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ديباجة :
مدني  وبحراٍك  واالجتماعية،  السياسية  مكوناته  بكل  السوداني  للشعب  العريضة  التطلعات  من  إنطالقًا 
بتحقيق  االلتزام  عاتقها  على  أخذت  التي  االنتقالية،  الفترة  بحكومة  المجيدة  ديسمبر  ثورة  جاءت  سلمي 
والوثيقة  السياسي،  االتفاق  في  الواردة  ومبادئها   ، والعدالة  والسالم  الحرية  في  الُمتمثل  الثورة  شعار 
المدنية  الدولة  مالمح  ترسيخ  على  تعمل  والتي  والتغيير،  الحرية  وإعالن  االنتقالية،  للمرحلة  الدستورية 

الديمقراطية وتحقيق النهضة االقتصادية واالجتماعية.
لقد دشنت ثورة ديسمبر المجيدة مرحلًة جديدة لالنطالق نحو المستقبل، ولوضع قاعدة ِقَيميٍة صلبة 
المواطنة  في  والحق  االجتماعية  العدالة  قيم  فيه  تسود  لسوداٍن  جديدة  ورؤية  واعد  وطنٍي  لمشروع 
المتساوية من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة وفقًا لمشروع نهضوي متكامل ، لذلك تؤكد حكومة 
الثورة التزامها بقيم المشاركة والعمل الجماعي والشفافية واالستجابة والفعالية في إدارة شئون الدولة 

ومواردها.
إن حكومة الفترة االنتقالية سوف تعمل على إرساء أسس الدولة التنموية الديمقراطية في السودان والتي 
النمو االقتصادي بما يتالءم مع موارده  الناس مركزاً الهتمامها, والعمل على زيادة معدالت  تجعل من 
وتوفير  والصحة,  بالتعليم  االهتمام  وتطوير  االجتماعية  بالتنمية  االهتمام  فان  والمتنوعة,  الهائلة 

الحماية االجتماعية يعد أيضًا من أهم متطلبات تحقيق الدولة التنموية المرجوة.
والهيئات  الوزراء  و  السيادة  مجلسي  في  المتمثلة  االنتقالية  السلطة  مؤسسات  تلتزم  ا�طار،  هذا  وفي 
التشريعية والعدلية، بالعمل في تناغٍم تاٍم، وبروح المسؤولية التضامنية لتحقيق مطالب الثورة الشعبية 
يُلبِّي طموحات وتطلعات  انتقالّي يُؤسس لسوداٍن  لبرنامٍج  وإنفاذاً  الوطن،  المجيدة، وفاًء Ãرواح شهداء 
الشفافية  يضمن  وبما  القرار،  صنع  عمليات  في  المجتمعية  المشاركة  يحقق  بما  السوداني،   الشعب 

والمساءلة، وااللتزام بمعايير العدالة ومبادئ حقوق ا�نسان والعدالة االجتماعية.
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برنامج الحكومة االنتقالية
والسياسية  المدنية  القوى  من  قيِّمة  لمجهودات  تتويجًا  االنتقالية  الحكومة  لبرنامج  العام  ا�طار  يأتي 
وقوى الثورة خالل السنوات السابقة، ومجهودات قوى الحرية والتغيير والمفكرين والباحثين والمختصين 
الدولة،  مؤسسات  كافة  في  اÃوضاع  بدراسة  االنتقالية  الحكومة  قامت  حيث   ، المختلفة  المجاالت  في 

وتبنَّت المالمح العامة للبرنامج ا�نتقالي.

السودان: تعقيدات الوضع الراهن
تُمثِّل الحرب وعدم االستقرار اÃمني في عدد من أجزاء البالد (كدارفور وجنوب كردفان والنيل اÃزرق وشرق 
وبناء  الديمقراطي  التحول  عملية  أمام  اÃول  والعائق  الراهن،  الوقت  في  السودان  تحديات  أكبر  السودان) 
الدولة السودانية الحديثة القائمة على أسس السالم والحرية والعدالة، والتي كانت وستظل وقوداً للثورة 
السودانية، لذلك تتطلب عمليات صناعة وبناء وتوطين السالم العادل وإدارة التنوع منهجًا متكامًال في 
مكوناته ومؤسساته بحيث تُعالج جذور الُمشكالت وتتجّنب البالد تبعًا لذلك اÃخطاء المريرة والتي كان 

منها اختزال قضية السالم فقط في اقتسام السلطة والثروة.
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ويتميَّز السودان بتنوعه االجتماعي واالقتصادي والجغرافي والثقافي مما يجعل منه مصدر قوة كامنة ، 
إال أن العقود الطويلة من سياسات ا�قصاء والتهميش والفشل الكامل في ا�دارة الرشيدة لذلك التنوع، 
الهويات،  تنافر  أسباب  من  سببًا  التنوع  هذا  من  جعل  الدولة،  قوة  بناء  في  منه  االستفادة  عن  والعجز 
وعامًال رئيسيًا من عوامل الحرب وعدم االستقرار في البالد، مما جعل السودان من بين أكبر دول العالم 

من حيث عدد النازحين. 
سكان  جملة  من  العظمى  الغالبية  ل  تُشكِّ عشر  الثامنة  سن  دون  واÃطفال  الشباب  شريحة  أن  وبما 
السودان، مما يتطلب سياسات وبرامج في إطار اÃولويات يلبي تطلعات واحتياجات هذه الشريحة، فضًال  
عن أن التدهور االقتصادي واالجتماعي وارتفاع نسب الفقر والبطالة في البالد تتطلب العمل على توفير 
الطفولة  وخدمات  والحماية  النقية  والمياه  والتعليم  الصحة  مجاالت  في  خاصة  الضرورية  الخدمات 

واÃمومة وا�صحاح البيئي إلى جانب التشغيل. 
ويُعد موضوع الهجرة من الريف إلى المدن أحد المالمح الرئيسية للمشهد الُسكاني في البالد، وقد ظل 
النمو الحضري غير الُمستدام يمثِّل أحد أهم آثار هذه الهجرة في ظل ضعف البنيات التحتية والضغط 

الهائل على الخدمات.
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ة وذات اÃولوية الخاصة، حيث ظل إهمال هذا  كذلك تمثل قضية اÃراضي وتعقيداتها إحدى القضايا الُمِلحَّ
الملف أحد المحركات الرئيسية للنزاع، وأصبح عامًال مهمًا في عدم االستقرار السياسي والمجتمعي، ما 
أفضى إلى تنامي الغبن االجتماعي وتوطين الفقر، هذا إلى جانب الفشل في ترجمة إمكانات السودان الهائلة 

