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 فهرست الجداول 

 
 

رقم  البيان الرقم 

 الصفحة 

 6 .استراتيجيات المعلومات بالسودان اعتمادها وتنفيذها( 1)جدول رقم  1
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 11 .الخدمات المقدمة والشركات العاملة( 6)جدول رقم 6

 12 من إجمالي السكان اإلنترنتنسب األفراد الذين لديهم إلمام بكيفية استخدام ( 7)جدول رقم  7

 12 من إجمالي الملمين اإلنترنتنسب األفراد الذين استخدموا ( 8)جدول رقم  8

 13 لكتروني من إجمالي الملمينإنسب األفراد الذين كان لديهم بريد ( 9)جدول رقم  9

ألغراض المعامالت التجارية من إجمالي  اإلنترنتنسب األفراد الذين استخدموا ( 11)جدول رقم  11
 اإلنترنتمستخدمي 

13 

 sd 14.المواقع المسجلة تحت نطاق ( 11)جدول رقم  11

ن استخدموا الموبايل لتصفح اإلنترنت من إجمالي مستخدمي الموبايل ن استخدموا الموبايل لتصفح اإلنترنت من إجمالي مستخدمي الموبايل نسب األفراد الذينسب األفراد الذي((1122))جدول رقم جدول رقم  12

 حسب اإلقليم ونمط المعيشة والنوعحسب اإلقليم ونمط المعيشة والنوع
14 

 17 قوانين المعامالت والتوقيع االلكترونى( 13)جدول رقم  13

 sd 17.تسجيل نطاق السودان ( 14)جدول رقم  14

 18 م2112أبرز ورش العمل للمعايير  العام ( 15)جدول رقم  15

 19 توفر الخدمات من خالل بوابة الحكومة اإللكترونية( 16)جدول رقم  16

 19 الجهات المسئولة للخدمات( 17)جدول رقم  17

 21 قوانين وخدمات المعامالت المالية والصيرفة االلكترونية( 18)جدول رقم  18

 21 نسب حواسيب المدارس والنفاذ لالنترنت( 19)جدول رقم  19

 21 مواقع التوظيف الشودانية(21)رقم جدول  21

 22 الصحف والمجالت ومحطات التلفزة والراديو( 21)جدول رقم  21

 24 البحوث والحاضنات االلكترونية ( 22)جدول رقم  22

 25 المصطلحات( 23)جدول رقم  23

 

  
 

 فهرست االشكال 

 
 

 رقم الصفحة البيان الرقم 
 9 حسب الشركات نمو مشتركى الهاتف (1)شكل رقم  1

 12 خارطة السودان بعد انفصال جنوب السودان  (2)شكل رقم  2
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 مقدمة
 

كلم مربع بعد انفصال جنوب السودان بدال  8811مساحتة بلغت حيث   السودان بلد مترامي االطراف، الثالث عربيا والثاني أفريقياً،
ن تصنع منه دولة أويمتلك ثروة بشرية وثروات طبيعية يمكن في حال االستفادة القصوى منها  كلم مربع قبل النفصال  68.2عن 

ساسية للمعلومات بصورة متسارعة منذ أوائل والبنيات األ اإلتصاالتمن هذا الواقع بدأ االهتمام بقطاع . بين األمم اً متميز اً لها مكان
ربعة شركات أألف كيلومتر و 66نحاء البالد ب أكة الياف ضوئية غطت معظم ، فنتج عن ذلك بناء شبالتسعينيات من القرن الماضي

كما تم الربط القاري بكوابل بحرية عبر ( مصر، أثيوبيا، وجاري ربط تشاد)تصاالت للثابت والمحمول، وربط مع دول الجوار إ
علومات للتراسل الحكومي، وربط جميع والية بالشبكة القومية للم 81ونتيجة لذلك تم ربط رئاسات الواليات . البحر األحمر

( 62) بمجلس الوزراء وكذلك  بشبكة المؤتمرات المتلفزة، وربط الجامعات بشبكة الجامعات( وزارة .5)الوزارات االتحادية 
 .جامعة حكومية

والتكنلوديا لتصبح وزارة مع وزارة العلوم  6286، ثم دمجت في (م6282) وتقانة المعلومات لإلتصاالتوزارة خاصة  فرادوتم إ  

الجسم ) والمركز القومي للمعلومات (اإلتصاالتالجسم المنظم لقطاع ) لإلتصاالتبذراعين هما الهيئة القومية  اإلتصاالتالعلوم و
 (.المنظم لقطاع المعلومات

السودان عن شمالة وقيام دولة  فصل جنوب( نيفاشا)بناء جنوب السودان وفقا التفاقية السالم أاستفتاء  بعد 2011تم فى العام    

دى لتعديل كبير فى كثير من االحصاءات الخاصة بالسودان من مساحة وعدد السكان والمشتركين اجتهدنا أجنوب السودان مما 
 .ا فى استيعابها فى هذا التقرير كثيرً 

 .مجتمع المعلومات ألساسيين في بناءالفرقاء االحكومات و دور .1

لسير في طريق بناء مجتمع المعرفة، ففي بداية التسعينيات من القرن الماضي قامت بما لانتهجت الحكومة السودانية نهجا واضحا 

مصر، )عادت الطالب السودانيين الذين كانوا يدرسون بالخارج أجامعة جديدة و 21كثر من أنشأت أبثورة التعليم العالي، فعرف 

الف الطالب من كليات تقانة المعلومات والرياضيات والفيزياء مما كان اوخالل عقد واحد تخرج ، (ورباأالمغرب،الهند، شرق 

. مشغلين للهاتف الثابت والسيار 4ودخول  اإلتصاالتر واضح في الخطوة التالية التي تم بموجبها تحرير االقتصاد وقطاع أثله 

لتصبح  2112بريل أدمجها مع وزارة العلوم والتكنلوجيا في  ومن ثم وتكنلوجيا المعلومات لإلتصاالت كما تم تخصيص وزارة

 .اإلتصاالتوزارة العلوم و

 

 اإللكترونيةستراتيجيات االو الوطنية المعلوماتمجتمع  سياسات . أ
بمشروع صناعة المعلومات إلي تحقيق غاياته في رفد مؤسسات  لبلوغل (م2001 -2002)الربع قرنية  اإلستراتيجيةتهدف 

بالخلفية المعرفية الضرورية لوضع الخطط وصنع القرارات، وذلك علي أسس علمية ورؤي  المدني الدولة ومنظمات المجتمع

 .(تطورةوم استكمال بناء أمة سودانية موحدة، آمنة، متحضرة، متقدمة) رؤيةب، ومنهجية
 إلستراتيجيةالخطة الخمسية واعتماد  إعداد، تم (م2002 – 2001)القومية لصناعة المعلومات  اإلستراتيجيةبعد انقضاء      

وفق ( 2001 – 2002)الربع قرنية للبالد  اإلستراتيجية ضمن( م2012 -2012)و  (م2011-2002)مجتمع المعرفة 
 :السياسات التالية

 نشر ثقافة المعلومات في المجتمع. 

  تنمية الموارد البشرية العاملة في المجال. 

 توفير التشريعات الالزمة لقيام مجتمع المعلومات. 

  داء الخدمات الحكومية بتطبيق الحكومة االلكترونيةأتطوير االدارة الحكومية وتحسين. 

 توفير التمويل وطرقة  المناسبة النفاذ االستراتيجية. 

 بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني خلق الشراكات واحكام التعاون والتنسيق. 

 دعم وتكوين مؤسسات للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال المعلومات واالتصاالت. 

 تحسين وتطوير وتقليل تكلفة النفاذ لكافة المستخدمين مع التركيز علي الفئات الضعيفة في المجتمع. 

 تصال والمعلوماتنها من استخدام ثقافات  اإليالنائية وتمكربط المجتمعات الريفية والمحلية و. 

 تصاالت والمعلومات وتحريرة كامالً مع توفير بيئة استثمارية جاذيةستثمار في مجال اإلزيادة اإل. 

  كرات ذوذلك من خالل المشاركات وم( مؤسسات –منظمات  -دولي )تطوير وتنمية العالقات مع المجتمع الدولي
 .والزيارات والتبادل المعلوماتيالتفاهم 

 
  .استراتيجيات المعلومات بالسودان اعتمادها وتنفيذها( 1)جدول رقم 

 نعم (ال/نعم) اإلتصاالتلتكنولوجيا المعلومات و إستراتيجيةوجود 

 2001-2002-2012  اإلستراتيجيةتاريخ اعتماد 

المجلس القومي للتخطيط   اإلستراتيجيةاسم الهيئة الحكومية المسؤولة عن 
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www.ncsp.gov.sd االستراتيجي 
National Council for 

Strategic planning 

 جيد (محدود/ متوسط/ جيد/ ممتاز) اإلستراتيجيةوتيرة تنفيذ 

 
 القطاعات متعددة الشراكةالشراكة بين القطاعين العام والخاص أو  . ب

في بناء شراكات متعددة حيث يمثل القطاع الخاص بممثلين في كافة اللجان  اإلتصاالتساهم تحرير االقتصاد السوداني وقطاع 
بوضوح إذ وقد برز ذلك . اإلتصاالتستراتيجيات والخطط الوطنية لتقانة المعلومات والمناط بها وضع اإل القوميةوفرق العمل 

المشاريع الممولة  من% 20بتنفيذ ما قيمته السوداني القطاع الخاص تكليفعلى  اإللكترونيةالموجهة للحكومة الخطة نصت 
 .من الخارج

بنت وزارة الكهرباء العديد من الشراكات مع القطاع الخاص في توزيع الكهرباء حيث يعمل السودان بنظام الدفع المقدم 
مع شركات قطاع خاص للبيع االلكتروني عبر  م2010 عام عقود 2، وقد أبرمت للكهرباء كأحد تطبيقات الدفع االلكتروني

 .والجوال اإلنترنت
وتبني حلول مصرفية  للربط االلكتروني للشبكة المصرفية، EBSكما تبنى البنك المركزي شراكات ذكية مع شركات مثل  

 . 2012به فعليا في مطلع العام مشروع الدفع عبر الموبايل والذي من المتوقع العمل  2011ا في عام خيرً أالكترونية، و
األربعة لتوفير الربط الشبكي بين الوزارات  اإلتصاالتوشركات  NIC وهناك شراكة فاعلة بين المركز القومي للمعلومات
، وكذلك ربط رئاسات الواليات المختلفة اإللكترونيةضمن مشروع الحكومة بعضها ببعض وكذلك الوزارات ووحداتها التابعة 

كما بنى المركز القومي للمعلومات ووزارة التعليم العالي شراكة أخرى  والواليات مع وزاراتها ومحلياتها  الوزراء،مع مجلس 
ع شركات تركية لتنفيذ الشبكة الصحية التي تربط كافة م، واإللكترونيةمع شركة هواوي الصينية لتنفيذ مشروع الجامعة 

كما تم   .من الصين وكوريا والهند والسويد والعديد من الدول العربية أجنبيةوشركات  .المستشفيات الحكومية بوزارة الصحة
كما تم تكوين غرفة .بالمنشية لخدمة المؤسسات الحكومية  اإلتصاالتببرج  2011العام  الوطنى افتتاح مركز البيانات

