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 المملكة المغربية 

وزارة العدل      

 توصيف وظيفة 
 قسم الشؤون القضائية  رئيس

املساهمة في إعداد برامج ومخططات الوزارة والسهر على الشؤون القضائية ومراقبة املصالح 

 التابعة له والعمل على إنجاز املشاريع املقررة من طرف السلطات الرئاسية وتحقيق األهداف 

 النتائج املتوخاة. و 

الرئيسية  المهمة  

العمل على ترجمة برامج ومخططات عمل الوزارة إلى خطة عمل على مستوى القسم ضمن  ▪

 املهام املوكولة إليه؛  

 اإلشراف على: 

 عملية تتبع قضايا القانون املدني أمام املحاكم؛  ▪

 إعداد مشاريع نصوص قانونية وتنظيمية في مجاالت اختصاص املديرية؛  ▪

)القانون التجاري، القانون إنجاز دراسات في جميع   ▪ امليادين املتعلقة باختصاص القسم 

 اإلداري ...(؛ 

إلى السيد  ورفع مذكرات بشأنها  دراسة بعض األحكام املتظلم منها وإبداء اقتراحات بشأنها  ▪

 املدير أو السيد الوزير؛ 

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

 طلبات االستشارات القانونية املتوصل بها من قبل املسؤولين القضائيين أو جهات أخرى؛

تلقي محاضر الجمعيات العمومية من املحاكم التجارية وإعداد بطاقات بشأنها وتحيينها  ▪

 سنويا؛

عقد لقاءات دورية مع املراكز الجهوية لالستثمار لتدارس مختلف اإلشكاليات التي تعرقل  ▪

 نشاء املقاوالت؛ اطر اإلدارية إلاملراكز فيما يتعلق باملس   عمل

 تتبع القضايا اإلدارية املعروضة على املحاكم اإلدارية؛  ▪

عناصر الجواب املتعلقة باملنازعات اإلدارية التي تهم مساعدي القضاء وتوجيهها إلى   ئيتهي ▪

 الوكيل القضائي للمملكة؛

 مراحلها؛مواكبة وتتبع عملية االنتخابات في مختلف   ▪

عقد اجتماعات مع مختلف القطاعات الوزارية املعنية بتنفيذ األحكام لتذليل الصعوبات   ▪

 التي تحول دون تصفية امللفات غير املنفذة؛

إعداد قوائم مفصلة تهم امللفات غير املنفذة في مواجهة أشخاص القانون العام وإحالتها  ▪

 على الوزارات املعنية؛ 

التقارير اإلحصائية ▪ بنشاط املحاكم في املادة   إعداد  السنوية والنصف السنوية املتعلقة 

 املدنية وفي مجال تنفيذ األحكام؛

 األنشطة 
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 المملكة المغربية 

وزارة العدل      

 توصيف وظيفة 
 قسم الشؤون القضائية  رئيس

 التحضير واإلعداد واإلشراف على الحمالت السنوية لتصفية املخلف من ملفات التنفيذ؛  ▪

مواكبة وتتبع نشاط أقسام قضاء القرب باملحاكم االبتدائية واملراكز القضائية وتتبع تنفيذ  ▪

 مها؛ أحكا

معالجة ودراسة الشكايات الواردة على القسم وتوجيه مراسالت إلى املسؤولين القضائيين  ▪

 بشأنها وإعداد األجوبة للمشتكين على ضوء نتائج األبحاث املنجزة؛ 

 املساهمة في تيهيء ودراسة الطلبات املتعلقة بمراجعة األحكام؛ ▪

 عنها؛ ختلف الوزارات واإلجابة  متلقي الشكايات من   ▪

 املساهمة في الخلية املركزية الستقبال أفراد الجالية املغربية املقيمة بالخارج؛ ▪

 تجميع وتتبع االجتهادات القضائية التي تدخل في مجال اختصاص القسم واستغاللها؛  ▪

 اإلجابة على األسئلة البرملانية في مجال اختصاصات القسم؛ ▪

 وإعداد "مجلة املحاكم اإلدارية"؛تتبع األنشطة الثقافية ملختلف محاكم اململكة   ▪

تمثيل الوزارة في االجتماعات )كاجتماعات اللجان الوزارية املختلطة في مجاالت اختصاص   ▪

 املديرية ...( والندوات الوطنية والدولية؛ 

 تدبير ملف التعاون الدولي في املادة املدنية؛ ▪

 تنظيم وتدبير وتنمية املوارد البشرية داخل القسم؛ ▪

 على تتبع أعمال املصالح التابعة للقسم؛ السهر   ▪

 تفعيل نظام يقظة خاصة بالجزء املتعلق بمجال تدخل القسم؛ ▪

القسم  ▪ تنسيق وتتبع وتقييم عمل مختلف   تدبير  االجتماعات،  تنشيط  األشغال،  )توزيع 

 العاملين باملصالح...(... 

