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أهداف اإلستراتيجية : 2006 – 2001
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توفري السند السياسى لإلسرتاتيجية بإعتمادها بواسطة جملس الوزراء ومن مث اإلعالن عن بداية
إنطالق جمتمع املعلومات .س
إعتماد خطة إعالمية مكثفة للرتويج لإلسرتاتيجية ولتبصري اجملتمع هبا وجعلها مهاً عاماً وغاية
وطنية يسعى اجلميع إلنفاذها .
العمل على إصدار التشريعات الالزمة أو تعديل القوانني القائمة بإدخال نصوص قانونية تدعم
تنفيذ اإلسرتاتيجية وتوفر هلا الغطاء القانوىن السيما ىف جمال املعامالت املدنية واجلرائم اجلنائية
واإلثبات وغريها من اجملاالت .
إقرار الدولة جلملة من السياسات اإلقتصادية واملالية الىت تدفع ىف إجتاه تعظيم صناعة
املعلوماتية وحتفيزها وتوفري املشجعات ملن يتعاملون معها السيما ىف جمال اإلسترياد وحىت
التصنيع .
إعتماد وتنفيذ عدد من املبادرات واملشروعات الرائدة الداعمة لتنفيذ اإلسرتاتيجية السيما ىف
جمال التعليم والصحة وإستخدام اإلنرتنت وزيادة حجم أجهزة احلاسوب ىف اجملتمع وقيام
معامل احلاسوب ىف املدارس واجلامعات وربط اجلامعات بشبكة الكرتونية واحده وكذلك ربط
املستشفيات وقيام مراكز اخلدمة االلكرتونية .

.6إنتهاج سياسة لإلهتمام بالتدريب وزيادة امليزانيات املخصصه له داخلياً وخارجياً .
.7اإلهتمام بتطوير الدراسات ىف جمال الربجميات والنظم وأن يوكل للوزارة املختصه مهمة التطوير
البحثى العلمى ىف جمال اإلسرتاتيجية .
.8املضى قدماً حنو حتقيق املزيد ىف خصخصة جمال اإلتصاالت وزيادة عدد الشركات العاملة
ومضاعفة عدد املواطنني املتعاملني مع احلاسوب واإلتصاالت احلديثة وذلك بإنشاء ونشر مراكز
اإلتصاالت واملعلومات العامة وإنشاء املكتبات اإللكرتونية .
.9أن تكون الدولة رائدة ىف تطبيق نظم املعامالت التجارية اإللكرتونية وكذلك ىف إستخدام تقانة
املعلومات ىف تسيري العمل احلكومى وربط املصارف واملؤسسات املالية واملستشفيات .
.10إعادة النظر ىف هياكل الدولة بصورة عامة وىف اخلدمة املدنية على وجه اخلصوص وذلك لتتوافق
مع متطلبات إستخدام تقنية املعلومات السيما فيمايلى تقليل الظل اإلدارى وهدر الوقت
واإلمكانات .
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 السلبيات التى صاحبت اإلستراتيجية -:
عدم تنزيل اخلطة إىل برامج تنفيذية مفصلة وبأزمنة حمددة .
بعض البنود كانت طموحة مقارنة مبدة اإلسرتاتيجية إذ وضح صعوبة التنفيذ ومثاالً لذلك
ماذكر ىف اإلسرتاتيجية ىف اجملال الصناعى عموماً وىف جمال التصدير على وجه اخلصوص .
غياب السلطة احلاكمة (وزارة لتقنية املعلومات كما ىف عدد من الدول) ىف اإلشراف على
تنفيذ اإلسرتاتيجية إذ تشتت اجلهود مابني الوزارات واجلامعات وإعتمدت على املزاج واحلماس
الشخصى لبعض القيادات فتقدمت بعض املرافق احلكومية ىف تطبيق اإلسرتاتيجية بينما تأخر
البعض اآلخر .
ضعف التمويل كان له األثر البالغ ىف ضعف تنفيذ اإلسرتاتيجية كما أن عدم محاس القطاع
املصرىف ىف توفري التمويل وىف إدخال تقنية املعلومات ومشروعاهتا ىف إطار السياسة اإلئتمانية
للبنوك كان له األثر السالب .
تأخر جمال البحث العلمى وعدم تقدمه و عدم مواكبته لسري اإلسرتاتيجية .
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إستراتيجية مجتمع المعلومات -: 2011 – 2007
بناءً على التقييم السابق لإلسرتاتيجية  2006 – 2001مت التوافق على إسرتاتيجية
جديدة لقيام جمتمع املعلومات ومتت إجازته من خالل اجمللس القومي للتخطيط
اإلسرتاتيجي .