إلى قاعدة عريضة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في البالد.
القومي  المسح  نتائج  تشير  حيث  العالية،  المديونية  ذات  الفقيرة  الدول  مجموعة  ضمن  السودان  يقع 
لميزانية اÃسرة والفقر  (٢٠١٤- ٢٠١٥) إلى أن واحداً من كل ثالثة أشخاص يقع تحت خط الفقر، وذلك بسبب 
ارتفاع معدالت البطالة خاصة بين الشباب، هذا إلى جانب اÃزمة الراهنة في االقتصاد القومي وتآكل االقتصاد 
ي أوضاع اÃمن الغذائي، والهجرة المتزايدة الى المدن، والتحول الكبير في  الريفي، وتتجلَّى مظاهر ذلك في تردِّ
ُسبل كسب العيش، وزيادة الهشاشة أمام الكوارث الطبيعية، وتضاؤل القدرة على الصمود والتعافي أمام 

ر المناخ. Ûالكوارث وصدمات تغي
معدل  متوسط  وكذلك  عاليًا،  الوفيات  معدالت  متوسط  يزال  فال  االطفال  صحة  خدمات  مجال  في  أما 
المياه  مجال  وفي  والحضر،  الريف  بين  ذلك  في  الواضح  التباين  مع  الخامسة،  سن  دون  اÃطفال  وفيات 
وا�صحاح البيئي فيبلغ متوسط نسبة الذين يحصلون على المياه النقية %68 ، بينما %32.9   فقط يحصلون 
على خدمات ا�صحاح البيئي، أما في مجال التعليم، ال يزال %23.6  من أطفال السودان ممن هم في سن 

التعليم غير ملتحقين بالمدارس، وتصل هذه النسبة في بعض الواليات إلى أكثر من 40% . 
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اء الخلل في محتواها، بل كذلك بفشلها في بناء  وتعاني مناهج التعليم في وضعها الراهن، ليس فقط جرَّ
القدرات البشرية التي يتطلبها العالم المعاصر وشروط المنافسة في سوق العمل.

يزال طويًال نحو  الطريق ال  أن  إال  العام،  التعليم  الجنسين في مجال  بين  الفجوة  التقدم في تجسير  رغم 
تحقق تمكين المرأة، إذ ال تزال مشاركتها كقوى عاملة رسمية وفي مراكز اتخاذ القرار متدنية للغاية، كما 
أن نسبة عالية من النساء ال يتمتعن بالحقوق اÃصيلة في الوصول إلى الخدمات اÃساسية، هذا إلى جانب 
وجود شبكة هائلة من العوائق الهيكلية التي تُكبِّل النساء، بما في ذلك القوانين الُمقيِّدة للحريات، وضعف 
والسياسية  االقتصادية  الضمانات  ض  يُعرِّ مما  االقتصادية،  الحقوق  إلى  واالفتقار  السياسية،  المشاركة 
تحقيق  من  النساء  تمنع  التي  الثقافية  العوائق  من  جملة  ذلك  إلى  تُضاف  للخطر،  للنساء  واالجتماعية 
ذواتهن ، خاصة وأنهن أكثر الضحايا في الحروب واÃكثر تأثراً بالعنف االجتماعي والتدهور البيئي، وعليه ال بد 
أن يكون التمكين السياسي واالقتصادي واالجتماعي حقًا أصيًال للنساء مما يستوجب العمل الممنهج 

في هذا االتجاه من خالل استراتيجية واضحة يمكن تنفيذها خالل الفترة االنتقالية.
من التحديات أيضًا أن حدود السودان في غالبها حدود شبه مفتوحة، ما جعل من السودان واحدة من أكبر 
دول القارة استضافة لالجئين والذين تفوق أعدادهم قدرات البالد المحدودة، كما جعلت هذه الحدود من 
السودان أحد أهم معابر المهاجرين الى أوروبا وما يرتبط بذلك من نشاطات الجريمة المنظمة و تهريب 
غير  النشاطات  جانب  إلى  هذا  والبشرية،  المادية  البالد  موارد  من  الكثير  محاربتها  تأخذ  والتي  البشر 

المشروعة واÃمراض الوافدة واالنعكاسات اÃمنية الكثيرة.
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تفاقمت اÃزمة االقتصادية في البالد بسبب سياسات النظام البائد التي أفضت إلى عدم االستقرار اÃمني 
والسياسي، والفساد، والسياسات االقتصادية المتعسفة، والحصار االقتصادي طويل اÃمد، وتدهور ا�نتاج 
والتسويق،  ا�نتاج  كفاءة  على  السلبي  وتأثيرها  الخصخصة  وعمليات  التحرير  وسياسة  والصناعي،  الزراعي 
ل تحديات تستلزم الكثير من الجهود في النهوض با�نتاج واالستثمار، وترقية البنى التحتية  وهذا ما شكَّ
وتمكين القطاعين العام والخاص، وتوطين السالم االجتماعي واالستقرار السياسي، هذا إلى جانب انتهاج 
تطبيع  خالل  من  وا�قليمية  الدولية  الشراكات  وبناء  المشتركة  المصالح  على  تقوم  خارجية  سياسة 
والسياسي وبما  االقتصادي  بما هو ضروري لالستقرار  الدولية  المجموعات  العالقات وتمتينها مع سائر 
ا�نتاجية،  االستدامة،  ا�نصاف،  اÃربعة  بأركانها  المستدامة  التنمية  أهداف  بتحقيق  ا�سراع  من  يمكن 

وتعزيز ا�مكانيات. 
هو  الثورة  قيام  في  مباشراً  سببًا  كانت  التي  االنتقالية  الحكومة  ورثتها  التي  الحكم  مالمح  أبرز  لعل 
االستبداد وفشل مؤسسات السلطة وفساد القائمين علي أمرها، حيث ظلت الدولة تفتقر Ãدنى مبادئ 
الحكم الرشيد بما في ذلك الشفافية والمحاسبية والمسئولية االجتماعية مع عدم الكفاءة في القيام 
بمهامها با�ضافة إلى تضارب المسئوليات وعدم وضوحها، مع سوء توزيع ا�دارات المسئولة بين عدد 
ذلك  إلى  تُضاف  الموازية.  الظل  مؤسسات  من  الكثير  قيام  جانب  إلى  هذا  والمؤسسات،  الوزارات  من 
التشوهات الناتجة عن توزيع السلطات بين المركز والواليات في التطبيق المشوه لنظام الحكم الفدرالي 

