á«fƒfÉ≤dG äÉ°SGQódGh π°UGƒàdGh ¿hÉ©àdG ájôjóe
mjs.fb.ofﬁciel@mjs.gov.ma - www.mjs.gov.ma

نشــــرة إخباريـــة لـــوزارة الشبـــاب والرياضـــة  -تصـــدر كل شهريـــن

تنزيل قطاعي للتوجهات احلكومية يف جمال احلوار االجتماعي
احتضــن مقــر وزارة الشــباب والرياضــة عــى مــدى يومــي 18
و 19شــتنرب  2017سلســلة مــن االجتامعــات مــع النقابــات األكــر
متثيليــة بالقطــاع  ،خصصــت للتــداول بشــأن امللفــات املطلبيــة
املرتبطــة بالقطــاع ،وفــق منظــور مندمــج تتقاطــع فيــه التوجيهات
النقابيــة مــع االسـراتيجيات القطاعيــة رغبــة يف تجويــد مجــاالت
تدخــل الــوزارة وتحســن وضعيــات األطــر واألعــوان العاملــن بهــا.
و قــد عرفــت هــذه االجتامعــات  ،التــي تــأيت يف إطــار التنزيــل
القطاعــي للرؤيــة الحكوميــة بشــأن تعزيــز وتكثيــف اللقــاءات
مــع التمثيليــات النقابيــة ،تســليط الضــوء عــى مجموعــة مــن
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امللفــات والقضايــا:
•وضــع أجنــدة زمنيــة للحــوار االجتامعــي القطاعــي مــع
إرســاء آليــات لتتبــع مختلــف النقــط التــي تتــم دراســتها
وإبــراز مــا تــم تحقيقــه؛
•تقاســم املحــاور األساســية للرؤيــة اإلسـراتيجية التــي ســيتم
اعتامدهــا يف مجــاالت تدخــل الــوزارة؛
•تجويــد مســطرة التعيينــات يف مناصــب املســؤولية لتكريــس
مبــدأ الشــفافية و االســتحقاق؛
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•بــذل مجهــودات إضافيــة يف إطــار تنظيــم امتحانــات الكفاءة
املهنيــة مــن أجــل تكريــس الشــفافية و تكافــؤ الفرص؛
•دراســة إمكانيــة مراجعــة معايــر الرتقيــة باالختيــار املعمــول
بــه باتفــاق مــع النقابــات األكــر متثيليــة بغيــة تجويدهــا؛
•نــر نتائــج الحركــة اإلنتقاليــة التــي متــت وفــق املعايــر
املتفــق عليهــا مــع النقابــات األكــر متثيليــة
•إيــاء أهميــة خاصــة ملراكــز حاميــة الطفولــة و العاملــن
بهــا.

ولإلشــارة ،فقــد عرفــت هــذه اللقــاءات التــي ترأســها الســيد
الكاتــب العــام ،والتــي متيــزت بنقاشــات هامــة وروح مســؤولية
عاليــة ،مشــاركة النقابــات اآلتيــة:
•النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة؛
•االتحاد النقايب للشبيبة والرياضة؛
•الجامعة الوطنية ملوظفي وأعوان الشبيبة والرياضة؛
•الجامعة الوطنية لقطاع الشبيبة والرياضة.
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 170.561م�ستفيد من الربنامج الوطني للتخييم �إىل حدود �شتنرب 2017
تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نرصه اللــه و أيــده ،نظمــت وزارة الشــباب والرياضــة برشاكة مع الجامعــة الوطنية
للتخييــم ،خــال الفــرة مــا بــن فاتــح يوليــوز و  10شــتنرب  2017مبختلــف جهات اململكــة ،فعاليــات الربنامج الوطنــي للتخييم لصيــف  ،2017تحت
شــعار «املخيــم فضــاء للرتبية و اإلبــداع».
و قــد عــرف الربنامــج الوطنــي للتخييــم ومجاالتــه برســم ســنة  2017اســتفادة  170.561مســتفيدة ومســتفيد مــن مختلــف األنشــطة الرتبويــة
والرتفيهيــة املنظمــة عــى مــدار الســنة ،عــر مختلــف ربــوع الـراب الوطنــي .حيث ســجلت مختلف محطاتــه إقباال كبـرا ،كام هــو مبــن يف الجدول
التــايل :
نوع الن�شاط