املؤسس ▪ باملهمات  املتعلقة  بالنصوص  والثقافية  اإلملام  لوزارة  اتية  العدل  التنظيمية 

 والحريات؛

بالوزارة  ▪ الخاصة  واألهداف  والتوجهات  والسياسات  االستراتيجيات  توضيح  على  القدرة 

 وترجمتها على مستوى اختصاصات القسم؛

اإلملام باألنظمة األساسية )النظام األساس ي لرجال القضاء، النظام األساس ي لهيئة كتابة   ▪

 األساس ي للوظيفة العمومية ...(؛ الضبط، القانون العام  

تزامات والعقود، القانون ل اإلملام بالنصوص القانونية )قانون املسطرة املدنية، قانون اال ▪

 اإلداري، مدونة التجارة ...(؛  

 اإلملام باالتفاقيات الدولية التي تهم املجال املدني؛ ▪

الكفاءات و المهارات  

 المطلوبة 
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 المملكة المغربية 

وزارة العدل      

 توصيف وظيفة 
 قسم الشؤون القضائية  رئيس

-   تقنيات التواصل  -  األهدافالتحكم في األدوات والتقنيات التدبيرية واستعمالها )التدبير ب ▪

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

 استعمال املعلوميات املكتبية وتكنولوجيا املعلومات والتواصل؛  ▪

 القدرة العالية على املالحظة والتحليل والتركيب؛  ▪

 اإلبداع والديناميكية وسرعة التفاعل  ▪

 ؛Tutoratاملصاحبة    –  Leadershipالقيادة،   ▪

 القدرة على تنشيط فرق العمل وتطوير الكفاءات؛ ▪

 حس التواصل والعالقات اإلنسانية؛ ▪

 النزاهة والشفافية واملوضوعية والحياد ... ▪
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 توصيف وظيفة

 التوثيقمهنة مصلحة  رئيس

والعمل على  مصلحة التوثيقالمساهمة في إعداد برامج ومخططات الوزارة ومراقبة 

النتائج و إنجاز المشاريع المقررة من طرف السلطات الرئاسية وتحقيق األهداف

 المتوخاة.

الرئيسية المهمة  

  العمل على ترجمة برامج ومخططات عمل الوزارة إلى خطة عمل على مستوى

 ؛ اضمن المهام الموكولة إليه المصلحة

 اإلشراف على:

 تنفيذ وتجويد خطة عمل مديرية الشؤون المدنية؛ 

  ؛لتوثيقمهنة االمنظمة لقانونية النصوص الإعداد مشاريع المساهمة في 

  ؛بالمهنةإنجاز دراسات في الميادين المتعلقة 

 المصلحةت القانونية الواردة على شكاالدراسة وإبداء الرأي بخصوص بعض اإل 

أو بخصوص طلبات االستشارات القانونية المتوصل بها من قبل المسؤولين 

 القضائيين أو جهات أخرى؛

  لمحاكم اإلدارية؛المعروضة على او بالتوثيقالمتعلقة تتبع القضايا اإلدارية 

 وتوجيهها  الموثقينالتي تهم  المتعلقة بالمنازعات اإلدارية األجوبةعناصر  ئيتهي

 ؛الجهات المختصةإلى 

  ؛كلما طلب ذلك الموثقينإعداد التقارير اإلحصائية المتعلقة بنشاط 

 ؛ وتنفيذواالختبارات المهنية المتعلقة بها الولوج إلى المهنة مباراةتنظيم تهييئ و 

 .قرارات اللجنة المشرفة على ذلك

  إعداد ملفات التأديب المتعلقة بالموثقين وتفعيل وتنفيذ قرارات لجنة التأديب

 في هذا الصدد.

  وتوجيه مراسالت إلى  المصلحةمعالجة ودراسة الشكايات الواردة على

المسؤولين القضائيين بشأنها وإعداد األجوبة للمشتكين على ضوء نتائج 

 األبحاث المنجزة؛

 لبت في بتعيين ونقل الموثقين وإعفائهم واودراسة الطلبات المتعلقة  ئيتهي

القرارات ثم تنفيذ  ؛وعرضها على اللجنة المختصة مختلف وضعياتهم القانونية

 .الصادرة بشأنها

 األنشطة
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 توصيف وظيفة

 التوثيقمهنة مصلحة  رئيس

  ختلف الوزارات واإلجابة عنها؛متلقي الشكايات من 

  ؛المصلحةفي مجال اختصاصات الواردة اإلجابة على األسئلة البرلمانية 

  ؛المديرية فيهاتمثيل و في االجتماعات والندوات الوطنية والدوليةالحضور 

  توزيع األشغال، تنشيط االجتماعات، تنسيق وتتبع  المصلحة بكل فعاليةتدبير(

 ...(.بالمصلحةوتقييم عمل مختلف العاملين 

 ؛في نطاق القانون االستجابة لطلبات الحصول على المعلومات 

 تتبع ومواكبة نشاط الموثقين؛ 

 من قانون مهنة التوثيق والقوانين ذات الصلة؛ التمكن 

  ؛عامة العدل بقطاع والتنظيمية المتعلقةالتشريعية اإللمام بالنصوص 

  القدرة على توضيح االستراتيجيات والسياسات والتوجهات واألهداف الخاصة

 ؛المصلحةبالوزارة وترجمتها على مستوى 

  ؛الوظيفة العموميةقانون باإللمام 

 ؛العدلقطاع ات القانونية المنظمة للمصلحة والمرجعي فالمعرفة الجدية لمختل 

 معلوميات المكتبية وتكنولوجيا المعلومات والتواصل؛استعمال ال 

  ؛والدقة والتنظيم والتحليلالقدرة على المالحظة 

 اإليجابي مع توجيهات المديرية والوزارة؛ التفاعل سرعة 

 القدرة على التنسيق والتأطير وتوزيع المهام؛ 

 القدرة على االشتغال تحت الضغط وضيق الوقت؛ 

 املسؤولية والنزاهة والتضحية وااللتزام؛ القدرة على التكيف وتقدير 

 ؛تمتع بروح الفريق والعمل الجماعيال 

 حسن؛السلوك الهنية و املخالق ال التحلي ب 

  االملام بتقنيات التواصل والتمكن من تقنيات التحرير وإعداد التقارير واملحاضر

 واملراسالت اإلدارية؛

  وعلى مهام املصلحة والسيما اللغات  تقتضيهاتملك الدوات واملهارات التقنية واللغوية التي

 ؛(الفرنسية -)العربيةالخصوص 

الكفاءات و المهارات 

 المطلوبة
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