
 مقدمة( 1)

يبلغ  عدد سكان السودان حسب التقديرات 
وفقاً ( مليون نسمة  34) اإلحصائية 

يتكون النظام ( 1994لتعداد العام 
 :االداري الحكومي من أربعة مستويات

 .المستوى االتحادي

 .المستوى إقليم جنوب السودان

 .المستوى الوالئى



 :لقومية ا االستراتجية(2)

م 2006-م2001تم اعداد االسترتجية االولى 
وكانت من اهم محورها تحرير قطاع االتصاالت 
كبنية اساسية والعمل على تقليل الفجوة الرقمية تم 
تقيم االستراتيجية االولى ووضعت االستراتيجية 

-م 2006الثانية والتى تمتد من العام 
 موبداء العمل في تنفيذ مشارعها 2011



 :الجاهزية ( 3)

والية  15قامت الحكومة السودانية بأجراء مسح ميدانى شمل •

والية وكل الوزارات االتحادية وتم أعداد تقرير 25بمجموع 

مفصل عن وضع االتصاالت والمعلومات وتوضيح مدى 

االستفادة من تقنية االتصاالت والمعلومات فى المجاالت 

المختلفة وهذا التقرير ساعد كثيراًوبين مواقع القوة والضعف 

فى المجال ومن بعدة تم اعداد مشروع االستراتيجية القومية 

الثانية بحيث يستفاد منمواقع القوة ويتم معالجات جزرية في 

 .المجاالت التى بها ضعف 



  الخطة العامة الموجهة(4)

تم أعداد مشروع الحكومة اإللكترونية وشرعت الدولة في وضع خطة •
عامة، مشروع الحكومة اإللكترونية السودانية تناولت محاور عدة 

منها التشريعات والقوانين والسياسات واالستراتيجية والمحور االدارى 
والمحور التكنلوجي ومحور تنمية القدرات والتوعية ومحور العالقات 

 :  سنوات موزعه علي مراحل  6الفترة الزمنية للمشروع . الدولية

 المرحلة االولى الدراسات وتنفيذ مشاريع ريادية •

 مرحلة التحضير االساسى •

 مرحلة المشروعات والبنيات االساسية •

 مرحلة مشروعات الخدمات اإللكترونية •

 مرحلة استدامة المشروع•



 :قواعد البيانات (5)

تم تشكيل لجان متخصصة لتجميع البيانات حيث استكملت المعلومات •
 االولية بقواعد البيانات والمعلومات التالية 

 القطاع االقتصاد•

 القطاع الخدمى •

 قطاع التعليم •

 قطاع الصحة •

 القطاع القانونى والتشريعات •

 المعلومات المكانية •

 معلومات المكتبات •



  المشاريع الريادية(6)

استهدفت المشاريع الريادية حشد الدعم لمشاريع الحكومة •
اإللكترونية، اذا كان سياسياً او مالياً او اعالميا وتم اختيار 

 :المشاريع االتية لهذه المرحلة وهى 

 حوسبة دار الوثايق القومية •

 المكتبات االفتراضية للجامعات •

 قامة اجتماعات مجلس الوزراء •

 مركز بحوث وتطوير البرمجيات •

 .مركز تدريب على تقنية االتصاالت والمعلومات •



 :المشاريع التحضيرية (7)

  -:تشمل هذة المشاريع •

 مشروع الشبكة القومية للمعلومات •

 مشروع مركز المعلومات القومي •

 مشروع شبكات الوزارات االتحادية •

مشروع اعادة هندسة العمليات واالجراءات داخل الوحدات •

 الحكومية 



 :سد الفجوة الرقمية ( 8)

ويهدف الى تقليل االمية الحاسوبية الى اضيق نطاق 
وادخال مناهج الحاسوب فى المدارس والجامعات حيث 

 -:تمكنا من انجاز االتى

محو االمية الحاسوبية بالمركز القومي للمعلومات حيث 
انجز المركز مهامة بتدريب موظفى الدولة بالوزارات 

 .االتحادية 

محو االمية الحاسوبية للشباب حيث سير المشروع 
 حسب ما خطط له 

ادخال مناهج تعليمية على المستوى الجامعى حيث تم 
 .دارس سنوياً من الجامعات 4000تخريج 

 بمدارس االساس والثانوى  ادخال مناهج تعليمية

 مشروع المواطن االلكترونى


