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 .طبعت هذه الوثيقة بالشكل الذي قدمت به ودون تحرير رسمي  
 

 .جرى التحقق من المراجع حيثما أمكن  
  

  .وليست بالضرورة، آراء اإلسكوا، اآلراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء المؤلفين  
  

  .ال يعني ذكر أسماء شركات ومنتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمها  
  

  .نسخة أولية
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  ١مقدمة
 

 ٢٨ال الحكومية  مليون نسمة، وجامعاته ٤٠سكانه الوبمليون ميل مربع  البالغةبمساحة السودان 
مشغلين لخدمات  ٤، و)م٢٠٠٨تعداد (من السكان %  ٤٥التي تشكل  سنة١٥إلىصفر  والفئات العمرية من

ار دوالر في العام ملي ٣ ٣وإيرادات من السكان،% ٤٥مليون بنسبة  ١٨ال يبلغ  ٢وعدد مشتركين االتصاالت
داً من أسرع أسواق حجعل السودان وا ذلك ،الشمالية وشبكة ألياف ضوئية تغطي كافة واليات البالد م،٢٠٠٩

المعلومات مكون رئيسي في  اتكنولوجيكل هذه المؤشرات تجعل من قطاع االتصاالت المتنقلة في افريقيا، 
ضع االستراتيجيات والسياسات والضوابط التي تعمل على االقتصاد، مما جعل الدولة توليه اهتماماً خاصاً بو

  .في االقتصاد الكلى والتعليم وصوال القتصاد المعرفة وإدماجهترقيته 
بذراعين هما الهيئة القومية  )م٢٠١٠( تمخض عن ذلك افراد وزارة خاصة لالتصاالت وتقانة المعلومات

  ).الجسم المنظم لقطاع المعلومات( لقومي للمعلوماتوالمركز ا )الجسم المنظم لقطاع االتصاالت( لالتصاالت
مصر، أثيوبيا، وجاري (دول الجوار مع ألف كيلومتر، وربط  21 بطول فتم ربط البالد بشبكة ألياف ضوئية

 ١٥ونتيجة لذلك تم ربط رئاسات الواليات . بكوابل بحرية عبر البحر األحمر القاريكما تم الربط ) ربط تشاد
بمجلس  )وزارة ٣٥(وربط جميع الوزارات االتحادية لقومية للمعلومات للتراسل الحكومي، بالشبكة ا والية

  .٤بشبكة المؤتمرات المتلفزة، وربط الجامعات بشبكة الجامعات وكذلك  الوزراء

                                                 
٢٠٠٩الجهاز المرآزي لإلحصاء  -الكتاب اإلحصائي   1  
٢٠١٠مسودة التقرير السنوي  –الهيئة القومية لالتصاالت  2  
٢٠١٠مسودة التقرير السنوي  –الهيئة القومية لالتصاالت  3  
 
٢٠١٠التقرير السنوي  - المرآز القومي للمعلومات 4  
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 .مجتمع المعلومات ألساسيين في بناءالفرقاء االحكومات و دور -أوالً

  لكترونيةاإلستراتيجيات االو الوطنية المعلوماتمجتمع  سياسات :ألف
لبلوغ بمشروع صناعة ل )م٢٠٠٧والتي أقرت في  م٢٠٣١ -٢٠٠٧( ٥الربع قرنية اإلستراتيجيةتهدف 

بالخلفية المعرفية  المدني المعلومات إلي تحقيق غاياته في رفد مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع
استكمال بناء ( رؤيةب، ومنهجية الضرورية لوضع الخطط وصنع القرارات، وذلك علي أسس علمية ورؤي

 .)تطورةوم أمة سودانية موحدة، آمنة، متحضرة، متقدمة
الخطة واعتماد  إعداد، تم )م٢٠٠٦ – ٢٠٠١(القومية لصناعة المعلومات  اإلستراتيجيةبعد انقضاء 

ع الرب اإلستراتيجيةضمن  )م٢٠٠٧والتي أقرت في  م٢٠١١- ٢٠٠٧(مجتمع المعرفة  إلستراتيجيةالخمسية 
 :وفق السياسات التالية) ٢٠٣١ – ٢٠٠٧(قرنية للبالد 

  .توفير التمويل الالزم لمبادرات وبرامج المعلوماتية - 
 .دعم وتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد والمجتمع - 
ية تطوير اإلدارة الحكومية وتحسين أداء الخدمات الحكومية العامة بتطبيق اإلدارة اإللكترون - 

 .والحكومة اإللكترونية
تأسيس تعاون وشراكة حقيقية مع كافة أصحاب المصلحة الوطنيين من قطاع خاص ومنظمات  - 

 .مجتمع مدني ومواطنين من أجل التشارك في بناء مجتمع المعلومات
 .وضع وإنفاذ التشريعات والقوانين الالزمة لتفعيل وتطوير بيئة المعلومات - 
 .واالتصاالتفي المعلوماتية  رباالستثماإصدار قانون خاص  - 
 واالتصاالتودعم وتمويل البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات  االستثمارتشجيع وتحفيز  - 

 .خاصة في المناطق النائية والريفية
 .والنفاذ بكافة مؤسسات الدولة الصحية والطبية لالرتباطدعم بناء البنية التحتية الالزمة  - 
 .نية الالزمة لألعمال التجارية والصيرفة اإللكترونيةوضع وإنفاذ السياسات التق - 
للفئات الضعيفة  واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات  استخدامدعم خدمات مراكز النفاذ الشامل في  - 

 .وأصحاب الحاجات الخاصة والمجتمعات المحلية في القرى واألرياف الفقيرة
مية والدولية الداعمة لبناء مجتمعات المعلومات تعظيم التعاون والشراكة مع المنظمات والهيئات اإلقلي - 

 .في العالم النامي
 .إتاحة المعلومات العامة وحماية حرية النفاذ إليها - 
في نشر التعليم عبر برامج محو األمية  واالتصالوسائط تكنولوجيا المعلومات  استخدامتشجيع  - 

 .والتعليم عن بعد والتعليم في مكان العمل وغيرها
 .واالتصاالتصفات والمقاييس الوطنية في مجال المعلومات الموا اعتماد - 
 .المصادر المفتوحة استخدامتشجيع  - 
  .حقوق الملكية الفكرية واحترامبأخالقيات التعامل في المجال  االلتزامتشجيع  - 

                                                 
5 http://www.ncsp.gov.sd/ar/pdf/2007.pdf 
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  استراتيجية المعلومات       1جدول 
  نعم  )ال/نعم( التصاالتلتكنولوجيا المعلومات وا إستراتيجيةوجود 

  م٢٠٠٧  اإلستراتيجيةتاريخ اعتماد 
 المجلس القومي للتخطيط االستراتيجي  )باللغتين العربية واإلنكليزية( اإلستراتيجيةعن  المسئولةاسم الهيئة الحكومية 

National Center for Strategic Planning
  جيد  )محدود/ متوسط/ جيد/ ممتاز( اإلستراتيجيةوتيرة تنفيذ 

  المركز القومي للمعلومات: المصدر

 القطاعات متعددة الشراآةالشراآة بين القطاعين العام والخاص أو : باء
ساهم تحرير االقتصاد السوداني وقطاع االتصاالت في بناء شراكات متعددة حيث يمثل القطاع الخاص 

راتيجيات والخطط الوطنية لتقانة المناط بها وضع االست القوميةبممثلين في كافة اللجان وفرق العمل 
التي أقرت ( ٦الموجهة للحكومة االلكترونيةالخطة وقد برز ذلك بوضوح إذ نصت . المعلومات واالتصاالت

المشاريع الممولة من  من% ٢٠بتنفيذ ما قيمته السوداني القطاع الخاص تكليفعلى  )م٢٠٠٩في العام 
  .الخارج

كات مع القطاع الخاص في توزيع الكهرباء حيث يعمل السودان بنظام بنت وزارة الكهرباء العديد من الشرا
مع شركات قطاع  م٢٠١٠ عام عقود ٦، وقد أبرمت الدفع المقدم للكهرباء كأحد تطبيقات الدفع االلكتروني

 .وماكينات الصراف اآللي والجوالخاص للبيع االلكتروني عبر االنترنت 
وتبني  للربط االلكتروني للشبكة المصرفية، EBSمع شركات مثل كما تبنى البنك المركزي شراكات ذكية  

 .حلول مصرفية الكترونية
وشركات االتصاالت األربعة لتوفير الربط  NIC وهناك شراكة فاعلة بين المركز القومي للمعلومات

 الشبكي بين الوزارات ضمن مشروع الحكومة االلكترونية، وكذلك ربط رئاسات الواليات المختلفة مع
مجلس الوزراء، كما بنى المركز القومي للمعلومات ووزارة التعليم العالي شراكة أخرى مع شركة هواوي 

ع شركات تركية لتنفيذ الشبكة الصحية التي تربط كافة مالصينية لتنفيذ مشروع الجامعة االلكترونية، و
ند والسويد والعديد من من الصين وكوريا واله أجنبيةوشركات  .المستشفيات الحكومية بوزارة الصحة

 م٢٠١٠المعلومات واالتصاالت باتحاد الغرف التجارية  اتكنولوجيكما تم تكوين غرفة  .الدول العربية
ازداد انتشار البوابات االلكترونية التي تمثل المدن والبلدات خالل الثالث سنوات الماضية حتى تجاوزت 

يات الجامعات بدعم منظمات المجتمع المدني العاملة ويتم تشجيعها عبر مسابقات دورية بدأ باولمب ٢٠٠٠
  .في مجال المعلوماتية

  
   البوابات االلكترونية ٢جدول 

  عنوان الموقع  اسم البوابة
 http://www.sudan2.com  بنك المواقع السودانية

  http://www.anasudani.net  أنا سوداني
  /http://alnilin.com  النيلين

  http://uofkonline.com  معة الخرطومملتقى طالب وخريجي جا
Sally2.net  قرية سالي

  http://www.sudanesehome.com  بيت السودانيين
  

                                                 
6 http://nic.gov.sd/pdf/eGovMasterPlan.pdf 
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 الحكومية غير المنظماتدور  :جيم
دفع نحو مجتمع المعلومات، فمشروعات مثل المواطن تقوم منظمات المجتمع المدني بدور هام في ال

الذي يقوم بالتدريب األساسي للمواطنين في مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص بدون رسوم  ٧االلكتروني
أدارت ) الحكومية البلدية في دفع التكلفة المخفضة أصالً واإلداراتتتشارك الجمعيات (أو بقيمة رمزية 

والمنظمة السودانية لتقانة ربحية هذا البرنامج منها الجمعية السودانية لتقانة المعلومات أكثر من جمعية غير 
ومنظمة القضارف الرقمية، وقد أدى هذا المشروع دوراً جيداً بالرغم من محدودية المستفيدين المعلومات 

المعوقين على و منهم المعلمون وأصحاب المهن الحرة وأفراد الشرطةمتدرب،  ٤٠٠٠منه إذ تجاوزوا ال 
كذلك نجد ان التحادات الشباب والمرأة دورا فاعال فى محو االمية الحاسوبية  ،استخدام تقنيات الحاسوب

  .متدرب ٢٠٠,٠٠٠حيث يتم التدريب من خالل مراكز ثابتة ومتحركة تجاوز عدد متدربيها ال
للمعلوماتية كقانون جرائم داعمة كان لمنظمات المجتمع المدني دور بارز في بلورة والتعريف بالقوانين ال

لها وعقدت عدة ندوات وورش عمل لشرحها  اإلعدادالمعلوماتية وقانون التوقيع االلكتروني، إذ شاركت في 
  .للمعنيين

مراكز النفاذ الشامل  إدارةالتحاد الوطني للشباب في اكما ساهمت منظمات المجتمع المدني المعلوماتية و
 SD.نطاق السودان بإدارةكما تقوم الجمعية السودانية لالنترنت . علوماتيةالممولة من صندوق دعم الم

  .والتبصير بتقانات ومعايير االنترنت بورش عمل وندوات
  

  التقدم المحرز نحو تحقيق السياسات واالستراتيجيات الوطنية: دال
  :محور التشريعات والمعايير    : أوال

اللجنة الوطنية  وإنشاء م٢٠٠٧لكترونية وجرائم المعلوماتية المعامالت اال قانونيل  يإجازة و تفعتمت  - 
 . ومحكمة الملكية الفكرية للمصادقة االلكترونية  ووحدة جرائم المعلوماتية

