
التقـرير السنوى عن مـوقف تطبيق 
سوداتل ملبادىئ املـيثاق العاملي

Communication on Progress  
United Nations Global Compacta

2018



رمــال بــارا- غــرب السودان



كلــــمة الـــرئيس التنـــفيذي  ..............................................

مخترص عن مجموعة سوداتل  ..............................................

حـــول هـــذا التقرير .............................................................
نبذة عن مــجموعة ســوداتل ............................................... 
أمــاكن عمل الرشكة ............................................................
تطبيق مبادئ امليثاق العاملي ..............................................
حـــــقوق االنســــان ............................................................
مـــبادئ وحقـــوق العــــمل ..............................................

حـــــامية الـــــــبيئة .............................................................

مكــــافحة الـــرشوة والفساد ..............................................

خــــدمةاملـــــجتمع  ............................................................

فعاليات عيد اإلستقاللمحتوى التقرير

4
5
6
7
11
14
14
17
19
23
25



ــة  ــة العربي ــي المنطق ــاالت ف ــات اإلتص ــم مؤسس ــن أه ــدة م ــوداتل واح ــر س تعتب
وإفريقيــا وتشــغل اإلتصــاالت فــي ثالثــة دول إفريقيــة ، وتشــارك فــي كوابــل 
ــم ذلــك مــن مســؤوليتها األخالقيــة  والتزامهــا  بحريــة قاريــة عالميــة، وقــد عظّ
تجــاه تلــك المجتمعــات ،  ولمزيــد مــن العمــل المســؤول تأكــد  ســوداتل التزامهــا  
مجــدداً بمبــادئ  مبــادرة اإلتفــاق العالمــي التــي إنضمــت إليهــا  فــي العــام 
2013م، بمــا يعزيــز الســلوك األخالقــي وســط أصحــاب المصلحــة، وقــد دعمــت ذلك 
فــي رحلتهــا نحــو المواطنــة الصالحــة بإجــازة ميثــاق المســؤولية المجتمعيــة هذا 
العــام الــذي يرســم  أدواراً واضحــة لهــا تجــاه أصحــاب مصلحتهــا ، وهــي تتكامــل 
ــل  ــة  والعم ــاح المجتمعي ــم األرب ــا يعظّ ــا مم ــة لديه ــة الحوكم ــع منظوم ــاً م أيض
المســتمر نحــو بنــاء مجتمعــات تحمــل التطــور المســتدام ، وأداًء متوازنــاً يصطحــب  

ــة واإلجتماعيــة. ــات اإلقتصاديــة والبيئ المطلوب
   ونؤكــد إلتزامنــا باســتمرار الجهــود لتســخير  تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت 
التــي وطنتهــا ســوداتل  لتحقيــق  أهــداف التنميــة المســتدامة ، بشــكل  يســهل 
ــد  ــر ،  ويحم ــة والفق ــة البطال ــباب  ومحارب ــل للش ــرص العم ــر  ف ــة ، لتوفي المعرف
الدولــي  اإلتحــاد  بالتعــاون مــع  إقليمــي  أنهــا عقــدت أول مؤتمــر  لســوداتل 
لإلتصــاالت عــن دور تكنلوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت فــي تحقيــق أهــداف التنميــة 

ــادرة . ــا المب ــي به ــي توص ــتدامة الت المس
   هــذا إضافــة إلــي إســتمرار جهدنــا في مشــروعات خدمــة المجتمع ، حيــث إبتدرت 
ــوداتل  ــه س ــت في ــذي أنفق ــام  1998 ال ــي الع ــة ف ــاهمة اإلجتماعي ــج المس برنام
أكثــر مــن  48 مليــون دوالر لمشــروعات فــي مجــال الصحــة  و الميــاه التــي  نفــذت 
فيهــا  أكثــر مــن  509 مشــروع ، وفــي  مجــال التعليــم نفــذت برامــج محــو األميــة 
التقنيــة ، باإلضافــة إلعــداد الخريجيــن لســوق العمــل وبرامــج التعليــم عــن بعــد ، 
وإجــالس الطــالب وغيرهــا مــن المشــروعات الحيويــة التــي تدعــم قضايــا مجتمعنــا 

الملحــة. 
ــرت   ــد وفّ ــوداتل  فق ــا س ــت تقدمه ــي  ظل ــاالت الت ــات اإلتص ــإن  خدم ــاً ف ــا بيئي أم
حركــة  بتقليــل  التلــوث  تقليــل  فــي  وســاهمت   ، والمــوارد  والجهــد  الوقــت 
المركبــات ، وركـّـزت ســوداتل علــى اســتخدام  األنظمــة االلكترونيــة والبرامــج التــى 
تقلــل اســتخدام الــورق ، واســتخدمت الطاقــة المتجــددة فــي تشــغيل االجهــزة 
والمحطــات وعملــت ســوداتل علــي بنــاء الشــراكات مــع القطاعيــن العــام والخــاص 

ــات. ــل للمجتمع ــاة أفض ــاء حي لبن

“

“

كلمة الرئيس التنفيذي 



مخترص عن مجموعة سوداتل :