الذي نتج عنه الكثير من تغول المركز على سلطات الواليات.  
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 إن عقوداً طويلة من تسييس هذه المؤسسات وانعدام االستثمار في البناء المؤسسي وقدرات العاملين 
فيها تجعل من مؤسسات الدولة بوضعها الراهن في ظل االفتقار إلى المعلوماتية والشفافية غير مؤهلة 
للقيام بالمهام والمسئوليات مما يستدعي إجراء إصالحات مؤسسية  بما في ذلك بناء القدرات كأولوية. 
وكافة  والشباب  النساء  وتنظيمات  اÃهلية  ا�دارة  مؤسسة  تحتاج  المجتمعية،  الحوكمة  مستوى  على 
التنظيمات المجتمعية اÃخرى إلى عمليات إصالح وبناء القدرات، بما يجعلها مؤسسات فاعلة ومؤهلة 

لالضطالع بدورها المجتمعي المهم.
ظل المواطن السوداني يعاني منذ عقود من الحرمان من الحقوق بسبب اÃنظمة القهرية المتعاقبة ما 
االلتزام  عدم  عن  فضًال  للدولة،  العامة  الموارد  في  الحق  ذلك  في  بما  ا�نسان  حقوق  أوضاع  تدني  إلى  أدى 
والتمييز  والعنف  االحتجاجات  وقمع  التعسفي  فاالحتجاز  القانون،  أمام  والمساواة  العدالة  بأسس 
واالنتهاكات الصارخة لحقوق ا�نسان خاصة في مناطق النزاعات ما تزال ماثلة، لذلك تحمل حكومة الفترة 
والبيئي،  واالجتماعي،  واالقتصادي،  السياسي،  ا�نساني،  اÃمن  ضمان  مسؤولية  عاتقها  على  االنتقالية 
ن من  والشخصي، ما يمثل مدخًال مهمًا لحماية حقوق الناس وحرياتهم وترقية قدراتهم بشكل يَُمكِّ

حفظ كرامتهم كبشر، إلى جانب ضمان حقوق اÃجيال القادمة.
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ضرورة مواكبة التطورات االقليمية والدولية :
شهد  والذي  العالم،  في  الُمتسارع  والمعلوماتي  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  التغيير  ضوء  على 
إلى استمرار الصراع المحموم حول الطاقة والموارد  القوى، با�ضافة  تحوالت هائلة في عالقات وموازين 
الطبيعية بما في ذلك اÃرض، والمعادن والنفط والغاز، والمياه، والعمالة، وفي ظل التطور العلمي والتقني 
المعلومات  تكنلوجيا  ثورة  وأن  خاصًة  التغيير  هذا  لمواكبة  االنتقالية  الفترة  حكومة  تسعى  المهول، 
والذكاء االصطناعي غيرت جذريًا وبعمق في السياسة واالقتصاد وكل ما يتصل بالمجتمعات ا�نسانية،  
الصناعة  في  جوهرية  تغييرات  ُمحِدثًة  واالتصال  والمعرفة  التعليم  عمليات  على  التكنولوجيا  أثَّرت  كما 

والتجارة العالمية، اÃمر الذي انعكس بشكل ملموس على نُظم وأدوات التنافس والصراع في العالم.
ر المناخي، وتأثيراتها الضخمة،  Ûومن المتغيرات المهمة التي شهدها العالم تصاعد االهتمام بقضية التغي
خاصة في دول الجنوب الجغرافي، وإسهام ظاهرة الهجرة في تغيير الخارطة الُسكانية في العالم، حيث 
ارتفاع  العالمية و  المالية  العالم، خاصة بعد اÃزمة  الكثير من دول  أصبحت قضية محورية في سياسات 
متغيرات  في  محوري  دور  لعب  في  والعنف  والتطرف  ا�رهاب  قضية  استمرت  كما  الشعبوية،  موجات 

السياسة العالمية.
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قادتها  التي  الديمقراطي  والتحول  بالتغيير  المطالبة  موجات  أعادت  للسودان،  ا�قليمي  المحيط  في 
تنظيم  أعادت  كما  واالجتماعية،  السياسية  الحياة  تشكيل  للديمقراطية  الداعمة  الوطنية  الحركات 
العنصر  وكان  عامة.   بصورة  وا�قليم  القارة  في  حقيقية  تحوالت  ُمحِدثة  المنطقة،  في  الحكم  هياكل 
والمطالبة  السياسية  العملية  في  الشعبية  المشاركة  عمليات  اتساع  هو  الحراك  هذا  في  المحوري 
بالتغيير.  ورغم قوة الحراك الجماهيري، إال أن أوضاع االنتقال في ا�قليم كافة تعاني من هشاشة الوضع 

االنتقالي با�ضافة إلى التحديات اÃمنية واالقتصادية واالجتماعية.
الثورة السودانية احتفاًء عالميا كبيراً وتضامنًا واسعًا من خالل  ، لقيت  الدولية  الُمتغيرات  وفي ظل هذه 
ترحيب الكثير من الدول والمنظمات ا�قليمية والدولية بالتغيير الذي أحدثته الثورة وإعرابها عن الرغبة 

في استئناف التعاون مع السودان الجديد كشريٍك فاعل ومؤثر ضمن اÃسرة ا�قليمية والدولية.
العام  ا�طار  البطل  السوداني  الشعب  أمام  تضع  أن  الثورة  حكومة  يُسعد  ذكر،  ما  مجمل  سياق  وفي   
الوزارات  أعدتها  التي  التفصيلة  الخطط  كافة  عليه  ستنبني  الذي  االنتقالية  الحكومة  عمل  لبرنامج 

بمشاركة واسعة من قوى الثورة الحية . 
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ويقوم ا�طار العام للبرنامج على:
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الرؤية المشتركة
بناء دولة  تنموية ديموقراطية تسع الجميع ويتمتع مواطنوها بالسالم والحرية والعدالة والرفاه.

