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I- قمية خارطة طريق لتطوير البنية التحتية الر

ذات التدفق العالي
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املرجع االستراتيجي

نفيذا املشاريع املنجزة لتطوير البنية التحتية الرقمية ت

2020-2015للمخطط االستراتيجي تونس الرقمية 

دفق العالي خارطة الطريق لتطوير البنية التحتية الرقمية ذات الت

املحاور 
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ووضع  ططعا الل ع  مناطق بالبالد التونسية03تم تحديد 
:ذات اللالقة

غلي ذات فععععست ااععععقو ا بة قوبععععة بال سععععبة مل عععع: αاملنطقععععة -
(الااناد اجازات الجي  الساب  للهاتف الجو )االتصاالت 

جعاز  ااعناد  ) ذات فست ااعقو ا بة متواعطة  : βاملنطقة -
(للاليم غ  شبكة ع ومية لالتصاالت بالج لة للتدفق ا

تغطيععة )فعست ااعقو ا بة ضعلياة العع منلدمعة : Ωاملنطقعة -
( املناطق البيضاء

ل دراسة البنك الدولي حو 

2014التدفق العالي 

جياملخطط االستراتي
2020تونس الرقمة 

2020-2015

املرجع اإلستراتيجي

...  تم بناء ااتراتيجية الب ية التحتية السق ية انطالقا من 

محاو  ( 04)ي    املخطا االاتراتيجي علع أ ب  
: ئيسية

الب ية التحتية السق ية-
e-Businessاألع ال اإللكترونية -
e-Govالحكومة االلكترونية -
Smart Tunisiaتونس الذكية -
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4Gلالتصاالت من الجيل الرابع للهاتف الجوالاسناد اجازات إقامة واستغالل شبكات عمومية

2018
اسناد اجازة شبكة عمومية لالتصاالت بالجملة ذات التدفق العالي 

RNIA2انجاز الشبكة اإلدارية املندمجة 

RNIA3انجاز الشبكة اإلدارية املندمجة للبلديات 

اليةتغطية املناطق البيضاء بشبكات االتصاالت ذات السعة الع

2019موفى مع %80بخدمات الجيل الرابع تجاوز  معدل نسبة تغطية السكان

مستوصف 52مدرسة و130وتغطية  4Mb/sال تقل على   عمادة بسرعة تدفق89تم تغطية 
2020مع موفى جوان 6,5Mb/sبسرعة تدفق ال تقل على 

مع موفى Mb/s)100إلى 4من )موقعا بسعة تدفق عالي  548تم االنتهاء من تركيز الشبكة وربط 
2018

2020في Mb/s)100إلى 4من )بلدية بسعة تدفق عالي  612تم االنتهاء من تركيز الشبكة وربط 

 LEVEL 4إنجازات محدودة نظرا لعّدة صعوبات تعرض إليها املشغل 

2020-2015املشاريع املنجزة لتطوير البنية التحتية الرقمية في إطار تونس الرقمية

2016

2016منذ 

2018منذ 

2018منذ 

2020
إلى ما يقارب *ابلغت نسبة العائالت التي تتمتع بالنفاذ إلى الشبكة ذات التدفق العالي جد

2019مع موفى    8%
12Mb/sسرعة تدفق تعادل أو تفوق  * 
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حول التدفق العاليتحيين دراسة البنك الدولي

2019-2020

خارطة الطريق لتطوير البنية التحتية الرقمية ذات التدفق العالي

تقديسات االنلكااات علع االقتصاد والق غي  

تصو ات لتطوبس التدفق اللالي

تقديسات حجم االاقو ا ات 



7

خارطة الطريق لتطوير البنية التحتية الرقمية ذات التدفق العالي

E-Santéفي مجال الصحة 

:ذات التدفق اللاليتاتح ال بكات 
(دن بلالخدمات الطبية ع)الطب مكانيات جديد  في مجال -
البحث الللمي في مجال الطب -
التنظيم اإلدا ي -
تبادل الخبرات واملساقبة الطبية عن بلد-

في مجال التعليم واكتساب املعرفة

:ن تسكيز الب ية التحتية السق ية ذات التدفق اللالي ت كن م
تطعععو   الناعععاذ اللعععادل ل خعععدمات املد اعععية والتللي يعععة واإلدا بعععة امل✓

بوزا   التربية 
ات تيسعععععععير الولعععععععوس ل خعععععععدمات باملقاسعععععععات التربوبعععععععة وداطععععععع  قاعععععععع✓

الد س
النظعس عععن الوصعول الععع املحتعوت التلليمععي  لعع تافععة التالميعذ بغعع ✓

املوق 

تحتية االنعكاسات اإليجابية املتوقعة والناتجة على اعتماد بنية
رقمية ذات التدفق العالي ومجاالت استعمالها 

مناخ األعمالفي مجال

لناعاذ ا–الل ع  ععن بلعد )الق عا ت  تحسين القد   علعع الل ع  -
...(السحابية تالحوايةللتكنولوجيات الحديوة 

