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 في المساهمة في نشر الثقافة الرقمية في تونس من خالل 2004حاولت الجمعية التونسية للثقافة الرقمية منذ تأسيسها سنة 
التدريبية المتخصصة إضافة إلي تنظيم ملتقيات وطنية و دولية لجميع العاملين في إقامة الندوات و المحاضرات و الدراسات 

مجـــــــال التكنولوجيات الرقمية و تشجيع اإلنتاج الفكري التونسي في مجال تقنية المعلومات و األعالم و قد أنجزت 
 : الجمعية برنامج عمل ثري يتمثل في

2005رقمية في   أواخر شهر أفريل  ـ تنظيم دورة متخصصة في مجال الثقافة ال  . 
و ذلك يوم األربعاء" أخالقيات مجتمع المعلومات "ـ تنظيم ندوة حول    

2005ماي  04   
بمدينة سليمان من والية نابل بالتعاون مع دار الشباب سليمان و ذلك " ثقافة رقمية للجميع " تنظيم يوم جهوي تحت شعار  -

2005 نوفمبر 01 . 
معية التونسية للثقافة الرقمية في القمة العالمية حول مجتمع المعلومات والتي احتضنـــــت تونس مرحلتها ـ مشارآة الج  

أخالقيات ,,  بقصر المعارض بالكرم تحت عنوان2005 نوفمبر16 بتنظيم ندوة دولية و ذلك يوم   2005الثانية في نوفمبر 
 .مجتمع المعلومات،،

طلبة عن بعد في خمس معتمديات بالتعاون مع الديوان الوطني للبريـــــــد    ووزارة التعليم ـ تنظيم أياما مفتوحة لتسجيل ال
 . العالي و البحث العلمي و التكنولوجيا للتعريف بمنظومـــــــة التسجيل عن بعد

 اإلقليمي لتدريب بالمرآــــز" مايكروسوفت"ـ تنظيم دورات تكوينية حول الوسائط الرقمية و اإلعالمية و خاصة منتوجات 
 طالب و طالبة من طلبة ديوان الخدمات 360الشباب في مجال تكنولوجيات اإلعـــــــــــــالم واالتصال الحديثة لفائدة 

2007و 2006الجامعية للشمال وذلك لسنتي  .  
نســــان اليوم في ثقافة إن الجمعية التونسية للثقافة الرقمية آغيرها من مكونات المجتمع المدني في تونس اقتنعت بحق اإل

هي ثقافة االتصال و التواصل ثقافة القرية الكونية وحق الشعوب في التواصل قبل ذلك حق الشعوب في اآتساب ,متطورة 
والمتأمل  اليوم في مجال عمل مكونات المجتمع المدني في تونس يحق له . ثقافة و معرفة استعمال االتصال والتواصل

 في اإلشادة بالمكاسب التي تحققت فــــي منظومة حقوق اإلنسان أهلتها إلى االرتقاء إلى مجموعة اإلدالء برأيه الصريح
مــــا يمكن التأآيد عليه إن حقوق اإلنسان في تونس أصبحت ذات صيغة ,   الدول الداعمة و الراعية لحقوق اإلنسان 

من تعددية حزبية و حرية التنظيم و حرية التعبير : اسية شمولية فهي تؤآد إن الحقوق آــــــل اليتجزا تشمل الجوانب السي
 قدم الرئيس بن علي بمشروع إصالح دستوري جوهري يعتبر االشمل و األآثر عمقا في تاريــــخ 2002 فيفري 13ففي 

يات العامة الجمهورية التونسية عززت مقومات النظام الجمهوري ومجتمع الحرية تدعيما للديمقراطية و التعدديــــة و الحر
  و حقوق اإلنسان وقد
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كون هذا اإلصالح تكريسا لخيار أفراد الشعب  و طموحاتهعرض مشروع اإلصالح على االستفتاء الشعبي حتى ي .  
حق اإلنسان في العيش الكريم : إن النقلة النوعية التي تحققت لتونس في السنوات الماضيـــة و خاصة الجوانب االجتماعية 

لحاجيات و في بيئة سليمة وحق ذوي ا) 1987سنة % 7.7 بعد إن آانت 2007سنة  % 3.8تراجع نسبة الفقر إلى ( 
و هنا البد من اإلشارة إلى دعوة الرئيس بن علي الجمعية العامة لألمم المتحدة ,الخصوصية بالمساواة مع سائر أفراد الشعب
سنة " و بمبادرته و التي أعلنت فيها رسميا األمم المتحدة ) 2002 ديسمبر 20( إلى إحداث صندوق عالمي للتضامـــــــن

 انتخاب تونس عضوا مؤسسا لمجلس 2006 ماي 9آما تم فـــــــــي  ," لتربيــــة البدنية سنة دولية للرياضة و ا2005
  .حقوق اإلنسان وهو هيكل جديد لمنظمة األمم المتحدة
وقد آانت تونس سباقة في محيطها الغربي و اإلسالمي و اإلفريقي في منح المرأة حقوق آانت إلى وقت قريــب حكرا على 

وق   المرأة من المساواة إلى الشراآة الفاعلة مع الرجل و يتجلى ذلك خاصة في تطور نسبة التمدرس الرجل فقد تدرجت حق
فـــي التعليم العالي وهو ما اثر على وضعية المرأة داخل % 59في التعليم الثانوي و % 53.3في صفوف اإلناث لتمثل 

بة األعضاء في مجلس النواب من النســــاء  أصبحت نس( المجتمع حيث تطورت نسبة مشارآتها في الحيـــــاة السياسية
5.6 سنــــــــــــــــــة 20  بعدما آانت منذ 22.7 %).                                                  

دور و نعتقد آجمعية تونسية تعنى بنشر الثقافة الرقمية أن اليوم نرى أنفسنا مطالبين أآثر من أي وقت مضـــى   في لعب 
أآثر فاعلية خاصة خطر الظالمية و الرجعية و ضد األفكار المثقلة بأوهام الماضي و هـــو ما يفرض علينا اآبر قدر من 
التكامـــل    و التسامــــــــح والتضامن و تطوير مردودية التقدمية تأطير فـــي ضل مرجعيات إصالحيات تقدمية أرسى 

رنا ال يجب أن ينحصر في ما هو موجود بل يرتقي إلى تطلعات الشعب التونسي دعائمها الرئيــس بن علي  بل إن دو
،وينفتح على محيطــــها اإلقليمي لنشر قيم الحوار بين الثقافات و الحضارات لكن تبقى إمكاناتنا المادية المحدودة  رغم  دعم 

لتي بإمكانها مساعدتنا تقنيا و ماديا و عدم اقتصار الدولة ، وهو ما يجعلنا نتطلــع إلى شراآة فاعلة مع الجمعيات العالمية ا
على دعــــــم جمعيات دون أخرى لغايات سياسوية   ضيقة ،فالمساهمة في البناء و تحقيق  الرقي االجتماعي ال  يقتصر   

وصاية و على مجموعة دون أخرى ، آمــا ندعو المجتمع المدني الغربي إلى اإلصغاء للجميع مهما اختلفت اآلراء دون 
 .التي قد تهدد عمل المجتمع المدنـــــي بالتحزب و التخـــــــندق
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