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 مقدمة
  

 ي بين خطها الشرقي منلىاالشم الجزء فييقع السودان  واإلفريقية القارة أقطار أكبرالسودان من   
  مليون كيلو٢,٥ مساحة السودانوتبلغ  .شرقاً ٣٨ و٢٢ طول يشمال خط االستواء وخط ٤٤ و٢٢عرض 

 مليون ٣٥ أفريقيا وعدد سكانه من مساحة  في المائة٨,٥ويمثل نسبة  ما يعادل مليون ميل مربعأي متر 
  . ١٩٩٣عام إحصاء آخر حسب  ةنسم

 
ة العربية واللغات المستخدمة هي  والمعتقدات المحليوالمسيحيةاإلسالم ات القائمة هي الديان  

 الخرطوم والخرطوم بحري  الخرطوم وتتكون من مدنالعاصمة .واللغات واللهجات المحليواإلنجليزية 
  .وامدرمان

 
 المواني الرئيسية 

  
هو ميناء بور سودان على البحر األحمر ثم ميناء عثمان دقته في سواكن ومينـاء بـشائر لتـصدير                     

  . وسط البالدفيالبترول وميناء حلفا النهرى مع مصر وكوستى 
 

  المطارات
  

 الفاشر دنقال وبور تسوداندوليه أولها مطار الخرطوم ثم مطارات بالسودان عدد من المطارات ال  
 واووملكال و مطارات محليه فى كل الدمازين ةبجانب تسع وكادقلى والجنينه وكسال وجوباونياال  واألبيضو
  .مهبط بالواليات 63 كما يوجد . والمجلدالضعين وعطبرهوالدبه مروى و وادى حلفاو

 
 اإلداريالتقسيم 

  
  : وتنقسم كل والية إلى محلياتوالية ٢٥ من السودان يتكون  

  
   السودانواليات  -١ الشكل
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 عـام   ٥٠مـن    أكثر السودان من النزاعات الداخلية والتي بدأت بحرب الجنوب التي استمرت            ىعان  
هـذا  ،  بركب ثورة المعلومات واالتصاالت   لحاقه  بالعملية التنموية في السودانية وقامت بتأخير       أضرت كثيرا   

سـلبية  وكلها ساهمت بـصورة      السودان في دارفور     وغربفي شرق السودان     أألخرىالنزاعات   إلى إضافة
وخطوط الفايبر التي امتدت في مساحات شاسعة بفـضل         األرضية  بالت  افي انتشار الك   األمنيةبفعل المهددات   

  .جهود الشركة السودانية لالتصاالت
  

 ٦٤ حـوالي للذين يشكالن معا    ا قطاعي الزراعة والنفط     لى ع بيراً ك تصاد السوداني اعتماداً  يعتمد االق   
 ،الدور المتعاظم في االقتصاد   اآلن   ويلعب القطاع العام     ،الياإلجم أكبر من نصف الناتج المحلي       أي في المائة 

ولكن تشجع الحكومة السودانية القطاع الخاص تشجيعا كبيرا ليأخذ دوره المفترض فـي خارطـة االقتـصاد          
 ودخـول   لقليلة الماضية لتشجيع االسـتثمار     وقد قامت الحكومة بالعديد من المبادرات في السنوات ا         ،الوطني

  لجـذب المـستثمرين واعفـاء وتخفـيض        رؤؤس االموال في عملية التنمية من بينها سن القوانين المشجعة         
  .واردات من معدات النقل والتشييد والمصانعلبعض ا ىعلالضرائب 

   
ان باستغالل افـضل    دور الرائد لتكنولوجيا المعلومات في تنمية وتطوير االمم قام السود          منه بال  إيماناً  

 ذا المجال وقد تبين هذا عندما تم      لكي تصبح رائدة في ه     الفرص المتاحة لتكنولوجيا المعلومات من اجل التنمية      
جلس الـوزراء والتـي تـضم       من داخل م   للمعلومات   إلستراتيجية القومية تكوين اللجنة القومية لمتابعة تنفيذ ا     

قامت بـاطالق العديـد مـن       العديد من المؤسسات والخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات بالسودان والتي           
  .  المعرفةعلى لالستغالل الكامل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتصبح رائدة لمجتمع قائم المبادرات

  
  االتصاالت والمعلومات في السودان

  
الدولـة   وإلدراك،  تعاظم لتقانات المعلومات واإلتصاالت وخدماتها فى تطور األمم ورقيهـا         للدور الم   
قطاع المعلومات واإلتصاالت فى السودان منذ مطلع تسعينات القرن الماضى مسيرة إصالح وتحريـر         خاض  

   .قادت إلى إنجازات كبرى ونقلة مقدرة فيه
  

  ء مجتمع المعلومات في بنااألساسيين والفقراءدور الحكومة   -أوال
  

  اإللكترونيةوطنية واالستراتيجيات سياسات مجتمع المعلومات ال  -ألف
  

  : خالل مجتمع المعلومات منإقامةيمكن استعراض الجهود السودانية وتوجهاتها نحو 

 وهو مؤتمر دعي له كل ١٩٩٣–١٩٩٠ من نقاذ االقتصادي لمدة ثالثة سنواتبرنامج اإل  -١
 السودان العاملين بالخارج وأبناءاالت االقتصادية والخبراء من كل السودان االختصاصيين في المج

  تمخض عنه والذينهوض بالسودان في مجال االتصاالتبالمنظمات الدولية للتفاكر حول خطة طموحة لل
للنهوض  الفرصة للقطاع الخاص وإتاحةقطاع االتصاالت والمعلومات في السودان أي  القطاع خصخصة
 مبادرات في هذا الخصوص للنهوض بالقطاع وتحيثة لمواكبة ثورة المعلومات واالتصاالت إطالقبالقطاع و
   .العالمية

 
 والذ ي يضطلع باعباء نشر تكنولوجيا ١٩٩١ثم جاء تكوين الهيكل القومي للمعلومات في العام   -٢

 .تي تقدم للجمهورالمعلومات واالتصاالت والمعرفة في شتي قطاعات المجتمع السوداني والخدمات ال
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 لتقوم بعدد من البنيات التحيتية لالتصاالت  الشركة السودانية لالتصاالتنشاءبإ كبرثم جاء التقدم األ  -٣
 التعليمفي السودانية واالستفادة من ثورة االتصاالت والمعلومات في السودان للنهوض بقاطاعات اخري ك

  .والزراعة والصحة وغيره
 
 هيئة مستقلة تقوم بتنظيم هذا القطاع وذلك إلى الشركة السودانية لالتصاالت اءإنشظهرت الحاجة بعد   -٤

على تكوين الهيئة في مجال تقديم الخدمة للجمهور فجاءت الموافقة  األخرىبعد ظهور العديد من الشركات 
امج الداعمة م الخطط والبر في تقديكبراأل العبء هاعليوالتي يقع ، ٢٠٠١ وذلك في العام القومية لالتصاالت

 .استراتيجية الدولة نحو االستفادة من ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لخدمة المجتمع السودانيلتفيذ 
 في توجهات الحكومة السودانية نحو وأساسية لالتصاالت قد مثل خطوة هامة القومية الهيئة إنشاءومع 

  الصعوباتالعديد مناألولي ئة خالل فترة عملها  فقد واجهت الهي،االهتمام بمجال االتصاالت والمعلومات
 االقتصادية  جملة الظروفإلى إضافة ،ألمعلوماتيوالتعقيدات والتي تمثلت في الغالب بحداثة المجال 

  . مما حد من قدرة الهيئة،واالجتماعية التي يعيشها السودان
 
 إلى أضيفت والتي ٢٠٠٢ام  السودانية في العأنشئت وزارة العلوم والتكنولوجيا في الحكومة  -٥

 جانب مسئولياتها في إلى ذلك )الشق البحثي التقني(  المعلوماتية ا االهتمام بمجال التكنولوجيااختصاصاته
  . Technology Transferواألبحاث الزراعية والحيوانية ونقل وتطوير التكنولوجيا  األخريمجال العلوم 

 
اتفاقية السالم مع الحركة الشعبية لجنوب السودان ومن  واالتصاالت بعد اإلعالموزارة أنشئت   -٧

