
 
 
 
 
 

 
 

1 
  

 المملكة المغربية 

وزارة العدل      

 توصيف وظيفة 
 التحليلمصلحة   رئيس

املساهمة في إعداد برامج ومخططات الوزارة والسهر على تدبير املصلحة وتلقي ودراسة وتحليل 

 . وتوجيه األجوبة عنها واستقبال املشتكين   دة على الوزارةوتتبع الشكايات الوار 
الرئيسية  المهمة  

 وتصنيف الشكايات؛تسجيل ودراسة وتحليل  ▪

 مراقبة التكييف املعطى لها والسهر على حسن توجيهها؛ ▪

 السهر على تنفيذ التعليمات املتخذة بشأنها والعمل على مواكبتها وإنجاز التذاكر بشأنها؛ ▪

 تتبع مسار الشكايات واإلجراءات املتخذة بشأنها وإشعار املشتكين باملآل؛ ▪

بمركز   ▪ املشتكين  على استقبال  للحصول  سلوكها  يتعين  التي  للطرق  وإرشادهم  االستقبال 

 حقوقهم املحددة بالشكاية؛

 إعداد تقارير كل ثالثة أشهر عن مجموع التدابير املتخذة؛  ▪

إعداد اإلحصائيات مشفوعة بدراسة تحدد االتجاهات العامة للشكايات من حيث الدوائر  ▪

 القضائية والجنس وطبيعة القضايا وجهات اإلحالة؛

تطوير أساليب عمل معالجة الشكايات )إنجاز بوابة إلكترونية لتوجيه الشكايات اإللكترونية  ▪

 والجواب عنها دون ما حاجة لتنقل املشتكي للمحكمة أو املركز(؛

 املساهمة مع بعض الوزارات في معالجة الشكايات الخاصة بالجالية املغربية املقيمة بالخارج.  ▪

 األنشطة 

 ؛ لوزارةلاتية والثقافية التنظيمية  بالنصوص املتعلقة باملهمات املؤسس اإلملام   ▪

توضيح   ▪ على  بالقطاع القدرة  الخاصة  واألهداف  والتوجهات  والسياسات  االستراتيجيات 

 وترجمتها على مستوى اختصاصات املصلحة؛

 اإلملام بالنصوص القانونية واالجتهادات القضائية ذات الصلة بعمل املصلحة؛ ▪

النظام األساس ي للقضاة، النظام األساس ي )ذات الصلة بالوزارة    اإلملام باألنظمة األساسية ▪

 كتابة الضبط ...(؛لهيئة  

 ؛القدرة على تدبير عمل املصلحة )توزيع األشغال، تنشيط االجتماعات ...( ▪

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

التواصلت القيادة    -   قنيات  إعداد لوحات  مقابالت    -تقنيات  إجراء  األداء   -تقنيات  تقييم 

 الوظيفي ...(؛ 

 استعمال املعلوميات املكتبية وتكنولوجيا املعلومات والتواصل؛  ▪

 القدرة العالية على املالحظة والتحليل والتركيب؛  ▪

 ؛ التفاعلكية وسرعة  والدينامياإلبداع   ▪

الكفاءات و المهارات  

 المطلوبة 
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 ؛Coaching، املرافقة  Leadership  القيادة ▪

 القدرة على تنشيط فرق العمل وتطوير الكفاءات؛ ▪

 حس التواصل والعالقات اإلنسانية؛ ▪

 ... . املوضوعية والحيادالشفافية و النزاهة و  ▪

 


