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الشراكات الذكية والتنسيق مع مجتمع وشركاء المعلوماتية


قدمت القضارف الرقمية ورقة للجنة الفنية
للمعلومات برئاسة مجلس الوزراء وتم
االتفاق علي التنسيق بين القضارف الرقمية
والمركز القومي للمعلومات والهئية القومية
لالتصاالت وامانة الحكومة القصارف وجامعة
القضارف

 تميزت القضارف الرقمية في التنسيق مع
المنظمات العاملة في مجال التقنية وقادت
تكون شبكة التليسنتر في ملتقي المعلومات
سنار وتم تكوين لجنة للمنظمات تحت رعاية
السيد وزير االتصاالت والمركز القومي
للمعلومات منسقا ورئاسة القضارف الرقمية
 قادت المنظمة وفدا من  6منظمات للمشاركة
في مؤتمر الهند االلكترونية 2008

الشراكات الذكية والتنسيق مع مجتمع وشركاء المعلوماتية
 قادت القضارف الرقمية وفدا من  20عضوا
من عدد من المنظمات العاملة في مجال
التقنية في السودان بما فيهم NIC & NTC
الي القاهرة للمشاركة في ملتقي اقليمي
للتليسنتر العربي مدفوع القيمة كاملة
 ساهمت القضارف الرقمية في تاسيس عدد
من المدن والقري الرقمية وشاركت منظمة
دارفور الرقمية وعدد من الشركاء بما فيهم
 NICورشتها ومعرضها السنوي بالقمة
العالمية لمجتمع المعلوماتية بسويسرا
 اسست مع المركز القومي للمعلومات وعدد
من الشركاء شبكة توصيل االشخاص ذوي
االعاقة عبر التقنية وشاركت في منتديات
االعاقة بالمركز القومي للمعلومات

الشراكات الذكية والتنسيق مع مجتمع وشركاء المعلوماتية


اقامت القضارف الرقمية بالتعاون مع حكومة
القضارف ملتقي المعلومات الثاني بالقضارف
وعقدت عدة ورش بالقضارف عن الحكومة
االلكترونية مع المركز القومي للمعلومات
ووقعت عدة شراكات مع حكومة القضارف
وجامعة القضارف في هذا االمر

 شاركت في عدد من ملتقيات ومؤتمرات
المعلوماتية بالسودان وفي تنسيق تام مع
امانة الحكومة بالقضارف وقدمت عدة اوراق
ومداخالت
 شاركت في ندوتين بمجلس الورزاء عن دور
التقنية وشاركت في إجتماع اللجنة العليا
للحكومات االلكترونية بمجلس الوزراء عضوا

شراكات التعليم االلكتروني
لالطفال خارج المدارس

الشراكات الذكية والتنسيق مع مجتمع وشركاء المعلوماتية


شاركت في لجنة االستراتيحية للمعلوماتية
بالتنسيق مع المركز القومي وشاركت متحدثا في
مؤتمر االستراتيحية السودانية بقاعة الصداقة

 شاركت مع هيئة االبداع العلمي  2007في
تاسيس مشروع التعليم التكنولوحي السوداني
TEPSوانضم رئيس المشروع الي مؤسسة
التليسنتر العربي واصبح من اعضاء لجانها
 دعمت واسست في الخرطوم مع معهد االمل
للصم والجمعية السودانية والمنظمة السودانية
لتقانة المعلومات مراكز للتدريب
 تدريب عدد من الموظفين بحكومة القضارف
تصميم الصفحات علي االنترنت في 2011
تطوعا

الشراكات الذكية والتنسيق مع مجتمع وشركاء المعلوماتية
 قامت بالتنسيق الكامل واالعداد لمشاركة
حكومة القضارف في مؤتمر الحكومات
االلكترونية بالصين بتقديم ورقة واقامة
معرض وورشة واعداد لقاء لوفد القضارف
مع  3من عمد البلديات وتحدثت بالجمعية
العمومية
 قدمت ورقة بمؤتمر الحاسوب الرابع بجامعة
القضارف واقامت عشاء الكثر من 400
مشاركا علي نفقة رئيس المنظمة وبمنزله

 أقامت شراكة في العالج والتدريب عبر
االنترنت بين جامعة القضارف وجامعة
سيراراماشندرا بالهند وعدد  4من الجامعات
(مقترحة) واكاديمية الصحة بالقضارف
مشروع العالج والتدريب عبر االنترنت
ومستشفي القضارف وام شجرة

الشراكات الذكية والتنسيق مع مجتمع وشركاء المعلوماتية


قامت القضارف الرقمية باالتصال باالتحاد
الدولي لالتصاالت لتوفير مساحة للمركز القومي
للمعلومات في معرض ملتقي القمة العالمية
لمجتمع المعلوماتية  WSIS 2016بسويسرا
بالرغم من ان التقديم قد قفل قبل من شهر كما
قدم المركز ورقة في ورشة القضارف الرقمية

