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 ةـمقدم

فيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتقدمهاالتيالفرصمناالستفادةعلىالمعلوماتمجتمعبناءيعتمد

ضمنالمعلوماتمجتمعوضعفيفعاال دورا لتونسكانوقد.المنطقةفيمتعددةمجاالتفيحقيقيتقدمتحقيق

لفعالياتواستضافتهاالمعلوماتلمجتمعالعالميةالقمةعقد1991سنةفيباقتراحهاالدوليالمجتمعأولويات

المعلوماتلمجتمعالعالميةالقمةنتائجبتحقيقملتزمةتونسبقيتالحينذلكومنذ.2111سنةفيالثانيةمرحلتها

.عنهاالمنبثقة"تونسأجندا"توصياتتفعيلعلىوعملت

 

حينفي،2112سنة%1446بـنمونسبةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياقطاعسجلالسياقهذافي

تهدفمتكاملةإستراتيجيةضمناإلنجازاتهذهوتندرج%.647بـاإلجماليالمحليالناتجفيمساهمتهنسبةبلغت

األطرلتحيينالجهودتكاثفتحيثواالجتماعية،االقتصاديةالتنميةفيمساهمتهمنوالرفعبالقطاعالنهوضإلى

والمعلوماتيةاالتصاليةاألساسيةالبنيةتعزيزإلىإضافةوتحريره،القطاعفتحمزيداتجاهفيوالترتيبيةالتنظيمية

الفضاءوسالمةالرقميةالثقةمناخضمانمعاالستثمار،ودعموالخدماتالرقميةوالمحتوياتالتطبيقاتوتطوير

.السيبرني
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 المعلومات مجتمع بناء في األساسيين الفرقاءو دورالحكومات  -أولا 
 

فيبتونسانتظمالذيالتأسيسياالجتماعولنتائج2111تونسأجندةمن79و73الفقرتينفيوردلماطبقا

األطرافمتعدداالستشاريالفريقانتخابوتم اإلنترنتلحوكمةالوطنيالمنتدىاستحداثتم،2112سبتمبر14

متعددمنبرهوتونس،-اإلنترنتلحوكمةالوطنيالمنتدى .2113مارسشهرفيالمنعقدةالعامةالجلسةخالل

ويعتمدالخصوصوجهعلىوبإدارتهعامةباإلنترنتالمتعلقةوالقضاياالمسائلومعالجةلنقاشاألطراف

.والشفافيةوالتعدديةاالنفتاحوهيعامةمبادئعلىاإلنترنتلحوكمةالوطنيالمنتدى

 

والفئاتاألفرادلجميعفتحتفيهالمشاركةفإن اإلنترنتلحوكمةالوطنيللمنتدىاألساسيةالمبادئلهذهوفقا

المجتمعالحكومية،الصبغةذاتوالمؤسساتاإلداراتوهياإلنترنت،بشأنالمعنيةالوطنيةلألطرافالمنتمية

.الخاصالقطاعومؤسساتوالجامعيةاألكاديميةاألوساطالمدني،
 

 اإللكترونية والستراتيجيات الوطنية المعلومات مجتمع سياسات  -ألف
 

تمواالجتماعية،االقتصاديةالتنميةفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيابهتقومالذيالهامبالدوراعترافا 

المعلوماتتكنولوجياإدماجمجالفيمثالتونسجعل"فيرؤيتهاتتمثلطموحةاستراتيجيةتبني2113سنةفي

األوسطوالشرقأوروبامنطقةسوقفيرائدكبلدوتموقعهاواالقتصادي،االجتماعيللتحولواالتصاالت

:محاورستةعلىاالستراتيجيةهذهوتنبني".وأفريقيا



 الجميع؛متناولفيبأسعارالجودةعاليةالعريضالنطاقلشبكاتالنفاذضمان .1

للشركاتالتنافسيةالقدرةوتعزيزتطويرفيأساسيا عنصرا واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياجعل .2

 والمتوسطة؛الصغرىالتونسية

 المهارات؛لتنميةوالتدريبالتعليمفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياإدماجتعزيز .3

 العالية؛المضافةالقيمةذاتالوطنيةالرقميةالمحتوياتاستخداموتعزيزتطوير .4

الشرقومناطقألوروباواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياميدانفيصناعيةكمنصةتونستموقع .1

 المجال؛فيكبرىوطنيةشركاتظهوروتشجيعوإفريقيااألوسط

 .والتجديداالبتكارعلىوالتشجيعالصناعةمعالعالقاتبتعزيزالبحثتطوير .6

 

هذهبلورةمزيدعلىالخاصوالقطاعالمدنيالمجتمعمكوناتمنالمعنيةاألطرافمختلفمعالعملويتم

.األطرافمتعددتشاركيإطارفيتنفيذهاعلىوالعملاالستراتجية



المعلوماتتكنولوجياالستعمالملحوظا تطورا األخيرةالسنواتشهدتفقداألخرىالقطاعاتمجالفيأما

:بينهامننذكر،الرقميةالمجاالتفيقطاعيةخططأساسعلىواالتصاالت


 ؛التونسيةاإللكترونيةاإلدارةتطويراستراتجية 

 ؛الذكيالنقلأنظمةاستعمالتكثيفخطة 

 ؛التربويةالمنظومةفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياإدماجبرنامج 

 اإللكترونيةالصحةخطة. 
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:واالتصالالمعلوماتتكنولوجياقطاعاستراتجيةحولملخصا التاليالجدولويعطي
 

(نعم)واالتصاالتالمعلوماتلتكنولوجيااستراتيجيةوجود
(2113)االستراتيجيةاعتمادتاريخ
–واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوزارةاالستراتيجيةعنالمسؤولةالحكوميةالهيئةاسم

ICT Ministry
االعتمادطورفياالستراتيجيةتنفيذوتيرة

 

 القطاعات متعددة الشراكة أو والخاص العام القطاعين بين الشراكة  -باء

القوانينوتحديثالسياساتبلورةتخضعحيثفاعليةأكثرالتشاركيالعملأصبحتونسثورةاندالعمنذ

وجمعياتخاصوقطاعحكوميةأجهزةمنالمعنيينالفرقاءبينموسعةاستشاراتإلىالكبرىالمشاريعواعتماد

حافزايكونماغالبا ذلكفإنالتشاركياألسلوبعنتتولدأنيمكنالتيالصعوباتمنالرغموعلى.المدنيالمجتمع

.انجاحهاعلىوالعملالجديدةللمشاريعوتبنيتقبلحسنإلى


أحكاما تضمنالذيالرقمياالقتصادبإرساءالمتعلق،2117لسنة13رقمالتوجيهيبالقانونتونسوتختصهذا

مجالفيالخاصالقطاعمنمؤسساتمعشراكةفيالدخولالعموميةوالمؤسساتالمحليةوالجماعاتالدولةتخول

هذامراجعةعلىحالياالعملويتمهذا.مشتركةبصفةمشاريعالنجازاتفاقياتإبرامبمقتضاهايتمالرقمياالقتصاد

العديدإنجازإلىالمشروعهذامكنوقد.أخرىقطاعاتإلىمجاالتهوتوسععليهالمرونةمنمزيدإلضفاءالقانون

ومكتبي ةتشغيلنظمإجازاتاقتناءومشروعالذكيالنقلمشاريعمنهانذكرالخاصالقطاعمعباالشتراكالمشاريعمن

.ميكروسفتشركةمعالتونسيةالحكوميةالمؤسساتلفائدة


 الحكومية غير المنظمات دور  -جيم
 

المستوىعلىالمدنيالمجتمعجمعياتمنمهمبعددواالتصاالتالمعلوماتلتكنولوجياالتونسيالمشهديزخر

الجمعياتهذهوتختص.المعلوماتمجتمعوبناءالرقميةالثقافةنشرأجلمنبدورهاتعملوالتيوالجهويالمركزي

المعلوماتوتكنولوجياالمصدرالمفتوحةوالمنظوماتالمعلوماتيةوالسالمةاإلنترنتمثلالمجاالتعديدفي

مختلففيفعالبشكلوتساهمللبالدالكبرىوالمشاريعالسياساتبلورةفيهاما دورا تلعبأنهاكماواالتصاالت

:ذكريمكنااللجمعياتهذهبينومن.والتنظيمبالمشاركةوالدوليةالوطنيةالتظاهرات

 الثقةوترسيخالسيبرنياألمنثقافةتعميمونشرعلىتعملالتيبتونسالمعلوماتسالمةخبراءجمعية

لألنظمةالتدقيقعمليةإجراءمبادىءلنشروذلكعلميةوملتقياتلندواتدورياتنظيمهاخاللمنالرقمية

 ؛عليهاوالحفاظالمعطياتسالمةوحمايةالمعلوماتية

 واالستراتيجياتالسياسياتلمناقشةفضاءتوفيرعلىتعملوالتيلالتصاالتالعلياالمدارسخريجيجمعية

خاللمنالقطاعيشهدهاالتيالتكنولوجيةوالتطوراتواالتصالالمعلوماتتكنولوجيامجالفيالوطنية

لالتصاالتالعالميباليوماالحتفالفعالياتمعتتزامنالتيالسنويةالندوةوخاصةالتظاهراتمنالعديد

 ؛المعلوماتوتكنولوجيا

 المفتوحةالبرمجياتثقافةوتعميمنشرعلىتعملجمعيةوهي(تونس)المفتوحةللمصادرالمهنيةالجمعية

 .الوطنيالصعيدعلىبهاوالتعريفالمصدر

قبلمحدودا حضورهاكانالتيالتونسي،المدنيالمجتمعجمعياتيناير/الثانيكانون14ثورةمكنتوقدهذا

األشهرخاللاالختصاصاتجميعفيجمعيةألفمنأكثرتكوينتمحيثجديدةمرحلةفيالدخولمنالثورة،

 المقبلةالسنواتفيالنموفيالعددهذاوسيتواصلالثورةتلتالتياألولى
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ا   والتصالت المعلومات تكنولوجيال األساسية البنية  -ثانيا
 

تحقيقوبالتاليالرقميةالفجوةلتقليصأساسي اركن اواالتصاالتالمعلوماتلتكنولوجيااألساسيةالبنيةتعتبر

فياألخذمعواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياإلىوالوصولالمستدامةالعالميةوالتنميةالرقميالشمولهدف

والهدف.انتقاليةبمرحلةاقتصادهايمرالتيوالدولالناميةالدولفيوالمتبعةالصلةذاتالحلولجميعاالعتبار

علىوالمهمشةالنائيةالمناطقفيوخاصةواإلقليمي،الوطنيالمستويينعلىاآلمناالتصالتأمينذلكمن

.واإلقليميالوطنيالمستويين

 التنظيمية والبيئة السوق هيكلية  -ألف

لتوفيرشاملةبإجازةمنهمواحدكليتمتعمشغلينثالثةبتواجدتونسفياالتصاالتسوقمالمحتتسم

اإلنترنتوخدمات والثالث،الثانيالجيلينمنوالنقال،الثابتالهاتفخدمات قطاعتحريرعننتجوقد.

ذلكويتجلى.المقدمةالخدماتفيوتطورتنوعالتاريخي،المشغلعنعالوةإثنين،مشغلينودخولاالتصاالت

مستوىعلىاالتصاالتسوقمؤشراتتطورومنالتكنولوجياتأحدثتستخدممجددةخدماتظهورخاللمن

.واإلنترنتالثابتوالهاتفالرقميالنقالالهاتف



 [1] الكثافة ونسبة الجوال الهاتف اشتراكات تطورعدد: 1 البياني الرسم
 





سجلتالتياإلنترنتخدماتفياالشتركاتعددتزايدخاللمنخاصةاالتصاالتسوقتطورويبرز

بــنموا  التيالجوالالهاتفخدماتفياالشتراكاتعددوكذلك2111بسنةمقارنة2112سنةفي9،31%:

118,56نسبةبلغت عددوواصلسلبيا القارالهاتفتطوركانحينفيتونسفيالسكانمجموعمن%

.[2]%1141بـتراجعنسبة2112فيسجلحيثالتراجعاالشتراكات
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 [3( ]بالمليون) والجوال القار الهاتف بشبكات الشتراكات عدد تطور: 2 البياني الرسم

 


:الخدماتمختلففيالتنافسيةعنلمحةالتاليالجدولويعطي
 

(تنافسية)النقالالهاتفخدمات

(تنافسية)الثابتالهاتفخدمات

(تنافسية)اإلنترنتخدمات

 

 والتصالت المعلومات تكنولوجيا انتشار  -باء

الخدماتوتنوعالمنافسةتطورخاللمناالتصاالتأنشطةفياألكبرالحصةالنقالالهاتفشبكاتتستأثر

نمونسبةمسجلة118,56الجوالالهاتفكثافةلتبلغ277 841 12االشتراكاتعددبلغ2112سنةنهايةمعحيث

االشتركاتعددتدحرجظاهرةتواصلتفقدالثابتالهاتفلشبكاتبالنسبةأما%246بـ2111سنةمعبالمقارنة

أي2112سنةنهايةمعمشترك586 105 1للمشتركيناإلجماليالعددليبلغ2111سنةمنذالقطاعيشهدهاالتي

 [.2]2111بسنةبالمقارنة%1141بـتراجعا سجلتوالتي10,2هاتفيةبكثافة

 

[3( ]ساكن 111 لكل خط) والجوال القار  الهاتفية الكثافة تطور: 3 عدد البياني الرسم


 



نسبةمسجال 272 132 1لالشتراكاتاإلجماليالعددليبلغ2112سنةخاللتطورهاإلنترنتواصلوقدهذا

االشتراكاتعددأصبحالذيالثالثالجيلمفاتيحتشهدهالذياإلقبالإلىالتطورهذاويرجع%9,31تعادلنمو
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المرتبطةاألسرنسبةتطوريالحظكماالثابتةالشبكاتعبراالشتراكاتعدديفوق2113سنةخاللفيها

1946بـ2112سنةفينمونسبةمسجلة%,117بلغتالتيباإلنترنت خدماتمزوديعددويبلغهذا%.

غرارعلى.العامالقطاعإلىالباقيوينتميالخاصالقطاعمنمزودينخمسةمنهممزودا عشراثنىاإلنترنت

العددليبلغ%21121141سنةفينموهنسبةسجلتحيثملحوظا تطورا الحاسوبأجهزةانتشارشهداإلنترنت

العائالتنسبةبذلكوتكونساكن111لكلحاسوب3,16قرابةيعادلمما1771112للحواسيباإلجمالي

.[2]%2342بحاسوبالمجهزة



باالنترنتالمشتركينونسبةعددتطور:5 البياني الرسم[3]الحواسيبعددتطور:4 البياني الرسم

[3]

 


 

 جديدة خدمات وتطوير والتصالت المعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية في المشاريع/المبادرات  -جيم
 

أصنافهابمختلفالوطنيةالمواردفيالتحك معلىالعملتماالتصاالتمجالفيالتنافسيالمناخترسيخبعد

إلىاالتصاالتخدماتتوفيريضمنلالستثماروجاذبسليمتنافسيمحيطتوفيراتجاهفيفيهاالتصرفوحسن

.للدولةالماليةالمواردتدعيمإلىباإلضافةمقبولةوأسعارعاليةوبجودةتهميشأوإقصاءدونالمجتمعفئاتكافة

التدفقلتطويرالوطنيةاإلستراتيجيةلمالمحوفقا التوجهاتمنمجموعةتنفيذعلىالوزارةعملتاإلطارهذاوفي

وتنبني.واستغاللهاالمشتركينشبكاتانجازبتنظيمالمتعلقةالقانونيةالنصوصمراجعةتمتبحيث،جدا العالي

:التاليةالتوجهاتعلىجدا العاليالتدفقلتطويرالوطنيةاإلستراتيجيةمالمح


 الممتدة الشبكات مستوى على: 

لدىالمتوفرةالبصريةاألليافلشبكةالبديلةالتحتيةالبنيةوتوظيفإستغاللمناالتصاالتمشغليتمكين

تونسشركةالحديدية،للسككالوطنيةالشركةالغاز،وللكهرباءالتونسيةالشركة)التاليةالعموميةالمرافق

.الجمهوريةترابكاملعلىالخدماتوجودةالتغطيةنسبةمنالرفعفييساهمبما(السيارةللطرقات



المتوفرةالتحتيةالبنىاستغاللمنالمشغلينتمكيناتجاهفياالتصاالتمجلةتنقيحاإلطارهذافيتم وقد

.االتصاالتمشغليغيرمنالعموميةالمرافقلدى
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 التجميـع وشبكـات العبـــور شبكــات مستوى على (réseau d'accès et back-hauling) : 

أخذتم العاليبالتدفقالمتعلقةالطموحاتمعوبالمقارنةالبصريةاألليافشبكاتمنمتوفرهوماإلىبالرجوع

:غرارعلىاالستباقيةاالجراءاتبعض



o لالتصاالتتحتيةكبنيةالبصريةاألليافاعتمادعلىالترابيةالتهيئةمجالفيالمتدخلينكافةإلزام

وزارةموقععلىللغرضنشرهاتم شروطبكراساتعليهاالتنصيصتم ومقاييسإلجراءاتوفقا وذلك

والصناعيةالعمرانيةالتهيئةومناطقالبلديةلمناطقبالنسبةوذلكواالتصال،المعلوماتتكنولوجيا

؛الجديدةوالسياحية

o ؛البلديةالمناطقداخل الكبرىوالبناءاتللمناطقالداخليالتشبيكعملياتإنجاز

o الطرقاتومدالتهيئةأشغالبمناسبةاألرضيةتحتالكوابللمساراتالالزمةالقنواتتخصيص

؛اإلضافيةوأعبائهااألشغالإعادةتبعاتلتجنبالعامةالمرافقوشبكات

o قبلمناستغاللهاليتمالالزمةاإلضافيةالسعةتخصيصإلىالشبكاتهذهتركيزعندالمشغلينإلزام

المنافسة

 (ICT CONNECTIVITY) والتصالت المعلومات تكنولوجيا ترابطية  -دال

مجتمعنحوطريقهيشقالتونسيالمجتمعجعلتمتقدمةنسبا اإلنترنتإلىالنفاذوبلوغالحواسيبانتشارإن

والعربيةاإلفريقيةالبلدانلمجموعةبالنسبةمتقدمةمراكزفيالمعلومات المراتبتلكبلوغعلىساعدوقد.

استعمالتطويرفيساهمتاإلعالميةفيمختصةقطاعيةمراكزإنشاءعلىيرتكزوالذيالمعتمدالتوجهالمتقدمة

منتعملالذيالقطاعخصوصيةحسباستغاللهاوحسنتوظيفهاعلىوالعملالمعلوماتتكنولوجياتمختلف

:ذكريمكنلالعالميةالقطاعيةالمراكزهذهبينومن.أجله

 ؛الصحةلوزارةاإلعالميةمركز

 ؛الماليةلوزارةاإلعالميةمركز

 ؛للطفلالموجهةاالعالميةمركز

 العاليالتعليملوزارةاالعالميةمركز.