 م2010باتحاد الغرف التجارية  اإلتصاالتالمعلومات و اتكنولوجي
ويتم تشجيعها  2000التي تمثل المدن والبلدات خالل الثالث سنوات الماضية حتى تجاوزت  اإللكترونيةازداد انتشار البوابات 

 :مثل .عبر مسابقات دورية بدأ باولمبيات الجامعات بدعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المعلوماتية
 المواقع االجتماعية والثقافية واالخبارية ( 2)جدول رقم 

 اسم الموقع عنوان الموقع التصنيف

 شبكة ومنتديات النيل االزرق www.blue-nil.net اجتماعي ثقافي

 موسوعة التوثيق الشامل www.tawtheegonline.com وثائقي

 شبكة السودان www.sudan.net اجتماعي ثقافي اخباري

 منتديات رفاعة www.rufaaonline.com مدن

 منتديات الشبارقة السودانية www.alshabarga.com قرى

   

 
 الحكومية غير المنظماتدور  . ج

 فمشروعات مثل المواطن االلكتروني الذي يقومتقوم منظمات المجتمع المدني بدور هام في الدفع نحو مجتمع المعلومات، 
تتشارك الجمعيات )بالتدريب األساسي للمواطنين في مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص بدون رسوم أو بقيمة رمزية 

أدارت أكثر من جمعية غير ربحية هذا البرنامج منها الجمعية ( الحكومية البلدية في دفع التكلفة المخفضة أصالً  واإلدارات
وقد أدى هذا  ومنظمة داتا ومنظمة القضارف الرقمية،السودانية لتقانة المعلومات  والمنظمةالسودانية لتقانة المعلومات 

منهم المعلمون وأصحاب المهن متدرب،  2,000المشروع دوراً جيداً بالرغم من محدودية المستفيدين منه إذ تجاوزوا ال 
ادات الشباب والمرأة دورا فاعال فى محو كذلك نجد ان التح المعوقين على استخدام تقنيات الحاسوبالحرة وأفراد الشرطة و

 متدرب 200,000االمية الحاسوبية حيث يتم التدريب من خالل مراكز ثابتة ومتحركة تجاوز عدد متدربيها ال
للمعلوماتية كقانون جرائم المعلوماتية وقانون كان لمنظمات المجتمع المدني دور بارز في بلورة والتعريف بالقوانين الداعمة 

 .لها وعقدت عدة ندوات وورش عمل لشرحها للمعنيين اإلعدادالتوقيع االلكتروني، إذ شاركت في 
مراكز النفاذ الشامل الممولة من صندوق  إدارةالتحاد الوطني للشباب في اكما ساهمت منظمات المجتمع المدني المعلوماتية و

بورش  اإلنترنتوالتبصير بتقانات ومعايير  SD.نطاق السودان بإدارةنترنت كما تقوم الجمعية السودانية لإل. يةدعم المعلومات

 .عمل وندوات
والتى تعمل  بدعم من المركز القومي للمعلومات 6286تم تكوين شبكة المنظمات الطوعية العاملة في مجال المعلوماتية 

 .لتنسيق الجهود بين المنظمات العاملة فى المجال 

http://www.ncsp.gov.sd/
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 اإلتصاالتتكنولوجيا المعلومات والبنية األساسية ل .2

 3مشغلين، منهم  4ستثمار في البنيات األساسية كان نتاجه على تشجيع اإل ستثمارواإل اإلتصاالتعملت وزارتي  
 (. المالكة لسوداني)دم كنار خدمة الهاتف الثابت مع سوداتل بينما تق( MTNزين، سوداني، )مشغلين للهاتف الجوال 

( والحكومةوالشركات األخرى  اإلتصاالتشركات ) م2112 العام في كلم   22,000كثر من أبلغت شبكت األلياف الضوئية 
فضائية،  VISATمحطة  615المناطق النائية ب  ةكما تمت تغطي غطت أغلب واليات السودان، وهي األطول في المنطقة،

 .لشركات أخرى ومنظمات 164سوداتل وكنار و اإلتصاالتلشركتي  415منها 
 البريد استخداماتها أهم، والية 17ووزارة اتحادية بشبكة ألياف ضوئية في العاصمة الخرطوم،  35وفي الربط الفقاري تم ربط 

 .VOIPادثات عبر الشبكة والمح االلكتروني الحكومي المؤمن واالجتماعات المتلفزة مع مجلس الوزراء
ستضافة إبالمركز القومي للمعلومات والذي قام ب  (National Data Center)افتتاح مركز البيانات الوطني  2111شهد العام 

 .البيانات الحكومية كالسجل الوطني بوزارة الداخلية ومواقع الحكومة المختلفة
ضافة إستضافة القطاع الخاص والذي يعبر والمفتوح إل لإلتصاالتافتتاح مركز بيانات شركة سوداتل  2112كما شهد العام 

 .ستضافة في البالدحقيقة لسعات اإل
 ITU لإلتصاالتالسوداني الذي فاز بجائزة البنية التحتية من االتحاد الدولي  اإلنترنتافتتح المركز القومي للمعلومات مقسم 

 .م2112بجنيف في مايو 
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 حسب احصاءات الهيئة القومية لالتصاالت  (ألف) هاومشتركي الهاتف الثابت سعات شبكات(3)جدول رقم 
 

 .   لإلتصاالتالهيئة القومية -:المصدر 

  (سكان دولة جنوب السودان)ون نسمة ملي 8حوالي بانفصل جنوب السودان وقل عدد السكان  2111عام 

وكان  HSDSL% 11لياف الضوئية، باأل% 91بشبكة موحدة  مجمع جامعي 41و حكومية  ةجامع 26وفي مجال التعليم تم ربط 
، (م2112مشروع سوداتل)في  اإلنترنتمستشفى ب 48مدرسة و 921كما تم توصيل  .تطبيقاتها مكتبة الجامعات االفتراضية أهم

م وهو أحد 2111الصحة في عام  ية بوزارةوفي مجال الصحة بدأ العمل في الشبكة الصحية لربط المستشفيات الحكومية الرئيس
المشاريع التي يتم تنفيذها بالتعاون مع دولة تركيا ويتركز علي تقديم خدمات صحية أفضل وتوفير رعاية صحية وذلك بتزويد 

ويتم ذلك من خالل ربط المستشفيات والمراكز الصحية  اإللكترونيةمؤسسات الخدمات الصحية بنظم المعلومات الصحية 
صحية في شبكة معلومات صحية واحدة وكذلك بناء وتطوير نظام يوفر سجل صحي متكامل عن المرضى، وإدارة والمؤسسات ال

دارة االحتياجات، وكذلك تطوير وبناء نظام المعايير والترميز والرقم الموحد للقطاع الصحي، وتنتشر إالمواقع الصحية بشرياً و
 .التامين التي تدير أنشطة التامين الصحيالعديد من النظم في القطاع الخاص موصولة بشركات 

 

 هيكلية السوق والبيئة التنظيمية . أ
، كنار (جوال) MTN، (جوال)، زين (سوداني)ثابت وجوال)سوداتل : تصاالت كمشغلين رئيسيين وهمإشركات  4تعمل 

على  ت الحكومية وشركة الكهرباء وبعض الوحدا عملت شركتا سوداتل وكنار. وفي طريقها لحيازة رخصة جوال( ثابت)
وتقدم شركات الجوال خدماتها بتقنيات . ويعمالن على توسعتها (م2112) كلم 220111بطول بناء شبكة ألياف ضوئية 

3.5 G  3.75و G  وحزم ترويجية أفاد منها  األسعاروأدى التنافس الكبير في ظل تحرير السوق لتخفيضات في
 NTC لإلتصاالتالهيئة القومية  لإلتصاالتنون كثيراً في مجالي الصوت والبيانات، إال أن الجهاز المنظم طالموا

 .اإلنترنتتخفيضات أكثر في تكلفة المكالمات وإلى  والجمهور يطمحون
 

 التنافسية واالحتكارية(  4)رقم جدول 

 تنافسية خدمات الهاتف النقال

 تنافسية الثابتالهاتف  خدمات

 تنافسية اإلنترنتخدمات 
  حسب احصاءات الهيئة القومية لالتصاالت (عدد المشتركين) اإلتصاالتتوزيع سوق (5)جدول رقم            

 

 م2212 م2211 م2212 المشغل الخدمة

 107,816 171,337 22,333 سوداتل الهاتف الثابت

 316,770 312,280 11,323 كنار  

 424,586 483,617 77,793 جملة مشتركي الهاتف الثابت

 12,993,333 11,991,333 13,239,131 زين الهاتف الجوال

  MTN 3,373,979 2,329,333 7,372,333 

 9,313,333 2,393,339 3,323,329 سوداني  

 29,312,333 23,132,339 19,333,712  جملة مشتركي الهاتف الجوال

 28,840,586 24,589,625 19,122,131 الجملة الكلية لمشتركي الهاتف

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 االعوام

 - - -  - 2734 2734 2564 2024 1965 1738 سعات الشبكات

المشتركون ثابت 
(ألف)  936 1027 670 570 583 385 352 545 484 425 

مشتركي الجوال 
(الف)  527 1050 1866 4729 8214 10373  15340  18122 23,136 28,416 

المشتركون ثابت 
(ألف)وسيار  1463 2077 2536 5299 8797 10758 15703 18123 24,590 28,841 

(ألف)السكان   33600 34500 35400 36300 37500 39000 40000  40000 
*

33993 34000 

الكثافة الهاتفية 
)%(  3%   2%   7%  11%  23%   27%   39%   31%  82% 84,8% 
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 اإلتصاالتنتشار تكنولوجيا المعلومات وإ . ب
 :إليهاونسبة النفاذ  الجوالوشبكات الهاتف الثابت  -

  .اإلتصاالت قطاعوهو يعكس نموا سريعاً في . الجواللشبكات الهاتف  أدناه يوضح نمو المشتركين الكلي شكلال
 .مشترك مليون 28 م2112عدد المشتركين خالل العام بلغ  *

 .نمو مشتركى الهاتف حسب الشركات ( 1)شكل رقم     
 

 
 

 

 والهواتف الفضائية الثريا VISATال بالواليات بينما يتم تغطية المناطق النائية  معظمخدمات الهاتف الجوال  غطت •
GMPCSبيانات بتقنيات توجد عدة شبكات تراسل كما  .، حتى غدا السودان أكبر سوق في أفريقيا والدول العربية للثريا

 Frame Relay /  ِATM  /DSL  /G/MDSL/EVDOمختلفة

  .تغطى شبكات تراسل البيانات جميع المناطق المغطاة بواسطة كوابل األلياف الضوئية والشبكات الالسلكية •
-Wiفاي   يوا .Wi-Max توجد عدة تقنيات للشبكات الالسلكية الثابتة منها شبكات المايكروويف وشبكات الواي ماكس •

Fi 

 .  وصلة 20111شبكات المايكروويف تمتلكها شركات االتصال  الكبرى ، حيث تمتلك  شركة زين   •

والية داخل  وتعمالن فيجن فالي وجيت نت  تاشرك ما ماكس ه ياعبر تقنية الو اإلنترنتخدمة توجد شركات خاصة تقدم  •
  .الخرطوم

 
 اإلنترنتمزودو خدمات 

هي فيجن فالي وجت  باإلضافة لشركات قطاع خاص MTNوهي سوداتل وكنار وزين و اإلنترنتيقدم مشغلي الهاتف خدمة 
 .نت

