
 

 

   الوطنية القائمة (االستراتيجيات) االستراتيجيةاستبيان حول 
  في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنمية والتعاون الرقمي

  ة المقترحة ور الفرعيامحة والور الرئيسيامع المحومدى تطابقها 
  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالستراتيجية العربية

  الجمهورية التونسية

 

 عامة بخصوص االستراتيجية الوطنية القائمة  أسئلة - 1
 النموذج)استخدام نفس االستمارة الموجودة في  جداً  المناسب من(

هل توجد استراتيجية رقمية وطنية شاملة 
واالقتصاد (مثل األمة الرقمية واألمة الذكية 

  ؟الرقمي ... الخ)

  نعم        (نعم/ال)

  2025-2021خطط االستراتيجي الرقمي الم  اسم االستراتيجية

  بصدد المصادقة  سنة االعتماد وآخر تحديث

  وزارة تكنولوجيات االتصال  الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذها

  جيدة/متوسطة/محدودة./ممتازة  وتيرة التنفيذ

 indicatorsتعتمد االستراتيجية مؤشرات  هل
 وتيرة وتتبع لقياس الميةع indexesأو نماذج 

  ؟التنفيذ

 في النماذج او المؤشرات وستحدد(نعم /ال)، 
  .المرفقة المصفوفة

  نعم

بصدد المصادقة  يوه اتم استكمال بلورته  كلمة) 150وصف التقدم الحاصل (حوالي 
  بورشات العمل

 لتكنولوجيا قطاعيةهل توجد استراتيجية/خطة 
 لها مخطط أو فيذالتن قيد واالتصاالت المعلومات
ً  االنطالق   ؟قريبا

  نعم   (نعم/ال)

  (انتهت) 2020-2016تونس الرقمية 

  

  2025-2021المخطط االستراتيجي الرقمي   اسم االستراتيجية أو الخطة

  2021مارس   سنة االعتماد وآخر تحديث

  وزارة تكنولوجيات االتصال  الحكومية المسؤولةالجهة 

  جيدة/متوسطة/محدودة./ممتازة  وتيرة التنفيذ

  التنفيذ في مرحلة بداية

 indicatorsتعتمد االستراتيجية مؤشرات  هل
 وتيرة وتتبع لقياس الميةع indexesأو نماذج 

  ؟التنفيذ

 في النماذج او المؤشرات وستحدد(نعم /ال)، 
  .المرفقة المصفوفة
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  التنفيذ في مرحلة بداية  كلمة) 150وصف التقدم الحاصل (حوالي 

  

 القطاعية أو الوطنية االستراتيجيات مع تطابقه ومدى األساسي بالنموذج متعلقة أسئلة - 2
 .الموجودة

 ءوملية المتضمنة النموذج األساسي التال المصفوفة على باالطالع التكرم يرجى  -أ
 .بعد االطالع على الملف الخاص بشرح النموذج األساسي، وذلك األعمدة المرافقة

 مالحظات ترونها مناسبة في الحقل األخير. يةأووضع 
اً غير مدرجة في النموذج هل تتضمن االستراتيجيات الوطنية أو القطاعية بنود  -ب

انة العامة لجامعة ألمانة التنفيذية لإلسكوا واألما األساسي؟ يرجى التفضل بتزويد
، وبمرئياتكم حول أهمية تلك البنود على الصعيد االقليمي بها الدول العربية

..العربي
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مدى التطابق   اسم المحور الرئيسي او الفرعي
مع المحور 

الرئيسي 
-متوسط-(كبير

  ضعيف)

المحور الفرعي 
موجود (نفس 

محور -المحور
  موجود)غير -آخر

 أهمية المحور
في 

االستراتيجية 
 الوطنية 

)1-5(  

المؤشرات 
المستخدمة 
  في القياس

(بمافي ذلك الرغبة  أيه مالحظات  األهداف المرحلية والنهائية
بالمساهمة في خبير وطني 
مختص في أحد المحاور 

  الرئيسية أو الفرعية)

ة البنى التحتية ياسالمحور الثاني: مجاالت س
  والبيئة القانونيةوالحوكمة 

      

        البنى التحتية  -أ

       التنظيمية والبنية السوق هيكلية .1

 المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية .2
 :واالتصاالت

      

 المعلومات تكونولوجيا إلى النفاذ .3
 :واالتصاالت

      

   :اإلنترنت بنية .4

       العلوي النطاق إدارة .5

        الحوكمة  -ب

 أو والخاص العام القطاعين بين الشراكة .1
 المنظمات ودور القطاعات المتعددة الشراكة

 الحكومية غير

      