وزارةاشرافتحتواإلداريةالماليةباالستقالليةتتمتععموميةمؤسساتشكلفيالمراكزهذهوتعمل

االستعماالتتشهدهالتيالتكنولوجيالتطورومواكبةاإلعالميةاستعمالتطويربهدفصلبهتعملالتيالقطاع

واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياإلىالنفاذتوسعةإلىالقطاعيالتمشيهذاساعدوقد.المعنيبالقطاعالخاصة

والمكتباتالصحيةوالمؤسساتوالجامعاتوالمدارسالحكوميةوالمؤسساتوالشركاتالمعيشيةاألسرقبلمن

.وغيرهااالجتماعيةوالمراكزوالمتاحفالبريدومكاتب

 

 لإلنترنت األساسية البنية  -هاء

األليافمنبشبكةبينهافيمامرتبطةالوظائفمتعددةبداالتعلىتونسفيالحركةتمريرشبكةتعتمد

واإلنترنتالهاتفحركةتمريرالوقتنفسفيتؤمنالبالدأنحاءبكاملمنتشرةالعاليةالسعةذاتالضوئية

اإلنترنتاستعمالدائرةتوسيعإلىالتكنولوجياهذهمكنتوقدتمييزدون(المتعددةالوسائطأي)والملتيميديا

مقارنة%91لتبلغالعاليةالسعةذاتاالشتراكاتنسبةمؤشروتطورالمناطقمختلفإلى"عريضةحزمة"

شبكاتعلىترتكزاالستعماالتأغلبفإنالنفاذشبكاتناحيةمنأما.2112سنةفيلالشتراكاتاإلجماليبالعدد
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أصبحتالتي(WiFi)فايوايالـنقاطباستعمالالرادويةالحلولأوالثابتةبالكوابلالكالسيكيةالحلولتستعمل

.المهنيأولالستعمالالخواصقبلمنالمستغلةالمبانيفيذلككانسواءكبيربشكلمتوفرة
 

علىالسكنيةالمناطقكلتقريباتغطيأصبحتالتيالثالثالجيلمنالنقالالهاتفشبكاتساعدتكما

وذلكالراديويةالعاليةبالسعةالنفاذامكانيةالوقتنفسفيموفرةلإلنترنتاألساسيةالبنيةانتشارمنالمزيد

وجيزظرففيالحلولهذهأصبحتوقد(.fly box and 3G USB key)الثالثالجيلصناديقأومفاتيحباستعمال

اإلنترنتفياالشتركاتمجموعمن%11لتناهزالثابتةللشبكاتالالمتوازيةالخطوطاشتركاتتنافس هذا.

أنعلىالتونسيةللبالدالداخليةالمناطقببعضالنقالالرابعالجيلمنتجريبيةشبكةإلطالقاالعدادحاليا ويجري

 .الغرضفيخاصةإجازةاسنادخاللمنالمقبلةالسنواتخاللتعميمهايتم


لهذامواكبةلإلنترنتالدوليةالحزمةتطويرإلىالبالدداخللإلنترنتالتحتيةالبنيةتطوردفعوقدهذا

الثانيةفيجيغابات1منلتمر2112و2111سنتيبينمامرةعشرستةمنبأكثرسعتهاتضاعفتحيثالتطور

.[2] 2112نهايةمعالثانيةفيجيغابات1،12لتصبح

 

 [3]لالنترنتالدوليةبالشبكةالربطسعةتطور:6 البياني الرسم
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ا   والمعرفة المعلومات إلى النفاذ  -ثالثا


 األفرادتمكينوبالتالي والمعرفة المعلومات إلى السريعالنفاذ واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تؤمن

نفاذوزيادةالمتاحةالعامالقطاعمعلومات ورفع لتعزيز يسعى هذاالعملمجال فإن لذا.والمجتمعات والمنظمات

 .والمعرفة المعلوماتإلى األفراد

 للعموم المتاحة المعلومات  -ألف



الوثائقإلىالنفاذيخص فيماالقانونيةاإلجراءاتمنمجموعةالتونسيةالثورةاندالعمنذالحكومةاتخذت

الهياكلعلىيجب"اآلتيعلى22الفصلفي2111لسنة41عددالمرسومينص إذالعمومية،للهياكلاإلدارية

الهياكلواببمواقعأعالهإليهاالمشارالتقاريرنشريجبكماالمرسومهذاأحكاممعالتامالتالؤمالعمومية

علىتحتويإداريةوثيقةأيبنشرتلتزمأنالعامالقطاعهياكلجميععلىالقانونهذاويوجب."المعنيةالعمومية

الحكومية،الديون)والماليةالسياسيةوالقراراتووظائفهامهامهاومختلفالتنظيميةهيكلتهاتخص معلومات

الحكوميةالماليةالمواردإدارةالحكومية،والخصوماألصولالكل ي،االقتصاد القراراتخاذآليةتتب عوعملي ة...(

نماوهودورية،بصفةوذلكالداخلية،والقوانينالمراجعومختلفإليهمالمسندةوالوظائفالموظفينودليل يكو 

 .اإلداريةللوثائقالكترونيةنسخة



الحكومة،رئاسةطرفمن2112يوليو/تموزفيإطالقهتم الذي،"data.gov.tn" الوابموقعيعكس

ه قامتالتيالبياناتإلىنفاذنقطةتوفير"بهدفالبوابةهذهتصميمتم وقد.تونسفيمفتوحةحكومةنحوالتوج 

اإلدارةداخلجديدةثقافةوإلنشاءومجاني ةمفتوحةبطريقةوذلكتونسفيالعموميةالهياكلمختلفبنشرها

واالنفتاحالشفافي ةعلىترتكزالتونسي ة المفتوحةبالبياناتالمتعلقةالعالميةالمعاييرمعالموقعهذايتطابقكما.

بعديدالمتعلقةالمعلوماتمنالكثيرعلىالموقعيحتويإذوالوزاراتاإلداراتمختلفمعبالتعاونوذلك

...الحديثةوالتكنولوجياتوالمحيطوالضرائبوالماليةالعاليوالتعليموالتربيةالسياحةمثلالقطاعات

 العامة والمعلومات المعلومات إلى النفاذ -باء

انجازعلىالوزاراتكلعملتأعالهإليهالمشارالمعلومةإلىبالنفاذالمتعلقالمنشورمقتضياتعلىبناءا 

والوثائقوالمعطياتالمعلوماتمنعددنشرعلىخاللهمنتقوموالذيبهاالخاصالوابموقعتحيينأو

.اإلدارية
 

ةاإلجتماعي ةالش بكاتمواقعوتشهدهذا الفايسبوك)موقعوخاص  ا إقباال ( حيثالمبحرين،قبلمنهام 

مواطنماليين3منأكثرأي)تونسفيالمبحرينعددمن%9،12نسبةأن اإلحصائي اتأظهرت لديهم(

اإلجتماعي ةالشبكاتمواقعمجملمن%97نسبةالموقعهذاعلىاإلقبالبلغوقد.الفايسبوكشبكةعلىحسابات

.[5]%(1.11)تويتيرو%(1.6)يوتيبموقعيليهااألخرى



قهاالمبحريناستقطابعلىالمواقعهذهلقدرةونظرا  منالرسمي ةالوابمواقععلىاألحيانمعظمفيوتفو 

الش بكاتمواقععلىرسمي ةصفحاتتطويرإلىالعمومي ةوالهياكلالوزاراتدعوةتم تفقداإلقبال،نسبةحيث

،2112سبتمبرشهرحتىالفيسبوكموقععلىالصفحاتهذهعددبلغفقداإلحصائي اتآخروحسب.اإلجتماعي ة

قصدالعموميةوالمؤسساتاإلدارةوابمواقعتأهيلبرنامجإطارفيالعموميةالهياكلدعوةتمتكما.موقعا22

فيوالتحكمالرقميبالنفاذالخاصةالعالميةللمواصفاتمطابقةوجعلهاالخصوصيةاالحتياجاتذوينفاذتيسير

.االحتياجاتذويلألشخاصالوابلمواقعالنفاذلتيسيرالمقدمةواآللياتالمنظومات



-10- 

 

 

 

 للعموم المهام متعددة مجتمعية نفاذ مراكز -جيم

إلىيهدفبرنامجنطاقفيوذلكالحكومةمنبدعملإلنترنتالعموميةالمراكزمناألولىالدفعةبعثت

لفائدةالتشغيلفرصدعموإلىجهةمنالبالدأنحاءجميعفياإلنترنتخدماتتعميموالمعلوماتيةمفاهيمتبسيط

منبهبةاالولىالمائةالمشاريعدعمتقررفقدالجددالباعثينلتشجيعو.أخرىجهةمنالعلياالشهاداتحاملي

فيالمتبقيةبالمائةالخمسينتسديدالمشاريعهذهاصحابيتولىانعلىالتكلفةمنبالمائةخمسونقدرهاالدولة

منباإلنترنتالمتعلقةالخدماتجميعتقدمأنالمراكزبهذهويفترض.محدودةفائدةبنسبةمصرفيةقروضشكل

.للمبتدئينإحاطة،دراسيةبحوث،طباعة،تنزيل،نسخ،إلكترونيتراسل،إبحار

األسرعددوارتفاعاإلنترنتانتشارأنغيرمركز411ليبلغأولىمرحلةفيالمراكزهذهعددتطورلقد

األخرىاألسبابومن.أخرىإلىسنةمنيتراجعوعددهاكبيرةبصفةيتقلصالعددهذاجعلتبالشبكةالمتصلة

المؤسساتمثلباإلنترنتالمربوطةالعموميةالمؤسساتعددهولإلنترنتالعموميةالمراكزعددلتراجع

المراكزبقيتفقدذلكمنالرغموعلى.العامةالمؤسساتمنوغيرهاالبريدومراكزالعامةواإلداراتالتعليمية

 .والفقيرةالريفيةبالمناطقاالتصالأدواتإحدىلإلنترنتالعمومية
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 والتصالت المعلومات تكنولوجيا في القدرات بناء  -رابعاا 

الضروريمنولذلكالمعلومات،مجتمعمنلالستفادةالالزمةبالمهاراتيتمتعأنفردكلعلىينبغي

واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامجالفياألميةومحوالقدراتبناء المعلوماتتكنولوجياتستطيع.

المعلمين،وتدريبالتعليمتوفيرخاللمنالعالم،أنحاءجميعفيالتعليمتعميمتحقيقفيتسهمأنواالتصاالت

الرسمية،التعليميةالعمليةخارجاألشخاصتشملبحيثالحياةمدىالتعلمينلتحسالمالئمةالظروفوتوفير

.المهنيةالمهاراتتحسينفيوتساهم

 

 والتدريب التعليم في والتصالت المعلومات تكنولوجيا  -ألف

عالوةالتعليميالنظاممستوياتجميعفي(ICT)واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياإدماجتونساعتمدت

فياألساسيةالقدراتمنوتمكينهملتأهيلهمالتدريسعلىالقائمينلفائدةالتدريبيةالبرامجعديدتنفيذعلى

واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا مزودبواسطةباإلنترنتمربوطةالعاليالتعليممؤسساتجميعأن كما.

باالنترنتالربطعلىعالوةتوفروالتي"الخوارزميمركز"تدعىعموميةمؤسسةشكلفيانترناتخدمات

تونسوجامعةالتونسيةاالفتراضيةالمدرسةعززتوقد.الخطعلىالموضوعةوالبرامجالمواردمنمجموعة

البلدانأولمنواحدةتونسوتعتبر.التعليمفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيادمجمزيد(UVT)االفتراضية

المدرسةإطالقخاللمناإللكترونيوالتعلمبعدعنالتعليممجالاعتمدتالتيالعربيةوالدولأفريقياشمالفي

إلىباإلضافةوالمساعدةللمراجعةللتالميذموجهةتفاعليةخدمةتوفروالتي2112سنةمنذالتونسيةاالفتراضية

أنشأتالتي،(UVT)االفتراضيةتونسلجامعةبالنسبةأما.واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيافيتدريبوحدات

.والشهاداتالعلميةالدرجاتوتمنحاإللكترونيالتعلمخاللمنالدوراتمنعدداتوفرفهي،2113سنة



قصوىأولويةوأعطتهواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامجالفيالعاليالتعليمعلىتونسراهنتوقد

هذامكنوقد.المجالهذااختصاصاتمختلففيالجديدةوالشعبالعلياالمدارسمنالعديدانشاءعلىوعملت

الدراسيةالسنةخاللعددهمبلغحيثواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياشعبفيالطلبةعددتطويرمنالتوجه

السنةنفسشهدتوقد.العاليالتعليمطلبةمجموعمن%16يمثلوالذيطالبألف14يقاربما2111/2112

تكنولوجيامجاالتإحدىفيمتخصصونالعاليالتعليممؤسساتمنطالبألف13عنيقلالماتخرج

.[2]واالتصالالمعلومات



والوسائلالصيغشهدتوقداألميةمحوإلىالراميةالبرامجمنالعديدوتنفيذتطويرعلىتونسعملتكما

التواصلفيتلفزيةدروسوإنتاجالحاسوباستخدامتعلمإدراجفيتتمثلملحوظا تنوعا الصددهذافيالتعليمية

الجمعياتيالعملأنإلىويشار.العمليةالحياةجوانبمختلففيفاعليةبأكثرالمشاركةعلىتشجعاالجتماعي

 .والمحليةالجهويةالجمعياتمنالعديدبهاتقومالتياألنشطةخاللمنتونسفيمتقدمايعدالكبارتعليممجالفي

 والتصالت المعلومات تكنولوجيا استخدام مجال في القدرات لبناء التدريب برامج -باء

أي) المشفوعللتكوينالوطنيالبرنامجإطارفيالعلياالشهاداتحامليقدراتتنميةعلىتونسعملت

لالستفادةالمبذولةالوطنيةالجهودسياقفيالكفاءاتعلىالمصادقةشهادةعلىبالحصول(شهادةمعالتدريب

واالتصالالمعلوماتتكنولوجياتمنالمثلى عنالدولةتكفلتالطموحالبرنامجلهذاالنجاحضمانوبهدف.

كلفةمنبالمائة11حدودفيبالمساهمةواالتصاالتالمعلوماتوتكنولوجياتالمواصالتتنميةصندوقطريق

إلىالمؤسسةقبلمنتمويلاومصرفيقرضطريقعنالمتبقيةبالنسبةالبرنامجمنالمستفيدويتكفل.التكوين

اجتيازوكلفةللتكوينالفعليةالكلفةمنبالمائة11بحوإلىتخفيضاتباعتمادالوطنيالبرنامجتميزجانب
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علىبالحصولالمشفوعللتكوينالوطنيالبرنامجمحاوروتتعلق.العمومإلىبالنسبةبهاالمعمولاالمتحانات

الحرةوالبرمجياتالبياناتوقواعدالبرمجياتتطويربمجاالتاألولىمرحلتهفيالكفاءاتعلىالمصادقةشهادة

.المعلوماتيةوالسالمةالشبكاتوإدارةالمشاريعوقيادة



للفئاتالموجهةالرقميةاألميةمحوبرامجأغلبتستأثرالمدنيالمجتمعجمعياتفإن أخرىناحيةمن

عمقفيالفئاتهذهإلىللوصولتجربةمنالجمعياتلهذهلماوذلكالخصوصيةاالحتياجاتذاتأوالضعيفة

المجتمعمكوناتمختلففيوتجذرهاالداخليةالمناطق برامجمنالعديدتنفيذعلىالجمعياتهذهعملتوقد.

مثلالتعلمإمكانيةلديهاتتوفرلمفئاتأوالمتقاعدينأوالمسنينمثلالركبفاتهالفئاتموجهةالرقميةاألميةمحو

 .الريفيةالمرأة
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ا   والتصالت المعلومات تكنولوجيا استخدام في واألمن الثقة بناء  -خامسا

لحمايتهاالحاجةوبالتاليبالتزايدالرقميةالمعلوماتوقيمةحساسيةتستمر المتطلباتالمجالهذايعالج.

األعمالومعلوماتاألفراد،حالةفيالشخصيةالمعلوماتحمايةوتحديدا والخصوصية،األمنبمواضيعالخاصة

.المؤسساتحالةفيالتجارية

 اإللكترونية والوثائق المعامالت استخدام  -ألف

عددالقانونخاللمناإللكترونيةوالتجارةالمبادالتيضبطقانونيإطار2111سنةمنذبتونسيتوف ر

خ2111لسنة13 للمصادقةالوطني ةالوكالةالقانونهذابمقتضىأحدثتوقد .2111أغسطس/أوت9فيالمؤر 

مجالفيالثقةمستوىأعلىوتمثلتونس،فيالجذرالمصادقةسلطةهيالتي،www.certification.tnاإللكترونية

ةوتتمث ل.اإللكترونيةوالمبادالتالمعامالتوسالمةاإللكترونيةالمصادقة ضمانفياإلطارهذافيالوكالةمهم 

ةاإللكترونيةوالمبادالتللمعامالتوالسالمةالثقةمنمحيط وتهدف.اإللكترونيةالتجارةميدانفيخاص 

اإللكترونيةالتجارةمثلعد ةمجاالتتغطيوهياإللكترونيةالمبادالتسالمةضمانإلىاإللكترونيةالمصادقة

مادي ةالبنكي ةوالخدماتاإلتصاليةواإلدارة .الال 

 

التجاريةالمواقعمنالتثبتاإللكترونيةللمصادقةالوطني ةالوكالةتسلمهاالتيالوابموزعشهادةوتؤمن

بينثقةعالقةإرساءمنالوكالةتقترحهاالتيالحلولوتمكن .اإللكترونيةوالمبادالتالمعامالتسالمةوتضمن

.مؤمنمناخإطارفيوحرفائهالموزع

 

شهادة9627لإلستعمالالصالحةاإللكترونياإلمضاءشهاداتعدد2112سنةنهايةفيبلغوقدهذا

فيبلغكماشهادة7222الشهاداتعددخاللهابلغالتي2111سنةمعبالمقارنة%3343بـتطوراسجلتوالتي

المصادقةشهاداتعدد2112سنةموفى اإللكترونية الموزعاتعدد)لإلستعمالالصالحةANCEللموزع

.[2]2111سنةمعبالمقارنة%11بـتطورالتشهدشهادة349(اإلنترنتعبرالمؤمنة

 

 والشبكات اإللكترونية المعامالت أمن  -باء

2114لسنة1عددالقانونبمقتضى).tnansiwww.المعلوماتيةللسالمةالوطنيةالوكالةتونسفياحدثت

خ 2114فيفري3فيالمؤر  والكشفواالستشعارالوطنيالسيبرنيالفضاءحمايةفيالوكالةمهاموتتمثل(

الدعموتقديمالمعلوماتي ةاألنظمةسالمةفيوالتدقيقتهد دهالتيالكبرىاالختراقاتومحاوالتللهجماتالمبكر

فيالتونسيةاالستراتجيةوتنبنيالمعلوماتي ةللطوارئاالستجابةمركزخاللمنوالخاصةالعموميةللهياكل

:علىالمجال

 

 ؛المعلوماتيةنظمالسالمةمستوىتعزيز 

 ؛المخاطرضدالوطنيالسيبرنيالفضاءحمايةتعزيز 

 ؛والتوعيةتدريبالتدعيم 

 ؛والعلميالتقني“الذاتياالكتفاء”ضمان 

 والتشريعيةرتيبيةالتالجوانبتحيين.  