 انتشار الحاسوب
خالل عام %11.25من  هوحسب التقديرات فقد ارتفعت نسبة انتشار األخيرةالفترة  في مضطردةتزايد انتشار الحاسوب بزيادة 

وبلغت نسبة  2111فى العام  حاسوب5,211,111 إلى الحواسيبلتصل عدد  2111الل العام خ%13يزيد عن  ما ىإل 2119
  . 2112للعام % 14الحواسيب 

 
 وتطوير خدمات جديدة اإلتصاالتفي البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات والمشاريع /المبادرات. ج

، إال أن الوضع الماثل ال يلبي طموحات المعنيين، فال اإلنترنتبالرغم من انتشار الحواسيب والتزايد المضطرد في استخدام 
متعثرة في الكثير من المواقع، مما يستلزم تقديم  اإلجراءاتزال المحتوى ضعيفاً في المواقع الحكومية، وال زالت هندسة 

 .مبادرات مع شركاء لتطوير خدمات جديدة تسهم في االستفادة من البنية التحتية الجيدة المتوفرة
بمبادرة لتفعيل مراكز النفاذ الشامل المنتشرة في  فى شركة سودابوست  لةممث م تقدمت هيئة البريد2111لربع الثالث من وفي ا

 .اإلنترنتالواليات لتخدم العمل البريدي باإلضافة ألغراضها األخرى التدريبية والنفاذ الى 
ربط الجامعات وتطوير المكتبات االفتراضية لم 2111ي العام من قبل الحكومة الصينية ف اإللكترونيةتم تمويل مبادرة الجامعة 

 .تميز لتطوير البحث العلميوبناء مراكز 

 -    

 2,000,000  

 4,000,000  

 6,000,000  

 8,000,000  
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ومن أهم المراكز مدينة أفريقيا التكنولوجية والتي انشئت كواحة تكنلوجية للتطوير والرعاية لمشروعات التقانة المتطورة، ومن 

 :هم مشروعاتهاأ

  Biotechnology Parkحديقة التقانة االحيائية  .1

  .  Park Cyberالواحة الرقمية  .2

  . Hi-Tech Parkحديقة التقنية المتقدمة   .3

  . Knowledge Parkالحديقة المعرفية   .4

  . Business Parkحديقة األعمال     .5

 . Edutainment Parkالحديقة التعليمية والترفيهية    .6

  . Edutainment Parkالحديقة التعليمية والترفيهية    .7

  . Technology Business Incubatorعمال التكنولوجية حاضنة األ .8

  .   Medical – techالتقانة العالجية  .9

  .  Mining Park واحة التعدين .11

  .Material Park واحة المواد  .11

  . Aerospace–techواحة تكنولوجية الفضاء  .12

 . (Industrial- Teck)المصانع التكنولوجية  .13

14. Up Town  .  

  . Residentialالسكن  .15

 .  Global villagesالقرى الحضرية   .16

17. Down Town 

 

 (ICT Connectivity) اإلتصاالتترابطية تكنولوجيا المعلومات و. د
تم محتوى، القومية لصناعة المعلومات بين الشبكات والعتاد وال اإلستراتيجيةللوصول لمجتمع المعرفة كاملت  

في  اإلنترنت إلى، ومن خالل مبادرات حاسوب لكل أسرة، وتيسير الدخول لإلتصاالتتشجيع االستثمار في البنيات األساسية 
كافة واليات البالد بدأت صناعة المحتوى تتبلور إال أنها ال زالت دون المستوى المأمول، وتسعى الحكومة جاهدة لتشجيع 

المدني وقطاعات الطالب والشباب للنشر االلكتروني الذي يحقق بناء المحتوى وتوفير  الحكومية ومنظمات المجتمع اإلدارات
 .المعرفة وتطوير األعمال

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

تل تقنياتها المستخدمة اتطور شركة سودو CDMAبنظام  Limited Mobility phones   الالسلكية المحدودة مدى التنقل
   Lte قنيةتحاليا واالتجاه ل

 
 :االخرى اإلتصاالتعدد المقاسم في شركات 

 مقسماً  21          زين       •
 مقاسم 11          إم تي إن  •
 مقاسم 4           سوداني   •

 Frame Relay /  ِATM  /DSL  /3G/mDSL/EVDOتوجد عدة شبكات تراسل بيانات بتقنيات مختلفة

 توجد عدةكما ياف الضوئية والشبكات الالسلكية جميع المناطق المغطاة بواسطة كوابل األل هذه تغطى شبكات تراسل البياناتو
  Wi-Fi .واي فاي  .Wi-Max تقنيات للشبكات الالسلكية الثابتة منها شبكات المايكروويف وشبكات الواي ماكس

 .  وصلة 20111زين  تمتلك شركة، حيث شبكات المايكروويف االتصال الكبرىتمتلك شركات 

 

العدد المرخص له منذ  نوع الخدمة
 قيام الهيئة

 العدد العامل االن 

 ISP- public 21 4 عامة _ خدمات إنترنت 
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 .الخدمات المقدمة والشركات العاملة( 6)رقمجدول 
 تقرير الهيئة القومية لالتصاالت :المصدر 

وشركة  فيجن فاليعبر شركة اي ماكس عبر تقنية الو اإلنترنتخدمة تقدم كما .عاملة بالسودان  رنت خاصةنتإشبكة  99يوجد االن  

 :  صاالت  وهيإشركات  ربعةأتقدم خدمة شبكات الهاتف السيار في السودان كما  .داخل العاصمة سوالنكو 
   سوداني  •
 زين  •
  MTNام تي إن  •
 .   (الهاتف الثابت)كنارتل  •

 
 البنية األساسية لإلنترنت.هـ

 السودانية والشركة والتلفزيون السودانية لإلذاعة الهيئة بين مساهمة كشركة 1998 عام السودان في اإلنترنت خدمات بدأت

 بتقديم خاصة لشركات التصديق ذلك بعد ثم – Dial-up – الهاتفية طريق الخطوط عن خدماتها وقدمت – سوداتل – لإلتصاالت

 قدمت حيث الخدمة تنوع تقديم 1998 ومنذ . التقليدية التقنية بجانب العريض للنطاق الالسلكي تقنية استخدام سمح لها الخدمة

 2007 عام ، وفى  2.5Gالوسيط الجيل تقنيات عبر اإلنترنت خدمة لشركتين أخريين باإلضافة األربعة الجوال الهاتف شركات

 امتداد على للخدمة والمكثف الكبير االنتشار ساعد على مما  CDMA-EVDO , UMTSالثالث الجيل لخدمات التحول تم

 .G 3.5تقدم كافة الشركات خدماتها عبر تقنيات  واآلن، القطر

 األقمار عبر توفيرها عن بدالا  الكوابل البحرية عبر اإلنترنت لخدمات عالية وسرعات كبيرة سعات توفير التطور ذلك صاحب

 مزودي من للعديد الترخيص رغمFLAG, EASSY) ) العالمية البحرية مرتبط بالكوابل بحري كيبل إنشاء تم حيث الصناعية

 اإلتصاالت شبكات مشغلي قيام يإل ذلك ويعزى ،كبيرة بدرجة العاملين منهم عدد تقلص فقد السنوات، عبر اإلنترنت خدمات

 الهاتف اضمحالل خدمات إلى أيضاا  يعزى كما .متعددة وحزم عالية بسرعات مباشرة للمشتركين اإلنترنتخدمات  بتقديم العامة

 .الجوال الهاتف خدمات وانتشار كبيرة بصورة الثابت

 فإن ، بالبالد العنكبوتية للشبكة االستخدام الواسع رغم الطموح دون حالياا  إليها والنفاذ وتغلغلها اإلنترنت خدمات انتشار أن وبما

 اإلنترنت خدمات انتشار رقعة زيادة يإل تؤدي فاعلة منظمة ولوائح سياسات القائم بوضع الوضع معالجة على حالياا  تعكف الهيئة

 أنشطة وعبر الشامل والنفاذ الشاملة للخدمة برامج عبر وذلك ميسرة تنافسية وأسعار عالية بسرعات وتوفيرها والنفاذ إليها

 .المستفيدينو  المشغلين كافة مع تشاورية

 – 0100خالل عامي وورشتي عمل دورات تدريبية عليه  7واقيمت  IPv6من الجيل السادس  اإلنترنتتم اعتماد بروتوكول 

 م0100

والسكنية  اإلدارية، وخطط الحكومة للوصول بها لكافة الوحدات التي غطت كافة واليات السودانية باتساع شبكة األلياف الضوئ
ال زالت مرتفعة رغم التخفيضات المتتالية التي أجرتها  األسعار أنداخل المدن، ذلك يوفر بنية تحتية متميزة لالنترنت، إال 

للوصول مع المشغلين لصيغ مرنة تتيح  لإلتصاالتوتسعى الهيئة القومية . ضمن المنافسة المحمومة اإلتصاالتشركات 
 .وانتشار أوسع بسعات عريضة وأسعار أفضل اإلنترنت

  

بطاقات مدفوعة القيمة 
 مقدماً 

 Pre-paid card 17  - 

 - Voice Mail 1 البريد الصوتي 

التفاعل الصوتي 
 والرسائل

IVR/SMS 73 27 

 AVL 13 6 تتبع المركبات اآللي 

 Technical Support 79 22 الدعم الفني للشبكات 
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ارطة السودان بعد انفصال الجنوب خ( 2)شكل رقم 

 
  .مالي السكانمن إج اإلنترنتنسب األفراد الذين لديهم إلمام بكيفية استخدام ( 7)جدول رقم 

 29.1 الحضر

 9.7 الريف

 22.5 ذكور

 12.3 إناث

 17.3 السودان
الهيئة القومية لإلتصاالت . اإلتصاالتمؤشرات تكوين األسر واألفراد من العمر خمسة عشر عاماً فأكبر ونفاذهم واستخدامهم لتقانة المعومات ومسح : المصدر
 م2112

 

 
 

  موا االنترنت من اجمالى الملميناستخدنسب األفراد الذين ( 8)جدول رقم 
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 94.8 الحضر

 94.2 الريف

 95.1 ذكور

 93.8 إناث

 94.6 السودان
الهيئة القومية لإلتصاالت . اإلتصاالتمؤشرات تكوين األسر واألفراد من العمر خمسة عشر عاماً فأكبر ونفاذهم واستخدامهم لتقانة المعومات ومسح : المصدر
 م2112

 
 لكتروني من إجمالي الملمينإنسب األفراد الذين كان لديهم بريد ( 9)جدول رقم 

 

 58.3 الحضر

 39.8 الريف

 57.5 ذكور

 51.5 إناث

 55.1 السودان
الهيئة القومية لإلتصاالت . اإلتصاالتمؤشرات تكوين األسر واألفراد من العمر خمسة عشر عاماً فأكبر ونفاذهم واستخدامهم لتقانة المعومات ومسح : المصدر
 م2112

 .اإلنترنتألغراض المعامالت التجارية من إجمالي مستخدمي  اإلنترنتنسب األفراد الذين استخدموا ( 11)جدول رقم 

 

 64.6 الحضر

 64.5 الريف

 61.7 ذكور

 71.7 إناث

 64.6 السودان
 لإلتصاالتالهيئة القومية . اإلتصاالتعاماً فأكبر ونفاذهم واستخدامهم لتقانة المعومات ومؤشرات تكوين األسر واألفراد من العمر خمسة عشر مسح : المصدر
 م2112