مجموعة سوداتل لالتصاالت اسم الشركة
الخرطوم –برج سوداتل

صندوق بريد 55111
هاتف لإلتصال   249183775686+

+249120120600
info.sudatel.sd البريد االلكتروني

عنوان الشركة

السودان الدولة

2327 موظف %26 نساء عدد العاملين

مجدي مكي المرضي شخص لالتصال

مدير إدارة اإلتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية صفة الشخص

يناير 2018 وحتى ديسمبر 2018م المدة التى يغطيها التقرير



حول هذا التقرير

هدف التقرير
 هــذا التقريــر هــو رابــع  تقريــر تقدمــه مجموعــة ســوداتل بعــد 
انضمامهــا لمبــادرة الميثــاق العالمــي , وهــو يغطــي نشــاطها 
الخــاص بتطبيــق مبــادئ الميثــاق العالمــي وجعلــه جــزًء أصيــال مــن 
عملياتهــا اإلداريــة واســتراتجيتها تجــاه أصحــاب المصلحــة وهــو 
ــوار  ــار الح ــي اإلعتب ــر ف ــع التقري ــد وض ــام 2018م ، وق ــي الع يغط
الواســع الــذي جــرى مــع أصحــاب المصلحــة و الــذي تــم فيــه 
اإلهتــداء بارائهــم ، إذا أهــم يمثلــون الركيــزة االساســية فــي حركــة 
الشــركة تجــاه تطبيــق أهدافهــا  والوصــول إلــى  غاياتهــا التــي 

ــراف . ــع األط ــة جمي ــا مصلح ــد فيه تتجس

فترة التقرير ومجاله :
 هــذا التقريــر إســتند علــى بيانــات الشــركة فــي  الفتــرة مــن 
ــرز  ــدم المح ــس التق ــو يقي ــمبر 2018م , وه ــى ديس ــر 2018 ال يناي
فــي مجــال تطبيــق مبــادرة الميثــاق العالمــي متمثــالً فــي مبادئــه 
العشــرة عــن حقــوق اإلنســان والعمــل والبيئــة ومكافحــة الرشــوة 
والفســاد , وكذلــك المنجــز مــن برامــج ومشــروعات المســؤولية 
ــركة  ــل الش ــاق عم ــال نط ــي مج ــة المجتمــع ف المجتمعيــة وخدم

ــتدامة 2030. ــة المس ــداف التنمي ــاذ أه ــى إنف ــا ف وجهده

مبادئ التقرير :
 وضــع هــذا التقريــر وفقــاً لمبــادئ مبــادرة الميثــاق العالمــي 
الواســع  والعمــل  المحــرز  التقــدم  مالحظــة  مــن  يمكــن  بشــكل 
ــركة  ــع الش ــوع لموق ــن الرج ــر , ويمك ــرة التقري ــي فت ــم ف ــذي ت ال
ــع  ــل م ــي تتكام ــات الت ــن المعلوم ــد م ــة المزي ــي لمعرف اإللكترون
مــا تناولــه التقريــر www.sudatel.sd. . وكذلــك يمكــن التواصــل مــع 
ــرت  ــى ذك ــال الت ــام اإلتص ــر ارق ــة عب ــؤولية المجتمعي ــق المس فري

ــر . ــدر التقري ــي ص ف



الرؤية :
الرؤية :

ان تكــون األفضــل فــى مجــال تقديــم خدمــات تكنلوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت 
فــى المنطقــة .

رسالتنا:
أن نقــدم خدمــات مبتكــرة فــي تكنلوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت إلثــراء حيــاة 
النــاس , وتحقيــق عائــدات مجزيــة للمســاهمين وتفجيــر الطاقــات واإلبــداع والتمييز  

فــى كامــل المؤسســة .

 اإلستجابة العاجلة .. ملتزمون بأداء مهامنا فى أسرع وقت

  الشفافية ...  نؤمن بأن الوضوح هو أساس الثقة التى نسعى اليها 

 التنوع ...  نقبل باإلختالف ونرحب بالتباين 

 التطور ... مستعدون للتغيير وإلبتكار حلول مميزة

التواصل .... نتواصل بروح يحفها اإلهتمام ويملؤها التقدير

عن سوداتل





مبادرة سمح سوداين تكرم بنك الدم



مجموعــة ســوداتل لإلتصــاالت هــي إحدى كُبــرى شــركات اإلتصاالت 
ــودان  ــي الس ــالء ف ــات الُعم ــة احتياج ــاءت لتلبي ــة، ج ــي المنطق ف
ــوداتل  ــت س ــارس 1993، خط ــي 7 م ــها ف ــُذ تأسيس ــا. فمن وأفريقي
بخطــوات ثابتــة لإلنتقــال ِمــَن األســواق المحليــة نحــو األســواق 
ــم  ــن العال ــاالت بي ــح اإلتص ــراً لتالقُ ــوداتل جس ــكِّل س ــة وتُش العالمي
العربــي وأفريقيــا وبقيــة أرجــاء العالــم، حيــُث تَِصــُل الســودان 
البحــري،  الكيبــل  طريــق  عــن  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 
ــة.  ــاف البصري ــبكة األلي ــق ش ــن طري ــا ع ــر وإثيوبي ــودان بمص والس
ويشــارك الســودان فــي كيبــل وســط وغــرب أفريقيــا الــذي يمتــد 
ِمــَن الســودان عبــر القــارة األفريقيــة وصــوالً إلــى جنــوب أفريقيــا. 
وتُقــِدم ســوداتل خدمــات إتصــاالت متنوعــة، وظلــت علــى الــدوام 
ذات قـُـدرة على الُمنافســة مع الشــركات األخرى. وتُعنى ســوداتل 
الحركــة  ونقــل  والثابــت،  المحمــول،  الهاتــف  خدمــات  بتوفيــر 
وخدمــات البيــع بالجملــة. تُقــِدم ســوداتل خدماتهــا في مجــال نقل 
ــَل إليهــا  ــات والصــورة بأحــدث التقنيــات التــي تََوصَّ الصــوت والبيان
ــل  ــبكات الجي ــر ش ــات عب ــاالت والمعلوم ــال اإلتص ــي مج ــم ف العال
ــَعت  الثالــث )G3( والجيــل الرابــع )4G(الجيــل التالــي )NGN(. وتََوسَّ

