
الس���������������ادة ال����������ك����������������������������رام ش����������������������باب ال��������������������������سودان
( الص���فحة الرس���مية لتك���وين ح���زب ش���باب الس���ودان إنض���م إلين���ا وش���ارك ول���و ب���رأي)

ح���������زب ش���������باب الس���������ودان(برنام���������ج وأه���������داف الح���������زب الجدي���������د   )
(رب اش���رح ل���ي ص��دري ويس���ر ل���ي ام��ري واحل���ل عق���دة م��ن لس���اني يفقه���وا ق��ولي)
 يا شباب السودان ويا رجاله يا شيوخه ونساءه و اطفاله نحن نعيش تحت سماء واحدة بين ..

قبل أن أب�دأ كلم��ي أح�ب أن أدع�و لق�راءة الفاتح�ة عل�ي) السودان(يدي ا في وطن واحد   
ووقف��ة تعظي��م لك��ل الس��ودانيين بجمي��ع فئاته��م إجلل له��م. أرواح ال��ذين س��عوا وراء التغي��ر  

أرق التحيات إل��ي ك��ل أم وك��ل. بتعرضيهم حياتهم للخطار للعيش بكرامة وحرية وديمقراطية  
فبفض�ل ا وفض�لكم. شيخ وكل مسن دعا ا أن يوفق شباب الس�ودان لم�ا يس�عون إلي�ه   

 ودعواتكم استطعنا أن نعبر نحن الشباب من الظلمات إل�ي الن��ور و م�ن التجاه��ل إل�ي الح��زم
 ومن التعالي إلي المساواة ومن الظلم إلي العدل ومن المال إلي الطموح ومن الحلم ال��ي
. تحقيقه�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا
 فنحن شباب نستطيع أن نصنع مستقبلنا بل ومستقبل أبنائنا وأخواتنا وك��ل م��ن يعي��ش تح��ت

الس�������ودان(س�������ماء الحري�������ة تح�������ت راي�������ة الديمقراطي�������ة ف�������ي وطنن�������ا  ).

 فنحن الشباب أول من دعا للخروج للمظاهارات والتعبير ع��ن الراء وق��د نجحن��ا ف��ي أن نجع��ل
 النظام الظالم والفاسد أن يقر ويعترف ويكشف عن الظلم والفساد والقت��ل و بلس��ان ق��ائدهم
 ووقفن��ا ف��ي جمي��ع التجاه��ات لنأك��د للس��ودان ولك��ل دول الع��الم أن ش��باب الس��ودان رج��ال
. لوط�����������انهم ف�����������ي دم����������ائهم ي����������د س����������لفت و دي����������ن مس����������تحق

 فالن نسعى إلي الهم نسعى لستكمال مش��اركتنا السياس��ية وإثب��ات حقوقن��ا بي��ن جمي��ع
 القوي السياسية علم��ا بأنن��ا مس��تعدون للتع��بير ع��ن ال��رأي ب��الطرق والوس��ائل الديمقراطي��ة

فها نح��ن نض��ع أه��م. السلمية آملين في صناعة مستقبل مليء بالحرية والعدالة والمساواة   
أحلم الش��������باب بي��������ن ي��������ديكم آملي��������ن مش��������اركتم لن��������ا ف��������ي تحقيقه��������ا

( نع��رض عليك��م ب��الطرق المختص��رة ح��تي تعق��ل جمي��ع) فإذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع  
 فئات الشعب وم��واطنين الس��ودان م��دى أه��داف حزبن��ا الجدي��د نح��ن الش��باب ط��امعيين ف��ي
.المش���������اركة الفعال���������ة م���������ن ك���������ل م���������ن يرغ���������ب بالنض���������مام إلين���������ا