 

مشغل الستقرار شبكة النظام المصرفي، فقد استخدمت أكثر المصارف أكثر من شبكة ألياف ضوئية، كخط رئيسي من وللسعي 
حيث يمتلك ثالثة من مشغلي الهاتف شبكات دائرية حول وداخل الخرطوم لتسهيل  Wi Maxوخط احتياطي من مشغل أخر وأحيانا 

 .التوصيل لكافة المناطق بيسر

وشركة الكهرباء الستخدام خطوط نقل الكهرباء لنقل  اإلتصاالتولتعزيز وتنمية الكثافة الشبكية فقد تم توقيع اتفاقيات بين وزارة 
في أغسطس  اإلنترنتتكوين فريق العمل السوداني لإلصدار السادس من بروتوكول تم كما  .يةالبيانات عبر البالد وفي المناطق النائ

 .واقيمت ورش عمل م2111
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 sd.المواقع المسجلة تحت نطاق ( 11)جدول رقم 

 2012 2011 البيان

 sd   717 1056مسجلة تحت النطاق ال اإللكترونيةعدد المواقع 

 sd.gov   210 295مسجلة تحت النطاق ال اإللكترونيةعدد المواقع 

 sd.edu 65 77مسجلة تحت النطاق ال اإللكترونيةعدد المواقع 

 sd.org 43 52مسجلة تحت النطاق ال اإللكترونيةعدد المواقع 

 sd.com 188 245مسجلة تحت النطاق ال اإللكترونيةعدد المواقع 

 نترنت الجمعية السودانية لإل: المصدر

 والمعرفة المعلوماتإلى  النفاذ .3

 (.البرلمان)م واودع مجلس الوزراء الصداره والدفع به للمجلس الوطني 2111تم اعداد مسودة قانون حرية المعلومات 
 

 المعلومات المتاحة للعموم . أ
جل تمليك المعلومات وإتاحتها بادرت المؤسسات الحكومية في توفير ونشر المعلومات التي تهم الجمهور واألعمال أمن 

، مثل الجهاز المركزي لإلحصاء الذي وضع الكتاب اإلحصائي السنوي على موقعه االلكتروني اإللكترونيةعلى مواقعها 
ئج المسوحات اإلحصائية، وبنك السودان المركزي الذي وضع م والعديد من نتا2002وكذلك بيانات اإلحصاء السكاني 

أيضا التقرير السنوي وعدد كبير من اإلحصاءات والمنشورات الصادرة عن البنك وإجراءات التعامل، وهيئة األبحاث 
 .الجيولوجية، ووزارة الطاقة، ووزارة المالية، والقليل من المواقع الحكومية أصبحت تفاعلية

، كما تم مسح لتحديد حجم اإللكترونيةم طرحت أول مناقصة للقطاع الخاص لتنفيذ بوابة السودان 2010في ديسمبر 
اضافة لمسح مؤشرات تكوين األسر واألفراد من العمر خمسة عشر عاماً فأكبر . الخدمات التي يمكن إتاحتها الكترونياً 

م بالتعاون مع الجهاز 2012 لإلتصاالتلذي اجرته الهيئة القومية ا اإلتصاالتونفاذهم واستخدامهم لتقانة المعلومات و
 .المركزي لالحصاء

 
 

من إجمالي مستخدمي الموبايلل حسلب اإلقلليم ونملط المعيشلة من إجمالي مستخدمي الموبايلل حسلب اإلقلليم ونملط المعيشلة   اإلنترنتاإلنترنتنسب األفراد الذين استخدموا الموبايل لتصفح نسب األفراد الذين استخدموا الموبايل لتصفح ((1122))جدول رقم جدول رقم 

  والنوعوالنوع

  السودانالسودان  الغربيالغربي  الجنوبيالجنوبي  األوسطاألوسط  الخرطومالخرطوم  الشرقيالشرقي  الشماليالشمالي  اإلقليماإلقليم

  نمط المعيشةنمط المعيشة
  00..2233  55..1133  55..2200  11..2211  99..2299  44..1166  33..99  الحضرالحضر

  55..1100  77..33  66..1166  22..1144  00..1199  88..55  00..88  الريفالريف

  النوعالنوع
  77..1199  66..88  77..2266  33..2211  99..3311  77..1122  00..1100  ذكورذكور

  33..1111  22..44  99..88  00..1111  55..2233  33..66  55..66  إناثإناث

  77..1155  44..66  77..1177  00..1166  11..2288  00..1100  33..88  اإلقليماإلقليم
 لإلتصاالتالهيئة القومية . اإلتصاالتاألسر واألفراد من العمر خمسة عشر عاماً فأكبر ونفاذهم واستخدامهم لتقانة المعومات ومؤشرات تكوين مسح : المصدر
 م2112

 

 
 النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة . ب

شركات قطاع خاص  وانتظمت، اإلنترنتتاحت الكثير من المصارف خدمات مصرفية عبر الهاتف والجوال وبوابات أ
  .عبر الرسائل النصية إعالميةفي تقديم خدمات  اإلعالمبالتنسيق مع المشغلين الرئيسيين وبعض وسائل 

 22وفي مجال التعليم العالي بدأت مكتبة الجامعات االفتراضية التي تحوي مراجع جامعية ورسائل وبحوث جامعية من 
العديد  أتاحتوكما  .رقمنة وثائقها تمهيداً إلتاحة بعضها على بوابة الكترونيةكما بدأت دار الوثائق المركزية في . جامعة

 .اإلنترنتالحكومية القوانين واإلجراءات والوثائق واالستمارات على مواقعها على  اإلداراتمن 
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 متعددة المهام للعموممجتمعية نفاذ مراكز . ج

 مقدور اتصال وسيلة توفير في تتمثل يالت والنفاذ الشامل الشاملة الخدمة لسياسات وغايات مرامي اإلتصاالتوزارة ، اعتمدت

 .سكاني تجمع أي من كيلومتر 5 - 10 بين ما تتراوح مسافة على عليها

 تمكين يإل الرامية م 2015 عام بحلول تحقيقها أهداف األلفية المرتجى لتحقيق السياسات بهذه لإلتصاالتالقومية  الهيئة تهتدي

السكنية  والتجمعات القرى بربط المتعلقة تلك خاصة اإلتصاالتو المعلومات تقنية استخدام إمكانات من العالم سكان نصف

 شبكات مع الحكومية وغيرها والمرافق والمؤسسات والوزارات والمستشفيات الصحية والمراكز والمدارس والجامعات

 .العالمية اإلتصاالت

 األساسية اإلجراءات اتخاذ يال الهيئة عمدت,والنفاذ الشامل الشاملة الخدمة مجال في سياساتها وغايات مرامي تحقيق سبيل في

 -:التالية

 والنفاذ الشاملة الخدمة في مجال محددة التزامات العاملة اإلتصاالت شركات مع المبرمة الترخيص اتفاقيات تضمين 1-

 مختلف في شاملة خدمة مراكز وإنشاء القومية الطرق واألرياف وتغطية والقرى المدن تغطية االلتزامات هذه وتشكل.الشامل

 .سلكية ال أو سلكية وسائط كانت سواء المناسبة بوسائط النفاذ وربطها الواليات

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

 .المجال

 :الرئيسة االنجازات

 تقنيات ذات متقدمة تحتية بنية عن إرساء معها المبرمة الترخيص اتفاقيات إطار في العاملة اإلتصاالت شركات جهود أسفرت 1-

 -:يلي ما بدورها أتاحت حديثة

 .القطر نطاق على اإلتصاالت لشبكات واسع انتشار -

 مليون 28وفاق وم 2111في مليون  18م و 2009 مليون عام 15.7 عددهم بلغ حيث المشتركين أعداد في متنامية زيادة -

 التطبيقات ومن المتنوعة المتقدمة الخدمات من عريض ونطاق %84بلغ  الهاتفية الكثافة معدل في ارتفاع مع  م2112 مشترك

  .الحديثة اإللكترونية

 

 اإلتصاالتتكنولوجيا المعلومات وفي  بناء القدرات .4

 
 في التعليم والتدريب اإلتصاالتالمعلومات وتكنولوجيا  . أ

 اإلتصاالتالعلوم وقامت بالتعاون مع وزارة أوزارة التربية والتعليم مادة الحاسوب في مدارس األساس، كما  خلتأد
ثانوية، كما أعدت منهجاً متكامال لتدريب ال جهاز حاسوب للمدارس 230111 اكثر من مزودة بمعمل حاسوب  1211

 .لتطوير هذا البرنامج اإلمكاناتإال أن الوزارة تفتقد . ويره باستمرارطري تالمعلمين يج

العديد من الوزارات واإلدارات الحكومية، سوى أن البالد تفتقر إلى مبادرات في  حاسوبيةانتظم مشروع محو األمية الكما 
 .ت في تخفيف مستوى األمية التقنيةوالمعلوما اإلتصاالتاستخدام تقنيات 

 كثرمعي تقدماً جيداً، حيث تم توزيع أمشروع حاسوب لكل أسرة ومعمل لكل مدرسة وحاسب محمول لكل أستاذ جاحرز أو
من شركات القطاع الخاص بتطوير برامج تعليمية على الحاسب  4كما قامت . حاسوب ضمن هذا المشروع 1110111من 

 .تقوم على عرض المعلومات بتقنية الوسائط المتعددة
م 2111تم تحويلها عام ( برنامج تشغيل الخريجين)مركز نفاذ شامل بالواليات المختلفة يديرها الخريجون  169 إنشاءتم 

  .شركة سودابوست السودانية  لهيئة البريد

جامعة السودان المفتوحة رائدة للتعليم عن بعد في السودان، إذ ينتسب لها الطالب من مختلف مناطق البالد، وتبث  تعتبر
، كما يقدم التلفزيون برامج تعليمية (اإلنترنت، اإلذاعة وDVDأشرطة سمعية، وفيديو، )الوسائط المتعددة  منهجها عبر

 .وشروحات لطالب السنوات الدراسية النهائية لمرحلتي األساس والثانوي
والذي استخدمت فيه  للخدمات التعليمية نتجته شركة رواقألكتروني الذي اعتمد قسم المناهج التربوي نظام الفصل اإل

م 2112 – 2111الرسوم المتحركة والملتيميديا لعرض الدروس للمرحلة الثانوية والذي تم تجريبه خالل العام الدراسي 
شجع الكثير من الواليات في والية جنوب كردفان المتاثرة بالنزاعات، وكان له أثر ملموس في تحصيل الطالب مما 

 .ارفور الخمسبرزها واليات دأالعتماده، ومن 
 

 اإلتصاالتبرامج التدريب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات و . ب

انتظم مشروع المواطن االلكتروني ومشروع محو األمية الرقمية في العديد من الواليات بدعم صندوق دعم المعلوماتية، 
القليلة التي تم تدريبها ال ترقى لطموحات الدولة، كما أن دورات الحصول على الرخصة الدولية بدأت تنتشر  األعداد أنإال 