 .م٢٠١٠لسنة  المعدل للمعلومات القوميإجازة قانون المركز تمت  - 
 .الصياغة النهائية بوزارة العدل تحتقانون مجلس مهن نظم الحاسوب  - 
 .م٢٠٠٨العام من صياغته منذ  االنتهاءق الحصول على المعلومات تم قانون ح - 
 .والئية وأجيز بعضها مراكز معلومات تمت صياغة عروض قوانين - 
 . لالتصاالتقانون الهيئة القومية  لتعديل مسودة صياغةتمت  - 
 .الموحدالوطني الرقم تم إعداد مسودة قانون  - 
 م٢٠٠٩ اللجنة الفنية للمصادقة االلكترونية إنشاء - 
 القوانين والتشريعات ٣جدول 

  الجهة المعنية  او الصياغة/تاريخ االعتماد القانون/ التشريع
  وزارة االتصاالت  ٢٠٠٧اعتمد في   المعامالت االلكترونية قانون

  وزارة االتصاالت  ٢٠٠٧اعتمد في   جرائم المعلوماتيةقانون 
  وزارة االتصاالت  )تعديل( ٢٠١٠اعتمد في   للمعلومات القومي المركز قانون

  وزارة الموارد البشرية  ٢٠١٠تحت الصياغة   قانون مجلس مهن نظم الحاسوب
  وزارة االتصاالت  ينتظر االعتماد النهائي  قانون حق الحصول على المعلومات

  وزارة االتصاالت  ٢٠١٠تمت صياغة تعديل   لالتصاالتقانون الهيئة القومية 
  وزارة الداخلية  ٢٠١٠لصياغة تحت ا  الموحدالوطني الرقم قانون 
 وزارة العدل: المصدر

 ٨مواصلة لتجويد األداء في قطاع االتصاالت والمعلومات كان هناك عمل مبرمج إلصدار معايير
                                                 
7 http://www.gedaref.com , http://www.ssit-sd.org/  عملت منظمتي القضارف الرقمية والجمعية السودانية لتقانة المعلومات على ابتكار وتطوير مشروع
 المواطن االلكتروني
8 http://nic.gov.sd/pdf/sudanencoding.pdf 
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تتناسب مع طبيعة السودان فتمت دراسة معايير كثير من الدول وكذلك المعايير الخاصة باألمم المتحدة 
وهى  والمقاييس رها بقانون من الهيئة القومية للمواصفاتوبعض المنظمات واآلن في طور إصدا

  - :معايير التي تم االنتهاء منها هىالجهة المسئولة، وال
  .معايير البرمجيات من حيث الشراء واالستعمال وامتالك الترميز الخاص بها - 
  .معايير الشبكات وتختص بالعتاد المستخدم، ومواصفاته وانتشارها على المستوى القومي - 
 .ايير العتاد وتم التركيز فيها على المخدمات واألجهزة الشخصية والمحمولة وسعاتها وأنواعهامع - 
وتم تحديد المستويات التأمينية وأسس التعامل والتبادل واالستعمال الخاص  ،معايير السرية والتأمين - 

  .بمضادات الفيروسات
  .معايير نظم المعلومات الجغرافية - 
ن حيث اللغات المستخدمة وشعار الدولة والمسميات ونوعية المعلومات معايير المواقع الحكومية م - 

  .والتحديث
 .الشهادات واعتمادمراكز التدريب والمساحات المطلوبة وعدد األجهزة والمادة الدراسية المقدمة  - 

 قانوني فيتنفيذ محاضرات تنويرية ودورات تدريبية للجهات العدلية والشرطية والمحاميين كما تم 
 .مالت االلكترونية وجرائم المعلوماتية المعا
تعنى  والتيتيجية المعلومات وتكوين فرق العمل التابعة لها استرإتشكيل اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ وتم 

  .الحكومة االلكترونية أهمهامن  والتيبمتابعة المجاالت المختلفة 
  

  :محور بناء القدرات البشرية والمؤسسية : ثانياً 
في  الدولة  دورات مكثفة أجهزةانتظمت كل كما  م٢٠١٠ في لتنمية البشريةل وزارة أولخصصت   

 التقنية  من دستوريين وقيادات الخدمة المدنية والعاملين على مختلف مستوياتهم وتخصصاتهم، األميةمحو 
اطنين استهدفت شرائح أخرى مثل الطالب والمو التيفي ذات المجال التدريبية إلى الدورات  باإلضافة

و ساهمت منظمات  ١٨.٠٠٠للمعلومات بتدريب  القوميإلخ حيث قام المركز ...والرياضيين والصحفيين 
 ٢٠٠.٠٠٠ المستفيدينفي هذا البرنامج حيث تجاوز عدد  والقطاع الخاص بدور مقدر المدنيالمجتمع 
 .متدرب

متدرب داخل وخارج  ١٢.٦٠٠في مجال المعلومات استهدفت  تنفيذ دورات تدريبية  متقدمةكما تم 
مجاالت المعلوماتية  في والدكتوراهالسودان فضالً عن توفير فرص للعاملين بالدولة  لدراسة الماجستير 

 :وتم على هذا الصعيد. فرصة ٤١في مجملها المختلفة بلغت
مركز للخدمة  ٧٥مركز للتدريب على الحاسوب  على المستوى القومي والوالئي  وإنشاء  ٩٤إنشاء - 

 .مركز ١٦٩لة بالواليات ليصل العدد إلى الشام
الشروع في اإلعداد لمشروع التدريب التخصصي للخريجين في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت  - 

والذي يتضمن إنشاء مركز متكامل لجميع التخصصات في المجال، حيث اكتملت الدراسة األولية 
 . وإجراء التنسيق مع بعض الجهات ذات الصلة 

 باإلضافةحاسوب على المدارس الثانوية  ٢٣.٠٠٠مشروع حواسيب المدارس حيث تم توزيعاستمرار  - 
 .الجاهزة على المدارس الثانويةالمباني  معمعمل حاسوب متكامل  ١.٣١١إلى توزيع 

وتمليكه  من قبل وزارة العمل لمراكز المعلومات بالوزارات القومية التنظيميمقترح الهيكل  إجازة - 
 .هياكل مراكز معلوماتها  إنشاءفي  به يلتستهدللواليات 

 .المعامل إعدادفي مجال الحاسوب نتيجة لزيادة  التعليم العام المتدربين ومعلميطالب   إعدادزيادة  - 
 .الحكومات بأماناتوتقويم مراكز معلومات الواليات  إنشاء - 
 .تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بمراكز معلومات الواليات - 
 .يبية بتسعة واليات شماليةمراكز تدر ٩ إنشاء - 
واستمرار مشروع حاسوب أسرة  جهاز حاسوب ضمن مشروع حاسب لكل لفأ ٥٠توزيع عدد  - 

 .جامعي أستاذمحمول  لكل 
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  :توطين  تقانة  المعلومات في المجتمع  :ثالثاً

ت ، عملت وزارة االتصاالالسودانمن السياسات الداعمة لتطوير صناعة المعلوماتية واستقرارها في 
في تكثيف البحث والتطوير للوصول إلى توطين التقنية في  ومراكز بحثية الجامعات معبالتعاون 

  :البالد، ومن ذلك فقد تم
يعمل المشروع في عدد من الجهات داخل  حيث Firewall) الطابية(إنتاج جهاز تأمين الشبكات  - 

  .السودان
خصائص قوية تقوم بتأمين حركة ب عيتمترقمي كامل  مقسموهو عبارة عن  مشروع أمينتم تطوير  - 

  ).IP PBX(البيانات المرسلة 
التعديالت للبرامج القياسية  ملالبلجيكية و تم ع  Tingيتم بالشراكة مع شركة  Open ERPمشروع  - 

  .المشتريات ويعمل حالياً في عدد من الجهات, المخازن, الحسابات ,مثل شئون األفراد 
  .من المشروع%  ٤٠- ٣٠تم إنجاز قد  )SIXP(نقطة تبادل اإلنترنت السودانية  - 
اإلطالع على تجارب الدول بعد  حيث تم البدء في التنفيذ PKIتطوير نظام المصادقة االلكترونية  - 

 .الخارجية
  

  :التحتية البنيمحور تطوير :رابعاً 
 الف كيلو واحد وعشرون ,إزدياد  طول  شبكة االلياف الضوئية من أحد عشر ألف كيلو متر إلى   - 

، األمر الذي مثّل بنية تحتية قوية ومتينة تسهم وهى تشمل شبكة الشركات والشبكة الحكومية  متر
  .االتصاالت والمعلوماتفي تطور  بصورة كبيرة

الكبير في شبكات االتصاالت بالهواتف الجوالة وعبر األقمار الصناعية، وتخفيض تكلفة  التوسع - 
 .االنترنتاالستخدام في نقل المعلومات واستخدامات 

 .شبكة على مستوى الوزارات القومية ) ٣٥(ليصل العدد إلى  لجميع الوزارات شبكات تركيب - 
التبادل  ر شبكة موحدة تتيحعب جامعة ) ٢٦(مشروع شبكة الجامعات السودانية حيث تم ربط  اكتمال - 

جميع  و تعميم مشروع مكتبة الجامعات االفتراضية الذي يغطيبين هذه الجامعات  االلكتروني
 . الجامعات الحكومية

االلكتروني والمحادثات ربط رئاسات الواليات بشبكة واحدة عبر  نظام المؤتمرات المتلفزة والبريد  - 
 . VOIPعبر الشبكة 

 .ومد الشبكة القومية لألرياف الكهربائي اإلنتاجفي   التوسع - 
م ٢٠١٠العام ي حيث بلغ عددهم ف , في شركات الجوال  زيادة كبرى في أعداد المشتركين - 

 ٦٤البالغة و  م١٩٩٣عام مشترك مقارنة بأعدادهم في بداية تحرير القطاع في نهاية  )١٨٠٤٤٧١٢(
 .ضعف ٢٨٢عن أي مايزيد .. ألف مشترك 

 .م٢٠١٠ %٤٥رفع الكثافة الهاتفية إلى  - 
 .نطاق عريض من الخدمات المتنوعة المتقدمة و من التطبيقات االلكترونية الحديثةاستنباط  - 

 
 :المخارج الدولية 

 .و منه للمنافذ العالمية) SAS(مخرج األلياف الضوئية البحرية إلى المملكة العربية السعودية   - 
 .FLAGمرتبط بالكيبل البحري  نبور تسودامخرج األلياف الضوئية عبر   - 
 -:و التي تحتوي على " أم حراز"محطة األقمار الصناعية   - 

 .األفريقيةلالتصاالت مع الدول  MIDNETدوائر 
 .دوائر عرب سات لالتصاالت مع الدول العربية

 .األوربيةدوائر مع الدول 
 .نببور تسوداوهو تحت اإلنشاء و له نقطة إنزال   EASSYمخرج األلياف الضوئية البحرية  - 
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  -:٩قليميةإلالمخارج ا

   اكيبل ألياف ضوئية لربط أثيوبي
 كيبل ألياف ضوئية لربط جمهورية مصر العربية

 .)تحت اإلنشاء(بل ألياف ضوئية لربط تشاد كي

 
  الهيئة القومية لالتصاالت: المصدر. المخارج العالمية ١رسم توضيحي 

  
  :١٠محور الحكومة االلكترونية: خامساً
اللجان  وجميعالمركز القومي للمعلومات  إدارةالخطة الموجهة للحكومة االلكترونية  من مجلس   إجازة - 

في  بناء الحكومة االلكترونية إطاروضعت  التيبمجلس الوزراء،  السياديوالقطاع الفنية للقطاعات 
 .في تنفيذها   ، والبدء واألجانبالسودان وذلك من خالل مشاركة الخبراء والمختصين الوطنين 

وكالء الوزارات  مراكز المعلومات بالوزارات القومية والواليات الشمالية من مديريتدريب جميع  - 
 .في مجال الحكومة االلكترونية بجمهورية الصين  الحكومات الوالئية وأمناءالعامين  واألمناء

لتقديم الخدمات الخاصة بالحكومة  يهيئفي الوحدات الحكومية مما  زيادة نسبة الخدمات المحوسبة - 
لدفع المقدم للكهرباء ، في تخفيف العبء على المواطنين مثل ا ساعدت  كثيرا والتيااللكترونية 

والقبول للجامعات ، رخص  والثانوي األساسالصيرفة االلكترونية ، تحويل الرصيد ، نتيجة امتحانات 
 .إلخ ... ,الهيئة القضائية,خدمات الجمارك القيادة ، الجوازات ،

 .التوعية والتنوير بالحكومة االلكترونية 
 .وطرق تنفيذها وتمويلها أولوياتهاونية وتحديد االنتهاء من صياغة مشروعات الحكومة االلكتر - 
في تنفيذ المسح الميداني  في السودان وتحديد الشكل العام والبدء في بناء بوابة الحكومة االلكترونية البدء - 