 افةباإلض الهيئات أكبر لها الهيئة القومية لالتصاالت كاختصاصاتها سياسات االتصاالت واوجه تنظيمها وتتبع
وتبنت  .خدمات االتصاالت الوزارة على توفير وتسهيل تيجيةإستران وركزت  الهيئة القومية للتلفزيوإلى

  . هيئاتها وهي الهيئة القومية لالتصاالت من اطالق العديد من المبادرا تأكبر الوزارة عبر
 

لقد مهدت القمة العالمية لمجتمع المعلومات الثانية بتونس الطريق لتبني السودان للكثير منة المبادئ   
ؤسسات الم إحدىيام المركز القومي للمعلومات لق واالهداف واتوصيات التي طلعت بها مما مهد الطريق

 التي تتبع لمجلس الوزراء ويعتبرالذراع التنفيذي لكثير من االستراتيجيات في مجال تكنولوجيا ىالكبر
 .المعلومات

   الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الشراكة متعددة القطاعات –باء 
    
 واالتصاالت  تكنولوجيا المعلوماتصممت االستراتيجية القومية للسودان بحيث تدعم بقوة صناعة  

 القطاع الخاص في إشراك ضرورة إلى تشير ١٩٨٩ القطاع االقتصادي القومي وكانت توصيات مؤتمر
هو قيام   مستوي العالم العربي والمنطقةعلىاالقتصاد القومي، وكانت ثمرة هذا المؤتمر كتجربة متفردة 
  في المائة٣٣  للقطاع العام ومائة في ال٦٧ الشركة السودانية لالتصاالت شراكة بين القطاع العام بنسبة

 في ٢٦ إلى للقطاع الخاص  في المائة٧٤ إلىوصلت نسبة مساهمة القطاع الخاص  أن إلى للقطاع الخاص
ثم شركة زين لالتصاالت والتي وصل فيها مساهمة القطاع العام ، ٢٠٠٧في العام   القطاع العامإلى المائة
على الشراكة الجيدة  كدليل واضح  في المائة٨٥ الخاص والتي بلغت بالمقارنة مع القطاع  في المائة١٥فقط 

  . المضي قدما في تطبيق استراتيجيات المعلومات واالتصاالتفي السودان على
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  :حالياًتنفيذها تم  التاليةوالمبادرات   
  

 ؛أسرةشروع حاسوب لكل م  
 ؛شروع حواسيب المدارسم  
 ؛اإللكترونيةشروع دعم الحكومة م  
 ؛كة معلومات الجامعاتشروع شبم  
 ضمين إنشاء مراكز الخدمة الشاملة في جميع أنحاء البالد في خطط الشركات المرخص لها.  
 الذي يتضمن خـدمات البطاقـة الذكيـة   شروع الشبكة المصرفية الذي يقوده إتحاد المصارف و   م 

  .اإللكترونيةوالصيرفة 
  

  ور المنظمات غير الحكوميةد  –جيم
  

 فعاال في تنمية قطاع االتصاالت والمعلومات بالسودان لتحقيق الحكومية دوراًتلعب المنظمات غير   
 مدينة القضارف منظمة: يد من المنظمات غير الحكومية مثلمجتمع المعلومات السوداني حيث يوجد العد

انة معية السودانية لتق الج– السودانيةاإلنترنتجمعية -ة السودانية لتقانة المعلومات  المنظم–الرقمية 
يذ العديد من البرامج  ويتعاون العديد من المنظمات غير الحكومية مع بعضها ومع القطاع العام لتنفالمعلومات

تطوير صناعة البرمجيات وزيادة  لالستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنميةوالمشاريع 
  .فاعليته وزيادة اإلنترنت على الرقمي المحتوى

  
  الوطنية م المحرز نحو تحقيق السياسات واالستراتيجياتالتقد  –دال 

  
لإلستراتيجية القومية ) رئيس الجمهورية( إعالن واعتماد الدولة في أعلى مستوياتها ٢٠٠١شهد عام  

) ١٩(وتمت إجازة هذه اإلستراتيجية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  .لبناء صناعة المعلوماتية في السودان
 لمتابعة تنفيذها ولجنة فنية من الوزارات علياوالذي قضى بتشكيل لجنة وزارية  ٢٠٠١ يوليو ١٩بتاريخ 

  .العلياوالجهات ذات الصلة لوضع البرامج التنفيذية لها والتوصية بشأنها للجنة الوزارية 
  

تحقيق مجتمع معلومات قائم على قاعدة متينة لصناعة "تبنت اإلستراتيجية المعتمدة رؤية تمثلت في   
علوماتية تمكن كل شرائح المجتمع من النفاذ إلى وسائط المعلومات بما يؤدي إلى توزيع ونشر واستخدام الم

المعلومات على أوسع نطاق ليسهم ذلك كله في تحقيق نمو اقتصادي مقدر وتنمية الثروة وزيادة فرص العمل 
مجتمع معلومات ومعرفة قادر وأن يكون  .ورفع معدالت جودة اإلنتاج في كافة القطاعات واستئصال الفقر

  ".على التكامل والتفاعل والتنافس مع مجتمع المعلومات العالمي واقتصادياته
  

بإعداد و ، الهيئة القومية لالتصاالت والمركز القومي للمعلوماتبإنشاء قامت الحكومة السودانية  
ت هذه اإلستراتيجية على محاور وارتكز، إستراتيجية كاملة لالستفادة من تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

عدة من أهمها إرساء األطر المؤسسية والتشريعية والتنظيمية التي تحقق بنية تتمتع باالنفتاح والشفافية لتعزيز 
التنافس واإلبداع والمهارة وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية القادرة على االستجابة والتفاعل مع متطلبات 

 المستمر والتدريب وتطوير البنى التحتية الالزمة لتوفير شبكات معليالتيتّم ذلك عبر و .عصر المعلوماتية
 .معلومات تؤمن النفاذ الميسر عبر سوق تنافسية حرة من خالل استخدام التقانات الحديثة وخدماتها وتطبيقاتها
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 وصناعية ميةعليوتودعت هذه اإلستراتيجية إلى تبني سياسات تمويلية واقتصادية كلية وتجارية   
  .وإعالمية محفزة وداعمة لتحقيق المرامي والغايات المنشودة

  
  ٢٠٠٧ - ١٩٩٣لهاتف الثابت والمحمول، في خدمات ا  التقدم المحرز -١الجدول 

  
 ٢٠٠٧ ١٩٩٣  نوع الخدمة

 ٥٨٠،٠٠٠ ٦٠،٠٠٠  الخدمات الثابتة
 ٩،٩٦٨،٨٧٧ ٠ خطوط الهاتف المحمول

 ١٠،٥٤٩،٣٠١  الجملة
 من جملة السكان% ٢٩,٣  نتشار خدمات الهواتف بنوعيها الالنسبة

  
وكلفت هيئاتها التي أنشئت لهذا الغرض بتنفيذ هذه اإلستراتيجية كل حسب مجال تخصصه ومن هذه   

  :إلىلقومية لالتصاالت التي تهدف الهيئات الهيئة ا
  

 ؛ردم الفجوة الرقمية عبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
  يتمكن من القيام بدوره كامال عبـر        حتى  العمل في قطاع المعلومات واالتصاالت     تشجيع وتنظيم 

  ؛ ممارساتهعلىسن اللوائح المنظمة لعمل هذا القطاع ومراقبة ذلك عبر اذرع الهيئة ورقابتها 
  ؛عبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية التنمية والتطويردمج المجتمعات الريفية  
  بة للشركات  المتقدمة وتهيئة البيئة المناس    البيئة التنافسية    إيجادع المعرفة من خالل     الوصول لمجتم

  ؛خدمة للمواطنللتنافس فيما بينهما 
 ؛ القوميالمستوى علىتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  وتحسين صناعة تطوير  
  ؛ نقل واستخدام تكنولوجيا المعلومات المتقدمةعلىالعمل  
 في مجال تكنولوجيا المعلومات تطوير االستثمار . 