وتطبيقمثلىفعاليةلضمان المعلوماتية،السالمةفيدورياجباريتدقيقإرساءعلىالوكالةوتعمل

واكتشافاستشعارآلياتوتركيزتطويرالوكالةتؤمنكما.الحساسة الوطنيةالتطبيقاتلحمايةالالزمةالتدابير

http://www.certification.tn/sites/default/files/documents/loi_2000-83_ar.pdf
http://www.certification.tn/sites/default/files/documents/loi_2000-83_ar.pdf
http://www.certification.tn/
http://www.ansi.tn/
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آلياتتعزيزمعفعالةتصديومخططاتالفوريلإلنذارناجعةآلياتو ،(“ساهر”منظومة)للمخاطرمبكر

عنللمسؤولينالضروريةوالمساندةاإلرشادبتوفيرتقومالسياقهذاوفي.المتدخلينجميعبينوالتعاونالتنسيق

للمخاطرالتصديوفعاليةالوعيضمانقصدالشبكات،مستعمليولعامةالسالمة مركزعلىالوكالةوتعتمد.

هذاويتكونTUNISIAN Computer Emergency Response Team((tunCERT.))المعلوماتيةللطوارئاالستجابة

:منالمركز



 وإحاطةمساندةمركز(نداءمركزCall Centerوابمواقعإلكترونية،إرسالياتو)؛

 المعلوماتيةالسالمةمجالفيالحوادثحولمساندةوتصديفريقCSIRT))؛

 (.السيبريالفضاءسالمةمراقبة)مبكرإنذارمركز(Cyber Early Warning System).

 

منالرفع2112سنةخاللالوكالةمصالحتول تالوطني،السيبرانيالفضاءلحمايةنشاطهاإطاروفي

".انونيموس"مجموعةأعلنتهاالتيالتهديداتإثروذلك،2إلى1منالمحتملةالسيبرنيةللهجماتالتأهبمستوى

الفضاءمنمتأتية%91منهاسيبرانية،هجمة171.936تسجيلالوكالةلموزعاتالفنيالتحليلبينوقد

العالميالسيبرني المتعلقة،"ســاهر"منظومةفعاليةوتعزيزتحسينمزيدإطاروفيآخر،جانبوفي.

تمكماالوطنيالسيبرنيالفضاءتهد دالتيالكبرىاالختراقاتومحاوالتللهجماتالمبكروالكشفباالستشعار

احصائياتوتقديمالخبيثةللبرامجاآلليبالتحليلالقياممنتمك نجديدةبرمجي اتادماجالسنةهذهخالل دقيقة

المخترقينقبلمنالمستعملةوالطرقالُمستغل ةوالثغراتالمرصودةالمخاطرحول الوكالةأنبالذكرويجدر.

CNUCED المتحدةلألممالتابع“االمتيازمراكز”شبكةإلىانضمتحيثالدوليالمستوىعلىكبيربقدرناشطة

التيالخبرةباعتبارواإلفريقيةالعربيةالمنطقةفيالمماثلةالمراكزمنالعديدتركيزفيبالمساعدةقامتكما

.[6]السيبرنيالفضاءوحمايةالمعلوماتيةالسالمةمجالفيإطاراتهااكتسبها

 والبيانات الخصوصية حماية  -جيم

البياناتموضوع2114جويلية27فيالمؤرخ2114لسنة63عدداألساسيالقانونتونسفيينظم

وجملةالشخصيةالمعطياتحمايةإلىالراميةالتشريعاتمنجملةالقانونهذاويتضمنوحمايتهاالخصوصية

االتصالبوسائلالتعاملتقدمبينالموازنةيضمنبشكلالشخصيةالمعطياتمعالجةتمارسحتىالضماناتمن

الخاصةالحياةبعناصرالمساسعدموبينالحديثة لحمايةالوطنيةالهيئةالقانونهذابمقتضىأحدثتوقد.

علىوعالوةالقانونهذامقتضياتتطبيقحسنعلىيسهرالذيالهيكلبمثابةتعتبروالتيالشخصيةالمعطيات

جملةففرضالخاصةبالحياةالمساسمخاطرمنالحد إلىتهدفالتيالضماناتمنجملةالقانونهذاأقر فقدذلك

القانونهذا.والمبادئالقيودمنبجملةالمعالجةعمليةقيدكماالمعالجةعنالمسؤولعلىالمحمولةالواجباتمن

الدوليةالمعاييرمعأقلمتهبهدفمراجعتهعلىالمعنيةاألطرافحالياوتعملالنقائصمنالعديديشكوزالال

 .ومعالجتهاالشخصيةالمعطياتحمايةبمجالالمتعلقة

 والتصالت المعلومات تكنولوجيا استخدام سوء مجابهة  -دال

بالمجلةالفصولبعضعدىماومجابهتهاالسيبرانيةبالجرائمخاصقانوناآلنحدإلىتونسفييوجدال

االتصاالتمجلةأنكماالمعلوماتيةوالبياناتالبرمجياتنظامعلىالشرعيالغيرالتدخلتجرمالتيالجزائية

بالغيرلإلضراراالتصاالتشبكاتيستعملونالذيناألشخاصحيالأحكاماتضمنت حالياالعملويتمهذا.

 .السيبرنيالفضاءفيبالجرائميختصجديدقانونلصياغة
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ا   التمكينية البيئة  -سادسا

ونشراقتناءعلىيشجعمناخوتوفيرالمواردتحريكأجلمنأساسيأمرالتمكينيةالبيئةتوفيرإن

المعتدلةوالتنظيميةالقانونيةوالبيئةوالشفافيةالثقةتعتبرذلك،علىوعالوة.واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا

.والخاصالعامالقطاعينبينللتعاوناألساسالقاعدة

 والتنظيمية القانونية البيئة  -ألف

حافزاتكونشفافةأسسإرساءبهدفيتطورفتئماوتنظيميقانونيإطارعلىالتونسيالمشهديعتمد

هذاويرتكز.انمائيةفرصمنالمعلوماتمجتمعيوفرهمماانطالقامستدامةلتنميةويمهداالستثمارعلىيشجع

:بينهامننذكروالتيللقطاعالمنظمةالقوانينمنمجموعةعلىاإلطار

 ونصوصهااالتصاالتمجلةبإصدارمتعلق11/1/2111فيالمؤرخ2111لسنة1عددقانون

العامةالشروطبضبطوالمتعلق11/9/2111فيالمؤرخ2111لسنة3126عددواألمرالتطبيقية

 ؛النفاذوشبكاتلالتصاالتالعموميةالشبكاتالستغالل

 ؛الشخصيةالمعطياتبحمايةيتعلق27/7/2114فيمؤرخ2114لسنة63عددأساسيقانون 

 ؛الرقمياالقتصادبإرساءيتعلق19/2/2117فيمؤرخ2117لسنة13عددتوجيهيقانون 

 ؛المعلوماتيةبالسالمةيتعلق3/2/2114فيمؤرخ2114لسنة1عددقانون 

 ؛االلكترونيةوالتجارةبالمبادالتيتعلق9/1/2111فيالمؤرخ2111لسنة13عددقانون 

 لألموالاإللكترونيبالتحويليتعلق27/6/2111فيمؤرخ2111لسنة11عددقانون. 



للتطوراتالتنظيمياإلطارمالءمةاتجاهفياالتصاالتمجلةتنقيح2113سنةخاللتموقدهذا

االستثمارتطويرمنيمكنبماالمنافسةقواعدمعيتناسبنحوعلىاالتصاالتقطاعتحريرومزيدالتكنولوجية،

يهدفكماللقطاع،التشغيليةالقدرةمنالرفعفيويساهملالتصاالتالتحتيةالبنيةويعززاالتصالشبكاتفي

الوطنيةالهيئةصالحياتودعمالراديويةالتردداتبمجالالعالقةذاتاإلجراءاتتيسيرإلىالمجلةتنقيح

خدماتبمزوديالخاصالقانونياإلطاروضععبراالتصاالتسوقفيالمتدخلينتنظيمومزيدلالتصاالت

منتمكنأحكاموضعإلىإضافةاالفتراضية،الشبكاتمشغليلنشاطالمنظمالقانونيواإلطاراإلنترنتإلىالنفاذ

.للمنافسةالسليمةالقواعدتقتضيهماوفقالعموميةالمرافقلمختلفالتابعةاالتصاليةالتحتيةالبنيةاستغاللحسن



جويلية23فيالمؤرخ2117لسنة11عددقانونالألحكامتخضعفإنهاالفكريةالملكيةيخصفيماأما

الصنععالماتبحمايةالمتعلق2111أبريل17فيالمؤرخ2111لسنة36رقمالقانوننقحالذي2117

الملكيةإدراجتمكماالفكريةالملكيةبشأنالمؤلفينحقوقلحمايةيةتونسالالمؤسسةوتعنى،والخدماتوالتجارة

.الفكريةالملكيةحقفيالمهنيةالمعمقةالدراساتشهادةبعثوتمالجامعيالتدريسبرامجفيالفكرية

 

:تونسفياإللكترونيةالمبادالتواقعالتاليالجدولويبين

 

(نعم)اإللكترونيةللمعامالتقانونوجود

(نعم)اإللكترونيللتوقيعقانونوجود

(نعم)العمومية للمفاتيح األساسية لبنيةلإدارةوجود

http://www.wipo.int/wipolex/ar/details.jsp?id=5034
http://www.wipo.int/wipolex/ar/details.jsp?id=5034
http://www.wipo.int/wipolex/ar/details.jsp?id=5034
http://www.turess.com/city?name=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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 النطاقات أسماء إدارة  -باء

االتصاالتقطاعتنميةفيتونس،فياالت صاالتتنظيمسلطةبوصفهالالتصاالت،الوطنيةالهيئةتساهم

سوقفيالمتدخلةاألطرافمختلفبينوعادلةنزيهةمنافسةبإرساءوذلكلالستثمارمالئممناخوضمان

ديمشغلينمناالتصاالت فلالتصاالتالوطنيةالهيئةتتول ىاإلطارهذاوفي.االتصاالتخدماتومزو  التصر 

ةاألرقامعلىالمحافظةتفعيلوكيفيةشروطوضبطوالعنونةللترقيمالوطنيةالمخط طاتفي إجراءاتوخاص 

اسمحولفكرةالتاليالجدولويعطي.المجاالتأسماءمنحوإجـراءاتشـروطوتحديدالمحمولةاألرقامإستعمال

.(ccTLD)تونسفيالعلويالنطاق

[7] تونس في المسجلة النطاقات عدد تطور جدول
 

)لالتصاالتالوطنيةالهيئة)للبلدالعلويالنطاقتسجيلعنالمؤولةالجهةاسم

National Telecommunications Authority))

(http://intt.tn)الجهةلهذهاإلنترنتعنوان

للسنواتالبلدفيالمسجلةالنطاقاتعددإجمالي

2111،2119،2111،2111،2112

2012 2111 2010 2009 2008 

14199 10479 7597 5818 4466 
 

 والتصالت المعلومات تكنولوجيا مجال في المعايير توحيد  -جيم

للبرمجياتهامةمكانةواالتصال،المعلوماتتكنولوجياتقطاعفيالتونسية،اإلستراتيجيةتخصص

والمنظوماتالتطبيقاتتطويرأوهيكلةإعادةعندوتكنولوجي اتقني ابديال تشك لأنبإمكانهاأنهباعتبارالحرة

كما.الحرةللبرمجياتوطنيةخطةإقرارإلى،2111جويليةفياالستراتيجي،التوجههذاأسفروقد.اإلعالمية

وتصورأهدافهاتحقيقعلىوالسهرالخطةهذهلتنفيذاألهدافحسبتصرفوحدةإحداث،2113جوانفيتم،

 .عملهابرامجوتحيينوتخطيط



 :التاليةالمحاورتخصالعمليةالبرامجمنجملةعلىباألساس[8]الحرةللبرمجياتالوطنيةالخطةترتكز

 ثقافةلنشرتحسيسيةتظاهراتتنظيموإعدادخاللمنالحرةالبرمجياتباستعماالتالنهوض

  ؛الحرةالبرمجياتحولسنوياوطنيةومسابقةالحرةالبرمجيات

 بالخصوصوذلكالحرةالبرمجياتاستعمالودعمهندسةمهماتتنفيذأوالطلبعندالتقنيةالمساندة

 ؛العموميةوالمؤسساتوالمنشاتاإلداريةالهياكللفائدة

 التابعةالتقنيةلإلطاراتالكفاءاتعلىالمصادقةوالتكوينبرامجخاللمنالبشريةالكفاءاتتعزيز

للوثائق،إلكترونيةإدارةالمحتوى،إدارة)الحرةالبرمجياتحولبيضاءكتب اعدادوالعموميةللهياكل

والتعليمالمهنيوالتكوينالتربيةبقطاعاتالحرةالبرمجياتواستغاللاستعمال،(المؤسساتبوابات

 ؛العلميوالبحثالعالي

 حضورهاتعزيزوعلىتشبيكهاعلىللمساعدةمرافقةبرنامجوضعخاللمنالخاصةالمؤسساتدعم

 ؛الخطعلىemarketplace.opensource.tnااللكترونيةالسوقمنظومةووضعالدوليالصعيدعلى

 األحداثوتحليلمتابعةخاللمنوذلكالدولي،أوالداخليالصعيدعلىسواءالتكنولوجيةاليقظة

بالبرمجياتالمتعلقةالمقترحةالمستجداتوكذلكالمجالفيالناشطةوالمجموعاتبالمؤسساتالمتعلقة

 .الحرة

http://www.opensource.tn/ar/open-source/ressources/
http://emarketplace.opensource.tn/
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على)للتشغيلالدوليةالمعاييراعتمادبأهميةالتوعيةعلىالمعنيةالهياكلجميعتعملأخرىناحيةمن

الفنيةالمراقبةمنظومةخاللمنخاصةالحرصهذاويتجلى(اإللكترونيةبالتجارةالمتعلقةالمعاييرالمثالسبيل

للمعاييرللتسويقالمستوردةوالمنظوماتالتجهيزاتمطابقةمدىمنالتثبتمهامهابينمنالتيالتوريدعند

.بتونسالمعتمدةالدولية
 

 الداعمة الحكومية والتدابير والتصالت المعلومات تكنولوجيا في الستثمار  -دال
 

وتحفيزفيهاالستثمارعلىوالتشجيعالرقمياالقتصادإرساءبهدفالخطواتمنمجموعةتونساعتمدت

علىالتشجيعمجلةخاللمنوالجبائيةالماليةالحوافزمنجملةإقرارفيالتشجيعاتوتتمثل.الخاصةالمبادرة

ويمك ن.المعلوماتتكنولوجياتمجالفيمجد دةمؤس ساتإحداثعلىللتشجيعخاصةصناديقوبعثاالستثمار

جينالباعثينالمعلوماتتكنولوجياميدانفيالتجديدعلىالتشجيعنظام إلنجازتمويلمنالجامعةمنالمتخر 

فيبمادينارألف111كلفتهاتتجاوزالتوسعةمشاريعوكذلكدينارألف111كلفتهاتتجاوزالجديدةمشاريع

.الصافيةالثابتةاألصولذلك

 

إحداثعلىللتشجيعالموجهةاآللياتإحدىبعدعنالعملومراكزالتكنولوجيةاألقطابتمثلكما

الحتضانفضاءاتللباعثينتوفرأنهاحيثواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامجالفيالمجددةالمؤسسات

عددبلغوقد.مدعمةتفاضليةبأسعارالمساندةخدماتمنمجموعةتامينمعالمؤسساتإليواءأووتثمينهااألفكار

2112سنةفيمؤسسة221االتصاللتكنولوجياتالغزالةلقطبالتابعةالهياكلمختلفتأويهاالتيالمؤسسات

.2111سنةفيمؤسسة224مقابل



برنامجعلىعبارةوهوSmart Tunisia““الذكيةتونسمشروعإلطالق2113سنةخاللالعمليتمكما

والخدماتالبرمجياتتطويرمجالفيالعاملةالكبرىالمؤسساتلفائدةواالمتيازاتالحوافزمنجملةيوفر

.بتونسلهالوحداتتركيزهاصورةفيالرقمية
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ا   والتصالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سابعا


كانسواءالخدماتمنمجموعةتوفرالتطبيقاتمنمجموعةعلىتونسفياإللكترونيةالحكومةتعتمد

المجتمعمكوناتوبقيةوالمواطنينالمؤسساتلفائدةأوبينهافيماالحكوميةالهياكللفائدةذلك هذهمكنتوقد.

لعددالتنقلعناءوتجنبللوقتتوفيرمنالتونسيةاإلدارةخدماتمستوىعلىكبرىنجاعةإضفاءمنالتطبيقات

.المعلوماتلمجتمعالتوجههذافيانخرطتالتيالتونسيةوالمؤسساتالمواطنينمنكبير


 اإللكترونية الحكومة  -ألف
 

واستغاللوتركيزإلنجازالعموميةالهياكللمساندةاألجهزةأحد[9]للمعلوماتيةالوطنيالمركزيمثل

الكبرىالمعلوماتيةاألنظمة مجهزالمعلوماتلمعالجةخاصامركزاللمعلوماتيةالوطنيالمركزويحتضن.

.العموميةوالمؤسساتالجهويةواإلداراتبالوزاراتحاسوب3111بقرابةمرتبطكبيرةبطاقةيتميزبحاسوب

إيواءللمعلوماتيةالوطنيالمركزمهامبينومن.المعلوماتيةوالنظموالموزعاتالمعطياتإليواءخدماتهويقدم

إنصاف"منظومةبينهامننذكرأنيمكنالتييةاإلداروالتطبيقاتالمعلوماتمعالجةمركز فيللتصرف"

بالميزانيةالخاصةالقراراتبأخذالمتعلقة"أدب"ومنظومةالعموميةالوظيفةألعوانوالماليةاإلداريةالشؤون

G2G)الحكومةإلىالحكومةمنفئةمنالتطبيقاتهذهوتعدتنفيذهاومتابعة . الوطنيالمركزيؤمنكما(

("G2C) مواطنإلىحكومةمن"للمواطنالموجهةالكبرىالمنظوماتبعضوصيانةواستغاللإيواءللمعلوماتية

عناإلداريواالتصاالتاإلرشادنظاموهو"سيكاد"أوالمدنيةللحالةالوطنيالنظامفيللتصرف"مدنية"مثل

التونسيةاالدارةبوابةوهي"بوابة"وبعد واستغاللإيواءلها،التابعةالهياكلأوالوزارات،بعضتؤمنكما.