عدد امل�ستفيدين

مالحظات

تداريب تكوينية

10660

�شتاء  /ربيع 2017

ملتقيات اليافعني

11718

ربيع � /صيف 2017

خميمات الأطفال القارة

95104

ما بني  08و �أقل من � 15سنة

خميمات ح�رضية

40046

ربيع � /صيف 2017

لقاءات ءاعدادية

6634

لفائدة �أطر اجلمعيات

املجموع العام
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جمهودات متوا�صلة من �أجل رقمنة امل�ؤ�س�سات
و امل�صالح التابعة للوزارة

حرصــا منهــا عــى تقديــم أفضــل الخدمــات و مواصلــة ملجهوداتها

اإلطــاع عــى أحــدث املعلومــات و الخدمــات املقدمــة مــن

الراميــة إىل رقمنــة املصالــح واملؤسســات التابعــة لها ،قامــت وزارة

طــرف املؤسســة وكــذا متابعــة امللفــات الخاصــة بهــم ،إضافــة

الشــباب و الرياضــة بإنشــاء البوابــة اإللكرتونيــة الخاصــة مبؤسســة

إىل توفــره عــى فضــاء خــاص بالــركاء و فضــاء خــاص باإلعــام،

النهــوض باألعــال االجتامعيــة ملوظفــي و أعــوان الــوزارة.

يتــم مــن خاللــه اإلطــاع عــى إصــدارات املؤسســة مــن بالغــات

هاتــه الخطــوة التــي مــن شــأنها تعزيــز قنــوات التواصــل

صحفيــة وتغطيــة إعالميــة ملختلــف األنشــطة.

و تقريــب الخدمــات لفائــدة موظفــي وأعــوان الــوزارة تــأيت يف

وقــد تــم دعــم هــذه البوابــة مبحــرك بحــث متقــدم يســهل عــى

ســياق الخطــوات واإلجــراءات التطويريــة الراميــة إىل تيســر

مســتخدمي البوابــة عمليــة البحــث عــن املعلومــات التــي تهمهــم

الخدمــات التــي توفرهــا املؤسســة ومتكــن موظفــي و أعــوان

ويقلــل الجهــد والوقــت املبــذول يف الحصــول عــى الخدمــة.

الــوزارة مــن الولــوج إليها باســتخدام أفضــل التقنيات املســتخدمة
يف إنشــاء البوابــات اإللكرتونيــة ،وفقـاً للمعايــر الفنيــة املعتمــدة
عاملي ـاً ،لتكــون صفحاتهــا ســهلة التصفــح واالســتخدام.
هــذا ،ويتيــح املوقــع اإللكــروين الولــوج إىل مجموعــة مــن
الخدمــات تتعلــق بالصحــة ،الســكن ،الثقافــة و األنشــطة
الرتفيهيــة ،كــا يوفــر فضــاء خاصــا باملنخرطــن ميكنهــم مــن
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م�ؤ�س�سة النهو�ض بالأعمال االجتماعية لفائدة موظفي و�أعوان وزارة
ال�شباب والريا�ضة تنظم خميما �صيفيا لفائدة �أبناء القطاع

عــى غـرار األنشــطة االجتامعية والرتبويــة والرتفيهيــة والرياضية التي
تقــوم بهــا مؤسســة النهــوض باألعــال االجتامعيــة لفائــدة موظفــي
وأعــوان وزارة الشــباب والرياضــة طيلــة الســنة ،تــم تنظيــم مخيــم
صيفــي مبدينــة أكاديــر
لفائــدة أطفــال املوظفــن
املنخرطــن باملؤسســة
املرتاوحــة أعامرهــم بــن 8
و  14ســنة ،خــال الفــرة مــا
بــن  09و  20غشــت . 2017
وقــد عرفــت فعاليــات
هــذا املخيــم الصيفــي
التــي امتــدت عــى مــدى
إثنــى عــر يومــا مجموعــة
مــن األنشــطة الرتفيهيــة
والتكوينيــة وورشــات
تنميــة القــدرات ،حيــث تــم
تنظيــم أنشــطة تربويــة وثقافيــة تــروم التعبــر الحــر عــن إبداعــات
ومواهــب وميــوالت األطفــال مــن خــال برمجــة حصــص لتلقــن
األناشــيد وأخــرى لأللعــاب الداخليــة وكذا أمســيات ثقافية وســهرات
إلكتشــاف مواهــب األطفــال وصقلهــا .