  
  البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  –ثانيا

  
   وتطوير خدمات جديدةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل البنية األساسية  –ألف

  
آلن عن تحقيق اإلنجازات أسفرت خطى تنفيذ اإلستراتيجية المجازة حتى ااألساسية في مجال البنية   

  :اليةالت
  

  والخاص بمنع المنافسة في مجال ) سوداتل(إلغاء االمتياز الممنوح للشركة السودانية لالتصاالت
 وإلغاء امتيازها الخاص بمنع المنافسة في مجال االتصاالت ٢٠٠١الهاتف المحمول في عام 

  ؛ بغرض تهيئة التنافسية العادلة٢٠٠٥بنهاية شهر أكتوبر ) المخارج الدولية(العالمية 
  إلى جانب شركة ) شركة البشاير، أريبا(الترخيص لشركة ثانية في مجال الهاتف المحمول

  ؛إلى جانب شركة سوداتل) كنارتل(ة موبيتل وشركة ثانية في مجال االتصاالت الثابت
  ؛ وخدمات القيمة المضافةاإلنترنتالترخيص للعديد من مزودي خدمة  
 وتنفيذ عدد من اتية، وفي إطاره تّم إقرارمعلومإنشاء صندوق دعم الخدمة الشاملة ومجتمع ال 

   ؛المشروعات
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 ويتبع مباشره ١٩٩٩در قانون المركز القومي للمعلومات عام  .إنشاء المركز القومي للمعلومات 
لوزارة رئاسة مجلس الوزراء حيث يعمل في مشاريع ذات صله بتقانة المعلومات واالتصاالت 

 األوليوهو المرجعية  تراتيجية الدولة في مجال المعلومات في تطوير وتنفيذ اسبعاليةويشارك 
في مجال القرارات الكبرى المتعلقة بالسياسات والهياكل والتمويل واعتماد الخطط والمشروعات 

  ؛أعضاء) ٩(يتكون من رئيس وو  العاماألداء تقارير وإجازة
  ؛كة سوداتل والتطبيب عن بعد عبر شبمعليالتاستحداث تطبيقات تجريبية في مجال  
  اعتماد االنتقال إلى شبكات النطاق العريض والعمل على مواكبة عصر يتسم بتمازج تقانات

  .وخدمات االتصاالت والمعلومات
  

 كيلو متر وتصل ١١٠٠٠ حوالي إلىوالتي يصل طولها  الضوئية األليافيرتبط السودان بشبكة   
 غرب السودان موصولة بشبكة أقصيد التشادية في  الحدوإلى إضافة واريتريا إثيوبيامصر السودان بكل من 

ومنه الضوئية حول العالم من خالل المملكة العربية السعودية  األلياف تصل السودان بخط األحمرعبر البحر 
  .الكيبل نظام إلى
  

تربط   الشبكة القومية التيبإنشاء السودانيةقامت الحكومة  والشبكات بالبنية األساسية وفيما يتعلق  
 وزارةبتركيب شبكات محلية بستة عشر  )Video Conference( شبكة المؤتمرات المتلفزة والية بالمركز) ١٤(

 كما تم تنفيذ عدد من مراحل شبكات الجامعات السودانية ، واستجلبت المعدات لخمسة وزارات أخريإتحاديه
لعربية والعالمية برعاية من  الربط بشبكة الجامعات اعملية في اهمجامعة مما يساعد ويس) ١٢(وتم ربط 

 اقتصادية اتصاالت تتيح اع الخاص بإنشاء شبكات معلوماتيةبالسماح لشركات القط كما ،جامعة الدول العربية
 وتم السماح لمزيد ألمعلوماتيوالبث  وشبكات التلفزيون والراديو االصطناعيةمعتمدة تستخدم تقانات األقمار 

 يتمكنوا من تقديم كافة الخدمات من اتصاالت هاتفية وبريد إلكتروني تىح )ISP (اإلنترنتمن مقدمي خدمات 
 ير من لعدد كبوتم التصديق في هذا اإلطار، وغيرها بأسعار في متناول أيدي المواطنين عنكبوتيهوصفحات 

   .تسعة شركات) ٩( بلغ سلكيا وال سلكياً اإلنترنت خدمات زوديم
  

  تةخطوط الهاتف الثاب مؤشرات  –٢جدول ال
  

 ١٩٩٤ ٢٠٠٨ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٩ 
 ٢٠٢٤ ٢٠٢٤ ٢٠٢٤ ١٩٦٥ ١٧٣٨ ١٢٢٤ ٧٤١ ٤١١ ١٥٤ الكثافة بااللف

عدد الزبـائن   
 بااللف

٦٠٠ ٥١٧ ٦٧٠ ١٠٢٩ ٩٣٦ ٦٧١ ٤٤٨ ٢٥١ ٦٤ 

  .٢٠٠٨الهيئة القومية لالتصاالت : المصدر
  

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٩ ١٩٩٤ 
افة الكث

 بااللف
١٠٠٠٠ ٣٨٥٠ ١٨٦٦ ١٠٥٠ ٥٢٧ ٢١١ ٩١ ٠ ٠

  .٢٠٠٨الهيئة القومية لالتصاالت : المصدر
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   االستثمارات في البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير خدمات جديدة –باء
  

عمل يمثل القطاع الخاص العامل في مجال المعلومات في السودان جزءاً أصيالً في تطوير ال  
ألمعلوماتي واالرتقاء به، وقد ساهم مساهمة فاعلة في البنية التحتية للمعلومات واإلتصاالت، فضالً عن 

وتصنف مجاالت عمل مؤسسات القطاع . الجهود الكبيرة التي بذلت في توفير خدمات المعلومات للدولة
، األجهزة والمعدات،، االستشاراتاإلنترنتخدمات ، االتصاالت، التدريب وبناء القدرات: الخاص متعددة منها
  .الشبكات والصيانة، النظم والبرمجيات

 
 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السودان نجدها متطورة يوما بعد إلى نظرنا إذا  

 للتطور الهائل في قطاع االتصاالت في السودان ودخول رؤؤس اموال  وذلك نظراًجداًيوم بصورة سريعة 
 والتي من بين مؤسسيها ٢٠٠٥جنبية لالستثمار في هذا القطاع مثل شركة كنار لالتصاالت في العام ا
 ، حد ما بتطور ونمو قطاع االتصاالت في اإلماراتإلى السودان شبيه اراتيين مما جعل تطور هذا القطاعام

  .٢٠٠٧لعام  في ا في المائة١٠٠وكذلك شركة زين لالتصاالت والتي أصبحت شركة خاصة بنسبة 
  

 المختلفة السودان بواليات التحتية البنية بإرساء سودا تل قامت المعلوماتية بمجتمع النهوض إطار في  
  :في تمثلت

 
 مقسم 42 عدد FR؛  
 مقاسم 4 عدد ATM؛ 
 مقسم 29 عدد DSL خدمة توفير تم خاللها ومن ADSL & SHDSL المواقع من العديد استهدفت حيث 

  )١( .واليات السودان بمختلف
  

   شبكة المعلومات-٢الشكل 

  
  الشركة السودانية لالتصاالت: المصدر      

  
                                                            

  .٢٠٠٥ لعام سوداتل تقرير  )١(
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م بتاريخ ٢٠٠٣لسنة ) ٧(تم أنشاء صندوق دعم المعلوماتية بموجب القرار الوزاري رقم   
 تقديم علىم ليكون موردا لدعم مشاريع تطوير المعلوماتية في السودان ويعمل هذا الصندوق ٢١/٥/٢٠٠٣

 إلى  البنية التحتية لالتصاالت وتوفير هذه الخدمة في األماكن المختلفة في السودان دون النظرالدعم لتطوير
  .جل سد الهوة بين المدن والريف في السودانأالفجوة االقتصادية وذلك من 

  
  ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت –جيم

  
ونمط ، متطلبات األنظمة المعلوماتيةاحتياجات التطبيقات في مجال تكنولوجيا المعلومات وإن  

واالرتفاع النسبي للخدمات ،  وشركات الهواتف المتنقلةاإلنترنتالخدمات المقدمة من مزودي خدمات 
 المقدمة من القطاع الخاص والجهات الحكومية واحتياجات التشغيل والعمليات والمتابعة واألمن اإللكترونية
 . بط واضح بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السودان تراإلىكلها عوامل أدت ، ألمعلوماتي

  
   خارطة األلياف الضوئية-٣الشكل 

  

  

  

  

  

  

 

 

