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mbre de la FSM Fédération Syndicale Mondiale, représentant 105 millions de travailleurs dans 130 pays. wftucentral.orgFNE me 
 

بية الوطنية  ن بالتر ن العاملي  ه يالكتاب االداريالتنسيقية الوطنية للمساعدات والمساعدين االداريي 

 ف السالليم الدنياضحايا األنظمة والمراسيم الحكومية وحذ -سابقا 
 

ن )الكتاب االداريون سابقا(  احتجاجا عىل االقصاء والتهميش الذي لحق المسار اإلداري والمالي لفئة المساعدين االداريي 
ي صمت، 

ن
ي ف

ن الوزارات ضحايا االنظمة والمراسيم الحكومية حيث ظلت تعانن كة بي  ي تنتمي إل فئات األطر المشتر
والتر

ي يوم الثالثاء: قررت التنسيقية الوطن
اب وطتن واعتصام  مصحوبا بوقفة 4244ماي  42ية للفئة الدعوة إل خوض اضن

صباحا.  00:22أمام مقر الوزارة بباب الرواح بالرباط ابتداء من الساعة: 
 

 3645انحجخ ر٘ :صبدس فٙ  4-24-76:َظشا نإلقصبء ٔانزًٓٛش انحكٕيٙ انز٘ نحق فئخ انًغبػذٍٚ االداسٍٚٛ يُز صذٔس انًشعٕو سقى 

يكشس صالس يشاد أظٛفذ ثبنًبدح  329( ثشأٌ انُظبو األعبعٙ انخبص ثًٕظفٙ ٔصاسح انزشثٛخ انٕغُٛخ ٔخصٕصب انًبدح 4225فجشاٚش  32) 

 35) 3647سثٛغ األٔل  45ثزبسٚخ   7434(> ط. س. ػذد 4226يب٘  6) 3647سثٛغ األٔل  36ثزبسٚخ  4-26-:9انضبَٛخ يٍ انًشعٕو سقى 

( ٔانزٙ نى رزى انًغبٔاح فّٛ ثٍٛ ٔظؼٛخ كبرت االقزصبد ٔانكبرت اإلداس٘ انهزاٌ كبَذ نًٓب َفظ انٕظؼٛخ ثُفظ االسقبو االعزذالنٛخ 4226يب٘ 

نٗ فٙ جًٛغ انذسجبد، حٛش رى اديبط كبرت االقزصبد فٙ انُظبو األعبعٙ، يغ رغٕٚخ ٔظؼٛزّ يشحهٛب، أيب انكزبة االداسٌٕٚ فزى رغٛٛش اعًٓى إ

( ظذا ػهٗ سغجزٓى ٔثذٌٔ أصش 4232أكزٕثش ;4) 3653يٍ ر٘ انقؼذح  42صبدس فٙ  4-32-675ٍ إداسٍٚٛ ثبنًشعٕو انًشؤٔو سقى يغبػذٚ

ى يبد٘ نؼًٕو ْزِ انفئخ ، يغ حشيبَٓب يٍ ايزٛبصاد ٔرؼٕٚعبد رحفٛضٚخ دٔسٚخ ٔٔظٛفٛخ كجبقٙ انقطبػبد انحكٕيٛخ حٛش قطبع انزشثٛخ ٔانزؼهٛ

 بصاد فٙ جم األحٛبٌ؛ٚجٓض ػهٗ ْزِ االيزٛ

ًٓبو فٙ ٔاػزجبسا نزذَٙ انًغزٕٖ انًبد٘ نفئخ انًغبػذٍٚ االداسٍٚٛ )انكزبة عبثقب( أيبو حجى انًٓبو انًٕكٕل نٓى انقٛبو ثٓب ثٕاعطخ ركهٛفبد ث

ٛشا كجبقٙ انفئبد، ثم غٛبة رؼٕٚط يحفض، ٔكزا انحٛف انز٘ نحقٓى ثؼذ حزف انغالنى انذَٛب حٛش ٔظؼٛزٓى االداسٚخ ٔانًبدٚخ نى رؼشف رغٛ

 (؛4ػشفذ رقٓقشا ثؼذ إظبفخ انغهى انغبثغ ) انذسجخ

ٔسغجخ يٍ فئخ انًغبػذاد ٔانًغبػذٍٚ االداسٍٚٛ فٙ إعًبع صٕد يؼبَبرٓب انًبدٚخ ٔانًؼُٕٚخ ٔاالداسٚخ إنٗ انقطبع انحكٕيٙ انز٘ رشزغم 

 نحغبثّ ثصفزٓب رُزًٙ إنٗ األغش انًشزشكخ ثٍٛ انٕصاساد.