(التكوبن عن بلد )تلزبز تن ية القد ات -
األشياءأنترناتأ ضية مالئ ة لخدمات -
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مليون 100استثمار 
ات دينار في انجاز شبك 
االتصاالت

اد مليون دينار من اجمالي انتاج االقتص176,4+
التونس ي

موطن شغل2300+

نقاط 10الزيادة بــ  
في نسبة النفاذ إلى 

التدفق العالي

منسبة نمو الناتج املحلي الخافيارتفاع 
نقطة2إلى * 1,4من 

خارطة الطريق لتطوير البنية التحتية الرقمية ذات التدفق العالي

بلد من ذوي الدط  الضليف120حسب د ااة أجسبت علع * 

ايجابياينلكساالتاالتصشبكاتعلعواالعت اداالجت اعيلإلدماسأااس يناق ب وابةعاليتدفقذاتب بكةاملواطنين بايلتبر
والق غي االقتصادعلع

والتشغيلاالقتصادعلىاالنعكاساتتقديرات
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خارطة الطريق لتطوير البنية التحتية الرقمية ذات التدفق العالي
ةالتقديرات األولية لحجم االستثمارات لربط املؤسسات العمومية بشبكة التدفق العالي والسيناريوهات املمكن

االاقو ا 
الج لي

املقاسات
الصحية

املقاسات
التربوبة

744 275 469 هو بةب بكة اتصاالت من االلياف البصسبة علع تام  تساب الج % 100 با ج ي  املقاسات .  1

479 164 315 :(FHIP)السق ية الهستزبةاالعت اد علع شبكة االلياف البصسبة  و تقنية الوصالت .  2
يععععة البصععععسبة والبقيععععة بتقنباالليععععافمععععن املقاسععععات %40ب سععععبة : باملنععععاطق الحضععععسبة -

(FHIP)السق ية الهستزبةالوصالت 
باالليععععافمععععن املقاسععععات %30ب سععععبة : باملنععععاطق ال ععععبة الحضععععسبة  واملنععععاطق السبايععععة -

(FHIP)السق ية الهستزبةالبصسبة والبقية بتقنية الوصالت 

405 137 269 :االعت اد علع  با.    3
املتبقيعععة % 50معععن املقاسعععات فعععي املنعععاطق الحضعععسبة بتقنيعععة شعععبكة االليعععاف البصعععسبة و50%-

 VDSLبتقنية  
املقاسات في املناطق ال بة الحضسبة ب بكة االلياف البصسبة-
FHIPالسق ية  الهستزبةاملقاسات باملناطق السباية بتقنية الوصالت -

298 110 188 :االعتماد على ربط.    4
ياف البصرية من املؤسسات في املناطق الحضرية والشبه حضرية بتقنية شبكة االل50%-

 VDSLاملتبقية بتقنية  % 50و
ذات تدفق عاليVSATوتقنية  3G/4Gاملؤسسات باملناطق الريفية بتقنية-

THDسيناريوهات ربط املؤسسات العمومية بشبكة 
دينارمليون 



II- خطة عمل حول احتياجات املؤسسات

ناتباإلنتر التربوية للخدمات الرقمية والربط 
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بوية  وتطّور الشبكة التر وضعية الربط باملؤسسات التربوية

"Edunet"

حاجيات املؤسسات التربوية

املشاريع وموارد التمويل

عوامل النجاح 

املحاور 
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"Edunet"وتطّور الشبكة التربوية  وضعية الربط باملؤسسات التربوية

EDUNET 1 
RTC, LS
2500 accès

EDUNET 2 
(ADSL, VSAT)
3700 accès

EDUNET 3 
ADSL, VSAT, FO, 
2G/3G)
4255 accès

2008-2011

1997-2008

2012-2016

2017-2021

EDUNET 4 (Best)
ADSL, FO, FH, VSAT ka, 
3G
6502 accès

EDUNET 10

ع الحلول توفير طدمات السبا الع املستل لين للنااذ اللادل  ل
التلل ية  /ةالتكنولوجية والخدمات السق ية واملحتوبات التللي ي

2021-2024 المشروع الجديد

الوضعية الحالية للربط بالشبكة الخارجية
من املقاسات التربوبة لهم وصالت  با متااوتة الجود % 91•
FOة من املقاسات التربوبة مستبطة بتقنية األلياف البصسب 11%•

( ملاهد )
بال سبة لل دا س اإلعدادية 4M-8M))الة  با وجود  متواطة •

واالبتدائية
مقاسة تسبوبة بدون وصالت  با 548•
بوبةتسبوبة مستبطة انتهى عقد  بطها بال بكة التر مقاسة 1500•

:الوضعية الحالية للشبكة الداخلية
لنااذ ال بكة الداطلية باملقاسات التربوبة غير مهيكلة م ا يليق ا•

لل بكة التربوبة والخدمات
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حاجيات املؤسسات التربوية 
مية/توفير الحلول التكنولوجية والخدمات الرقمية واملحتويات التعليمية