الرسالة المشتركة
عمل مؤسسات الدولة والمجتمع في تناغٍم تاٍم وفي شراكة فاعلة مع المجتمع ا�قليمي والدولي لتلبية 

طموحات الشعب السوداني في إنجاز أسس تحقيق الرؤية المشتركة وبرامج وخطط المرحلة االنتقالية.
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القيم والمبادئ المشتركة
في سبيل تحقيق الرؤية والرسالة المشتركة تلتزم حكومة الثورة بالقيم والمبادئ التالية:

• الوفاء للشهداء وتضحيات الشعب السوداني.
• االحتفاء بالتنوع والتعددية واحترام وتعزيز كرامة وحقوق ا�نسان.

• المشاركة الشاملة والمسئولية الُمجتمعية المشتركة.
• العدالة والمساواة. 

• الشفافية والمساءلة والمحاسبية المالية وا�دارية.
• ترسيخ واحترام مبدأ سيادة حكم القانون.

• الحوار والتضامن والتعاون والتواصل.
• االلتزام والمهنية و المصداقية.

• تعزيز السالم و التسامح.
• إعالء المصلحة الوطنية.

• التفاؤل والروح ا�يجابية.
• االبتكار وا�بداع.
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ا¤ولوية ا¤ولى: إيقاف الحرب وبناء السالم العادل والشامل والمستدام.
ا¤ولوية الثانية:  معالجة اÃزمة االقتصادية وإرساء أسس التنمية المستدامة.

ا¤ولوية الثالثة: مكافحة الفساد والتزام مبدأ الشفافية والُمحاسبية.
ا¤ولوية الرابعة: إشاعة الحريات العامة والخاصة وضمان حقوق ا�نسان.

ا¤ولوية الخامسة: ضمان تعزيز حقوق النساء في كافة المجاالت مع التمثيل العادل بإعمال مبدأ تكافؤ 
الفرص وخاصة في هياكل الحكم في الفترة االنتقالية.

ا¤ولوية السادسة: إعادة هيكلة وإصالح أجهزة الدولة.
ا¤ولوية السابعة: وضع سياسة خارجية متوازنة تخدم مصالح السودان.

ا¤ولوية الثامنة: ترقية وتعزيز التنمية االجتماعية والمحافظة على البيئة.
ا¤ولوية التاسعة: تعزيز دور الشباب من الجنسين وتوسيع فرصهم في كافة المجاالت.

والترتيب  الدستور  صناعة  عملية  وتنظيم  الديموقراطي،  التحول  مهام  تحقيق  العاشرة:  ا¤ولوية 
النتخابات  حرة و نزيهة.

أولويات برنامج حكومة الفترة االنتقالية
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على ضوء إعالن قوى الحرية والتغيير ومهام الحكومة االنتقالية المنصوص عليها في 
بتنفيذ  الحكومة  تلتزم  االنتقالي،  الحكم  ُمكونات  جميع  وبتوافق  الدستورية  الوثيقة 
ا¤ولويات العشرة التالية التي سوف يتم تضمينها في استراتيجيات وُخطط عمل ُمكونات 

الحكومة االنتقالية. 

أوًال: إيقاف الحرب وبناء السالم العادل والشامل والمستدام
الدولة السودانية منذ االستقالل.  التي تواجه  المعضلة اÃكبر  الحرب وتحقيق السالم  إيقاف  ظل موضوع 
وساهم ا�قصاء التنموي والسياسي في تصعيد اÃزمة، وتفاقمت بغياب ا�رادة السياسية لمخاطبة جذور 
اÃزمة، لذلك ظلت عمليات صناعة السالم ُمجتزأة ولم تتطرق Ãسباب وجذور الصراع، عليه فإن الخطوات 

العملية للحكومة في هذا الجانب تتمثل في:
• ا�عالن الفوري عن وقف إطالق النار في كافة مناطق النزاعات.

السالم   في  الشعبية  والمشاركة  المفاوضات  ولجان  وهياكلها  السالم  مفوضية  عمل  ودعم  إنشاء   •
وإعداد بروتوكوالت واتفاقيات وخطط بناء السالم المستدام.

•الوصول إلى سالم يخاطب جذور النزاع في إطار قومي شامل من حيث القضايا واÃطراف ال سيما أطراف 
المصلحة الحقيقية.
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• إنشاء وتفعيل مفوضية العدالة االنتقالية وبناء مؤسسات التعويضات وجبر الضرر.
حين. • االهتمام بقضايا النازحين والالجئين والعودة الطوعية با�ضافة إلى قضايا الُمسرَّ

في  �نجازها  والدولي  الوطني  الدعم  واستقطاب  والتنمية  التعمير  �عادة  والبرامج  الخطط  وضع   •

المناطق المتضررة بالحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل اÃزرق وشرق السودان.
• حشد الرأي العام تجاه الدفع بعملية السالم داخليًا وعلى مستوى دول الجوار و ا�قليم والعالم لدعم 

وتعزيز السالم.
• تعزيز ثقافة السالم وذلك من خالل كافة اÃدوات ا�عالمية والثقافية من أجل ترسيخ مفاهيم ومبادئ 

التعايش السلمي.
• تقوية دور ا�دارة اÃهلية ومنظمات المجتمع المدني لترسيخ عملية السالم االجتماعي.

• تأسيس وحدات للدعم النفسي لضحايا االنتهاكات.
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ا¤ولوية الثانية: معالجة ا¤زمة االقتصادية وإرساء أسس التنمية المستدامة
أسس  إرساء  على  والعمل  االقتصادي  التدهور  بإيقاف  االقتصادية  اÃزمة  معالجة  على  الحكومة  تعمل 
التنمية المستدامة وذلك بتطوير برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي لمعالجة التحديات الراهنة،  Ãن اÃزمة 
في  ومتنوعة  كبيرة  اقتصادية  موارد  توفر  من  الرغم  على  المعيشة،  على  بظاللها  ألقت  االقتصادية 
السودان، إال أن ذلك لم ينعكس بشكل إيجابي على حياة الناس ومعاشهم، حيث لم تتضح معالم رؤية 
نحو  الشعب  طاقات  وتوجيه  البالد  موارد  استغالل  في  تساهم  االستقالل  منذ  استراتيجية  اقتصادية 
ق الكفاءة ويزيد دخل الدولة واÃفراد. لذلك تعطي  نموذج تنموي يعظم الفائدة من النشاط ا�نتاجي ويحقِّ

برامج الحكومة االنتقالية أولوية للمهام التالية:
• وضع اÃسس والضوابط الصارمة لوالية وزارة المالية والتخطيط االقتصادي على المال العام  من خالل

القدرات  وتعزيز  دة،  الموحَّ الخزينة  نظام  وتفعيل  العام،  ا�نفاق  وترشيد  وضبط  المالي،  الجهد  رفع 
المؤسسية والبشرية. 