مبنى رئاسة سوداتل



خدمــات ســوداتل لتُعــمَّ المــدن والمناطــق الريفيــة، لتُشــكَِّل بذلــك 
حضــوراً كبيــراً وتغطيــًة واســعًة. وتنســجُم البنيــة التحتيــة لســوداتل 
ســواًء  الحديثــة  اإلتصــاالت  عناصــر  كافــة  مــع  جيــداً  وتتكامــُل 
فيمــا يتعلــق بشــبكات األليــاف البصريــة أو الشــبكات النحاســية 
والالســلكية لكــي تنطلــق كافــة هــذه الشــبكات ِمــْن قاعــدٍة تقنيــة 
ــى  ــاالت. وتتول ــال اإلتص ــي مج ــدث ف ــل واألح ــي األفض ــترَكة ه ُمش
ســوداتل حاليــاً تشــغيل أعمــال اإلتصــاالت فــي أربــع دول أفريقيــة 
ــاالت  ــي مج ــا( ف ــا، وغيني ــنغال، غان ــا، الس ــودان؛ )موريتاني ــر الس غي
الهاتــف المحمــول، والهاتــف الثابــت، واإلنترنــت، وخدمــات الســعات 
العريضــة. كمــا تُســاِهم ســوداتل بنســبة %13 فــي الكيبــل البحــري 
لشــرق أفريقيــا )EASSy( والممتــد ِمــْن بورتســودان إلــى كيــب تــاون 
ــبة  ــك نس ــا، وتمتل ــرقي ألفريقي ــاحل الش ــي الس ــة ف ــاً 13 دول رابط
ــري  ــل البح ــري األول SAS1 والكيب ــل البح ــروعّي الكيب ــْن مش %50 ِم
ــن  ــال بي ــة اإلتص ــط حرك ــران لرب ــروعان كبي ــا مش ــي SAS2، وهم الثان
مدينــة بورتســودان ومدينــة جــدة، إضافــًة إلــى ُمســاهمة ســوداتل 
فــي الكيبــل القــاري )ACE( بنســبة %9 والــذي يربــط دول الســاحل 
ــط  ــا، وترتب ــى فرنس ــاون إل ــب ت ــْن كي ــد ِم ــا والممت ــي ألفريقي الغرب
ســوداتل عبــر األليــاف الضوئيــة مــع مصــر وأثيوبيــا. وتُْعتَبَر ســوداتل 
هــي الشــركة الســودانية األولــى التــي تُــدَرج فــي أســواق المــال 
اإلقليميــة. ففــي الرابــع ِمــْن يوليــو مــن العــام  1997م، تــَم إدراج 
ســوداتل فــي ســوق الخرطــوم لــأوراق الماليــة وفــي ســوق 
أبــو ظبــي لــأوراق الماليــة فــي 31 مــارس 2003م. كمــا تُْعتَبَــر 
ســوداتل الشــركة الســودانية األولــى فــي صناديــق اإلســتثمار 
بالنســبة لشــهامة وبنــك اإلســتثمار المالــي. ولســوداتل تعامــالت 
واليمــن،  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  ِمــَن  مســتثمرين  مــع 
وقطــر، والبحريــن، وإيــران، وســلطنة ُعمــان، واألردن، ومــع أكثــر 
ــودانية  ــركة س ــْن 80 ش ــر ِم ــاً، و أكث ــاً وإقليمي ــاً محلي ــن 14 مصرف م
وإقليميــة. ومنــُذ انطالقتهــا أنفقــت ســوداتل اكثــر مــن 48 مليــون 
ــات  ــة  إلحتياج ــة  تلبي ــؤولية المجتمعي ــات المس ــى فعالي دوالراً عل

ــاه.  ــة والمي ــم والصح ــاريع التعلي مش



مناطق عمل الشركة :
هنــاك تطــور بمعــدل غيــر مســبوق ويقابــل هــذا التوســع نمــو 
لمشــتركي الهاتــف المحمــول فــي إفريقيــا ، لذلك تشــغل ســوداتل  

العديــد مــن الشــركات فــي جميــع انحــاء القــارة.



السودان:
ــر  ــث تُْعتَبَ ــوداني حي ــغل س ــد المش ــة و يوج ــة المجموع ــث رئاس حي
ســوداني الُمشــغِّل الرئيســي للمجموعــة والذي يســاهم بحوالي 
ــوداني  ــات س ــدم خدم ــة.  وتُق ــرادات المجموع ــل إي ــْن ُمجَم %58 ِم
اإلتصــاالت الثابتــة بشــبكتها وبنيتهــا التحتيــة الســلكية والالســلكية 
الخدمــات  هــذه  يقــدم  الــذي  الوحيــد  الُمشــغِّل  يجعلهــا  ممــا 
بالســودان والمجموعــة علــى حــٍد ســواء. وكان للنمــو المطــرد 
ــه  ــي توج ــراً ف ــراً كبي ــوداني أث ــودان س ــة بالس ــغِّل المجموع لُمش