 ساهمت مع مندوبة المركز القومي للمعلومات
في وضع خريطة الطريق لالعداد للمعرض
 ايضا تم التنسيق مع اكاديمية سوداكاد باقامت
معرض االكاديمية داخل معرض القضارف
الرقمية وشاركت في الورشة
 قدمت دارفور الرقمية للتليسنتر ممثال في شركة
مايكروسفت والمركز العالمي الكندي في التنمية
 6من المنظمات السودانية بالهند
في شيلي

جهود  25من المتطوعين في تنفيذ مشروعات المنظمة


مشروعات المنظمة شراكة مجتمعية ساهم فيها
اكثر من  25من المتطوعين خاصة خريجي
كليات الحاسوب واالتصاالت في تنفيذها خاصة
التدريب وتصميم قواعد البيانات

 ساهم المتطوعين في االعداد لملتقي التليسنتر
الخامس لدول شرق افريقيا بالخرطوم
 ساهم المتطوعين في االعداد لورشة المناطق
المحرومة والمهمشة للجنة االقتصادية
واالجتماعية لغرب اسيا الذي اقامته المنظمة في
شراكة مع اكاديمية السودان للعلوم
 ساهمت اثنين من اعضاء اللجنة التنفيذية في
تاسيس اول ملتقي تقنية للمرأة العربية ببيروت

المشاركات الدولية باكثر من  50من أعضائها وشركائها


شاركت المنظمة في اكثر من  70مؤتمرا
وورشة وملتقي دوليا وقدمت اكثر من  30ورقة
ومنها  5باالمم المتحدة نيويورك

 شاركت في اكثر من  10معارض دولية منها 6
مع االتحاد الدولي لالتصاالت في ملتقي القمة
العالمية لمجتمع المعلوماتية واخر بجامعة
حمدان بن محمد بن راشد بدبي ومعرض االعاقة
الدولي بابوظبي ومعارض للتليسنتر بماليزيا
واسبانيا
 شاركت باكثر من  20مشاركا من أعضائها
وشركائها في معرض ابوظبي لالعاقة

 شاركت باكثر من  20مشاركا من أعضائها
وشركائها في ملتقي التليسنتر االقليمي بالقاهرة

المشاركات الدولية باكثر من  50من أعضائها وشركائها


شارك  6من أعضائها وشركائها في مؤتمر
الهند االلكترونية 2008

 شارك معها مدير مركز اتحاد المزارعيين في 5
ورش تدريبية وملتقي بالجنة االقتصادية
واالجتماعية لغرب اسيا باالمم المتحدة (االسكوا)
 دعمت مشاركة  29من قادة التليسنتر الدوليين
في الملتقي الخامس للتليسنتر بالسودان 2008
 دعمت مشاركة سوداكاد في ملتقي اكاديميات
التليسنتر الدولي باسبانيا

 دعمت مشاركة احد أعضائها لتقديم ورقة في
ملتقي اسيا االلكترونية  2008بماليزيا

التدريب
 بدأت مراكز التدريب باالحياء الفقيرة والطرفية وفق رغبة اهل الحي
 تم تدريب اكثر من  3000الف وبقيمة التدريب للحكومة  50ج و المواطن
15ج والطلبة 5ج والمبلغ يقسم علي  3اما االشخاص ذوي االعاقة مجانا

 التدريب في االجازات للطالب مجانا مع جامعة افريقيا العالمية
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مشروعات مراكز تدريب متميزة
 مشروع مركز تدريب اعضاء المجلس التشريعي افتتحة الوزير كمال عبداللطيف

 مشروع مركز تدريب وتاهيل السجناء مع منظمة النزيل بسجن القضارف
 مشروع تدريب االيتام مع منظمة المسار
 مراكز تدريب المرأة الريفية مع منظمة زينب الخيرية ومع إتحاد المرأة ومنظمة
االيثار الخيرية
 مركز تدريب الخريجيين مع مشروع الخريج المنتج الذي أهل اكثر من  900خريج
 مركز القوات المسلحة الفاو ومركز قوات الشرطة القضارف ومركز محلية الحواتة
 مشروع اكرام الموتي مع منظمة حسن الخاتمة وتوفير كاميرا وجهاز كمبيوتر
واسكانر وطابعة وتدريب مدير المركز
12

التحديات
 بالرغم من القول أن زمار الحي اليطرب
 وان ال كرامة لنبي في أهله

إال أننا
 حفظنا لكل شركائنا في المعرفة حقوقهم في كل ورشنا ومعارضنا
وعملنا تطوعا لعشرة سنوات
 ورفعنا اسم السودان عبر القضارف الرقمية في محافل التقنية
الدولية
 وكل املنا ان تحفظ حقوقنا االدبية

13