ووعيــا بأهميــة ودور الورشــات واملعامــل الرتبويــة والفنيــة
الهادفــة إىل إكســاب األطفــال مجموعــة مــن التقنيــات واملهــارات
والقــدرات عــى اإلبــداع والتعبــر وتنميــة الــذوق والحــس
الفنــي ،نظمــت لفائــدة
املســتفيدات واملســتفيدين
مجموعــة مــن الورشــات
أهمهــا ورشــة املــرح،
ورشــة الرقــص التعبــري،
ورشــة الفــن التشــكييل،
ورشــة املوســيقى وورشــة
األشــغال اليدويــة.
كــا متيــز املخيــم بتنظيــم
أنشــطة أخــرى تنوعــت
بــن جــوالت ســياحية
بحريــة عــى طــول ســاحل
وأنشــطة رياضيــة كرياضــة
ركــوب األمــواج و الســباحة.
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تعيني الأ �ستاذ �إبراهيم النامي رئي�سا
لغرفة التحكيم الريا�ضي
تنفيــذا ألحــكام المرســوم رقــم  2.10.628الصــادر يف  7ذي احلجــة  4(1432نونبــر  )2011بتطبيــق القانــون 30.09

المتعلــق بالتربيــة البدنيــة والرياضــة ،وال ســيما المــادة  40منــه ،وبعــد اســتطالع رأي اجللنــة الوطنيــة األولمبيــة
المغربيــة ،تــم تعيــن الســيد إبراهيــم النايــم ،الــذي ســبق أن شــغل منصــب رئيــس غرفــة بمحكمــة النقــض ،رئيســا

لغرفــة احتلكيــم الرياضــي ،بنــاء عــى ق ـرار وزيــر الشــباب والرياضــة ،رقــم  2146.17صــادر يف فــاحت ذي احلجــة

 23( 1438غشــت  )2017والمنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد  6606بتــارخي  21شــتنبر .2017

وختتص غرفة احتلكيم الرياضي بالنظر:

- -ابتدائيا ،يف النزاعات الناشئة عن تنظيم أو ممارسة األنشطة البدنية والرياضية ؛

 -اســتئنافيا ،يف القـرارات الصــادرة ابتدائيــا عــن غرفــة احتلكيــم الرياضــي والقـرارات المتعلقــة بمــح أو حســبصفــة رياضــي مــن المســتوى العالــي الصــادرة عــن اجللنــة الوطنيــة لرياضــة المســتوى العالــي والق ـرارات

الصــادرة عــن جامعــة أو جمعيــة أو أيــة هيئــة رياضيــة أخــرى إذا نــص نظامهــا األســايس أو أنظمتهــا عــى
ذلــك.

وال ختتــص هــذه الغرفــة بالنظــر يف الطعــون المقدمــة ضــد العقوبــات التأديبيــة الصــادرة عــن اجلامعــات

الرياضيــة يف حــق األخشــاص أو الرياضيــن اجملازيــن واألطــر الرياضيــة اجملــازة والمســيرين واحلــكام

والــوكالء الرياضيــن والعصــب المنضويــة حتــت لوائهــا واجلمعيــات الرياضيــة والشــركات الرياضيــة المنضمــة
إليهــا وكــذا عــى أي خشــص آخــر يخنــرط يف النظــام األســايس جللامعــة.

كما تستثنى أيضا من اختصاص غرفة احتلكيم الرياضي:

- -النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة حبقوق ال جيوز لألطراف التنازل عنها؛

 -اخلالفــات احملالــة إلــى اجلامعــات الرياضيــة الدوليــة أو اجللنــة الدوليــة األولمبيــة أو حمكمــة احتلكيــمالرياضــي أو اجمللــس الدولــي للحتكيــم الرياضــي.