ــا. ــرب أفريقي ــاالت بغ ــال اإلتص ــي مج ــع ف ــو التوس ــة نح المجموع

موريتانيا :
 Expresso شــنقيتل هــي أول عمليــة إلنشــاء شــبكة جديــدة تنفذهــا
ــي  ــاالت ف ــغِّل لإلتص ــل كُمش ــص للعم ــى ترخي ــا عل ــك بحصوله وذل
موريتانيــا فــي العــام 2006 ،أنشــأت شــنقيتل شــبكة CDMA للعمل 
علــى توفيــر تغطيــة كاملــة لجميــع أنحــاء البــالد بحلــول أغســطس 
2007.، وتــم إطــالق شــنقيتل رســميًا فــي الوقــت نفســه باعتبارهــا 
الخدمــات  وبفضــل  موريتانيــا  فــي  لإلتصــاالت  الثالــث  الُمشــغِّل 

المميــزة التــي توفرهــا تقدمــت لتصبــح الُمشــغِّل الثانــي فيهــا  .

السنغال :
ــة  ــة الرامي ــركات بالمجموع ــي الش ــي ثان ــنغال ه ــو الس اكسبريس
إلــى إنشــاء شــبكة إتصــاالت جديــدة بغــرب إفريقيــا وذلــك بالحصــول 
علــى ترخيــص عمومــي للعمــل كُمشــغِّل إتصــاالت بدولــة الســنغال 
إكسبريســو  أطلقــت   ،2009 ينايــر  فــي  و   .2007 نوفمبــر  فــي 
الســنغال عملياتهــا التجارية،ممــا أدى إلــى توفيــر خدمــات بيانــات 
ــودة  ــوت بج ــات ص ــة وخدم ــلكية ثابت ــات الس ــرعة وخدم ــة الس عالي

ــنغال. ــاء الس ــع أنح ــي جمي ــبكة CDMA ف ــر ش ــة عب عالي



فعاليات الهوية السودانية - برج سوداتل



حقوق األنسان : 
علــى  يتعــــــين   :1 المبـــــدأ 
دعــم  التجاريــة  المؤسســات 
اإلنســان  حقــوق  حمايــة 
وإحترامهــا.  دوليــاً  المعلنــة 
تلتــــزم   ســــــوداتل  ظلــــــت  
بالحقــوق األساســية لإلنســان 
نشــــاطها  فــــي  وتراعــــيها 
األصعـــــدة،  مخـــــتلف  علــى 
وحــق اإلتصــال حــق مشــروع 
لــذا  تعمــل   ، النــاس  لجميــع 
ســوداتل علــى تيســير وصــول 

ــالل   ــن خ ــي، م ــر الرقم ــى العص ــا  إل ــل فيه ــي تعم ــات الت المجتمع
المعلومــات واإلتصــاالت فــي تســريع  تســخير قــدرة تكنولوجيــا 
وتيــرة التقــدم المحــرز فــي أهــداف التنمية المســتدامة التــي تعبر 
فــي جوهرهــا عــن الحقــوق اإلقتصاديــة والسياســية واإلجتماعيــة 
والثقافيــة لإلنســان  ، مــن  خــالل بناء البنيــة التحتية  المتطــورة التي 
تمكــن النقــل  الســهل والميســور للبيانــات والمعلومــات التــي تمثل 
الركيــزة االساســية للنمــو والنهضــة لمختلــف القطاعــات الحيــة في 
المجتمــع بغيــة الوصــول الــي إقتصــاد المعرفــة ، بجانــب تأميــن 
ــا  ــع بخدماته ــمول  الجمي ــان ش ــكار وضم ــجيع اإلبت ــتثمار وتش اإلس
التــي تقدمهــا فــي ثالثــة دول افريقيــة بجانــب المشــروعات التــى 
ــاهم  ــي تس ــة الت ــل البحري ــروعات الكواب ــي مش ــا وه ــارك فيه تش

ــة . ــي المنطق ــاالت ف ــات االتص ــة خدم ــي ترقي ف

 موقف تطبيق مبادىئ الميثاق العالمى 

توقيع الرئيس التنفيذي على الميثاق



المبــدأ 2: يتعيــن عليهــا التأكــد مــن أنهــا ليســت ضالعــة فــي 
اإلنســان. حقــوق  إنتهــاكات 

ظلــت ســوداتل تنتقــي الجهــات التــي تتعامــل معهــا  وفــق مــا 
ــك  ــزام بذل ــى اإللت ــل عل ــية ، وتعم ــان األساس ــوق االنس ــه حق تملي
فــي أماكــن عملهــا فــي الــدول المختلفــة التــي تعمــل فيهــا  وقــد 
ــه  ــذا التوج ــزز ه ــا يع ــة م ــؤولية المجتمعي ــاق المس ــي ميث ورد ف

ــن . ــركاء والموردي ــع الش م

  الشركاء:
ــا  ــة وبم ــة ونزاه ــركائها بأمان ــار ش ــوداتل باختي ــة س ــزم مجموع تلت
يخــدم األهــداف االســتراتيجية، وتلتــزم باحتــرام أخالقيــات التعامــل، 
واإلتصــاف بالشــفافية والوضــوح فــي التعامــل، كمــا تلتزم بتشــجيع 

وتحفيــز الشــركاء علــى تحمــل المســؤولية المجتمعيــة.
ويتم ذلك من خالل:

1. اتباع نهج إداري واضح يتضمن معايير محددة الختيار الشركاء.
2. التأكيد على الشركاء كافة باإللتزام بأخالقيات العمل.

3. وضــع آليــة محــددة لتقييــم أداء الشــركاء تمهيــًدا إلتخــاذ القرارات 
المتعلقــة بهم.

