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التاريخ : ١٤ سبتمبر ٢٠١٩م

السيد رئيس وأعضاء املجلس السيادي املوقرين،

السيد رئيس وأعضاء مجلس الوزراء املوقرين،

تحية طيبة وبعد،

املوضوع: دعوة إللغاء قرار تبعية جهاز تنظيم االتصاالت والبريد لوزارة الدفاع

نــتقدم إلــيكم بهــذا الخــطاب بــعد أن عــلمنا بــصدور قــرار بــتبعية جــهاز تــنظيم االتــصاالت والــبريــد وكــافــة أفــرعــه وإداراتــه وأصــولــه إلــى 
وزارة الـدفـاع، مـؤرخ بـتاريـخ الـخامـس عشـر مـن أغسـطس 2019، وبـتوقـيع رئـيس املجـلس الـعسكري االنـتقالـي. ويـحتم عـلينا واجـبنا 
كـخبراء ومـهنيني فـي قـطاع االتـصاالت وتـقنية املـعلومـات فـي مـختلف مـؤسـساتـه وهـيئاتـه وشـركـاتـه (داخـل وخـارج الـسودان) أن نـوضـح 
لـكم ولـلشعب الـسودانـي الـعظيم وقـوى الـثورة الـفاعـلة مـدى خـطورة وعـواقـب هـذا الـقرار عـلى كـافـة الـقطاعـات االقـتصاديـة واالجـتماعـية 

في السودان، وأن ندعو سيادتكم التخاذ اإلجراءات الالزمة إللغائه فوراً.

قــطاع االتــصاالت وتــقنية املــعلومــات هــو قــطاع اقــتصادي وخــدمــي فــي املــقام األول ولــيس أمــنياً، ويــكمن دوره فــي تــيسير تــقديــم هــذه 
الخــدمــات بــعدالــة لــلمواطــنني وفــتح الــسوق وزيــادة املــنافــسة ودعــم اإلبــداع وريــادة األعــمال. ورغــم أن مــساهــمة قــطاع االتــصاالت فــي 
الـــناتـــج الـــقومـــي اإلجـــمالـــي الـــسودانـــي تـــبلغ 14% (%5 مـــباشـــرة و9% غـــير مـــباشـــرة)، وأنـــه يـــوفـــر فـــرص عـــمل واســـتثمارات أجـــنبية 
مــقدرة (شــركــة زيــن وحــدهــا تــساهــم بـ 14% مــن االســتثمارات األجــنبية املــباشــرة)، إال أن مــؤشــرات الــقطاع املــختلفة فــي الــسودان 
مـتأخـرة جـداً (أقـل مـن 28% مـن الـسكان يسـتخدمـون اإلنـترنـت، وتـرتـيب الـسودان 145 مـن 176 دولـة فـي مـؤشـر اسـتخدام الـتقنية 

للتنمية، و180 من 193 في مؤشر جاهزية الحكومة اإللكترونية).

وكــما تــعلمون فــإن الــنظام الــسابــق وأجهــزة أمــنه واســتخباراتــه حــولــت الــقطاع ألداة قــمع وتــجسس واخــتراق لــخصوصــيات املــواطــنني، 
ولـــإلثـــراء واإلفـــساد وإلخـــفاء جـــرائـــم الـــنظام وانـــتهاكـــاتـــه لـــحقوق املـــواطـــنني فـــي أنـــحاء الـــسودان املـــختلفة. ورغـــم إدراكـــنا ألهـــمية األمـــن 
الــقومــي لــلدولــة خــاصــة فــي ظــل ظــروفــنا الــحالــية، إال أن ازدواجــية عــالقــة قــطاع االتــصاالت بــني الــجهات األمــنية واملــدنــية تــم حــسمها 
دولـــياً مـــن خـــالل قـــوانـــني وتشـــريـــعات واجـــراءات تـــنظيمية مـــعروفـــة دولـــياً، كـــما أن بـــعض الـــنماذج اإلقـــليمية أو الـــدولـــية الـــتي يـــتبع فـــيها 
الـقطاع بـصورة مـا ألجهـزة االسـتخبارات أو الـجيش ال تـتناسـب مـع روح الـثورة الـسودانـية الـفريـدة وال أهـداف حـكومـتها املـدنـية. ومـن 
جـهة أخـرى فـإن تـبعية الـقطاع لـوزارة الـدفـاع سـتضع عـراقـيل جـديـدة لـتعامـل الشـركـات والـبنوك الـعاملـية مـع الـسودان فـي الـوقـت الـذي 

تراقب فيه بحذر شديد مساعي السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الداعمة لإلرهاب.