- -ولإلشارة ،فتتألف هذه الهيئة احتلكيمية من :

- -رئيس يعينه الوزير المكلف بالرياضة بعد استطالع رأي رئيس اجللنة الوطنية األولمبية المغربية؛

 -هيئة حتكيمية من الدرجة األولى تتكون من ثالثة حمكمني من بينهم رئيس؛ -هيئة حتكيمية لالستئناف مكونة من خمسة حمكمني من بينهم رئيس؛- -كتابة ضبط.
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ح�ضور متميز للم�شاركني ال�شباب املغاربة يف فعاليات «امللتقى
الإعالمي ال�شبابي» بدولة الكويت

يف إطــار فعاليــات الكويــت عاصمــة الشــباب العــريب لســنة ،2017
شــاركت وزارة الشــباب والرياضــة يف أشــغال «امللتقــى اإلعالمــي
الشــبايب» الــذي نظــم أيــام 13،14و 15شــتنرب  ،2017مبشــاركة 17
دولــة عربيــة مكونــة مــن وفــود طلبــة إعــام وصحافــة ومنتجــن
ومخرجــن إعالميــن وكــذا أكادمييــن يف املجــال.
وقــد تضمــن امللتقــى ســتة ورشــات عمــل يف املجــاالت اإلعالميــة
املختلفــة ،باإلضافــة إىل عــر حلقــات نقاشــية شــارك فيهــا نخبــة
مــن اإلعالميــن العــرب وبعــض الشــباب الفاعلــن يف مواقــع
التواصــل االجتامعــي ،مبــا ســاهم يف إثــراء املحتــوى اإلعالمــي
لــدى الشــباب مــن خــال عــرض تجاربهــم يف اإلعــام وطــرح
املواضيــع الهادفــة.
كــا ســلط امللتقــى الضــوء عــى املســؤولية اإلعالمية للشــباب عىل
مواقــع التواصــل االجتامعــي خاصة مــع الطفــرة التكنولوجية التي
يشــهدها العــر ،وكيفيــة التمتــع بالوعــي مــن طــرف املؤثريــن
يف شــبكات التواصــل االجتامعــي خدمــة لقضايــا املجتمــع العــريب
عامــة ومجتمعهــم خاصــة.
وقــد متيــزت مشــاركة الوفــد املغــريب مبجموعــة مــن اإلســهامات