 .العطاء للشركة المنفذة  إعدادلمشاريع الحكومة االلكترونية  لجمع  المعلومات كما تم االنتهاء من 
إللكترونية لجميع الوزارات القومية وعدد من الوحدات التابعة  والواليات على شبكة المواقع ا اكتمال - 

                                                 
9 http://ntc.gov.sd/images/stories/docs/English/ntc_yearbook.pdf  خريطة وبيانات المخارج االقليمية من آتاب االتصاالت االول 
10 http://nic.gov.sd/pdf/eGovMasterPlan.pdf 
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 .اإلنترنت 
تناولت مشروع الحكومة اإللكترونية والخطة العامة  ملتقيات للمعلومات بالواليات) ٨(تنظيم عدد  - 

والوزراء ة، حضرها مدراء مراكز المعلومات من كافة الوحدات الحكومية اتحادية ووالئية الموجه
 .ووكالء الوزارات المعنيين

 .والعمليات اإلجراءاتهندسة  إعادةفي  البدء - 
 .ورشة في مجال الحكومة اإللكترونية) ٣٠(تنظيم عدد  - 
مما ساهم في تنشيط البريد ) الشبكة القومية(إكمال ربط جميع الوزارات و الواليات في شبكة موحدة  - 

و بين % ٩٠والوحدات التابعة بنسبة تفوق ,االتحادية االلكتروني بين مجلس الوزراء و الوزارات 
 .الوزارات بعضها بعضاً والواليات

إنشاء المؤتمرات المتلفزة والتي تربط بين جميع الواليات ومجلس الوزراء و بعض المواقع داخل والية  - 
 .الخرطوم

 .تفعيل الدفع االلكتروني و الصيرفة االلكترونية والمقاصة االلكترونية - 
 .جنة المصادقة االلكترونية والشروع في توفير البنية التحتية للمفتاح العمومي قيام ل - 
العالميين والذي مشاركة العديد من الدول والخبراء وم ٢٠١٠قيام مؤتمر الحكومة العالمي  بالخرطوم  - 

 .أوصى بتوسيع مظلة الخدمات االلكترونية و توفير وسائل التواصل االلكتروني بالبالد
   

  محور اإلعالم والعالقات الخارجية  :سادساً 
 .إعالمي لقاء ٩٥و إعالمي   ىمنتد ١٥٥منبر صحفي و ١٢٠تنفيذ تم  - 
 . التلفزيونيمن برنامج كاميرا رقمية  ةحلق ١٠١و يذاعإحلقة  ٥٠٨تنفيذ عدد  - 
رسالة معلومات ضمن الحصاد  ٣٠٠وتقديم عدد  إذاعية، ةحلق ٨٧و تلفزيونيةحلقة  ١١٨في  المشاركة - 

 .القومية  باإلذاعة خبارياإل
 .مع مختصين تلفزيونيلقاء  ١٠٢ إجراء - 
في  في مختلف مجاالت المعلومات و المشاركةاإليقاد ورش عمل بالتعاون مع  منظمة  ٩تنفيذ وتمويل  - 

   وإقليميةندوة  وورشة عمل دولية   ٤٥
في لجان عليا و  شاركةوالم)  اإلمارات, سوريا, إيران, اليمن,مصر (دول  ٥ توقيع مذكرات تفاهم مع - 

 ). اإلمارات, سوريا, اليمن, مصر( برنامج تنفيذية لتبادل الخبرات ) ٤(دولة و  ١٨وزارية لـ 
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية ل -ثانياً
 ٤على تشجيع االستثمار في البنيات األساسية كان نتاجه  واالستثمارعملت وزارتي االتصاالت   

بينما تقدم كنار خدمة الهاتف الثابت مع ) MTNزين، سوداني، (مشغلين للهاتف الجوال  ٣ن، منهم مشغلي
) من دول الجوار األفريقي(إضافة لمشغلين للهاتف الجوال يعمالن في الجنوب ). المالكة لسوداني(سوداتل 

  .دون ترخيص من الحكومة المركزية
غطت ) ات االتصاالت والشركات األخرى والمنظماتشرك(كلم  ١٩,٨١٢بلغت شبكت األلياف الضوئية 

محطة  ٦١٥كما تمت تغطيت المناطق النائية ب  أغلب واليات السودان، وهي األطول في المنطقة،
VISAT  لشركات أخرى ومنظمات ١٦٤لشركتي االتصاالت سوداتل وكنار و ٤١٥فضائية، منها.  

والية  ١٥ألياف ضوئية في العاصمة الخرطوم، ووزارة اتحادية بشبكة  ٣٥وفي الربط الفقاري تم ربط 
االلكتروني الحكومي المؤمن واالجتماعات المتلفزة مع مجلس الربط استخداماتها  أهموشمال السودان، 

  .VOIPوالمحادثات عبر الشبكة  الوزراء
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  ٢جدول 

  : ١١)ألف(سعات شبكات الهاتف الثابت ومشتركيها 
  

  
  :١٢)ألف(ومشتركيها  الجوالسعات شبكات الهاتف  ٥جدول 

  
 مأهوكان  HSDSL% ١٠بااللياف الضوئية، % ٩٠وفي مجال التعليم تم ربط الجامعات بشبكة موحدة 

وفي مجال الصحة بدأ العمل في الشبكة الصحية لربط المستشفيات  .تطبيقاتها مكتبة الجامعات االفتراضية
م وهو أحد المشاريع التي يتم تنفيذها بالتعاون مع دولة تركيا ٢٠١٠ية بوزارة الصحة في عام الحكومية الرئيس

زويد مؤسسات الخدمات الصحية بنظم ويتركز علي تقديم خدمات صحية أفضل وتوفير رعاية صحية وذلك بت
المعلومات الصحية اإللكترونية ويتم ذلك من خالل ربط المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الصحية 
في شبكة معلومات صحية واحدة وكذلك بناء وتطوير نظام يوفر سجل صحي متكامل عن المرضى، وإدارة 

ذلك تطوير وبناء نظام المعايير والترميز والرقم الموحد للقطاع المواقع الصحية بشرياً ودارة االحتياجات، وك
الصحي، وتنتشر العديد من النظم في القطاع الخاص موصولة بشركات التامين التي تدير أنشطة التامين 

  .الصحي
  

 هيكلية السوق والبيئة التنظيمية :ألف
، )جوال(، زين )سوداني(ثابت وجوال(سوداتل : شركات اتصاالت كمشغلين رئيسيين وهم ٤تعمل 
MTN )عملت شركتا سوداتل وكنار على . وفي طريقها لحيازة رخصة جوال) ثابت(، كنار )جوال

وتقدم شركات الجوال خدماتها . كلم ويعمالن على توسعتها ١٧,٠٠٠بطول بناء شبكة ألياف ضوئية 
وحزم  األسعارات في وأدى التنافس الكبير في ظل تحرير السوق لتخفيض G 3.75و  G 3.5بتقنيات 

نون كثيراً في مجالي الصوت والبيانات، إال أن الجهاز المنظم لالتصاالت طترويجية أفاد منها الموا
تخفيضات أكثر في تكلفة المكالمات إلى  والجمهور يطمحون NTCالهيئة القومية لالتصاالت 

  .واالنترنت

                                                 
الهيئة القومية لالتصاالت –مسودة آتاب االتصاالت الثاني  11  
الهيئة القومية لالتصاالت –مسودة آتاب االتصاالت الثاني  12  

 2010 2009 2008 20032004200520062007 2002 1999 االعوام
    2734 17381965202425642734 1224 411 سعات الشبكات
المشتركون ثابت 

)ألف(  251 671 9361027670570583 385  363  78 
)ألف(السكان   30000 31500 3360034500354003630037500 39000 40000  40000 

(%)اتفية الكثافة اله  0.84% 2% 2.8%3%2%1.6%1.5% 1% 1% 0.2% 

 2010 2009 2008 20032004200520062007 2002 1999 االعوام
    2734 17381965202425642734 1224 411 سعات الشبكات
مشتركي الجوال 

)الف(    211 5271050186647298214 10373  15340  18044 
)ألف(السكان   30000 31500 3360034500354003630037500 39000 40000  40000 

(%)الكثافة الهاتفية    0.7% 1.6%3%5.3%13%22% 26% 38% 45%  
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  التنافسية واالحتكارية

  ٦جدول 
  فسيةتنا  خدمات الهاتف النقال

  تنافسية  الثابتالهاتف  خدمات
  تنافسية  خدمات اإلنترنت

 الهيئة القومية لالتصاالت: المصدر              
  
  

   توزيع سوق االتصاالت
  ٧جدول 

  م٢٠١٠ عدد المشتركينالمشغل الخدمة
 ٦٢٣٣٠سوداتل الهاتف الثابت

 ١٥٤٦٣كنار  
 ٧٧٧٩٣جملة مشتركي الهاتف الثابت

 ١٠٢٤٩٥٠٥  زين  والالهاتف الج
  MTN ٣٤٧٤٨٧٩ 
 ٤٣٢٠٣٢٨  سوداني  

 ١٨٠٤٤٧١٢  جملة مشتركي الهاتف الجوال
 ١٨١٢٢٥٠٥الجملة الكلية لمشتركي الهاتف

 الهيئة القومية لالتصاالت: المصدر            
  

  انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 :إليهاونسبة النفاذ  الجوالشبكات الهاتف الثابت 

 قطاعوهو يعكس نموا سريعاً في . الجواللشبكات الهاتف  يوضح نمو المشتركين الكلي ١٣أدناه شكلال
  .مشترك الف ومائة اثنين وعشرون  مليون ١٨ م٢٠١٠ عدد المشتركين خالل العام الحاليبلغ * .االتصاالت

 
2 رسم توضيحي تطور مشترآي الهاتف الجوال   

                                                 
الهيئة القومية لالتصاالت –مسودة آتاب االتصاالت الثاني  13  
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والهواتف  VISATال بالواليات بينما يتم تغطية المناطق النائية  معظمخدمات الهاتف الجوال  غطت •

أكبر سوق في أفريقيا والدول  )اكبر األقطار العربية( ، حتى غدا السودانGMPCS الفضائية الثريا
/  Frame Relay /ِATM  /DSLتوجد عدة شبكات تراسل بيانات بتقنيات مختلفةكما  .العربية للثريا

G/MDSL/EVDO 
تغطى شبكات تراسل البيانات جميع المناطق المغطاة بواسطة كوابل األلياف الضوئية والشبكات  •

  .الالسلكية
-Wi توجد عدة تقنيات للشبكات الالسلكية الثابتة منها شبكات المايكروويف وشبكات الواي ماكس •

Max.   واي فايWi-Fi 
  .  وصلة ٢,٠٠٠االتصال  الكبرى ، حيث تمتلك  شركة زين   شبكات المايكروويف تمتلكها شركات •
فيجن فالي وجيت نت  تاشرك ما اي ماكس هخدمة االنترنت عبر تقنية الوتوجد شركات خاصة تقدم  •

  .والية الخرطومداخل  وتعمالن 
  

  نترنتاإلمزودو خدمات 
 فة لشركات قطاع خاصباإلضا MTNوهي سوداتل وكنار وزين و يقدم مشغلي الهاتف خدمة االنترنت

  .هي فيجن فالي وجت نت
تزايد انتشار الحاسوب بزيادة مضطرده فى الفترة االخيرة وحسب التقديرات فقد ارتفعت نسبة انتشارة  - 

لتصل عدد الحواسين الى  ٢٠١٠خالل العام %١٣ال مايزيد عن  ٢٠٠٩خالل عام %١١.٢٥من 
 حاسوب  ٥٢٠٠٠٠٠

 ة األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير خدمات جديدةفي البنيالمشاريع /المبادرات: باء
بالرغم من انتشار الحواسيب والتزايد المضطرد في استخدام االنترنت، إال أن الوضع الماثل ال يلبي 

متعثرة  اإلجراءاتطموحات المعنيين، فال زال المحتوى ضعيفاً في المواقع الحكومية، وال زالت هندسة 
من المواقع، مما يستلزم تقديم مبادرات مع شركاء لتطوير خدمات جديدة تسهم في االستفادة من  في الكثير

  .البنية التحتية الجيدة المتوفرة
م تقدمت هيئة البريد بمبادرة لتفعيل مراكز النفاذ الشامل المنتشرة في الواليات ٢٠١٠وفي الربع الثالث من 

  .األخرى التدريبية والنفاذ الى اإلنترنت لتخدم العمل البريدي باإلضافة ألغراضها
م اربط الجامعات وتطوير ٢٠١٠تم تمويل مبادرة الجامعة االلكترونية من قبل الحكومة الصينية في العام 

  .تميز لتطوير البحث العلميالمكتبات االفتراضية وبناء مراكز 

  )ICT Connectivity(ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  :جيم
القومية لصناعة المعلومات بين الشبكات والعتاد  اإلستراتيجيةللوصول لمجتمع المعرفة كاملت   