 للمعلومات تأتي ضمن المشروعات التي أوالها المركز عناية كبرى، نظراً لطبيعة  شبكة واسعة
اليات من  حيث شكلت هذه الشبكة العمود الفقري في ربط المركز بالوأقاليمهالسودان وتباعد 

بدأ تنفيذ الشبكة  .خالل اتصال دائم يوفر خدمات متعددة للمستخدمين على نطاق واسع من القطر
  ؛Mail Serverمع مخدم بريد ) dial-up(م باستخدام تقنية االتصال العادي ٢٠٠١في العام 

 
  تال ذلك إدخال خدمةDSLو مع الوزارات القومية Frame Relay من الواليات. 
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   األلياف الضوئية-٤الشكل 

  

  )سودا تل(الشركة السودانية لالتصاالت : المصدر

  : في مجال االتصاالتالتاليةالمية يرتبط السودان ببوابات الحركة الع

  ؛)أبابا أديس -دوكة (ويسمي  بإثيوبياضوئية يربط السودان  أليافخط 
  ؛) ابو سمبل–دنقال ( يربط السودان بمصر ويسمي  ضوئيةأليافخط 
  بالمملكة العربية السعودية ويبدأ من ميناء بور تسودان  ضوئية بحري يربط السودانأليافخط 

 ؛ البحر األحمرعلىوينتهي بميناء جدة السعودي 
  ضوئية يربط السودان بكافة دول العالم أليافخط )FLAG( والذي يربط السودان عبر األمارات 

  ؛ شركة كنار لالتصاالتوإنشائهوقامت بتأسيسه 
 ؛ )اإلنترنت حركة –انتلسات (طة ام حراز لألقمار االصطناعية مح 
  االصطناعية لألقمارمحطة ام حراز )MIDNET( األقمار لربط السودان بأفريقيا عبر 

  ؛االصطناعية
  محطة أم حراز لألقمار االصطناعية)ARABSAT(السودان عبر االقمار االصطناعية لربط  

 . بالعالم العربي
 
 الشبكة في المرحلة األولى على البريد اإللكتروني فقط ثم تطور بعد ذلك ليشمل أقتصر استخدام 

  .V.C المؤتمرات المتلفزة - DBsقواعد البيانات 
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   األلياف الضوئية القائمة والجديدة-٥الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 تجهيزات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  –دال

  
 لقومية للمعلومات وفقا إلحصائية تقرير تنفيذ اإلستراتيجية ا،ملحقاته واآللي الحاسب علىزاد الطلب  

 ألف ٢٥٠ على الف جهاز حاسوب ضمن مشاريع اإلستراتيجية والتعاقد ٥٠ تم توزيع ٢٠٠٧الذي صدر 
 المعلوماتية الذي ندوق دعمصوذلك عبر .  المواطنين والطالب ضمن المشروععلىجهاز آخر لتوزيعها 

  :ت رئيسية هييدعم أربعة مجاال
  

 ومواكبة توفير خدمة النفاذ للهاتف الثابت والجوال لكل مناطق السودان بحيث تكون ميسرة اقتصادياً  -١
 توسعة الشبكة الفقرية لالتصاالت لكل المناطق الريفية علىويتم التركيز هنا  .للتقنيات الحديثة في العالم

 ؛النائية باختيار التقنية المناسبة
  

 والبريد اإللكتروني لتشمل كل مناطق السودان وتوفير أجهزة اإلنترنتمات متقدمة مثل توفير خد  -٢
 ألهاليكما يقوم الصندوق بتقديم الدعم للتدريب المناسب  .الحاسوب الالزمة وخطوط الربط واالتصال

 ؛ استخدام التقنيات الحديثةعلىالمناطق المختلفة في السودان 
  
 للعمل وذلك بإنشاء مشاريع تهدف لالستفادة من آفاقصادي وفتح مجاالت تقديم الدعم للتطور االقت  -٣

في بعض الحاالت يمكن أن يمتد ليشمل  .بنيات االتصاالت في أماكن األنشطة التجارية واالقتصادية المختلفة
 معظم الحاالت قد يقتصر األمر وفي .إقامة مناطق تجارية وصناعية حيث يكون لالتصاالت دور فاعل فيها

  ؛ إنشاء مراكز تقديم الخدمات الشاملةعلى
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 . بكل مراحله والمكتبات ومراكز التدريبالتعليمتقديم الدعم المباشر للخدمات األساسية للمواطن مثل   -٤
كما تشمل الصحة والمستشفيات والخدمات الطبية ويتعاون الصندوق مع دواوين الحكومة في المناطق 

  . دماتها وتوفيرها باالستفادة من شبكة االتصاالت والمعلوماتالمختلفة ومكاتب البريد لتطوير خ
  

  اإلعالم التقليدي  –هاء
  

 في  كبيراًاإلعالم واالتصاالت دوراًحد اذرع وزارة أوهي والتلفزيون لإلذاعة  القومية تلعب الهيئة
والسودان ، االت احدث ما توصلت ايه تكنولوجيا المعلومات واالتصحيث تستخدم، تطوير اإلعالم في الدولة
 من العادات عراق متعددة فهو بذلك يتكون من موروث ثقافي ذاخر بالكثيرأباعتباره يحمل ثقافات و

 تلفزيون والئي لتلبية احتياجات السكان بهذه الواليات ٢٥ من أكثر اآلن وبالسودان والموروثات المتنوعة
 هذا إضافة ال بقنوات االزاعة التي تتعدد ، قناة فضائية وأخري قومية محلية واخريات متخصصةإلىإضافة 

 السودان من إلىبحسب المجاالت فمنها الطبية والرياضية وذلك لتلبية ذوق المستمع السوداني والوافدين 
  . زوار وسياح وغيرهم

   المعلومات والمعرفةإلى النفاذ  –ثالثا
  

   المعلومات المتاحة للعموم –ألف
  

 والمؤسسات األفراد إلىونشر المعلومات الخاصة بخدماتها المقدمة بدأت الجهات الحكومية في توفير 
وقد تم تحديث االن للدار القومية للوثائق وهي تتبع لمجلس ، اإلنترنت شبكة علىفي مواقعها الحكومية 

الوزراء وهي من اقدم دور الوثائق في الوطن العربي وأفريقيا وقد تم حوسبة كل المكتبة الضخمة التابعة لها 
 إلى ساهمت شركات االتصاالت في النفاذ أيضاً،  المعلومات التي يريدهاعلىحيث يتمكن الكل من الحصول ب

  . في شتي مجاالت المعرفةجداً بتكلفة زهيدة )SMS(المعلومات عبر خدمة رسائل 
  

   المعلومات والمعلومات العامةإلىالنفاذ   –باء
  

 شبكة علىارير والبيانات واإلحصاءات عبر مواقعها اهتمت الكثير من الجهات الحكومية في نشر التق
كذلك تقوم الحكومة  ، ومن المالحظ تزايد هذه الخدمات عبر مواقع الجهات في السنوات األخيرة،اإلنترنت
 ودعم الجهات المختصة في السودان لقيام مراكز المعلومات المتخصصة في شتي المجاالت مما جعل بتشجيع

الذي  مثل مركز معلومات الطفولة . وخاصة في الجامعات والمؤسسات والهيئات العامةالمعلومة متاحة للعامة
 برامجه في إجازة وتم ،قامت بإنشائه وزارة الصحة االتحادية عبر المجلس القومي لرعاية االمومة والطفولة

 اللجنة القومية لمتابعة تنفيذ اإلستراتيجية القومية لصناعة  من داخل مجلس الوزراء عبر٢٠٠٨م العا
الذي جاءت فكرة قيامه من احدي منظمات المجتمع المدني ، ومركز معلومات االعاقة المعلومات في السودان

  . وهو شريحة المعاقين في السودانجداًي يخدم قطاع عريض والذ
  

  مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم  –جيم
  

 بناء شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية في توفير نقاط ىحرصت الدولة عل
 الذي يقوم بتنفيذ مراكز النفاذ وهي مراكز وذلك عبر صندوق دعم المعلوماتت اتصال مجتمعية للمعلوما

ناطق ذات جدوى تقدم خدمات االتصاالت والمعلومات للمناطق التي تفتقر لتلك النوعية من الخدمات أو لم



