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 في إعداد وتتبع التصميم الجهوي إلعداد التراب وتحيينه وتقييمه؛السهام ا -

 التنسيق مع املصالح الالممركزة بشأن إعداد التصميم الجهوي إلعداد التراب؛ -

 تتبع عملية التأشير على التصميم الجهوي إلعداد التراب من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية؛ -

وتأهيله وفق رؤية استشرافية، بشكل يراعي اإلطار التوجيهي للسياسة العامة إلعداد إعداد استراتيجية تهيئة املجال  -

 التراب على مستوى الجهة؛

 تتبع السياسات العمومية والسياسات القطاعية املتعلقة بإعداد التراب على مستوى الجهة؛ -

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

 السهر على إعداد برامج لتحسين جاذبية املجال الترابي للجهة؛ -

 االسهام في تحديد املجاالت الوظيفية الحاملة للدينامية التنموية بتنسيق مع القطاعات املعنية؛ -

 لية للجهة؛انجاز تقرير تركيبي حول التصميم الجهوي إلعداد التراب، الذي يعد بمثابة ميثاق للتهيئة والتنمية املجا -

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.
 

 :املؤهالت التدبيرية 

 ؛واإلجراءات اإلدارية املرتبطة باملصلحة والتنظيميةية اإلملام بالنصوص القانون -

 امتالك أدوات وتقنيات إعداد تقارير حول الدراسات االستراتيجية ومواكبتها؛ -

التمكن من إعداد برامج للتنشيط الترابي والتنمية الترابية بمجاالت املشاريع التابعة  -

 الختصاص املصلحة؛

إلعداد برامج لتحسين جاذبية املجال الترابي والعمل على التوفر على املؤهالت الضرورية  -

 تنفيذها؛

 القدرة على تفعيل وأجرأة املشاريع وتصريف مخرجاتها مع باقي املتدخلين؛ -

 إنجاز الخرائط والبيانات الالزمة لتسهيل عملية اتخاذ القرار؛ -

 تتبع جميع برامج التخطيط املجالي بالجهة وإعداد تقارير حول انسجامها؛ -

 .االجتماعاتلتنشيط وتتبع وتقييم الالزمة  التقنيات واالساليبالتوفر على  -

 الوسائل املعلوماتية.التوفر على تجربة وخبرة في ميدان  -

 

 

 :المؤهالت الشخصية 

القدددددددددددددددددددددددددددرة علددددددددددددددددددددددددددى تحمددددددددددددددددددددددددددل  -

 املسؤولية؛

القدددددددرة علددددددى قيددددددادة الفريددددددق  -

 والتنسيق والتواصل؛

القدددددددددددددددددرة علددددددددددددددددى التخطدددددددددددددددديط  -

والتحليدددددددددددددل وتتبدددددددددددددع تحقيدددددددددددددق 

 هداف املسطرة.ال 

القدددددددددددرة علددددددددددى خلددددددددددق  قافددددددددددة  -

 الفعالية والتدبير بالنتائج.

 

 املديرية العامة للمصالح      

 قسم إعداد التراب واملحافظة على البيئة

 استراتيجية إعداد الترابمنصب رئيس مصلحة           
 

 :توصيف مهام املنصب

 :الكفاءات واملؤهالت املطلوبة

 اململكة املغربية

 مكناس-جهة فاس

 املديرية العامة للمصالح

 البشرية والتكوين قسم املوارد

 مصلحة املوارد البشرية

         *** 

 


