
 العدالة في عصر المتغيرات
 في تونس بلندابرعاية سفارة   ملتقى

 تونس - المشتل توليب جولدنفندق 
 

دور مؤسسة األرشيف الوطني وغيرها من المؤسسات العامة الوطنية والمنظمات غير الحكومية   «
  »حسابات مع التاريخالفي إنشاء الوقائع و كيفية تصفية 

من طرف برنامج التعاون البولندي لإلنماء تمويل المشروع   
 التابع لوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية بولندا

"دعم الديمقراطية"برنامج   



رودزنسكا أنيسكا – للتأكيد Agnieszka Rudzinska ، نائب 

 المدنية، التربية ) الوطنية الذاكرة إلحياء الوطني المعهد رئيس
 (الذاكرة وحفظ ، وعواقبها الديكتاتورية فترة حول التعليم

لسكيويز رافال  Rafal Leskiewicz  - و توفير مكتب مدير 

 الوطنية الذاكرة إلحياء الوطني المعهد مهارات ) الوثائق أرشفة

 المعهد، أرشيف القطاع وأنشطة السياسي، األٍرشيف وفتح
 (للضحايا والتعويض السياسي، واألرشيف

ويقودا جاسيك Wygoda Jacek- والمحاكمات التطهير ) وكيل  

 بلدان و بولندا في الماضي مع الحسابات تصفية نماذج ، الجنائية
 (الشيوعية بعد لما أخرى

للتأكيد - Bogumił Zygmont القانونية العلوم في دكتور ، 

 مادة في متخصص وهو ، اإلنسان لحقوق هلسنكي مؤسسة
 .اإلنسان حقوق حماية و الجنائي القانون

أوسيك باول - Paweł Osik  في اإلنسان حقوق لجنة ، محام 

 و اإلنسان حقوق" برنامج منسق ، للمحامين األعلى المجلس

 من المنشورات من العديد مؤلف ،"التاريخ مع الحسابات تسوية

 .التطهير مسألة ذلك

ميشالسكي لوكاسLukasz Michalski - التعليم فن في دكتوراه 

 والتعليم التربية مكتب مدير ونائب التعليم في خبير التاريخ،
 .الوطنية الذاكرة معهد من العمومي
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 الخبــــراء

 بولندا في التحوالت حول مقدمة   

  الماضي مع الحسابات تصفية 

 الوطنية الذاكرة إلحياء الوطني المعهد صالحيات (IPN) 

 األرشيف بتوفير المتعلقة والتقنيات المبادئ 

  الذاكرة إلحياء الوطني بالمعهد األرشيف قسم نشاطات 

 (IPN) الوطنية

  التطهير مبادئ و العامة الشخصيات تطهير 

 العدالة أنشطة و التطهير 

 اإلنسان حقوق منظور من التطهير 

 الدكتاتورية / النظام لضحايا التعويض 

  اإلنسان حقوق انتهاكات عن المعلومات نشر 

 التاريخية الذاكرة على للحفاظ المجراة األنشطة 

 و الديكتاتورية / الشمولية فترة تدريس كيفية و المدنية التربية 

 .عواقبها

 االنتقالية العدالة و اإلعالم وسائل :موضوع مقدمة 

 



 المؤسسات المنظمة

بولندا فوند سوليدارتي صندوق (PL FUND SOLIDARITY)   

  

 ، دولة مؤسسة (SOLIDARITY FUND PL) بولندا فوند سوليدارتي

 دور وتحتل ، بولندا جمهورية رئيس من مبادرة على بناء تأسست

 الخارجية السياسة تنجز حكومية غير منظمة وبوصفها  .تنمية وكالة

 .بولندا لجمهورية

 

 " 2013 لسنة الديمقراطية دعم" برنامج المؤسسة تدير ذلك جانب إلى 

 لوزارة الراجع  للتنمية البولندي التعاون برنامج إطار في الممولة

 .بولندا لجمهورية الخارجية الشؤون

 

في إطار هذا البرنامج تدعم المؤسسة إنجاز عديد المشاريع لمنظمات  

غير حكومية بولندية، بالتعاون مع شركاء محليين، واالنخراط في 

مبادرات لدعم التغيرات االجتماعية المؤيدة للديمقراطية في البلدان 

المذكورة ضمن قائمة  المتلقية لمساعدات التنمية تعدها إدارة التعاون 

،  ويجب كذلك أن تكون OCDE من( DCD)من أجل التنمية 

غير " و " جزئيا حرة " كــ"  حرية في العالم"تقرير مصنفة صمن 

  .بما في ذلك بلدان الشراكة الشرقية" حرة

 

  http://www.solidarityfund.pl :الوابموقع 

 

