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 المملكة المغربية
 وزارة العدل

 

 البشرية الموارد مديرية إلى الموكولة المؤسساتية المھام ترجمة على العمل �
  تنفيذھا؛ على والسھر ومخططات وبرامج مشاريع إلى

 وتطبيق ، البشرية الموارد ميدان في للوزارة العامة ا2ستراتيجية إعداد �

 بھا؛ المتعلقة القواعد و ا9جراءات

  تنفيذه؛ على والسھر البشرية الموارد لتدبير مديري تصميم إعداد �
 البشرية؛ الموارد تدبير مجال في واAبحاث بالدراسات القيام �

 للموظفين؛ المندمج ا9داري بالتدبير والقيام ا9دارية، الحياة تدبير على السھر �

 في العاملين والموظفين القضائيين الملحقين توظيف أجل من المباريات تنظيم �

 الKممركزة؛ والمصالح المركزية وا9دارة المحاكم

 ؛ الموظفين ترقية على والسھر المھنية ا2متحانات تنظيم �

 ؛ الضبط لكتابات المھني النشاط وتقييم ا9دارية بالمراقبة القيام �

 ووضع للوزارة، التابعين للموظفين بالنسبة التكوين ميدان في الحاجيات تحديد �

 العالي المعھد مع بالتنسيق التكوينية للبرامج البعدي والتقييم التكوين مخطط

 ؛ للقضاء

 ؛ للموظفين المندمج ا9داري بالتدبير القيام �

 باقي مع بتنسيق البشرية الموارد بتدبير الخاصة القيادة لوحات إعداد �

 ؛ للوزارة الKممركزة والمصالح المديريات

 والتواصل البشرية الموارد بتدبير الخاصة المعلوماتية اAنظمة وتحيين تطوير �

 ؛ ذلك بشأن

 بمآلھا وا9فادة بشأنھا، المناسبة ا9جراءات واتخاذ والتظلمات الشكايات دراسة �

 ؛ بالوزارة الشكايات وتحليل تتبع مركز مع بتنسيق

 فيھا؛ طرفا الوزارة تعد التي المنازعات قضايا وتتبع دراسة �

 .الوزير إلى بذلك دوري تقرير ورفع بھا المكلفة اAنشطة وتقييم تتبع �

والمھام ا�نشطة  
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�لمام بالنصوص المتعلقة بالمھمات المؤسساتية والثقافية والتنظيمية لوزارة ا �
 العدل؛

والسياسات والتوجيھات وا'ھداف  القدرة على توضيح ا�ستراتيجيات �
  الخاصة بالقطاع في مجال تدبير الموارد البشرية وترجمتھا ؛

لقضاة، النظام ا'ساسي لھيئة لا�لمام با'نظمة ا'ساسية (النظام ا'ساسي  �
  ...)؛القانون ا�داري والمنازعات ا�دارية، كتابة الضبط

لموارد البشرية، (ولوج الوظائف ا�لمام با'نظمة والقوانين المتعلقة بتدبير ا �
العمومية، تنظيم الحياة ا�دارية للموظفين، اللجان ا�دارية المتساوية 

  ا'عضاء. النظام التأديبي للموظفين، نظام العطل والتغيبات والرخص...)؛
التحكم في المقاربات المتعلقة بمجال تدبير الموارد البشرية (كالتدبير التوقعي  �

  والوظائف والكفاءات...)؛ 'عداد الموظفين
التحكم في ا'دوات والتقنيات التدبيرية واستعمالھا (مرجعية الوظائف  �

تقنيات –التدبير با'ھداف  - تدبير الكفاءات والتدبير بالكفاءات –والكفاءات 
تقنيات إجراء مقاب=ت تقييم ا'داء  –تقنيات إعداد لوحات القيادة  –التواصل 

  الوظيفي..)؛
  لمعلوميات المكتبية وتكنولوجيا المعلومات والتواصل؛استعمال ا �
  القدرة العالية على الم=حظة والتحليل والتركيب؛ �
  ا�بداع والدينامكية وسرعة التفاعل؛ �
   ،  Tuoratالمصاحبة     leadershipالقيادة  �
 القدرة على تنشيط فرق العمل وتطوير الكفاءات؛ �

  حسن التواصل والع=قات ا�نسانية؛ �
  ھة والشفافية والموضوعية والحياد......النزا �
�  

 الكفاءات و المھارات المطلوبة

 


