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   اإلعالن عن فتح باب الترشيح
  لشغـــل منصب رئيس شعبة تدبيــر الشكايات

باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان

اإلطـــــار: فـــي إطـــار تـــعزيـــز فـــريـــق عـــمل مـــديـــريـــة حـــمايـــة حـــقوق اإلنـــسان والـــرصـــد بـــاملجـــلس 
الــوطــني لــحقوق اإلنــسان، يــعلن هــذا األخــير عــن مــباراة لــتوظــيف إطــار قــانــونــي يــشغل مــنصب 

رئيس شعبة تدبير الشكايات.
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الـــــقدرة عـــــلى التحـــــريـــــر بـــــالـــــلغة الـــــعربـــــية ▪
والفرنسية أساسية؛

التواصل باللغة اإلنجليزية مرغوب؛▪
الــــقدرة عــــلى تحــــريــــر الــــتوصــــيات املــــعللة ▪

تعليال قانونيا سليما ؛
اإلملام الجيد باملعلوميات ▪
اإلملام بمساطر تدبير الشكايات ؛▪
إتــــــــــــــــــقـان اســــــــــــــــــتـعـمـال أدوات الــــــــــــــــــتـسـيـيـر ▪

(لـوحـات الـقيادة، اسـتخالص املـؤشـرات 
واإلحصائيات ...)؛

الشروط املطلوبة :
التحلي بروح قيادية ؛▪
القدرة على االستماع ؛▪
االنضباط ؛▪
القدرة على التنظيم ؛▪
القدرة على التحليل واالستخالص؛▪

ملف الترشيح : 
طـــلب تـــرشـــيح يـــبرز الـــحوافـــز واملـــؤهـــالت ▪

للوظيفة املطلوبة؛
نــــــسخة مــــــصادق عــــــليها عــــــن الــــــشواهــــــد ▪

املحصلة؛
نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية؛▪
شـــهادة (ات) الـــعمل الـــتي تـــبرر الـــخبرة ▪

املطلوبة؛
سيرة ذاتية حديثة للمرشح/ة؛▪
شهادات توصية؛▪
إذن لــــــلمشاركــــــة فــــــي املــــــباراة بــــــالنســــــبة ▪

للموظفني/للموظفات.

وصف الوظيفة : 
تــــحت إشــــراف مــــديــــر حــــمايــــة حــــقوق اإلنــــسان 
والــــــرصــــــد، تــــــرتــــــكز مــــــهام رئــــــيس شــــــعبة تــــــدبــــــير 

الشكايات أساسا على :
املــــــــعالــــــــجة املــــــــهنية لجــــــــميع الــــــــشكايــــــــات ▪

املتوصل بها ؛
متابعة مآل الشكايات ؛▪
إعـــــــــــداد مـــــــــــشاريـــــــــــع الـــــــــــتوصـــــــــــيات بـــــــــــعد ▪

استنفاد جميع مراحل املعالجة ؛
تـــــــدبـــــــير اســـــــتقبال املـــــــرتـــــــفقني املشـــــــتكني ▪

واالستماع إليهم ؛
رصـد الـشكايـات ذات الـصبغة الـحقوقـية ▪

فــــــــــي الــــــــــصحافــــــــــة املــــــــــكتوبــــــــــة وشــــــــــبكات 
التواصل االجتماعي؛

اإلشــــــــراف عــــــــلى الــــــــنظام املــــــــعلومــــــــاتــــــــي ▪
لتدبير الشكايات ؛

إعــداد تــقاريــر دوريــة ومــوضــوعــاتــية عــلى ▪
الشكايات الواردة ؛

إعـــداد دلـــيل مـــساطـــر تـــدبـــير الـــشكايـــات ▪
مركزيا وجهويا ؛

املـــــساهـــــمة فـــــي إعـــــداد الـــــتقاريـــــر الـــــتي ▪
تعدها املديرية ؛

يشترط في املرشح(ة) أن يكون :
أن يكون حامال للجنسية املغربية؛▪
أال يــتجاوز 45 (عــمره خــمسا وأربــعني) ▪

سنة إبان تاريخ االلتحاق بالعمل ؛
أن يــــــــــكون خــــــــــريــــــــــجا للمعهــــــــــد الــــــــــعالــــــــــي ▪

لــلقضاء أو حــاصــال عــلى دبــلوم املــاســتر 
في القانون الخاص أو ما يعادله؛

أن يـــتوفـــر عـــلى خـــبرة 05 ســـنوات عـــلى ▪
األقل في املجال القانوني؛

املهارات املطلوبة :
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املـوعـد الـنهائـي لـتقديـم الـطلبات : آخـر أجـل إلرسـال مـلفات الـترشـيح هـو يـوم 29 أكـتوبـر 
2020، يــرفــض وجــوبــا كــل طــلب تــرشــح يــصل بــعد تــاريــخ غــلق الــترشــحات أو ال يــحتوي عــلى 

جميع الوثائق املطلوبة، ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال. 
الــــــعنوان الــــــبريــــــدي: املجــــــلس الــــــوطــــــني لــــــحقوق اإلنــــــسان-شــــــارع الــــــريــــــاض-، رقــــــم 22، ص.ب 

21527، حي الـرياض -الرباط – املغــرب.