والمحتوى، فتم تشجيع االستثمار في البنيات األساسية لالتصاالت، ومن خالل مبادرات حاسوب لكل أسرة، 
إال أنها ال زالت دون االنترنت في كافة واليات البالد بدأت صناعة المحتوى تتبلور  إلىوتيسير الدخول 

الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات  اإلداراتالمستوى المأمول، وتسعى الحكومة جاهدة لتشجيع 
  .الطالب والشباب للنشر االلكتروني الذي يحقق بناء المحتوى وتوفير المعرفة وتطوير األعمال

اسم بعض المقاسم الرقمية بمق لاستبدا، واستخدام تقنية الجيل الثالث إلى  شركتي كنار وسوداتلاتجهت 
تمت االستعاضة عن ، كما )Media gateways(وبوابات الوسائط   )switches ) Soft الكيان المرن

بنظام  Limited Mobility phones   الهواتف الخطية  بالهواتف الالسلكية المحدودة مدى التنقل
CDMA قنية تيا واالتجاه لدتل تقنياتها المستخدمة حالاتطور شركة سووLte    
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 :عدد المقاسم في شرآات االتصاالت االخرى

  مقسماً ٢٠          زين       •
  مقاسم ١٠          إم تي إن  •
  مقاسم ٤           سوداني   •

  واحد مقسم  )الجنوب( سل فيفا
 Frame Relay /ِATM  /DSL  /3G/mDSL/EVDOتوجد عدة شبكات تراسل بيانات بتقنيات مختلفة

ياف الضوئية والشبكات الالسلكية جميع المناطق المغطاة بواسطة كوابل األل هذه تغطى شبكات تراسل البياناتو
-Wi توجد عدة تقنيات للشبكات الالسلكية الثابتة منها شبكات المايكروويف وشبكات الواي ماكسكما 

Max.  واي فاي. Wi-Fi   
  .  وصلة ٢,٠٠٠زين  تمتلك شركة، حيث فشبكات المايكرووي االتصال الكبرىتمتلك شركات 

  نوع الخدمة ٨جدول 

  
  ١٤نوع الخدمة مصدر جدول

 وتعمالن فيجن فالي وجيت نت  تاشرك ما اي ماكس هخدمة االنترنت عبر تقنية الوتوجد شركات خاصة تقدم 
  :  تقدم خدمة شبكات الهاتف السيار في السودان ست شركات اتصاالت  وهي .داخل العاصمة

    ني سودا •
  زين  •
   MTNام تي إن  •
  .   كنارتل الهاتف الثابت محدود التنقل •
  )في الجنوب(   سل فيفا •
 )في الجنوب( جيمتل   •

   

 البنية األساسية لإلنترنت :دال
 والتلفزيون السودانية لإلذاعة الهيئة بين مساهمة كشركة 1998 عام السودان في اإلنترنت خدمات بدأت

 ثم – Dial-up – الهاتفية طريق الخطوط عن خدماتها وقدمت – سوداتل – تلالتصاال السودانية والشركة
 بجانب العريض للنطاق الالسلكي تقنية استخدام سمح لها الخدمة بتقديم خاصة لشركات التصديق ذلك بعد

 باإلضافة األربعة الجوال الهاتف شركات قدمت حيث الخدمة تنوع تقديم 1996 ومنذ . التقليدية التقنية
 لخدمات التحول تم 2007 عام ، وفى  2.5Gالوسيط الجيل تقنيات عبر اإلنترنت خدمة كتين أخريينلشر

                                                 
14 http://ntc.gov.sd/images/stories/docs/English/ntc_yearbook.pdf  مصدر جدول نوع الخدمة 
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 امتداد على للخدمة والمكثف الكبير االنتشار ساعد على مما  CDMA-EVDO , UMTSالثالث الجيل
  .G 3.5تقدم كافة الشركات خدماتها عبر تقنيات  واآلن، القطر
 عن بدالً الكوابل البحرية عبر اإلنترنت لخدمات عالية وسرعات كبيرة سعات توفير التطور ذلك صاحب
 ,FLAG) ( العالمية البحرية مرتبط بالكوابل بحري كيبل إنشاء تم حيث الصناعية األقمار عبر توفيرها

EASSY.  
 ،رةكبي بدرجة العاملين منهم عدد تقلص فقد السنوات، عبر اإلنترنت خدمات مزودي من للعديد الترخيص رغم

 بسرعات مباشرة للمشتركين خدمات اإلنترنت بتقديم العامة االتصاالت شبكات مشغلي قيام إلى ذلك ويعزى
 خدمات وانتشار كبيرة بصورة الثابت الهاتف اضمحالل خدمات إلى أيضاً يعزى كما .متعددة وحزم عالية
  .الجوال الهاتف
 للشبكة االستخدام الواسع رغم الطموح دون حالياً اإليه والنفاذ وتغلغلها اإلنترنت خدمات انتشار أن وبما

 سياسات القائم بوضع الوضع معالجة على حالياً تعكف القومية لالتصاالت الهيئة فإن ، بالبالد العنكبوتية
 عالية بسرعات وتوفيرها والنفاذ إليها االنترنت خدمات انتشار رقعة زيادة إلى تؤدي فاعلة منظمة ولوائح
 كافة مع تشاورية أنشطة وعبر الشامل والنفاذ الشاملة للخدمة برامج عبر وذلك ميسرة ةتنافسي وأسعار
  .المستفيدين المشغلين

باتساع شبكة األلياف الضوئية التي غطت كافة واليات السودان الشمالية وبعض مناطق الجنوب، وخطط 
ك يوفر بنية تحتية متميزة لالنترنت، والسكنية داخل المدن، ذل اإلداريةالحكومة للوصول بها لكافة الوحدات 

ال زالت مرتفعة رغم التخفيضات المتتالية التي أجرتها شركات االتصاالت ضمن المنافسة  األسعار أنإال 
وتسعى الهيئة القومية لالتصاالت للوصول مع المشغلين لصيغ مرنة تتيح االنترنت بسعات . المحمومة

  .وانتشار أوسع عريضة وأسعار أفضل
  
 السعات ٩ل جدو

13.3 Gbps   السعات المتوفرة لالنترنت فى السودان  

  ٢٠٠٨فى  االنترنت عدد مشتركين  ٢٢٣,٧٥٠

  ٢٠٠٨ االنترنت عدد المستخدمين  مليون ٣,٥

٢٠١٠ ١٥االنترنت عدد المستخدمين   مليون ٤,٢

  
شبكة ألياف ضوئية، كخط الستقرار شبكة النظام المصرفي، فقد استخدمت أكثر المصارف أكثر من وللسعي 

حيث يمتلك ثالثة من مشغلي الهاتف  Wi Maxوخط احتياطي من مشغل أخر وأحيانا مشغل رئيسي من 
  .شبكات دائرية حول وداخل الخرطوم لتسهيل التوصيل لكافة المناطق بيسر

رباء الستخدام خطوط ولتعزيز وتنمية الكثافة الشبكية فقد تم توقيع اتفاقيات بين وزارة االتصاالت وشركة الكه
  .نقل الكهرباء لنقل البيانات عبر البالد وفي المناطق النائية

                                                 
٢٠١٠ ذ صناعة المعلومات في السودانتقرير اللجنة الفنية لمتابعة تنفي  15  
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  مستخدمي نطاق االنترنت السوداني  ١٠جدول 

 ١٦.sdمستخدمي نطاق االنترنت السوداني 
 %النسبة  2010 2009النطاق
.sd 740 825 11.5 

gov.sd 179 199 11.7 
edu.sd 55 80 45.0 
org.sd 19 54 184.0 
com.sd 200 225 12.5 
Other 35 47 34.3 

ورش  وأقيمت م٢٠١٠في أغسطس  تكوين فريق العمل السوداني لإلصدار السادس من بروتوكول اإلنترنتتم 
  .إلنفاذه عمل

 والمعرفة المعلوماتإلى  النفاذ -ثالثاً
ر مصنفة تحت بند السرية الزامية اتاحة المعلومات الغي م١٩٩٩ تضمن قانون المركز القومي للمعلومات
  .للجمهور وتبادلها بين الجهات الحكومية

 المعلومات المتاحة للعموم: ألف
 
  ١١جدول 

 
  المركز القومي للمعلومات: المصدر ١٧الجدول أعاله يبين تطور المواقع االلكترونية الحكومية

  
شر المعلومات التي تهم الحكومية في توفير ونمؤسسات البادرت  وإتاحتهامن اجل تمليك المعلومات 

الذي وضع الكتاب  لإلحصاءمثل الجهاز المركزي الجمهور واألعمال على مواقعها االلكترونية، 
م والعديد من نتائج ٢٠٠٨ السكاني اإلحصاءالسنوي على موقعه االلكتروني وكذلك بيانات  اإلحصائي

ير السنوي وعدد كبير من التقر أيضا، وبنك السودان المركزي الذي وضع اإلحصائيةالمسوحات 
والمنشورات الصادرة عن البنك وإجراءات التعامل، وهيئة األبحاث الجيولوجية، ووزارة  اإلحصاءات

                                                 
٢٠١٠ تقرير اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ صناعة المعلومات في السودان 16  
م٢٠١٠ –فريق التطبيقات االلكترونية  –تقرير اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ صناعة المعلوماتية في السودان  17  
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 .من المواقع الحكومية أصبحت تفاعلية ة المالية، والقليلارالطاقة، ووز
، كما تم مسح م طرحت أول مناقصة للقطاع الخاص لتنفيذ بوابة السودان االلكترونية٢٠١٠في ديسمبر 

  .لتحديد حجم الخدمات التي يمكن إتاحتها الكترونياً
تسجيل المواقع االلكترونية السودانية  ١٢جدول   

 
  الجمعية السودانية لالنترنت: المصدر ١٨الجدول أعاله يبين تسجيل المواقع االلكترونية السودانية

  
  

 وانتظمتجوال وبوابات االنترنت، الكثير من المصارف خدمات مصرفية عبر الهاتف وال كما أتاحت
 إعالميةفي تقديم خدمات  اإلعالمشركات قطاع خاص بالتنسيق مع المشغلين الرئيسيين وبعض وسائل 

   .عبر الرسائل النصية
وفي مجال التعليم العالي بدأت مكتبة الجامعات االفتراضية التي تحوي مراجع جامعية ورسائل وبحوث 

دأت دار الوثائق المركزية في رقمنة وثائقها تمهيداً إلتاحة بعضها على كما ب. جامعة ٢٦جامعية من 
 .بوابة الكترونية

 متعددة المهام للعموممجتمعية نفاذ مراآز : باء
 توفير في تتمثل التي والنفاذ الشامل الشاملة الخدمة لسياسات وغايات مرامي وزارة االتصاالت اعتمدت
 .سكاني تجمع أي من كيلومتر 5 - 10 بين ما تتراوح مسافة على عليها مقدور اتصال وسيلة
 م 2015 عام بحلول تحقيقها أهداف األلفية المرتجى لتحقيق السياسات بهذه لقومية لالتصاالتا الهيئة تهتدي
 المتعلقة تلك خاصة واالتصاالت المعلومات تقنية استخدام إمكانات من العالم سكان نصف تمكين إلى الرامية
 والوزارات والمستشفيات الصحية والمراكز والمدارس السكنية والجامعات والتجمعات القرى بربط

 .العالمية االتصاالت شبكات مع الحكومية وغيرها والمرافق والمؤسسات
 اتخاذ إلى الهيئة عمدت,والنفاذ الشامل الشاملة الخدمة مجال في سياساتها وغايات مرامي تحقيق سبيل في

 -:تاليةال األساسية اإلجراءات
 الخدمة في مجال محددة التزامات العاملة االتصاالت شركات مع المبرمة الترخيص اتفاقيات تضمين 1-

 وإنشاء القومية الطرق واألرياف وتغطية والقرى المدن تغطية االلتزامات هذه وتشكل.الشامل والنفاذ الشاملة
 .سلكية ال أو سلكية وسائط كانت سواء لمناسبةا بوسائط النفاذ وربطها الواليات مختلف في شاملة خدمة مراكز

 برامج مناسبة ويتبنى مالية موارد له تكون ICT Fund الشامل والنفاذ الشاملة الخدمة صندوق إنشاء 2- 
  .المجال في محددة ومشروعات
 :الرئيسة االنجازات

                                                 
م٢٠١٠ –فريق التطبيقات االلكترونية  –ة في السودان تقرير اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ صناعة المعلوماتي 18  
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 تحتية بنية عن إرساء هامع المبرمة الترخيص اتفاقيات إطار في العاملة االتصاالت شركات جهود أسفرت 1-
 -:يلي ما بدورها أتاحت حديثة تقنيات ذات متقدمة