  -١٢-

 عدد كبرت ألأفضل خدمات اتصاالت ومعلوماالنفاذ الشاملة تقديم من مراكز والغاية  .اقتصادية منخفضة
اجات ذوي االحتي وطالب الجامعات والمدارس الثانوية رجال األعمال  وبصفة خاصةممكن من سكان البالد

  .بأقل تكلفة ممكنةلمزارعين الخاصة العمال وا
  

  نماذج برمجيات مختلفة استعمال  -دال
  

  العديد من البرمجياتإلى العمعليالتتستخدم العديد من المؤسسات الخاصة في السودان ومؤسسات   
 وقد تبنت اللجنة العامة لتنفيذ اإلستراتيجية القومية للمعلومات استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر ،المختلفة

ات العامة حتي تكسر االحتكار المفروض من شركات في العديد من المؤسسات ومحاولة تشجيع المؤسس
  .محددة وتشجيع المواهب المحلية والمنافسة وتطوير البرمجيات

   
 ومواقع )Web hosting(كذلك بدأ يظهر نمط آخر هو برمجيات الويب التي توفرها مواقع االستضافة   

)Blogs(وتقدم لها م وبناء المواقع بسهولةا في تصمي ويمكن استخدامهاإللكترونية والمنتديات  المدونات 
   .إمكانيات متنوعة يختارها المستخدم

  
  العلمية المعرفة  الي والمفتوح الحر النفاذ  –هاء 

  
ا  المعرفة العلمية باستخدام تكنولوجيإلىبدأت المؤسسات العلمية واألكاديمية في السودان تعزيز النفاذ 

 كل العالي معليالت يتيح لمنسوبي فتراضية السودانية الذي مثل موقع المكتبة االالمعلومات واالتصاالت
 وقد بدأ يتزايد ٢،المعلومات الموجودة على المكتبات الجامعية السودانية عبر موقع شبكة الجامعات السودانية

وتوجد عقبات تتمثل في عدم وجود ، االهتمام بنشر األبحاث واألوراق العلمية ومستخلصات البحوث العلمية
 المعرفة العلمية جامعة السودان إلىومن الجهات البحثية والعلمية المهتمة بزيادة النفاذ ، يل الالزمالتمو

  .وغيرها من المؤسسات العلمية األكاديمية، وأكاديمية السودان للعلوم المفتوحة
  

  بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  – رابعاً
  

  التعليم األساسي  –ألف
  

ي هذه الخصوص بتكوين قامت الحكومة السودانية بمجهودات كبيرة لمحو االمية في السودان فقامت ف  
 على وكانت النتائج المحرزة )كل واحد يعلم واحد(وكان شعارهم المرفوع ،  الكبارمعليتدارة إادارة سميت 

 دارسة ١٩٢،٠٧٥ارس و د٩٦،١٨١مستفيد منهم  ٢٨٨،٢٥٦دة تمثلت في استفادة عدد  جيهذا الجهد نتائج
ال يقوم  فص١٨،٢٥٠ فصول دراسية عددها ىإل وينتسبون ٢٠٠٧ العام حتى وذلك  السودانى مستوعلى

  . ومعلمةمعلماً ٨،٥٩١بالتدريب فيها عدد 
  

 مادة الحاسوب في المنهج إدخال األساسي فهنالك جهود طيبة مثل معليالت فيما يتعلق بجهود تطوير أما  
 إنشاء كذلك، المعلوماتية  بنشر الثقافةميعليالت العام وإلزام القطاع التعليمتويات مراحل  ولكافة مسيالدراس

مجتمع "  إلنشاء شبكة معلوماتيةآليةوتحديد م  العامعليبالتخاصة  إلكترونية  وطنية ومكتباتميةعليتشبكات 
  ."األساسي"م  العامعليالتوالمناهج الدراسية وبرامج  نشر المقررات على والعمل "إلكتروني

                                                            
)٢(  http://www.suvl.edu.sd  
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واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام مجال في القدرات لبناء التدريب برامج  -باء   
  
 تمكين العامة إلىني  االلكترومعليللتلومات واالتصاالت في السودان تهدف إستراتيجية تكنولوجيا المع  

   . واالقتصادية للبلدمية االجتماعيةوالمساهمة في التنهذه التكنولوجيا لتحسين نوعية الحياة من استخدام 
  

  :ومن المشروعات الرائدة والتي حققت نتائج طيبة في السودان اآلتي  
  

 ١-  مشروع محو األمية التقنية
    

 بمبادرة من االتحاد الوطني للشباب السوداني ورعاية كريمة من السيد ٢٠٠٢كانت االنطالقة في مارس 
 لإلشراف اعلي من رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة ٤٣٩ر القرار رقم صد و.النائب األول لرئيس الجمهورية

التقانة وعضوية عدد من الوزراء ومدراء المؤسسات  ووزير العلوم وريسعلى تنفيذ المشروع برئاسة البروف
  .ذات الصلة

 
انتشاره في عدد من واليات السودان حيث بلغ عدد  وأسهمت اللجنة كثيراً في انطالق المشروع  

النائب /ةرئيس الجمهوريو. شاب وشابة) ١٣٠،٨٥٥( ٢٠٠٧مركز تخرج منها بنهاية العام  )١١٧(اكز المر
  :تختص بما يلي التي اللجنة علىالمشرف المباشر هو  لرئيس الجمهورية األول

 
 ؛إجازة التصور العام للعمل 
 ؛التقويم واإلشراف العام على تنفيذ البرامج بالمتابعة والتقييم 
 ؛يل الالزم للمشروعاتتوفير التمو 
 استعانة اللجنة بالغير. 

  
 ٢-  مشروع محو األمية الحاسوبية للموظفين بالدولة

  
 وأساليبباستخدام طرق من أهم المشروعات التي شهدت طفرة كبيرة خالل فترة زمنية وجيزة   

تلف تخصصاتهم ودرجاتهم تدريب العاملين في الدولة في مجال الحاسوب على مخمتنوعة في 
  .اإللكترونية الحكومة لتطبيق مشروع الده ويم.وأعمارهم لوظيفيةا
  

،  نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين العـاملين فـى الدولـة            إلى   المشروعهذا  ف  هدوي  
تمليك العاملين المهارات األساسية الستخدامات      باإلضافة إلى    ؛كسر الحاجز النفسي في التعامل مع الحاسوب      و

   .الحاسوب
  

 ٣-  مشاريع أخرى
 

  ؛أسرةمشروع حاسوب لكل   
 ؛مشروع حواسيب المدارس   
 ؛اإللكترونيةدعم الحكومة  مشروع   
 شبكة معلومات الجامعات مشروع. 
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  بالدولة للموظفين الحاسوبية األمية محو مشروع  - ١اإلطار 
  

  : التي ينفذ بها المشروعواألساليبالطرق   

 ؛ات الحكوميةالمعامل الثابتة في عدد من المؤسس  
 ؛المعامل المتحركة والتى تنقل من مؤسسة ألخرى ألغراض محو األمية   
 ؛معاهد وكليات الحاسوب   
 ؛إعداد منهج متخصص وإعداد مدربين متخصصين   
 التدريب أثناء ساعات العمل. 

ات األساسية في الكورس على يحتوي المنهجو. يومياً ساعتين بواقع يوم ٤٥ فترة في اً مجانالمعد المنهج يدرس و  
 :مجال الحاسوب وهي

  مقدمة وتشغيلintroduction/windows operation   
 العنكبوتية الشبكة مع التعامل كيفية internet  
  التاليةالتطبيقات:  

o Word؛  
o Excel؛  
o Power Point  

 – الوكالء –شارين  المست–الوزراء (شمل التدريب قيادات الدولة ، وتدربين أكثر من ثمانية آالف دارسبلغ عدد المو  
  .تياالمستوالعاملين على مختلف  و)األمناء العامين

  
 إلى تدريب جميع العاملين بالدولة في مجال ٢٠١١–٢٠٠٧يهدف المركز القومي للمعلومات خالل الفترة من و  

وزارات االتحادية استخدامات الحاسوب األساسية والبريد اإللكتروني الداخلي وقد تم حتى اآلن تدريب جميع العاملين بال
  :التالية

 ؛وزارة الخارجية  
 ؛وزارة الطاقة والتعدين  
 ؛وزارة الصناعة  
 ؛وزارة التجارة الخارجية  
 ؛وزارة التعاون الدولي  
  ؛البرلمانيةالشؤون وزارة  
  اإلنسانيةالشؤون وزارة. 
  والجنوبية الشمالية العاملين بالهيئة القومية للبريد والبرق بالمرآز وجميع الواليات إلىإضافة.  

