


















إقامة دوةل سودإنية حديثة انحجة عىل أسس إملوإطنة ومساوإة مجيع إملوإطنني يف إحلقوق وإلوإجبات دون متيزي
بشأن إلنوع وإجلهة وإدلين وإلصل الاجامتعي.
إجازة دس تور دميقرإطي رضايئ عرب إس تفتاء عام وضامن س يادة إدلس تور وحمك إلقانون وإصالح إلنظام إلقانوين إلسودإين وتوقيع وإجازة لك إلعهود إدلولية
إملتعلقة حبقوق الانسان حبيث تصبح جزءإ أصيال وانفذإ من إلقانون إلسودإين.
وقف إحلروب وإلزنإعات حبلول وإتفاقيات عادةل وتطبيق منظومة متاكمةل للعدإةل الانتقالية لتقيص إحلقائق وإلتعرف عىل إجلرإمئ إملرتكبة جتاه إملوإطنني
منذ الاس تقالل وحماس بة إملسؤولني عهنا وإقرإر إلسمل إلهيل ورأب إلصدع الاجامتعي عرب برإمج وطنية للمصاحلة وإحلقيقة وحل إملشألك وإلحن
ابلرتإيض ومبا حيفظ إحلقوق ويرد إملظامل ويطيب إلنفوس ويصلح بني إلناس.
إحرتإم مبدأ فصل إلسلطات وحق إلناس يف إختيار حكومهتم إملركزية وحكوماهتم إحمللية عىل إسس الانتخاب إحلر وفق ممارسة دميقرإطية نزهية ورشيفة
وإختاذ إحلمك إلفيدرإيل عرب تقس مي إلسودإن لس تة إقالمي فيدرإلية كبرية (إلشاميل وإلرشيق وإلوسط وكردفان ودإرفور وإخلرطوم) يكون لها حكوماهتا وبرملاانهتا
ومؤسساهتا إلقلميية عىل أن ختتص إلسلطة إملركزية فقط ابلس ياسات الاقتصادية إللكية وإلعالقات إخلارجية وإدلفاع.
رفع إلضائقة إملعيش ية ابجرإءإت إسعافيه عاجةل وحل إلزمة إملالية وحتقيق إلهنضة الاقتصادية إلشامةل عرب توظيف موإرد إلبالد إملادية وإلبرشية
ملصلحة إملوإطنني وإنشاء مشاريع إنتاجية معالقة يف لك إقالمي إلسودإن وخض إستامثرإت رإساملية خضمة يف قطاعات إلنتاج إلرئيس ية (إلزرإعة وإلصناعة
وإلتعدين وإلس ياحة).
ضامن إحلياة وإحلرية وإلكرإمة إلنسانية وإحلقوق الاقتصادية والاجامتعية وإلثقافية للجميع مبا فهيا حق إحلصول عىل ماء عذب وكهرابء رخيصة وإيصالها
يف  5س نوإت للك بيت سودإين .وكذكل ضامن إحلصول عىل تعلمي وحصة جمانيان ورصف حصي وطرق عامة وموإصالت ميرسة للك موإطن غض إلنظر
عن ماكن إقامته وإيضا ضامن حق إلسكن للك موإطن وتوزيع  10مليون قطعة سكنية جماان وبناء  3مليون وحدة سكن شعبية يف  10س نوإت عىل
أن تكون إلولوية يف ذكل للرس إلفقرية وإملترضرة من إلزنإعات وإلرس إلشابة.
إلتشغيل إلشامل للش باب وخلق  10مليون فرصة معل جديدة خالل  10س نوإت وتصفية إلفقر وإلعوز ومساعدة إلفئات إلكرث إحتياجا وخصوصا
إلنساء وإلطفال وإملتأثرين ابلزمات وإحلروب عرب إلربإمج إملناس بة ذلكل وخصوصا رصف دخل أسايس مضمون للك إملوإطنني إلرإشدين بقمية 50
دولر شهري وإعانة إعاشة لالطفال بقمية  10دولر شهري.
بناء منظومة متاكمةل دلمع حقوق إلطفال وإلنساء وإلرسة وإهناء لك إشاكل إلمتيزي ضد إملرأة ومنع جرإمئ زوإج إلقرص وإخلتان وإلعنرصية وجتارة إلبرش
والاسرتقاق وإلتعذيب وإملعامةل إلالإنسانية وإلقاس ية لالنسان وإحليوإن.
حماربة إلفساد وإحملسوبية وإحلفاظ عىل أمن إملوإطنني وسالمهتم وحقوقهم وحاميهتم من إلعدوإن إدلإخيل وإخلاريج وصون إمللكيات إخلاصة وإلعامة وإصالح
وتطوير إلنظمة إلرشطية وإلنيابية وإلقضائية حبيث تتوإفق مع حقوق إلنسان ونصوص إدلس تور.
بناء جيش قويم موحد وأهجزة رشطية وأمنية منضبطة عرب حل مجيع إملليش يات إلعسكرية ومض إلرإغب من إفرإدها للقوإت إملسلحة وحل إلهجزة
إلمنية إخلاصة وإحلزبية وضامن إلزتإم إلقوإت إلنظامية ابدلس تور وإلقانون ورفع قدرإهتا وجتهزيها وتدريهبا لتصل دلرجة عالية من الانضباط وإحلرفية.
تعزيز إلتعاون إلقلميي يف إطار إلقرن إلفريقي ودول إلساحل ويف إطار الاحتاد إلفريقي لضامن فتح إحلدود وإنتقال إلناس إحلر بني إلبدلإن إلفريقية
اكفة وتنفيذ مشاريع لربط إلقارة ابلسكك إحلديدة وإلطرق إلربية عرب إلسودإن وجعل إلبحر إلمحر حبرية سالم وأمن وتعاون بني دول إملنطقة.
إحرتإم إلتعددية إلثقافية وتعزيز إلهوية إلسودإنية إجلامعة ودمع إلثقافة وإلفنون وإلريضة وإلرتفيه مكناشط لغناء حياة إلناس وتوفري مس تلزماهتا وتطويرها
ودمع روإدها.
تعزيز إلتعاون إدلويل ملا فيه مصلحة إلسودإن وإملنطقة وإلعامل بأمجعه عىل قوإعد إلندية وإملصاحل إملشرتكة وتعزيز إلسمل وإلمن إدلوليني وحامية كوكب
إلرض من إلزمات إلبيئية وإحلروب وإدلمار.
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