  .القطر نطاق على االتصاالت لشبكات واسع انتشار - 
في مليون  ١٨اكثر من م و 2009 مليون عام ١٥.٧ عددهم بلغ حيث المشتركين أعداد في متنامية زيادة - 

 المتنوعة المتقدمة الخدمات من عريض ونطاق %٤٥بلغ الهاتفية الكثافة معدل في مقدر ارتفاع مع .م٢٠١٠
  .الحديثة االلكترونية التطبيقات ومن
 الخدمة مرامي وأهداف تحقيق في ومتنامي كبير بقدر بالبالد العاملة الجوال الهاتف شركات أسهمت وقد

 ما أي تركمش مليون ١٥,٧م حوالي 2009 منتصف في مشتركيها أعداد بلغت حيث الشامل والنفاذ الشاملة
 طبيعة الى ذلك ويعزى في ذات الفترة .بالبالد االتصاالت لمشتركي اإلجمالي العدد من % 97,3 نسبة يشكل

  .ووفرة سرعة انتشار من أتاحته وما الجوال الهاتف وخصائص
 جداً مجانية لبعض األنشطة، وبتكلفة زهيدة(ووفقاً لذلك تم إنشاء مراكز النفاذ الشامل كمراكز مجتمعية 

في مختلف واليات السودان، لتدريب وتأهيل المواطنين برسوم رمزية جداً ) كاالنترنت ألنشطة أخرى
وتحت إدارة الشباب، إلتاحة فرص عمل جديدة، وكذلك إلتاحة الدخول لالنترنت من مختلف الواليات 

يار، مولد جهاز كمبيوتر موصولة باالنترنت، حافظ ت ٢٠- ١٠يحوي كل مركز ما بين . بأسعار رمزية
كهرباء، طابعة ليزر، ماسح ضوئي، ماكينة تصوير مستندات، طبق فضائي القط، تلفزيون، وتجهيزات 

 .مكتبية
 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي  بناء القدرات -رابعاً

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب: ألف
أدمجت وزارة التربية والتعليم مادة الحاسوب في مدارس األساس، كما أقامت بالتعاون مع وزارة 

في كل مدرسة ثانوية، كما أعدت منهجاً متكامال لتدريب ) على األقل(االتصاالت معمل حاسوب 
 .لتطوير هذا البرنامج اإلمكاناتإال أن الوزارة تفتقد . ويره باستمرارطالمعلمين يجري ت

انتظم مشروع محو األمية الرقمية العديد من الوزارات واإلدارات الحكومية، سوى أن البالد تفتقر ا كم
 .ت في تخفيف مستوى األمية التقنيةإلى مبادرات في استخدام تقنيات االتصاالت والمعلوما

، معي تقدماً جيداًحرز مشروع حاسوب لكل أسرة ومعمل لكل مدرسة وحاسب محمول لكل أستاذ جاأو
من شركات القطاع  ٤كما قامت . حاسوب ضمن هذا المشروع ١٠٠,٠٠٠من  كثرحيث تم توزيع أ

  .الخاص بتطوير برامج تعليمية على الحاسب تقوم على عرض المعلومات بتقنية الوسائط المتعددة
م ت) برنامج تشغيل الخريجين(مركز نفاذ شامل بالواليات المختلفة يديرها الخريجون  ١٦٩تم انشاء 

  .م لهيئة البريد٢٠١٠تحويلها عام 
جامعة السودان المفتوحة رائدة للتعليم عن بعد في السودان، إذ ينتسب لها الطالب من مختلف  تعتبر

، اإلذاعة DVDأشرطة سمعية، وفيديو، (مناطق البالد، وتبث منهجها عبر الوسائط المتعددة 
وحات لطالب السنوات الدراسية النهائية لمرحلتي ، كما يقدم التلفزيون برامج تعليمية وشر)واالنترنت

  .األساس والثانوي

 برامج التدريب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :باء
انتظم مشروع المواطن االلكتروني ومشروع محو األمية الرقمية في العديد من الواليات بدعم صندوق 

القليلة التي تم تدريبها ال ترقى لطموحات الدولة، كما أن دورات  األعداد أندعم المعلوماتية، إال 
الحصول على الرخصة الدولية بدأت تنتشر في مبادرات مع اليونسكو، حيث تم إنشاء نوادي اليونسكو 

 مشروع وتم اجازة. بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والشباب الوطني على وجه الخصوص
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لقيادة  السودانيةعلى شهادة الرخصة  بعد حصولهم لجدد في كافة الوظائف الحكوميةتعيين الموظفين ا
 .)SCDL(الكمبيوتر 

مركز خدمة  ١٦٩) قومي ووالئي(مركز تدريب حاسوب  ٩٤ بإنشاءقام برنامج التدريب القومي و
 .شاملة بالواليات

راسات األولية للتعرف على أوجه بدأ برنامج تمكين المرأة في وزارة الرعاية االجتماعية في اعداد الد
وفي مجال الشباب فقد قدم االتحاد الوطني  .القصور في تدريب وتأهيل المرأة ورفع األمية التقنية عنها

م في كافة علوم االتصاالت والمعلومات وبكل ٢٠١٠للشباب دورات فاقت األلف دورة خالل عام 
  .واليات السودان

 
   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتستخدام واألمن في ا الثقة بناء: خامساً

لدخول منظومات جديدة من أعمال الدولة حيز الترابط االلكتروني، من مصارف ووثائق ثبوتية بالنظر 
وبيانات األحوال الشخصية في مشروعات السجل المدني والرقم الموحد ومركز البيانات القومية، برزت 

لمعلومات، فانشأ المركز القومي للمعلومات دائرة أمن المعلومات، حساسية تامين هذه الشبكات واألنظمة وا
كما نشطت بعض . كما أنشأت وزارة االتصاالت مراكز بحثية للتطوير وخاصة في مجال تامين المعلومات

  .مراكز القطاع الخاص االستشارية في إقامة ورش عمل حول امن المعلومات
من ": برؤية CERTالمركز السوداني ألمن المعلومات  م٢٠١٠في  أنشأت الهيئة القومية لالتصاالتكما 

، "ا االتصاالت والمعلوماتتكنولوجيحماية المواطن من مخاطر ": هدف، و"أجل مجتمع الكتروني آمن
ومن المؤمل أن يقوم هذا المركز بدور  م٢٠١٠ فريق وطني لالستجابة لحوادث الحاسوبوتفرع منه  

الجهات المختلفة عن كيفية حماية شبكاتها ويمثل الجهة  وإرشادعلومات المستجيب األول لحوادث أمن الم
االستشارية للمواطن والشركات في أمن المعلومات قبل وبعد حدوث أي جريمة أو حادثة الكترونية، كذلك 

  .للمحاكمة بموجب القوانين الموجودة يقوم المركز بتعقب مرتكبي الجرائم االلكترونية وتسليمهم
للشركات ) أمن المعلومات والشبكات(وطنية المنوط بها رفع الكفاءة األمنية ال الجهةلمركز يمثل هذا ا

االتصاالت والمعلومات وحمايتها من الجريمة  اتكنولوجيوالمؤسسات وجميع المرافق الوطنية التي تستخدم 
  .كما أنشأت وزارة الداخلية دائرة لمكافحة جرائم المعلوماتية .االلكترونية

  

  استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية: ألف
من مجلس الوزراء، والعمل بالجواز االلكتروني،  المعلوماتيةوجرائم  ةااللكترونيالمعامالت قانوني  بإجازة

وبطاقات الدفع االلكترونية، تسارعت خطى المعامالت االلكترونية، مما  االلكترونية والبطاقات الشخصية
نقطة بيع  ٥٠٠٠انتشرت في البالد أكثر من و .التوعية بها وعلى سبل تأمينهااستوجب العمل على تكثيف 

 .تنتشر في زيادة مضطردةو نقطة ٤٠٠الكترونية عدا نقاط الصراف اآللي التي تجاوزت 

  والشبكات أمن المعامالت اإللكترونية: باء
مجال الذي يتعين العمل على مع تزايد االستخدام العملي لالنترنت في المعامالت أصبح امن المعلومات ال

ودائرة ألمن المعلومات بالمركز  ،تقويته، لذا فقد أنشأت وزارة االتصاالت مركزاً بحثياً الختبار التقانات
ومعايير وخطط امن المعامالت االلكترونية  وسياسات القومي للمعلومات تعمل على وضع استراتيجيات

   – ٢٠٠٧(والشبكات، وفق اإلستراتيجية الربع قرنية 
  

م نشأ ٢٠١٠حيث تم تطوير خطة عمل ألمن المعلومات في  هذه الكيانات عملها، بدأتوقد ) م٢٠٣١
ة األمنية الكفاءوهو بمثابة مقدرة وطنية المنوط بها رفع  .Cert١٩بموجبها المركز السوداني لمن المعلومات 

                                                 
19 http://www.cert.sd 
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ا تكنولوجيالتي تستخدم  للشركات والمؤسسات وجميع المرافق الوطنية) أمن المعلومات والشبكات(
االتصاالت والمعلومات وحمايتها من الجريمة االلكترونية ويقوم بدور المستجيب األول لحوادث أمن 

الجهات المختلفة عن كيفية حماية شبكاتها ويمثل الجهة االستشارية للمواطن والشركات  وإرشادالمعلومات 
ة الكترونية، كذلك يقوم بتعقب المجرمين في أمن المعلومات قبل وبعد حدوث أي جريمة أو حادث

 .االلكترونيين وتسليمهم للمحاكمة بموجب القوانين الموجودة
 "من أجل مجتمع الكتروني آمن: "  ةرؤيوفق 
 ا االتصاالت والمعلوماتتكنولوجيحماية المواطن من مخاطر : هدف  و

 :التالية المهام والواجباتويناط به 
 .كرمب إنذارالعمل كآلية •    
 .يعمل كنقطة اتصال موثوق بها•    
 .عن الحوادث االلكترونية وكتابة تقرير دوري عن المهددات اإلحصائيةجمع المعلومات •    

العمل على نشر التعليم والمعرفة والتدريب ورفع الوعي لدى المواطن السوداني في مجال أمن •    
 .المعلومات

 .راتتحليل واختبار وتتبع تقارير الثغ•    
 .مساعدة الجهات القانونية في األدلة االلكترونية وتتبع الجريمة االلكترونية•    
 ).vulnerabilities(تنبيه الشبكات الكبيرة لنقاط الضعف •    
 .تقديم االستشارة الفنية في مجال حماية الشبكات•    
 .االستجابة لحوادث الحاسوب•    
 .واألوضاع الحرجة اعداد خطط للتعامل مع الكوارث•    
  .تقييم المخاطر •    
 .رصد ومكافحة الرسائل االقتحامية•    
 .حماية البنية األساسية الحاسمة لالتصاالت والمعلومات بالبالد•    
 .مساعدة المؤسسات والشركات الوطنية على حماية شبكاتها•    
 ).ISO 17799ثالً م(المساعدة على تطبيق المعايير العالمية لألمن والسرية •    
  .نشر أفضل الممارسات والتجارب في مجال أمن المعلومات•    
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 CERTمرآز : المصدر. ادارة امن المعلومات ٣رسم توضيحي 

 

  بياناتالوة خصوصيحماية ال :جيم
ا في عام صدر ينذلة ال، مع قانون المعامالت االلكترونيالسودانييصون قانون الجرائم االلكترونية 

إال أن الوعي بالخصوصية ال زال ضعيفاً لدى عامة . حماية الخصوصية والبيانات م٢٠٠٧
، مما يشكل خطورة يجب أن تعمل الدولة مع في القطاعين العام والخاص المستخدمين العفويين

 .منظمات المجتمع المدني على تداركها
  

  لومات واالتصاالتتكنولوجيا المعاستخدام سوء مجابهة  :دال
تنبهت الحكومة لمخاطر الجرائم االلكترونية، فبجانب قانوني الجرائم االلكترونية، والمعامالت االلكتروني، 
تجرى بعض الجهات لتقديم مسودة لقانون إجراءات الجرائم االلكترونية، وتقوم منظمات المجتمع المدني 

وقد شهدت الساحة السودانية جرائم . يا المعلوماتبمخاطر سوء استخدام تكنلوج بالتوعية في الجامعات
الكترونية نادرة واستطاع قسم مكافحة الجرائم االلكترونية في الجهات األمنية بمكافحتها، ومن المهم أن 

   .يقوم جسم متخصص للمنع والكشف واالنذار المبكر
  
  
 