 للمعلومات بإنفاذ هذا المشروع بالواليات وتم حتى اآلن فتح مراكز تدريب بكل من القومي المركز اهتمكذلك   
ووالية القضارف وذلك بعد تدريب عدد من العاملين فى مجال  ، والية النيل األبيض، والية سنارالشماليةالوالية 

ياتهم حسب المنهج والطريقة الموضوعة من قبل المركز القومى للمعلومات المعلومات بهذه الواليات للعمل كمدربين بوال
   .تمهيداً لفتح مراكز تدريب بجميع واليات السودان

  
   االبتكار وبراءات اإلختراع –جيم

  
 من الهيئات العامة لترعي نشاطات االبحاث واالختراعات المتعلقة بالحاسوب عدداًنشأ السودان أ  

  وجهأكمل على لها االموال والميزانيات الضخمة حتي تتمكن من القيام بدورهات والتكنولوجيا ورصدت
 والتطبيقات المتعلقة بها األبحاثكذلك قام السودان بانشاء مدينة السودان التكنولوجية لتكون مركزا للتفوق في 

  . وتحتضن شركات تكنولوجيا من مختلف انحاء العالم
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  تخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اسواألمن بناء الثقة  -ساًخام
  

  والشبكات اإللكترونية المعامالت أمن  –ألف
  

توفير  حيث يجب ، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدامبناء الثقة واألمن من أهم مقومات   
ير حماية  توفعلى والتي أصبحت تعتمد اإللكترونيةوالمن في استخدام المعامالت المعايير التي تضمن الثقة 

 وأساليبوتستخدم العديد من الجهات الحكومية والخاصة في السودان أدوات ، الشبكات والمواقع من الهاكرز
  . والبياناتاية البيانات وضمان امن الشبكات لحم

  
من مهام الهيئة القومية لالتصاالت حماية مصالح المستفيدين من خدمات االتصاالت ومراقبة أداء   

الالزمة إللزام تلك الجهات بالتقييد بشروط مات االتصاالت واتخاذ اإلجراءات لتقديم خدالجهات المرخصة 
  .الترخيص بما في ذلك نوعية ومستوى الخدمات والعمل على تطويرها

  
على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصاالت عامة أن ينشئ قسماً خاصاً لتلقي شكاوى المستفيدين   

ال  .مستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقتهأسباب الشكاوى إذا كانت تتعلق بوالمشتركين وأن يعمل على تالفي 
 عن األسعار اإلعالنيجوز للمرخص له أن يقدم على تغيير الئحة أجوره أو أسعاره إال بعد إعالم الهيئة و

اوى الجديدة قبل سريانها شريطة أن ال تزيد أسعاره عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص إذا تلقت الهيئة شك
جماعية بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خالف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة 
أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة الحق أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسباً ويعتبر هذا 

ت الخاصة من األمور السرية التي ال تعتبر المكالمات الهاتفية واالتصاال .لقرار نهائياً وملزماً للمرخص لها
ال يجوز حجب الخدمة الهاتفية أو إلغاؤها عن أحد  تحت طائلة المسؤولية القانونية يجوز انتهاك حرمتها وذلك

المشتركين ما لم يكن المشترك قد تسبب بأضرار مادية على الشبكة أو استخدم الهاتف استخداماً منافياً للقانون 
  .سوم واألجور المستحقة على الرغم من إنذاره خطياًأو تخلف عن دفع الر

  
للمدير العام أو من يفوضه خطياً حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات   

غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات االتصاالت أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة لقانون 
  .٢٠٠١االت لسنة االتص

  
  التمكينيةالبيئة   -ساًساد

  
   البنية القانونية والتنظيمية -ألف

  
إن مبادرات الحكومة السودانية في مجال تكنولوجيا المعلومات تتطلب الحماية التشريعية القانونية   

 باعتباره ثقافة جديدة في اإلنترنتوالمؤسسات التي تتعامل مع  الالزمة من اجل طمأنة وزيادة ثقة المواطنين
 مثال قانون المعامالت اإلنترنتمل لذلك كان هنالك عدد من القوانين التي تحمي المتعاملين عبر التعا

والذي سينظم قضايا  وقانون التوقيع اإللكتروني الذي هو قيد اإلجازة،  وقانون جرائم المعلوماتية،اإللكترونية
 كما إن الحكومة ،القضائية المتعلقة بهوالمسائل  وصالحية الدفع اإللكتروني،  القانونياالعترافجوهرية مثل 

 وتبنت العديد من جوانبها ذات الصلة )WIPO(السودانية لديها عضوية في هيئة الملكية الفكرية العالمية الوايبو
  . بالبراءات والحقوق
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   تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت –سابعا
  

  اإللكترونية الحكومة  -ألف
  

م أول مسح معلوماتي شامل ٢٠٠٦ بالسودان شهد العام اإللكترونيةالحكومة في إطار تنفيذ مشروع   
  : حيث غطى المسح الذي تم األتياإللكترونيةللبالد للوقوف على مدى الجاهزية لقيام مشروع الحكومة 

  
  :جاهزية القطاع الحكومي والبنية التحتية ويشمل  -١

 ؛جاهزية الوزارات  
 ؛جاهزية الواليات  
 تجاهزية المحليا. 

  .البنية التحتية وإمكانية الوصول للشبكة العالمية  -٢
  .جاهزية الدولة  -٣
  :جاهزية االقتصاد وقطاع األعمال  -٤

 ؛االقتصاديةالبيئة  والمناخ   
  ؛االقتصاديةالسياسات والنظم   
 ؛ الخارجياالستثمار  
 ؛المنافسة في سوق تكنولوجيا المعلومات   
  ؛ والمعلوماتاالتصاالتصناعة   
 ؛رمجياتسوق الب   
  اإللكترونيةالتجارة . 
  

  اإللكترونيةالتجارة   –باء
  

 مستوي الدولة اذا ما قورن بالنشاط على بشكل عام محدودا اإللكترونيةيعتبر نشاط التجارة   
 األوراق الماليةلسوق بالتعامل االلكتروني مع البنوك والتداول االلكتروني  وهو مرتبط، االقتصاديث العام

 نشاط البيع أما ،الماليةوالتداول االلكتروني لسوق االوراق االلكتروني لشركات الطيران لحجز وخدمات ا
 الرغم من انتشاره على المستوى الداخلي الوطني بالسودان على االلكتروني فهو كا يزال محدوداًوالشراء 
ع متخصص في قوتوجد بعض المواقع للتسويق االلكتروني مثل سابل دوت اس دي دوت نت وهو مو. عالميا

وموقع سارية وهو متخصص في التسويق للعقارات من ايجار وشراء وبيع  . للسياراتالتسويق االلكتروني
  . منازل وعقارات

  
تبادل الفرص التجارية وايجاد العمالء لكل السلع المعلنة  يتيح موقع نقطة التجارة الخارجية السودانية

  ٣.عنوان موقع نقطة التجارة السودانية .جيةرلخاعبر الموقع االلكترونى السودانى للتجارة ا
  
  
  
  

                                                            
)٣(  www.Tpsudan.gov.sdhttp://  
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  لكتروني اإلالتعليم  –جيم 
  

تصاالت  العام باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالمعليوالت العام قامت وزارة التربية معليالتفي مجال   
  :مثل، التعليميةلتطوير الوسائل 

 
   والرسائل   العاموالتعليمالتربية عبر موقع وزارة  نتيجة امتحان الشهادة السودانيةعرض

  ؛)٢٠٠٨& ٢٠٠٧( للعامين SMSالقصيرة 
 الوالئية والتعليمشهادة األساس السودانية بالربط مع موقع وزارات التربية  عرض نتيجة امتحان 

   ؛)واليتي الخرطوم ونهر النيل(م ٢٠٠٨  السودانفي
 ع خاصة بهذا الغرض من الموقوذلك عبر تعبئة استمارة  .استخراج الشهادة السودانية طلب

  ؛والتعليمالخاص بوزارة التربية 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٣ لألعوامأرشيف المتحانات الشهادة السودانية مع األجوبة النموذجية  أيضاًهناك .