ــان  ــي لبي ــف الذهن ــات العص ــات وجلس ــن اإلجتماع ــدد م ــذ ع 4. تنفي
احتياجــات الشــركاء وكيفيــة التعامــل معهــا، باإلضافــة إلــى الحصول 



علــى التغذيــة الراجعــة منهــم بخصــوص المبــادرات المقترحــة 
ــة. ــؤولية المجتمعي للمس

5. االلتــزام بالوضــوح والشــفافية فــي التعامــل معهــم وفًقــا لنهج 
محــدد للحوكمــة فــي المجموعة. 

الموردون:
تلتــزم مجموعــة ســوداتل بشــراء كل المعــّدات واللــوازم والخدمــات 
ســوداتل  مجموعــة  مــوردي  ومعاملــة  جودتهــا  أســاس  علــى 
والمتعاقديــن معهــا مــن الباطــن بعــدل ونزاهــة ودون أي تمييــز، 
وتوقيــع المورديــن أو المورديــن المحتملين على سياســة ســوداتل 
المتعلقــة بعــدم »تضــارب المصالــح«، كمــا تلتــزم ســوداتل بالتأثيــر 
علــى المورديــن بشــكل إيجابــي تفعيــالً لمفهــوم المســؤولية 
المجتمعيــة، والتأكيــد علــى ذات االلتــزام مــن سلســلة التوريــد 

كاملــة.

ويتم ذلك من خالل ما يلي:
1. وضوح قواعد وإجراءات تنظيم اإلتصال.

2. سداد المستحقات في الوقت المناسب والنزاهة في التعاقد.
3.  إيجاد ومراجعة أنظمة المشتريات وسياسات التعاقد. 

4. إجراء قياس رضا الموردين، وذلك للتعرف على احتياجاتهم.
تشجيع سلسلة الموردين على تطبيق المسؤولية المجتمعية



المبــدأ 3: يتعيــن علــى المؤسســات التجاريــة إحتــرام حريــة تكويــن 
الجمعيــات واإلعتــراف الفعــال بحقهــا فــي المفاوضــة الجماعيــة.

المــس ميثــاق المســؤولية المجتمعيــة هــذا البند بشــكل عــام وهو 
يمثــل طفــرة كبيــرة فــي بنــاء عالقــات محترمــة مــع معظــم أصحــاب 
ــة  ــزم مجموع ــه  تلت ــاء في ــث ج ــا حي ــم عامليه ــا فيه ــة بم المصلح
ســوداتل بتطويــر قــوى عاملــة قــادرة علــى تعزيــز القــدرة لخدمــة 

مشــتركيها بكفــاءة وفاعليــة، 

ويتم ذلك من خالل مايلي  :                                                                  
ــة،  ــر األخالقي ــى المعايي ــى أعل ــتناًدا إل ــي اس ــن كادر وظيف 1. تعيي

ــرام. ــة واالحت ــة واألمان ــدارة والنزاه ــل الج مث
2. اتخــاذ إجــراءات، وتصميــم نشــاطات هادفــة إلــى تطويــر ثقافــة 

ــاح واإلحتــرام  والعدالــة  مؤسســية داعمــة لإلنفت
الصحــة  مــن  رفيــع  مســتوى  لضمــان  ملزمــة  قواعــد  وضــع   .3

للعامليــن. واألمــان  والرفــاه  والســالمة 
ــز  ــن التمي ــح للعاملي ــة تتي ــز بيئ ــة بتعزي ــات الكفيل ــع السياس 4. وض
فــي أدائهــم، والتمكيــن مــن التعلــم والتطــور لغايــات تقديــم 

خدمــات ذات جــودة عاليــة للمجتمــع.
ــا  ــن مم ــع العاملي ــدى جمي ــي ل ــاط الوظيف ــوالء واإلرتب ــادة ال 5. زي

ــل. ــي العم ــة ف ــادة اإلنتاجي ــى زي ــر عل يؤث
6. تعيين بعض ذوي اإلحتياجات الخاصة في المجموعة.

حقوق العمل 

متطوعي سوداتل



  بجانــب إســتمرارها فــي  تعزيــز حريــة العمــل النقابــي  والتعــاون 
بيــن النقابــة واإلدارة لتعظيــم حقــوق  وأصحــاب المصلحــة مــن 
أجــل المنفعــة المتوزانــة التــي تشــمل الجميــع ، فقــد تكلــل الحــوار 
المســؤول إلــي تحســين أوضــاع العامليــن بشــكل غيــر مســبوق في 
ــن  ــاً م ــق نوع ــا خل ــودان  مم ــرب الس ــذي ض ــر ال ــم الكبي ــل التضخ ظ
ــم  ــا يت ــري إنم ــل الجب ــخرة  والعم ــوداتل الس ــرف س ــم تع ــا ، ل الرض
العمــل وفــق شــروط واضحــة ومحــددة ، كمــا هــي ملتزمــة باإللغــاء 
ــوداتل  ــت س ــا أن قام ــت مطلق ــم يثب ــال ول ــة األطف ــي لعمال الفعل
بإســتغالل األطفــال فــي مناشــطها ، بــل  هــي تحتفــي بالطفولــة 
وتفــرد لهــا مناشــط واســعة فــي برامــج ومشــروعات التنميــة 
ــا   ــن  ، وفيم ــال المعاقي ــم األطف ــم بتعلي ــك تهت ــتدامة وكذل المس
يتعلــق  القضــاء علــى التمييــز فــي مجــال التوظيــف والمهــن فقــد 