ّ
التعل

o النفاذ الى الشبكات الداخلية السلكية و الالسلكية"WIFI ":
تطوبس أااليب التلليممن أج  ااتل الها من طسف املد اين •
امللدات املتوفس  بااتل الاألنترناتت كين التالميذ من الولوس  لع الخدمات السق ية التربوبة وشبكة •

في املقاسات التربوبة 
o ن من التااع  الحيني لج ي  األطساف ال: منصة الخدمات املدرسية ملتابعة التالميذ

ّ
تربوبة املتدطلة ت ك

والتل يذ والولي  
oواالداري التربوي االطار لفائدةاإلداريةالخدمات
oدماتطعّد علعتحتوي وواملدّ اينالتالميذذّمةعلعاملوضوعة:وتعليميةتعلميةمنّصات 

ّ
ت و

:بينهامناالفتراضيةاملد اةمكّونات
بلدعنللتلليم•
افتراضيةتسبوبةمكتبة•
االبتدائيةاملدا سفضاء•
النهائيةلألقساماملساجلةفضاء•
واصالحهاالوطنيةاالمتحاناتمواضي •
املد اينكااءاتلتطوبس قميفضاء•
tarbia.tnاملسئيةوالخدماتامل تركواالنتاسللتااع منصات•

13



14

وموارد التمويل"EDUNET10"املشاريع الفرعية ملشروع 

الزمانيالجدول  التمويل محتوى املشروع الفرعي الفرعي.م 

2023 2022 2021

X X من3.2عيالاس املكون :والتل يرلإلن اءالدوليالبنك•
,GovTech"-27»بسنامج وزا  -دوال مليون 722

االتصالتكنولوجيات
 يةالسقتونس»م سوع:للتن يةاإلفسبق البنك•

تكنولوجياتوزا  -دوال مليون 20-«2020
االتصال

من3.1عيالاس املكون :والتل يرلإلن اءالدوليالبنك•
,GovTech"-7»بسنامج وزا  -دوال مليون 913

االتصالتكنولوجيات
ليمالتلتطوبسم سوعللتن يةاإلفسبق البنك•

تسكيز"PADCTT"والتد ببوالوانوي اإلعدادي
مقاسة400لصالحالداطليةال بكة

دوال مليون 4-التربيةوزا  

لسق يةاالهستزبةالسبا باعت اد شبكة االلياف الضوئية والوصالت  أو 
FHIP أو تقنيةVDSLلصالح:
1650)ة املدا س االبتدائية الكبير  واملتواجد  في مناطق غير  باي-

(مقاسة
)مقاسة 856(املدا س اإلعدادية -

1م 

X X

2م

:  ااء شبكات داطلية لاائد 
1650: ة املدا س االبتدائية الكبير  واملتواجد  في مناطق غير  باي-

مقاسة
البصسبة شبكة االليافقاسات يتوفس لديها السبا عبر هذه امل)امللاهد -

تسبوبةمقاسةFHIP  :686السق ية الهستزبةأو الوصالت 
مقاسة 856: املدا س اإلعدادية -

X X
مبرمج علع  ميزانية  الدولة 

مليون دينا  في السنة6:تقديسات

صغير  االبتدائية املتواجد  في مناطق  باية واملدا س ال با املدا س
2910:املتواجد  في مناطق ال بة حضسبة بسلة  با ذات تدفق عالي  

مد اة 
اطق النائية واملد جة ض ن م سوع تغطية املناباملناطقاملدا س •

"  3G/4G"السبا بتقنية : البيضاء
: للاليتحسين جود  السبا بال بكات ذات التدفق ا:  بقية املدا س •

للتدفق اللالي  " VSAT"وبتقنية " 3G/4G"بتقنية 

3م 

X X 2910)تل يق الد ااات  وإيجاد مصاد  الت وب  الالزمة لسبا ج ي  هذه املقاسات  •
وتأهي  شبكاتها الداطليةب بكة التدفق اللالي جدا( مقاسة

THDلخطة العمل ربط املؤسسات العمومية بشبكة 4تنفيذا للسيناريو عدد 

14
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ديمومة 

الخدمات

ة ع   لض ان اات سا بة طدمات السبا لل قاسات التربوبة وات ام  جساءات الصاقات ذات اللالق
ّ
.ةوض  طط

الحوكمة

.  وض  منوال ل حوك ة علع الصليد املسكزي والجهوي بق سبك ج ي  األطساف•

.القسسي  في املصادقة وإصدا  الهيك  التنظيمي لل سكز الوطني للتكنولوجيات في التربية•

والسباال بكاتيز بخدمات املساند  ومتابلة تسكصيانة التجهيزات املحدثة بالجهات لصغست القاسات املتلهد تالي  •

.باملقاسات التربوبة

صال 
ّ
االت

صالية لل  سوع ومتابلة تنايذها•
ّ
.وض  ططة ات

.  ت سبك املجت   املدن  بالجهات•

تنمية 

القدرات

:                                                                                                                            تن ية القد ات في مجاالت 

.                                                                                               التصسف في ال بكات اإلعالمية لاائد  األطساف الااعلة في امل سوع*

. دا    امل ا ي  السق ية* 

عوامل النجاح

15
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شكسا