ه نحو تصدير الُمنتجات الُمصنَّعة لتحقيق القيمة المضافة. Ûنتاج والتوج�زيادة ا •
• تنمية وتعزيز القطاعات ا�نتاجية الزراعية والحيوانية والصناعية.

• التركيز على إنشاء عدد من المشروعات ذات المِيزات التفضيلية وسالسل القيمة الُمضافة مثل
 ( اللحوم والجلود والحبوب الزيتية والصمغ العربي) .
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• تنفيذ برامج االستقرار االقتصادي الكلي وهيكلة السياسات المالية.
• تعزيز اÃمن االقتصادي وتوفير الغذاء ومكافحة الفقر.

المتوسطة  اÃعمال  لقيام  المالئمة  البيئة  وتهيئة  والصغيرة,  المتوسطة  ا�نتاجية  المشاريع  تمويل   •
غير  القطاع  تنظيم  اتجاه  في  للمشروعات  والتمويل  الفني  الدعم  وضمان  الصغر  ومتناهية  والصغيرة 

المنظم.
إطار  ضمن  االجتماعية  والمسؤولية  ا�نسان  حقوق  وحماية  المستدامة  التنمية  أهداف  ودمج  وضع   •

خطط الشركات الخاصة.
• ا�نفاذ الصارم لقانون حماية المستهلك.

لعملية  كأساس  اÃسري  والمسح  وصناعي  وحيواني  زراعي  وتعداد  والمنازل  للسكان  تعداد  تنفيذ   •
التخطيط التنموي.

• مراجعة ا�عفاءات الضريبية والجمركية.
البنوك  في  المخاطر  إدارة  وتحسين  ومراجعة  فاعليتها  زيادة  في  للمساهمة  النقدية  السياسة  إصالح   •

للمساعدة في استدامتها.
• مراجعة قانون بنك السودان المركزي وتأكيد استقالليته  وتطبيق المعايير العالمية للنظام المصرفي.

• تهيئة وتعزيز البيئة المؤسسية لالنتقال لمرحلة استقرار وتسريع النمو االقتصادي.
• تأهيل المشروعات الزراعية المروية والمطرية القائمة.
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الحيوان  صحة  على  والمحافظة  البيطرية  الخدمات  وتوفير  الحيوانية  الثروة  قطاع  وتطوير  تنمية   •
وتحسين النسل.

• تأهيل قطاع النقل للنهوض به من خالل إعادة هيكلته.
• وضع برامج عمل لتأهيل المناطق الصناعية القائمة وإنشاء وتأسيس مناطق صناعية متخصصة.

• نشر الوعي التعاوني وتفعيل الجمعيات التعاونية ا�نتاجية واالستهالكية والخدمية.
• وضع التدابير الصارمة لمعالجة اختالل الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

قانون  جاذبة،ومراجعة  وإدارية  قانونية  بيئة  خالل  من  وذلك  السودان  في  االستثمار  عملية  تطوير   •
جذب  في  التشاورية  واللقاءات  وا�قليمية  العالمية  المنابر  من  واالستفادة  وإجراءاته،  االستثمار 

المستثمرين.
• صيانة وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء واالستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة.

• تطوير وإنتاج مدخالت ا�نتاج الزراعي ( اÃسمدة والمبيدات)
• العمل على زيادة إنتاج الذهب وزيادة نصيب الحكومة من ا�نتاج.

• تأهيل المشروعات المالية القائمة وتشييد مشروعات جديدة (مياه الشرب والري والسدود).
• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

• مالحقة المال المنهوب.
• االهتمام بزيادة اÃعمال واالبتكار وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

• االستفادة من موقع السودان الجغرافي في تجارة الحدود با�ضافة لضبط ومراقبة التهريب.
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ا¤ولوية الثالثة : مكافحة الفساد والتزام مبدأ الشفافية والمحاسبية
ظل الفساد قضيًة مؤسسية ُكبرى تُنِهك اقتصاديات السودان مما أدى لتآكل الموارد، كما أسهم غياب 
الشفافية والمحاسبية في استشراء الفساد في كل مفاصل الدولة اÃمر الذي أفضى إلى إعاقة االستثمار 
المحلي واÃجنبي فضًال عن إعاقة اضطالع مؤسسات الدولة بواجباتها ومسؤولياتها وهو اÃمر الذي أفقد 
المواطن الثقة في مؤسسات الدولة عامة والمالية منها بصفة خاصة، وهذا يُملي على حكومة المرحلة 

االنتقالية التركيز على:
والتحري  البالغات  إجراءات  في  وا�سراع  الحرام  والثراء  الفساد  مكافحة  وقوانين  آليات  تنشيط   •

والمحاكمات الشفافة والعادلة.
• إنشاء مفوضية قومية مستقلة ُمختصة بمكافحة الفساد المالي وا�داري.

مقّدرات  لحماية  التنفيذ  موضع  ووضعها  وتعديلها  الصلة  ذات  والقوانين  التشريعات  كافة  مراجعة   •
وممتلكات الدولة وتعزيز والية وزارة المالية والتخطيط االقتصادي على المال العام.

• إنشاء وتفعيل نُظم التحكم في إيرادات ومنصرفات الدولة وذلك باستخدام الشبكات والتقنيات الحديثة 
والمهارات الضرورية.

• ضرورة وضع وإنفاذ الُنظم الُمحاسبية والشفافية والُمساءلة لضبط اÃداء المالي في مختلف مؤسسات 
الدولة.
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العدل  درجات  أقصى  لتحقيق  والشكاوى  التواصل  ونوافذ  والمهنية  الشعبية  الرقابة  وحدات  تفعيل   •
والشفافية وتطبيق المعايير المطلوبة.