في مبادرات مع اليونسكو، حيث تم إنشاء نوادي اليونسكو بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والشباب الوطني على 
على شهادة الرخصة  بعد حصولهم كافة الوظائف الحكومية تعيين الموظفين الجدد في مشروع إجازةوتم . وجه الخصوص
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وتاهيل من مجلس الوزراء الرخصة السودانية لقيادة الحاسوب واعتماد وتم انشاء  .(SCDL)لقيادة الكمبيوتر  السودانية
 .مراكز التدريب واالمتحان، وتمنح الشهادة بواسطة المركز القومي للمعلومات

 .مركز خدمة شاملة بالواليات 169( قومي ووالئي)مركز تدريب حاسوب  94 بإنشاء قام برنامج التدريب القوميو

بدأ برنامج تمكين المرأة في وزارة الرعاية االجتماعية في اعداد الدراسات األولية للتعرف على أوجه القصور في تدريب 
وفي مجال الشباب فقد قدم االتحاد الوطني للشباب دورات فاقت األلف دورة خالل  .وتأهيل المرأة ورفع األمية التقنية عنها

  .والمعلومات وبكل واليات السودان اإلتصاالتم في كافة علوم 2111عام 

  اإلتصاالتتكنولوجيا المعلومات وواألمن في استخدام  الثقة بناء .5
لكتروني، من مصارف ووثائق ثبوتية وبيانات األحوال اإللدخول منظومات جديدة من أعمال الدولة حيز الترابط بالنظر 

الشخصية في مشروعات السجل المدني والرقم الموحد ومركز البيانات القومية، برزت حساسية تامين هذه الشبكات واألنظمة 
مراكز بحثية للتطوير  اإلتصاالتوالمعلومات، فانشأ المركز القومي للمعلومات دائرة أمن المعلومات، كما أنشأت وزارة 

من أكما نشطت بعض مراكز القطاع الخاص االستشارية في إقامة ورش عمل حول . مين المعلوماتأوخاصة في مجال ت
 .المعلومات

لكتروني إمن أجل مجتمع ": برؤية CERTالمركز السوداني ألمن المعلومات  م2111في  لإلتصاالتأنشأت الهيئة القومية كما 

فريق وطني لالستجابة لحوادث وتفرع منه  ، "والمعلومات اإلتصاالتا تكنولوجياية المواطن من مخاطر حم": هدف، و"آمن
الجهات المختلفة  وإرشادومن المؤمل أن يقوم هذا المركز بدور المستجيب األول لحوادث أمن المعلومات  م2111 الحاسوب

لشركات في أمن المعلومات قبل وبعد حدوث أي جريمة أو حادثة عن كيفية حماية شبكاتها ويمثل الجهة االستشارية للمواطن وا
 .للمحاكمة بموجب القوانين الموجودة وتسليمهم اإللكترونيةالكترونية، كذلك يقوم المركز بتعقب مرتكبي الجرائم 

للشركات والمؤسسات وجميع ( أمن المعلومات والشبكات)وطنية المنوط بها رفع الكفاءة األمنية ال الجهةيمثل هذا المركز 
كما أنشأت وزارة الداخلية  .اإللكترونيةوالمعلومات وحمايتها من الجريمة  اإلتصاالت اتكنولوجيالمرافق الوطنية التي تستخدم 

 .2117للعام  علوماتيةئم الماوفقا لقانون جر دائرة لمكافحة جرائم المعلوماتية

 
 اإللكترونيةاستخدام المعامالت والوثائق  . أ

من مجلس الوزراء، والعمل بالجواز االلكتروني، والبطاقات  المعلوماتيةوجرائم  اإللكترونيةالمعامالت قانوني  بإجازة
استوجب العمل على تكثيف ، مما اإللكترونية، تسارعت خطى المعامالت اإللكترونيةوبطاقات الدفع  اإللكترونية الشخصية

لكترونية عدا نقاط الصراف اآللي التي تجاوزت إنقطة بيع  5111انتشرت في البالد أكثر من و .التوعية بها وعلى سبل تأمينها
 .تنتشر في زيادة مضطردةو نقطة 481

 

 والشبكات اإللكترونيةأمن المعامالت  . ب
من المعلومات المجال الذي يتعين العمل على تقويته، لذا فقد أنشأت أبح نترنت في المعامالت أصمع تزايد االستخدام العملي لإل

مركزاً بحثياً الختبار التقانات ودائرة ألمن المعلومات بالمركز القومي للمعلومات تعمل على وضع  اإلتصاالتوزارة 
وقد ( م2131 – 2117)والشبكات، وفق اإلستراتيجية الربع قرنية  اإللكترونيةمن المعامالت أستراتيجيات ومعايير وخطط إ

، بدأت مبادرات اإللكترونيةت هذه الكيانات عملها، وفي الجانب القانوني وبعد إقرارا قانوني التوقيع االلكتروني والجرائم أبد
 .قريباً وقد ترى النور  اإللكترونيةإلعداد مسودات قانون إثبات الجرائم 

 
 بياناتالوة خصوصيلحماية ا. ج

حماية  م2117ا في عام صدر ينذلال اإللكترونية، مع قانون المعامالت السوداني اإللكترونيةيصون قانون الجرائم 

في القطاعين العام  إال أن الوعي بالخصوصية ال زال ضعيفاً لدى عامة المستخدمين العفويين. الخصوصية والبيانات
 .تعمل الدولة مع منظمات المجتمع المدني على تداركها، مما يشكل خطورة يجب أن والخاص

 
 اإلتصاالتتكنولوجيا المعلومات واستخدام سوء مجابهة . د

، والمعامالت االلكتروني، تجرى بعض اإللكترونية، فبجانب قانوني الجرائم اإللكترونيةتنبهت الحكومة لمخاطر الجرائم 
بمخاطر  ، وتقوم منظمات المجتمع المدني بالتوعية في الجامعاتاإللكترونيةالجهات لتقديم مسودة لقانون إجراءات الجرائم 

وقد شهدت الساحة السودانية جرائم الكترونية نادرة واستطاع قسم مكافحة الجرائم . سوء استخدام تكنلوجيا المعلومات
مركز سرت كمركز أمن  2111في العام   لإلتصاالتالهيئة القومية وقد أنشأت ، في الجهات األمنية بمكافحتها اإللكترونية

من السايبيري للبالد، وتقديم الدعم مين والكشف واالنذار المبكر، كخط دفاع لألأمعلومات متخصص يقوم بالرصد والحماية والت
 .الفني للدولة والقطاع الخاص

 



                                                                                                                                          السودان -ت  المالمح الوطنية لمجتمع المعلوما

      2012 UN-ESCWA                 

                                                                                                                                                                                 27من  17الصفحة                                                                                                                                                                        7 النسخة

التمكينية. 6 البيئة  

 
 القانونية والتنظيمية  البيئة . أ

ونشأت الهيئة ، شركات تعمل في البالد 4حت هنالك أصب عشر سنواتوفي خالل  اإلتصاالتتم تحرير قطاع  م1993في العام 
م لتمويل أنشطة 2113صندوق دعم المعلوماتية  وأنشأت اإلنترنتو لإلتصاالتكجسم منظم  م2111عام  لإلتصاالتالقومية 

م منطم ومشرف على عمل المعلومات كجس 2111وكذلك افتتاح المركز القومى للمعلومات العام  تطوير قطاع المعلومات
رفعت الدولة وم بحوافز كبيرة لالستثمار في مجاالت تقنية المعلومات، 2113كما جاء قانون االستثمار  .واالنظمة بالدولة 

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

في الجريدة الرسمية للملكية   مع نشر بيان. فقد سمح للمخترعين بإيداع الوصف الكامل لبراءاتهم لدى مكتب السكرتير العام
ة بحق البراءة وفى تطور آخر سمح بنشر إعالنات تحذيرية عن براءات االختراع في الجريدة الرسمية، توضح أن البراء

المعينة تعتبر حقاً استئثارياً لصاحب اإلعالن، وأن اإلجراءات القانونية سوف تتخذ ضد كل من يتعدى على تلك البراءة في عام 
تنظم قضايا الملكية الفكرية صدرت الالئحة التنفيذية التي 1981صدر أول قانون لحماية براءات االختراع وفى سنة  1971

 .الفنيةوحماية حقوق المؤلف والمصنفات 
وجرائم المعلوماتية، كما افتتحت محكمة الملكية الفكرية، ونشطت  اإللكترونيةم تمت إجازة قانوني المعامالت 2117وفي العام 

  .براءات االختراع في وزارة العدل إدارة تسجيل

 اإللكترونيةلرقمي والصكوك التعاقد االلكتروني والمعامالت غير العقدية والتوقيع ا اإللكترونيةقانون المعامالت حيث شمل 
 اإللكترونية  ية للمصادقة اللجنة القوم وإنشاء

 
 .قوانين المعامالت والتوقيع االلكترونى( 13)جدول رقم 

 نعم (ال/نعم) اإللكترونيةوجود قانون للمعامالت 

 نعم (ال/نعم)وجود قانون للتوقيع اإللكتروني 

 نعم (ال/نعم) العمومية للمفاتيح األساسية لبنيةوجود إدارة ل

 
 إدارة أسماء النطاقات . ب

ات إدارة أسماء النطاقوب ISP's اإلنترنتهي الجهة المخولة بمنح التراخيص لمزودي خدمة  لإلتصاالتالهيئة القومية  -
تحت إشراف الهيئة  (sd.)ات السودانية أسماء النطاقنترنت بتسجيل ، وتقوم الجمعية السودانية لإل(ccTLD) العلوية

 .لإلتصاالتالقومية 
 sd.تسجيل نطاق السودان ( 14)جدول رقم  -

 

 الجمعية السودانية لالنترنت لبلدلالنطاق العلوي ؤولة عن تسجيل سالجهة الم اسم

- Sudan internet Society   

 ( http://isoc.sd) - لهذه الجهة اإلنترنتعنوان 

، 2118المسجلة في البلد للسنوات  النطاقاتإجمالي عدد 
2119 ،2111 ،2111 ،2112 

7,154 

 

  
 اإلتصاالتفي مجال تكنولوجيا المعلومات و المعايير توحيد. ج

هي الجسم المناط به توحيد المعايير، وقد أعدت الهيئة مجموعة معايير لشبكات التراسل  لإلتصاالتالهيئة القومية 
وهي الجهة التي تقوم بالتصديق بدخول . اإلتصاالتالفضائية والترددات واألجهزة المستخدمة في مجاالت  اإلتصاالتو

 .للبالد وتمنح تراخيص التصنيع والتشغيل اإلتصاالتأجهزة 

 .ودانيةالعديد من ورش العمل والندوات للتوعية بالمعايير الدولية والتعريف بالمعايير السب قام المركز القومى للمعلومات 
 

 م2112العام  ورش العمل للمعايير برز أ( 15)جدول رقم 

 مكان االنعقاد الملتقي/ الورشة / اسم الندوة 

 الخرطوم - اإلتصاالتبرج  ورشة معايير العتاد

 الخرطوم – اإلتصاالتبرج  ورشة معايير البرمجيات

 الخرطوم – اإلتصاالتبرج  ورشة معايير المواقع الحكومية

 



                                                                                                                                          السودان -ت  المالمح الوطنية لمجتمع المعلوما

      2012 UN-ESCWA                 

                                                                                                                                                                                 27من  18الصفحة                                                                                                                                                                        7 النسخة

