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 المملكة المغربية 

وزارة العدل      

 توصيف وظيفة 
 مصلحة القانون العام  رئيس

تدبير مصلحة القانون العام والعمل املساهمة في إعداد برامج ومخططات الوزارة والسهر على 

املتعلقة بإنجاز الدراسات القانونية وتزويد املسؤولين باالستشارة   األهدافعلى إنجاز املشاريع و 

 النتائج املتوخاة.   القانونية الدقيقة املساعدة على اتخاذ القرار وتحقيق 

الرئيسية  المهمة  

 تنفيذ األنشطة املنوطة باملصلحة؛  ▪

 بمجال القانون العام؛تقديم االستشارة القانونية في كل ما يتعلق  ▪

التنظيمية املتعلقة   ▪ بمجاالت اختصاص وزارة العدل إعداد مشاريع القوانين والنصوص 

املديريات   مع  بتنسيق  العام،  القانون  بمجال  يتعلق  فيما  وخاصة  العدالة،  وبمنظومة 

 األخرى بالوزارة أو مع قطاعات أخرى؛ 

 لنظر في مشاريع ومقترحات القوانين التي تحال على الوزارة؛إبداء ا ▪

 إبداء النظر في العقود التي تبرمها الوزارة مع األفراد والشركات واملؤسسات؛ ▪

وكل ما يتعلق بتـأويل تقديم املساعدة والخبرة في مجال الدراسات املتعلقة بالقانون العام   ▪

 وتطبيق النصوص القانونية في مجال القانون العام؛

العمل على تحديد حاجيات وزارة العدل في ميدان الدراسة والبحث وفي مجال الدراسات  ▪

ت من  يمكنها  ما  وكل  العام  القانون  بمجال  هذه املتعلقة  توثيق  على  والعمل  عملها  طوير 

 الحاجيات وبرمجتها ضمن مسؤوليات املصلحة؛

 إنجاز الدراسات واألبحاث التي تهدف إلى تطوير التشريع والتنظيم في مجال القانون العام؛ ▪

 ودالئل قانونية؛إنجاز مرجعيات   ▪

 عليها وتوثيقها؛تحديد املساطر الواجب إتباعها في عمل املصلحة والعمل على التصديق   ▪

األهداف   ▪ إنجاز  أجل  من  للمصلحة  التابعين  املوظفين  لتدخالت  دورية  وضع خطة عمل 

 وتحقيق النتائج املتوخاة. 

 األنشطة 

 ؛ العدلاتية والثقافية التنظيمية لوزارة  اإلملام بالنصوص املتعلقة باملهمات املؤسس  ▪

وا ▪ والسياسات  االستراتيجيات  توضيح  على  بالقطاع القدرة  الخاصة  واألهداف   لتوجهات 

 ؛املصلحةوترجمتها على مستوى اختصاصات  

املدنية   ▪ املسطرة  )قانون  القانونية  بالنصوص  الجنائية    -اإلملام  املسطرة  مدونة   -قانون 

 ...(؛يئة كتابة الضبط، النظام األساس ي لهةلقضا ل)النظام األساس ي    والتنظيمية  التجارة ...(  

اإلدارة اإلملام   ▪ تهم  التي  والتنظيمية  التشريعية  وبالنصوص  الدستورية  باملقتضيات 

 ؛ومؤسسات الدولة واملتعلقة باملهمات املؤسساتية والتي تدخل في مجال القانون العام

الكفاءات و المهارات  

 المطلوبة 
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 المملكة المغربية 

وزارة العدل      

 توصيف وظيفة 
 مصلحة القانون العام  رئيس

 القدرة على تحليل النصوص القانونية وتوضيح مقتضياتها؛ ▪

 - تدبير املشروع ال - التحكم في األدوات والتقنيات التدبيرية واستعمالها )التدبير باألهداف ▪

تقييم األداء   - تقنيات إجراء مقابالت    - قيادة  تقنيات إعداد لوحات ال  -   تقنيات التواصل

 الوظيفي ...(؛ 

 استعمال املعلوميات املكتبية وتكنولوجيا املعلومات والتواصل؛  ▪

 القدرة العالية على املالحظة والتحليل والتركيب؛  ▪

 ؛ اإلبداع والديناميكية وسرعة التفاعل ▪

 ؛Coaching  املرافقة  –  Leadershipالقيادة،   ▪

 تنشيط فرق العمل وتطوير الكفاءات؛القدرة على   ▪

 حس التواصل والعالقات اإلنسانية؛ ▪

 .   النزاهة والشفافية واملوضوعية والحياد ... ▪

 


