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 المملكة المغربية 

وزارة العدل      

 توصيف وظيفة 
 تنفيذ التدابير القضائية في المادة الزجريةقسم  رئيس

املقررة   واألهداف  على إنجاز املشاريعوالعمل  املصالح التابعة له  ومراقبة  تدبير القسم وتأطير  

 من طرف السلطات الرئاسية وتحقيق النتائج املتوخاة. 
الرئيسية  المهمة  

 الزجرية؛رئاسة قسم تنفيذ التدابير القضائية في املادة   ▪

 العمل على ترجمة البرامج ومخططات عمل الوزارة إلى داللة على مستوى القسم؛ ▪

اال املساهمة   ▪ التوجهات  الجنائي في رسم  امليدان  في  القضائي  التعاون  فيما يخص  ستراتيجية 

 سواء على املستوى الثنائي أو اإلقليمي أو املتعدد األطراف؛ 

 :وتنشيط عملها والتنسيق فيما بينها من خاللاإلشراف على املصالح املكلفة   ▪

o  اإلشراف على تدبير طلبات تسليم املجرمين الصادرة عن السلطات القضائية املغربية أو

 الصادرة عن السلطات القضائية األجنبية؛ 

o  اإلشراف على تدبير طلبات االعتقال املؤقت الصادرة عن السلطات القضائية املغربية أو

 ت القضائية األجنبية؛ الصادرة عن السلطا

o  أو املغربية  القضائية  السلطات  عن  الصادرة  الرسمية  الشكايات  تدبير  على  اإلشراف 

 السلطات القضائية األجنبية؛ 

o  اإلشراف والسهر على حسن تدبير طلبات املساعدة القضائية املتبادلة في املادة الجنائية

القضائي السلطات  عن  الصادرة  سواء  القضائية(  عن )اإلنابات  الصادرة  أو  املغربية  ة 

 السلطات القضائية األجنبية؛ 

o  في القضائي  بالتعاون  املتعلق  االتفاقيات  مشاريع  ودراسة  واقتراح  إعداد  على  اإلشراف 

 امليدان الزجري؛ 

o   الجنائي امليدان  في  الثنائية  القضائية  باالتفاقيات  املتعلقة  التفاوض  لجوالت  اإلعداد 

 القضائي في امليدان الزجري؛واللجان االستشارية املختلطة املعينة بالتعاون  

o السهر واإلشراف على حسن تدبير مرفق السجل العدلي الوطني؛ 

o فقين؛ السهر على ضمان حسن تقديم خدمة السجل العدلي للمرت 

o   وضمان تدبيرها على أحسن وجه؛  1اإلشراف على معالجة وتضمين البطائق رقم 

o اإلشراف والتنسيق بخصوص عملية مراقبة وتفتيش مراكز السجل العدلي املحلية؛ 

o اقتراح ومواكبة التدبير املعلوماتي التقني للسجل العدلي الوطني؛ 

o ت أو وفيات أو شكايات األجانب؛ اإلشراف ومراقبة حسن تدبير ملفات اإلشعارات بمتابعا 

 األنشطة 
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o   اإلشراف على حسن تدبير ومعالجة امللفات املتعلقة بالطيات القضائية سواء الصادرة عن

 األجنبية. السلطات القضائية املغربية أو الصادرة عن السلطات القضائية  

 ؛ العدلاتية والثقافية التنظيمية لوزارة  اإلملام بالنصوص املتعلقة باملهمات املؤسس  ▪

  ؛ بالقطاع في مجال اإلنابات القضائية الزجريةالتوجهات واألهداف الخاصة  القدرة على توضيح   ▪

 ...(؛  - قانون املسطرة الجنائية    -اإلملام بالنصوص القانونية املتعلقة بالقانون الجنائي  ▪

 لوظيفة العمومية ...(؛ اهيئة كتابة الضبط،  ة،  لقضال  اإلملام باألنظمة األساسية   ▪

 اإلملام بالتشريعات الخاصة بقضايا اإلنابات القضائية الزجرية وتسليم املجرمين؛ ▪

 اإلملام باالجتهادات القضائية في مجال اإلنابات القضائية الزجرية وتسليم املجرمين؛ ▪