جباية-ء"بوابةمثلاألفقيةالتطبيقات التصاريحبعملياتالقيامخاللهامنيمكنوالتيالماليةلوزارةالتابعة"

والتي"سند"منظومةتدعىخاصةمنظومةالتونسية،الجمارك،الديوانةمصالحتستغلكما.الخطعلىالجبائية

بهدف"الوحيدةاإلضبارة"بمنظومةالمنظومةهذهتدعيمتموقدالخطعلىالديوانيةاالجراءاتمتابعةمنتمكن

إلطالقاالستعدادحالياويجريهذا.بالموانيالبضائععبورآجالواختصارالخارجيةالتجارةإجراءاتتبسيط

منهااداريةمواقع11لدىالنموذجيةالتجربةمرحلةفيهيوالتي(e-procurement)اإللكترونيالشراءمنظومة

.عموميةمؤسسات6ووزارات4



:اإللكترونيةالحكومةبوابةخاللمنالخدماتتوفرمدىيبينالتاليالجدول

 

(http://tunisie.gov.tn):الحكوميةللبوابةالوبموقع

 (نعم)عامةمعلوماتالمعلومات

 (نعم)القوانين

 (نعم)األدلة

 (نعم)تفاعليةخدماتالخدمات

 (نعم)تنزيلهايمكننماذج

 (نعم)ساكنةمعلومات

 (نعم)اإللكترونيالدفع

 (نعم)المستخدمينتسجيل

(الفرنسيةالعربية،)للموقعلغةمنأكثروجود

 (نعم)استسقاءاتالمواطنينمشاركة

 (ال(مدونات
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اإلعالموسائلأدوات

االجتماعي

 (نعم)فايسبوك

 (ال(تويتر

 (ال(لينكدإن

 (ال(يوتيوب

(التحديدالرجاء)أخرىخدمات
(نعم)(RSS)الوبقناةإضافيةخدمات

(نعم)الوبإحصاءات

(نعم)بحث

األجهزة/المحمولللهاتفنسخة

اللوحية

األجهزة/الذكيللهاتفدعم

اللوحية

 (نعم

للهاتفمخصصتطبيق

 iOS or)اللوحيةاألجهزة/الذكي

Android based)

 (ال(

االحتجاجاتلذويموجهةخدماتأخرىخدمات

الخصوصية

إلىواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياإدخالعنالمسؤولةالجهة

العامةاإلدارات

واالتصالالمعلوماتتكنولوجياوزارة
(http://mincom.tn )

اإلدارةوحدة/unit of e-Government)اإللكترونيةالحكومةهيئة

(http://tunisie.gov.tn) (اإللكترونية

2112نهايةفي161تنفيذهاتمالتياإللكترونيةالحكوميةالخدماتعدد

2113نهايةمعتنفيذهاالمزمعاإللكترونيةالحكوميةالخدماتعدد
 

 اإللكترونية التجارة  -باء

علىالعملتمحيثاإللكترونية،التجاريةبالمبادالتللنهوضتونسفيالعامةالتوجهاتتركزت

عناصرتجسيمإلىالتوجهاتهذهأفضتوقدالتجارةمنالنمطبهذاللنهوضالالزمةاألسسوضع

: فيتتمثلوالتياإللكترونيةالتجارةبقطاعللنهوضالوطنيةاإلستراتيجية

 

 وتأمينتوظيفهاحسنمععاليةسعةذاتلالتصاالتومندمجةمتطورةأساسيةبنيةتوفير

 ؛استعمالها

 للنقدياتالحاليةوالوضعيةالعالمياالقتصادمتطلباتمعتتماشىإلكترونيةدفعوسائلتوفير

طريقعنالدفعالتونسي،البريديوفرهاإلكترونيةدفعوسيلةوهيدينار-ءمثل)واألسواق

 Système de Virementالضخمةاألموالتحويلمنظومةالسياحية،المنحةبطاقةالبنكية،البطاقات

de Gros Montants Tunisien SGMT )؛ 

 العلميالتطورحركةاستيعابعلىوالقادرةالعاليةالكفاءةذاتالبشريةالمواردتوفير

 ؛العالميةالمستجداتمعوالسريعالمستمروالتأقلموالتكنولوجي

 التوجيهيوالقانوناإللكترونيةوالمبادالتالتجارةقانونغرارعلىالمالئمالقانونياإلطارتوفير

 ؛الرقميلإلقتصاد

http://tunisie.gov.tn/
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 الوكالةإحداثخاللمناإللكترونيةالتجاريةبالمبادالتللنهوضالمؤسساتيالجانبتدعيم

هذاوضمانتأمينيساهمبماالمعلوماتيةللسالمةالوطنيةوالوكالةاإللكترونيةللمصادقةالوطنية

 ؛المبادالتمنالنوع

 جودةتحسينبهدفالمجاالتمختلففيلالتصالالمتطورةالتقنياتتعتمداتصاليةإدارةتركيز

 .الخدمةأداءفيوالمهنيةوالشفافيةالنجاعةعنصروتوفيرالعموميالمرفقخدمات


:اإللكترونيةللتجارةالمنظمةالقانونيةالنصوصالتاليالجدولويعطي
 

لسنة11عددقانونالقانونرقم(نعم)اإللكترونيةالصيرفةخدماتوجود

2111

لسنة13عددقانونالقانونرقم(نعما)اإللكترونيةللتجارةقانونوجود

2111

لسنة13عددقانونالقانونرقم(نعما)اإللكترونيةللمعامالتقانونوجود

2111



 اإللكتروني التعلم  -جيم
 

المتعلموتجعلالتعلماتبإدماجتسمحكأداةالتونسيالتعليمفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياإدراجتم

اقتداراتهيطورحتىالمعلومةعنبنفسهويبحثفعليةبصورةتعلمهمساريبني خاللمن معرفيةمصادر

متنوعة كفاياتاالعتبارفيتأخذبيداغوجيةممارساتفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتإدماجويتمثل.

.فقيةأكفاياتلتحقيقأخرىناحيةمنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتمجالوكفاياتناحيةمنالتعلم

 

تونسفيالدراسةمستوياتجميعواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتاقتحمتفقداألساسهذاوعلى

توظيفعلىالمدرسيوالتعليمللتربيةالتوجيهيالقانونمنالتاسعبالفصلالمشرعأكدالسياقهذاوفي

التونسيةاالفتراضيةالمدرسةتندرج االطارهذاوفي.التعليممجاالتسائرفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا

(www.evt.edunet.tn)المعلوماتتكنولوجياتتتيحهمااستغاللعبروالتعاونيالذاتيالتعلمدعمإلىتهدفالتي

معالتعاملعلىوتعويدهذاتهعلىالمتعلماعتمادإلىاالفتراضيةالمدرسةتهدفكماامكانياتمنواالتصاالت

المدرسةفإنفيها،المسجلينذمةعلىالموضوعةالدروسإلىوباإلضافةهذا.واالتصالالمعلوماتتكنولوجيات

مستواهمتقييممنتمكنهمتفاعليةتمارينلروادهاتوفراالفتراضية االفتراضيةالمكتبةخاللمنلهمتقدمكما.

وغيرهاوالمناجدوالموسوعاتالوطنيةواالمتحاناتالفروضوبنوككالكتبالمواردمنجملة هذهتوفركما.

تكوينهمتابعةطريقعنوذلكمسجللكلالالزمالتأطيريوفرالذي،"االفتراضياألستاذ"بـيعرفماالمنظومة

للتقييمبرامجاالفتراضيةالمدرسةتوفرأنالمنتظرومن.أسئلةمنيطرحهأنيمكنماعلىواإلجابةوتوجيهه

.واالتصالالمعلوماتوبتكنولوجياتباللغاتيتعلقمافياإلشهادي



ناحيةمنتونسفيوالثانويةواالعداديةاالبتدائيةالمدارسمؤسساتربطوضعيةالمواليالجدولويبين

:ونسبهاالمربوطةالوحداتوعددالمستعملةالتقنية
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 [11]بالنترنت التربوية المؤسسات ربط وتقنية وضعية  -....جدول



 الربطنسبة

     التقنيةحسبالمرتبطةالمؤسساتعدد

keyG/3G2 FO VSAT ADSL 
عدد

 المؤسساتنوع المؤسسات

 اإلبتدائيةالمدارس 4520 2077     2426 99,6%

 اإلعداديةالمدارس 915 843 72     100%

 لمعاهد 552 535 12 4   99,8%

99,7% 

  اإلجماليالعدد 5987 3455 84 4 2426

5969 
اإلجماليالعدد

 المرتبط



قطرتطويروتحسينيقتضيتلمعلوماوالمعرفةاعصرفيلمهنيوالتقنيايبدرلتاولتعليماتطويرإن

علىتونسعملتوقد.لالتصاواتاــلمعلوماجي اتلتكنولوملهااتطورلامعفقالتتودريبلتوادريسلتاوتقنيات

االمتحاناتوتنظيمالطلبةفيالتصرفأنظمةفيتستخدمأصبحتالتيلالتصاواتلمعلومااتكنولوجياادماج

بعدعنالجامعيالتسجيلوعمليات وهواآلليللحسابالخوارزميمركزاألهدافهذهبلوغفيساعدوقد.

الجامعيةالمؤسساتفياالعالميةادماجلتسهيل1976منذأنشأتالعاليالتعليملوزارةتابعةعموميةمؤسسة

التوجيهوالوطنيةاالمتحاناتسيربتطويرنشأتهبدايةفيالمركزهذااضطلع.فيهاالتصرفمكننةوالتونسية

اآلليللحاسبمركزاواإلنترنتلخدماتمزودا أصبحثمالجامعي، االفتراضيةالجامعةانشاءساهمكما.

قبلمنبهمعترفعاليتعليمبرنامج14حاليا يوفرعالتعليمخاللمنالتعلمفرصإثراءمزيدفيالتونسية

إجازةبرامج14ماجستير،برامج17)العاليالتعليموزارة اإلعالميةفيإشهاديةتدريبيةدورات3و

 (.األعمالوريادةواإلنجليزية

 
(حاسوب61111وطالب297111حوالي)حاسوبلكلطالب1≈للحواسيبالطالبنسبة

%99,7اإلنترنتإلىنفاذلديهاالتيالمدارسنسبة

 اإللكترونية الصحة  -دال

مؤسسةوهوتونسفياإللكترونيةالصحةميدانعلىالعموميةالصحةلوزارةاإلعالميةمركزيسهر

قطاعفيالتصرفمنيمكنمعلوماتينظامتطويرعلىتعملوالتي1992سنةفيإحداثهاتمعمومية

ليصبحإحداثهمنذالمركزدورتطوروقد.واقتصاديةفنيةجدوىلمعاييروفقا العموميةالصحةومؤسسات

ويؤمنالعموميةالصحيةوالمؤسساتالهياكللجميعاإلنترنتوخدماتالمضافةالقيمةذاتخدماتمزود

وصيانةواستغاللتطويرمنبالقطاعالمستعملةالمعلوماتيةالمنظومات مركزيقوماإلطارهذاوفي.

:منهانذكرالتيالمشاريعمنالعديدبـإدارةالعموميةالصحةلوزارةاإلعالمية
 

  تطبيقاتثالثةمنيتكونوالذيالعموميةاإلستشفائيةللمؤسساتالمعلوماتيالنظام: 

 والمحاسبيالماليالتصرفمنتمكنوالتياالستشفائيةالوحداتفيللتصرفالمعلوماتيةالنظم

 ؛والطبيةالصيدليةالموادفيالتصرفوكذلكاالستشفائيةللمؤسسات
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 وحيدلمعرفباعتمادهاالمرضىسجالتفيالتصرفتتيحوالتيوالطبياإلدارياإلعالممنظومة

إيواءوعملياتالعياداتفيالتسجيلمناالستشفائيةالخدماتمراحلجميعومتابعةتسييرتتيحكما

 ؛المستشفىمغادرتهمغايةإلىالمرضى

 الطبيالتصويرومراكزالمخابرفيللتصرفالموجهة الصحياإلعالممنظومة. 
 

 السيدا،لمرضالحامليناألشخاصمتابعةاألعضاء،نقلفيالتصرفمثلالخصوصيةالتطبيقات

 (.بعدعنالراديويوالتشخيصاالستشارة)بعدعنالطببالدم،التبرععملياتفيالتصرف

 الجديدالجيلمنشبكةلتصبحللصحةالوطنيةالشبكةتطوير.  
 

 اإللكترونية العمالة  -هاء
 

هذهجعلالمعلوماتمنهائلكماستيعابعلىوقدرتهإليهالنفاذطرقوتعدداإلنترنتانتشارإن

للحصولاستخدامااألكثرالوسيلةوأيضاالمتوفرةالشغلبعروضلإلعالمالمستعملةالوسائلأهمأحدالتكنولوجيا

بعروضخاصةبواباتالستغاللواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتوظيفتمفقدهذاعلىوبناءا.عملعلى

اإللكترونيةالحكومةبوابةفإنالمثالسبيلوعلى.الشغلفرصوعارضي لطالبيالسواءحدعلىموجهةالشغل

جملةتوفركماالعموميالقطاعفيالمعروضةالشغلفرصحولمعلوماتتعطيوالتيالتشغيلخدمةتتضمن

.الشغللطالبيالمفيدةالمعطياتمن

 

معالجةعمليةيسهلمماالشغلبطالبيتتعلقبياناتقواعدإعدادفيالمعلوماتتكنولوجياتستعملكما

التدابيرحولالقرارأصحابتوجيهمنالبياناتقواعدتمكنكما.شغلعلىحصولهمغايةإلىوتأطيرهمملفاتهم

والتكوينالتعليمفيالتوجيهعملياتتعديلخاللمنالشغلسوقفيالطلبمعالعرضلمالئمةاتخاذهاالواجب

.التدريب



هذاوفيالخاصةاالحتياجاتولذويللمرأةخاصةللعملجديدةفرصاالمعلوماتتكنولوجياوتوفرهذا

كبيرةعملفرصوفرتوالتيتونسفياألخيرةالسنواتخاللالنداءلمراكزالكبيرالتطورنالحظالمجال

.الخاصةاالحتياجاتلذوي
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ا   المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامنا


الوطني،والتراثالمشتركةاللغةيحفظاإلنترنت،علىالمنشوروخاصةالعربي،الرقميالمحتوىإن

واالقتصاديةاالجتماعيةالتنميةنفسهالوقتفيويدعمالثقافي،التنوعويعززتطورها،ويسهل تطويرأنكما.

.للمنطقةالرياديالدورتعزيزفيرئيسيا دورا يلعبأنيمكنالمحتوى

 

 واللغوي الثقافي التنوع لدعم والتصالت المعلومات تكنولوجيا استخدام  -ألف

والتوزيعاالستعمالفيومرونةالبياناتحفظمدةطولمنالرقميالتخزينخصوصيةتكتسيهلمانظرا 

هدهبينومنالتونسيالثقافيالتراثبرقمنةتتعلقمشاريعانجازعلىمختصةتونسيةهياكلعدةعملت

رائد"مشروعالمشاريع وزارةمعبالتنسيقالثقافةوزارةتنفيذهعلىتشرفالذيالرقميالتوثيقمجالفي"

الوطنيةللمكتبةالمكتوبالتراثوالوطنيالرصيدرقمنةإلىالرائديهدف.دينارمليون11قدرهابتكلفةالتشغيل

إلىإضافةكتاب211.111يناهزمارقمنةمنوسيمكنالحكمةبيتومؤسسةللترجمةالوطنيوالمعهدالتونسية

صفحة1141114111حواليالتقريبيصفحاتهحجموسيكونالقادمةسنوات3خاللوالمخطوطاتالدوريات

والباحثينالمستعملينسيقربالمشروعهذاالنصوصداخلبحثبمحركخاصةبياناتقواعدفيإدراجهامع

كغوغل»العالميةالرقميةالمكتباتبأضخمسيربطأنهحيثحينيةبصفةالمعلومةمنوالمثقفين والمكتبة«

ا.األوروبية فيفيتمثلوالسياحة،التجارةوزارةعليهتشرفوالذيبالجهاتالسياحيالمخزونرقمنةمشروعأم 

كوجهةبتونسالتعريفبهدفالجهاتبمختلفالسياحيةوالمنتوجاتالخصوصياتحولالمعطياترقمنة

التعريفبمزيدوالتراثبالثقافةتعنىالتيالمؤسساتبمختلفالخاصةالوابمواقعتضطلعكما.متميزةسياحية

هذهعنالمعلوماتمنمجموعةمنالباحثينبتمكينأنواعهبمختلفالتراثيوالموروثاألثريةالمعالمبمختلف

إحياءوكالة"وابموقعنجدالمواقعهذهبينومنإليهاالدخولومعلومزيارتهاوأوقاتتواجدهامكانمثلالمعالم

.(http://www.patrimoinedetunisie.com.tn("الثقافيةوالتنميةالتراث

  .أ 

 والوطني المحلي الرقمي المحتوى تطوير  -باء

مواقعإحداثعلىتونسفيالمدنيالمجتمعوهياكلوالمنظماتالمؤسساتمنبهبأسالعددحرص

معموقع14171بلغتالتيالتونسيةااللكترونيةالمواقععددإليهوصلماخاللمنذلكيتجلىوخاصةواب

2112سنةنهاية والتجاريةوالثقافيةالبيداغوجيةأنواعهابشتىالتونسيةالرقميةالمحتوياتتعددتكما. كما.

األقراصاستعمالسجلفقدالوابمواقععلىعالوةحيثاشكالعدةالتونسيةالرقميةالمحتوياتاتخذت

التونسيةالمحمولةالتطبيقاتتعددلوحظكماوالتعليميةالتربويةالبرامجيخصفيماخاصةكبيراتطوراالمدمجة

مماعيشهوخصوصياتالمواطنلمتطلباتوفقاصممتالتيالذكيةالنقالالهاتفأجهزهانتشارمعبالتزامن

.المستعملينقبلمنكبيروإقباالرواجاتلقىجعلها

 

ساعدتوقدالماليةالحوافزمنالعديداعتمادتمالوطنيالمحتوىصناعةتطويرعلىالتشجيعبهدف

تراعيالتيالتونسيةوالتطبيقاتالمحتوياتتطورعلىاإلداريةالهياكلأوالحكومةقبلمنالمعتمدةالحوافز

 :نذكرأنيمكنالحوافزهذهبينومنوالثقافيةاللغويةالخصوصيات

 اآلليةهذهتطورتثمبهاخاصةوابمواقعلتطويرماليةمنحمنالمدنيالمجتمعجمعياتتمكين

؛فقط(web2.0)التشاركيةالمواقعلتطويرالمؤسساتتشجيععلىلتقتصر

 الرقميةالثقافةنشروبالمحتوياتالنهوضبهدفالرقميللتميزالجمهوريةرئيسجائزةمسابقةتنظيم

تكنولوجياتعلىباالعتمادوالتجاريةالماليةواإلعالميةوالثقافيةوالتربويةواإلداريةالمجاالتفي

http://www.patrimoinedetunisie.com.tn/
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الشركاتلتشجيعالراميةالوطنيةالجهودسياقفيالجائزةهذهوتأتي،المعلوماتواالتصال

ذاتوخدماترقميةمواقعوتطويرالكترونيةمنظوماتاستعمالأوبإنتاجوالجمعياتوالمنظمات

 ؛عاليةمضافةقيمة

 مجانينطاقاسملإلنترنتالتونسيةالوكالةتوفير ". org.tn" الجمعياتلجميعمجانيةإيواءخدماتو

 .الربحتستهدفالالتي

 

 العربية اللغة معالجة في والتطوير البحث وبرامج والتصالت المعلومات تكنولوجيا وبرمجيات أدوات  -جيم
 

المنظوماتفيالعربيةاللغةاستعمالإلىدعتمناشيرعدةبإصدار1993سنةمنذتونسقامت

اإلداريةوالتطبيقات فيالمستعملةوالتطبيقاتالمنظوماتجميعتعريبتمأنالتوجهلهذاالنتيجةكانتوقد.

التونسيةاإلدارة تطويرفيالمختصةالمؤسساتعملتحيثالمرتقباإليجابياألثرالتوجهلهذاكانوقد.

