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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  يـالن السياســاإلع

 يـي الديمقراطـالمدن النظام الدستوري واقامة الحكم تأسيسودانية وـــــورة الســالثمهام الستكمال 

 ديباجة

ً من حياتهم؛ ولذلك استجمعت القوى المضادة للثورة  إن السودانيين يسطرون خروج االستبداد والطغيان نهائيا

أكتوبر لتخوض معركتها األخيرة بأشرس ما تستطيع؛ لتدخل البالد في أزمتها  25أطرافها وأنفاسها األخيرة في انقالب 

د تجتمايية  في مااولة يائسة لرب  مصير البالالشاملة الراهنة بتجلياتها السياسية واألمنية واالقتصادية واالنسانية واال

 ببقائهم في السلطة  ووضع شعبنا أمام خيار بقاء سلطتهم أو االنزالق ناو هاوية التشظي والخراب الشامل.

معقود يلى توافر  مقراطي يبر مراحل نضالهم الوطنيلقد ظل تاقيق آمال السودانيين وأحالمهم في وطن خير دي       

م من يصارة تضاياتهم ودماء 2018يية وسياسية تمثلهم تجميعاً  وبانعقاد هذه القيادة تفتات ثورة ديسمبر قيادة اتجتما

شهدائهم ليفوح يبق حريتها وسالمها ويدالتها ملهماً تجموع السودانيين لاظة فارقة ال في تاريخهم فاسب وإنما في تاريخ 

 .المنطقة واإلقليم والعالم

 ودمائهم الزكية وتضايات المصابين استكمال ثورتنا المجيدة في معية شهدائنا األحياء بينناليس أمامنا من خيار سوى 

يية لقيادة السياسية واالتجتما. وليس أمامنا من خيار سوى استعادة وحدة قوانا الثورية واالنازحينوالالتجئين و المفقودينو

يمقراطي ويجدد انتقال  الديمقراطي بالتعلم من دروس هل السودان. سينتصر شعبنا ويسسس نظام  الدستور  المدني الدأل

 واخفاقات الفترة السابقة  وستملي إرادة شعبنا يلى قواه الثورية الوحدة الصادقة والجادة.

اول الملتزمة بقضايا التإننا قوى الثورة السودانية  من مختلف اطيافنا السياسية والمدنية وقوى الكفاح المسلح        

ومنظمات المجتمع المدني وتجمع المهنيين واالتجسام النقابية واسر شهداء وتاالفات النساء ولجان المقاومة الديمقراطي 

 ية من مجمويات دينية وإدارات أهلية.والقوى المجتمعوالشباب والطالب  ة والمصابين والمفقودين الثور

ً تأسلثورة السودانية ومهام اكماالً لاستلعمل يلى إسقاط االنقالب وإنهائ  لتوافقنا يلى هذا اإليالن السياسي        لنظام ل يسا

 ة.الديمقراطي ةالمدنيلسلطة إقامةً لالدستور  و
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 العامة: المبادئ أوالا 

 مصالح البالد العليا تسود وتعلو يلى ا  اولويات اخرى و وحدة وسيادة السودان .1

رة  التاريخية والمعاص  يلى مكونات  سس هويت تتأ  واللغات واالديانالسودان دولة متعددة الثقافات واالثنيات  .2

 وابعاده الجغرافية وإرث  الاضار  المميز والممتد لسبعة الف يام شكلت تنوي  ومصدر ثرائ  

هو مصدر السلطات  ويسود فيها حكم و لشعبل فيها سيادةال  برلمانية فيدراليةديمقراطية دولة مدنية السودان  .3

  والموارد والتقسيم العادل للثرواتيبر االنتخابات الارة والنزيهة القانون والتداول السلمي للسلطة 

المواطنة هي اساس الاقوق والواتجبات وتقوم يلى المساواة بين المواطنين/ات دون تمييز نويي  ديني  ثقافي   .4

 أو أ  شكل من أشكال التمييز   االياقةو  الوضع االتجتمايي واالقتصاد و بسبب أ تجهو  لغو    إثني 

لة يلى الدو تقفو  يوالممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السودانحرية المعتقد تامي تديم وتضمن الدولة و .5

الهويات الثقافية واالثنية والجهوية والدينية  وان ال تفرض الدولة دينا يلى ا  شخص  وتكون  مسافة واحدة من

 الدولة غير مناازة فيما يخص الشسون الدينية وشئون المعتقد والضمير  

حماية   ووالعدالة الدولية   خاصة مواثيق حقوق النساءلدوليةامواثيق حقوق االنسان االلتزام بالاريات وكفالة  .6

 والاصول يلى المعلوماتالمبادئ الدايمة لاريات العمل النقابي والطويي وحريات التجمع السلمي والتعبير 

