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بولونيا  فوند ة سوليدارتيمؤسس مع شراكة في ،7102سبتمبر 72 إلى 72 من "الديمقرطية مخبر" نظم

(SOLIDARITY FUND PL)، موجهةعمل  ورشةتونس  في نيةوالبول السفارة من عايةروب  
 حول نيينوالبول الخبراء من عدد مع بالتعاون وذلك اإلعالم، ووسائل المدني المجتمعلمنظمات 
 :موضوع

 
 العدالة في عصر المتغيرات

والمنظمات غير الحكومية في  الوطنية العامةدور مؤسسة األرشيف الوطني وغيرها من المؤسسات   
  التاريخ مع الحسابات تصفية كيفية و الوقائع إنشاء

 
 حسب) العمل ورشة في المذكورة أدناه المشاركة الجمعيات شاركت "الديمقرطية خبرم"لدعوة  استجابة
 ( :األبجدي الترتيب

 
 االنتقالية للعدالة الوطنية التنسيقية •
 التعذيب لمناهضة التونسية الجمعية •

 السياسيين المساجين لمساندة الدولية الجمعية• 
 االنتقالية للعدالة التونسية الشبكة •
 "يقظ" أنا •
  االعتبار ورد العدالة جمعية •
 تونسيات نساء جمعية •
 وإنصاف حرية •

 الديمقراطية للتحوالت الكواكبي مركز• 
 االنتقالية للعدالة تونس مركز •

 
اإلشكاليات   فيها الكثير من تتقاطع حيث أنها معقدة الدكتاتورية أرشيف مسألة أن االعتبار بعينأخذا   
تقديم  ، تم(الدولة وأمن الخاصة الحياة وحماية الذاكرة حفظ واجبو  المعرفة في الحقو االنتقالية العدالة)

 .طرف المشاركين من توصية  07
 

 توصياتال
 

 :خاص قانوني إطار.0
 .مناسب و خاص قانوني إطار إلى الديكتاتورية أرشيف خضعي أن يجب

 : وقت أقرب في خاص قانوني إطار.7
 عائقا سيمثل هاعتماد عدمفإن   ،الوقت مرور معو ألنه في أسرع وقت قانونيال اإلطار هذا قرارإ ينبغي

 .سليمة ديمقراطية بناء في

 : تشاورية بطريقةقانوني  إحداث إطار.2
 .المدني المجتمعمنظمات  مع بالتشاور القانوني اإلطار هذا وضع يجب

 :عاجلة بطريقة حمايته و األرشيف تحديد.4
 .محايدة مؤسسة إلى نقله و وقت أقرب في النظام الدكتاتوري السابق أرشيف حماية و تحديد يجب



 : محايدة مؤسسة.5
 ونزاهة وحياد احترافية بكل للعمل الالزمة بالموارد رشيفاألب المعنية المؤسسة تدعم أن بغيني

 .واستقاللية

يجب ان   الحاالت جميع فيو .أخرى مؤسسة في أو الوطني األرشيفعهدة  في توضع الوثائق أن يمكن
 .به خاصة مؤسسة إحداث حين إلى األرشيف لحماية مؤقتا حال الوطني األرشيف الى االنتقاليكون 

 :صارمة إجراءات.6
والتقاليد  المتحدة األمم معاييرتتفق مع  صارمة تإجراءا إلى األرشيفقائمون على ال خضعي أن يجب

 .الديمقراطية

 : االنتقالية للعدالة األرشيف استخدام.2
إطار التحقيقات  في األرشيف إلى النفاذ ضمان يجب لذلك االنتقالية العدالة من أساسي عنصر االرشيف

   .الدكتاتورية بضحايا المتعلقة القضايافي 

 :عليه لإلطالع الشخصي الملفحق النفاذ إلى .8
إن  عليه اإلطالع لغاية هم الشخصيملفمن حق المواطنين النفاذ إلى كة أن رعتبرت الجمعيات المشاا

 .رغبوا في ذلك

 .بمنح هذا الحق إلى المواطنين في أقرب وقتالمشاركة  أوصت أغلبية الجمعيات
في مرحلة ثانية إلى و في مرحلة أولى للضحايا والمؤرخين بعض اآلخر بمنح هذا الحق بالتدرجأوصى ال

 .كل الموطنين

ألن غياب الشفافية قد  شاملة وبطريقة وقت أقرب في لكل الموطنين الحق هذا بإعطاء الخبراء وصىأ
 .التحول الديمقراطي ريكون مصدرا لإلشاعات واالبتزاز الذي من شأنه تقويض مسا

 خالليجب أن تناقش  آجال تنفيذ حق النفاذ إلى الملفاتأن مسألة  الجمعيات المشاركةتعتبر كل 
  .المدني لمجتمعاو والخبراء العامة المؤسسات بين المشاورات

 :المعلومات تصحيح حق.2
 .ملفاتهم في الواردة المعلومات تصحيح حق باألمر المعنيين منح يجب

 :الخاصة الحياة في الحق.01
 الموجودة و( العامة الشخصيات ذلك في بما) للمواطنين الشخصية بالحياة المتعلقة المعلومات حماية يجب

 .المالي أو سياسياإلبتزاز ال ألغراض سواءاالستغالل  سوء منوالفضوليين  من األرشيف في

 :العامة للشخصيات الذاتية السير شفافية.00
 األمر يتعلق عندما الشفافية بمفهوم بل االنتقام بفكرة مرتبطة الدكتاتورية أرشيف مسألة تكون أن يجب ال

 .العامة بالشخصيات

إن كانت مرتبطة  سياسيا  لالنتخابات المترشحة األشخاصماضي  معرفة في الحق المواطنين لكل
 .السابق بالنظاماقتصاديا أو

 :القادمة األجيال وتثقيف توعية.07
 القادمة األجيال تثقيف والجميع  توعية على العمل في المدني المجتمع مبادرات الدولة تشجع أن يجب
 .الذاكرة حفظ وواجب الدكتاتورية أرشيف دور حول