يصحٕثب  4244يب٘  46انٕغُٙ نفئخ انًغبػذاد اإلداسٚبد ٔانًغبػذٍٚ االداسٍٚٛ انذخٕل فٙ اظشاة ٔغُٙ ٕٚو انضالصبء>  قشس انزُغٛق

 ثٕقفخ ٔاػزصبو أيبو يقش انٕصاسح ثبنشثبغ نهحغى فٙ يغأنخ جذٖٔ االديبط ٔانُعبل يٍ أجم رحقٛق انًطبنت انؼبدنخ ٔانًششٔػخ انزبنٛخ>

نٕصاسح انزشثٛخ انٕغُٛخ ثًب ٚحفع انكشايخ انًبدٚخ ٔانًؼُٕٚخ نهًغبػذاد ٔانًغبػذٍٚ اإلداسٍٚٛ ثزشرٛجٓى اثزذاء يٍ  االديبط فٙ انُظبو االعبعٙ -

 ٔثأصش سجؼٙ ججشا نهعشس ثبػزجبسْى ظحبٚب األَظًخ ٔانًشاعٛى انزٙ أجٓضد ػهٗ يكزغجبد انفئخ، ثًب فٙ رنك انًزقبػذٍٚ؛   ;انغهى 

 د اػزجبسٚخ فٙ يغبس انزشقٙ ٔثأصش سجؼٙ ججشا نعشس انغُٕاد انًقشصُخ قجم انزشعٛى؛االحزفبظ ثشرت انزشقٙ يغ عُٕا -

 ؛قٛٓى ثٓٛئخ انًزصشفٍٛ  االداسٍٚٛرغًٛخ انفئخ ثبنًهحقٍٛ االداسٍٚٛ نُٛزٓٙ يغبس رش  -

 اديبط حبيهٙ انشٕاْذ انجبيؼٛخ ٔانًُٓٛخ ثبنذسجبد انًطبثقخ نهشٓبدح انًحصم ػهٛٓب؛ -

 عُٕاد فٙ انزشقٙ ثباليزحبٌ انًُٓٙ ٔ إنغبء االيزحبٌ انشفٕ٘ نطجٛؼخ انًٓبو انزُفٛزٚخ؛8ثذل  عُٕاد 6اػزًبد أقذيٛخ -

 رًكٍٛ انًغبػذٍٚ االداسٍٚٛ )انكزبة عبثقب( يٍ انزؼٕٚعبد أعٕح ثضيالئٓى يشكضٚب ٔجٕٓٚب ٔإقهًٛٛب؛ -

 االعزفبدح يٍ انزؼٕٚعبد انًخٕنخ نهًًٓخ فٙ حبنخ انزكهٛف؛ -

 الَزقبنٛخ انٕغُٛخ ٔانجٕٓٚخ ٔاالقهًٛٛخ دٌٔ ششغ أٔ رقٛٛذ ثشأ٘ انشئٛظ انًجبشش؛االعزفبدح يٍ انحشكخ ا -

 إػبدح انُظش فٙ ششٔغ ٔيؼبٚٛش االعزفبدح يٍ انغكٍ أعٕح ثجبقٙ يٕظفٙ انٕصاسح؛ -

  انحشص ػهٗ يشاػبح ٔظؼٛخ ٔخصٕصٛبد األشخبص فٙ ٔظؼٛخ إػبقخ؛ -

 ػذو حشيبٌ أثُبء انفئخ يٍ يُحخ انزؼهٛى انؼبنٙ؛ -

)انقشٔض، انغكٍ، انُقم   فبدح يٍ خذيبد يؤعغخ دمحم انغبدط نألػًبل االجزًبػٛخ ثششٔغ رفعٛهٛخ ثُبء ػهٗ ْضانخ األجشاالعز -

 ٔانًُزجؼبد...(.

ن إىل المشاركة ي للفئة يدعو جميع المساعدات والمساعدين االداريي 
 وعليه فإن التنسيق الوطنن
اب وذلك يوم الثالثاء:  ي االضن

ن
 صباحا 00:22والوقفة مع اعتصام أمام مقر الوزارة ابتداء من:  4244 ماي  42بكثافة ف
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