الوسائط أمن  

  األجهزة أمن

الهجمات مضادات  

الفيروسات مضادات  

والمراجعة الرصد  

الكوارث من الرجوع  

  الدخول مراقبة

الشبكة أمن المعلومات أمن   

المعلومات تقنية أمن هندسة مخطط  

المحتوى أمن  

  األمنية المراجعة

  والتخويل الهوية من التحقق

المعلومات تبادل أمن  

والتخزين الحفظ أمن  

 التحصين

  المضادات

  المعلومات أمن إدارة

المحيطة البيئة أمن  

  المحيطة البيئة أمن
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  التمكينية البيئة - سادساً
مناخ يشجع على اقتناء ونشر  توفيرحريك الموارد وتأجل ن توفير البيئة التمكينية أمر أساسي من إ

تعتبر الثقة والشفافية والبيئة القانونية والتنظيمية   ،وعالوة على ذلك. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  .األساس للتعاون بين القطاعين العام والخاص عتدلة القاعدةمال

 القانونية والتنظيمية  البيئة :ألف
شركات تعمل في  ٤حت هنالك أصب عشر سنواتوفي خالل  تم تحرير قطاع االتصاالت م١٩٩٣في العام 

ت م كجسم منظم لالتصاالت والمعلومات واالنترن٢٠٠١ونشأت الهيئة القومية لالتصاالت عام ، البالد
ر كما جاء قانون االستثما .م لتمويل أنشطة تطوير قطاع المعلومات٢٠٠٣صندوق دعم المعلوماتية  وأنشأت
رفعت الدولة الجمارك عن أجهزة وم بحوافز كبيرة لالستثمار في مجاالت تقنية المعلومات، ٢٠٠٣

  .الحاسوب وملحقاتها
لقد عرف السودان نظام حماية حقوق الملكية الصناعية منذ زمن بعيد، وكما كان عليه الحال بالنسبة لحماية 

مع . لكامل لبراءاتهم لدى مكتب السكرتير العامالعالمات التجارية، فقد سمح للمخترعين بإيداع الوصف ا
في الجريدة الرسمية للملكية بحق البراءة وفى تطور آخر سمح بنشر إعالنات تحذيرية عن   نشر بيان

براءات االختراع في الجريدة الرسمية، توضح أن البراءة المعينة تعتبر حقاً استئثارياً لصاحب اإلعالن، 
صدر أول قانون  ١٩٧١وف تتخذ ضد كل من يتعدى على تلك البراءة في عام وأن اإلجراءات القانونية س

وحماية تنظم قضايا الملكية الفكرية صدرت الالئحة التنفيذية التي ١٩٨١لحماية براءات االختراع وفى سنة 
  .حقوق المؤلف والمصنفات الفنية

معلوماتية، كما افتتحت محكمة م تمت إجازة قانوني المعامالت االلكترونية وجرائم ال٢٠٠٧وفي العام 
  .براءات االختراع في وزارة العدل الملكية الفكرية، ونشطت إدارة تسجيل

قانون المعامالت االلكترونية التعاقد االلكتروني والمعامالت غير العقدية والتوقيع الرقمي حيث شمل 
  .ية للمصادقة االلكترونيةاللجنة القوم وإنشاءوالصكوك االلكترونية 

حيث تم الهجوم على موقع وكالة السودان لالنباء وعدد من  تخلو البالد من قضايا قرصنة الكترونية، وال
  .ألمن المعلومات Cert، ومن اجل حماية البيئة السيبيرية أنشأت وزارة االتصاالت مركز األخرىالمواقع 

 القوانين االلكترونية ١٣جدول 
  نعم  )ال/نعم(وجود قانون للمعامالت اإللكترونية 

  نعم  )ال/نعم(وجود قانون للتوقيع اإللكتروني 
 العمومية للمفاتيح األساسية لبنيةوجود إدارة ل

  )ال/نعم(
  نعم

  المرآز القومي للمعلومات: المصدر               

 إدارة أسماء النطاقات: باء
إدارة وب ISP'sترنت الهيئة القومية لالتصاالت هي الجهة المخولة بمنح التراخيص لمزودي خدمة االن - 

ات أسماء النطاق، وتقوم الجمعية السودانية لالنترنت بتسجيل )ccTLD( ات العلويةأسماء النطاق
 .تحت إشراف الهيئة القومية لالتصاالت (sd.)السودانية 

 في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المعايير توحيد :جيم
ط به توحيد المعايير، وقد أعدت الهيئة مجموعة معايير الهيئة القومية لالتصاالت هي الجسم المنا

وهي . لشبكات التراسل واالتصاالت الفضائية والترددات واألجهزة المستخدمة في مجاالت االتصاالت
 .الجهة التي تقوم بالتصديق بدخول أجهزة االتصاالت للبالد وتمنح تراخيص التصنيع والتشغيل

لعديد من ورش العمل والندوات للتوعية بالمعايير الدولية والتعريف تقيم الهيئة القومية لالتصاالت ا



-٢٢- 
  

  

 .بالمعايير السودانية
 

 الداعمة الحكومية التدابيراالستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و :دال
  الريادة واالبتكار ومخططات االحتضان

تتاح مكتب لتسجيل براءات االختراع م وضع السودان قانوناً لبراءات االختراع وتم اف١٩٧١منذ العام  
المصارف على وجه (بوزارة العدل، وأقامت الجامعات السودانية في شراكات مع القطاع الخاص 

وجامعة  امنها جامعة الخرطوم وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجي ةحاضنات تكنولوجي) الخصوص
قيم جائزة سنوية لالختراعات واالبتكارات، وفي أفريقيا العالمية، كما أنشئت هيئة اإلبداع العلمي التي ت

 واألعماللتكون قاعدة مهمة في المنطقة تشمل العلوم  ةأنشئت مدينة أفريقا التكنولوجي ٢٠٠٦العام 
والتكنولوجيا والصناعة تعتمد على توفير التسهيالت والبنية األساسية التي تستقطب الشركات العالمية 

وبالتالي إتاحة الخدمات  م توطينها ودمجها في األسواق المحلية واإلقليميةفي مجال التكنولوجيا بحيث يت
كما تهدف الى استقطاب أصحاب األفكار الجديدة المميزة لتحقيق .لعدد أكبر وبصورة أسرع وأرخص

  .أفكارهم حيث تتوافر البيئة المهيأة الستقبال وتمويل األفكار والمشروعات المتميزة
وجه البنوك نشأ البنك المركزي وحدة لتمويل المشروعات الصغيرة وأ: حكوميالتمويل واالستثمار ال

من جملة التمويل في البنك، وذلك دعماً % ١٢التجارية بتمويل المشروعات الصغيرة بما ال يقل عن 
  .لتطوير االبتكارات والمشروعات المنتجة

o التمويل واالستثمار الحكومي  
o استراتيجيات تشجيع االستثمار  
o  دعم تصدير البرمجياتأنشطة 

 
 )Venture Capital investments(استثمارات رأس المال المخاطر وجود  -

   
  استراتيجيات تشجيع االستثمار

اعتبر قانون االستثمار السوداني مشروعات خدمات تقنية المعلومات العابرة للواليات مشروعات  
  .ت كما تعطى إعفاءات جمركيةلعشر سنوا األعمالإستراتيجية يتم إعفاءها من ضريبة أرباح 

ليس هنالك دعم حكومي حتى االن للشركات من اجل تحسين وتصدير البرمجيات، وهذه سوق يمكن أن 
يكون للسودان فيها فرص كبيرة لكثرة خريجي كليات الحاسوب وتقنية المعلومات وتطور المناهج، 

دمة انترنت جيدة في مختلف أنحاء وقلة تكلفة العمالة وتوفر المعينات من تيار كهربائي مستقر وخ
 .أما بالنسبة الستثمارات المال المخاطر فتكاد تكون معدومة في الوقت الحالي. البالد

 تواالتصاال المعلومات تكنولوجيا تطبيقات -سابعاً
تي التساع رقعة السودان الجغرافية، واالستثمارات الهائلة التي أنفقت في التعليم خالل العقود الماضية، وال

أفرزت عشرات اآلالف من خريجي كليات الحاسوب والعلوم التطبيقية، وسياسات الدولة لتشغيل الخريجين 
المعلومات، وبناء قصص  اومكافحة البطالة، برزت أهمية تطوير تطبيقات موضوعية تعتمد على تكنولوجي

روح اإلبداع والتنافس نجاح تعتمد هذه التقنيات وتطويعها لخدمة المجتمع وتوليد فرص عمل، وتذكية 
  .واالبتكار

  الحكومة اإللكترونية :ألف
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال اإلدارة العامة 

o  اعتمد المركز القومي للمعلومات حزمة تطبيقات طورهتها شركات  :العامة اتحوسبة اإلدار
تي بدأت تعمل في م تحت مسمى التطبيقات األساسية، وال٢٠٠٤القطاع الخاص المحلية عام 

 .الكثير من االدارات العامة، واآلن يتم تطوير هذه المبادرة لبناء نظم احدث وأشمل
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o كما تستعمل بعض تعمل الجمارك السودانية اآلن بنظام الجمارك العالمي : حوسبة الجمارك
 .التطبيقات االجارية في العمل الداخلي

o م في اعداد ٢٠٠٨ن الضرائب من عام بدأت ديوا: حوسبة نظم إدارة اإليرادات والضرائب
دراسات متعمقة لحوسبة الديوان وربط فروعه المنتشرة في كافة ارجاء البالد وادماج اعماله 
في منظومة الحكومة االلكترونية، وقد شكل أوالً لجان للتطوير الضريبي كما استعان ببيوت 

   .خبرة من الداخل والخارج لرسم خريطة طريق للحوسبة
o بدار )وثيقة  اربعين مليونى لحوا(مل بخطة طموحة جدا فى تحويل جميع الوثائق بدأ الع

الوثائق المركزية الى وثائق الكترونية رقمية ومن المتوقع ان ينتهى هذا المشروع خالل خمسة 
  .اعوام وقد تم حتى االن االتفاق مع الشركات المنفذة والعمل جارى فى تحضير المطلوبات 

  لكترونيةحلول الحكومة اإل
o الحكومة إلى  من الحكومة)G2G(:  تعمل شبكة التراسل الحكومية بكفاءة وتربط كافة

الوزارات والواليات والقوات النظامية، تنقل البريد االلكتروني والملفات، وتشمل المؤتمرات 
 وروابط واألخباركما تقدم بوابة الحكومة معلومات عن االداء الحكومي . واالجتماعات المتلفزة

ويتم اآلن بناء بوابة الحكومة االلكترونية الموحدة لتقديم . الحكومية في البالد اإلداراتبكافة 
 .م٢٠١١الخدمات التي من المؤمل أن تباشر العمل في 

o  مواطنإلى  حكومةمن )G2C(:الشهادة الثانوية  إعالن نتيجةسنوات يتم  ١٠من  منذ أكثر
والتعليم على االنترنت ويتعرف الطالب على نتائجهم عبر موقع وزارة التربية وشهادة االساس 

اعتماد التسجيل للجامعات عبر موقع وزارة التعليم العالي على  أعوام ٤من الموقع، وبدأ منذ 
 .االنترنت وكذلك دفع الرسوم بالتعاون مع المصارف

o  قطاع األعمالإلى  حكومةمن )G2B:( وابتها بدأت هيئة الموانئ البحرية في التعامل عبر ب
االلكترونية في اعالم مستقبلي البضائع المشحونة عبر الموانئ السودانية عن تتبع شحناتهم 

 .تخليصها الكترونياً عبر الموقع للمشتركين في الخدمة من الشركات وشركات التخليصو
 )e-procurement( توفر واعتماد واستخدام تطبيقات الشراء اإللكتروني  - 
 نلم يتم فيها عمل حتى اال - 
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  :توافر الخدمات في البوابة الحكومية
 

 بوابة السودان االلكترونية ١٤جدول 
  Sudan.gov.sd:موقع الوب للبوابة الحكومية

  نعم  معلومات عامة  المعلومات
  نعم  القوانين
  ال  األدلة

  ال  خدمات تفاعلية  الخدمات
نماذج يمكن 

  تنزيلها
  ال

  نعم  معلومات ساكنة
  ال  ي الدفع اإللكترون

  نعم  تسجيل المستخدمين
  نعم  وجود أكثر من لغة للموقع

  نعم  استسقاءات  مشاركة المواطنين
  ال  مدونات

  ال  )RSS(قناة الوب   خدمات إضافية

  ال  إحصاءات الوب
  نعم  بحث

    خدمات أخرى
  
  

 الهيئات الحكومية  ١٥جدول 
اسم الهيئة المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات 