• استرداد الممتلكات واÃموال المنهوبة بواسطة مؤسسات وهيئات وأفراد النظام السابق.
خدمة  في  دورها  وتنظيم  الدولة  مؤسسات  بمختلف  والتجارية  االستثمارية  الوحدات  أنشطة  مراجعة   •

الميزانية العامة.
ا�عالم  وسائط  مختلف  عبر   الفساد  ومحاربة  الشفافية  ثقافة  ونشر  الفساد  لقضية  الشفاف  التناول   •

الرسمية وغير الرسمية.
اÃموال  بغسيل  يتصل  فيما  وا�قليمي  الدولي  التشريع  مع  السودانية  والتشريعات  القوانين  موائمة   •

وتمويل ا�رهاب واتخاذ تدابير عملية �نفاذها.

ا¤ولوية الرابعة : إشاعة الحريات العامة والخاصة وضمان حقوق ا�نسان
أسهمت النظم الشمولية في تاريخ السودان الحديث ال سيما في عهد نظام ا�نقاذ في هضم حقوق   •
�حساس  أدى  مما  كرامته  وإهدار  السوداني  ا�نسان  حقوق  وانتهاك  الحريات  وكبت  واÃقليات  اÃفراد 

مجموعات عريضة من الشعب السوداني بالغبن واالضطهاد ، ولمعالجة ذلك ستقوم حكومة الفترة 
 •
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االنتقالية با�جراءات التالية : 
• إلغاء القوانين والتشريعات والنصوص الُمقيِّدة للحريات بإجراء إصالح قانوني عاجل.

القضاء  ونزاهة  استقالل  لتحقيق  كوادرها  وتأهيل  والعدلية  الحقوقية  المنظومة  وبناء  هيكلة  إعادة   •
وتعزيز حكم القانون وإنجاز العدالة.

نصت  ما  حسب  االنتقالية  العدالة  بقضايا  تُعنى  ومتخصصة  ُمستقلة  قومية  مفوضية  وتفعيل  إنشاء   •
عليه الوثيقة الدستورية.

• دعم لجنة التحقيق الُمستقلة  التي أنشأتها الحكومة على ضوء ما نصت عليه الوثيقة الدستورية �نجاز 
مهامها في التحري حول أحداث العنف والقتل التي صاحبت ثورة ديسمبر المجيدة ال سيما فض االعتصام 

وتقديم الجناة لمحاكمة عادلة.
• إنشاء وتفعيل مفوضية قومية لãصالح القانوني بغرض مراجعة القوانين الحالية أو سن قوانين جديدة 

وضمان إنفاذها  لترسيخ مبدأ حكم القانون.
• اعتماد وتشجيع هيئات وآليات وجمعيات الرقابة والدعم الخاصة بقضايا حقوق ا�نسان.

• اعتماد وإنفاذ االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق ا�نسان وإنفاذها بدًء بالشرعية الدولية لحقوق ا�نسان 
وخاصة حقوق المرأة والطفل.

• إشاعة وضمان الحريات الدينية بما يحفظ للمواطن حقه الكامل  في ممارسة شعائره الدينية.
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ا¤ولوية الخامسة : ضمان تعزيز حقوق النساء في كافة المجاالت مع التمثيل العادل في 
هياكل الحكم 

في  كانت  التي  السودانية  المرأة   لدور  واستدراكًا    1948 ا�نسان  لحقوق  العالمي  ا�عالن  لنصوص  وفقًا 
اÃول،  المقام  في  وكإنسان  المجتمع  في  حقيقية  كفاعلة  و  المجيدة،  ديسمبر  لثورة  اÃولى  الصفوف 
حكومة  ستعمل  لذلك  الحياة  مناحي  كافة  في  ومساهمتها  دورها  تعزز  مؤشرات  وضع  ذلك  ويتطلب 

الفترة االنتقالية على :
إدماج  وآليات  وسياسات  استراتيجيات  ووضع   االجتماعي،  النوع  وعدالة  المرأة  مفوضية  وتفعيل  إنشاء   •

النوع االجتماعي في كل المجاالت.
العادلة  ومشاركتها  واالقتصادية،  والسياسية  االجتماعية  المجاالت  كافة  في  المرأة  حقوق  تضمين   •

ة في كل مؤسسات الدولة وهياكل الحكم. والُمستحقَّ
• المصادقة على االتفاقيات الدولية وا�قليمية المعنية بحقوق المرأة .

• تشجيع إيجابية الخطاب العام تجاه قضايا المرأة  خاصة عبر وسائل ا�عالم .
• رعاية برامج تستهدف المشاركة السياسية في العمل العام Ãجل الدفاع ونيل الحقوق.

• تشجيع ودعم  التنظيمات النسوية في كافة المجاالت العامة.
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• التمكين االقتصادي للنساء من خالل الوصول إلى الموارد االقتصادية وا�دارية بما في ذلك التمويل وبناء 
القدرات ا�نتاجية والمعرفية.

• تفعيل وتوسيع مظلة الضمان االجتماعي والصحي للنساء جميعًا تركيزاً على ذوات الدخل المحدود.
• كفالة مبدأ تكافؤ الفرص في كل المجاالت وتمكين المرأة اقتصاديا واتاحة فرص العمل الالئق في كافة 

المجاالت.
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ا¤ولوية السادسة : إعادة هيكلة وإصالح أجهزة الدولة
المدنية لُتحقق  الخدمة  التمكين وإعادة هيكلة  ة لتفكيك أجهزة ومؤسسات دولة  ُمِلحَّ هنالك ضرورة 
قوميتها وحياديتها ومعالجة االختالالت والتضارب والتشوهات بهدف فاعليتها لخدمة القضايا التي تهم 

المواطن وذلك عبر:
• ُمراجعة وتعديل القوانين واللوائح الُمنظمة Ãعمال وأنشطة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية.

والترقي  والتعيين  التشغيل  عدالة  يحقق  بما  المدنية  الخدمة  �صالح  قومية  مفوضية  وتفعيل  إنشاء   •
وخلق فرص عمل للشباب ال سيما النساء، وضمان توفير فرص العمل الالئق للجميع.