 مع االجابات ي عبر الموقع االلكتروناألعوام لهذهيمكنك من استعادة كل اسئلة االمتحانات 
   ؛النموذجية لكل سؤال

 خدمة مخصصة للمعلمين الراغبين فى يوه .٢٠٠٨عرض نتيجة الكنترول  ولكنترولالتقديم ل 
  .االنضمام الى لجان التصحيح المتحانات

  
  اإللكترونيةالصحة   –دال

  
 في  برامج قاعدة بيانات المرضيعلى في المستشفيات السودانية اإللكترونية الصحة يقتصر العمل في  

ط لحوسبة العمل بالمستشفيات وبرامج التطبيب عن بعد او الصحة لكن العديد من الخط، الوقت الحاضر
  .  وذلك عن طريق الفيديو كونفرنساإللكترونية

  
   اإللكترونيةالعمالة  -هاء

  
 واالستقبال لطلبات اإلعالن في جداً بصورة كبيرة بكة اإلنترنتتم استخدام تكنولوجيا المعلومات وش  
يف من خالل  طلبات التوظالمؤسسات العامة بإعالن واستقباللخاصة ووتقوم العديد من الشركات ا، التوظيف
 تخصصة في التوظيف االلكتروني مثل هنالك مواقع مأنكما ، اإلنترنت شبكة على اإللكترونيةمواقعهم 

Sudanjob.net.  
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    موقع الوظائف السودانية-٦ الشكل

 
 Home For employers News Contact Us 

 
 

  لتنوع الثقافي واللغوي والمحلي  –ثامنا
 

 واللغويواالتصاالت لدعم التنوع الثقافي وجيا المعلومات تخدام تكنولاس  –ألف
  

 اإلنترنتقامت الكثير من المبادرات المحلية والتي ترعاها الحكومة والجمعيات الطوعية المهتمة ب
 بمبادرة من الجمعية السودانية لتقانة اإلنترنت على السوداني المحتوىوتكنولوجيا المعلومات مثل مشروع 

وقد شارك فيه لفيف من الخبراء في مجال تقنية ، ن السيد وزير الثقافة واإلعالمراف مباشر مبإش والمعلومات
والثقافة المعلومات بالسودان وخرج بتوصيات كان من أهمها قيام مسابقة لتصميم مواقع للتراث والتاريخ 

 اللجان من إعداد  وفرغت هذهاإلنترنت على السوداني الرقمي المحتوى وقيام لجان سميت لجان ،والفنون
  . اإلنترنت على السوداني الرقمي المحتوىتصوراتها وخططها لزيادة 

 
  في السودانواللغوي الثقافي التنوع لدعمتوصيات   - ٢اإلطار 

 ىمن أجل محتو( ؛ سوداني إيجابي يعكس صورة مشرقة عن السودان وحضارته وطبيعته ومجتمعهىتوفير محتو 
  ؛)ثري ومبهر لوطن متحضر

 ؛اإلنترنتع ودعم المبدعين لتوظيف أفكارهم وإبداعاتهم على تشجي  
 ؛االهتمام بنشر المواقع السودانية وإضافتها الى محركات البحث العالمية الشهيرة مثل قوقل  
 ؛نشر كل المعلومات اإليجابية السودانية حبيسة األدراج الى الشبكة الدولية لإلنترنت  
  ؛متفرغين مؤهلين لتحديث المواد بأوالً بأولدعم مواقع المؤسسات والهيئات بأشخاص  
  ؛ وتقانة المعلومات عموماًاإلنترنت إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية التثقيفية والتوعية فى مجاالت فياالستمرار  
 ؛)وزارات خدمية (اإلنترنتربط تقديم الخدمات ب   
  ات والجوانب التي بدأت تندثر فى ذاكرة السودان  السوداني واالهتمام بالموضوعالمحتوىتحديد األولويات فى تحسين

  ؛الرقمية
  ؛اإلنترنت على المحتوى ونشر المعلومات والتعريف بماهية اإلنترنتالتدريب والتأهيل للمهتمين والمعنيين بأهمية  
  ؛المحتوىمن أجل تطوير صناعة )  هيئات–منظمات (حصر الجهات المختصة بتقانة المعلومات  
 وتحديد موعد زمني لذلكاإلنترنت السوداني على المحتوىم بتطبيق مشروع التحديد وااللتزا .  
  ؛ التنفيذآلياتتحديد  
  المحتوى وقضية التعليمية فيما يتصل بالقضية التعليميةالعناية بالمؤسسات.  
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  وسائل اإلعالم  –تاسعا
  

   اإلعالمواستقالليةتنوع   –ألف
  

وهذه  .لفكر والتعبير بشني الوسائل المتاحة والقانونيةيكفل دستور جمهورية السودان حرية الرأي وا  
وتقوم وزارة اإلعالم واالتصاالت عبر هيئاتها الرئيسية ،  الحريات اإلعالميةعلىالحرية الدستورية انعكست 

مثل الهيئة القومية لالزاعة والتلفزيون ووكالة السودان لإلنباء والهيئة القومية لالتصاالت بتنظيم العمل في 
  . عالم وإصدار اللوائح المنظمةاإل
  

كما توجد بالسودان العديد من المؤسسات اإلعالمية الخاصة التي تقوم باصدار العديد من اإلصدارات   
 صحيفتي الرأي العام وصحيفة حكايات بإصدارالتي تقوم سسة الرأي العام للطباعة والنشر مثل مؤ

 ،صحف، أيضا توجد  الدار،اليومقوم باصدار صحف أخبار  التي تاليوم أخباركما توجد مؤسسة ، االجتماعية
وغيرها من ، الصحافة،  األيام، السوداني، أجراس الحرية، ألوان،الرائد، آخر لحظة، الوفاق، الصحافة

   .قوون،  الصدي،كما توجد العديد من الصحف الرياضية مثل الهدف، الصحف الخاصة
  

، الشروق، جد العديد من القنوات التلفزيونية مثل هارموني في مجال اإلعالم المرئي والمسموع فنأما  
كما توجد القناة القومية الفضائية وتلفزيونات محلية ، وقناة ساهور الفضائية المتخصصة في المديح، زول

اعات فهي كثيرة ومنها المتخصص في برمجة محددة تلبي ذوق وحاجة المستمع إلذ اأما، خاصة بالواليات
 . السوداني

  
  اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات  –باء

  
وكل هذه الصحف لها     بتكنولوجيا المعلومات    جداًكل المؤسسات اإلعالمية السودانية سالفة الذكر تهتم        

مواقع الكترونية تبث من خاللها يوميا إصداراتها بحيث يتسنى للقراء قراءة الصحف الكترونيا بعـد الـساعة           
  .  حركة المبيعاتعلى ال تؤثر تىان يوميا حشر ظهرا بتوقيت السودالثانية ع

  
 في مجـال    رامج التي تقوم بتوعية المواطنين    وتهتم المؤسسات اإلعالمية مثل القنوات التلفزيونية بالب      

 مثل المجلة العلمية بالقناة الفضائية السودانية التي طورت فقرة كانت تبث كل صباح في               لمعلوماتتكنولوجيا ا 
  .  برنامج متخصص أسمته المجلة العلميةإلىلصباح برنامج السودان هذا ا

  
  التعاون الدولي واإلقليمي  –عاشراً

  
  تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها  –ألف

  
 لتطوير البني التحتية الصديقة والشقيقةفي إطار جهود الحكومة للتعاون مع المجتمع الدولي والدول 

 تم استقطاب تمويل خارجي خاصة في مجال الحكومة )ODA(تنموي عبر البحار األساسية وخاصة العون ال
  . مليون دوالر١١،١٦٥ والصين بقيمة قية بهذا الشأن مع جمهورية كوريا وتم توقيع اتفااإللكترونية
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   مشروعات تنمية البنية األساسية -باء
  

مثل الربط ، وير البنية األساسيةيشارك السودان في العديد من المشاريع اإلقليمية التي تعني بتط
   . البصرية مع العديد من دول العالماألليافبكوابل 

