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 إعداد وتتبع التصميم الجهوي إلعداد التراب وتحيينه وتقييمه؛ -

 السهر على مالءمة وانسجام أدوات التخطيط االستراتيجي على املستوى الجهوي طبقا للقانون؛ -

 لتهيئة وتدبير املنتزهات الجهوية؛إلعداد  -

 إلسهام في وضع االستراتيجية الجهوية القتصاد الطاقة واملاء؛ا -

 اقتراح إجراءات إلنعاش املبادرات املرتبطة بالطاقات املتجددة؛ -

الطبيعية واملائية اإلسهام في البرامج واملشاريع املتعلقة بالحماية من الفيضانات واملحافظة على املنظومة البيئية واملوارد  -

 واملناطق املحمية؛

انجاز تقرير حول تقييم تنفيذ التصميم الجهوي إلعداد التراب، ومواكبة مراحل عرضه على اللجنة املكلفة بإعداد التراب  -

 وعلى املجلس لدراسته ونشره بكافة الوسائل املتاحة، وإرسال نسخ منه إلى جميع الفاعلين املعنيين؛

 .عطيات اإلحصائية واملؤشرات واملعلومات الخاصة بالجهةجمع ونشر وتحليل امل -

 

 
 

 :املؤهالت املعرفية والعلمية 

 .أو دبلوم منهي عليادبلوم أو شهادة جامعية  -

 املؤهالت التدبيرية: 

 ؛لقسمالقانونية والتنظيمية واإلجراءات اإلدارية املتعلقة باختصاص ابالنصوص  اإلملام -

 لقدرة في تنسيق العمل واملهام بين مختلف مصالح القسم وأجهزة املجلس؛ا -

 املتجددة والقدرةاإلملام بالقضايا املتعلقة بمجاالت البيئة والتنمية املستدامة والطاقات  -

 ؛على تنفيذها وتتبعها وتقييمها

 ؛على تحديد املجاالت الوظيفية الحاملة الدينامية التنموية والسياسات القطاعيةالقدرة  -

تملك أدوات وتقنيات إعداد التقارير والتمكن من املناهج االحصائية وادوات البحث  -

 االحصائي امليداني؛

القدرة على إعداد قاعدة بيانات وتحيينها بشكل منتظم انطالقا من الدراسات واملعطيات  -

 رة؛املتوف

 توفر على خبرة ورصيد معرفي متخصص في إعداد التراب؛ -

وضع استراتيجيات تخص إعداد التراب والتنمية املجالية واملحافظة على البيئة وتتبع  -

 تنفيذها؛

 

 

 اإلملام بأدوات التخطيط والتهيئة الترابية؛ -

القدرة على إعداد لوحات القيادة وقياس النتائج  -

 وتقييم األداء؛

لتقنيات واالساليب الالزمة لتنشيط التوفر على ا -

 وتتبع وتقييم االجتماعات؛

القدرة على التدبير املعتمد على تكنولوجيا  -

املعلومات والتواصل الحديثة واعتماد اإلدارة 

 االلكترونية.

  :املؤهالت الشخصية 

 القدرة على تحمل املسؤولية؛ -

 القدرة على التحليل والتدبير والرصد؛ -

التنسيق و  الفريقالقدرة على قيادة  -

 والتواصل؛

القدرة على خلق ثقافة الفعالية والتدبير  -

 بالنتائج.

 

 املديرية العامة للمصالح

 إعداد التراب واملحافظة على البيئة قسم رئيسمنصب 

 توصيف مهام املنصب

 الكفاءات واملؤهالت املطلوبة                                                            

 اململكة املغربية

 مكناس-جهة فاس

 املديرية العامة للمصالح

 البشرية والتكوين قسم املوارد

 مصلحة املوارد البشرية
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