 االيالم االنترنت وو

ترسيخ مبدئية العدالة والمااسبة  بما فيها آليات العدالة االنتقالية  ووضع حد لظاهرة االفالت من العقاب والمااسبة  .7

 وإنتهاكات القانون الدولي االنساني وقانون حقوق االنسان واالبادات الجمايية لجسيمة يلى إقتراف الجرائم ا

  كافة مستويات الاكم االنتقالي  وتقويمفي المشاركة المدنية  /اتالمواطنينتجميع حق تعزيز  .8

مية المفوضيات القواستقاللية ومهنية مسسسات الدولة القومية مثل القضاء والخدمة المدنية والتعليم العالي  و  .9

    والقوات النظاميةوالمتخصصة

لوطن احدود حماية وقائم بواتجبات  في  ة موحدالعسكرية العقيدة بال ملتزم  تجيش مهني قومي واحدالتاكيد يلى  .10

  والدفاع ين الاكم المدني الديمقراطي 

االنقالبات و التطرف ويم كافة أشكال اللجوء إلي العنف وتجردانة اوالعمل السياسي السلمي  ورفض  االلتزام بمبدأ .11

  وتقويض النظام الديمقراطي الدستوريةالخروج يلى الشريية  وا  العسكرية

مي االمن االقليوإيتماد سياسة خارتجية متوازنة  تلبي مصالح البالد العليا وتجنبها اإلنايازات  وتديم السلم  .12

  وحسن الجوارمااربة االرهاب والدولي  وتقوم يلى 

 الشفافية والمااسبة. مكافاة الفساد وإرساء مبادئ  .13

 السلطة االنتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية.  .14
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ا   ي ـالدستور االنتقالمرتكزات : ثانيا

الصادرة في او بعد   ومراتجعة المراسيم والقرارات واالوامر 2020  تعديل 2019الوثيقة الدستورية للعام لغاء إ  .1

 .2021اكتوبر  25

القانون االسمى في الدولة  تسود احكام  يلى الدساتير االقليمية والوالئية  والتي يجب اال  هو يـالدستور االنتقال .2

 تتعارض مع . 

 ي. ـوفقا لنصوص الدستور االنتقال يبر مسسسات الدولةمارسها ة للشعب السوداني  ويالسياد .3

العهود والمواثيق الدولية المصادق يليها  والواردة في 2022 يـالدستور االنتقالمشروع ن في نساحقوق االوثيقة   .4

 .يـتجزءا ال يتجزأ من الدستور االنتقال  وقانونا وطنياتعتبر 

ا   تقالنقضايا ومهام اال: ثالثا

  يامي حدود الوطن والاكم المدني الديمقراطي  واحد وقوميسكر  الذ  يقود الي تجيش مهني عاالصالح االمني وال . 1

ياظر مزاولة القوات المسلاة األيمال االستثمارية والتجارية ما يدا تلك التي تتعلق و  وينأى بالجيش ين السياسة

من  من يناصر نظام الثالثينوإزالة التمكين في    بالتصنيع الاربي والمهمات العسكرية تات والية وزارة المالية

وتقتصر مهام تجهاز المخابرات يلى تجمع المعلومات وتاليلها وتقديمها تجهاز  الشرطة والمخابرات   يصلحو  ويوني

  للجهات المختصة  وال تكون ل  سلطة ايتقال أو احتجاز  وال ياتفظ بمرافق لذلك الغرض. 

وتنصف   تااسب مرتكبيهاو  تكشف الجرائم  االنتقاليةو الجنائية تاقق المااسبة والعدالةإطالق يملية شاملة  . 2

م فض ائ  بما فيها تجرائم الاروب والنزايات وتجروتضمن يدم االفالت من العقاب  الجراح ئوتبر  الضاايا

 .  وتسليم المطلوبين للعدالة الدولية2022 اكتوبر 25االيتصامات ومابعد 

 استقالليتها ونزاهتها. لعدلية بما ياقق اصالح االتجهزة ااالصالح القانوني و . 3

االصالح االقتصاد  وفق منهج تنمو  شامل ومستدام  يعالج االزمة المعيشية  إيقاف التدهور االقتصاد   و . 4

   ويعمل يلى مااربة كافة انواع الفساد وينااز للفقراء والمهمشين  وياقق والية وزارة المالية يلى المال العام

سترداد االموال واالصول المنهوبة  وا ت الدولة   في كافة مسسسا  وتفكيك مفاصليونيو 30ازالة تمكين نظام  . 5

 ومراتجعة القرارات التي بموتجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو.

