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 توصيف وظيفة

 رئيس مصلحة التواصل الداخلي والعالقات العامة

 «التواصل»السهر على تفعيل استراتيجية ومخطط التواصل الداخلي و الخارجي و تطوير ثقافة 

 .داخل قطاع العدل
ةالرئيسي املهمة  

  التواصل المؤسساتي لوزارة العدل؛المساهمة في تأسيس وتوثيق ميثاق 

 تدبير التواصل الداخلي مع مختلف الوحدات المركزية والالممركزة للوزارة؛ 

 على تسهيل عالقات الوزارة مع محيطها  دالسهر على تنظيم وصيانة شبكة تواصلية تساع

 الخارجي؛

  اليقظة اتجاه الصورة المؤسساتية واالجتماعية للوزارة؛ 

 ؛لعدلا بقطاع تتعلق ومساءالت قضايا من فيها دما ير  وتحليل وتوثيق الصحافة تتبع 

 رهن ووضعها المطلوبة المواصفات حسب للصحافة اليومية المراجعة وثيقة إعداد 

 لية؛ؤو المس مراكز إشارة

  إنجاز البالغات والملفات الصحفية التي تهدف إلى إخبار الصحف ووسائل اإلعالم باألوراش

 القطاع؛التي يشتغل عليها 

  تنظيم ندوات وحمالت إعالمية وأيام تواصلية بغرض تحسين صورة اإلدارة القضائية

 وتقريبها من العموم؛

 بالمعارض وفي مختلف التظاهرات؛ وزارةتنظيم وتأطير الرواق الخاص بال 

  المساهمة في دراسة واقتراح كل التدابير الكفيلة بالدفع بالتواصل وتسريع وتيرة توزيع

 ت؛المعلوما

 ؛صلحة وتنفيذ مناهج العمل بداخلهاالسهر على قيادة وتنظيم العمل داخل الم 

  السهر على توضيح االختصاصات والمسؤوليات واألهداف الفردية والجماعية للعاملين

 داخل المصلحة.

 األنشطة

  التمكن من القوانين والنصوص المنظمة لقطاع العدل؛ 

 ملجال الصحافة؛ معرفة بالقوانين المؤطرة 

 والتسويق؛ والحوار التواصل بتقنيات اإللمام 

 ؛عامةالعالقات ال تدبيراإللمام ب 

 معرفة بتكنولوجيا التواصل السمعي البصري؛ 

  ؛وتدبير الموارد البشريةاإللمام بتقنيات تدبير المشاريع 

 التمكن من المعلوميات المكتبية وتكنولوجيا المعلومات؛ 

 حرير اإلداري؛اإللمام بتقنيات الت 

 التحلي بالسلوك المنهي اإلداري؛ 

 اإلبداع والديناميكية وسرعة التفاعل؛ 

بةاملطلو راتالكفاءات و املها  
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 توصيف وظيفة

 رئيس مصلحة التواصل الداخلي والعالقات العامة

 الدقة والموضوعية؛ 

   التحلي بحس القيادة والمرافقة؛ 

  حسن اإلصغاء؛التحلي بروح العمل الجماعي و 

 اليقظة الدائمة و القدرة العالية على المالحظة و التحليل و التركيب. 

  الداخلية:العالقات  

 مختلف الوحدات المركزية بوزارة العدل؛ -

 ؛رئاسة النيابة العامة -

 ؛املجلس األعلى للسلطة القضائية -

 ؛المعهد العالي للقضاء -

 .االجتماعيةالمؤسسة املحمدية لألعمال  -

  :العالقات الخارجية 

 ؛الدبلوماسية الهيئات -

 ؛المدني املجتمع جمعيات -

  ؛القطاعات الوزاريةمختلف  -

 ؛المؤسسات اإلعالميةالصحافة و  -

 .وكاالت االتصال -

ةالعالقات الوظيفي  
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 توصيف وظيفة

 متعميم وتتبع الربامج املعلوماتية باحملاكمصلحة  رئيس

امج تعميم وتتبع البر المساهمة  في إعداد  برامج ومخططات الوزارة  والسهر على تدبير مصلحة 

 .المعلوماتية باملحاكم ووضع المقترحات للرفع من نجاعتها وحكامتها

ةالرئيسي املهمة  

   المساهمة في إعداد برامج ومخططات الوزارة والسهر على تنفيذ األنشطة التي تدخل ضمن

 مسؤولية المصلحة

  العمل على وضع مؤشرات للتتبع وتقييم سير عملية تعميم وتتبع البرامج المعلوماتية بمحاكم

 المملكة؛

 محاكم المملكة والحرص على  إعداد الوضعية الخاصة بعملية التعميم والتتبع ملختلف

 تحيينها بصفة دورية؛

 تتبع مدى استغالل البرامج المعلوماتية بمختلف محاكم المملكة؛ 

 تصنيف املحاكم من حيث التضمين والتحيين الخاص بالملفات واألحكام القضائية؛ 

  السهر على جودة البيانات والمعطيات المضمنة بقواعد البيانات واستغاللها الستخراج

 الحصائيات والمؤشرات المساعدة على اتخاذ القرار؛ا

 إعداد وتتبع البرامج المساعدة على اتخاذ القرار؛ 

 تقديم الدعم التقني للمحاكم؛ 

  بتعميم وتتبع البرامج المعلوماتية بمختلف  رئيس القسم للقياموضع مخطط تحت إشراف

 محاكم المملكة؛

  المنوطة بالمصلحة؛إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ البرامج 

  وضع خطة عمل دورية للمصلحة من أجل إنجاز األهداف وتحقيق النتائج المنوطة بها؛ 

  التنسيق مع مختلف المصالح المركزية والالمركزية ومختلف محاكم المملكة التي لها ارتباط

 بعمل المصلحة.

 األنشطة

  لوزارة العدل؛االلمام بالنصوص المتعلقة بالمهام المؤسساتية والتنظيمية 

 ؛التنظيم القضائي للمملكة 

  ،ل بالقضاء، ومجا المناحي المرتبطةمختلف  التي تهمالقوانين والنصوص التنظيمية

 ؛الجنائيةاألعمال، والسياسة 

 ؛قانون المسطرة المدنية 

 تيجيات الرقمية لإلدارة القضائية؛االلمام باالسترا 

 ؛االلمام بسياسة األمن السيبراني 

ات املطلوبةالكفاءات و املهار  
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 توصيف وظيفة

 متعميم وتتبع الربامج املعلوماتية باحملاكمصلحة  رئيس

   القدرة على ترجمة االستراتيجيات والتوجهات واالهداف الخاصة بالقطاع على مستوى

 اختصاصات المصلحة؛

 ؛إدارة قواعد المعطيات والبيانات  

 ...؛االلمام باملجال المعلومياتي: أمن الشبكات، التطوير المعلومياتي، ذكاء األعمال 

  ؛اإلداري اإللمام بجميع جوانب التحديث والتدبير 

 ؛ر بناء على االحصائيات والتقاريرالقدرة على التحليل وتركيب تقاري 

 ( التدقيق، الجودة اإلدارة باألهداف، الفعالية، التخطيط،إدارة الفريق)؛ 

 ؛تنشيط االجتماعات والندوات 

 االبداع والديناميكية وسرعة التفاعل؛ 

  القيادةLeadership،  المرافقةCoaching؛ 

 العمل الجماعي؛ 

  ؛المبادرة واالبتكار واالبداعاتخاذ 

  اإلداري؛التحلي بالسلوك المنهي 

 الحفاظ على السر المنهي. 
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