مزيدإلىتهدفبرامجتبنيعلىالبحثوحداتدفعمنمكنتكماالمستعملةالبرامجتعريبعلىالبرامج

.استعمالهاتتيحالتيالتكنولوجياتمنوالتمكنالمهاراتواكتسابالعربيةاللغةاستعمال

 

 العربية النطاقات أسماء  -دال


المعرببالمجالالخاصالعنونةميثاقعلى2112سنةخالللالتصاالتالوطنيةالهيئةصادقت

فتححيث"تونس".المعربالمجالضمنالمجاالتأسماءتسويقمراحلعمليةبموجبهانطلقتوالذي"تونس".

بةالمجاالتأسماءتسجيلأولىمرحلةفي خصصتبينماالحكوميةوالجهاتالد ولةومؤسساتهياكلعلىالمعر 

لةالتجاريةالعالماتأسماءلتسجيلالثانيةالمرحلة مرحلةفهيالثالثةالمرحلةأمابتونسالعربيةباللغةالمسج 

ةتاريخفيانطلقتوقدالكليالفتح بمجالاسمتسجيلإمكانيةفتحتالتاريخذلكومنذ.2112أكتوبرغر  معر 

ببالمجالالخاصالعنونةميثاقألحكاموفقامعنويأوطبيعيشخصألي تسجيلإتاحةوتهدف".تونس".المعر 

تونس".المعربالمجالضمنالمجاالتأسماء وإلىالعربيةباللغةالمحتوىخلقعلىالتشجيعإلىخاصة"

.الدوليالصعيدعلىالعربيالمحليالمحتوىنشرفيالمساهمة



تسويقهاأوحجزهاتمالتيالعربيةباللغةالمسجلةللبلدالعلويةالنطاقاتأسماءعددبلغالمنطلقهذاومن

منسيكوناإللكترونيةالعنونةفيالعربيةاللغةاستخدامإنفوبالتالي.2113جوانشهرغايةإلى111حوالي

تعريببأنالمؤكدومنالمجتمع،فيجديدةشرائحقبلمنالخدمةهذهإلىوالنفاذالمستخدمينعددزيادةشأنه

منالمنتفعينتمكينخاللمنالقصوىالفائدةيحققأنشأنهمنوالذياألهمية،بالغةخطوةتعدالنطاقاتعنونة

بدءا لغويةحواجزأيوجوددونالنطاقاتوأسماءالعربيةباللغةالعناوينطريقعنالعربيالمحتوىإلىالنفاذ

.اإلنترنتبشبكةمعلومةأيإلىالنفاذإلىوصوال الحاسوبجهازتشغيلمن
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ا   اإلعالم وسائل  -تاسعا

األفكارنشرعلىوقدرتهاالناس،منواسعةشريحةإلىالوصولعلىاإلعالموسائلقدرةبسبب

تنوعتحقيقوفيالمعلوماتية،المجتمعاتوتطويرتعزيزفيمهما دورا تلعبفإنهاوالمعلومات،والحقائق

 .المعلوماتمصادر

 اإلعالم وتعدد واستقاللية تنوع  -ألف

العربيةباللغةناطقةتونسيةجريدةأولظهورمععشرالتاسعالقرنإلىالتونسيةالصحافةتاريخيرجع

ميالديشهدمصربعدعربيبلدثانيآنذاكتونسمنجاعلة"التونسيالرأي"تدعى1161يوليو/تموز22في

المكتوبةالصحافة الجرائدإلىوصوالتطوراتعدةالتونسيةالمكتوبةالصحافةعرفتالوقتذالكومنذ.

كانتإذاماحولالكالسيكيةالجرائدلدىالتساؤالتمنالعديدمخلفةكبيربشكلتتكاثرأخذتالتياإللكترونية

التونسيةالمكتوبةالصحافةقطاعويتكون.فيهاالنسياقمنبدالطبيعياتطوراهيأملوجودهاتهديداالظاهرةهذه

الخاصللقطاعالمؤسساتباقيتنتميبينماعموميتينمؤسستينمن الثانيكانون14ثورةبعد. 2111يناير/

والمراقبةالقمعمنطواالسنيناعانىأنبعداإلعالمحريةناحيةمنخاصةالتغييراتمنالعديدالقطاعشهد

.واإلنترنتالصناعيةاألقماروقنواتاألجنبيةالصحافةخاللمناألخباريستقيالتونسيجعلتوالتيوالضغط

األحزابأوالحاكمللحزبتنتميالتيتلكخاصةالعناوينمنالعديداختفاءالثورةبعدمافترةشاهدتوقد

مسارفيانخراطهامقابلبهاتتمتعكانتالتيالمشبوهةالتمويلمصادرفقداننتيجةذلكوكانلهالموالية

الصحفعدد2111سنةنهايةمعبلغحيثالصحفمنكبيرعددبروزالفترةهذهعرفتكمامحددتحريري

 .أسبوعية113ويومية17منها221لهاالمرخص

منالكبيرالمجالمنتهزةأعدادهافيملحوظا تطورا أيضاهيعرفتفقداإللكترونيةالصحافةأما

عددهاحصرعمليةجعلالذيالشيءجوانبهامختلفتنظمقانونيةأطروغيابالثورةبهسمحتالذيالحريات

اإللكترونيةالمجالتأوبالجرائديسمىلماالمفاهيمعديدهنالكوأنهخاصةممكنغير الهيئةمنوينتظرهذا.

2113سنةخاللأعضائهاتعيينوتمتونسفيالثورةبعدأحدثتالتيالبصريالسمعيلالتصالالمستقلةالعليا

 .اإللكترونيةوالمجالتالصحفتصنيفبمقتضاهايتمالتيوالشروطالمعاييربتحديدتقومأن



:تونسفياإلعالموضعيةحولصورةالتاليالجدولويعطي



 [11] والمسموعة والمرئية المكتوبة اإلعالم وسائل وضعية  -........ جدول

 

الملكيةاللغةالعدداإلعالموسيلة

أجنبيةحكوميةمتعددةخاصة
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يتعلقوالذي2111نوفمبر2بتاريخالصادر2111لسنة111عددالمرسومالثورةبعدأصدروقدهذا

.1971لسنة32عددبالقانونالصادرةوالنشروالطباعةالصحافةمجلةالمرسومهذاعوضوقدالصحافةبحرية

 المعلومات مجتمع في ودوره اإلعالم  -باء
 

لهأنكماالمعلوماتمجتمععليهايقومالتيالمحتوىصناعةفياألساسيةالركائزإحدىاإلعالميعتبر

فيالتاريخعبرالمكتسبةلقدرتهنظرانطاقأوسععلىالمعلوماتمجتمعثقافةنشرإطارفيهاماتوعيادورا 

الفئاتمختلفإلىالنفاذ المرئيةأنواعهابمختلفالتونسيةاإلعالمأجهزةمختلفتنشطاألساسهذاوعلى.

حسبكلالمجتمعيةاألوساطمختلففينشرهاتتولىالتياإلعالميةالمادةانتاجفيوالمكتوبةوالمسموعة

هذايشهدهاالتيالتكنولوجيةالتطوراتمواكبةعلىالحرصمعالمتداولةوالتقنياتالوسائطمستعملةاهتماماته

.القطاع



منالمعلوماتمجتمعوإرساءالرقميةالثقافةنشرتبنيعلىالتونسيةاإلعالموسائلمختلفعملتكما

واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيااستعمالوتبسيطالتوعيةمزيدإلىالهادفةواالنتاجاتالبرامجمنالعديدخالل

العمريةالشرائحولمختلفالحياةمجاالتشتىفيتتيحهاالتيوالخدماتالفرصمختلفمنواالستفادة

نظراوالبعيدةالريفيةللمناطقنفاذااإلعالموسائلأكثرالتونسيةذاعيةواإلالتلفزيةالبرامجوتعتبرواالجتماعية

فيالتوعويةالبرامجمنالعديدتؤمنوالخاصالعموميبشقيهاوالتيبالسكاناآلهلةللمناطقالشاملةلتغطيتها

.مجال



إحداثإلىالتونسيةاإلعالموسائلجميعسعتالرقميةالثورةفيوانصهاراالتكنولوجيللتطورومواكبة

للمعلومةالمتلقينمنعددأكبرلبلوغانتاجهامحتوياتبثخاللهمنتقوماإلنترنتشبكةعلىخاصوابموقع

الحصوليمكنالتيالماليةوالمواردالوابمواقعتتيحهاالتياإلضافيةاإلشهاريةالمساحاتذلكفيمستغلة

.عليها



اإلخالالتمنالعديديشكوزالالالناتشبكةعلىاإلعالميالتواجدعلىالتهافتهذاأنغير

باستعمالوتحريفهقرصنتهيسهلالرقمياإلنتاجوأنخاصةالنشروحقوقالفكريةبالملكيةالمتعلقةوالتجاوزات

التكنولوجيالتطورمعالتأقلمحتميةأمامالمشرعيضعمماواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوسائلنفس

هشاشةمنأغلبيتهاتشكوالتياإلعالميةالمؤسساتمختلفمواردعلىللحفاظالقرصنةلظاهرةوالتصدي

.القطاعيشهدهاالتيالتطوراتضلفيالماليةوضعيتها



 واإلعالم والتصالت المعلومات تكنولوجيا تقارب  -جيم
 

البنيةتقبلبمدىمرتبطا واإلعالمواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتقاربجعلتالمحتوىرقمنةإن

أشواطاالمجالهذافيتونسقطعتوقد.الوسائطمتعددةالمعلوماتومعالجةوتراسلاالتصالوشبكاتالتحتية

أجزاءهاجميعفياإلنترنتتكنولوجياتعتمدأصبحتالتيوالمحوالتالشبكاتمستوىعلىذلككانسواءكبيرة

البثيعتبرو.واحدطرفيجهازعلىوتلقيهاأصنافهابجميعالخدماتهذهدمجأتاحمماعامةبصفةومكوناتها

مناطقجميعفياإلرسالرقمنةعلىاألخيرةالسنواتخاللالعملتمأنهحيثالمنضمينآخروالتلفزياإلذاعي

.السكانمن % 91تغطيتهانسبةبلغتالتيالبالد
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 واإلقليمي الدولي التعاون   -عاشراا 
 

واإلقليمي،الدوليالصعيدينعلىالمصلحةأصحابجميعبينالتعاونالمعلوماتمجتمعبناءيتطلب

مجتمعلبناءعملخطةوإنشاءواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوتطويروتنفيذبالتمويليتعلقفيماخاصة

.المعلومات

 

 وخدماتها والتصالت المعلومات تكنولوجيا شبكات تمويل  -ألف


اإلجازاتإسنادمبدأإقراروتملالتصاالتالعموميةالشبكاتواستغاللإقامةتحريرعلىتونسعملت

االتصاالتمجلةلمقتضياتوفقاالشبكاتواستغاللإلقامة تونيزيانا،شركةمنلكلاسنادتماإلطارهذاوفي.

global licence)شاملتينإجازتينتونسأورونجوشركةمرحلتين،على ثابتةعموميةشبكةواستغاللإلقامة(

المشغلمالرأسمنبالمائة31حصةتحريرتمكمااإلنترنتوخدماتوالثالثالثانيالجيلمنونقالة

واستقطابالقطاعفياالستثماراتتنميةمنالتوجههذامكنوقد.اجنبيشريكلفائدةتونس،اتصاالتالتاريخي،

لالتصاالتالعموميةالشبكةتطويرعلىعالوةاالجنبياالستثمار بهتحظىمادعمفيالتوجههذاساعدكما.

المحيطضوءفيخاصةاالتصاالتشبكاتومشغليالدوليةالمؤسساتكبرىلدىقبولمنالتونسيةالوجهة

منالتونسيةالسوقبهتتمتعومالالستثمارالمالئم علىضماناتمنلهاالمنظماإلطارهيوفرومامميزات

والتنظيمالتراتيبتطبيقعلىيسهرالذيالمؤسساتيالمستوىوعلىوالترتيبيةالتشريعيةاألحكاممستوى

 .بهالمعمول

 والتصالت المعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية تطوير مشاريع -باء
فيفيهااالستثمارمجالأوكلفقدمردوديةمناألساسيةالبنيةتطويرمشاريعمعظمبهتتسملمانظرا 

الشاملةالخدمةتقديمأما.للقطاعالمنظمةوالترتيبيةالتشريعيةالنصوصلمقتضياتوفقاللخواصالحاالتأغلب

بهذهالمتكفلالمشغللتمكينأحكامااالتصاالتمجلةتضمنتفقدالمردوديةفيهاتنعدموالتيالبعيدةالمناطقفي

المعلوماتوتكنولوجياالمواصالتتنميةصندوقاعتماداتحسابعلىتصرفماليةتعويضاتمنالخدمة

إلىالهادفةالدراساتتمويلعلىاقتصرالمانحةوالدولالدوليةالمنظماتتدخلمجالفإنوبالتالي.واالتصال

وذلكالبالدمناطقكلعلىتعميمهوكيفيةالعريضالنطاقبخدمةالمتعلقةتلكوخاصةالتحتيةالبنيةتطوير

 .الجهاتمختلفبينالرقميةالفجوةمنللتقليص



تونسفيهابماإفريقياشمالدولمختلفلربطجدوىدراسةللتنميةاإلفريقيالبنكأنجزاإلطارهذاوفي

إفريقيالربطكيقاليقمة"توصياتتنفيذإطارفيالبصريةاألليافمنبكابل إنجاز2112سنةشاهدتكما"

يخصفيماالرقميةالفجوةبدراسةاألولىتتعلقوالتنميةالدوليةللمساندةالمتحدةالوالياتوكالةمولتهمادراستين

تونسوتعملهذا.االتصاالتمجلةبمراجعةالثانيةالدراسةتعلقتبينماالبالدجهاتمختلفبينالعريضالنطاق

مختصةدراساتأساسعلىالتحتيةالبنيةتطويرلمزيددوليةومنظماتتمويلبنوكمنالتنميةفيشركاءهامع

المعلوماتتكنولوجيابقطاعوالنهوضالتحتيةالبنيةتطويربهدفتونسيةكفاءاتمعدوليونخبراءبهايقوم

.الدوليأوالجهويأوالوطنيالصعيدعلىذلككانسواءللتنميةخدمةواالتصاالت



 المعلومات لمجتمع العالمية القمة متابعة  -جيم
 

2113جنيف)المعلوماتلمجتمعالعالميةالقمةمبادئإعالنأهدافتحقيقعلىتونستعمل وأجندة(

2111تونس)المعلوماتلمجتمعتونس تتيحهاالتيالفرصمنالكاملةواالستفادةالمعلوماتمجتمعلبناء(
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هذاوفي.األلفيةإعالنفيالواردةاألهداففيهابمااإلنمائية،األهدافلبلوغواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا

الوطنيالصعيدعلىذلككانسواءمميزانشاطالتونسكانالمعلنةاألهدافلبلوغاللتزاماتهاوتنفيذااإلطار

.والدوليواإلقليمي

المعلوماتلمجتمعالعالميةالقمةنتائجلمتابعةخاصةوحدةبإحداثتونسقامتالوطنيالصعيدفعلى

 :التاليةبالمهامخاصةتضطلع

 العالميةالقمةإطارفيالمعتمدةوالخططالبرامجانجازفيالتونسيةالمساهمةلتفعيلالمقترحاتتقديم

 ؛الدوليالصعيدعلىالمعلوماتلمجتمع

 حولالمدنيوالمجتمعالخاصوالقطاعالعامالقطاعمنالمعنيةالوطنيةاألطرافمختلفبينالتنسيق

العالميةالقمةنتائجانجازإطارفياعتمادهاسيتمالتيالوطنيةوالبرامجبالمواقفالخاصةالمقترحات

 ؛المعلوماتمجتمعحول

 ؛المعلوماتمجتمعحولالعالميةالقمةإطارفيالمعتمدةوالخططالبرامجانجازمتابعة 

 حولالعالميةالقمةنتائجمتابعةنطاقفيالداخلةالمهامكلانجازعلىالوحدةتسهرعامةوبصفة

 .المعلوماتمجتمع

عنالممثلينمختلفتضمالمعلوماتلمجتمعالعالميةالقمةنتائجلمتابعةوطنيةلجنةتكوينتمكما

 .القمةنتائجمتابعةوحدةومتابعةتنسيقمهمةالل جنةلهذهأوكلت.المدنيوالمجتمعالخاصوالقطاعالوزارات

بمتابعةالخاصةالفعالياتجميعفيالمنتظمةمشاركتهاعلىفعالوةواإلقليميالدوليالصعيدعلىأما

واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياالدوليةالتظاهرةتنظيمعلى2116سنةمنذسنوياتونسدأبتفقدالقمةنتائج

ICT4All Forum"للجميع بمثابة"ICT4All Forum"للجميعواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتظاهرةوتعتبر".

الصعيدعلىالقمةنتائجبلوغتقدممدىعلىللوقوفالمعنيةاألطرافمختلففيهتلتقيوإفريقياعربياموعدا

ومع.المعلوماتمجتمعارساءمجالفيالناجحةالتجاربمختلفحولاألراءتبادلخاللهويتموالقارياإلقليمي

المواعيدأهمبينمن"ICT4All Forum"للجميعواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتظاهرةأصبحتالسنينمرور

يفوقالذيالمشاركينوعددمستوىإلىبالنظرالمعلوماتلمجتمعالعالميةالقمةنتائجبمتابعةتعنىالتيالدولية

دورةكلفيالتظاهرةهذهمنظمواعملوقدهذا.وعربأفارقةلوزراءمنتظمحضورمعمشاركاأللفعادة

العديدتنظيمعلىعالوةالمشاركينالمسؤولينإنارةبهدفالساعةموضوعحولالحوارإثراءعلىدوراتهمن

.بالقطاعالعالقةذاتوالخدماتللتجهيزاتومعرضاالموازيةالتظاهراتمن

 

 اإلنترنت حوكمة أنشطة في المشاركة  -دال
 

مختلففيبرؤيتهالتساهموالعالميةاإلقليميةاإلنترنتحوكمةمنتدياتمختلففيبانتظامتونستشارك

2112سنةبأذاربيدجانعقدالذيالعالميالمنتدىفيآخرهاوكانتالتظاهراتهذهخاللالمطروحةالمواضيع

تنظيمسلطةورئيسواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوزيرمنمتكونالمستوىرفيعبوفدتونسشاركتوقد

اإلنترنتشؤونإدارةعلىالساهرةالتنظيماتومختلفتونسبينالعالقةالمشاركةهذهوطدتوقد.االتصاالت

التيواالستشاراتالتظاهراتفييشاركونهاالتونسيةالشرائحمختلفمنالخبراءفتىءماالتياأليكانفيهابما

والدوليةاإلقليميةالسياساتصياغةعملياتتخص لحوكمةالعربيالمنتدىأنشطةفيتونستشارككما.

منتظمةبصفةاإلنترنت شماللمنتدىالتأسيسياالجتماعبتنظيمتونسقامتفقدالجهويالمستوىعلىأما.