 االصالح المسسسي لكل مسسسات الدولة بما فيها اصالح الخدمة المدنية. . 6

 نهاية الفترة االنتقالية.تلتزم الدولة بإتجراء انتخابات يامة  حرة ونزيهة بمراقبة دولية في  . 7

 .وتقييمها وتقويمها بموافقة االطراف  واستكمال السالم مع الاركات المسلاة غير الموقعةسالم لاتفاقية تجوبا ل تنفيذ . 8

انتهاج سياسة خارتجية متوازنة تاقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل يلى تاسين يالقات السودان الخارتجية  . 9

 االستقاللية والمصالح المشتركة بما يافظ سيادة البالد وأمنها وحدودها.وبنائها يلى أسس 
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ا:   يةاالنتقالالسلطة  هياكلرابعا

 تتكون هياكل السلطة االنتقالية المدنية الديمقراطية من:

 يـالمجلس التشريعي االنتقال .1

 ي.ـاالنتقال المستوى السياد  .2

 ي.ـمجلس الوزراء االنتقال .3

 الواليات والمجالس التشريعية االقليمية/ الوالئية.حكام/ والة االقاليم/  .4

 المجالس العدلية والمفوضيات المستقلة.  .5

من   وبما يضاالختيارومعايير مهام   ويدد مقايده ونسب الدستور د ياد يـالقوم يـلمجلس التشريعي االنتقالا .1

يتم تكوين  بواسطة )القوى  الخاصة.والشباب ولجان المقاومة وذوى االحتياتجات  %40بنسبة  لنساءامشاركة 

 .(الموقعة يلى االيالن السياسي

دد مقايدها   ويفي دساتيرها تاديد مهامها وصالحياتهاو  ةالوالئية والمالي واتكوين المجالس التشريعية االقليمية  .2

  .ومعايير اختيار ايضائها

ً راس يمثل مدني سياد مستوى   .3 ى   يتم اختياره بواسطة قوايلى للقوات المسلاة  وقائداً لسيادةورمزاً ل  لدولةل ا

 الموقعة يلى هذا االيالن السياسي بالتشاور. الثورة

  الموقعة يلى هذا االيالن السياسي بالتشاورقوى الثورة  بواسطة اختيار رئيس الوزراء االنتقالياالتفاق يلى  .4

 . النتقالا ومهام وقضايابالثورة وااليالن السياسي  وااللتزامواالستقاللية    وطنيةال ةكفاءوذلك وفقا لمعايير ال

  ر   باختيار وتعيين الطاقم الوزاالسياسي  االيالنهذا مع االطراف الموقعة يلى يتشاور رئيس الوزراء االنتقالي  .5

ون د  االنتقال ومهام وقضاياملتزمة بالثورة وااليالن السياسي  وطنية من كفاءاتوحكام الواليات او االقاليم  

 .من أطراف اإليالن السياسي   طرفأل  ودون إستثناء مااصصة حزبية

  .يوبالتشاور مع القوى الموقعة يلى االيالن السياس االنتقالي المالية وفق الدستورالوالئية و واالاكومات االقليمية  .6

ذات الصلة  يلى ان تادد  رئاسة رئيس الوزراء ويضوية المسسسات والوزارات ب  المن القوميالدفاع وامجلس  .7

            .الدستور االنتقاليوفق مهام  وصالحيات  

بواسطة االطراف الموقعة يلى يتم اختياره   القانونية ايضاء من الكفاءات الوطنية 11مجلس يدلي مسقت من  .8

ة وايضاء الماكمختيار رئيس القضاء ونواب   والنائب العام ومسايدي   ورئيس يالن السياسي  يختص بإاال

 بانتهاء مهمت . يعتبر مالوالً و  الدستورية

  .  ونزاهت  ت  وضمان استقالليويادد القانون يضويت العالي  ءمجلس القضا ينشأ .9

 .ويادد القانون يضويت   وضمان استقالليت   ونزاهت  المجلس االيلى للنيابة العامةينشأ  .10
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من ضمن قائمة المرشاين المقدم الي  من القوى الموقعة  المتخصصةالمستقلة والمفوضيات يعين رئيس الوزراء   .11

 ي.ـيلى هذا االيالن السياس

المشاركة العادلة وفي المجلس التشريعي  %40بتمثيل النساء بنسبة  يـالقوى الموقعة يلى االيالن السياس التزام .12

 .1325االلتزام بالقرار و االنتقالية مسسسات السلطةالوزراء واالقاليم أو الواليات و مجلسفي 

 . تعيين رئيس الوزراءتبدأ من تاريخ  شهراً  24لفترة االنتقالية ا  .13

ا:   الشامل السالم العادلخامسا

وأطراف  االتفاق بين السلطة التنفيذية وشركاء االتفاقيم وتقييم وتق مع  لسالم السودان التاكيد يلى تنفيذ اتفاق تجوبا .1