 الداعمة الحكومية التدابيرو اإلتصاالتاالستثمار في تكنولوجيا المعلومات و. د
م وضع السودان قانوناً لبراءات االختراع وتم افتتاح مكتب 1971منذ العام : ومخططات االحتضانالريادة واالبتكار 

المصارف على )القطاع الخاص لتسجيل براءات االختراع بوزارة العدل، وأقامت الجامعات السودانية في شراكات مع 
وجامعة أفريقيا العالمية،  امنها جامعة الخرطوم وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجي ةحاضنات تكنولوجي( وجه الخصوص

أنشئت مدينة أفريقا  2116كما أنشئت هيئة اإلبداع العلمي التي تقيم جائزة سنوية لالختراعات واالبتكارات، وفي العام 
والتكنولوجيا والصناعة تعتمد على توفير التسهيالت  واألعماللتكون قاعدة مهمة في المنطقة تشمل العلوم  ةالتكنولوجي

والبنية األساسية التي تستقطب الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا بحيث يتم توطينها ودمجها في األسواق المحلية 
كما تهدف الى استقطاب أصحاب األفكار الجديدة .أسرع وأرخص وبالتالي إتاحة الخدمات لعدد أكبر وبصورة واإلقليمية

 .المميزة لتحقيق أفكارهم حيث تتوافر البيئة المهيأة الستقبال وتمويل األفكار والمشروعات المتميزة
وجه البنوك التجارية بتمويل نشأ البنك المركزي وحدة لتمويل المشروعات الصغيرة وأ: التمويل واالستثمار الحكومي

من جملة التمويل في البنك، وذلك دعماً لتطوير االبتكارات والمشروعات % 12مشروعات الصغيرة بما ال يقل عن ال
 . المنتجة

اعتبر قانون االستثمار السوداني مشروعات خدمات تقنية المعلومات العابرة للواليات : استراتيجيات تشجيع االستثمار
 .لعشر سنوات كما تعطى إعفاءات جمركية األعمالمشروعات إستراتيجية يتم إعفاءها من ضريبة أرباح 

 

 اإلتصاالتو المعلومات تكنولوجيا تطبيقات .6

 اإللكترونيةالحكومة  . أ
 في مجال اإلدارة العامة اإلتصاالتتكنولوجيا المعلومات و  -

o  نسبة للمقاطعة االمريكية للسودان فقد طور مركز النيل نظام ادارة شاملة  :العامة اتحوسبة اإلدارERP  على
وبدأت بعض االدارات الحكومية العمل به، كما ضخت العديد من الشركات  open sourceالمصادر المفتوحة 

 .المحلية منتجات للحوسبة العامة في سوق العمل

o كما تستعمل بعض التطبيقات ( اسكودا)تعمل الجمارك السودانية اآلن بنظام الجمارك العالمي  :حوسبة الجمارك
 .االجارية في العمل الداخلي

o م في اعداد دراسات متعمقة 2118بدأت ديوان الضرائب من عام  :ادات والضرائبحوسبة نظم إدارة اإلير

، اإللكترونيةلحوسبة الديوان وربط فروعه المنتشرة في كافة ارجاء البالد وادماج اعماله في منظومة الحكومة 
طريق  وقد شكل أوالً لجان للتطوير الضريبي كما استعان ببيوت خبرة من الداخل والخارج لرسم خريطة

   .للحوسبة

o  بدار الوثائق المركزية الى (وثيقة  اربعين مليونى لحوا)بدأ العمل بخطة طموحة جدا فى تحويل جميع الوثائق
وثائق الكترونية رقمية ومن المتوقع ان ينتهى هذا المشروع خالل خمسة اعوام وقد تم حتى االن االتفاق مع 

 .لوبات الشركات المنفذة والعمل جارى فى تحضير المط

o ة القضائية بحيث تقدم الخدمات من بوابة الكترونية واحدة طتمت حوسبة السل :حوسب نظم السلطة القضائية
اليات السودان للمواطنين والجهات العدلية كالمحامين، ووفقا لهذا النظام بدأت ارشفة الكترونية للوثائق وولكافة 

 .العدلية ووثائق ملكية االراضي

o  نظاما الكترونيا يعمل كبوابة لخدمة ن االنسانية واقامت وزارة الشئ :لمنظمات العمل الطوعيالنافذة الموحدة
 .م2111المنظمات الطوعية العاملة في السودان، وقد تم تدشينه في العام 

 
 اإللكترونيةحلول الحكومة    -

o الحكومة إلى  من الحكومة(G2G):  تعمل شبكة التراسل الحكومية بكفاءة وتربط كافة الوزارات والواليات
كما تقدم بوابة . والقوات النظامية، تنقل البريد االلكتروني والملفات، وتشمل المؤتمرات واالجتماعات المتلفزة

م اآلن بناء ويت. الحكومية في البالد اإلداراتوروابط بكافة  واألخبارالحكومة معلومات عن االداء الحكومي 
 .عن السودان واالجهزة الحكومية المعلوماتالموحدة لتقديم  اإللكترونيةبوابة الحكومة 

o  مواطنإلى  حكومةمن (G2C):عبر وشهادة االساس الشهادة الثانوية  إعالن نتيجةسنوات يتم  11من  منذ أكثر
اعتماد  أعوام 4ويتعرف الطالب على نتائجهم من الموقع، وبدأ منذ  اإلنترنتموقع وزارة التربية والتعليم على 

 .وكذلك دفع الرسوم بالتعاون مع المصارف اإلنترنتالتسجيل للجامعات عبر موقع وزارة التعليم العالي على 

o  قطاع األعمال يإل حكومةمن (G2B:)  في  اإللكترونيةبدأت هيئة الموانئ البحرية في التعامل عبر بوابتها
تخليصها الكترونياً عبر الموقع اعالم مستقبلي البضائع المشحونة عبر الموانئ السودانية عن تتبع شحناتهم و

 .التخليصللمشتركين في الخدمة من الشركات وشركات 

 (e-procurement) توفر واعتماد واستخدام تطبيقات الشراء اإللكتروني 

 لم يتم فيها عمل حتى االن -      
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 اإللكترونيةتوفر الخدمات من خالل بوابة الحكومة ( 16)رقم جدول 

 (                http://  sudan.sd):   موقع الوب للبوابة الحكومية

 نعم معلومات عامة المعلومات

 نعم القوانين

 نعم األدلة

 ال خدمات تفاعلية الخدمات

 ال نماذج يمكن تنزيلها
 نعم معلومات ساكنة

 ال الدفع اإللكتروني 

 ال تسجيل المستخدمين

 (العربية، اإلنكليزية) وجود أكثر من لغة للموقع
 نعم استسقاءات مشاركة المواطنين

 ال مدونات

 ال فايسبوك أدوات وسائل اإلعالم االجتماعي

 ال تويتر

 ال لينكدإن

 ال يوتيوب

 (الرجاء التحديد) خدمات أخرى
 ال (RSS)قناة الوب  خدمات إضافية

 نعم إحصاءات الوب

 ال بحث
األجهزة /نسخة للهاتف المحمول

 اللوحية
 ال األجهزة اللوحية/للهاتف الذكي دعم

للهاتف تطبيق مخصص 
 iOS or) األجهزة اللوحية/الذكي

Android based) 

 ال

 (الرجاء التحديد) خدمات أخرى
 

 : الجهات المسئولة للخدمات( 17)جدول رقم 

في  اإلتصاالتاسم الهيئة المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات و
 اإلدراة العامة

  اإلتصاالتالعلوم ووزارة 
Ministry of science & 

Technology 

 

 المركز القومي للمعلومات  اإللكترونيةاسم هيئة الحكومة 
National Information 

Center 

 

 
 

 اإللكترونية التجارة . ب
الدفع  وسائل بداياتها وذلك لعدم توفر فيالسودان  في اإللكترونيةما زالت التجارة نسبة للحظر األمريكي على البالد، 

والتي تستخدم في الشراء عبر نقاط البيع من المحالت التجارية والمطاعم  إال من خالل بطاقات الصراف اآللي االلكتروني
قد  اإللكترونيةقانون المعامالت  أنونجد  .والفنادق، ولشراء كهرباء الدفع المقدم وتسديد فواتير الهاتف ورسوم الجامعات

  .وفر التغطية القانونية لكثير من المعامالت
 امالت المالية والصيرفة االلكترونيةقوانين وخدمات المع( 18)جدول رقم 

  2117 رقم القانون نعم (ال/نعم) اإللكترونيةوجود خدمات الصيرفة 

 2117 رقم القانون نعم (ال/نعم) اإللكترونيةوجود قانون للتجارة 

 2117 رقم القانون نعم (ال/نعم) اإللكترونيةوجود قانون للمعامالت 

 2117 رقم القانون نعم (ال/نعم) اإللكترونيةوجود قوانين أخرى للخدمات 
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ير بنا في إجازتهتمت  الذيوهو القانون  اإللكترونيةليستوعب الخدمات المصرفية والتجارة  اإللكترونيةقانون المعامالت  إعدادتم  

 م2117
 
 التعلم اإللكتروني. ج

شركات بالتعاون مع وزارة التعليم العام في حوسبة المناهج  4نشطت : (الثانوي - االبتدائي )األساسي  التعليم في

بعض  أنشأتكما . اإلنترنتعلى موقع في ( رواق)من شركة كشركة  أكثرالدراسية بتقنيات الوسائط المتعددة، وأتاحتها 
 .اإلنترنتالمدارس الخاصة مواقع على 

الخاصة معامل حاسوب، بينما في المدارس ( االبتدائية)اس تحوي المدارس األس : في المدارس اإلنترنتبط بشبكة ارتال
  .الحكومية فتوجد المعامل في المدارس الثانوية ضمن مشروع معمل لكل مدرسة 

 .نسب حواسيب المدارس والنفاذ لالنترنت( 19)جدول رقم 
 

 للمرحلة الثانوية % 2.5 نسبة الطالب للحواسيب

 للمرحلة الثانوية % 35 لإلنترنتنسبة المدارس التي لديها نفاذ 

 
والوسائط المتعددة أسلوبا للتواصل مع طالبها المنتشرين في كافة  اإلنترنتأما في الجامعات فقد اعتمدت جامعة السودان المفتوحة، 

ات نشأت مكتبة وكنتيجة إلنشاء شبكة الجامع .وتصادق وزارة التعليم العالي على شهادتها. البالد كتطبيق للتعلم عن بعد إنحاء
 .الجامعات االفتراضية التي تحوي ماليين المراجع والبحوث

 
 اإللكترونيةالصحة . د

م في استخدام تقنيات التطبيب عن بعد مع المراكز وكليات الطب 2116بدأت جامعة الخرطوم والمستشفيات التعليمية منذ العام 
تتيح مكتبة الجامعات االفتراضية رسائل الماجستير والدكتوراه أو كما . في الواليات البعيدة عبر شبكة األلياف الضوئية

 .مختصرات منها

اإلذاعة والتلفزة )وتقدم وسائل اإلعالم . تتيح منتديات لألطباء وطالب كليات العلوم الصحية هناك مواقع الكترونية طبية أنما ك
 .ة وتفاعلية مع المستمعينيبرامج صحية توعو

المبكر  لإلنذاركر بدأت جامعة أفريقيا العالمية في الدراسات األولية لتطوير نظام معلومات جغرافية المب اإلنذاروفي مجال 
 .ودرء الكوارث