أول بن�����ود البرنام�����ج ه�����و إختي�����ار إس�����م لح�����زب ش�����باب الس�����ودان المس�����تقل
 بما أن شباب السودان هم من صنع تلك الحريات من قبل فى تاريخ السودان وحق��ق أه��دافه
.المنش�������ودة م�������ن الديمقراطي�������ة ول�������و لبره�������ة ح�������تى اغتص�������بها العس�������كر
:والبرنام�����ج يق�����ع ف�����ي ع�����دد م�����ن الص�����فحات وينقس�����م إل�����ي أب�����واب وه�����ى

� مب������������������������������������ادئ وتوجه������������������������������������ات الح������������������������������������زب١
� والدول���������������������������������ة والمب���������������������������������ادئ السياس���������������������������������ية٢
� التنمي����������������������������������������������������������ة المتكامل����������������������������������������������������������ة٣
� البرنام��������������������������������������������������������ج القتص��������������������������������������������������������ادي٤
� القض����������ايا الجتماعي����������ة والش����������ؤون الديني����������ة والوح����������دة الوطني����������ة٥

� الثقاف�����������������������������������������������������ة والف�����������������������������������������������������ن، والعلم٦ .

 وتشير مقدمة البرنامج إلى أن الحزب يعمل على أن يعود السودان ق��وي عزي��ز كري��م يس��تمد
 عزته من كل مواطن فيه، ويبنى النسان الصالح روحيا وإيمانيا وعلمي��ا وثقافي��ا وخلقي��ا عل��ى
 قيم الحق والحري��ة والمواطن��ة والتعددي��ة وإح��ترام حق��وق الخري��ن واليجابي��ة ف��ى ممارس��ة



 الحقوق والواجبات السياسية، ويعمل م��ن أج��ل بن��اء نهض��ة علمي��ة واقتص��ادية للقض��اء عل��ى
 الفقر والبطالة والهتمام بالصحة العامة والرياضة وإحترام الدس��تور وس��يادة الق��انون وتنفي��ذ
 أحكام القضاء، وحرية الصحافة والعلم، وتحرير إرادة الس��ودان وقراره��ا م��ن س��لطان ال��دول
.الك���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������برى
 ويؤكد الحزب إحترامه لجميع المواثيق والمعاهدات والتفاقات الدولية التى تدعو إلى الس��لم
.الع���المى وإح���ترام حق���وق الش���عوب والتع���اون بينه���ا والس���عى إل���ى خي���ر البش���رية
 وضع حزب ش��باب الس��ودان المس��تقل ف��ى العتب��ار أن إص��لح م��ا أفس��ده الطغ��اة والنه��وض
 بالوطن مهمة جسيمة ل يقوى عليها فصيل وحده أو حزب بمف��رده، ل��ذلك ي��دعو إل��ى التع��اون
 الوطنى أو على القل التنافس الشريف فى مجال الخدم��ة العام��ة دون إقص��اء أو اس��تبعاد أو
.إره�����اب فك����رى أو محاول����ة ف����رض مرجعي�����ات، والش����عب ه����و الفيص����ل والحك����م

كد في الباب الول الذى يعرض مبادئ وتوجهات الحزب، إن  xه��ي اس��ا»الحرية والعدال��ة"ونو ،  
س العم��ل الش��بابى ال��تى ي��ؤمن به��ا أغلبي��ة الش��عب ، وه��ى تؤك��د عل��ى جمل��ة مب��ادئ

قضية الوحدة الوطنية، وحرية العتقاد وحرية العبادة وحق غير المسلمين فى التحاكم:أولها   
 إلى شريعتهم فى أمورهم الخاصة، واح��ترام حق��وق النس��ان واعتم��اد الش��ورى ديمقراطي��ة
 الحياة، وبخاصة فى النشاط السياسى، وهو ما يترتب عليه الحق فى إختي��ار أعض��اء مجل��س
 الشعب ومراقبتهم ومحاسبتهم، وينص البرنامج على مدنية الدول��ة، فل ه��ى دول��ة عس��كرية

، كما أن الحزب مفتوح لجميع المواطنين السودانيين عل��ى إختلف"ثيوقراطية"ول دولة دينية   
.عق���������������������ائدهم وأجناس���������������������هم وأعم���������������������ارهم وأعم���������������������الهم