ايا وفقا للمدى الزمني للفترة االنتقالية  خاصة القض تنفيذ ال ولويات ومواقيتاال  وايادة ترتيب يـااليالن السياس

 اآلليات المتعلقة بضاايا الارب في المناطق الثالث.و

 شمال -ودانالشعبية لتارير الس ةاركال عمباشرة السلطة التنفيذية لمهام التفاوض والوصول التفاقات سالم نهائية م .2

حركة تارير السودان قيادة  والتفاوض مع  2021  بناء يلى ايالن المبادئ مارس القائد يبد العزيز الالو

 يبدالواحد مامد احمد النور. 

والمشاركة   السالم العادلوبما ياقق ستقرار شرق السودان  الترتيبات المناسبة ال وضعب حل ازمة الشرق االلتزام .3

  ومشاركة تجميع اصااب المصلاة في ضمن الاقوق الدستورية لمواطنّي االقليم  والتنميةفي السلطة والثروة 

 .ضمن العملية السياسية الجارية شرق السودان

ا:   مهام القوات المسلحة سادسا

 تكون مهام القوات المسلاة في الفترة االنتقالية إضافة الي ما ورد في قانونها هي:

سيادة القانون  والاكومة المدنية الديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة البالد االلتزام بالنظام الدستور   واحترام  .1

 وحماية حدودها أمام أ  يدوان خارتجي  يلى ان ال تمارس القوات المسلاة مهام االمن الداخلي.

  احترام إرادة الشعب السوداني في حكومة مدنية تعددية ديمقراطية والعمل تات إمرتها   .2

ي والعسكر  وفق خطة متفق يليها بين تجميع االطراف )المدنيين ـلمتعلقة باإلصالح األمنتنفيذ السياسات ا  .3

والعسكريين والاركات المسلاة( وصوالً لجيش قومي مهني واحد  يبر يمليات دمج كافة القوات وفق تجداول 

 زمنية ماددة ومتفق يليها.

 حقاً.تفاق تجوبا لسالم السودان  واالتفاقيات التي تأتي التنفيذ ما يليها من الترتيبات االمنية المناط بها في بنود ا  .4

مراتجعة شروط القبول للكلية الاربية ومراتجعة المناهج العسكرية  بما يتماشى مع متطلبات العدالة والمواطنة  .5

  المتساوية والعقيدة العسكرية الديمقراطية  وفقاً للقانون في مجتمع ديمقراطي وضمان مشاركة النساء. 

  اركة يبر ممثلها في مجلس األمن والدفاع الذ  يرأس  رئيس مجلس الوزراء. المش  .6
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ا:   الدستور صناعةسابعا

السس اللاوار واالتفاق يلى مفوضية صناية الدستور    تات اشراف لصناية الدستور شاملةاطالق يملية  .1

 وبمشاركة كل اقاليم السودان. القضايا الدستوريةو

تجهات قضايا االستقرار الدائم  ومولالتفاق يلى في نهاية الفترة االنتقالية  الدستور القومي  المستمر ينعقد .2

 الدستور الدائم للبالد.  صناية

في العملية الدستورية  وان   ما يدا المستمر الوطني  شمول المشاركةيلى  السياسي االيالنف ااطر اتفقت .3

 . االنتقالي مطلوبات وخطوات التاضير لها ضمن وثيقة الدستور تاديديتم 

ا: العملية االنتخابيةثامن  ا

تنظيم  يلى الستعادة النظام الدستور  والاكم المدني الديمقراطيالسياسي  االيالناتفقت االطراف الموقعة يلى  .1

 النتقالي لتاضير لها في الدستور اامطلوباتها و تاديديملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة االنتقالية  يلى ان يتم 

يلى  ان تشمل يملية االيداد لالنتخاباتيلى  تنظيم يملية انتخابية شاملة ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة 

 :ما يلي

I. الااكم للعملية االنتخابية التشريعياالطار  تاسيس 

II.  يودة الالتجئين والنازحينالعمل يلى 

III. ضمن الترتيبات االمنية في اتفاقية تجوبا  تجيوشهارفض دمج الاركات المسلاة التي تلى ياظر ي

 .المشاركة في االنتخابات لسالم السودان

النظام  نلتزم بالعمل على استكمال مهام الثورة السودانية وتأسيسالسياسي  االعالناالطراف الموقعة يلى  نان

ا لما ورد في هذا االعالن السياسي. يالمدني الديمقراطكم واقامة الح يالدستور  وفقا

*** 

 االطراف الموقعة: 

 