  
   WSIS –القمة العالمية لمجتمع المعلومات   متابعة -يمج

  
 وتونس ٢٠٠٣ بمتابعة تنفيذ توصيات قمتي األرض للمعلومات بجنيف اهتمت الحكومة السودانية

 تضم في عضويتها خبراء تكنولوجيا المعلومات وممثلين من  عبر لجنة قومية بمجلس الوزراء وذلك٢٠٠٥
  .القطاع الخاص واألكاديميين

  
 خاصة في ما يتعلق بمتابعة اإلنترنتت الدولية واإلقليمية المرتبطة بإدارة جداًيتابع السودان المست

رئيس الجمهورية حيث شارك السودان في قمة تونس بوفد برئاسة ، قرارات القمة العالمية لمجتمع المعلومات
 من ممثلي المؤسسات المعنية بتنفيذ موجهات الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات وضم عددا كبيراً

  . واالتصاالت والقطاع الخاص من ممثلي شركات االتصاالت وشركات تقنية المعلومات
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية  –حادي عشر
  

   التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف األلفية -ألف
  

واالتصاالت في خططها وإستراتيجياتها اهتمت الحكومة السودانية بإدماج تكنولوجيا المعلومات 
 تكنولوجيا االتصاالت في لرسمية والطوعية والخاصة استخدامحيث تتبني العديد من المؤسسات ا، التنموية

  .أعمالها المختلفة
  

  أللفيةل  اإلنمائيةهدافاأل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق خدام  است-باء
  

 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات باستخدامصة تقوم المؤسسات السودانية الرسمية منها والطوعية والخا  
  .واالتصاالت في أعمالها المختلفة

  
  هدف تحقيق أهداف األلفية إقامة مشاريع ميدانية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ب -جيم

  
هنالك العديد من الجهات الرسمية والخاصة نفذت العديد من المشاريع الميدانية في تكنولوجيا   

 التعليم التكنولوجي تحقيق أهداف االلفية ولعل من أبرزها مشروع إلىالمعلومات واالتصاالت والتي تهدف 
لجنة مكونة ن خالل تكنولوجيا المعلومات والذي ترعاه  قبل الجامعي ممعليالت تطوير قطاع إلىوالذي يهدف 

  .من الخبراء في هذا المجال في السودان
  

توطين صناعة البرمجيات في السودان والذي ترعاه  والذي يهدف مدينة أفريقيا التكنولوجيةمشروع   
ات للمواطنين من  توصل الخدمإلى والذي يهدف اإللكترونيةمشروع الحكومة و. وزارة العلوم والتكنولوجيا

  . خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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   بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -ثاني عشر
  

  شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ألف
  

الخاص في السودان شريكاً رئيسياً في تقديم خدمات االتصاالت واتسع دوره بعد منح ُيعد القطاع   
 البحث والتطوير –باء لثالث شركات من القطاع الخاص تشغيل شبكة الهاتف الخلويثالثة امتيازات ل

  .في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتواالستثمار 
  

في مجال البحث والتطوير لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تقوم وزارة العلوم والتكنولوجيا في   
 البحوث واالختراعات والمبادرات في هذا المجال فقامت السودان بمجهودات طيبة من خالل رعايتها لكل

 اإلطار سمي بمعهد أبحاث  يهتم برعاية النشاطات العلمية في هذا٢٠٠٦بتأسيس معهد تابع لها في العام 
   .التقانة

  االقتصاد الوطنيمساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في   –باء
  

وذلك من  يسهم بالقليل في االقتصاد السودانياالت في السودان لمعلومات واالتصقطاع تكنولوجيا ا  
يوجد  ولكن ال،  شركات االتصاالت والتي تستخدم في مشروعات تكنولوجيا المعلوماتعلىخالل نسبة قليلة 

  . حقيقي من قطاع صناعة المعلومات في االقتصاد السودانإسهام
  

  التسهيالت الحكومية  –جيم
  

 لتطوير السياسات واإلجراءات التي تضمن توفير البنية التحتية والتشريعية نيةتسعى الحكومة السودا  
المتطورة في االتصاالت وتقنية المعلومات والتي من أهمها، تعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز 

 إال أنه ال . من خالل صناديق تشجيع الصناعات الصغيرةماليةوتقدم الحكومة قروض . االستثمارات الخاصة
جد أي إجراءات مرسومة أو ضوابط تنفيذية نحو دعم المؤسسات بأنواعها المختلفة لتبني الحلول تو

  .التكنولوجية لديها
 

 توجد تسهيالت للراغبين في إقامة مشاريع استثمارية في أي قطاع يكفلها قانون االستثمار كما أنه  
 . وقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من بينها
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  المصادر جعالمرا
  
  

  .٢٠٠٤/الناشر مطبعة جامعة الخرطوم، بين التقنية والتنمية، بروفيسر حامد حسين، بروفيسر الزبير بشير طه  )١(
  
  ؛٢٠٠٥تقرير المركز القومي للمعلومات   )٢(
  
  .٢٠٠٧تقرير المركز القومي للمعلومات   )٣(
  
  .٢٠٠٨تقرير الهيئة القومية التصاالت   )٤(
  
  . في السودانالتعليمتطور ، ٢٠٠٨السوداني ي التقرير الوطن  )٥(
  
  .٢٠٠٧ العام في السودان الواقع وآفاق المستقبل ، التعليملرحيم وآخرونا المعتصم عبد  )٦(
  
  sd.gov.ntc://http، الهيئة القومية لالتصاالت  )٧(
  
  .المركز القومي للمعلومات  )٨(
 
  .التعليمبية ووزارة التر  )٩(
 
  sd.sudatel.www://http، )سوداتل (الشركة السودانية لالتصاالت  )٠١(
 
  . وزارة العلوم والتكنولوجيا خطة الوزارة  )١١(
 
  .الجهاز المركز ي لإلحصاء  )١٢(
  
 net.sudanjob.www://http موقع  )٣١(
  
  
  

  

  

  



  -٢٣-

  األولمرفق ال

  نماذج مختارة لمواقع حكومية

 عنوان الموقع اسم الموقع م

 www.mof.gov.sd  ية االقتصاد الوطنيلاالموزارة  ١

 www.moi.gov.sd  ةالداخليوزارة  ٢

 www.moiwr.gov.sd  ةلري والموارد المائياوزارة  ٣

 www.sudagric.gov.sd  الزراعة والغابات ٤

 www.fmoh.gov.sd  الصحة االتحادية ٥

 www.sudan.gov.sd  رئاسة مجلس الوزراء ٦

 www.mohe.gov.sd   والبحث العلمييلا العالتعليم ٧

 www.parliamentary.gov.sd  ون البرلمانيةؤالش ٨

 www.industry.gov.sd  الصناعة ٩

 www.most.gov.sd  العلوم والتكنلوجياوزارة  ١٠

 www.mfa.gov.sd  الخارجيةوزارة  ١١

 www.minic.gov.sd  االعالم واالتصاالتوزارة  ١٢

 www.sudaninvest.gov.sd  االستثمار ١٣

 www.marf.gov.sd  الثروة الحيوانية والسمكية ١٤

 www.sudan-tourism.gov.sd  السياحة والحياة البرية ١٥

 www.moe.gov.sd   العامالتعليم وزارة ١٦

 www.welfare.gov.sd  المرأة والطفلشؤون الرعايه االجتماعية و ١٧

 www.federal.gov.sd  الحكم االتحادي ١٨

 www.mot.gov.sd  النقل والجسوروزارة  ١٩

 www.irshad.gov.sd واألوقاف اإلرشاد ٢٠

 www.moj.gov.sd  العدل وزارة ٢١

 www.molar.gov.sd  العمل والخدمة العامة وزارة ٢٢

 www.mha.gov.sd  اإلنسانيةالشؤون  وزارة ٢٣

 www.presidency.gov.sd  رئاسة الجمهوريةشؤون  ٢٤

 www.spc.sd  الطاقة والتعدين ٢٥

   التعاون الدولي ٢٦

 www.mcys.gov.sd  الثقافة والشباب والرياضه ٢٧

 www.sudantrade.gov.sd  التجارة الخارجية ٢٨

 www.mepd.gov.sd  يةالبيئة والتنمية العمران ٢٩

 www.mod.gov.sd  يالدفاع الوطن وزارة ٣٠

  