 ويرى الحزب أن السياسة هى فن إدارة الدولة وتدبير أمور الناس، وهذا كل��ه ل يمك��ن إنج��ازه
 إل بإرتباط السياسة بالمبادئ والخلق والصدق والوفاء والمانة والحس��ان، والض��مير الح��ى
 الذى يزجر أصحابه أن يأكلوا الحرام من المال، أو يعتدوا على الم��ال الع��ام، أو يقبل��وا الرش��وة
 باسم الهدية أو العمولة أو يعتدوا على حقوق النسان أو يقوموا ب��تزوير النتخاب��ات واغتص��اب

وإنم��ا يمارس��ها" السياس��ة عملي��ة ق��ذرة"السلطة أو يول��وا المناص��ب للق��ارب والمحاس��يب،   
..لينظفه�����ا ويطهره�����ا، ويس�����مو به�����ا إل�����ى مس�����توى العم�����ال والخلق الراقي�����ة

ف��ى الب��اب الول م��ن البرام��ج عل��ى أن مب��ادئ ،" الس��س والمنطلق��ات"وينص الفصل الول   
 الشورى هى ج�وهر الديمقراطي��ة، والص��لح الش��امل مطل��ب ش�بابي ، كم�ا أن الش�عب ه�و
ا بأخذ المبادرة لتحقيق الصلح، الذى هو إصلح سياسى ودستورى وأخلقى  المعنى� أساس~
 وهى نقطة� النطلق لص��لح بقي��ة مج��الت الحي��اة، كم��ا ين��ص عل��ى أن الم��واطن ه��و ه��دف
 التنمي��ة الول، والحري��ة والعدال��ة والمس��اواة من��ح م��ن ا للنس��ان، وكفال��ة جمي��ع حق��وق
.المواطن، خاصة الحق فى الحياة والصحة والعمل والتعليم والسكن وحري�ة ال�رأى والعتق�اد

على تحقيق الصلح السياسى والدستورى وإطلق الحريات" الهداف"ويؤكد الفصل الثانى   
 العامة، خاصة حرية تكوين الحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى وإقرار مب��دأ ت��داول الس��لطة
 طبقا للدستور الذى يقره الشعب بحرية وشفافية، واعتبار الشعب صاحب الحق الص��يل ف��ى
 اختي��ار ح��اكمه ون��وابه والبرنام��ج ال��ذى يع��بر ع��ن طموح��اته، ونش��ر وتعمي��ق الخلق والقي��م
 والمفاهيم الحقيقية لمبادئ السلم كمنهج تعامل فى حياة الفرد والمجتم��ع، وتحقي��ق دول��ة
.المؤسس��������������������ات، والنه��������������������وض بالقتص��������������������اد الس��������������������وداني

 وتتضمن الهداف، الرتقاء بالتعليم والبحث العلمى والهتم��ام بقط��اع الش��باب بالعم��ل عل��ى
 حل مشكلته وإكسابه الخبرة وتوظيف طاق��اته التوظي��ف المث��ل وإش��راكه ف��ى إدارة ش��ؤون
 الدولة وبناء النسان السوداني بناء~ متكامل~ روحيا~ وثقافيا~ وعقليا~ وبدنيا~ بما يحفظ عليه ه��ويته



 وانتماءه وتعزيز المن القومى ببناء وتط��وير الق�وة الش�املة للدول��ة ف�ى الن��واحي السياس�ية
 والقتص��ادية، والعس��كرية والجتماعي��ة والثقافي��ة، بم��ا يؤهله��ا للقي��ام ب��أدوار فاعل��ة عل��ى
 المستويين القليمى والدولى، وف��ق الهوي��ة الحض��ارية، والحف��اظ عل��ى ال��بيئة وحمايته��ا م��ن
 مص��ادر التل��وث وم��ن إس��تنزاف الم��وارد، وبن��اء نس��ق م��ن العلق��ات الدولي��ة يحق��ق التواص��ل