ومنICT4ALL 2012للجميعواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامنتدىفعالياتخاللاإلنترنتلحوكمةإفريقيا

 .2113سنةخاللاألطرافالمتعدداالستشاريالفريقأعضاءتعيينيتمأنالمؤمل
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 والتصالت المعلومات تكنولوجيا قطاع بناء   -عشر حادي

عددوتوفرالعامالقطاعمعالخاصالقطاعمشاركةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياقطاعبناءيتطلب

االبتكارات،ومساندةالصناعية،البنيةوتنظيمالمالية،التسهيالتوتقديماالستثماري،الدعممنهاالشروط،من

عتادوصناعة،مشغليخدماتاالتصاالتالقطاعهذايشملأنويمكن.وغيرهاوالتطويرالبحثقدراتوتعزيز

اإلنترنت،مواقعوتصميمالتقني،والتدريباالتصال،ومراكزالخدمات،وتقديمالبرمجيات،وتطويرالحاسوب،

.اإللكترونيةوالحلولوتعريبه،الرقميالمحتوىوتطوير

 والتصالت المعلومات تكنولوجيا شركات  -ألف
االجتماعيةالتنميةفيمؤكدةأهميةمنوالمعلوماتاالتصالتكنولوجياتقطاعيكتسيهلمانظرا

الشركاتكبرىويشجعالميدانهذافياالستثمارعلىيحف زمالئممناخوضععلىتونسعملتواالقتصادية

منواالستفادةاإلطارهذافيالممنوحةاالمتيازاتبمختلفلالنتفاعتونسفيلهافروعإحداثعلىالعالمية

تونسأصبحتالسياسةلهذاوكنتيجة.الدوليالمستوىعلىبالكفاءةلهايشهدالتيالعاملةوالقوىالبشريةالموارد

فيالمنطقةاألورومتوسطيةوأصبحتتستقطبكبرى"Offshoring"المخارجةلعملياتالوجهاتكبرىإحدى

الشركاتالعاملةفيمجالتطويرالبرمجياتوخدماتتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتخاصةتلكالتيتستعمل

 الفرنسية العيشالتياللغة وجودة األوروبية البلدان من العديد القريبمن الجغرافي موقعها ذلك في مستغلة

 .االنتاجكلفةعلىوالضغطتوفرهاأغلبالمدنالتونسية

 

 الحكومية التسهيالت  -باء
 

علىتونسعملتاإلقتصاديالنسيجفيأهميةمنالحجموالمتوسطةالصغيرةنظرا لماتكتسيهالمؤسسات

معوالجبائيةالماليةالحوافزمنجملةتوفروقانونيةترتيبيةنصوصخاللمنالمؤسساتهذهإحداثتشجيع

الصفقاتإلىالنفاذأواالمتيازاتهذهعلىالحصولفيأواإلحداثفيذلككانسواءاإلداريةاإلجراءاتتبسيط

:ذكريمكنوالمتوسطةالصغيرةإلحداثالمؤسساتالمحفزةالنصوصضمنومن.العمومية

 

 والمتوسطة؛الصغرىالمؤسساتبتشجيعالمتعلق2111لسنة161عدداألمر 

 الجدد؛الباعثينبتشجيعالمتعلق2111لسنة166عدداألمر 

 الذينصعلىوجوبأنيخص صكلمشتري2111لسنة161مكررمناألمرعدد19الفصل

للمؤسساتالصغرىنس التقديريةلصفقاتهفيمجاالت%21بةفيحدودعموميسنويا منالقيمة

دبموادوالتزودبخدماتوالدراسات .األشغالوالتزو 

فيالمعلوماتتكنولوجياالنصوصهذهجميعاعتمدتوقدهذا المعنيةالميادينقائمةواالتصاالت

اإلطارهذافيالممنوحةواالمتيازاتبالحوافز ذكريمكنالتسهيالتهذهبينومن. علىالتشجيعنظامأيضا

جينالشبانالتونسي ينالباعثينيمكنوالذيالمعلوماتتكنولوجياتمجالفيمجد دةمؤس ساتإحداث منالمتخر 

111كلفتهاتتجاوزالتوسعةمشاريعوكذلكدينارألف111كلفتهاتتجاوزالجديدةمشاريعإنجازمنالجامعة

 .الصافيةالثابتةاألصولذلكفيبمادينارألف

 الوطني القتصاد في والتصالت المعلومات تكنولوجيا قطاع مساهمة  -جيم

الميزانلتقريروفقاتونسفي2112سنةخاللواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيافياالستثماراتقدرت

للقطاعكمساهمةبالمائة1،4نسبةيعادلوالذيتونسيدينارمليون721قيمتهبما[12]2113لسنةاالقتصادي
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االستثمارفي مليون626يعادلما2111سنةخاللواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياإيراداتوبلغتهذا.

تكنولوجياوخدماتسلعمنالقطاعصادراتبلغتحينفي(اإليراداتمجموعمنبالمائة1،1)تونسيدينار

األرقامبينتكما(.الصادراتمجموعمنبالمائة1،2)تونسيدينارمليون672يقابلماواالتصاالتالمعلومات

وقدهذا.بالمائة14،6بـنمونسبةمحققةبالمائة7،6بلغتقداإلجماليالمحليالناتجفيالقطاعمساهمةنسبةأن

ألف63ينتميناشطألف12قرابةتونسفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياقطاعفيالناشطونعددبلغ

.[2]بالمائة2،6بنسبةالتشغيلفيجمليايساهمالقطاعيجعلمماالخاصللقطاعمنهم

[2]القطاعنمونسبةتطور:8 البياني الرسم           [2]القطاعمساهمةتطور:7 البياني الرسم





 

 والتصالت المعلومات تكنولوجيا قطاع في والبتكار والتطوير البحث  -دال

توجهوهوالمعرفةمجتمعإرساءإطارفيبتونسالتكنولوجياوتطويرالعلميالبحثمنظومةتتنزل

المصدرلتونسبالنسبةهوعموما والذكاءالمعرفةفياالستثمارأن ذلك.الشاملةالتنميةلتحقيقأساسيا استراتيجيا 

انجازعلىباألساسالعلميالبحثمجالفيالوطنيةاالستراتيجيةوترتكز.التنميةوتحقيقالثروةلتوفيرالرئيسي

مجالفيالوطنيةاإلستراتيجيةبالتوجهاتمدرجةتكونواالجتماعيةاالقتصاديةاألطرافمعوبرامجمشاريع

التنمية االستراتيجيةعليهاتنبنيالتيالواعدةالقطاعاتمنتعتبرواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياأنوبما.

علىخاصةالمجالهذافيوالبرامجالمشاريعمنالعديدبعثعلىالتركيزتمفقدالتنميةتحقيقفيالوطنية

العلميبالبحثالمتعلقنشاطهاإطارفيالمختصةالعلياوالمدارسالعاليالتعليممؤسساتمستوى هذاوفي.

أغلبفيتونسفيالعلميللبحثالتوجيهيللقانونوفقاالبحثومخابروحداتمنالعديدتكوينتمفإنهاإلطار

المشاريعمنالعديدبإدارةتقوموالتيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيافيالمتخصصةالعاليالتعليممؤسسات

الوطنيةالتمويالتذلكفيمستغلةوخاصةعموميةدوليةمخابرومعبينهافيماتشاركيإطارفيوالبرامج

االعالمتكنولوجياوزارةاستراتيجيةتضمنتفقدالتوجههذامعوتماشيا.للغرضالموضوعةوالدولية

االبتكارعلىوالتشجيعالصناعةمعالعالقاتبتعزيزالبحثتطوير"بـيتعلقخاصا محورا واالتصاالت

 ."والتجديد

ومراكزالعلميوالبحثالعاليالتعليملمؤسساتواحتوائهاالتكنولوجيةاألقطابإحداثمبادرةوتمثل

الصناعيالمحيطعلىالتكنولوجيوالتطويرالعلميالبحثانفتاحتسهيلفيالمعتمدةاآللياتإحدىالبحوث

الخاصالقطاعومؤسساتواالقتصادي الغزالةالتكنولوجيالمركبمشروعذكريمكناإلطارهذافي.

هكتار61تناهزمساحةعلى2111سنةفيأحدثالذيhttp://www.elgazalacom.nat.tnاالتصاللتكنولوجيات

العلياوالمدارسالبحثومراكزالتكنولوجيالتطويرمؤسساتبينللتفاعلالمالئمةالمثاليةالبيئةيوفروالذي

المؤسساتعددبلغحيثناجحةتجربةالمشروعهذامثلوقد.واالتصالالمعلوماتتكنولوجيافيالمتخصصة

متطورةجدتكنولوجيةمجاالتفيتعملمؤسسةالمائةقرابةإحداثهمنسنواتعشربعدبالمركبالمنتصبة
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المتواجدةوالجامعيةالبحثيةالمؤسساتمعالمتبادلوالدعممالئمإطارمنالتكنولوجيالمركبيوفرهمابفضل

.االتصاللتكنولوجياتالغزالةالتكنولوجيبالمركب

 والتصالت المعلومات تكنولوجيا قطاع في الستثمارات  -هاء

ومنلالستثمارالالزمةاالعتماداتتوفربمدىمرتبطايبقىالمعلوماتتكنولوجياقطاعتطويرأنشكال

القطاعبهذاللنهوضالضروريةالمواردلضماناآللياتمنالعديدتوفيرعلىتونسعملتفقدالمنطلقهذا

فيالمساهمةخاللمنالتوجههذاتطبيقويتم.واألجنبيةالمحليةالخاصةاألموالرؤوسلتحفيزأواالستراتيجي

وفقاالمستثمرةاألموالبضمانأوالسوقجاذبيةتأمينخاللمنأوالضرائبمنواإلعفاءالمشاريعتمويل

توفيرإلىتهدفوالتيالمتوفرةالعموميةاآللياتبينومن.المخاطرمنالعديدمنالمستثمرحقوقتحميلقوانين

:ذكريمكنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياقطاعفياالستثمار



 البنيةمشاريعمنالعديدتمويلمنمكنالذيواالتصالالمعلوماتوتكنولوجياالمواصالتتنميةصندوق

التكوينمشاريعالصندوقهذامولكمابعدعنالعملومراكزالتكنولوجيةالمركباتمثلالتحتية

البشريةالمواردوتوفيرناحيةمنالشغلطالبيمهاراتلتدعيموذلك"Certifying Training"اإلشهادي

؛المجالفيالعاملةالمؤسساتلمتطلباتوفقاالكفأة

 المشاريعالنظامبهذايستفيدو واالتصالالمعلوماتتكنولوجيامجالفياالبتكارعلىالتشجيعصندوق

الأنعلىالمالرأسمن%49إلىالصندوقمساهمةوتصلدينارألف111تكلفتهاتفوقالالتى

بقدرالمشروعالمالرأسفىاالستثمارشركاتمساهمةبشرطدينارألف121المساهمةهذهتتجاوز

 ؛الصندوقمساهمة

 الصغرىالمؤسساتتمويلفىالصندوقهذاويساهمالصناعيةوالالمركزيةالتطويرصندوق

.دينارماليينثالثةفيهااالستثمارحجميتجاوزالوالتىوالخدماتالصناعةقطاعىفىوالمتوسطة



.بهااالنتفاعوشروطمجاالتتبينقانونيةنصوصبمقتضىالصناديقهذهجميعتدخالتوتنظم

االتحادمقرتحتضنالتيتونسفيالمشاريعمنالعديدتمويلفيالمخاطرمالرأسشركاتتساهمكما

معظمهاتركيزمعالمجالهذافيالعاملةالشركاتمنكبيرعددبهايوجدحيثالمخاطرالماللرأسالعربي

هذاوفي.القطاعهذافياالستثماربهايتسمالتيللمردوديةنظرا واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامجالعلى

2119سنةفيتونساتصاالتشركةأحدثتهاالتي"سيكارديفا"المخاطرمالرأسشركةذكريمكنالسياق

فيهاما دورا وتلعبالمتطورةالتكنولوجيةالمشاريعمجالفيتعملوالتيدينارمليون21يساويمالبرأس

.واالتصالالمعلوماتتكنولوجيامجالفيالعاملةالمجددةالمؤسساتإحداثتمويل



المعلوماتتكنولوجياقطاعفي2112سنةخاللالمنجزةاالستثماراتمجموعتقديراتبلغتوقدهذا

نفسخاللالقطاعاتكلباعتباراالستثماراتمجموعقدرحينفيتونسيدينارمليون721قيمتهماواالتصال

حيثواالتصالالمعلوماتتكنولوجياقطاعيلعبهالذيالدوريؤكدماوهوتونسيدينارمليون11976بــالسنة

[.2]منجملةاالستثماراتالمنجزة%4,5عناليقلبماساهمأنه
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[2]االستثمارفيواالتصالالمعلوماتتكنولوجياقطاعمساهمةنسبةتطور:9 البياني الرسم
 


 

فيهاما دورا المعلوماتتكنولوجيامجالفيالعاملةالمؤسساتوتطويرإلحداثالمناسبالمناخلعبوقد

فيتميزتالتيالخاصةالشركاتهذهبينومن.والدوليالوطنيالصعيدعلىالتونسيةالشركاتمنالعديدبروز

:ذكريمكنالمجال



 تتطورفتأتوما1994سنةأسستالتيالتكنولوجيوالتطويرالبحثمجالفيالعاملة"تلنات"شركة

أدرجتوالتيالمجالفيالعاملةالعالميةالشركاتإحدىوتصبحالتكنولوجيالنضجمرحلةلتدرك

 ؛والمتوسطةالصغرىللشركاتالموجه"alternext"باريسوبورصةالماليةلألوراقتونسببورصة

 منالعديدلهاأصبحتوالتيالكوابلوإنتاجاألنظمةإدماجميدانفيالمتخصصة"تاكوان"شركة

.التونسيةالماليةاألوراقبسوقوأدرجتبأوروباالفروع
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 1 الملحق



واالتصاالتالمعلوماتلتكنولوجيااألساسيةالمؤشرات
Core ICT Indicators (source Ministry of ICT – Statistics Department) 

 
Table 1 - Core indicators on ICT infrastructure and access 

 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

A1 Fixed telephone 

lines per 100 

inhabitants 

Fixed telephone lines per 100 inhabitants is 

calculated by dividing the number of fixed telephone 

lines by the population and then multiplying by 100. 

Fixed telephone lines refer to telephone lines 

connecting a subscriber’s terminal equipment to the 

public switched telephone network (PSTN) and 

which have a dedicated port on a telephone 

exchange. This term is synonymous with the terms 

“main station” and “Direct Exchange Line” (DEL) 

that are commonly used in telecommunication 

documents. It may not be the same as an access line 

or a subscriber. The number of ISDN channels and 

fixed wireless subscribers are included.  

12,2 11,4 10,2 

A2 Mobile cellular 

telephone 

subscribers per 

100 inhabitants 

Mobile cellular telephone subscribers per 100 

inhabitants is obtained by dividing the number of 

mobile cellular subscribers by the population and 

then multiplying by 100. 

Mobile cellular telephone subscribers refer to users 

of portable telephones subscribing to a public mobile 

telephone service using cellular technology, which 

provides access to the PSTN. This includes analogue 

and digital cellular systems, including IMT-2000 

(Third Generation, 3G). Post-paid and prepaid 

subscribers are included. Prepaid subscribers are 

those that have used their account within a 

reasonable period of time. This period (e.g. 3 

months) should be indicated in a note. Inactive users, 

which refers to owners of a prepaid card that have 

not made or received a call within the last 3 months, 

should be excluded. 

104,8 115,6 118,6 

A3 Fixed Internet 

subscribers per 

100 inhabitants 

Fixed Internet subscribers per 100 inhabitants is 

obtained by dividing the number of fixed Internet 

subscribers by the population and then multiplying 

by 100. 

Fixed Internet subscribers refer to the total number 

of Internet subscribers with fixed access, which 

includes dial-up and total fixed broadband 

subscribers: cable modem, DSL Internet subscribers, 

other fixed broadband and leased line Internet 

5,1 5,6 5,1 
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subscribers.  

A4 Fixed 

broadband 

Internet 

subscribers per 

100 inhabitants  

Fixed broadband Internet subscribers per 100 

inhabitants is obtained by dividing the number of 

fixed broadband Internet subscribers by the 

population and then multiplying by 100. 

Fixed broadband Internet subscribers refer to users 

of the Internet subscribing to paid high-speed access 

to the public Internet (a TCP/IP connection). High 

speed access is defined as being at least 256 kbit/s, in 

one or both directions. Fixed broadband Internet 

includes cable modem, DSL, fibre and other fixed 

broadband technology (such as satellite broadband 

Internet, Ethernet LANs, fixed-wireless access, 

Wireless Local Area Network, WiMAX etc.) 

Subscribers with access to data communications 

(including the Internet) via mobile cellular networks 

are excluded.  

4,5 5,1 4,7 

A5 Mobile 

broadband 

subscribers per 

100 inhabitants 

Mobile broadband subscribers per 100 inhabitants is 

obtained by dividing the number of mobile 

broadband subscribers by the population and then 

multiplying by 100. 

Mobile broadband subscribers refer to subscribers to 

mobile cellular networks with access to data 

communications (e.g. the Internet) at broadband 

speeds (here defined as greater than or equal to 256 

kbit/s in one or both directions) such as WCDMA, 

HSDPA, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA 2000 

1xEV-DV etc, irrespective of the device used to 

access the Internet (handheld computer, laptop or 

mobile cellular telephone etc). These services are 

typically referred to as 3G or 3.5G and include: 

-Wideband CDMA (W-CDMA), an IMT-2000 3G 

mobile network technology, based on CDMA that 

presently delivers packet-switched data transmission 

speeds up to 384 kbit/s and up to 2 Mbit/s when fully 

implemented. It is known as Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS) in Europe. 

-High-speed Downlink Packet Access (HSDPA), an 

upgrade to W-CDMA to allow downlink data 

transmission at speeds of typically 8-10 Mbit/s. It is 

complemented by High-Speed Uplink Packet Access 

(HSUPA), which offers uplink speeds of around 5 

Mbit/s. 

-CDMA2000 1xEV-DO (Evolution, Data 

Optimised), an IMT-2000 3G mobile network 

technology, based on CDMA that delivers packet-

switched data transmission speeds of up to 4.9 

Mbit/s. 

0,9 

Only 

USB 

3G 

2,3 

Only 

USB 

3G 

5,2   

Only 

USB 

3G 
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A6 International 

Internet 

bandwidth per 

inhabitant 

(bits/second/inh

abitant) 

International Internet bandwidth per inhabitant is 

obtained by dividing the amount of bandwidth (in 

bits/second) by the population. 

International Internet bandwidth refers to the 

capacity which backbone operators provide to carry 

Internet traffic. It is measured in bits per second. 

5062 6011 8177 

A7 Percentage of 

population 

covered by a 

mobile cellular 

telephone 

network 

Percentage of population covered by a mobile 

cellular telephone network refers to the percentage of 

a country’s inhabitants that live within areas served 

by a mobile cellular signal, irrespective of whether or 

not they choose to use it. Note that this measures the 

theoretical ability to use mobile cellular services if 

one has a cellular telephone and a subscription. 

100% 100% 100% 

A8 Fixed broadband 

Internet access 

tariffs (per 

month), in US$, 

and as a 

percentage of 

monthly per 

capita income 

Fixed broadband Internet access tariffs are the lowest 

sampled cost in US$ per 100 kbit/s per month and are 

calculated from two different broadband prices, low 

and high speed monthly ISP charges. Low speed 

monthly charge refers to a typical ‘entry-level’ 

broadband lower-speed connection (download speeds 

of 256 – 1,024 kbit/s). High speed monthly charge 

refers to a faster and typically more expensive offer. 