ــك . ــع ذل ــة تمن ــات واضح ــة توجه ــا المختلف ــت مواثيقه تضمن
كمــا اهتــم ميثــاق المســؤولية المجتمعيــة باعتبــاره عنصــراً  مهمــا 

مــن عناصــر راحــة العامليــن حيــث جــاء اآلتــي :
تلتــزم ســوداتل بــأن توفــر لموظفيهــا مــكان عمــل يخلو مــن األخطار 
المعروفــة والمحدقــة بالســالمة والصحــة، وتقديــم بيئــة عمــل 
تخلــو مــن التمييــز أو المضايقــة أو أي ســلوك شــخصي يتنافــى مع 
منــاخ العمــل المثمــر، كمــا تلتــزم مجموعــة ســوداتل بتأميــن أماكــن 
مناســبة للمتعامليــن، مــع تأميــن جميــع وســائل الراحــة والخدمــة 

المتميــزة.

ويتم ذلك من خالل ما يلي:
1. وضــع أنظمــة وتعليمــات لضمــان عــدم وقــوع أيــة ممارســات 
ســلبية مثــل التمييــز مــا بيــن الموظفيــن، أو تعرضهــم للمضايقــات 

ــكالها. ــكل أش ب
2. اإللتزام بمراعاة الصحة والسالمة العامة في المجموعة.   

3. اإلعتماد على ضوء النهار حين يكون ذلك ممكًنا.
4. التقليل من إستخدام الورق.

5. المحافظة على توفير أماكن إنتظار مالئمة.
6. توفير المستلزمات المكتبية ووسائل اإلتصال للمراجعين.



ميثــاق  أشــار  فقــد   ، بالبيئــة  الخاصــة  بالبنــود  يتعلــق  فيمــا 
ــادئ  ــزام بمب ــى اإللت ــوداتل عل ــل س ــة بعم ــؤولية المجتمعي المس

: لآلتــي  وفقــا  البيئــي  النشــاط  وتغزيــز  الميثــاق 
تلتــزم مجموعــة ســودتل بالتقليــل مــن التأثيــرات غيــر اإليجابيــة 
لنشــاطاتها علــى البيئــة، وتقليــل التأثيــر علــى التغيّــرات المناخيــة، 
والقيــام فــي ذات الوقــت بتعزيــز آثارهــا اإليجابيــة، ويتــم ذلــك مــن 

خــالل مــا يلــي:                       

ــف واإلســتدامة،  1. تخطيــط وتقديــم وتشــغيل عقــارات قابلــة للتكيّ
وفــي ذات الوقــت تلبــي إحتياجــات النــاس والمجتمعــات والبيئــة.

ــرة  ــة المباش ــات الكربوني ــة إلدارة اإلنبعاث ــراءات الالزم ــاذ اإلج 2. إتخ
ــا علــى التغيــر المناخــي. وغيــر المباشــرة  لتقليــل تأثيــر أعمالن

حـــماية الــــبيئة

متطوعي شباب النجدة خالل قافلة كسال لإلصحاح البيئي  



تبنــي  الفاقــد عبــر  بــإدارة  اليوميــة  العمليــات  القيــام خــالل   .3
ــتخدام، و  ــادة اإلس ــل، وإع ــق )التقلي ــن طري ــي، ع ــل الهرم التسلس
ــي(. ــكل نهائ ــد بش ــن الفاق ــص م ــى التخل ــوء إل ــل اللج ــر قب التدوي

4. دعــم وتعزيــز التنــوع الحيــوي ونوعيــة المنــاخ المحلــي مــن خالل 
التعــاون مــع الجهــات المعنيــة علــى مكافحــة الجرائــم البيئيــة 
والســلوك غيــر األخالقــي، باإلضافــة إلــى اإلســهام فــي تنفيــذ 
التشــريعات المتعلِّقــة بالحيــاة البريــة وتنفيــذ المبــادرات المتعلقــة 

ــة. ــاة البري ــة للحي ــم الموجه بالجرائ

5. إعتمــاد سياســات محــددة لفــرض شــراء المنتجــات والخدمــات 
وجميــع  التوريــد  وسالســل  المورديــن  وتشــجيع  المســتدامة، 

المشــتركين علــى إتبــاع هــذا النهــج.

6. المحافظــة علــى الطاقــة وتحســين كفاءتهــا فــي العمليــات 

والية النيل االزرق - مدينة الروصريص



الداخليــة، وبــذل كل الجهــود الممكنــة، إلســتخدام مــوارد الطاقــة 
ــا. ــليمة بيئيً الس

ــق  ــن طري ــاه ع ــتخدام المي ــي اس ــدر ف ــل اله ــى تقلي ــل عل 7. العم
اإللتــزام بسياســة المحافظــة علــى الميــاه واســتخدام المــواد 

واألجهــزة المســاعدة.

ــك  ــتمر، وذل ــكل مس ــا بش ــى إدامته ــل عل ــجار والعم ــة األش 8. زراع
ــراء . ــة الخض ــادة الرقع لزي

9. نشــر الوعــي لــدى العامليــن والمشــتركين للمحافظــة علــى 
المــوارد البيئيــة وتشــجيعهم علــى ذلــك. 