ويحق��ق تفاع��ل وتكام��ل الحض��ارات. النسانى بين الشعوب، بعي��دا~ ع��ن ك��ل أش��كال الهيمن��ة  
لص�������الح البش�������رية، واس�������تعادة ال�������دور الري�������ادى للس�������ودان ف�������ى محيط�������ه
.القليم���������������������ي والعرب���������������������ي والس���������������������لمي والع���������������������المي

، عل��ى إح��ترام الش��رعية الدس��تورية،"السياس��ات والس��تراتيجيات"وين��ص الفص��ل الث��الث   
وإح��ترام, والعم��ل م��ن خلل الق��وانين والدس��تور لح��داث التغيي��ر ب��الطرق ال��تى ن��ص عليه��ا  

.مؤسس������������������������������������������������������������ات الدول������������������������������������������������������������ة
 كما أننا نؤمن بأن الحوار هو السبيل لتحقيق الوفاق الوطنى والثقة بين أبناء الوطن، والمان��ة
 والحرص على المال العام خلق أصيل يجب أن يت��وافر ف��ى ك��ل م��ن يعمل��ون ف��ى مؤسس��ات
 الدولة، والصل فى تولى المهام الكفاءة والخبرة، واستقلل وت��وازن س��لطات الدول��ة وتكام��ل
 مؤسساتها مع مؤسسات المجتمع المدنى، يمثل السياسة الرئيس��ية ال��تى تحق��ق إس��تقرار
الدول�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة

أن النظ��ام البرلم��اني ه��و" الدولة والمبادئ السياسية"ويرى برنامج الحزب فى الباب الثانى   
 النسب لظروف البلد إذ يقوم هذا النظام على أساس الفصل المرن بين السلطات مع وج��ود
 تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويوجد فى هذا النظام رئيس دولة يس��ود
 ول يحكم، ورئيس وزراء يتولى مسؤولية الحكم، إضافة إلى البرلمان، واعتبر البرنامج أن أه��م
 مزايا هذا النظام أن مسؤولية الوزارة أمام البرلم��ان مس��ؤولية جماعي��ة تض��امنية ومس��ؤولية
 فردية، والتوازن النظري بين الس��لطات نتيج��ة المس��اواة بي��ن الس��لطتين وتب��ادل المعلوم��ات
.والرقاب������������������������������������ة والت������������������������������������أثير والتع������������������������������������اون

 ويوضح البرنامج خصائص الدولة، بأنها تقوم على مبدأ المواطنة، دولة دس��تورية، تتع��دد فيه��ا
 الس��لطات وس��يادة الق��انون وتق��وم عل��ى دعام��ات ثلث، الس��لطة التش��ريعية، والس��لطة
 القضائية، والسلطة التنفيذي��ة، وك��ل منه��ا تعم��ل بش�كل متم��ايز ومتكام��ل ومتض��امن ف��ى آن
.واح��د، بم��ا يتي��ح توزيع��ا~ للمس��ؤوليات والس��لطة ومن��ع احتكاره��ا م��ن قب��ل س��لطة واح��دة

 ويؤكد أن السلطة القضائية لبد أن تحصل على استقللها الكامل عن السلطة التنفيذية، عبر
 إلغاء جميع أشكال القض��اء الس��تثنائي، واختص��اص القض��اء الم��دني الط��بيعي بالفص��ل ف��ى
 جميع قضايا المدنيين، ويقوم مجلس القضاء العلى بجميع شؤون القضاة م��ن تعيي��ن وترقي��ة
 ونقل وندب وتأديب، وفصل ميزانية القض��اءعن ميزاني��ة وزارة الع�دل، عل�ى أن يت�ولى مجل�س
 القضاء العلى تحديد أوجه النفاق بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية، وإلغاء رئاس��ة رئي��س
 الجمهورية لمجلس القضاء العلى ولو شرفيا~، وعدم جواز اختيار رئيس المحكم��ة الدس��تورية
 م��ن غي��ر أعض��ائها، ويت��م تعيين��ه بقاع��دة القدمي��ة المطلق��ة، وك��ذلك رئي��س هيئة مفوض��ي
.المحكم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة

 وتشير باقي السباب إلى أهمية اس��تقلل منص��ب الن��ائب الع��ام ب��إقرار قواع��د لنتخ��ابه م��ن
 مستوى قضائى معين، وتعيي��ن رئيس��ى محكم��ة النق��ض والداري��ة العلي��ا م��ن بي��ن قض��اتهما
 وبالقدمي��ة المطلق��ة، دون ت��دخل م��ن الس��لطة التنفيذي��ة، ونق��ل تبعي��ة التف��تيش القض��ائي
 للمجلس العلى للقضاء، وحظر ندب أو إعارة القضاة إل��ى مواق��ع ب��الوزارات وهيئات الس��لطة
 التنفيذية، وإعلء سلطة الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة واختيار جميع رؤساء المحاكم
 البتدائية، وكذلك رؤساء محاكم الستئناف بمعرف��ة مجل��س القض�اء العل��ى، وإحال��ة القض��ايا



.لل�����دوائر القض�����ائية ب�����الترتيب، وع�����دم ت�����وجيه قض�����ية بعينه�����ا إل�����ى دائرة بعينه�����ا

 كما نص عل�ى مب��دأ المس��اواة وتك��افؤ الف��رص، وع��دم التميي��ز بي��ن الم��واطنين ف�ى الحق��وق
 والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو اللون بإتاحة الفرص أمامهم فى التعبير عن الرأي،
 والترش��ح دون أن يح��دد عل��ى أي منص��ب، وت��ولى الوظ��ائف والتنق��ل، والنض��مام للتنظيم��ات
 السياسية، والتعليم والعمل، فى ظل الحفاظ على القيم الساسية للمجتمع، وتمكين الم��رأة
 من جميع حقوقه��ا بم��ا ل يتع��ارض م�ع القي��م الساس��ية للمجتم�ع، وبم�ا يحق��ق الت��وازن بي��ن
 واجبات وحقوق المرأة، وسن التشريعات التى تجرم الواسطة والمحسوبية وتوفير الجراءات
 التطبيقية التى تضمن تكافؤ الفرص، والتعددية السياسية، والش��راكة بي��ن الدول��ة ومنظم��ات
.المجتم������������������������������������������������������������ع الم������������������������������������������������������������دنى

، م��ن خلل اختي��ار المح��افظ"ل مركزي��ة الحك��م المحل��ى"ويط��الب البرنام��ج بتط��بيق منه��ج   
 بالنتخ��اب الح��ر المباش��ر، ومن��ح أعض��اء المج��الس الش��عبية المحلي��ة المنتخب��ة بمختل��ف
 مستوياتها وسائل الرقابة المختلفة كالسؤال وطلب الحاطة والس��تجواب وطل��ب المناقش��ة
 العامة وسحب الثقة وغيرها، وللمجالس الشعبية المحلي��ة المنتخب��ة ح��ق اق��تراح المراس��يم
.المحلي���ة وض����بط الميزاني���ات المحلي���ة ف���ى إط���ار الق���انون والخط���ة العام���ة للدول���ة

 ون��ص البرنام��ج عل��ى تط��بيق المس��اءلة والمحاس��بة، ع��ن طري��ق إلغ��اء تبعي��ة المؤسس��ات
 والهيئات الرقابية للسلطة التنفيذية وضمها للسلطة التشريعية متمثلة فى مجلس الش��عب،
 ونشر تقاريرها بحرية وشفافية تامة وتخويلها سلطة إحال��ة المخالف��ات للقض��اء دون إذن م��ن
 أى جهة، وتأكيد الستقلل التام والحصانة المطلقة للس��لطة القض��ائية دون إقص��اء أو احت��واء
 حتى تتمكن من تأدية دورها فى تثبيت س��يادة الق��انون واح��ترام أحك��ام القض��اء، وتفعي��ل دور
 الرأى العام فى عملية الرقابة على عمل المؤسسات، وذلك من خلل إعطاء حري��ة الص��حافة
 والنشر أهمي��ة ف�ى التش��ريعات القانوني��ة، والتأكي��د عل�ى حري��ة التع��بير للف��راد والجماع�ات،
 وإصدار قانون إجراءات محاكمة ال�وزراء بم�ا يحق�ق العدال�ة والمس�اءلة تأكي�دا~ لمب�دأ الس�لطة
.بالمس��������������������������������������������������ؤولية وإعلء إرادة الم��������������������������������������������������ة

