
 برنامج الندوة

 
 االعتبار ورد للكرامة التونسً والتحالف الوطنً األرشٌف ممثلً من ترحٌبٌة كلمة 09.15-09.00 : 

 المستقلة الوطنٌة التنسٌقٌة رئٌس صفراوي، عمر االستاذ: الجلسة تٌسٌر الذاكرة، وحفظ االنتقالٌة العدالة مسار  10.00-09.15 : 

 :االنتقالٌة للعدالة

 والكرامة الحقٌقة هٌئة عن ممثل والكرامة، الحقٌقة هٌئة قبل من األرشٌف معالجة 

 الوطنً لألرشٌف العام المدٌر جالب، الهادي السٌد وصٌانتها، الوطنٌة الذاكرة حفظ فً الوطنً األرشٌف مسؤولٌة 

 التونسً

: الجلسة تٌسٌر الشخصٌة، البٌانات وحماٌة األرشٌف مع التعامل تنظٌم فً األخالقٌة والمسؤولٌة القانونً اإلطار 10.45-10.00 

 :عٌسى بن صالح محمد العمٌد

 .الشخصٌة المعطٌات حماٌة هٌئة رئٌس قداس، شوقً السٌد •

 المعلومة إلى النفاذ هٌئة رئٌس الحزقً، عماد السٌد •

 التونسً الوطنً لألرشٌف العام المدٌر جالب، الهادي السٌد •

 قهوة استراحة11.15-10.45 : 

 تٌسٌر: المحتملة والمخاطر القٌود: العالم حول الحقٌقة لجان محفوظات واستغالل الحفظ طرق: المقارنة التجارب12.00.11.15 : 

 الذاكرة لمواقع الدولً التحالف وممثل االعتبار ورد عدالة جمعٌة رئٌس السالم، عبد كرٌم السٌد: الجلسة

 االنتقالٌة للعدالة الدولً المركز خبٌر فارنً، هاورد السٌد •

 العلمً للبحث التمٌمً مؤسسة رئٌس التمٌمً، الجلٌل عبد األستاذ •

 مناقشة13.00-12.00  : 

 الغداء استراحة 13.00 : 

 للسجٌن الكرامة جمعٌة رئٌس "بوشٌبة، حسٌن االستاذ: الجلسة تٌسٌر الضحاٌا؟ ذاكرة حفظ لمسار تتوٌج اي15.30-14.30 : 

 "السٌاسً

 .الضحاٌا صوت: التأهٌل وإعادة الذاكرة •

 االدالء على وافقن اللواتً خاصة الضحاٌا للنساء بالنسبة األرشٌف حفظ أهمٌة على للتأكٌد سٌدة وضحٌة رجل ضحٌة •

 بشهادتهن

  الوطنٌة؟ الذاكرة مكّونات عن فصله دون االنتهاكات ذاكرة حفظ لمسار تتوٌج أي •

  مفتوح نقاش16.30.15.30 : 

 التونسً الوطنً لألرشٌف العام المدٌر جالب، الهادي السٌد : الدراسً الٌوم أعمال تلخٌص16.30 : 

 )مكتملة غير قائمة )والمدعوون المشاركون

 والكرامة الحقٌقة هٌئة بأرشٌف المعنٌٌون الضحاٌا •

 والضحاٌا المدنً المجتمع جمعٌات •

 الجمهورٌة رئاسة •

 الحكومة رئاسة •

 الشعب نواب مجلس •

 االنسان وحقوق المدنً والمجتمع الدستورٌة الهٌئات مع العالقة وزارة •

 الوطنً األرشٌف •



  والكرامة الحقٌقة هٌئة •

 الشخصٌة المعطٌات حماٌة هٌئة •

 المعلومة إلى النفاذ هٌئة •

 التعذٌب من للوقاٌة الوطنٌة الهٌئة •

 االساسٌة والحرٌات االنسان لحقوق العلٌا الهٌئة •

 الوطنٌة المكتبة •

 للتوثٌق العالً المعهد •

 المعاصرة تونس لتارٌخ العالً المعهد •

 للتراث الوطنً المعهد •

 والمعلومات العلمً للبحث التمٌمً مؤسسة •

 واإلجتماعٌة اإلقتصادٌة الدراسات مركز •

  الوطنً التوثٌق مركز •

 األرشٌف فً المتصرفٌن جمعٌة •

  الفساد لمكافحة الوطنٌة الهٌئة •

  للمحامٌن الوطنٌة الهٌئة •

  اإلنسان حقوق عن للدفاع التونسٌة الرابطة •

  التونسٌة المرأة اتحاد •

 للشغل التونسً العام اإلتحاد •

   التقلٌدٌة والصناعات والتجارة للصناعة التونسب االتحاد •

 البحري والصٌد للفالحة الوطنً االتحاد •