 

الديمقراطية مخبر 

 

جمعية التونسية ذو مطالب علمية  مخبر الديمقراطية هو

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، و تهدف إلى  بمبادئ ملتزمة

المساهمة بشكل مستقل إلنشاء وتوطيد دعائم مبتكرة وحيوية 

 :خاللللديمقراطية، من 

 البحث والتحليل والمناقشة -

 تجارب مستهدفة ارساء -

 مقترحات إلى الحكومة والمجتمع المدني والرأي العام تقديم -

 

 :برامج أربعة الديمقراطية مخبر بدأ

 والعدالة واألمن الديمقراطية -

 االجتماعية والعدالة الديمقراطية -

 واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا الديمقراطية -

 الدولية والعالقات الديمقراطية-

 

 الديمقراطية مخبر استهل الدكتاتورية سقوط من أشهر بضعة بعد

  واألمن الديمقراطية برنامج إطار في السياسي البوليس مشروع

 مراعاة ضرورة إلى والدعوة بالبحث العمل ويتعلق .والعدالة

 اإلطار إلصالح الحاجة أعم وبصورة السياسي البوليس أرشيف

 .المخابرات لألجهزة القانوني

 

  : الوابموقع 

://labodemocratique.wordpress.comhttp 
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 في المشروع المؤسسات البولندية المشاركة

الوطنية الذاكرة معهد –( IPN) 

 ضد المرتكبة الجرائم مالحقة لجنة أنشئت - الوطنية الذاكرة معهد

 18 في المؤرخ القانون بموجب 1999 عام في البولندي الشعب
 .1998 ديسمبر

 : التالية المكاتب من المعهد ويتكون

 البولندي الشعب ضد المرتكبة الجرائم لمالحقة الرئيسية اللجنة-

 .الوثائق (حفظ) أرشفة و توفير مكتب-

 العمومية) التوعية مكتب-

 .التطهير مكتب-

 المنجزة للدولة األمنية األجهزة وثائق وإدارة  بجمع مكلف المعهد

  جويلية 31 غاية إلى 1944 جويلية 22 من الممتدة الفترة خالل

 بتثقيف كذلك و الشيوعية و النازية الجرائم في وبالتحقيق ،1990

 .الجمهور

 الداخلية وزارة أرشيف من وثائق على الحصول للمعهد خول 
 وزارة ، ( UOP ) الدولة حماية ومكتب ، ( MSWiA ) دارةاإلو

  األعمال وأرشيف ، ( MS) العدل وزارة ، ( MON ) الوطني الدفاع

 .( AAN ) الجديدة

pl.gov.//ipn:http 

 

للمحامين األعلى المجلس 

 المرفق سير ذاتيا ينظم هيكل هو للمحامين األعلى المجلس 

  .العموم بثقة ثقة تحظى لوظيفة  المباشرين للمحامين المهني

 

 

 العامة المصلحة سياق في المحامين مهمات أداء حسن مجلسال يراقب

 دستور بموجب محمي للمحامين الذاتي المهني التنظيم .لحمايتها و

 األعلى المجلس ويتكون .(1 الفقرة ، 17 المادة) بولندا جمهورية

 و للمحامين الوطني االجتماع يختارهم محامينو الرئيس من للمحامين
 .المحامين لعمادة الجهوية المجالس من كل عمداء

http://www.nra.pl  

 

 مؤسسة هلسنكي لحقوق اإلنسان

 قبل من 1989 عام في اإلنسان لحقوق هلسنكي مؤسسة إنشاء تم

 ثقافة تطوير في مهمتها وتتمثل .بولندا في هلسنكي لجنة أعضاء

   .الخارج وفي بولندا في اإلنسان وحقوق الحرية

 المجلس لدى استشارية صفة على 2007 سنة منذ المؤسسة تحصلت
 .( ECOSOC) المتحدة لألمم واالجتماعي االقتصادي

  حقوق شبكة" العالمي ائتالف في عضو أيضا هي المؤسسة وهذه

 النرويج، من بكل حكومية غير منظمات من ةلفالمتأ ،"اإلنسان

 .وغيرها أوغندا كينيا، أذربيجان، البيضاء، روسيا العظمى، بريطانيا

 هلسنكي بمؤسسة البولنديون الخبراء ينشر ، األسبوع في ولمرتين

 وذلك بولندا في اإلنسان حقوق موضوع حول نصوصا اإلنسان لحقوق

 .اإلنسان حقوق لشبكة اإللكتروني الموقع على

 pl/en/.hfhr.//www:http  
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