• خلق  بيئة عمل صحية تنافسية تقوم على الكفاءة والنزاهة والمهنية  في االداء.
وتعزيز  الُمؤسسية  القدرات  برفع  وذلك  التخصصات  مختلف  في  المهنية  الكوادر  وتدريب  تأهيل  إعادة   •

الشراكة بين قطاعات الدولة والقطاع الخاص والهيئات والمؤسسات ا�قليمية والدولية.
• مراجعة التشريعات والقوانين التي تُنظم مستويات الحكم االتحادي والوالئي والمحلي وإحكام التنسيق 

والدعم الُمتبادل وإزالة التضارب من خالل تحديد المهام واالختصاصات والسلطات وكافة المسؤوليات.
مهنية  ويحقق  الظلم  يرفع  بما  تعسفيًا  المفصولين  بخصوص  الوزراء  مجلس  قرارات  وإنفاذ  إصدار   •

الخدمة العامة.
• تمكين ديوان الُمراجع العام بدعم دوره الُمستقل من خالل تفعيل نظم ومؤسسات الضبط والرقابة 

بكل هيئات الدولة.
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الخدمات  تقديم  بهدف  المحلي  الحكم  سيما  ال  والوالئية  ا�قليمية  السلطات  وتفعيل  هيكلة  إعادة   •

وجه  وعلى  الشعبية  والرقابة  المشاركة  عملية  تُرّسخ  التي  المبادرات  وتشجيع  للجماهير  الضرورية 

الخصوص دور لجان اÃحياء والشباب والمرأة.

• تهيئة المناخ الضروري والدعم المطلوب لتفعيل دور الهيئات التشريعية على ضوء الوثيقة الدستورية.

المؤسسات  وعالقات  ونُظم  هياكل  بُمراجعة  الخاصة  والنصوص  المواد  إدراج  على  والعمل  االلتزام   •

العسكرية واÃمنية والشرطية وترقية قدراتها وفقًا لما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية في 

برامج وخطط عمل الحكومة االنتقالية ووضعها موضع التنفيذ.

ا¤ولوية السابعة: وضع سياسة خارجية متوازنة تخدم مصالح السودان
كان السودان ولفتراٍت طويلة ُمتناَزعًا بين استقطابات المحاور ا�قليمية والدولية وُمتأرجحًا بين انتماءات 

الهوية المختلفة ومنتهجًا سياسات داخلية وخارجية طائشة وضعته  في مواجهة مع المجتمع الدولي 

مما تسبب في معاناة الشعب السوداني الناتجة عن المقاطعة االقتصادية و عقوبات دولية قاسية. 
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الحكومة  تعمل  المشتركة،  السودان  مصالح  تعزيز  و  الديمقراطي  االنتقال  عملية  ولتحقيق 
االنتقالية على:

المحافل  كل  في  والفاعل  الُمشرف  وجوده  وتعزيز  ودوليًا  إقليميًا  الطليعي  السودان  دور  استعادة   •
والمنابر والهيئات والمؤسسات ا�قليمية والدولية.

قيم  مع  تنسجم  التي  العادلة  للقضايا  واالنحياز  الوطنية  المصلحة  تُراعي  ومواقف  سياسات  انتهاج   •
السلم والعدالة الدولية.

• تعزيز العالقات االستراتيجية مع دول الجوار الشقيقة على ضوء مبادئ المصالح المشتركة.
الوشائج  وتعزيز  السودان  جنوب  وشعب  دولة  مع  الُمباد  النظام  خربها  التي  الخاصة  العالقة  ترميم   •

والروابط التاريخية.
• تثمين وتشجيع الدعم والشراكات الدولية بما يخدم مصالح السودان.

الدبلوماسية  ودعم  الخارجية  السودان  وبعثات  المهجر  بالد  في  السودان  أبناء  بين  الثقة  بناء  إعادة   •
الشعبية واالستفادة من الكوادر والقدرات السودانية بالخارج بما يخدم المصلحة الوطنية.
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ا¤ولوية الثامنة:  الرعاية والتنمية االجتماعية والمحافظة على البيئة 
وتشريعي  مؤسسي  إطار  غياب  في  وذلك  الطبيعية،  والموارد  البيئة  على  السودان  سكان  غالبية  يعتمد 
واضح للحوكمة البيئية.  كما تقل المشاريع االستراتيجية التي تستهدف الشرائح الهشة والمستضعفة 
في  االجتماعي  الضمان  آليات  كانت  لقد   . ا�عاقة)  ذوي  اÃشخاص  اÃطفال،  الشباب،  المرأة،  السن،  (كبار 
السابق غير مرتبطة ببعضها، وبالتالي لم تنجح في انتشال تلك الشرائح من الفقر، ولم توفر لها الرعاية 

والحماية المطلوبة.
تتبنى المرحلة االنتقالية حزمة سياسات وبرامج متكاملة تشمل:

دة والصحة وا�سكان والضمان  • وضع خطط ومشاريع بحثية قومية في مجاالت الطاقة والطاقة الُمتجدِّ
االجتماعي والمياه واÃمن الغذائي با�ضافة إلى المحافظة على البيئة. 

• وضع ُموجهات للتوسع في البحوث التطبيقية ونقل التقانة لربط البحث العلمي بخطط التنمية ومحاربة 
الفقر. 

• تفعيل أنشطة كليات المجتمع بالجامعات وربطها بمراكز خدمة المجتمع.
• إدماج وتمكين كل الشرائح االجتماعية ال سيما اÃطفال واÃشخاص ذوي ا�عاقة واالحتياجات الخاصة 

في المشاركة السياسية واالجتماعية والدفاع عن حقوقهم.
• إنشاء منابر ومؤسسات للسياسات البيئية تهدف لتبادل المعرفة والتخطيط التكاملي على أن تكون 

صديقة للبيئة ومحققة الستدامة الموارد الطبيعية.
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آليات الضمان االجتماعي وتعزيز  • تفعيل استراتيجيات الحماية االجتماعية من خالل رؤى متكاملة لدور 
مفهوم الشراكات والتعاون وتنسيق الجهود المبذولة. وادماج مبدأ االقتصاد االخضر للحفاظ على البيئة.

• تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• تفعيل ا�عالم االجتماعي ورفع الوعي من خالل توطين آليات الحوار المجتمعي.

الحماية  �نفاذ  مناسبة  بيئة  توفير  ويضمن  والعدالة  الشفافية  فيه  يتوفر  عمل  برنامج  إنشاء   •
االجتماعية.