الرؤية -:
قطاع معلومات وإتصاالت مؤسس على املشاركة بني ذوي اإلرتباط
ومؤهل لقيادة البالد لتجاوز حاجز الرقمية واإلنتقال هبا حنو جمتمع املعلومات واملعرفة.
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الرسالة - :



تعزيز إستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف البالد مببادرات إسرتاتيجية
ومشروعات مشاركة بني احلكومة والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين لتوفري أفضل الفرص
املتساوية للمواطنني ألداء أعماهلم بالكفاءة واجلودة ومن مث املسامهة بفاعلية على إحداث
التنمية وحتقيق رفاهية اجملتمع وذلك بـ :
 .1تنفيذ خدمات احلكومة اإللكرتونية.
 .2حتويل اإلقتصاد اىل إقتصاد املعرفة.
 .3تطوير املهارات والقدرات واجلدارات الوطنية مؤسسياً ومهنياً وإدارياً .
 .4رفع الوعي العام وجتسري الفجوة الرقمية.
 .5التوافق على تنظيم بيئة املعلومات مبا يكفل حرية الوصول إىل املعلومة مبا حيقق
تأمينها وييسر إسرتجاعها واإلستفادة منها.
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األهداف اإلستراتيجية القومية :2011 - 2007
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إستكمال بناء بنية حتتية متينة لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وتعطي األولوية لقطاع التعليم .
توفري الربط الشبكي بتكلفة معقولة لكافة مواطين السودان ومؤسسات الدولة مع مجيع القطاعات
.

إستنباط املواصفات واملعايري الوطنية املتعلقة بالعتاد والربجميات.
حتسني كفاءة اإلدارة احلكومية العامة.
بناء القدرات وصقل املهارات الالزمة إلستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت.
بناء الثقة والطمأنينة يف إستعمال تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت مع حق وحرية
الوصول وإستخدام املعلومات.

 .7بناء احملتوى احمللي الذي يثري التنوع الثقايف واللغوي.
 .8تطوير الصناعة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وذلك لتقليل التكلفة.
 .9تأهيل الكوادر الالزمة يف جماالت :
• بناء وإدارة النظم والشبكات والتطبيقات.
• نقل وتوطني تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت بالبالد.
• البحث والتطوير يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت.
 .10تأكيد حرية احلصول على املعلومات .
 .11توطني صناعة العتاد والربجميات.
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التحديات :
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إتساع الرقعة اجلغرافية للسودان والتفاوت اإلقتصادي واإلجتماعي بني أقاليم
السودان.
بريوقراطية اإلدارة احلكومية وعقم اإلجراءات وسوء التخطيط وضعف التقييم
واملتابعة.
النظام التعليمي والتدرييب عاجز عن بناء القدرات يف إستخدام وتطوير تكنولوجيا
املعلومات واإلتصاالت.
ضعف الوعي والثقافة العامة جملتمع املعلومات بني القيادات السياسية والتنفيذية
وأصحاب العمل ومنظمات اجملتمع املدين واملواطنني.
عدم كفاية األطر القانونية والتشريعية الداعمة جملتمع املعلومات.
حداثة األطر املؤسسية والتنفيذية املشرفة على جمتمع املعلومات.
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صعوبة تأسيس شراكات حملية وإقليمية ودولية لتمويل وتنفيذ مبادرات وبرامج جمتمع
املعلومات بسبب احلصار.
حرمان البالد من التكنولوجيا املتقدمة بسبب املقاطعة األمريكية.
شبكة الكهرباء ال تغطي مجيع أقاليم البالد.
اهلجرة الواسعة من الكوادر املؤهلة يف اجملالني اىل اخلارج.
التكلفة العالية إلستخدام تكنولوجيا اإلتصاالت واملعلومات.

الرؤية للحكومة اإللكترونية -:
بلوغ االمتياز يف مستوى تقدمي اخلدمات احلكومية ملختلف قطاعات اجملتمع
ومبا حيقق التنمية االجتماعية و االقتصادية من خالل اإلستخدام األمثل لتكنلوجيا
املعلومات و االتصاالت.
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التحديات لمشروع الحكومة اإللكترونية بالسودان -:
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من املتوقع أن جيابه تنفيذ احلكومة اإللكرتونية بالبالد العديد من التحديات ميكن إجياز أمهها
كما يلي - :
 .1جماهبة نشر ثقافة تنفيذ مشروع احلكومة اإللكرتونية .
 .2تنفيذ احلكومة اإللكرتونية يتطلب من الدولة القيام بعدد من اإلجراءات مثل إعادة
هيكلة النظم اإلدارية وبعض القوانيني والقواعد واألسس السائدة .
 .3لتطبيق مشروع احلكومة اإللكرتونية يستوجب خطة تدريبية موسعة تشمل مجيع
العاملني بالدولة إضافة اىل ضرورة أضطالع جزء اليستهان به من املستفيدين من
اجلمهور باحلوسبة .
 .4تأمني التمويل املطلوب نسبة إلرتفاع حجم اإلستثمار املتوقع .
 .5الفجوة الرقمية تعترب حتدى ىف بلد مرتامي األطراف إضافة الى تعدد الثقافات
واللغات .

