعزيز اهلوية السودانية وصياغة السلوك الوطين واملهين املناسب لتحقيق النهضة وبناء املستقبل
املنشود وإرساء التعايش السلمي يف ظل التعدد وتسهم يف تشكيل العقل القومي وتعزيز الوالء
واحلس واإلنتماء الوطين.

 تأسيس نظام تعليمي وتربوي ،فعال.
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 تقوية البناء األُسري وتعزيز دور األُسرة يف التنشئة وتطوير آليات احلماية اإلجتماعية وتنمية ورعاية
ذوي احلاجات اخلاصة.
 توفري خدمات صحية وقائية عالجية متطورة متوازنة مستدامة وشاملة.
 تنمية قدرات الشباب املعرفية واإلنتاجية والثقافية مبا يعزز اهلوية واإلنتماء للوطن ويعزز مشاركتهم
يف حتقيق التنمية وميكنهم من حتقيق تطلعاتهم والتعامل مع مستجدات العصر وحتدياته بكفاءة.
وإلتزاما منا حنو إستنهاض كافة شرائح الشعب السوداني ومكوناته السياسية واإلجتماعية املعربة عن
آماله وتطلعاته للتوافق والتعاضد حتقيقاً لوحدة إرادة األمة حنو التصاحل الوطين والتعايش السلمي نعلن
أن الوثيقة الوطنية تفسح اجملال للقوى السياسية واحلركات املسلحة اليت مل تشارك يف احلوار الوطين
لإلنضمام اليها.
ومتشياً مع روح هذه الوثيقة نُعّربعن إلتزامنا بأن نضع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار حتديداً لألهداف
واملبادئ واملرتكزات اليت يتأسس عليها مستقبل السودان من وحدة شعبه وتعبرياً عن هويتنا كسودانيني
اليت تعززها وترسخها الوثيقة الوطنية.
ونؤكد من واقع مسئوليتنا الوطنية ،التزامنا الكامل مبا توصلنا اليه يف احلوار الوطين من خمرجات،
ونعلن تعهدنا باملضي قدماً لتنزيله وتطبيقه واقعاً ملموسا بني كافة قطاعات ومكونات وشرائح أهل
السودان .وإيفاءاً هلذا االلتزام وحتقيقا هلو بإرادة وطنية خالصة نُ َوقِّعُ علي هذه الوثيقة لنفتح صفحة
جديدة نأمل أن تكون ناصعة من تارخينا.
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