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 التقرير األدبي للجمعية التونسية للمتصرفين في األرشيف 

  3032 فيفري 32 إلى 3033 مارس 23 من

 

 2013 مارس   23عب التي اعترضت هيئة تسيير الجمعية المنبثقة عن الجلسة اإلنتخابية ليوم المصا - 3

وجود ديون  متخلدة بذمتها متثلت يف عدم خالص معني كراء  على إثر تسلم ملفات اجلمعية من هيئة التسيري السابقة تبني -
رئيس اجلمعية السابق  قدم خالهلا 2302/ 03/30 نائية بتاريخثدعوة إىل عقد جلسة عامة استمقرها القدمي فتمت ال

احلاجي تقريرا ماليا تكميليا أوضح من خالله انه مت السهو عن ذكر الدين املذكور واملقدر ب مخسة آالف دينار   السيد منري
 ،ورةيف التقرير املايل الذي مت عرضه خالل اجللسة اإلنتخابية املذك

 تقدمي مطالبكما مت اإلتصال مبالك املقر جلدولة سداد الديون املذكورة  مت و  لتخلي عن املقر القدمي للجمعيةتقرر ا  -
 ، ؤسسة األرشيف الوطين واملعهد العايل للتوثيقللحصول على مقر جديد للجمعية إىل كل من م

  .2013تب اتصال يكون مقرا للجمعية بداية من أكتوبر كم، على متكني اجلمعية من اوافق املعهد العايل للتوثيق، مشكور  -

 :طلب الدعم المالي لمساعدة الجمعية في انجاز برامجها  -2

تقدمت اجلمعية مبطالب للدعم املايل لعدد هام من الوزارات واملؤسسات ويف مقدمتها مؤسسة األرشيف الوطين واملعهد العايل 
شركة خاصة لرسكلة الورق يف مقابل  د من   500ــباستثناء دعم ب 2302ل سنة خالي دعم مايل أ   تتلقمل سفألللتوثيق ول

 .عريف اجلمعية مبنتجاهتا وخدماهتات

 :  2012أنشطة الجمعية منذ شهر ماي  -2



 :  2012جلسة عامة عادية بتاريخ  جوان 

 : 2012عرض برنامج اجلمعية لسنة 

 : الدفاع عن المهنة والمهنيين   

رشيف كل من بلدية احلمامات أن عن التصرف يف املضايقات اليت تعرض إليها مسؤولو طلب التحقيق يف تدخل اجلمعية ب -
 ،  2013جوان ووالية سوسة خالل شهري ماي و 

تكوين تنسيقية إلحداث نقابة للمتصرفني يف األرشيف تقدمت بطلب يف الغرض لإلحتاد العام التونسي للشغل بتاريخ      -
 ، 2302سبتمرب   28

عن طريق آلية العمل  2013م اجلمعية بأربعة خمتصني يف التصرف يف الوثائق واألرشيف بداية من شهر جانفي دع -
 .التطوعي من خالل مكتب التشغيل بوالية منوبة

 :المشاركة في الشأن العام و تثمين قطاع األرشيف  

 دعت فيه الرئاسات الثالثة احلاكمة إىل  2012جوان  30 ــإصدار اجلمعية لبيان مبناسبة اليوم العاملي لألرشيف املوافق ل -
تسريع بتفعيل حتييد األرشيف عن التجاذبات السياسية اليت تعرفها البالد خالل الفرتة اإلنتقالية احلالية ونادت فيه  بال

على موقع اجمللس الدويل وجيدر الذكر أن هذا البيان قد لقي اهتماما ملفتا بعديد الصحف ومت التنويه به  الشفافية اإلدارية ،
 لألرشيف بفضل ترمجته من قبل الدكتور حممد جباجة،

تقدمي مطلب معلل إىل رئاسة اجمللس التأسيسي عن طريق جلنة احلقوق واحلريات حول تضمني حق احلصول على املعلومة  -
وعة من املقاالت الصحفية يف ونشر جمم 2012جويلية  10والنفاذ إىل وثائق الدولة التونسية يف الدستور اجلديد بتاريخ 

 الغرض ،

بالتنسيق مع وزارة حقوق اإلنسان والعدالة اإلنتقالية وبدعم من   2012سبتمرب  20بنزل املشتل يف  تنظيم يوم دراسي -
حول دور األرشيف يف حتقيق العدالة اإلنتقالية حيث متت  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان

األرشيف املعين دعوة مجيع األطراف املتدخلة يف هذا امللف وصدرت عن ذلك اليوم الدراسي توصيات تعلقت بالتعريف ب
بالعدالة اإلنتقالية وبدور اخلتصني يف هذا الشأن والتأكيد على حتييد القطاع عن التجاذب السياسي وقد مت أخذ هذه 

 .حول العدالة اإلنتقالية التوصيات باإلعتبار من قبل جلنة احلوار الوطين



 :التكوين والملتقيات 

 دورة تكوينية حول األرشيف وشفافية النفاذ إىل الوثائق اإلدارية، 2302نظمت اجلمعية يف شهر أكتوبر -

 . 2012شاركت اجلمعية بعدد من املداخالت ببعض الوزارات مبناسبة اليوم الوطين لألرشيف خالل شهر ديسمرب  -

 :الترفيه 

 ية لتكرمي أبناء أعضائها الناجحني خالل السنة الدراسية املاضية لكن مل تلق هذه الدعوة أي استجابة،دعت اجلمع -

خالل شهر ديسمرب  وسوسة رحلة ترفيهية إىل والية املنستري على هامش اإلحتفال باليوم الوطين لألرشيف نظمت اجلمعية -
2012. 

 :النهوض بالجمعية وتطوير أدائها 

مشروع قانون أساسي جديد للجمعية يطمح لإلستجابة  صفحتها الرمسيةوب أعضائها على ل الشهر اجلاريخالعرضت اجلمعية 
                 . وذلك ملناقشته واملصادقة عليه يف جلسة عامة استثنائية القانون اجلديد املنظم للجمعيات رتملتطلعات املهنيني وحي

                                             

 للمتصرفين في األرشيف رئيس الجمعية التونسية                                           

 األسعد الهاللي               

 