باالتفاقيات   ▪ املتعدد  الثناإلملام  أو  امليدان  ائية  في  القضائي  بالتعاون  الصلة  ذات  األطراف 

 ؛الزجري 

باألهداف ▪ )التدبير  التدبيرية واستعمالها  األدوات والتقنيات  في   -   التواصلتقنيات    -  التحكم 

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

 استعمال املعلوميات املكتبية وتكنولوجيا املعلومات والتواصل؛  ▪

 القدرة العالية على املالحظة والتحليل والتركيب؛  ▪

 ؛ اإلبداع والديناميكية وسرعة التفاعل ▪

 ؛ Leadershipالقيادة،   ▪

 القدرة على تنشيط فرق العمل وتطوير الكفاءات؛ ▪

 إلنسانية؛حس التواصل والعالقات ا ▪

 ؛ النزاهة واملوضوعية والحياد ▪

 .   ... املحافظة على السر املنهي ▪

الكفاءات و المهارات  

 المطلوبة 

 



 
 
 
 
 

 
 

1 
  

 المملكة المغربية 

وزارة العدل      

 توصيف وظيفة 
 اإلفراج المقيد مصلحة   رئيس

وإنجاز   بشروط  املقيد  اإلفراج  بقضايا  يتعلق  ما  في  الجنائية  السياسة  تنفيذ  املشاريع تتبع 

 املقررة من طرف السلطات الرئاسية وتحقيق النتائج املتوخاة. واألهداف  
الرئيسية  المهمة  

 باملصلحة؛ تنفيذ األنشطة املنوطة   ▪

من  ▪ هي  التي  األنشطة  تنفيذ  على  والسهر  الوزارة  ومخططات  برامج  إعداد  في  املساهمة 

 مسؤولية املصلحة؛ 

تلقي ملفات اإلفراج املقيد بشروط من قبل الجهات املخولة لها إحالتها على مديرية الشؤون  ▪

تطبيق العقوبات، الجنائية والعفو )املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، قاض ي  

...( ومكاتبة النيابة العامة لدى املحاكم املصدرة للحكم باإلدانة قصد إبداء وجهة نظرها حول 

 طلب اإلفراج؛ 

مكاتبة عامل اإلقليم الذي ينوي املحكوم عليه االستيطان فيه قصد إبداء رأيه بخصوص   ▪

 وضعية املتعهد بإيواء أو تشغيل املحكوم عليه عند االقتضاء؛ 

إعداد امللفات الجاهزة وإحالتها على اللجنة املكلفة بالنظر في طلبات اإلفراج املقيد بشروط  ▪

 والبت فيها وإخبار مديري املؤسسات السجنية بالقرارات املتخذة؛ 

إلى وكالء   ▪ اإلفراج  من قرارات  االبتدائية و توجيه نسخ  املحاكم  املكلفين امللك لدى  القضاة 

 قامة فيها؛يتعين على املفرجين عنهم اإلأو عمال األقاليم الذين   بتطبيق العقوبات وإلى والة 

ة من أجل دعم التوثيق الخاص بمديرية الشؤون الجنائية عداد التقارير التركيبياإلسهام في إ ▪

 والعفو.

 األنشطة 

 ؛ العدلاتية والثقافية التنظيمية لوزارة  اإلملام بالنصوص املتعلقة باملهمات املؤسس  ▪

 ؛ بالقطاع في مجال اإلفراج املقيد بشروطالقدرة على توضيح التوجهات واألهداف الخاصة   ▪

 ...؛   - قانون املسطرة الجنائية    –اإلملام بالنصوص القانونية املتعلقة بالقانون الجنائي  ▪

 وظيفة العمومية ...(؛ اليئة كتابة الضبط،  ه،  للقضاةاإلملام باألنظمة األساسية    ▪

 بالتشريعات الجنائية الخاصة بقضايا اإلفراج املقيد بشروط؛اإلملام   ▪

 اإلملام باالجتهادات القضائية في مجال اإلفراج املقيد بشروط؛ ▪

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

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

 استعمال املعلوميات املكتبية وتكنولوجيا املعلومات والتواصل؛  ▪

 القدرة العالية على املالحظة والتحليل والتركيب؛  ▪

الكفاءات و المهارات  

 المطلوبة 
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 ؛ كية وسرعة التفاعلوالدينامياإلبداع   ▪