• تتزايــد المخلفــات اإللكترونيــة، أي المخلفــات التــي تتولــد عــن 
جهــاز  لجــان  مــع  نعمــل  و  واإلتصــاالت،  المعلومــات  تكنولوجيــا 
تنظيــم اإلتصــاالت والبريــد مــن أجــل اإلدارة المســتدامة للمخلفــات 
ــير  ــث تس ــام 1993 حي ــي الع ــركة ف ــيس الش ــذ تأس ــة، من اإللكتروني
ــل  ــر للكواب ــادة تدوي ــك إع ــكان هنال ــاه ، ف ــذا اإلتج ــي ه ــا ف خطواتن
ــن  ــص اآلم ــك التخل ــتيكية ، وكذل ــواد بالس ــاس وم ــن نح ــا م ــا فيه بم
مــن  البطاريــات المســتخدمة لتخزيــن الطاقــة وإعــادة تدويــر الورق 
الــذي يجــري تنظيمــه مــع مصنــع يعيــد تدويــر الــورق وهنالــك 

ــب. ــذا الجان ــي ه ــرة ف ــات كبي تفاهم



 اسبوع رسطان الفم ومكافحة التبغ



مكافحة الفساد 
ــاد  ــة الفس ــة مكافح ــات التجاري ــى المؤسس ــن عل ــدأ10: يتعي المب

ــوة. ــزاز والرش ــك االبت ــي ذل ــا ف ــكاله، بم ــكل أش ب
ســوداتل مســتمرة فــي  تطبيــق ميثــاق المبــادئ العامــة لأخــالق 
ــزام  ــى اإللت ــز عل ــد  ويرك ــراء والتعاق ــات الش ــي عملي ــلوك ف والس
والتفانــي والســرية واألمانــة و الشــفافية والنزاهــة واإلنصــاف، 
كمــا تــم إصــدار ميثــاق المســؤولية المجتمعيــة الــذي تركــز بنــوده 
علــى مكافحــة الرشــوة والفســاد ألنــه يعــزز المكــون األخالقــي 
ــركة  ــي الش ــة ف ــام الحوكم ــك نظ ــة ، وهنال ــاب المصلح ــدى أصح ل
الرشــوة والفســاد وتتطــور فيــه  وهــي مــن ضمانــات مكافحــة 
الشــركة بشــكل مســتمر ، إن حوكمــة الشــركات لديهــا تأثيــر كبيــر 
علــى الحفــاظ علــى بيئــة صحيــة وآمنــة للشــركة، وعالقتهــا مــع 
األطــراف المعنيــة بشــكل خــاص واإلقتصــاد بشــكل عــام، هنالــك 
ــات  ــع السياس ــا  ويض ــى مصالحه ــركة ويرع ــر الش ــس إدارة يدي مجل
ــة  ــة العمومي ــر الجمعي ــنوات، عب ــالث س ــب كل ث ــا ، ينتخ ــة له العام
للشــركة  ، ســوداتل تلتــزم بالعمــل وفــق أفضــل تطبيقــات اإللتــزام 
واألداء والشــفافية فــي العمــل والمحافظــة علــى أرفع مســتويات 
التقاريــر الماليــة وحوكمــة الشــركة، حيــث تُصــادق اللجنــة التنفيذيــة 
علــى الميزانيــة والخطــط والبرامــج ، وللوفــاء بهــذا اإللتــزام، تنشــر 
الشــركة وســوق  الســنوية بموقــع  الماليــة  تقاريرهــا  ســوداتل 
الخرطــوم وابوظبــي لــالوراق الماليــة ،  هنالــك لجنــة التدقيــق 
واللجنــة التنفيذيــة لمجلــس اإلدارة  ، كمــا يوجــد  فريــق القيــادة  
المطلوبــة  النتائــج  ويحقــق  األعمــال  إســتراتيجيات  ينفــذ  الــذي 
للوصــول إلــى الطموحــات اإلســتراتيجية للمجموعــة ، ويوجــد فريــق 
ــاح  ــان النج ــه لضم ــادة والتوجي ــر القي ــق يوف ــذا الفري ــات ه العلمي
واإلزدهــار علــى المــدى الطويــل، ومســؤول عــن مراجعــة العمليات 
التجاريــة علــى أســاس منتظــم، وعبــر هــذه المنظومــة يتــم تقييــم 
المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة واالدرايــة باالضافــة للفــرص المتاحــة . 
• ضمــن منظومــة الشــركة هنالــك ادارة  كاملــة للمراجعــة تطلــع 
المعاييــر  أعلــي  تطبــق  وهــي   ، الناحيــة  هــذه  فــي  بدورهــا 
المحاســبية ، كمــا أن حوســبة العمــل وفــق هــرم إدراي محكــم 
واحــد مــن وســائل الرقابــة المهمــة فــي الشــركة ،و هنالــك لوائــح 
داخليــة للمحاســبة ، وادارة قانونيــة متخصصــة تتولــى األمــر خارجيــاً 

ــة . ــح الداخلي ــك اللوائ ــاوز ذل ــا يتج حينم



حملة رسطان الثدي -اهرامات البجراوية شامل السودان



ــة  ــر خدم ــوداتل أم ــي س تول
أهـــمية  ككــــل  المـــــجتمع 
علــى  عملــت  حيــث  كبــرى 
خــــطتها  ضمـــــن  دمــــجها 
اإلســتراتيجية وتحدثــت عنهــا 
رســالتها, وتســعى ســوداتل 
جاهــدة فــي أن يكــون لهــا 
تســخير  فــى  وافــراً  قــدرا 
المعــــــلومات  تـــــكنولوجيا 
واإلتصــاالت لخدمــة أهــداف 
حيــث  المســتدامة  التنميــة 
األساســى  نشــاطها  أن 
يعتبــر داعمــا مهمــاً  فــى 
التنميــة  أهــداف  تنفيــذ 

