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 ، (DCAF ) مركز جٌنٌف للرقابة الدٌمقراطٌة للقوات المسلحة اعدةبمس )ذات طابع علمً جمعٌة تونسٌة( مختبر الدٌمقراطٌة نظم 

من  تحدٌات التحول : أرشٌف البولٌس السٌاسً :،  ندوة وعرض فٌلم وثائقً جدٌد حول موضوع 1111نوفمبر  11و  11ٌومً   

 .الدٌمقراطً؟

 حواربشكل متواضع فً التحول الدٌمقراطً من خالل خلق ولو  على األفكار التً من شأنها أن تساهم فزهو محمختبر الدٌمقراطٌة 

  .لدٌمقراطٌتنا ائل هامةبناء حول مس

  .الماضًعن  السٌئة الموروثةعادات قطع الطرٌق أمام ترسخ المالئمة ل قوانٌناعتماد  إلى ماسةنحن نعتقد أنه توجد حاجة 

أن  الندوة علىفً  بمشاركتهم ناوالذٌن شرف التونسٌٌن المسؤولٌن والناشطٌن والخبراءمن  المشاركٌن و األجانبالخبراء  ناشجعلقد  و

  .النقاشنفكر معا فً الموضوع مما ساهم فً إنجاح 

  :المناقشاتهذه  خالل برزت عدة أفكار منو لقد  

  و سلٌمة مناسبة قوانٌنتخضع ل لكًدٌة بكل أرٌحٌة وج السٌاسًأرشٌف البولٌس مسألة ل التطرق ٌنبغً( 1

هذه بالحكام الجدد ٌفتر اهتمام  الزمن انه مع مرور أكدتالتجربة  ، ألنفً أقرب وقت ممكن قوانٌنال هأن ٌتم اعتماد هذٌجب  (1 

 المسألة

و ، واألحزاب خبراءالو المدنً،السلطات العامة والمجتمع  :المعنٌٌنالتشاور بٌن جمٌع ب قوانٌنلسن هذه ا أن ٌتم هذاٌجب  (1 

 الحركات السٌاسٌة

بالساسة و صناع  مفهوم الشفافٌة عندما ٌتعلق األمرب هاربط وٌجب ن فكرة االنتقامع السٌاسًأرشٌف البولٌس قضٌة  ٌجب فصل( 4

 معسٌاسٌا أو اقتصادٌا  ارتبطقد لالنتخاب  ٌترشح للمواطنٌن الحق فً معرفة ما إذا كان الشخص الذي : الهٌئات العامة القرار فً

 البائد النظام 

 االستغالل،سوء من  و ٌٌنالفضول منهذه السجالت فً  المدونة( الساسة كانوا أم للمواطنٌن ) المعلومات الشخصٌةٌجب حماٌة ( 5 

 .المالً أو سواء ألغراض االبتزاز السٌاسً 

 .فً ذلك ما رغبوا الخاصة بهم إذاعلى السجالت  اإلطالعن الحق فً نٌٌكون للمواط ٌجب أن ( 6 

فً هذا  التً أوصت بها األمم المتحدةالدٌمقراطٌة للمعاٌٌر  طبقا إلجراءات صارمة رشٌفاأل بحماٌةخضع المعنٌون ٌ أن ٌنبغً( 7

  المجال

بناء الثقة  فً الوقت نفسهتضمن  حماٌة أمن الدولة والمواطن و من شأنها المساهمة فً عصرٌةتصنٌف  جب إحداث منظومةٌ( 8

 .والشفافٌة

 ..أرشٌف البولٌس السٌاسً للتعامل مع لمبادئ التً ٌمكن اعتمادهالخاضعة للنقاش مشروع  فكرة النقاط المذكورة أعاله لٌست سوى

هذا الموضوع من أجل التوصل إلى ب ٌنمهتمال مضٌقة مع سلسلة من جلسات عملمختبر الدٌمقراطٌة تنظٌم  ٌعتزمفً هذا السٌاق  

 .مع الحالة التونسٌة تتكٌف عملٌة اتاقتراح

  

 مختبر الديمقراطية