• تفعيل برامج التأهيل المجتمعي والتوعية المجتمعية لدعم المبادرات االجتماعية في جميع المجاالت.
وربطها  الحيوية  الحكومية  وا�حصاءات  البيانات  كافة  تضم  معلوماتية  بيانات  قاعدة  وتفعيل  إنشاء   •
بالشبكة الموحدة للمؤسسات الحكومية وإتاحتها Ãصحاب المصلحة بما في ذلك المسح االجتماعي 

االقتصادي للسودان عبر المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص.
• االلتزام باالتفاقيات والمقررات الدولية ذات الصلة بالتنمية السكانية واالجتماعية.

• إقامة ودعم ملتقيات تنسيقية لقضايا المجتمع على مستوى واليات ومحليات السودان.
• دعم برامج االستقرار ورتق النسيج االجتماعي وتعزيز دور المجتمعات المحلية في التنمية. 

والمسئولية  ا�نسان  حقوق  وحماية  المستدامة  التنمية  وأهداف  البيئة  قوانين  وإدماج  وتنفيذ  وضع   •
االجتماعية ضمن إطار العمليات التشغيلية للشركات.
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• إقامة حملة قومية لتعزيز السلوك ا�نساني المنشود لمواكبة التغيير وإعالء قيم العدالة و الكرامة و 
الشفافية و الُمحاسبية و ضمان االلتزام بأخالقيات العمل العام والطوعي.

• تنظيم برامج التوعية البيئية و المحافظة علي البيئة و التنوع ا�حيائي وتغير المناخ.

ا¤ولوية التاسعة: تعزيز دور الشباب من الجنسين وتوسيع فرصهم في كافة المجاالت
لقد قاد الشباب والشابات بشكل فاعل ثورة ديسمبر المجيدة ببسالة والتزام ومشاركة واسعة، حيث 
كانت المبادرات الشبابية الُمبدعة محركا أساسيًا لقوة اجتماعية وسياسية تقود الحراك الوطني.  وعليه 
تلتزم الحكومة بالعمل على تطوير مقدرات الشباب وتنمية مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.  وهذا 

يتطلب العمل على:
• وضع سياسة عامة للشباب بمشاركتهم وترجمتها إلى برامج عمل و تهيئة البيئة الُمواتية للشباب 
الخطط  وتنفيذ  صياغة  في  مشاركتهم  وتأكيد  والسياسي،  واالقتصادي  المجتمعي  العمل  في  لالنخراط 

والبرامج. 
•تنمية القدرات القيادية وصقل المواهب ورعايتها وتوجيه طاقات ومهارات  الشباب في البناء.

• المسح الشبابي لبناء قاعدة معلوماتية لمعرفة الحاجة التنظيمية واالقتصادية لفئة الشباب.
التعليمية  والتمايزات  وا�ثنية  العمرية  اختالفاتهم  على  للشباب  تنظيمات  إنشاء  ورعاية  تشجيع   •

واالقتصادية واالجتماعية.
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• االهتمام بالشباب كمورد بشري فاعل في عملية التنمية.
•  خلق قنوات تواصل مباشرة ما بين الوزارات المختصة والشباب من أجل تفعيل العمل المجتمعي.

• االهتمام بالرياضة للجنسين ودعم دورها في السالم وإدارة التنوع.
• مشاركة الشباب في ترسيخ أواصر السالم االجتماعي على المستوى القاعدي والمحلي.

• االستفادة من مهارات الشباب في وسائل التواصل االجتماعي كمنصات للتدريب والتعلم.
• مكافحة ا�رهاب والتطرف والعنف وسط الشباب ودعم الحوار السلمي.

• االهتمام ودعم مبادرات  الشباب في ريادة اÃعمال وا�بداع واالبتكار.
• االهتمام ودعم بناء قدرات الشباب لرفد سوق العمل بقدرات وكفاءات شبابية مؤهلة ومتدربة.

للشباب من  الالئق  العمل  االعمال بضمان شروط  الريادة في  الشباب وتشجيع  إعداد سياسة تشغيل   •
الجنسين.

ا¤ولوية العاشرة:  تنظيم عملية صناعة الدستور والترتيب النتخابات حرة و نزيهة
يمثل عدم وجود دستور دائم للبالد تحديًا كبيراً أمام التأسيس لنظاٍم ديمقراطي، فضًال عن ُمساهمته 
في خلق بيئة هشة تُهدد عملية تحقق السالم والحرية والعدالة، لذلك كان من المهم أن تقوم حكومة 

الفترة االنتقالية با�جراءات اåتية:
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وإجراء  الدستور  صناعة  عملية  في  دورها  خالل  من  المهنية  لتتبّنى  الدولة  وأجهزة  مؤسسات  تأهيل   •
االنتخابات.

مجتمعية  مشاركة  من  ن  تُمكِّ عملية  عبر  دستور  صناعة  بأهمية  والسياسية  الُمجتمعية  التوعية   •
الوحدة  تحقيق  أجل  من  السوداني  الشعب  فئات  كافة  عليه  تتراضى  دستور  إلى  تفضي  حيث  واسعة، 

الوطنية والسالم االجتماعي.
• إنشاء مفوضية صناعة الدستور.

المدني  السجل  واستكمال  وتنقيح  وتعديل  ومراجعة  لالنتخابات  القومية  المفوضية  وتفعيل  إنشاء   •
واالنتخابي.

• تفعيل الحوارات المجتمعية وإجراء حمالت إعالمية للتوعية بقضايا الحكم وتعزيز ثقافة وقيم السالم 
والديمقراطية والحكم الرشيد.

• ا�عداد والترتيب لالنتخابات القادمة من خالل خلق بيئة ُمواتية وتفعيل آليات العملية االنتخابية في كافة 
مراحلها بما في ذلك الدعاية والترشيح واالقتراع وإعالن النتائج.

• توسيع المشاركة السياسية بالنسبة لذوي االحتياجات الخاصة وتفعيل برلمان الطفل وتكوين جمعيات 
قاعدية وأنظمة مجتمعية لحمايته والتوعية بمقتضيات التحول الديمقراطي.

والالجئين  النازحين  خاصًة  الحرب  من  الُمتضررة  والفئات  والمرأة  الشباب  قطاعات  وتشجيع  دعم   •
لممارسة حقوقهم السياسية واالجتماعية.



االنتقالية الحكومة  لبرنامج  العام  ا�طار 

• المراجع:
- الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية لسنة 2019.

- قوى اعالن الحرية و التغيير، مشروع البرنامج االسعافي و السياسات البديلة (ا�طار العام)، اكتوبر 2019.
 



Wellyce: عمل الغالف الفني بواسطة @