 .6ضرورة توزيع األدوار ىف ظل النظام الفدرايل القائم وىف ظل السياسات العامة الكلية
والقطاعية .
 .7ضرورة توفري العناصر املطلوبة لضمان إستدامة احلكومة اإللكرتونية والىت تتمثل
أمهها ىف ضرورة ضمان بناء القدرات املؤسسية والبشرية وكذلك اإلستدامة املالية
الالزمة لتسيري أعمال احلكومة اإللكرتونية .
 .8وضع القطاع اخلاص احمللي يف جمال تكنلوجيا املعلومات ال يؤهله للقيام بدور
مفتاحي يف تنفيذ احلكومة االلكرتونية
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مراحل الحكومة اإللكترونيـــــة
المرحلة األولى :

ماقبل عام 2006

المرحلة الثانية :مرحلة الدراسات وتنفيذ مشاريع الحكومة اإللكترونية
المرحلة الثالثة :مرحلة التحضير األساسى
المرحلة الرابعة:مرحلة مشروعات البنيات التحتية والتطبيقات

المرحلة الخامسة  :مرحلة إستدامة المشروع
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الوضـع الراهـن
أنشئت الهيئة القومية لإلتصاالت بموجب قانون اإلتصاالت لسنة 2001م
ذات رؤية لتحقيق مجتمع المعرفة عبر بيئة تنافسية مقننة وعادلة بنظم
إتصاالت ومعلومات متقدمة ومن أبرز إختصاصات الهيئة القومية
لإلتصاالت:
•
•
•
•

إقرار نظم وتكلفة خدمات اإلتصاالت.
الترخيص بالعمل في مجال خدمات وأنشطة اإلتصاالت.
التنسيق مع الجهات المختصة وأنشطة اإلتصاالت.
التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتجميع وإستيراد وتصنيع األجهزة
والمعدات الخاصة بنظم اإلتصاالت.

أفتتح المركز القومي للمعلومات في سبتمبر 2001م وهو الجهة المسئولة
عن الشبكة القومية للدولة وعمل نظم المعلومات والبرامج القياسية ورفع
الوعي المعلوماتي للمواطنين.
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اإلنجازات في القطاع
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بلغ عدد مستخدمي الهاتف الثابت حوالي مليون وخمسمائة ألف مشترك.
بلغ عدد مستخدمي الهاتف الجوال حوالي (  )29مليون مشترك.
أطوال األلياف الضوئية المستخدمة بالبالد بلغت ( 22ألف) كيلو متر.
عدد شركات الهاتف الثابت ( )2شركة.
عدد شركات الهاتف السيار ( )3شركة.
تنفيذ حوالي ( )168مركز للنفاذ الشامل بمعدل 10- 6مراكز لكل والية مع
وضعية خاصة لبعض الواليات.
توزيع ( )23ألف جهاز حاسوب للمدارس.
عمل الشبكة القومية للجامعات التي تربط ( )30جامعة مع تنفيذ المكتبة
اإلفتراضية.
زيادة عدد الشركات العاملة في مجال اإلتصاالت ( مزود الخدمة عن ()106
شركة.
قيام وافتتاح مركز البيانات الوطنى
السجل الوطنى بلغ التسجيل اكثر من  14مليون مواطن
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حوسبة العمل المصرفي.
حوسبة الجامعات.
نتائج الشهادة السودانية واألساس والتقديم للجامعات على الشبكة
العنكبوتية .
األراضي وشهادات البحث.
البريد اإللكتروني لمجلس الوزراء وبعد ربط جميع الوزارات
والواليات بالمركز.
انشاء بوابة السودان االلكترونية.
موقع الوزارات على الشبكة العنكبوتية.
إنشاء صندوق دعم المعلومات.
إنشاء(  (1200معمل حاسوب بالمدارس الثانوية.
مشروع الصحة االلكترونية
مشروع التعليم االلكترونى
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انشاء المحول القومى لالنترنت
توصيل عدد  48مجمع للجامعات بشبكة الجامعات
توفير خدمة المؤتمرات المتلفزة بالدولة
توفير خدمة الهاتف داخل الشبكة القومية ()VOIP
امداد عدد  920مدرسة باالنترنت .
توفير نوافذ للدفع االلكترونى
خدمات وزارة الداخلية االلكترونية (البطاقة-الرخصة –
الجواز).....

خطة التمويل -:
أ  -املصادر الذاتية ونعين بذلك مجيع املصادر اخلاصة بالدولة وميكن استعراضها علي النحو
التايل-:
 .1التمويل من املوازنة العامة للدولة
 .2التمويل من البنوك احلكومية.
 .3قرض حسن من بنك السودان من خالل حمفظة من البنوك التجارية.
 .4الصكوك احلكومية.
 .5القطاع اخلاص احمللي.
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