Monthly charges do not include installation fees nor 

modem rentals. The lowest sampled cost in US$ per 

100 kbit/s is the most cost-effective offer for a 

country based on the criterion, the ‘lowest cost per 

100 kbit/s’. The cost per 100 kbit/s is calculated by 

dividing the monthly subscription charge in US$ by 

the theoretical download speed, and then multiplying 

by 100.  

As a percentage of monthly per capital income refers 

to the lowest sampled cost in US$ per 100 kbit/s 

divided by the average monthly gross national 

income per capita (World Bank, Atlas method, 

current US$) and expressed as a percentage. 

To ensure international comparability, this indicator 

is compiled by ITU.  

1,96% 1,94% 1,80% 

A9 Mobile cellular 

prepaid tariffs, 

in US$, and as a 

percentage of  

monthly per 

capita income 

Mobile cellular prepaid tariffs are based on the 

methodology of the OECD monthly low-user basket
1
 

(version 2001), includes the cost of monthly mobile 

usage for 25 outgoing calls (on-net, off-net and to a 

fixed line) in predetermined ratios plus 30 SMS 

messages.  

As a percentage of monthly per capita income 

0,87% 0,78% 0,72% 

                                                             

 

1 For definition, see: http://oberon.sourceoecd.org/vl=15177325/cl=12/nw=1/rpsv/sti2007/ge11-1.htm. 

http://oberon.sourceoecd.org/vl=15177325/cl=12/nw=1/rpsv/sti2007/ge11-1.htm
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involves dividing the price of the monthly low user 

basket by the average monthly gross national income 

per capita of the country. 

To ensure international comparability, this indicator 

is compiled by ITU. 

A10 Percentage of 

localities with 

public Internet 

access centres 

(PIACs) by 

number of 

inhabitants 

Percentage of localities with public Internet access 

centres (PIACs) is computed by dividing the number 

of localities with at least one PIAC by the total 

number of the country's localities and then 

multiplying by 100. 

A public Internet access centre (PIAC) is a site, 

location, or centre of instruction at which Internet 

access is made available to the public, on a full-time 

or part-time basis. PIACs include telecentres, digital 

community centres, Internet cafés, libraries, 

education centres and other similar establishments, 

whenever they offer Internet access to the general 

public. All such centres should have at least one 

public computer for Internet access. Localities can 

refer to a country’s villages, towns, cities or 

enumeration areas used by the national statistics 

office for survey purposes. 

Note that this indicator is used to measure the WSIS 

target "to connect villages with ICTs and establish 

community access points" by 2015. 

   

 

Table 2 - Core indicators on access to, and use of, ICT by households and individuals 
 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

HH1 Proportion of 

households 

with a radio 

The proportion of households with a radio is 

calculated by dividing the number of in-scope 

households with a radio by the total number of in-

scope households. 

A radio is a device capable of receiving broadcast 

radio signals, using popular frequencies, such as 

FM, AM, LW and SW. It includes a radio set 

integrated in a car or an alarm clock but  excludes 

radios integrated in a mobile phone, a digital audio 

player (MP3 player) or in a computer. 

  66,6% 
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Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

HH2 Proportion of 

households 

with a TV 

The proportion of households with a TV is 

calculated by dividing the number of in-scope 

households with a TV by the total number of in-

scope households.  

A TV (television) is a stand-alone device capable 

of receiving broadcast television signals, using 

popular access means such as over-the-air, cable 

and satellite. It excludes TV functionality 

integrated into another device, such as a computer 

or a mobile phone. 

97,2% 97,6% 97,7% 

HH3 Proportion of 

households 

with telephone 

The proportion of households with a telephone 

(fixed or mobile) is calculated by dividing the 

number of in-scope households with a telephone 

(fixed or mobile) by the total number of in-scope 

households. 

  95,2% 

 Proportion of 

households 

with fixed 

telephone only 

The proportion of households with a fixed 

telephone only is calculated by dividing the 

number of in-scope households with a fixed 

telephone only by the total number of in-scope 

households. 

A fixed telephone line refers to a telephone line 

connecting a customer's terminal equipment (e.g. 

telephone set, facsimile machine) to the public 

switched telephone network (PSTN) and which has 

a  

 

house

holds 

with 

fixed 

teleph

one 

 0,7% 

  dedicated port on a telephone exchange. This term 

is synonymous with the terms main station or 

Direct Exchange Line (DEL) that are commonly 

used in telecommunication documents. It may not 

be the same as an access line or a subscriber. The 

number of ISDN channels and fixed wireless 

subscribers is included. 

   

 Proportion of 

households 

with mobile 

cellular 

telephone only 

The proportion of households with a mobile 

cellular telephone only is calculated by dividing 

the number of in-scope households with a mobile 

cellular telephone only by the total number of in-

scope households. 

A mobile cellular telephone refers to a portable 

telephone subscribing to a public mobile telephone 

service using cellular technology, which provides 

access to the PSTN. This includes analogue and 

digital cellular systems, as well as IMT-2000 (3G). 

Users of both post-paid subscriptions and pre-paid 

accounts are included. 

 

house

holds 

with 

mobile 

cellula

r 

teleph

one 

 71,7% 
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Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

 Proportion of 

households 

with both 

fixed and a 

mobile cellular 

telephone 

   22,8% 

HH4 Proportion of 

households 

with a 

computer 

The proportion of households with a computer is 

calculated by dividing the number of in-scope 

households with a computer by the total number of 

in-scope households. 

A computer refers to a desktop or a laptop 

computer. It does not include equipment with some 

embedded computing abilities such as mobile 

cellular phones, personal digital assistants or TV 

sets.  

19,1% 21% 23,2% 

HH5 Proportion of 

individuals 

who used a 

computer 

(from any 

location) in the 

last 12 months 

The proportion of individuals who used a computer 

is calculated by dividing the total number of in-

scope individuals who used a computer from any 

location in the last 12 months by the total number 

of in-scope individuals. 

A computer refers to a desktop or a laptop 

computer. It does not include equipment with some 

embedded computing abilities such as mobile 

cellular phones, personal digital assistants or TV 

sets. 

24,9%  24,6% 

HH6 Proportion of 

households 

with Internet 

access at home 

The proportion of households with Internet access 

at home is calculated by dividing the number of in-

scope households with Internet access by the total 

number of in-scope households. 

The Internet is a world-wide public computer 

network. It provides access to a number of 

communication services including the World Wide 

Web and carries email, news, entertainment and 

data files, irrespective of the device used (not 

assumed to be only via a computer  it may also be 

by mobile phone, PDA, games machine, digital TV 

etc.). Access can be via a fixed or mobile network.  

11,4% 14,3% 17,1% 
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Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

HH7 Proportion of 

individuals 

who used the 

Internet (from 

any location) in 

the last 12 

months* 

The proportion of individuals who used the Internet 

is calculated by dividing the total number of in-

scope individuals who used the Internet (from any 

location) in the last 12 months by the total number 

of in-scope individuals. 

The Internet is a world-wide public computer 

network. It provides access to a number of 

communication services including the World Wide 

Web and carries email, news, entertainment and 

data files, irrespective of the device used (not 

assumed to be only via a computer  it may also be 

by mobile phone, games machine, digital TV etc.). 

Access can be via a fixed or mobile network. 

36,8% 39,1% 41,4% 

HH8 Location of 

individual use 

of the Internet 

in the last 12 

months 

The proportion of individuals who used the Internet 

at each location can be calculated as either: the 

proportion of in-scope individuals or the proportion 

of Internet users, using the Internet at each location.  

Access to the Internet is not assumed to be only via 

a computer  it may also be by mobile phone, 

games machine, digital TV etc. 

Individuals should be asked about all locations of 

Internet use (that is, the survey question used by 

countries should specify multiple responses
2
). Note 

that, except for mobile access, the locations are 

associated with the equipment used e.g. a PC 

installed at work or at an Internet café. 

   

 Home  51,8%  63,5% 

 Work Where a person’s workplace is located at his/her 

home, then he/she would answer yes to the home 

category only. 

19,4%  18,4 

 Place of 

education 

For students. Teachers and others who work at a 

place of education, would report ‘work’ as the 

place of Internet use. Where a place of education is 

also made available as a location for general 

community Internet use, such use should be 

reported in the Community Internet access facility 

category. 

27%  17,5% 

 Another 

person’s home 

The home of a friend, relative or neighbour. 18%  16,4% 

                                                             

 

(*) : administrative source - data about the use of the Internet through fixed networks. 

2 Some countries may ask about location of use as a series of yes/no questions, each referring to one location of use. 



-41- 

 

 

 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

 Community 

Internet access 

facility  

Internet use at community facilities such as public 

libraries, publicly provided Internet kiosks, non-

commercial telecentres, digital community centres, 

post offices, other government agencies (such as 

schools); access is typically free and is available to 

the general public. 

8,5%  8,5% 

 Commercial 

Internet access 

facility  

Internet use at publicly available commercial 

facilities such as Internet or cyber cafés, hotels, 

airports etc, where access is typically paid (i.e. not 

free of charge).   

40,4%  30,4% 

 
Any place via a 

mobile cellular 

telephone 

Use of the Internet at any location via a mobile 

cellular telephone (including handheld devices with 

mobile phone functionality). 

5,9% 
 

13,9% 

 
Any place via 

other mobile 

access devices 

Use of the Internet at any location via other mobile 

access devices, e.g. a laptop computer or handheld 

device that uses wireless access (at a WiFi 

‘hotspot’) or a laptop computer connected to a 

mobile phone network. 

4%  19,3% 

HH9 Internet 

activities 

undertaken by 

individuals in 

the last 12 

months (from 

any location) 

The proportion of individuals who undertook each 

activity can be calculated as either: the proportion 

of in-scope individuals or the proportion of Internet 

users who undertook each activity.  

Note that these activities are restricted to private 

purposes and therefore exclude activities such as 

purchasing over the Internet undertaken as part of a 

person’s job.  

Individuals should be asked about all Internet 

activities (that is, the question used by countries 

should specify multiple responses. Activities are 

not mutually exclusive. 

Access to the Internet is not assumed to be only via 

a computer  it may also be by mobile phone, 

games machine, digital TV etc. 

   

 Getting 

information 

about goods or 

services 

 14,3%  17,7% 

 Getting 

information 

related to 

health or health 

services 

Includes information on injury, disease, nutrition 

and improving health generally. 

19,6%  24,1% 
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 Getting 

information 

from general 

government 

organizations   

General government organizations should be 

consistent with the SNA93 (2008 revision) concept 

of general government. According to the SNA "… 

the principal functions of government are to assume 

responsibility for the provision of goods and 

services to the community or to individual 

households and to finance their provision out of 

taxation or other incomes; to redistribute income 

and wealth by means of transfers; and to engage in 

non-market production." (General) government 

organizations include central, state and local 

government units.  

16,1%  16,4% 

 Interacting 

with general 

government 

organizations 

Includes downloading/requesting forms, 

completing/lodging forms on line, making on-line 

payments and purchasing from government 

organizations. It excludes getting information from 

government organizations. 

General government organizations should be 

consistent with the SNA93 (2008 revision) concept 

of general government. According to the SNA "… 

the principal functions of government are to assume 

responsibility for the provision of goods and 

services to the community or to individual 

households and to finance their provision out of 

taxation or other incomes; to redistribute income 

and wealth by means of transfers; and to engage in 

non-market production." (General) government 

organizations include central, state and local 

government units.  

19,3%  17,3% 

 Sending or 

receiving e-

mail 

 66,6%  71,3% 

 Telephoning 

over the 

Internet/VoIP  

Using Skype, iTalk, etc. Includes video calls (via 

webcam) 

56,6%  68,1% 

 Posting 

information or 

instant 

messaging 

Posting messages or other information to chat sites, 

blogs, newsgroups, online discussion forums and 

similar; use of instant messaging. 

69,8%  65% 

 Purchasing or 

ordering goods 

or services 

Refers to purchase orders placed via the Internet 

whether or not payment was made on line. Orders 

that were cancelled or not completed are excluded. 

Includes purchasing products, such as music, travel 

and accommodation bookings, etc. via the Internet.  

4,9%  7,1% 
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 Internet 

banking 

Includes electronic transactions with a bank for 

payment, transfers, etc. or for looking up account 

information. Excludes electronic transactions via 

the Internet for other types of financial services 

such as share purchases, financial services and 

insurance. 

7,9%  9,2% 

 Education or 

learning 

activities 

Refers to formal learning activities such as study 

associated with school or tertiary education courses 

as well as distance education involving on-line 

activities. (A more narrow interpretation is likely to 

be less meaningful as it could include a range of 

activities such as using the Internet to search for 

information.) 

39,1% 

 

 

 

 

 40,7% 

 Playing or 

downloading 

video games or 

computer 

games 

Includes file sharing games and playing games on 

line, either paid or free of charge. 

39,7%  44,5% 

 Downloading 

movies, 

images, music, 

watching TV 

or video, or 

listening to 

radio or music 

Includes file sharing and using web radio or web 

television, either paid or free of charge.  

47,7%  53,6% 

 Downloading 

software 

Includes downloading of patches and upgrades free 

of charge. 

32,4%  32,3% 

 Reading or 

downloading 

on-line 

newspapers or 

magazines, 

electronic 

books. 

Includes accessing news websites, either paid or 

free of charge. Includes subscriptions to on-line 

news services. 

24,1%  30,3% 
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HH1

0 

Proportion of 

individuals 

with use of a 

mobile cellular 

telephone 

The proportion of individuals with use of a mobile 

cellular telephone is calculated by dividing the total 

number of in-scope individuals with use of a 

mobile cellular telephone by the total number of in-

scope individuals. 

A mobile cellular telephone refers to a portable 

telephone subscribing to a public mobile telephone 

service using cellular technology, which provides 

access to the PSTN. This includes analogue and 

digital cellular systems, as well as IMT-2000 (3G). 

Users of both post-paid subscriptions and pre-paid 

accounts are included.  

Use of a mobile cellular telephone does not mean 

that the telephone is owned or paid for by the 

person but should be reasonably available through 

work, a friend or family member, etc. It excludes 

occasional use, for instance, borrowing a mobile 

phone to make a call. 

67%  72,4% 

HH1

1 

Proportion of 

households 

with access to 

the Internet by 

type of access 

(narrowband, 

broadband 

(fixed, 

mobile)) 

This indicator should be calculated as the 

proportion of in-scope households with Internet 

access that use each type of access service, for 

instance, the proportion of households with Internet 

access that use a broadband service as their means 

of access. 

It is expected that countries will collect data at a 

finer level than ‘narrowband’ and ‘broadband’. The 

categories chosen by countries should allow 

aggregation to total narrowband and total 

broadband, as well as fixed and mobile broadband, 

as defined below.  

As households can use more than one type of 

access service, multiple responses are possible. 

   

 Narrowband Narrowband includes analogue modem (dial-up via 

standard phone line), ISDN (Integrated Services 

Digital Network), DSL at speeds below 256kbit/s, 

and mobile phone and other forms of access with 

an advertised download speed of less than 256 

kbit/s.  

Note that narrowband mobile phone access services 

include CDMA 1x (Release 0), GPRS, WAP and i-

mode. 

14,7%  6,4% 

 Fixed 

broadband 

Fixed broadband refers to technologies such DSL 

(Digital Subscriber Line) at speeds of at least 

256kbit/s, cable modem, high speed leased lines, 

fibre-to-the-home, powerline, satellite, fixed 

wireless, Wireless Local Area Network and 

WiMAX.  

79,2%  68,3% 
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 Mobile 

broadband 

Mobile broadband access services include 

Wideband CDMA (W-CDMA), known as Universal 

Mobile Telecommunications System (UMTS) in 

Europe; High-speed Downlink Packet Access 

(HSDPA), complemented by High-Speed Uplink 

Packet Access (HSUPA); CDMA2000 1xEV-DO 

and CDMA 2000 1xEV-DV. (See A5). Access can 

via any device (handheld computer, laptop or 

mobile cellular telephone etc.). 

8,5%  28,9% 

HH1

2 

Frequency of 

individual use 

of the Internet 

in the last 12 

months (from 

any location) 

The frequency of individual use of the Internet can 

be calculated as: either the proportion of in-scope 

individuals or the proportion of Internet users, 

using the Internet with each frequency. 

It is recommended that countries collect this 

information in respect of a typical period; therefore, 

respondents should ignore weekends (if they only 

use the Internet at work) and breaks from their 

usual routine, such as holidays. 

Access to the Internet is not assumed to be only via 

a computer  it may also be by mobile phone, 

games machine, digital TV etc. 

   

 At least once a 

day 

Once a working day for respondents who only (or 

most frequently) use the Internet from work. 

51,2%  61,4% 

 At least once a 

week but not 

every day 

 39,9%  32,2 

 
Less than once 

a week 

 8,9%  3,5% 

Reference indicator    

HHR

1 

Proportion of 

households 

with electricity 

Electricity is not an ICT commodity, but is an 

important prerequisite for using many ICTs. It is 

therefore included in the core list as a reference 

indicator. 

Electricity access may be by a grid/mains 

connection, or from power generated locally 

(including at the dwelling). Local power includes 

electricity generated by a fuel-powered generator, 

or from renewable resources such as wind, water or 

solar. It excludes sole use of energy storage 

devices, such as batteries (though these may be 

used to store electricity from other sources). 

99,7% 99,8% 99,8% 
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Table 3 - Core indicators on use of ICT by businesses 
 

Core indicator Definitions and notes 2009 2010 2011 2012 

B1 Proportion of 

businesses 

using 

computers 

The proportion of businesses using computers is 

calculated by dividing the number of in-scope 

businesses using computers during the 12-month 

reference period by the total number of in-scope 

businesses. 

A computer refers to a desktop or a laptop 

computer. It does not include equipment with 

some embedded computing abilities such as 

mobile cellular phones, personal digital assistants 

or TV sets. 

83,3

% 

   

B2 Proportion of 

persons 

employed 

routinely using 

computers
3
 

The proportion of persons employed routinely 

using computers is calculated by dividing the 

number of persons employed routinely using 

computers (in all in-scope businesses) by the total 

number of persons employed (in all in-scope 

businesses).  

Persons employed refer to all persons working for 

the business, not only those working in clerical 

jobs. They include short-term and casual 

employees, contributing family workers and self-

employed persons, who may be paid or unpaid.  

19,7

% 

   

B3 Proportion of 

businesses 

using the 

Internet 

The proportion of businesses using the Internet is 

calculated by dividing the number of in-scope 

businesses using the Internet by the total number 

of in-scope businesses. 

The Internet is a world-wide public computer 

network. It provides access to a number of 

communication services including the World 

Wide Web and carries email, news, entertainment 

and data files, irrespective of the device used (not 

assumed to be only via a computer  it may also 

be by mobile phone, games machine, digital TV 

etc.). Access can be via a fixed or mobile 

network. 