 ويتبنى الحزب مجموعة م��ن الس��س والمب��ادئ ح��ول الم��ن الق��ومي والسياس��ة الخارجي��ة،
 تنص عل��ى العلق��ات الس��لمية م��ع ال��دول والش��عوب الخ��رى، ومؤسس��ات النظ��ام ال��دولي،
 وتعزيز الحترام المتبادل والعلقات المتكافئة، والتعايش السلمي، وإح��ترام المب��ادئ والنظ��م
 التى وضعتها الجماعة الدولية لحل وتسوية الصراعات بين الدول، خاصة ما يتعل��ق بإتفاقي��ات
 عدم العتداء، وع��دم العت��داد بآث��ار الح��رب غي��ر الش��رعية، وإتفاقي��ة جني��ف لحماي�ة الم��دنيين
 والسرى أثناء الحرب، وغيرها من الضمانات التى تج��ر�م الع��دوان ونت��ائجه وتتف��ق م��ع مب��ادئ
 الشريعة السلمية، واحترام العهود والمواثيق الخاصة بحقوق النسان فى القانون ال��دولى،
.وإص�������������������������لح منظم�������������������������ة الم�������������������������م المتح�������������������������دة

على تطوير خطة قومية للتنمية المتكامل��ة، بش��ريا~" التنمية المتكاملة"ويتضمن الباب الثالث   
 وعمرانيا~ وإنتاجيا~، والعمل على إعداد وتنفيذ السياسات اللزمة لتفعيل هذه الخط��ة، وتفعي��ل
 وتطوير المؤسسات العليا فى الدولة مثل المجالس القومية المتخصصة وكل المج��الس ف��ى
 صياغة وتفعيل الخطة القومية للتنمية المتكاملة، وجذب الخ��برات والكف��اءات الوطني��ة داخلي��ا~
 وخارجيا~، وإعادة التوزيع الجغرافي للتنمية والسكان والخ��روج م�ن ال��وادي الض��يق بم��ا يخ��دم
 أهداف التنمية ويحقق المن القومى، وإقامة المشروعات و وضع التشريعات التي تمن��ع بي��ع
 الراض��ي والعق��ارات ذات الطبيع��ة الخاص��ة ب��المن الق��ومي لغي��ر الس��ودانيين ، وإنش��اء بن��ك



..لراض����������ي الدول����������ة يخت����������ص وح����������ده ب����������بيع ممتلك����������ات الدول����������ة

 ويتناول برنامج الحزب فى مجال التعلي��م، ملزم��ة التربي��ة للتعلي��م ف��ى ك��ل المراح��ل، وض��بط
 سياسة التعليم الخاص وزيادة نسبة إنفاق الدولة على التعليم، ووض��ع خط��ة قومي��ة بج��دول
 زمنى لمحو المية، واختي��ار رؤس��اء الجامع��ات وعم��داء الكلي��ات بالنتخ��اب، وتفعي��ل النش��طة
 الطلبية المتنوعة فى الجامعة ودعمها، والس��عى إل��ى إس��تقلل الجامع��ات اس��تقلل~ فعلي��ا~،
 وتش��جيع الجامع��ات الس�ودانية عل�ى إنش�اء ف�روع له�ا ف�ى ال�دول العربي�ة لخدم��ة الجالي��ات
.الس�����������������������ودانية وتحقي�����������������������ق التض�����������������������امن العرب�����������������������ي