و التدخــات ،تــم مــن خاللهــا تبــادل خ ـرات وتجــارب اإلعــام
املغــريب يف شــقه الســمعي البــري و الرقمــي ،كــا تــم عــرض
التجربــة املغربيــة يف مجــال إعــام الشــباب خاصــة مــن خــال
برنامــج الشــبكة الوطنيــة إلعــام الشــباب الــذي يدخــل يف إطــار
الرشاكــة بــن الــوزارة و منظمــة اليونيســيف.
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أجــرت اململكــة املغربيــة ،يومــي األربعــاء والخميــس  16و17
غشــت  2017مبقــر األمــم املتحــدة بجنيــف ،الحــوار التفاعــي
األول مــع اللجنــة األمميــة املعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،مبشــاركة وفــد مغــريب ضــم ممثــا عــن وزارة الشــباب
والرياضــة ،وذلــك يف إطــار فعاليــات الــدورة الثامنــة عــر للجنــة
املعنيــة بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.
ويرصــد تقريــر اململكــة املغربيــة ،الــذي تــم تقدميه للجنــة
املعنيــة ،يف  17مــارس  ،2014الخطــوات التــي قطعهــا املغــرب يف
ســبيل حاميــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والنهــوض بهــا مــن
خــال اعتــاد اســراتيجيات قطاعيــة ودعــم ديناميــة املجتمــع
املــدين ومالمئــة ترشيعاتــه الوطنيــة مــع مضامــن االتفاقيــات
الدوليــة للنهــوض بأوضاع هــذه الرشيحة مــن املجتمع       .
وقــد تــم التذكــر ،يف هــذا اللقــاء ،مبــا تحقــق يف املغــرب لصالــح
هــذه الفئــة ،حيــث اعتمــدت الحكومــة املغربيــة ســنة 2015
سياســة عموميــة مندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف
وضعيــة إعاقــة  .2016-2026ويف يوليــوز 2017اعتمــدت الحكومة
مخطــط عمــل وطنــي لتنزيــل السياســة العموميــة املندمجــة
للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة .2017-2021
وبنفــس املناســبة ،تقــدم ممثــل وزارة الشــباب و الرياضــة ،بعــرض
مفصــل تضمــن إنجــازات بالدنــا يف مجــال رياضــة األشــخاص يف
وضعيــة إعاقــة ،حيــث تــم التأكيــد عــى املجهــودات الهامــة
التــي تحققــت يف مجــال الرياضــة ذات املســتوى العــايل ،عــن
طريــق الجامعــة امللكيــة املغربيــة لرياضــة األشــخاص املعاقــن،
التــي تربطهــا مــع الــوزارة عقــدة أهــداف عــى غــرار باقــي
الجامعــات الرياضيــة ،مصاحبــة بذلــك املجهــودات املبذولــة يف
مجــال رياضــة األشــخاص ذوي اإلعاقة.حيــث بلــغ عــدد املرخصــن
 2983مرخــص ســنة  2016مقابــل  960ســنة  ،2013إضافــة
إىل االرتفــاع امللحــوظ يف عــدد األنديــة الــذي انتقــل مــن 38
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نــادي ســنة  2013إىل  64ســنة  ،2016دون إغفــال اإلنجــازات
الهامــة التــي حققهــا األبطــال الرياضيــن ذوي اإلعاقــة خاصــة يف
املنافســات الدوليــة.
كــا متــت اإلشــارة يف مجــال رياضــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة
الخاصــة بالنظــام املــدريس ،التــي تحــث عليــه املــادة  30مــن
اإلتفاقيــة الدوليــة ،إىل املجهــودات املبذولــة يف هــذا الصــدد مــن
طــرف الجامعــة امللكيــة املغربيــة للرياضــة املدرســية ،خاصــة
إرشاكهــا للتلميــذات والتالميــذ ذوي اإلعاقــة يف املنافســات
والتظاهـرات الرياضيــة ،حيــث بلــغ عددهــم  3200طفلــة وطفــل
خــال املوســم الريــايض .2017 - 2016
ومــوازاة مــع ذلــك ،تــم إخبــار الســيدات والســادة أعضــاء اللجنــة،
باملجهــودات املبذولــة يف مجــال األوملبيــاد الخــاص املغــريب
الــذي يعتــر برنامجــا للتداريــب و املنافســات الرياضيــة لفائــدة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة ،و هــو برنامــج يحظــى كذلــك
بدعــم ومواكبــة مــن وزارة الشــباب و الرياضــة.
كــا كانــت الفرصــة مناســبة إلبــراز األنشــطة الرياضيــة التــي
تقــام مببــادرة مــن األوملبيــاد الخــاص املغــريب ،والتــي تســاهم
يف أجــرأة مقتضيــات املــادة  30مــن اإلتفاقيــة الدوليــة خاصــة
املشــاركة الرياضيــة و تنظيــم املنافســات و التظاهـرات الرياضيــة.
وللتذكــر ،فقــد صادقــت اململكــة املغربيــة عــى اتفاقيــة حقــوق
اإلنســان يف وضعيــة إعاقــة وبروتوكولهــا االختيــاري يف 8أبريــل
 .2009و تنــص مــواد هــذه االتفاقيــة عــى العديــد مــن الحقــوق
لفائــدة األشــخاص املعاقــن كالحــق يف الحيــاة والحريــة واألمــن
واملعاملــة الحســنة واملســاواة وعــدم االســتغالل واحـرام الســامة
البدنيــة والعقليــة والتنقــل والجنســية والتعليــم والعمــل والــرأي
والتعبــر واملســاهمة يف الحيــاة السياســية والعامــة وغريهــا مــن
الحقــوق التــي يتمتــع بهــا باقــي أفـراد املجتمــع.
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اتفاقية �رشاكة لت�أهيل البنية التحتية اخلا�صة بكرة القدم

وقــع الســيد راشــيد الطالبــي العلمــي ،وزيــر الشــباب والرياضــة،
يــوم الخميــس  10غشــت  2017بالربــاط ،إىل جانــب وزراء
 3قطاعــات حكوميــة ،اتفاقيــة رشاكــة مــع الجامعــة امللكيــة
املغربيــة لكــرة القــدم ،وذلــك بهــدف تأهيــل البنيــة التحتيــة
الخاصــة بكــرة القــدم.
وتــروم هــذه االتفاقيــة تعزيــز و تأهيــل مالعــب كــرة القــدم
مبختلــف جهــات اململكــة خاصــة مالعــب القــرب ،بغيــة تيســر
إدمــاج الرياضيــن الشــباب يف املنظومــة الكرويــة الوطنيــة وذلــك
مــن خــال تحســن ظــروف املامرســة الرياضيــة.
ولإلشــارة ،فالقطاعــات املعنيــة بهــذه االتفاقيــة التــي متتــد إىل
غايــة ســنة  ،2021هــي:
•وزارة الشباب والرياضة؛
•وزارة الداخلية؛
•وزارة االقتصاد واملالية؛
•وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء.
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من�ش�آت ريا�ضية جديدة تدعم البنيات التحتية الريا�ضية لعا�صمة دكالة