باللغتين العربية (ت في اإلدراة العامة واالتصاال
  )واإلنكليزية

وزارة االتصاالت وتقانة 
 المعلومات 

باللغتين العربية (اسم هيئة الحكومة اإللكترونية 
  )واإلنكليزية

المركز القومي للمعلومات 
National 

Information Center 
 

  لكترونيةاإل التجارة :باء
السودان فى بداياتها وذلك لعدم توفر الدفع االلكترونى بعد والذى من ما زالت التجارة االلكترونية فى  - 

ولكن نجد ان الصيرفة االلكترونية قد وفرت كثيرا من الحدمات و ٢٠١٢المتوقع ان يكتمل خالل العام 
للمتعاملين من السحب والمقاصة االلكترونية اضافة لتسديد بعض الفواتير مثل استهالك الكهرباء 

ونجد ان قانون المعامالت االلكترونية قد وفر التغطية القانونية لكثير من م الجامعات والجوال ورسو
  .المعامالت
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 قوانين الصيرفة االلكترومية ٣جدول 

وجود خدمات الصيرفة اإللكترونية 
  )ال/نعم(

  ٢٠٠٧  رقم القانون  نعم

  ٢٠٠٧  رقم القانون  منع  )ال/نعم(وجود قانون للتجارة اإللكترونية 
وجود قانون للمعامالت اإللكترونية 

  )ال/نعم(
  ٢٠٠٧  رقم القانون  نعم

وجود قوانين أخرى للخدمات اإللكترونية 
  )ال/نعم(

  ٢٠٠٧  رقم القانون  نعم

تم اعداد قانون المعامالت االلكترونية ليستوعب الخدمات المصرفية والتجارة االلكترونية وهو القانون الذى  
    ٢٠٠٧اجازته فى بناير  تمت

 التعلم اإللكتروني: جيم
 )الثانوي - االبتدائي (األساسي  التعليم في

o  شركات بالتعاون مع وزارة التعليم العام في حوسبة المناهج الدراسية بتقنيات  ٤نشطت
كما . على موقع في االنترنت) رواق(من شركة كشركة  أكثرالوسائط المتعددة، وأتاحتها 

 .المدارس الخاصة مواقع على االنترنت بعض أنشأت
o الخاصة معامل ) االبتدائية(تحوي المدارس األساس :  بط بشبكة اإلنترنت في المدارسارتال

حاسوب، بينما في المدارس الحكومية فتوجد المعامل في المدارس الثانوية ضمن مشروع 
  .معمل لكل مدرسة 

 
 ربوية نسبة الطالب والمدارس والبوابات الت ١٧جدول 

  للمرحلة الثانوية % ٢.٥  نسبة الطالب للحواسيب
  للمرحلة الثانوية % ٥٥  نسبة المدارس التي لديها نفاذ لإلنترنت

  
 البوابات التعليمية ١٨جدول 

  www.mohe.gov.sd  والبحث العلمي وزارة التعليم العالي
  www.moe.gov.sd  وزارة التربية والتعليم العام

 www.khartoum-edu.net  ة الخرطوموزارة التربية والي
  www.ous.edu.sd  المفتوحةجامعة السودان 
  www.uofk.edu  جامعة الخرطوم

  www.sustech.edu  جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا
  www.oiu.edu.sd  جامعة أمدرمان االسالمية

  

  اإللكترونيةالصحة  :دال
م في استخدام تقنيات التطبيب عن بعد مع ٢٠٠٦ذ العام بدأت جامعة الخرطوم والمستشفيات التعليمية من

كما تتيح مكتبة الجامعات . المراكز وكليات الطب في الواليات البعيدة عبر شبكة األلياف الضوئية
 .االفتراضية رسائل الماجستير والدكتوراه أو مختصرات منها

وتقدم وسائل . ليات العلوم الصحيةتتيح منتديات لألطباء وطالب ك ما ان هناك مواقع الكترونية طبيةك
  .ة وتفاعلية مع المستمعينياإلذاعة والتلفزة برامج صحية توعو(اإلعالم 

المبكر بدأت جامعة أفريقيا العالمية في الدراسات األولية لتطوير نظام معلومات جغرافية  اإلنذاروفي مجال 
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  .المبكر ودرء الكوارث لإلنذار
رعاية المرضى،  إدارةة الصحة االلكترونية التي تربط المستشفيات وتحقق م تم تنفيذ شبك٢٠١٠وفي العام 

  .والرعاية الصحية األولية مما ينتج عنه قواعد بيانات وطنية للرعاية الصحية

 ٢٠ةاإللكتروني العمالة: واو
كما . اديةنشطت العديد من المواقع االلكترونية للترويج للتوظيف بالتعاون مع مخدمين كبار في الساحة االقتص

الشركات خاصة العاملة في مجالي االتصاالت والنفط تتحصل على العاملين الجدد عبر مواقعها  أصبحت
كما بدأت الدولة عبر موقع مجلس الوزراء في تسجيل الخبراء السودانيين بغية االستعانة بهم كل . االلكترونية

  .في مجال تخصصه
   

  المحلي وىوالمحت واللغوي الثقافي التنوع -ثامناً

  لتنوع الثقافي واللغويعم الدواالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا خداماست :ألف
لرقمنة م العديد من األنشطة ٢٠٠٨بمبادرة من منظمات المجتمع المدني، انتظمت البالد خالل العام 

  :المحتوى السوداني واإلسهام في توسيع دائرة تواجد المحتوى العربي على االنترنت، ومن ذلك
o بناء خطة عمل للمحتوى السوداني 
o وضع المعايير التي تضبط المحتوى 
o ٢١ابتكار وتشجيع ودعم المبادرات في مجال المحتوى 

  
  مبادرة الصحافة والمطبوعات لرقمنه الصحف السودانية

م برقمنة الصحف السودانية التي ال توجد لها نسخ ٢٠٠٠كانت المبادرة األسبق إذ بدأت في عام   
  .أن يتوسع المشروع لمختلف المطبوعات األخرى بدء باإلصدارات الجديدة رقمية، على

  
  مبادرة الدراسات العليا

درجت الجامعات على تسلم نسخ رقمية من بحوث الدراسات العليا كشرط أساسي لمناقشتها، مما ساهم في 
  .اضيةتطوير المحتوى البحثي في البالد، خاصة بعد إنشاء شبكة ومكتبة الجامعات االفتر

  
  دار الوثائق القومية

 .م١٩١٦تعتبر دار الوثائق القومية السودانية من اكبر واعرق دور الوثائق في المنطقة العربية، إذ أنشئت عام 
وقد بدأت في مشروع رقمنة الوثائق بدعم . هجرية ٤٠٠مليون وثيقة يعود بعضها لسنة  ٤٠وتحوي أكثر من 

  .تمن وزارة االتصاالت وتقانة المعلوما
  

  مشروع مدينة الثقافة واإلعالم
تلفزيونية وإذاعية ومؤسسات النشر  تترعى وزارة الثقافة مشروع مدينة إعالمية متكاملة تحوي استوديوها

  .واإلنتاج االلكتروني، ومراكز التدريب اإلعالمي المتخصصة
  

  المحلي والوطني الرقمي تطوير المحتوى: باء
ير المحتوى الرقمي السوداني على االنترنت، فقد بدأت عامة ثم ساهمت المنتديات الحوارية في تطو

وظهرت . مناطقية فتخصصية، مما شجع الكثيرين على إنشاء مواقع غنية بالتراث والثقافات المحلية
                                                 
20 www.alhadag.com/jobs.php 
21 http://www.ssit-sd.org/details.php?rsnType=1&id=17 , http://etd.uofk.edu/uofketdallview.php?id=4292 
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األسرع المستوى المطلوب بعد، وهي  إلىالمدمجة لم ترق  األقراصمبادرات ضعيفة في وسائط 
  .واإلقليمية والدولية في الملتقيات المحلية تعريفاً

م في تعريب المناهج الجامعية في السودان، وقد ساهمت في ٢٠٠٠انتظمت حركة مؤسسة منذ عام 
تطوير المحتوى األكاديمي بشكل كبير إال أنها ال زالت تحتاج لكثير من التجويد، وإثراء المكتبة 

سام الترجمة في كليات اآلداب وعدد وفي ذلك فقد ازداد عدد أق. الجامعية بالمزيد من المراجع المحدثة
طالبها في ازدياد مضطرد، وقد شجعت االستثمارات األجنبية المتزايدة في البالد الطلب على 

  .المترجمين
 أندية الفقيرة في مختلف المناطق الريفية اإلداريةالوحدات  أنشأتولبسط الثقافة لألوساط الفقيرة فقد 

لخدمات  انتشرت مراكز النفاذ الشامل في كافة واليات البالد كما. القطة بأطباقمشاهدة مزودة لل
 .االنترنت والطباعة وتصوير المستندات والتدريب

  في معالجة اللغة العربية والتطوير واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات تكنولوجيا وبرمجيات أدوات: جيم
ة كمركز بحثي تقني متخصص لتطوير لألبحاث التقني ٢٢بمبادرة من وزارة االتصاالت نشأ مركز النيل - 

باالعتماد على المصادر المفتوحة لتشجيع  ERPالمؤسسات  إلدارةتقانة المعلومات، فأنتج أول نظام 
في مجال سرية المعلومات  ةاألنظمالبرامجي من المصادر المفتوحة، كما صمم العديد من  اإلنتاج

 . ماية الشبكاتحو
  

  اإلعالم وسائل -تاسعاً

  اإلعالم وتعدد ع واستقالليةتنو :ألف
ليس هنالك صحف حكومية، فكافة الصحف مملوكة لمؤسسات مستقلة وأحزاب سياسية، وتدير الحكومة 

  .التلفزيون القومي والتلفزيون واإلذاعة القومية، كما توجد قنوات فضائية ومحطات إذاعية لمستقلة
 االعالم  ١٩جدول 

  الملكية  اللغة  العدد  وسيلة اإلعالم
  أجنبية  *حكومية  متعددة  خاصة

انجليز/عربية  ٢٤  الجرائد
  ية

٢٤        

الجرائد 
  اإللكترونية

انجليز/عربية  ٢
  ية

٢        

انجليز/عربية  ٩  المجالت
  ية

٢    ٧    

الهيئات 
  اإلخبارية

    ١    ١  عربية  ٢

  ٢  ٢٦    ٦  انجليزي/عربي  ٣٤  الراديو
    ٢٧  ١  ٧  انجليزي/عربي  ٣٥  التلفزيون

  .اإلذاعة الحكومية القومية والوالئية، حيث تمتلك الواليات محطات خاصة بهامحطات التلفزة و* 
  

ينص قانون الصحافة على حريتها وممارسة العمل الصحفي وفقاً لميثاق الشرف الصحفي الذي ارتضاه الوسط 
ورة االفكار وبذا فقد اتيحت لالعالم السوداني فرصة الوصول لكافة فئات المجتمع ونشر الثقافات وبل. االعالمي

وقد وجدت الصحف االجتماعية سوقاً رائجة، وتتناول كافة شرائج المجتمع موضوعاتها . وتعددها ومناقشتها
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  .بالتعليق والمدارسة، كما تتناول المنتديات الثقافية الظواهر المجتمعية بالدراسة والتمحيص
 .بالدوعلى صعيد الجندرة تحتل المرأة نسبة كبيرة من عدد الصحفيين في ال

 

 اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات: باء
محطة تلفزيون وإذاعة محلية، تهتم باألخبار والتراث وتغطية  ٢٥لكل والية من واليات السودان ال 

الفعاليات المحلية وإبراز الثقافات والتقاليد المحلية، ونسبة مشاهدتها واالستماع إليها عالية جداً في 
  .والواليات

صحيفة أو محطة تلفزيونية او إذاعية في السودان إال ولها موقع الكتروني على االنترنت،  ال تكاد توجد
ووصولها لكافة  حقيقة للمحتوى االلكتروني، واسهاماً في نشر المعرفة بوسائط متعددة إضافةمما يشكل 

  .المتلقين مما يساهم في الوصول إلي مجتمع المعلومات
أن متوسط قراءة نسخة الصحيفة الواحدة مرتفع، وتجد محتويات والشعب السوداني قارئ، لذا نجد 

  .الصحف نقاشاً ثراً في التجمعات المختلفة
ويصل البث اإلذاعي كافة أرجاء البالد، كما تنتشر أندية المشاهدة في األرياف الفقيرة إلتاحة الفرصة 

  .للجميع للوصول إلى القنوات الفضائية
  

  االتصاالت واإلعالمتقارب تكنولوجيا المعلومات و 
 اإلذاعة السودانيةالتفاعل االعالمي أصبح واقعاً، فالكثير من البرامج الحوارية والترفيهية في التلفزيون أو 

وعبر ) االتصاالت المباشرة او الرسائل النصية(أصبحت تتفاعل مع المستمعين أو المشاهدين عبر الهاتف 
حالة برامج المسابقات، مما يشكل تقارباً واندماجاً حقيقياً بين  في إجاباتهمتعليقاتهم أو  بإرسالاالنترنت 

