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 توصيف وظيفة

 قضاء األسرة والقاصرين وفاقدي األهلية قسم  رئيس

تدبير قسم قضاء األسرة والقاصرين المساهمة في إعداد برامج ومخططات الوزارة والسهر على 

ة من المقرر واألهداف إنجاز المشاريع و  ،ومراقبة المصالح التابعة له وفاقدي األهلية، وتأطير

، وتزويد المسؤولين بالمعلومات المطلوبة والمساعدة على اتخاذ طرف السلطات الرئاسية

 النتائج المتوخاة. القرار وتحقيق 

ةالرئيسي املهمة  

  لوزارة إلى خطة عمل على مستوى ل االستراتيجيةطخططات املبرامج و الالعمل على ترجمة

 القسم ضمن المهام الموكولة إليه؛ 

  المتعلقة بقضايا األسرة تنظيميةالو  التشريعية نصوصالإعداد مشاريع المساهمة في 

 ؛الوزارةختصاص والطفولة التي تدخل ضمن ا

  دراسة المشاريع والمقترحات التشريعية املحالة على مديرية الشؤون المدنية في مجال

 ألسرة والطفولة وإبداء الرأي بخصوصها؛ا

  سرة بمختلف محاكم المملكة؛تتبع وضعية ونشاط أقسام قضاء األ 

 على إعداد القرارات المتعلقة بتعيين القضاة المكلفين بمهام داخل أقسام قضاء  السهر

األسرة طبقا لقانون المسطرة المدنية والمرسوم التطبيقي لطخطة العدالة ورفعها إلى السيد 

 الوزير؛

  المتعلقة به، وإنجاز الدراساتتتبع عمل صندوق التكافل العائلي وتوفير اإلحصائيات 

 واألبحاث حوله؛

 إنجاز الدراسات واألبحاث حول قانون كفالة األطفال المهملين؛ 

  بعض اإلشكاليات القانونية الواردة على القسم أو بخصوص  حول دراسة وإبداء الرأي

 أخرى؛قطاعات حكومية طلبات االستشارات القانونية المتوصل بها من قبل 

 ؛السهر على تتبع أعمال المصالح التابعة للقسم والتنسيق فيما بينها 

 ر؛إعداد مشاريع أجوبة على األسئلة الواردة من البرلمان ورفعها إلى السيد الوزي 

  دراسة الشكايات والتظلمات الواردة من المواطنين وإجراء األبحاث بخصوصها واإلجابة

 عنها؛

  السهر على حسن استقبال المرتفقين المترددين على القسم وتزويدهم بالمعلومات

 الضرورية واإلجابة على استفساراتهم وإرشادهم إلى ما ينبغي سلوكه.

 األنشطة

  ة؛للوزار اتية والثقافية التنظيمية بالمهمات المؤسساإللمام بالنصوص المتعلقة 

 طاع لقالقدرة على توضيح االستراتيجيات والسياسات والتوجهات واألهداف الطخاصة با

 وترجمتها على مستوى اختصاصات القسم؛

ات املطلوبةالكفاءات و املهار  
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 توصيف وظيفة

 قضاء األسرة والقاصرين وفاقدي األهلية قسم  رئيس

  مدونة)واالجتهادات القضائية ذات الصلة بعمل القسم اإللمام بالنصوص القانونية 

طرة قانون المساألسرة، الكفالة، صندوق التكافل العائلي، الحالة المدنية، خطة العدالة، 

 ...(؛  التنظيم القضائيالمدنية، 

  باألنظمة األساسية ذات الصلة بالوزارة )النظام األساس ي للقضاة، النظام األساس ي اإللمام

 ؛لهيئة كتابة الضبط ...(

 تابعة للقسم )توزيع األشغال، تنشيط االجتماعات ...(؛القدرة على تدبير المصالح ال 

 ر المشروعتدبي – التحكم في األدوات والتقنيات التدبيرية واستعمالها )التدبير باألهداف- 

اء تقييم األد -تقنيات إجراء مقابالت  -تقنيات إعداد لوحات القيادة - تقنيات التواصل

 الوظيفي ...(؛

  المكتبية وتكنولوجيا المعلومات والتواصل؛استعمال المعلوميات 

 القدرة العالية على المالحظة والتحليل والتركيب؛ 

 اإلبداع والديناميكية وسرعة التفاعل 

  ،القيادةLeadership –  المرافقةCoaching؛ 

 القدرة على تنشيط فرق العمل وتطوير الكفاءات؛ 

 حس التواصل والعالقات اإلنسانية؛ 

 والموضوعية والحياد ... النزاهة والشفافية 
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 توصيف وظيفة

 التنفيذمصلحة  رئيس

إنجاز المشاريع و  التنفيذتدبير مصلحة المساهمة في إعداد برامج ومخططات الوزارة والسهر على 

 المتوخاة.النتائج  وتحقيقالمقررة من طرف السلطات الرئاسية  األهدافو 
يةالرئيس املهمة  

  المصلحة؛ التي هي من مسؤوليةتنفيذ األنشطة 

  مواكبة وتتبع نشاط املحاكم العادية والمتخصصة في مجال تنفيذ األحكام وفقا لألهداف المسطرة