 ؛ Leadershipالقيادة،   ▪

 القدرة على تنشيط فرق العمل وتطوير الكفاءات؛ ▪

 حس التواصل والعالقات اإلنسانية؛ ▪

 ؛ النزاهة واملوضوعية والحياد ▪

 .   ... املحافظة على السر املنهي ▪
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العامة   بالنظام  اإلخالل   بقضايا   يتعلق   ما   في   الجنائية  السياسة   تنفيذ  تتبع بالحريات  واملس 

 . املتوخاة  النتائج  وتحقيق  الرئاسية  السلطات  طرف  من  املقررة   واألهداف  املشاريع  إنجازو 
الرئيسية  المهمة  

 املنوطة باملصلحة؛ تنفيذ األنشطة   ▪

باملس بالحريات توفير املعلومات املساعدة على رسم التوجهات اإلستراتيجية فيما يتعلق   ▪

 ؛ العامة، ضمن السياسة الجنائية  العامة

اإلخالل بالنظام رصد الوقائع والتطورات التي يجب أخذها بعين االعتبار والتي تدخل في   ▪

العامة بالحريات  وتمس  تدخال تت  و  العام  الرئيس طلب  لدى  فيها  الرأي  وإبداء  تشريعيا   

 ؛ اإلداري 

املعدة  ▪ والتقارير  الدراسات  من  التأطير  مؤشرات  واستخالص  وتحليل  ودراسة  استقبال 

 ؛املصلحةبمناسبة األيام الدراسية أو املوائد املستديرة التي تهم  

جرائم   ▪ في  القضائي  التوجه  العامة    بالنظام  اإلخاللدراسة  بالحريات  واستخالص  واملس 

 ؛ملساعدة على اتخاذ اإلجراءات الفعالة واملناسبة املرتبطة باملوضوعااملبادئ العامة  

صلحة وتنفيذ مناهج العمل بداخلها تبعا للتوجه العام املالسهر على تنظيم العمل داخل  ▪

 ؛ املقترح من طرف رئيس القسم

واملسؤوليا ▪ االختصاصات  توضيح  على  للعاملين السهر  والجماعية  الفردية  واألهداف  ت 

 ؛ داخل املصلحة

التمثيل األمثل للقطاع في مختلف امللتقيات والندوات الوطنية والدولية بناء على تكليف  ▪

 ؛ من الرئيس اإلداري 

الشؤون  ▪ بمديرية  الخاص  التوثيق  دعم  أجل  من  التركيبية  التقارير  إعداد  في  اإلسهام 

 ؛الجنائية والعفو....

من املساه ▪ هي  التي  األنشطة  تنفيذ  على  والسهر  الوزارة  ومخططات  برامج  إعداد  في  مة 

 .مسؤولية املصلحة

 األنشطة 

 اإلملام بالنصوص املتعلقة باملهمات املؤسساتية والثقافة التنظيمية لوزارة العدل؛  ▪

القدرة على توضيح اإلستراتيجيات والسياسات والتوجهات واألهداف الخاصة بالقطاع في  ▪

 ؛واملس بالحريات العامة بالنظام  اإلخاللمجال  

 ...؛-قانون املسطرة الجنائية    - اإلملام بالنصوص القانونية املتعلقة بالقانون الجنائي     ▪

 .يفة العمومية...الوظيئة كتابة الضبط،  للقضاة،  ه  األساس يظام  ناإلملام بال ▪

الكفاءات و المهارات  

 المطلوبة 
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 ؛ اإلدارية  والنزاعات  اإلداري   القانون اإلملام ب ▪

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

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

 علوميات املكتبية وتكنولوجيا املعلومات والتواصل؛ استعمال امل ▪

 ؛ القدرة العالية على املالحظة والتحليل والتركيب ▪

 كية وسرعة التفاعل؛ ياإلبداع والدينام ▪

 ؛ leadershipالقيادة،   ▪

 ؛وتطوير الكفاءات القدرة على تنشيط فرق العمل ▪

   ؛التواصل والعالقات اإلنسانية  حس ▪

 ......... والشفافية واملوضوعية والحيادالنزاهة   ▪
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