 وفى مجال البحث العلمي، دعم البعثات الخارجي��ة ف��ى مج��ال التخصص��ات الحديث��ة خصوص��ا
 التي نفتقر فيها إلى وجود خبرات محلية، والسعي إلى جذب العلم��اء والب��احثين الس��ودانيين
 العاملين بالخارج، وتشجيع الس��هام الج�اد ف�ى الم�ؤتمرات العلمي�ة الداخلي�ة والخارجي��ة م�ع
.المتابع�����������������������ة والس�����������������������تفادة ب�����������������������المردود منه�����������������������ا

 وفى مجال الصحة والدواء، توسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل كل الس��ودانيين خلل ف��ترة
 زمنية محددة، والتوسع فى إنشاء وحدات صحية صغيرة، ووضع خطة قومي��ة وإع��داد البرام��ج
 اللزمة للوقاية والعلج من الدمان، وإقام��ة معام��ل عل��ى أعل��ى المس��تويات التقني��ة لض��مان
 فاعلي��ة ال��دواء المرخ��ص ب��ه ف��ى الس��ودان، ومحارب��ة الدوي��ة والمس��تلزمات المغشوش��ة
.والمهرب�����������������������������������ة ومجهول�����������������������������������ة المص�����������������������������������در

 وفى مجال البيئة، تفعيل سلطات وحدة الشرطة البيئية وربطه��ا بمنظوم��ة المراقب��ة البيئي��ة،
 وزي��ادة المس��احات الخض��راء المفتوح��ة داخ��ل وح��ول الم��دن، ومواجه��ة التص��حر بإستص��لح
.الراض��ي، وتقني��ن سياس��ة الم��دافن العمومي��ة تمهي��دا~ للغلق الص��حي والت��دريجي له��ا

 وفى مجال السكان، زيادة مستوى الدخول من خلل التنمية المتكاملة، وإعادة توزيع التنمية
 والسكان على معظ��م المس��طح الق��ومي، بالرتب��اط م�ع الم��وارد الطبيعي��ة المتاح�ة، وتط��وير
 نماذج إبداعية لتصميم وإنشاء المساكن والمنشآت والمرافق قليل��ة التكلف��ة والمتوافق��ة م��ع
.ال��������بيئة تعتم��������د عل��������ى م��������واد البن��������اء المحلي��������ة والتقني��������ات الجدي��������دة

 وفى مجال النقل والمواصلت، إنشاء وزارة للنقل البحري والنهري، والعمل على إنشاء شبكة
 طرق جديدة، وإنشاء خ��ط حدي��دي لقط��ارات بتقني��ات عالي��ة لك��ل ولي��ات الس��ودان المختلف��ة

وف��ى مج��ال التص��الت والمعلوم��ات، إطلق حري��ة المنافس��ة بي��ن. وربطه��ا ببعض��ها البع��ض   
 ش��ركات التص��الت بص��فة عام��ة، ووض��ع برنام��ج ق��ومى متكام��ل لت��وطين ص��ناعة وتقني��ات
 التص��الت، والتوس��ع ف��ى إنش��اء وتط��وير البني��ة الساس��ية المعلوماتي��ة، خاص��ة ف��ى مج��ال
.الش�����������������������������������بكة الدولي�����������������������������������ة للمعلوم�����������������������������������ات

 وفى مجال السياحة، حماية المن��اطق الس��ياحية ف��ى الم��دن الس��ودانية القديم��ة، وتش��جيع
 القط��اع الخ��اص واس��تقطاب الس��تثمارات الجنبي��ة، وتس��ويق المنت��ج الس��ياحي عل��ى
 المستويين العربي والدولي من خلل العمل على تنشيط السياحة السودانية فى الس��واق
 الرئيسية المصدرة لها، وتشجيع س��ياحة الم��ؤتمرات والس��ياحة العلمي��ة والثقافي��ة والديني��ة،
 وسرعة إنشاء الجسور فى كل انحاء البلد ف��ى الم��اكن المطلوب��ة تس��هيل~ لحرك��ة الس��ياحة