  .واالنترنت والهاتف اإلعالمتقنيات 
  

 واإلقليمي الدولي التعاون  -عاشراً

 تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها :ألف
ت فقد استثمرت شركات استطاع السودان جذب العديد من االستثمارات في مجال االتصاالت والمعلوما - 

مليار دوالر في البنيات األساسية والخدمات، ويتوقع  ١٠من الكويت والصين والهند وكوريا أكثر من 
فقد انشا السودان عدد من مراكز . دخول استثمارات أخرى في صناعة معدات االتصاالت والمحتوى

 .تجتذب استثمارات مقدرة بدأتالتي  ٢٤اللتكنولوجيوالمدن البحثية التطويرية كمدينة أفريقيا  ٢٣األبحاث

 مشروعات تنمية البنية األساسية :باء
بنى السودان واحدة من أفضل البنيات التحتية لالتصاالت في المنطقة، ويسعى لالستفادة القصوى منها 
في تطوير قطاع المعلوماتية لتحقيق أفضل مردود اجتماعي واقتصادي لتوفير رفاهية المجتمع 

  . تمع المعرفةوالوصول لمج
نطاق وتخفيض التكلفة لتكون في متناول الجميع، وتكثيف  أوسعوتسعى الحكومة لنشر االنترنت على 

المعرفة األولية، والنهوض بالريف وإدماج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع المعرفي التدريب و
  .نيوفق عدد من المبادرات بمشاركة شركات االتصاالت ومنظمات المجتمع المد

 متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات :جيم
الخطة الموجهة  إعداد على الربع قرنية اإلستراتيجيةضمن ) ٢٠١١- ٢٠٠٧(الخطة الخمسية  تضمنت
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 إنفاذوبدأ العمل في  إجازتهام وتمت ٢٠٠٨والتي تم االنتهاء منها عام  ٢٥للحكومة االلكترونية
 لالتصاالت األساسية للتجهيزات الراهن الوضع تقييم كما يتم .مشروعات الحكومة االلكترونية

  .المعلومات تحقيق أهداف األلفية حول مجتمع من السير قدماً نحو بصورة مستمرة للتاكد  والمعلومات
يتم تقييم الفجوة الرقمية بالمسوحات الميدانية، فقد أجري بحث لتحديد الوضع الراهن في اإلدارات 

االستخدام  لمسح مؤشرات تقنية المعلومات واالتصاالت ومسح، ويخطط )بعدلم تظهر نتائجه (الحكومية
ومن ثم مضاهاة نتائج المسوحات بمطلوبات خطة العمل الوطنية لبناء مجتمع . المنزلي لالنترنت

   .المعلومات
وبتوفر ادوات االتصاالت فقد بدا الناس في السودان بابتكار طرق خاصة وإيجاد حلول للمشاكل، فقد 

ب مستخدمي الهاتف الجوال باستعمال تقنية تحويل الرصيد من هاتف الخر بجعل الخدمة مصرفية، دأ
فهناك محالت تعمل في تحويل الرصيد وشراؤه، فمن يحول رصيد آلخر يمكن لألخير بيع الرصيد 

 وبهذا تتم تحويالت من ذوي الطالب لبنيهم، ومن ذوي الدخل المحدود ألسرهم. وتحويله لمبلغ مالي
  .تعتبر ضعيفة جداً مقارنة بالرسوم البنكية) يأخذها محل بيع الرصيد(في الريف، وبرسوم 

مراكز تسهيل تجاري  هي، فنقاط التجارة الدولية كما تمثل نقطة التجارة السودانية إحدى قصص النجاح
في إدارة وتشغيل  تكنولوجية متقدمة، من هنا تظهر األهمية الكبيرة والدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا

 . نقاط التجارة الدولية في شتي بلدان العالم 
أولت نقطة التجارة السودانية منذ إنشائها اهتماماً خاصاً بنظم المعلومات وقامت بتطوير نظام معلومات 

له إدارة  أنشأتمتطور متكامل يعني بقطاع التجارة الخارجية و أنشطة وبرامج نقطة التجارة السودانية 
الشبكات والبرمجة وعهد لها بإدارة وتنفيذ كافة البرامج الفنية والتقنية  إدارةة تعرف باسم متخصص

  .التي تتطلبها عملية تشغيل نقطة التجارة السودانية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عبر عدة مراحل ليصل الي شكله الحالي حيث كان موقعاً ساكنا  ٢٦تطور الموقع الخاص بنقطة التجارة
م حيث جرى تطويره وفق معايير موقع االتحاد الفيدرالي  ٢٠٠٥عد بيانات حتى العام ال يحوي قوا
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 السوق العالمى

الترويج التجارى 

الفرص التجارية

 المعلومات التجارية  

 قطاع االعمال
 الجهات الحكومية

الباحثين

التسهيالت التجارية 
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ملف ويحتوي على نظام متكامل يمكننا من إدارته  ٢٤٠٠تجاوز عدد الملفات به . للنقاط التجارية
  :بحرية و تحديثه كما يشمل على عدد من البرامج منها

  تسجيل العمالء
 )عرض وطلب(الفرص التجارية

  يج للصادراتالترو
  التسهيالت التجارية

  األسعار
 اإلحصائيات التجارية
  :البرامج االلكترونية

هي البرامج الفنية والتقنية التي تتطلبها عملية تشغيل نقطة التجارة السودانية مثل برامج خدمات العمالء 
صميم العديد من وبرامج إدارة الموارد وقطعت النقطة التجارية شوطاً بعيدا في هذا المجال حيث تم ت

 البرامج  منها على سبيل المثال 
  تسجيل العمالء

  برنامج الفرص التجارية   
  التسهيالت التجارية 

  الخ...اإلنتاج  –الصناعة –إحصائيات التجارة الخارجية 
  برنامج للتراسل الداخلي 

  المحلية األسواق األسعاربرنامج 
 برنامج شئون العاملين

  م ٢٠١١المشروعات الفنية للعام 
 مشروع قاعدة البيانات التجارية القومية 

   CRMعالقات خدمات  العمالء  إدارةمشروع نظام 
 Virtual Private Network   - VPNمشروع الشبكة االلكترونية  القومية للنقاط التجارية 

  المشاركة في أنشطة حوكمة اإلنترنت: دال
بدأ مبكراً في نشر الوعي بالموضوعات ذات  شارك السودان بوفد في مؤتمر حوكمة االنترنت، كما - 

 .الصلة بعدد من ورش العمل والندوات المتخصصة
  

 قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء   -حادي عشر

 شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :ألف
) داتلسو(من أسهم شركة واحدة فقط % ١٥تمتلك الحكومة  التصاالتلشركات  ٤تعمل في السودان 

 .وقد صدر قرار ببيع حصة الحكومة وخروجها نهائياً من القطاع
، ولكن ال يزال القطاع البرمجيات وخدمات الكمبيوترشركة تعمل في قطاع  ٨٠٠توجد أكثر من 

الخاص ضعيفاً خاصة في مجال البرمجيات، وتسعى الحكومة في تشجيعه بعدد من السياسات، منها 
ار في تقنية المعلومات يشمل حوافز كبيرة وتسهيالت، كما أقرت الخطة السعي إلعداد قانون لالستثم

وتشجع الحكومة . الموجهة للحكومة االلكترونية إشراك القطاع الخاص المحلي بحصة من مشروعاتها
 .شركات القطاع الخاص لبناء تحالفات محلية، وشراكات خارجية لتقويته وتطويره

‐http://www.ccs بعض مكونات الحاسب اآللي كشركة بدأت بعض الشركات في تجميع وتصنيع 
sudan.com/arabic.html  
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 ةيالحكومالتسهيالت : باء
قنية ومراكز البحوث في مجال تقنية المعلومات تيقدم صندوق دعم المعلوماتية تمويل للحاضنات ال - 

 لألفراد علوماتصغر يتم تمويل مشروعات االتصاالت وتقنية المووفق صيغة التمويل األ. واالتصاالت
 .عبر المصارف السودانية

 الوطني تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصادمساهمة قطاع : جيم
مليار دوالر، مما جعل االستثمار في مجال  ٣م ٢٠٠٩بلغ عائد شركات االتصاالت في السودان خالل العام 

 غير الهامة اآلثار ومن. اإلقليمية والعالميةتقنية المعلومات واالتصاالت جاذباً لرؤوس األموال المحلية و
 واالجتماعية االقتصادية القطاعات في مختلف والتوظيف العمالة فرص ازدياد االقتصادي النمو علي المباشرة
 الخدمات والتطبيقات استخدام عن ناتجة الفرد دخل في الزيادة من  6%حوالي أن الدراسات بعض وتقدر األخرى
 ٨٠٠٠، وقد وبلغ عدد العاملين في مجال االتصاالت اكثر من  واالتصاالت ت المعلوماتتقانا توفرها التي

 .٢٧م عدا العمال الجانبية المستفيدة من القطاع٢٠١١موظف عام 

 في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمشاريع /المبادراتالبحث والتطوير و: دال
قنية المعلومات واعتمدت اإلستراتيجية الربع قرنية وخططها بناء بدأ السودان في إنشاء مراكز بحثية في مجال ت

منتجاتها بشراكات  أولىالمراكز البحثية  أنتجتكما . مراكز تميز في الجامعات، وتنشيط عمل ودعم الحاضنات
  .وأسيوية وتسعى لتطويرها وتسويقها داخلياً وخارجياً أوربية
  البحوث والحاضنات  ٢٠جدول 

  
  نعم  )ال/نعم(لبحوث في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وجود فعاليات ل

  نعم  )ال/نعم(وجود تجمعات صناعية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  نعم  )ال/نعم(وجود حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  
 لأللفية اإلنمائية هدافاأل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق -ثاني عشر

 أهداف األلفيةالتقدم المحرز نحو تحقيق : ألف
، فقد تم تعزيز تعليم الحاسوب في نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةأحرز السودان تقدماً ملموساً 

مدارس األساس وتنفيذ مشروع معمل حاسوب لكل مدرسة ثانوية، وحاسوب لكل أسرة، وحاسوب لكل 
كل هذه المبادرات . التي انتشرت في كافة أرجاء البالدأستاذ جامعي، مشروعات محو األمية التقنية 

انتظمت البالد إال أن العمل على سد الفجوة الرقمية يتطلب عون كبير من المنظمات الدولية والمجتمع 
الدولي لتجسير الفجوة، لذا يسعى السودان للتعاون مع كافة المانحين لبناء شراكات تعمل على السعي 

  .لتحقيق أهداف األلفية
 

 األهداف اإلنمائية لأللفيةواالتصاالت لتحقيق  المعلومات استخدام تكنولوجيا: باء
من % ٤٥بانتشار شبكة األلياف الضوئية لكافة مناطق السودان الشاسعة، وتغطية الهاتف التي بلغت 

 السكان، فقد انعكس ذلك على حياة الناس في االقتصاد والتعليم والصحة، فتقنية التطبيب عن بعد
كما استحدث . والتعليم عن بعد وجدت لها تطبيقاً عملياً بين الجامعات والمستشفيات التعليمية في البالد

كخدمات  الناس الكثير من المهن المرتبطة بقطاع االتصاالت والمعلومات وأصبحت مصدر دخل جديد
فع المقدم وبيع كهرباء تحويل الرصيد عبر الهاتف والتحويالت المالية الصغيرة ومراكز بيع بطاقات الد

                                                 
٢٠١٠ ينايرالمنتدى الشهري لمجلس الوزراء  27  http://sudan.gov.sd/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=664:2010-02-07-
13-21-13&catid=62:2008-08-15-20-22-10 
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الشمسية والطاقة  الكهربائية في المدن الدفع المقدم عبر الهاتف الجوال، ومراكز شحن الجوال بالطاقة
  .األرياففي 

فقيام جامعة السودان المفتوحة تطبيقاً عملياً للتعليم عن بعد، حيث ينتشر طالبها في مختلف أنحاء 
نية، واألقراص المدمجة، والبريد االلكتروني لتوصيل المواد البالد، وتستخدم الجامعة بوابة الكترو

  .التعليمية لطالبها، كما تستخدم وسائل تفاعلية
وفي مجال الكهرباء فقد اعتمد السودان منذ العقد الماضي الدفع المقدم كوسيلة لشراء الكهرباء، واالن 

الدفع المقدم وتم التعاقد مع  ينات الصراف اآللي وبطاقاتاكساعة وم ٢٤يتم ذلك عبر مكاتب تعمل 
   .POSونقاط البيع  شركات قطاع خاص لبيع الكهرباء عبر الهاتف الجوال