 من قبل الوزارة؛

 السهر على حسن سير الدعوى في مجال التنفيذ؛ 

  والمقررات القضائية في املجال المدني والتجاري واإلداري إنجاز دراسات في ميدان تنفيذ األحكام

 وقانون األسرة؛

 دراسة المشاكل التي تعترض تنفيذ األحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام والخواص؛ 

 السهر على تفعيل دور رئيس املحكمة وقاض ي التنفيذ في مراقبة عمل المفوضين القضائيين؛ 

  ية التنسيقية مع مختلف الوزارات على المستويين المركزي والجهوي لتدارس عقد االجتماعات الدور

 إشكاليات التنفيذ المتعلقة بكل وزارة؛

 ها ندراسة الشكايات و التظلمات المتعلقة بتعثر أو عدم التنفيذ واقتراح ما يناسب من إجراءات بشأ

... 

 األنشطة

 ؛العدلاتية والثقافية التنظيمية لوزارة اإللمام بالنصوص المتعلقة بالمهمات المؤسس 

 ال في مج لتوجهات واألهداف الخاصة بالقطاعالقدرة على توضيح االستراتيجيات والسياسات وا

 ؛المصلحةوترجمتها على مستوى اختصاصات اإلحصائيات 

 قانون التحفيظ ...؛ -اإلداري قانون ال -قانون المدني بال المتعلقةالنصوص مجموع اإللمام ب 

  (؛، للوظيفة العمومية يئة كتابة الضبط، لهلرجال القضاء)اإللمام باألنظمة األساسية... 

 تقنيات  - تقنيات التواصل - التحكم في األدوات والتقنيات التدبيرية واستعمالها )التدبير باألهداف

 تقييم األداء الوظيفي ...(؛ -تقنيات إجراء مقابالت  -إعداد لوحات القيادة 

  المعلوميات المكتبية وتكنولوجيا المعلومات والتواصل؛استعمال 

 القدرة العالية على المالحظة والتحليل والتركيب؛ 

 ؛اإلبداع والديناميكية وسرعة التفاعل 

  ،القيادةLeadership – المرافقة Coaching؛ 

 القدرة على تنشيط فرق العمل وتطوير الكفاءات؛ 

 حس التواصل والعالقات اإلنسانية؛ 

 ... النزاهة والشفافية والموضوعية والحياد . 

ارات الكفاءات و امله

 املطلوبة

 



 

 
 

 توصيف وظيفة 

 اخة واملصادقة على الرسوم مهنة العدول والنسة ــمصلحرئيس   
 

العمل على و العدول والنساخمصلحة بة املساهمة يف إعداد برامج وخمططات الوزارة ومراق

 املتوخاة. ئجالنتاو ة وحتقيق األهدافإجناز املشاريع املقررة من طرف السلطات الرئاسي
ئيسيةالر املهمة  

 ملصلحةاىل خطة عمل على مستوى العمل على ترمجة برامج وخمططات عمل الوزارة إ 

 ؛ اضمن املهام املوكولة إليه

 اإلشراف على:

 تنفيذ وجتويد خطة عمل مديرية الشؤون املدنية؛ 

  ؛عدول والنساخالهنة املنظمة ملقانونية لانصوص الإعداد مشاريع املساهمة يف 

  ؛املهنةبإجناز دراسات يف امليادين املتعلقة 

 ؛ملصلحةات القانونية الواردة على كاالشوإبداء الرأي خبصوص بعض اإل دراسة 

 وتوجيهها إىل  ل والنساخالعدواليت تهم  ات اإلداريةاملتعلقة باملنازع األجوبةعناصر  ئيتهي

 ؛اجلهات املختصة

  ؛كلما طلب ذلك لعدولاإعداد التقارير اإلحصائية املتعلقة بنشاط 

 ؛مرننياملت للعدولالختبار املهين اتنظيم مباريات الولوج إىل املهنة، و 

  سؤولني وتوجيه مراسالت إىل امل ملصلحةامعاجلة ودراسة الشكايات الواردة على

 جزة؛تكني على ضوء نتائج األحباث املنوإعداد األجوبة للمش ،القضائيني بشأنها

 بت يف خمتلف وضعياتهم لوإعفائهم وا العدولني ونقل بتعيودراسة الطلبات املتعلقة  ئيتهي