وف��ى مج�ال. العربية ، إض�افة إل�ى م�ا يحقق��ه م�ن نم�و اقتص�ادي ف�ى العدي�د م�ن المج��الت  
 الصناعة والطاقة والتعدين، إنشاء مجل��س أعل��ى للص��ناعة والهتم��ام بالص��ناعات العس��كرية
.لحماي��������������������������������������ة الم��������������������������������������ن الق��������������������������������������ومي



ويدعو إلى تحقي��ق. ويهتم البابان الرابع والخامس، بالبرنامج القتصادي والقضايا الجتماعية،  
 الستقلل التام للجهاز المركزي للمحاسبات، ويركز على قضايا إصلح هيكل الجور والبطالة،
 وضبط السواق، والعدالة الجتماعي��ة، وتش��جيع الش��باب والفتي��ات عل��ى ال��زواج، واس��تيعاب
الش����������������باب ف����������������ى الح����������������زاب السياس����������������ية والجمعي����������������ات

، ، وتفعي��ل دور"الش��ؤون الديني��ة والوح��دة الوطني��ة"ويركز برنامج الحزب فى الباب السادس   
 مجمع البحوث السلمية، بانتخاب أعضائه، ودمج وزارة الوق��اف ، وإع��ادة تش��كيل هيئة كب��ار
.العلم������������������������������������������������������������اء بالنتخ������������������������������������������������������������اب

، فت��ح ف��رص لقن��وات الذاع��ة والتليفزي��ون ومنحه��ا"العلم"ويق��ترح الب��اب الث��امن والتاس��ع  
 الستقلل لتكون صوت الشعب وليس صوت الحكومة، والتأكيد على احترام الديان السماوية
 والقي��م الخلقي��ة، وعل�ى حري��ة الص��حافة، وتغيي��ر ق��انون الص��حافة وإلغ�اء المجل��س العل��ى
 للصحافة ونقل اختصاصاته لنقاب��ة الص��حفيين، وتأس��يس مجل��س أعل��ى للعلم اللك��تروني،
.مس���تقل~ ع���ن الحكوم���ة جزئي���ا~، عل���ى أن يض���م الجمعي���ات الهلي���ة والقط���اع الخ���اص

 أما الباب العاشر والخير فيتضمن وقوف ومس��اعدة المش��روعات الص��غيرة للش��باب للنه��وض
 بالصناعة السودانية ومساعدة كافة المنشآت الصغيرة في فتح س��وق تج��اري يخ��دم المنت��ج
 والمس��تهلك يع��رض المص��نع في��ه منتج��ه ويس��تطيع المس��تهلك ش��رائه بس��هولة بأس��عارها
. الحقيقي���������������������ة دون زي���������������������ادة أو رس���������������������وم ومص���������������������روفات

 فنأمل من ا أن نكون قد أوصلنا إليكم جزء مبسط م��ن أه��داف الح��زب ح��تي تس��تطيعون أن
. ت�������دركوا ماهي�������ة البرنام�������ج ال�������ذي ن�������دعوكم للنض�������مام معن�������ا لتحقيق�������ه
وش�������������������������������������كرا لحس�������������������������������������ن مت�������������������������������������ابعتكم

ولك�����م أطي�����ب التمني�����ات) التح�����اد(ابع�����ث رس�����الة إش�����تراك الن ف�����ى ص�����فحة  ..

 إنض��م إل��ي الص��فحة الرس��مية لتأس��يس الح��زب وتك��وين الكي��ان ونرج��و م��ن ك��ل الش��باب
لتكوين العدد والكيان م��ن أج��ل س��ودان) التحاد(المساعدة فى إنتشار هذه الصفحة صفحة   

لك�������������ل الس�������������ودانيين ف�������������ى مش�������������ارق ال�������������دنيا ومغاربه�������������ا

ولك���������������������������������������م أجم���������������������������������������ل المني���������������������������������������ات

 المشرفين على الصفحة شباب السودان إسم الصفحة حزب شباب السودان