يف إطــار اسـراتيجية وزارة الشــباب والرياضــة الراميــة إىل تعزيــز
البنيــات التحتيــة الرياضيــة مبختلــف جهــات اململكــة ،أرشف
الســيد راشــيد الطالبــي العلمــي ،وزيــر الشــباب والرياضــة ،يــوم
األربعــاء  16غشــت  2017مبدينــة الجديــدة ،مبعيــة الســيد عامــل
اإلقليــم ،عــى تدشــن ملعــب القــرب لكــرة القــدم بالجامعــة
القرويــة زاويــة ســايس.
وبنفــس املناســبة ،متــت زيــارة ورش بنــاء القاعــة الرياضيــة
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املغطــاة بالجديــدة ،التــي تــم بشــأنها توقيــع ملحــق اتفاقيــة،
وكــذا فضــاءات املخيــم املنظــم بإعداديــة عبــد الكريــم الخطــايب.
كــا شــهدت هــذه الزيــارة لقــاءا تواصليــا للســيد الوزيــر مــع
الســادة رؤســاء الجامعــات الرتابيــة باإلقليــم ،قصــد التقــرب أكــر
مــن الحاجيــات يف مجــاالت الرياضــة والشــباب يف أفــق تبنــي
مقاربــة مندمجــة ملواصلــة النهــوض مرحليــا بالشــأن الريــايض
والشــبايب عــى املســتوى املحــي.

La Lettre de l'AUKS

نشــــرة إخباريـــة لـــوزارة الشبـــاب والرياضـــة  -تصـــدر كل شهريـــن

املوارد الب�رشية لوزارة ال�شباب و الريا�ضة تتعزز بكفاءات جديدة

مواصلتــا الجهــود الراميــة لســد الخصــاص الــذي تعــاين منــه وزارة الشــباب و الرياضــة عــى مســتوى املــوارد البرشيــة ،ثــم تعيــن  64مترصفــا مــن
الدرجــة الثالثــة مــن خريجــي املعهــد امللــي لتكويــن األطــر ،اجتــازوا بنجــاح مبــاراة التوظيــف التــي تــم إجراؤهــا خــال هــذه الســنة.
ويف هــذا الصــدد ،احتضنــت القاعــة الكــرى للــوزارة يــوم الثالثــاء  5شــتنرب  ،2017حفــا تــم خاللــه تقديم الخطــوط العريضة لإلسـراتيجية العامة لــوزارة
الشــباب والرياضــة والــدور املنــوط باألطــر الجديــدة مــن أجــل تقديــم القيمــة املضافــة واملســاهمة الفعالــة يف بلــوغ األهــداف املنشــودة بجميــع
مؤسســات الــوزارة عــن طريــق التأطــر والتنشــيط والتهذيــب والرتبيــة وصقــل املواهــب .
وقــد إنخــرط جميــع املوظفــن الجــدد يف عمليــة التعيينــات بــكل روح ومســؤولية ،وهــي العمليــة التــي متــت باالختيــار التلقــايئ الحر لجميــع املوظفني
حســب االســتحقاق ،كــا ثــم تعيــن املوظفني الجــدد مبقرات عملهم التــي تم تحديدها بنــاء عىل الخصاص و بتنســيق مع املديرين اإلقليميــن واملصالح
الخارجية للــوزارة.
وتوزعت التعيينات الجديدة عىل النحو التايل:
امل�ؤ�س�سات

التعيينات

�إناث

ذكور

ال�شباب

13

4

9

الريا�ضة

23

3

20

�إالنعا�ش الن�سوي وريا�ض الأطفال

4

4

0

حماية الطفولة

17

10

7

املجموع

57

21

36
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