. مة ا لمســتد ا

الصحة :
هــذا  ســوداتل  عملــت 
العــام علــى دعــم برامــج 
التوعيــة الصحيــة خاصــة 
فــــــى مـــــجال الكشــف 
ســرطان  عــــن  المبكــــر 
الثــدي وذلــك بإســتخدام 
ــة  ــائل المتاح ــة الوس كاف
ــائل  ــال الرســ ــن إرســ مـــ

عبــر شــبكتها ومشــاركتها الكبيــرة فــى نشــر الوعــى عبــر الحمــالت 
التوعويــة مــن خــالل  شــراكاتها المجتمعيــة وذلــك عبــر جمعيــة 
 . بالثــدي كشــريك أساســي  صدقــات ومركــز الخرطــوم للعنايــة 
ــف  ــنان والكش ــم واألس ــرطان الف ــة س ــام بمكافح ــد اإلهتم ــا وج كم
عــن مخاطــر إســتخدام التبــغ إهتمامــاً كبيــراً مــن ســوداتل عبــر 
شــريكها جمعيــة بســمة لصحــة الفــم واألســنان وذلــك بتســيير 

خدمة المجتمع 

حملة التبرع بالدم



قافلــة إلــي جنــوب كردفــان وعمــل أيــام عالجيــة بمنطقــة أطــراف 
واليــة الخرطــوم كمــا تفاعلــت الشــركة مــع كارثــة الســيول واألمطــار 
بواليــة كســال حيــث ســيرت قافلــة لصحــة البيئــة مــع منظمــة شــباب 
النجــدة وقافلــة طبيــة مــع منظمــة منــازل الســالكين , كمــا عملــت 
ــعاف  ــات اإلس ــز بالغ ــروع مرك ــغيلية لمش ــة التش ــة البيئ ــى تهيئ عل
المركــزى , كمــا تــم رعايــة اليــوم الوطنــي للتبــرع بالــدم عبــر 
شــريكها بنــك الــدم وعــدد مــن المنظمــات الداعمــة للبنــك كذلــك 
تــم عمــل حملــة للتبــرع بالــدم وســط العامليــن , كما دعمت مشــروع 

أشــعة مستشــفى ســوبا الجامعــى بالخرطــوم .
ــراض  ــة بأم ــة الصحي ــال والتوعي ــج اإلحتف ــركة برنام ــت الش ــا نظم كم
الســكرى وذلــك عبــر شــريكها منظمــة شــباب النجــدة خــالل اليــوم 

العالمــي للســكري .

 المياهـ :
الميــاه النظيفــة واإلهتمــام بهــا واحــدة مــن األهــداف التــي تعمــل 
ســوداتل علــى تحقيقهــا حيــث عملــت علــى دعــم مشــروع شــبكة 

ميــاه البحيــره بــأم دم حــاج أحمــد بشــمال كردفــان , 

مشروع حفير التبنة عبداللطيف بشمال كردفان



التعليم :
تعمــل ســوداتل مــن أجــل غــد مشــرق لأجيــال القادمــة وذلك ســعياً 
منهــا لتحقيــق التعليــم الجيــد حيــث كان مشــروع اإلجــالس والــذى 
ــه تــم إجــالس  الــف طالــب اســاس هــذا العــام  , ومــن أجــل  بموجب
نشــر ثقافــة التنميــة المســتدامة وإعــادة التدويــر كانــت حملــة أنــر 
دربــي التــي تعنــى بجمــع وتأهيــل الكتاب المدرســي مــن المدارس 
ــر  ــك عب ــره وذل ــدارس الفقي ــي الم ــه عل ــادة توزيع ــدرة وإع المقت
شــريكها منظمــة ظــالل الرحمــة الخيريــة , كمــا عملــت ســوداتل 
علــى إســتغالل خدمــات الـــIVR فــى إعــداد حلقــات مــواد الشــهادة 

الســودانية وبثهــا للطــالب .

 المباشر : 
لــم تنفصــل ســوداتل عــن مجتمعهــا وظلــت متواصلــة معــه حســب 
حاجتــه وطبيعــة الظــروف المحيطــة بــه حيــث عملــت ســوداتل علــي 
تقليــل حــدة الفقــر بقيامهــا بتوزيــع حقيبــة الصائــم لدعــم األســر 
الرقيقــة وذلــك عبــر شــركائها مــن منظمــات المجتمــع المدنــي  
منظمــة ظــالل الرحمــة الخيريــة ومنظمــة الظــالل الوارفــة ومنظمة 

شــباب النجــدة فــى إفطــار عابــر طريــق.

حملة أنر دربي بمدرسة هجيلجة



الشباب  :
األجيــال القادمــة مــن ركائــز التنميــة فى البــالد لذلك عملت ســوداتل 
علــى تهيئــة مراكــز للشــباب بمنطقــة ألتــي بواليــة الجزيــره وكذلــك 
اإلحتفــال مــع شــباب منظمــة )بــالي خيــر ( لأطفــال فاقــدى العائــل 

ورعــت البرنامــج الرياضــى بمدينــة الهــدى اإلصالحيــة .

الجوائز :
المســؤولية  بجائــزة  بفوزهــا  كبيــراً  انجــازاً  ســوداتل  حققــت 
المجتمعيــة عبــر الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية المجتمعيــة علــى 
مســتوى الــدول العربيــة وذلــك خــالل مؤتمرهــا بمملكــة البحريــن .
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