ونــود أن نــؤكــد لــسيادتــكم بــأن لــدى الــسودان فــرصــة تــاريــخية لــلنهوض بــالــقطاع لــتحقيق تــنمية حــقيقية ومســتدامــة لــلشعب الــسودانــي، 
ولـــقد قـــمنا بـــواجـــبنا فـــي األشهـــر املـــاضـــية بـــوضـــع اســـتراتـــيجية تـــطويـــر وهـــيكلة لـــقطاع لـــالتـــصاالت وتـــقنية املـــعلومـــات كـــقطاع داعـــم 
لـــقطاعـــات الـــدولـــة الخـــدمـــية واالقـــتصاديـــة والـــثقافـــية واالجـــتماعـــية، مـــما يـــؤهـــله لـــلعب دور هـــام فـــي تـــحقيق قـــيم الحـــريـــة (تـــيسير حـــريـــة 
الـــوصـــول لـــلمعلومـــات ذات املـــصداقـــية وتـــداولـــها والـــعمل بـــموجـــبها)، والـــعدالـــة (تـــوزيـــع تـــقنية املـــعلومـــات وشـــبكات االتـــصاالت وبـــنياتـــها 
الـتحتية مـن كهـربـاء وتـعليم لجـميع املـواطـنني فـي أنـحاء الـوطـن املـختلفة، وتحسـني الخـدمـات الـحكومـية)، والسـالم (إتـاحـة الـتواصـل بـني 



أفـــراد الـــشعب الـــسودانـــي بجـــميع ثـــقافـــاتـــهم ولـــغاتـــهم، وتـــمتني الـــروابـــط االقـــتصاديـــة واالجـــتماعـــية والـــثقافـــية بـــينهم، وحـــمايـــة الـــوطـــن 
واملواطنني من تحديات القرن الحادي والعشرين وتحقيق متطلبات األمن السيبراني).

ولــقد قــدمــنا هــذه الــرؤيــة واالســتراتــيجية والــبرامــج قــصيرة املــدى الــتي يــتوجــب الــقيام بــها فــي الــفترة األولــى مــن عــمر الــحكومــة لــلقوى 
الـنقابـية والـسياسـية املـختلفة، ومـعها رؤيـتنا لـهيكلة الـقطاع الـتي تـرى ضـرورة تـكويـن جـسم مـوحـد (وزارة أو مـفوضـية) يـضطلع بـإدارة 
قـطاع االتـصاالت وتـقنية املـعلومـات تـحت إشـراف الـسيد رئـيس مجـلس الـوزراء ألهـمية دور هـذا الـجسم فـي الـتنسيق بـني الـقطاعـات 
املـختلفة وتـيسير االسـتفادة مـن مـا يـوفـره الـقطاع لـها. هـذا الـجسم ال يـمكن أن يـتبع لـوزارة الـدفـاع لـطبيعته الـتي تـتطلب الـتعامـل مـع 
أطــراف مــتعددة وبــأهــداف مــختلفة وبــطرق عــمل وســرعــات ال تــتناســب مــع طــبيعة عــمل وزارة الــدفــاع أو الــجيش أو األجهــزة األمــنية. 
وهـو بـالـضرورة سـيعالـج تـبعية الـعديـد مـن الـهيئات واملـؤسـسات لـجهات ال عـالقـة لـها بـاالتـصاالت أو تـقنية املـعلومـات، ويـراجـع مـهامـها 
لــيضعها فــي خــدمــة األهــداف الــكلية لــلقطاع واالســتراتــيجية والــحكومــة. ونــحن عــلى اســتعداد لشــرح الــهيكل واالســتراتــيجية والــبرامــج 

املقترحة ملجلسيكم املوقرين وللشعب السوداني.

وفـي الـختام، نـرجـو أن يـكون فـي مـا ذكـرنـاه تـوضـيحاً لـرؤيـتنا لـجعل قـطاع االتـصاالت وتـقنية املـعلومـات قـاطـرة لـلتنمية فـي الـسودان، 
وأن يتم األخذ بتوصياتنا التي تضع أمامكم مئات السنني من الخبرات السودانية العاملة في القطاع داخل وخارج السودان.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير، ..

املجموعة السودانية االستشارية لالتصاالت واملعلوماتية

مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم

مبادرة استعادة نقابة املهندسني السودانيني

مبادرة تكوين نقابة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

صدر	في	الخرطوم بتاريخ يوم السبت املوافق ١٤ سبتمبر ٢٠١٩م 