70,5

% 

   

B4 Proportion of 

persons 

employed 

routinely using 

a computer 

The proportion of persons employed routinely 

using a computer with access to the Internet is 

calculated by dividing the number of persons 

employed routinely using a computer with access 

to the Internet (in all in-scope businesses) by the 

14,5

% 

   

                                                             

 

3 Note that this indicator is not equivalent to the employment weighted indicator ‘proportion of persons employed 

working in businesses with a computer’. 
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with access to  

the Internet
4
 

total number of persons employed (in all in-scope 

businesses). 

B5 Proportion of 

businesses 

with a web 

presence 

The proportion of businesses with a web presence 

is calculated by dividing the number of in-scope 

businesses with a web presence by the total 

number of in-scope businesses. 

A web presence includes a website, home page or 

presence on another entity's website (including a 

related business). It excludes inclusion in an on-

line directory and any other web pages where the 

business does not have control over the content of 

the page. 

30,5

% 

   

B6 Proportion of 

businesses 

with an 

intranet 

The proportion of businesses with an intranet is 

calculated by dividing the number of in-scope 

businesses with an intranet by the total number of 

in-scope businesses. 

An intranet refers to an internal communications 

network using Internet protocols and allowing 

communication within an organization (and to 

other authorized persons). It is typically set up 

behind a firewall to control access. 

33,2

% 

   

B7 Proportion of 

businesses 

receiving 

orders over the 

Internet 

For international comparability, the proportion of 

businesses receiving orders over the Internet is 

most simply calculated by dividing the number of 

in-scope businesses receiving orders over the 

Internet by the total number of in-scope 

businesses. Alternatively, output can be presented 

as the proportion of in-scope businesses using the 

Internet. 

Orders received include orders received via the 

Internet whether or not payment was made on 

line. They include orders received via websites, 

specialized Internet marketplaces, extranets, EDI 

over the Internet, Internet-enabled mobile phones 

and email. They also include orders received on 

behalf of other organizations – and orders 

received by other organizations on behalf of the 

business.  

Orders received exclude orders that were 

cancelled or not completed.  

10,3

% 

   

B8 Proportion of For international comparability, the proportion of 12,6    

                                                             

 

4 Note that this indicator is not equivalent to the employment weighted indicator ‘proportion of persons employed 

working in businesses with Internet access’. 
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businesses 

placing orders 

over the 

Internet 

businesses placing orders over the Internet is 

most simply calculated by dividing the number of 

in-scope businesses placing orders over the 

Internet by the total number of in-scope 

businesses. Alternatively, output can be presented 

as the proportion of in-scope businesses using the 

Internet. 

Orders placed include orders placed via the 

Internet whether or not payment was made on 

line. They include orders placed via websites, 

specialized Internet marketplaces, extranets, EDI 

over the Internet, Internet-enabled mobile phones 

and email.  

Orders placed exclude orders that were cancelled 

or not completed. 

% 

B9 Proportion of 

businesses 

using the 

Internet by 

type of access 

(narrowband, 

broadband 

(fixed, 

mobile)) 

This indicator should be calculated as the 

proportion of in-scope Internet-using businesses 

that use each type of access service, for instance, 

the proportion of Internet-using businesses that 

use a broadband service as their means of access. 

It is expected that countries will collect data at a 

finer level than ‘narrowband’ and ‘broadband’. 

The categories chosen by countries should allow 

aggregation to total narrowband and total 

broadband, as well as fixed and mobile 

broadband, as defined below.  

As businesses can use more than one type of 

access service, multiple responses are possible. 

    

 Narrowband Narrowband includes analogue modem (dial-up 

via standard phone line), ISDN (Integrated 

Services Digital Network), DSL at speeds below 

256kbit/s, and mobile phone and other forms of 

access with an advertised download speed of less 

than 256 kbit/s.  

Note that narrowband mobile phone access 

services include CDMA 1x (Release 0), GPRS, 

WAP and i-mode. 

4,5%    

 Fixed 

broadband 

Fixed broadband refers to technologies such as 

DSL (Digital Subscriber Line) at speeds of at 

least 256kbit/s, cable modem, high speed leased 

lines, fibre-to-the-home, powerline, satellite, 

fixed wireless, Wireless Local Area Network and 

WiMAX. 

66%    

 Mobile 

broadband 

Mobile broadband access services include 

Wideband CDMA (W-CDMA), known as 

Universal Mobile Telecommunications System 

(UMTS) in Europe; High-speed Downlink Packet 

-    
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Access (HSDPA), complemented by High-Speed 

Uplink Packet Access (HSUPA); CDMA2000 

1xEV-DO and CDMA 2000 1xEV-DV. Access 

can be via any device (mobile cellular phone, 

laptop, PDA, etc.)  

B10 Proportion of 

businesses 

with a local 

area network 

(LAN) 

The proportion of businesses with a LAN is 

calculated by dividing the number of in-scope 

businesses with a LAN by the total number of in-

scope businesses. 

A local area network (LAN) refers to a network 

connecting computers within a localized area 

such as a single building, department or site; it 

may be wireless.  

52%    

B11 Proportion of 

businesses 

with an 

extranet 

The proportion of businesses with an extranet is 

calculated by dividing the number of in-scope 

businesses with an extranet by the total number of 

in-scope businesses. 

An extranet is a closed network that uses Internet 

protocols to securely share a business' 

information with suppliers, vendors, customers or 

other businesses partners. It can take the form of a 

secure extension of an Intranet that allows 

external users to access some parts of the 

business' Intranet. It can also be a private part of 

the business' website, where business partners can 

navigate after being authenticated in a login page.  

6,2%    

B12 Proportion of 

businesses 

using the 

Internet by 

type of activity 

The proportion of businesses that undertook each 

activity can be calculated as: either the proportion 

of in-scope businesses or the proportion of 

Internet-using businesses that undertook each 

activity. 

For international comparability, output is most 

simply presented as the proportion of in-scope 

businesses undertaking each activity, for instance, 

the proportion of businesses using the Internet for 

sending or receiving emails. An alternative 

presentation is the proportion of business Internet 

users undertaking each activity. 

The Internet is a world-wide public computer 

network. It provides access to a number of 

communication services including the World 

Wide Web and carries email, news, entertainment 

and data files, irrespective of the device used (not 

assumed to be only via a computer  it may also 

be by mobile phone, games machine, digital TV 

etc.). Access can be via a fixed or mobile 

network. 
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Businesses should be asked about all Internet 

activities (that is, the question used by countries 

should specify multiple responses). Activities are 

not necessarily mutually exclusive. 

 Sending or 

receiving e-

mail 

 63,5

% 

   

 Telephoning 

over the 

Internet/VoIP, 

or using video 

conferencing 

Using Skype, iTalk, etc. Includes video calls (via 

webcam) 

20,8

% 

   

 Use of instant 

messaging, 

bulletin boards 

 -    

 Getting 

information 

about goods or 

services 

 59,8

% 

   

 Getting 

information 

from general 

government 

organizations  

General government organizations should be 

consistent with the SNA93 (2008 revision) 

concept of general government. According to the 

SNA "… the principal functions of government 

are to assume responsibility for the provision of 

goods and services to the community or to 

individual households and to finance their 

provision out of taxation or other incomes; to 

redistribute income and wealth by means of 

transfers; and to engage in non-market 

production." (General) government organizations 

include central, state and local government units.  

48,1

% 

   

 Interacting 

with general 

government 

organizations 

Includes downloading/requesting forms, 

completing/lodging forms on line, making on-line 

payments and purchasing from, or selling to, 

government organizations. It excludes getting 

information from government organizations. 

 

30,4

% 

   

 Internet 

banking  

Includes electronic transactions with a bank for 

payment, transfers, etc. or for looking up account 

information.  

29,9

% 

   

 Accessing 

other financial 

services 

Includes electronic transactions via the Internet 

for other types of financial services such as share 

purchases, financial services and insurance. 

    

 Providing 

customer 

services 

Customer services include providing on-line or 

emailed product catalogues or price lists, product 

specification or configuration on line, after sales 
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support, and order tracking on line. 

 Delivering 

products on 

line 

Delivering products on line refers to products 

delivered over the Internet in digitized form, e.g. 

reports, software, music, videos, computer games; 

and on-line services, such as computer-related 

services, information services, travel bookings or 

financial services. 

5,3%    

 Internal or 

external 

recruitment 

Including having details of vacant positions on an 

intranet or website. 

4,8%    

 Staff training Includes e-learning applications available on an 

intranet or from the WWW. 

5,2%    

 

Table 4 - Core indicators on the ICT (producing) sector 
 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

ICT

1 

Proportion of 

total business 

sector 

workforce 

involved in the 

ICT sector 

(expressed as a 

percentage) 

ICT workforce (or ICT employment) consists of 

those persons employed in businesses that are 

classified as belonging to the ICT sector. Total 

business workforce represents all persons engaged in 

domestic production in the business sector. In a 

national accounts framework, employment can be 

measured in terms of headcounts, jobs, full-time 

equivalents (FTE) or hours worked.  

For countries using ISIC Rev. 3/Rev 3.1 (or national 

equivalents), the ICT sector is defined per the 

OECD’s 2002 definition. This can be found in Box 1 

and is discussed in detail in OECD (2007). 

For countries using ISIC Rev. 4 (or national 

equivalents), the ICT sector is defined per the 

OECD’s 2007 definition. This can be found in Box 2 

and is discussed in detail in OECD (2007). 

The total business sector is defined on an activity 

(industry) basis per ISIC Rev. 3.1 as divisions 1067 

and 7174. It therefore excludes: agriculture, 

hunting, forestry and fishing; real estate activities 

(because a significant proportion of the value added 

of the latter consists of imputed rent of owner-

occupied dwellings); and, community, social and 

personal services (which consists mainly of non-

market activities such as public administration, 

education and health services). 

For countries using ISIC Rev. 4, the total business 

sector is not so easily defined. It will most likely 

include the equivalent divisions 05 to 36, 41-66, 69-

82 and 95. Discussions are ongoing on whether it 

should include some industries that were not 

2,2% 2,6%  
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included in the Rev. 3.1 definition of the total 

business sector (divisions 37-39, 90-93 and 96).
5
 

ICT

2 

ICT sector 

share of gross 

value added 

(expressed as a 

percentage of 

total business 

sector gross 

value added). 

Gross value added for a particular industry 

represents its contribution to national GDP. It is 

sometimes referred to as GDP by industry and is not 

directly measured (but is estimated in a national 

accounts framework). In general, it is calculated as 

the difference between production (gross output) and 

intermediate inputs (the energy, materials and 

services required to produce final output). See also 

Table 7. 

Definitions of the ICT and total business sector are 

per ICT1. 

5,9% 6,4% 6,7% 

 

Table 5 – Core indicators on international trade in ICT goods 
 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

ICT

3 

ICT goods 

imports as a 

percentage of 

total imports 

ICT goods are defined per the OECD’s 2003 ICT 

goods classification, based on the 1996 and 2002 

Harmonized System classification. It can be found in 

UNCTAD (2007). 

Other concepts are per the UN COMTRADE database 

e.g. re-exports and re-imports are not netted out, and 

data are presented in US dollars (converted by the 

UN from country currencies).  

1,9% 1,9% 1,7% 

ICT

4 

ICT goods 

exports as a 

percentage of 

total exports 

ICT goods are defined per the OECD’s 2003 ICT 

goods classification, based on the 1996 and 2002 

Harmonized System classification. It can be found in 

UNCTAD (2007). 

OTHER CONCEPTS ARE PER THE UN COMTRADE 

DATABASE E.G. RE-EXPORTS AND RE-IMPORTS ARE 

NOT NETTED OUT, AND DATA ARE PRESENTED IN 

US DOLLARS (CONVERTED BY THE UN FROM 

COUNTRY CURRENCIES). 

2,6% 2,8% 2,7% 

 

 

  

                                                             

 

5 See draft ISIC Rev. 4: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27. 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27
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Table 6 - Core indicators on ICT in education 
 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

ED1 

Proportion of schools with a 

radio used for educational 

purposes (by ISCED level 1 

to 3) 

Schools offering radio-based 

education as a percentage of the 

total number of schools in the 

country for each ISCED level (1-

3). 

   

ED2 

Proportion of schools with a 

TV used for educational 

purposes (by ISCED level 1 

to 3) 

Schools offering television-based 

education as a percentage of the 

total number of schools in the 

country for each ISCED level (1-

3). 

   

ED3 

Proportion of schools with a 

telephone communication 

facility (by ISCED level 1 to 3) 

Schools with telephone 

communication facilities as a 

percentage of the total number of 

schools in the country for each 

ISCED level (1-3). Note that the 

facility should be directly 

associated with the school. For 

instance, a mobile phone which is 

owned by an individual working 

at the school would not constitute 

a school telephone communication 

facility. 

   

ED4 
Student-to-computer ratio (by 

ISCED level 1 to 3) 

Average number of students per 

computer in schools that offer 

computer-assisted instruction 

(CAI) by each ISCED level (1-3). 

15,2 

(Level 

2-3) 

14,9 

(Level 

2-3) 

 

ED5 

Proportion of schools with 

Internet access, by type (by 

ISCED level 1 to 3) 

Schools with access to the Internet 

as a percentage of the total 

number of schools in the country 

for each ISCED level (1-3). 

51,2 

(Leve

l 1 to 

3) 

99,8 

(Level 

2-3) 

54 

(Leve

l 1 to 

3) 

99 

(Level 

2-3) 

 

ED6 

Proportion of students who 

have access to the Internet at 

school (by ISCED level 1 to 

3) 

Total number of students with 

access to the Internet in schools as 

percentage of the total number of 

students in schools offering 

internet-assisted instruction in a 

given country by each ISCED 

level (1-3). 
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ED7 

Proportion of students 

enrolled by gender at the 

tertiary level in ICT-related 

fields (for ISCED levels 5 and 

6) 

Number of students currently 

admitted in ICT-related fields
6
 by 

gender as a percentage of all 

students enrolled in educational 

institutions in a given country by 

gender for ISCED levels 5 and 6 

(combined). 

16,3 16  

ED8 

Proportion of ICT-qualified 

teachers in primary and 

secondary schools 

Number of primary and secondary 

teachers who have received ICT 

training, expressed as a percentage 

of the total number of teachers at 

these levels of education. 

13,3 

(Level 

1) 

39,7 

(Level 

2-3) 

13  

(Level 

1) 

39,6 

(Level 

2-3) 

 

Reference indicator 

EDR1 

Proportion of schools with 

electricity (by ISCED level 1 

to 3)
7
 

Schools with electricity as a 

percentage of the total number of 

schools in the country for each 

ISCED level (1-3). 

100 100 100 

 

Classificatory variables: 

 

The main classificatory variable used for the ICT in education indicators is the 1997 version of ISCED (the 

International Standard Classification of Education, maintained by UNESCO). ISCED recognizes several levels 

of education as follows: 

 

- ISCED 1 – Primary education or first stage of basic education; 

- ISCED 2 – Lower secondary or second stage of basic education; 

- ISCED 3 – Upper secondary education; 

- ISCED 4 – Post-secondary non tertiary education (programmes that lie between the upper-secondary 

and tertiary levels of education); 

- ISCED 5 – First stage of tertiary education (not leading directly to an advanced research qualification);  

- ISCED 6 – Second stage of tertiary education (leading to an advanced research qualification). 

  

                                                             

 

6 ICT-related fields include computer science, computer engineering, information and communication technology, 

information systems, multimedia systems, ICT management, system support and software development, informatics, etc. These 

are represented by ISCED97 Fields of Study 48-Computing, together with elements of 21-Arts (audio-visual, media production 

and design) and 52-Engineering (electronics and automation). These fields involve substantial work in understanding the 

technical aspects of ICT rather than a more generic or basic use of ICT. 

 7  Since electricity is not specifically an ICT commodity, but an important prerequisite for using many ICTs, it is not 

included in the core list, but included as a reference indicator. International studies reviewed by UIS revealed that the lack of 

electricity is such a significant barrier in many developing economies that monitoring trends of its provision is as relevant as 

monitoring the supply and use of ICT. 
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Table 7 - Core indicators on ICT in government 
 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

EG1 

Proportion of 

persons employed in 

central government 

organizations 

routinely using 

computers 

The proportion of persons employed in 

central government organizations routinely 

using computers is calculated by dividing the 

number of persons employed in central 

government organizations, who routinely use 

computers, by the total number of persons 

employed in central government 

organizations. The result is then multiplied by 

100 to be expressed as a percentage. 

An optional indicator may be calculated 

separately for male and female persons 

employed (or other individual 

characteristics). 

   

EG2 

Proportion of 

persons employed in 

central government 

organizations 

routinely using the 

Internet 

The proportion of persons employed in 

central government organizations routinely 

using the Internet is calculated by dividing 

the number of persons employed by central 

government organizations, who routinely use 

the Internet, by the number of persons 

employed by central government 

organizations. The result is then multiplied by 

100 to be expressed as a percentage. 

An optional indicator may be calculated 

separately for male and female persons 

employed (or other individual 

characteristics). 

   

EG3 

Proportion of central 

government 

organizations with a 

Local Area Network 

(LAN) 

The proportion of central government 

organizations with a Local Area Network 

(LAN) is calculated by dividing the number 

of central government organizations with a 

LAN by the number of central government 

organizations. The result is then multiplied by 

100 to be expressed as a percentage. 

   

EG4 

Proportion of central 

government 

organizations with 

an intranet 

The proportion of central government 

organizations with an intranet is calculated by 

dividing the number of central government 

organizations with an intranet by the number 

of central government organizations. The 

result is then multiplied by 100 to be 

expressed as a percentage. 

   

EG5 

Proportion of central 

government 

organizations with 

Internet access, by 

type of access 

The proportion of government organizations 

with Internet access, by type of access is 

calculated by dividing the total number of 

central government organizations with 

Internet access (by each type of access and 
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‘any’ access) by the total number of central 

government organizations. The result is then 

multiplied by 100 to be expressed as a 

percentage. 

Note that the sum of percentages of each type 

of access is likely to exceed 100, as many 

central government organizations will have 

more than one type of access service. 

EG6 

Proportion of central 

government 

organizations with a 

web presence 

The proportion of central government 

organizations with a web presence is 

calculated by dividing the number of central 

government organizations with a web 

presence by the number of central 

government organizations. The result is then 

multiplied by 100 to be expressed as a 

percentage. 

   

EG7 

Selected Internet-

based services 

available to citizens, 

by level of 

sophistication of 

service 

Unlike indicators EG1 to EG6, this indicator 

refers to both central and state/provincial 

levels of government. This is necessary to 

ensure international comparability as the 

services selected may be offered by different 

levels of government across countries. 

Because the approach taken to measuring 

Internet-based services is relatively untested5 

and because responses may be somewhat 

subjective, the indicator is initially considered 

to be ‘experimental’. 

The indicator is weighted by population in 

order to show the significance of government 

Internet-based services at the national level. 

The indicator is expressed in terms of the 

percentage of a country’s population that is 

theoretically able to access each Internet-

based service. Note that this does not refer to 

whether a citizen has the equipment or 

knowledge necessary to access those services, 

whether s/he needs to access those services or 

whether s/he directly benefits (for example, 

most of the services are not relevant to 

children). The ability to access each service 

will usually be linked to the relevant 

jurisdiction, for example, a citizen residing in 

a particular state will theoretically be able to 

access Internet-based services offered by that 

state government, though may not need to, 

wish to, or be technically capable of doing so. 

   

 

 