رعاية المرضى، والرعاية الصحية  إدارةالتي تربط المستشفيات وتحقق  اإللكترونيةم تم تنفيذ شبكة الصحة 2111وفي العام 
بالمركز  اإللكترونيةم بدأ تنفيذ مشروع الصحة 2111وفي العام  .ية للرعاية الصحيةاألولية مما ينتج عنه قواعد بيانات وطن

نشئت شبكة الصحة أالقومي للمعلومات بالتعاون مع شركة بلبست التركية للتطبيب عن بعد وتطبيق النظم الصحية التي 
 .من أجلها اإللكترونية

 
 اإللكترونية العمالة. هـ

الشركات  أصبحتكما . للترويج للتوظيف بالتعاون مع مخدمين كبار في الساحة االقتصادية اإللكترونيةنشطت العديد من المواقع 
كما بدأت الدولة عبر موقع . اإللكترونيةوالنفط تتحصل على العاملين الجدد عبر مواقعها  اإلتصاالتخاصة العاملة في مجالي 

  .تعانة بهم كل في مجال تخصصهمجلس الوزراء في تسجيل الخبراء السودانيين بغية االس
وللتسهيل على المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية ولمزيد من الشفافية قامت لجنة االختيار القومية بأتتمة التقديم والتنافس على 

 www.sudarecboard.gov.sdالوظائف الحكومية عبر موقعها االلكتروني 

 

 مواقع التوظيف الشودانية(21)جدول رقم 

 عنوان الموقع اسم الموقع

 www.sudanjob.net توظيف السودان

 www.alhadag.com رماة الحدق

 www.lutfisdc.net مركز لطفي لتأهيل الكادر البشري

  

  المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع .7

 لتنوع الثقافي واللغويعم الد اإلتصاالتو المعلومات تكنولوجيا خداماست . أ
لرقمنة المحتوى السوداني م العديد من األنشطة 2118العام  منذبمبادرة من منظمات المجتمع المدني، انتظمت البالد 

http://www.sudarecboard.gov.sd/
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 :، ومن ذلكاإلنترنتواإلسهام في توسيع دائرة تواجد المحتوى العربي على 
o بناء خطة عمل للمحتوى السوداني 

o  المحتوىوضع المعايير التي تضبط 

o ابتكار وتشجيع ودعم المبادرات في مجال المحتوى 

 
 مبادرة الصحافة والمطبوعات لرقمنه الصحف السودانية

م برقمنة الصحف السودانية التي ال توجد لها نسخ رقمية، على أن يتوسع 2111كانت المبادرة األسبق إذ بدأت في عام  
 .ت الجديدةالمشروع لمختلف المطبوعات األخرى بدًء باإلصدارا

 
 مبادرة الدراسات العليا

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

 
 دار الوثائق القومية

 41وتحوي أكثر من  .م1916عرق دور الوثائق في المنطقة العربية، إذ أنشئت عام أبر وأكودانية من تعتبر دار الوثائق القومية الس
 .اإلتصاالتالعلوم ووقد بدأت في مشروع رقمنة الوثائق بدعم من وزارة . هجرية 411مليون وثيقة يعود بعضها لسنة 

 
 مشروع مدينة الثقافة واإلعالم

تلفزيونية وإذاعية ومؤسسات النشر واإلنتاج االلكتروني،  تإعالمية متكاملة تحوي استوديوهاترعى وزارة الثقافة مشروع مدينة 
 .ومراكز التدريب اإلعالمي المتخصصة

 
 المحلي والوطني الرقمي تطوير المحتوى . ب

صصية، ، فقد بدأت عامة ثم مناطقية فتخاإلنترنتساهمت المنتديات الحوارية في تطوير المحتوى الرقمي السوداني على 
 األقراصوظهرت مبادرات ضعيفة في وسائط . مما شجع الكثيرين على إنشاء مواقع غنية بالتراث والثقافات المحلية

 .في الملتقيات المحلية واإلقليمية والدولية األسرع تعريفاً المستوى المطلوب بعد، وهي  إلىالمدمجة لم ترق 
المناهج الجامعية في السودان، وقد ساهمت في تطوير المحتوى م في تعريب 2111انتظمت حركة مؤسسة منذ عام 

وفي . األكاديمي بشكل كبير إال أنها ال زالت تحتاج لكثير من التجويد، وإثراء المكتبة الجامعية بالمزيد من المراجع المحدثة
عت االستثمارات األجنبية ذلك فقد ازداد عدد أقسام الترجمة في كليات اآلداب وعدد طالبها في ازدياد مضطرد، وقد شج

 .المتزايدة في البالد الطلب على المترجمين
مشاهدة مزودة لل أندية الفقيرة في مختلف المناطق الريفية اإلداريةالوحدات  أنشأتولبسط الثقافة لألوساط الفقيرة فقد 

والطباعة وتصوير المستندات  نتاإلنترلخدمات  كما انتشرت مراكز النفاذ الشامل في كافة واليات البالد. القطة بأطباق
  .والتدريب

 في معالجة اللغة العربية والتطوير وبرامج البحث اإلتصاالتو المعلومات تكنولوجيا وبرمجيات أدوات. ج
نشأ مركز النيل لألبحاث التقنية كمركز بحثي تقني متخصص لتطوير تقانة المعلومات،  اإلتصاالتبمبادرة من وزارة 

البرامجي من المصادر المفتوحة، كما  اإلنتاجالمؤسسات باالعتماد على المصادر المفتوحة لتشجيع  إلدارةفأنتج أول نظام 
 . ماية الشبكاتحفي مجال سرية المعلومات و ةاألنظمصمم العديد من 

 

 اإلعالم وسائل .8
 اإلعالم وتعدد تنوع واستقاللية . أ

لمؤسسات مستقلة وأحزاب سياسية، وتدير الحكومة ، فكافة الصحف مملوكة في السودان ليس هنالك صحف حكومية
 .التلفزيون القومي واإلذاعة القومية، كما توجد قنوات فضائية ومحطات إذاعية مستقلة

 الصحف والمجالت ومحطات التلفزة والراديو( 21)جدول رقم 

 الملكية اللغة العدد وسيلة اإلعالم

 أجنبية *حكومية متعددة خاصة

    24 انجليزية/عربية 24 الجرائد

    2 انجليزية/عربية 2 اإللكترونيةالجرائد 

  2  7 انجليزية/عربية 9 المجالت

  1  1 عربية 2 الهيئات اإلخبارية
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 2 26  6 انجليزي/عربي 34 الراديو

  27 1 7 انجليزي/عربي 35 التلفزيون

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

وبذا فقد . اإلعالميينص قانون الصحافة على حريتها وممارسة العمل الصحفي وفقاً لميثاق الشرف الصحفي الذي ارتضاه الوسط 
وقد وجدت . وتعددها ومناقشتها األفكارالسوداني فرصة الوصول لكافة فئات المجتمع ونشر الثقافات وبلورة  لإلعالم أتيحت

المجتمع موضوعاتها بالتعليق والمدارسة، كما تتناول المنتديات الثقافية  حالصحف االجتماعية سوقاً رائجة، وتتناول كافة شرائ
 .وعلى صعيد الجندرة تحتل المرأة نسبة كبيرة من عدد الصحفيين في البالد .الظواهر المجتمعية بالدراسة والتمحيص

 

 الم ودوره في مجتمع المعلوماتاإلع . ب

، تهتم باألخبار والتراث وتغطية تديرها حكومة الوالية محطة تلفزيون وإذاعة محلية 17لكل والية من واليات السودان ال 

 .الفعاليات المحلية وإبراز الثقافات والتقاليد المحلية، ونسبة مشاهدتها واالستماع إليها عالية جداً في الواليات
 إضافة، مما يشكل اإلنترنتإذاعية في السودان إال ولها موقع الكتروني على  أوال تكاد توجد صحيفة أو محطة تلفزيونية 

ووصولها لكافة المتلقين مما يساهم في الوصول إلي  في نشر المعرفة بوسائط متعددة وإسهاماحقيقة للمحتوى االلكتروني، 
 .مجتمع المعلومات

، لذا نجد أن متوسط قراءة نسخة الصحيفة الواحدة مرتفع، وتجد محتويات الصحف نقاشاً ثراً جيد  ئوالشعب السوداني قار
 .باعة من الصحف للجمهورلموذلك بالرغم من قلة النسخ المطبوعة وا في التجمعات المختلفة

احة الفرصة للجميع للوصول إلى ويصل البث اإلذاعي كافة أرجاء البالد، كما تنتشر أندية المشاهدة في األرياف الفقيرة إلت
 .القنوات الفضائية

 
 واإلعالم اإلتصاالتتقارب تكنولوجيا المعلومات و . ج

أصبحت تتفاعل مع  اإلذاعة السودانيةواقعاً، فالكثير من البرامج الحوارية والترفيهية في التلفزيون أو  اإلعالميالتفاعل أصبح 
 إجاباتهمتعليقاتهم أو  بإرسال اإلنترنتوعبر ( الرسائل النصية أوالمباشرة  اإلتصاالت)المستمعين أو المشاهدين عبر الهاتف 

مما يشكل تقارباً واندماجاً كما تملك القنوات الفضائية مواقع تفاعلية يتم تحديثها عدة مرات في اليوم في حالة برامج المسابقات، 
 .والهاتف اإلنترنتو اإلعالمبين تقنيات  حقيقا

 واإلقليمي الدولي التعاون  .9

 وخدماتها اإلتصاالتتمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات و . أ

والمعلومات فقد استثمرت شركات من الكويت  اإلتصاالتاستطاع السودان جذب العديد من االستثمارات في مجال  -
مليار دوالر في البنيات األساسية والخدمات، ويتوقع دخول استثمارات أخرى في  11والصين والهند وكوريا أكثر من 

السودان عدد من مراكز األبحاث والمدن البحثية التطويرية كمدينة أفريقيا  انشأفقد . والمحتوى اإلتصاالتصناعة معدات 
مليون دوالر  44وكذلك توقيع عقد مع شركة هواوى الصينية بمبلغ يبلغ  تجتذب استثمارات مقدرة بدأتالتي  اتكنولوجيلل

 .لتنفيذ مشاريع خاصة بالمركز القومى للمعلومات 
 

 مشروعات تنمية البنية األساسية . ب

ستفادة القصوى منها في تطوير قطاع في المنطقة، ويسعى لال لإلتصاالتبنى السودان واحدة من أفضل البنيات التحتية 
 . المعلوماتية لتحقيق أفضل مردود اجتماعي واقتصادي لتوفير رفاهية المجتمع والوصول لمجتمع المعرفة

المعرفة نطاق وتخفيض التكلفة لتكون في متناول الجميع، وتكثيف التدريب و أوسععلى  اإلنترنتوتسعى الحكومة لنشر 
األولية، والنهوض بالريف وإدماج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع المعرفي وفق عدد من المبادرات بمشاركة 

 .ومنظمات المجتمع المدني اإلتصاالتشركات 
 

 متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات. ج

الخطة  إعداد على الربع قرنية جيةاإلستراتيضمن  (2116 – 2112)وخطة  (2111-2117)الخطة الخمسية  تضمنت
مشروعات الحكومة  إنفاذوبدأ العمل في  إجازتهام وتمت 2118والتي تم االنتهاء منها عام  اإللكترونيةالموجهة للحكومة 