      اإلنترنت حوكمة أنشطة في المشاركة .2

        ئة القانونية واألخالق وبناء الثقةيالب  -ج

      والتنظيمية القانونية البيئة .1



‐4- 
 

 

مدى التطابق   اسم المحور الرئيسي او الفرعي
مع المحور 

الرئيسي 
-متوسط-(كبير

  ضعيف)

المحور الفرعي 
موجود (نفس 

محور -المحور
  موجود)غير -آخر

 أهمية المحور
في 

االستراتيجية 
 الوطنية 

)1-5(  

المؤشرات 
المستخدمة 
  في القياس

(بمافي ذلك الرغبة  أيه مالحظات  األهداف المرحلية والنهائية
بالمساهمة في خبير وطني 
مختص في أحد المحاور 

  الرئيسية أو الفرعية)

      البيانات وحماية لخصوصيةا .2

 استخدام إساءة ومنع االستخدام سوء مكافحة .3
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

      

  اإللكترونية والوثائق المعامالت استخدام .4

      الشبكة وأمن اإلنترنت .5

 والتوظيف الرقمي االقتصاد جاالتمالمحور الثالث: 
  والتجارة

      

      واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع بناء  -أ

   واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا شركات .1

 في والتقييس واالبتكار والتطوير البحث .2
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

  

 وتمويل واالستثمار الحكومية التسهيالت .3
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع

      

 المعلومات لتكنولوجيا االقتصادي ثراأل  -ب
 واالتصاالت

      

 المعلومات تكنولوجيا قطاع مساهمة .1
 الوطني االقتصاد في واالتصاالت

      

 تكنولوجيا وخدمات منتجات في التجاري التبادل .2
 التي والخدمات واالتصاالت، المعلومات
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مدى التطابق   اسم المحور الرئيسي او الفرعي
مع المحور 

الرئيسي 
-متوسط-(كبير

  ضعيف)

المحور الفرعي 
موجود (نفس 

محور -المحور
  موجود)غير -آخر

 أهمية المحور
في 

االستراتيجية 
 الوطنية 

)1-5(  

المؤشرات 
المستخدمة 
  في القياس

(بمافي ذلك الرغبة  أيه مالحظات  األهداف المرحلية والنهائية
بالمساهمة في خبير وطني 
مختص في أحد المحاور 

  الرئيسية أو الفرعية)

التكنولوجيا هذه تدعم

      اإللكترونية األعمال .3

 المعلومات تكنولوجيا قطاع في التوظيف .4
 واالتصاالت

      

  اإللكتروني التوظيف .5

 االندماج وسياسات الرقمي التحولالمحور الرابع: 
 االجتماعي

      

 المعلومات إلى الوصول وشمولية التمكين  -أ
 والمحتوى والتطبيقات والمعارف

      

 على القدرة التطوير، التوفر،: الولوج شمولية .1
 والتكيف التكاليف، تحمل

  

 الترفيه، التعليم،): االستخدام( التمكين .2
 االقتصادية والعائدية السياسية، المشاركة

      

 المعلومات تكنولوجيا بشأن القدرات بناء  -ب
  الرقمية التنمية/الرقمية واالتصاالت

      

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام .1
 التدريب ذلك في بما( والتدريب التعليم في

  )اإللكتروني

      

 القدرات لبناء( المستهدفة التدريب برامج .2
 المعلومات تكنولوجيا استخدام على
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مدى التطابق   اسم المحور الرئيسي او الفرعي
مع المحور 

الرئيسي 
-متوسط-(كبير

  ضعيف)

المحور الفرعي 
موجود (نفس 

محور -المحور
  موجود)غير -آخر

 أهمية المحور
في 

االستراتيجية 
 الوطنية 

)1-5(  

المؤشرات 
المستخدمة 
  في القياس

(بمافي ذلك الرغبة  أيه مالحظات  األهداف المرحلية والنهائية
بالمساهمة في خبير وطني 
مختص في أحد المحاور 

  الرئيسية أو الفرعية)

)التنمية أجل من واالتصاالت

      واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -ج

    اإللكترونية الحكومة .1

    اإللكترونية لصحة .2

        واإلعالمية الثقافية السياساتالمحور الخامس: 

      اللغوي والتنوع الثقافية الهوية  -أ

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام .1
 واللغوي الثقافي التنوع لدعم

      

      اإلعالم وسائل  -ب

 واستقالليتها اإلعالمية الوسائل تنوع .1
 وتعدديتها

  

       المعلومات مجتمع في ودورها اإلعالم وسائل .2

 المعلومات تكنولوجيا بين التقارب .3
 واإلعالم واالتصاالت

      

  االجتماعي التواصل وسائل .4

  