 .شأنهاالقرارات الصادرة بثم تنفيذ  ؛وعرضها على اللجنة املختصة القانونية

  ؛حةاملصليف جمال اختصاصات واردة الاإلجابة على األسئلة الربملانية 

  ؛ااملديرية فيهمتثيل و ليةدويف االجتماعات والندوات الوطنية والاحلضور 

  بع وتقييم شغال، تنشيط االجتماعات، تنسيق وتت)توزيع األ املصلحة بكل فعاليةتدبري

 ...(.باملصلحةعمل خمتلف العاملني 

 ؛ نطا  القانونيف االستجابة لطلبات احلصول على املعلومات 

  ؛العدولتتبع ومواكبة نشاط 

 األنشطة

الممل كة المغربية   
   وزارة العدل  



 نني ذات الصلة؛والقوا العدولمن قانون مهنة  التمكن 

  ؛عامة العدل بقطاع ملتعلقةالتشريعية والتنظيمية ااإلملام بالنصوص 

 وزارة لتوجهات واألهداف اخلاصة بالالقدرة على توضيح االسرتاتيجيات والسياسات وا

 ؛املصلحةوترمجتها على مستوى 

  ؛الوظيفة العموميةقانون باإلملام 

 ؛العدلطاع قلقانونية املنظمة للمصلحة واات املرجعي فاملعرفة اجلدية ملختل 

 لومات والتواصل؛استعمال املعلوميات املكتبية وتكنولوجيا املع 

  ؛التحليلوالدقة والتنظيم والقدرة على املالحظة 

 ية والوزارة؛اإلجيابي مع توجيهات املدير التفاعل سرعة 

 القدرة على التنسيق والتأطري وتوزيع املهام؛ 

 ال تحت الضغط وضيق الوقت؛القدرة على االشتغ 

 القدرة على التكيف وتقدير المسؤولية والنزاهة والتضحية وااللتزام؛ 

 ؛تمتع بروح الفريق والعمل الجماعيال 

 حسن؛السلوك المهنية و اللخقا  ال التحلي ب 

  االلمام بتقنيات التواصل والتمكن من تقنيات التحرير وإعداد التقارير واملحاضر والمراسقات

 اإلدارية؛

  على و مهام المصلحة والسيما اللغات  تقتضيهاتملك الدوات والمهارات التقنية واللغوية التي

 ؛(الفرنسية-العربية)الخصوص 

 واملهارات الكفاءات 

 املطلوبة

 



 

 

 توصيف وظيفة 

 ةــــاجلنسية ــمصلح رئيس 
 

 

 

 اريتسلسل اإلداملوقع داخل ال

 

 ن املدنية.قسم اجلنسية واحلالة املدنية، مديرية الشؤو
 

 املهمة
 مبا جلنسيةاة والسهر على تدبري مصلحة يف إعداد برامج وخمططات الوزار املساهمة

 .والنتائج املتوخاة األهداف حيقق

 ة واملهاماألنشطة الرئيس

 

 .تدبري ملفات التجنيس والتصريح 

 لبات التجنيس.حتضري أشغال اللجنة املكلفة بالبت يف ط 

 ريح ة املغربية عن طريق التصدراسة وإعداد مشاريع مقررات منح اجلنسي 

 جلنسية.ا سائل الدورية يف جمالالقيام بالدراسات وإعداد املناشري والر 

 من قانون  91ة يف إطار الفصل تدبري طلبات التخلي عن اجلنسية املغربي

 اجلنسية املغربية.

 احب اجلاللة على أصحابها إعداد وتهيئ مشاريع الظهائر اليت أنعم ص

 باجلنسية املغربية بصفة استثنائية.

 ها نسية املغربية ونشر ملخصاتتهيئ مشاريع املراسيم القاضية مبنح اجل

 جلريدة الرمسية.با

  املغربية.من اجلنسية  دةاالستفا مساطرارشاد العموم إىل 

 ملفاتهم.ت دراسة شكايات املعنيني باألمر حول مآال 

 تصرحيات اجلنسيةتدبري قاعدة املعطيات املتعلقة بطلبات و.  

 ة لب األمر من إجراءات عمليتسيري أشغال املنصة الرقمية بكل ما يتط

 املستجد،خاصة بهذا 

 حكومية.تدبري الشكايات احملالة من جهات رمسية و 

 سيةدراسة األسئلة الربملانية اخلاصة باجلن. 

  األمانة العامة،  احملالة من طرف القوانني ومشاريعدراسة مقرتحات القوانني

 واملتعلقة بتعديل قانون اجلنسية.

 بالقسم.ة الدراسات املتعلقة باإلشكاليات املطروح 

  واملشاركة فيها. الندواتإعداد 

 اجلنسية.املشاركة يف التظاهرات الدولية اخلاصة ب 

 

الممل كة المغربية   
   وزارة العدل  



 

 

ةالكفاءات املطلوب  

 

 

 ية لوزارة العدل.باملهام املؤسساتية والتنظيم بالنصوص القانونية املتعلقة ماإلملا -

 وانني ذات الصلة:اإلملام بقانون اجلنسية املغربية والق -

 مدونة األسرة 

 ملنيامله قانون كفالة األطفال 

 .اإلتفاقيات الدولية ذات صلة 

 .قانون احلالة املدنية 

 ؛نازعات اإلداريةنون اإلداري واملنائي والقااإلملام بالقانون املدني والقانون اجل -

 رة على القد- تواصل.والتكنولوجيا املعلومات ة واستعمال املعلوميات املكتبي -

 ؛فاعلالديناميكية وسرعة التو. التحليل    

  حسن التواصل والعالقات- الكفاءات. تنشيط فرق العمل وتطويرالقدرة على  -

 ؛اإلنسانية   

 .النزاهة والشفافية واملوضوعية واحلياد - 
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