من السير  بصورة مستمرة للتاكد  والمعلومات لإلتصاالت األساسية للتجهيزات الراهن الوضع تقييمكما يتم  .اإللكترونية
فقد تم تقييم ( 2116-2112)ومن ضمن ففعاليات الخطة الخمسية  .المعلومات تحقيق أهداف األلفية حول مجتمع قدماً نحو

 (.2113اعالن مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات جنيف )مدى تحقيق اهداف االلفية 

بر ونفاذهم واستخدامهم لتقانة المعومات مؤشرات تكوين األسر واألفراد من العمر خمسة عشر عاماً فأكتم اجراء مسح 
 .لتجسيرهالتقييم حجم الفجوة االرقمية والعمل عل وضع خطط  2112 اإلتصاالتو

يتم تقييم الفجوة الرقمية بالمسوحات الميدانية، فقد أجري بحث لتحديد الوضع الراهن في اإلدارات الحكومية، ويخطط 
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ومن ثم مضاهاة نتائج المسوحات . نترنتاالستخدام المنزلي لإل ومسح اإلتصاالتلمسح مؤشرات تقنية المعلومات و
  .بمطلوبات خطة العمل الوطنية لبناء مجتمع المعلومات

الناس في السودان بابتكار طرق خاصة وإيجاد حلول للمشاكل، فقد دأب مستخدمي  دأفقد ب اإلتصاالت أدواتوبتوفر 
بجعل الخدمة مصرفية، فهناك محالت تعمل في تحويل  آلخرد من هاتف الهاتف الجوال باستعمال تقنية تحويل الرصي

وبهذا تتم تحويالت من ذوي . الرصيد وشراؤه، فمن يحول رصيد آلخر يمكن لألخير بيع الرصيد وتحويله لمبلغ مالي
يفة جداً تعتبر ضع( يأخذها محل بيع الرصيد)الطالب لبنيهم، ومن ذوي الدخل المحدود ألسرهم في الريف، وبرسوم 

 .مقارنة بالرسوم البنكية
 في تقديم حلول الدفع عبر الموبايل  EBSينشط البنك المركزي عبر ذراعه شركة الخدمات المصرفية 

 اإلنترنتالمشاركة في أنشطة حوكمة . د
ورش ، كما بدأ مبكراً في نشر الوعي بالموضوعات ذات الصلة بعدد من اإلنترنتشارك السودان بوفد في مؤتمر حوكمة 

 .العمل والندوات المتخصصة
 

 اإلتصاالتقطاع تكنولوجيا المعلومات وبناء   .12

 اإلتصاالتشركات تكنولوجيا المعلومات و . أ

وقد صدر قرار ببيع ( سوداتل)من أسهم شركة واحدة فقط % 11تمتلك الحكومة  لإلتصاالتشركات  2تعمل في السودان 
 .حصة الحكومة وخروجها نهائياً من القطاع

، ولكن ال يزال القطاع الخاص ضعيفاً البرمجيات وخدمات الكمبيوترشركة تعمل في قطاع  200توجد أكثر من كما 
ستثمار في بعدد من السياسات، منها السعي إلعداد قانون لإلخاصة في مجال البرمجيات، وتسعى الحكومة في تشجيعه 

إشراك القطاع الخاص  اإللكترونيةتقنية المعلومات يشمل حوافز كبيرة وتسهيالت، كما أقرت الخطة الموجهة للحكومة 
تقويته وتشجع الحكومة شركات القطاع الخاص لبناء تحالفات محلية، وشراكات خارجية ل. المحلي بحصة من مشروعاتها

 .وتطويره
 

 ةيالحكومالتسهيالت  . ب

وفق . اإلتصاالتال تقنية المعلومات وومراكز البحوث في مج التقنيةيقدم صندوق دعم المعلوماتية تمويل للحاضنات  -
وتقنية المعلومات حيث توجد حاضنات تكنلوجية في كل من  اإلتصاالتوعات صغر يتم تمويل مشرصيغة التمويل األ

 .جامعة السودان وجامعة الرباط الوطني

 
 الوطني في االقتصاد اإلتصاالتتكنولوجيا المعلومات ومساهمة قطاع . ج

مليار دوالر، مما جعل االستثمار في مجال تقنية المعلومات  0م 2002في السودان خالل العام  اإلتصاالتبلغ عائد شركات 
 فرص ازدياد االقتصادي النمو علي المباشرة غير الهامة اآلثار ومن. جاذباً لرؤوس األموال المحلية واإلقليمية والعالمية اإلتصاالتو

 دخل في الزيادة من  6%حوالي أن الدراسات بعض وتقدر األخرى واالجتماعية االقتصادية القطاعات في مختلف والتوظيف العمالة

، وقد وبلغ عدد العاملين في مجال  اإلتصاالتو تقانات المعلومات توفرها التي الخدمات والتطبيقات استخدام عن ناتجة الفرد

 .الجانبية المستفيدة من القطاع ةم عدا العمال0100موظف عام  8111اكثر من  اإلتصاالت
 

 اإلتصاالتفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والمشاريع /المبادراتالبحث والتطوير و. د

بدأ السودان في إنشاء مراكز بحثية في مجال تقنية المعلومات واعتمدت اإلستراتيجية الربع قرنية وخططها بناء مراكز تميز في 

وأسيوية وتسعى لتطويرها  أوربيةمنتجاتها بشراكات  أولىالمراكز البحثية  أنتجتكما . ناتالجامعات، وتنشيط عمل ودعم الحاض

 .وتسويقها داخلياا وخارجياا 

 .البحوث والحاضنات االلكترونية( 22)جدول رقم          

 نعم (ال/نعم) اإلتصاالتوجود فعاليات للبحوث في تكنولوجيا المعلومات و

 نعم (ال/نعم) اإلتصاالتلتكنولوجيا المعلومات ووجود تجمعات صناعية 

 نعم (ال/نعم) اإلتصاالتوجود حاضنات تكنولوجيا المعلومات و

 

 اإلتصاالتاالستثمار في قطاع تكنلوجيا المعلومات و. هـ
وارباح االعمال لخمس سنوات العاملة في تكنلوجيا المعلومات عبر اقاليم السودان اعفاءاا من الجمارك منح قانون االستثمار الشركات 

 .قابلة للتجديد باعتبارها مشروعات استراتيجية
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 لأللفية اإلنمائية دهدافاأل لتحقيق اإلتصاالتتكنولوجيا المعلومات و  .11

 أهداف األلفيةالتقدم المحرز نحو تحقيق  . أ

الحاسوب في مدارس األساس وتنفيذ  ، فقد تم تعزيز تعليمنحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةأحرز السودان تقدماً ملموساً 
مشروع معمل حاسوب لكل مدرسة ثانوية، وحاسوب لكل أسرة، وحاسوب لكل أستاذ جامعي، مشروعات محو األمية 

كل هذه المبادرات انتظمت البالد إال أن العمل على سد الفجوة الرقمية يتطلب . التقنية التي انتشرت في كافة أرجاء البالد
نظمات الدولية والمجتمع الدولي لتجسير الفجوة، لذا يسعى السودان للتعاون مع كافة المانحين لبناء عون كبير من الم

 .شراكات تعمل على السعي لتحقيق أهداف األلفية
 

 األهداف اإلنمائية لأللفيةلتحقيق  اإلتصاالتو المعلومات استخدام تكنولوجيا . ب

من السكان، فقد انعكس % 20انتشار شبكة األلياف الضوئية لكافة مناطق السودان الشاسعة، وتغطية الهاتف التي بلغت  
ذلك على حياة الناس في االقتصاد والتعليم والصحة، فتقنية التطبيب عن بعد والتعليم عن بعد وجدت لها تطبيقاً عملياً بين 

والمعلومات  اإلتصاالتكما استحدث الناس الكثير من المهن المرتبطة بقطاع . بالدالجامعات والمستشفيات التعليمية في ال
 .وأصبحت مصدر دخل جديد

فقيام جامعة السودان المفتوحة تطبيقاً عملياً للتعليم عن بعد، حيث ينتشر طالبها في مختلف أنحاء البالد، وتستخدم الجامعة 
 .االلكتروني لتوصيل المواد التعليمية لطالبها، كما تستخدم وسائل تفاعليةبوابة الكترونية، واألقراص المدمجة، والبريد 

وفي مجال الكهرباء فقد اعتمد السودان منذ العقد الماضي الدفع المقدم كوسيلة لشراء الكهرباء، واالن يتم ذلك عبر مكاتب 
كات قطاع خاص لبيع الكهرباء عبر ينات الصراف اآللي وبطاقات الدفع المقدم وتم التعاقد مع شراكساعة وم 22تعمل 

  .الهاتف الجوال
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 المصطلحات ( 03)جدول رقم 
 

MTN Mobile Telecommunication Network 

3.5 G 3.5 Generation  Network 

3.7 G 3.7 Generation  Network 

NTC National Telecommunication Corporation 

HDSL High Density Digital Subscriber Line 

VSAT Very Small Aperture Terminal 

WIMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access 

CDMA Code division multiple access 

LTE Long Term Evolution 

MDSL Mobile Digital Subscriber Line 

EVDO Evolution-Data Optimized 

SDL Simple Direct Media Layer 

ATM Automated Teller Machine 

DIAL UP Dial-up Internet access 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

IPV6 Internet Protocol version 6 

DVD Digital Optical Disc Storage Format 

SCDL Sudanese Computer Driving License 

CERT Community Emergency Response Team 

CCTDL Country Code Top-level Domain 

ISPS Internet service provider 

.Sd Sudan country code 
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 :المصادر
 

 0100 فى المجلس الوطنى  اإلتصاالتتقرير وزارة العلوم و -0

 0100-0100-0101  للمعلوماتتقرير المركز القومي  -0

 لإلتصاالتللهيئة القومية  األولالكتاب  -2

 2313 تقرير اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ صناعة المعلومات في السودان -3

5- Sudan Media & Culture City, Khartoum 

 (م2131 – 2117)اإلستراتيجية القومية الربع قرنية   -6

 (م2111 – 2117)الخطة الخمسية  -7

 (2116-2112)الخطة الخمسية  -8

 م2111معايير نظم المعلومات الجغرافية  -9

 2112 لإلتصاالتنتائج المسح للهيئة القومية  -11

 . اإلتصاالتتقارير شركات  -11
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 :وروابط مواقع هامة
 

 www.sudan.gov.sd                              وزارة مجلس الوزراء

 www.mof.gov.sd                   واالقتصاد الوطنيوزارة المالية  

  www.bankofsudan.org                             بنك السودان المركزي

                www.ntc.gov.sdت                            لإلتصاالالهيئة القومية 
                                                                               www.nic.gov.sd                        المركز القومي للمعلومات  

   www.ncsp.gov.sd                 المركز القومى للتخطيط االستراتيجى

  dwww.mepd.gov.s-                   العمرانية وزارة البيئة والتنمية 

 www.algadaref.comمنظمة القضارف الرقمية                           

  www.isoc.sd/جمعية االنترنت السودانية                          

  www.msc.gov.sd/وزارة العلوم واالتصاالت                           

 

http://www.sudan.gov.sd/
http://www.mof.gov.sd/
http://www.mof.gov.sd/
http://www.ntc.gov.sd/
http://www.nic.gov.sd/
http://www.algadaref.com/

