
 كلمـة السيـد الوكيـل العـام للملـك         

ٌسؼدين أ ن أ رحة جمك ػىل املوكع الامكرتوين اخلاص مبحمكة الاس خئٌاف ابمياظور وأ ود هبذٍ 

 مخحلِق امغاًة املرحوة مٌَ أ ال امربانمج املياس حة أ ن أ ثلدم ابمضكر وامخلدٍر ملك من ٌسامه يف ثعوٍر ُذا 

ف ابحملمكة ر  .ػامة سة وهَاتة ئاويه امخؼًر

وضاء ُذا املوكع الامكرتوين س ميكن ال حماةل املخلاضني من ثددع موفاهتم املؼروضة ػىل  و ال صم أ ن ا 

ىل أ وخَ املصور اميت ثؼرتض  املضاء رئاسة و هَاتة ػامة   غن كرب ، و ميكهنم من ثسط ثظوٌلهتم و امخيخَِ ا 

د ثلدمي هصح ، و يف  ذكل لكَ  حراءات ، فضل غن هوهَ س َفذح أ فاكا واسؼة ملك من ًٍر امسري امؼادي مل 

رشاف   .خري مؼني نومسؤومني املضائَني يف أ داء واحهبم من حِر املراكدة و اال 

 و ما ثخوفر ػوََ من جتِزيات وتفضل املؼوومِات املفؼةل ثضلك حِد ػىل مس خوى ُذٍ احملمكة

ة و مدهَة و ص حاك أ وثوماثَيك  مؼووماثَة حمتثل يف صاصات ثفاػوَة مخحَني املضااي امراجئة يف اجلوسات زحًر

مخددع مب ل خمخوف املضااي املسجةل ابحملمكة رئاسة و هَاتة ػامة فلد أ صحح من امسِل امَوم ػىل املخلاضني 

 . مؼرفة مب ل كضاايمه دون وموج املاكثة و امضؼة املؼيَة ابال حراءات املعووتة 

ا اجلِاز املدافع غن اجملمتع و امساُر ػىل  و هظرا ندلور امِام اذلي ثضعوع تَ اميَاتة امؼامة ابغخحاُر

س مددأ   املضاء  –امخعحَق امسومي نولاهون فلد أ صححت امَوم  موزمة ابالخنراط امواغي و املسؤول يف حكٌر

  اذلي أ ػون غيَ صاحة اجللةل املكل محمد امسادس مبياس حة افذخاح ادلورة ال ىل من -يف خدمة املواظن 

امس ية امدرشًؼَة امراتؼة من اموالًة امدرشًؼَة امثامٌة حِر أ جرز خلمخَ أ ن امِدف املًضود ُو كِام ػداةل 

ا و رسغهتا و ىزاُة أ حاكهما و حدازة َُالكِا و نفاءة و جترد  ممتزية تلرهبا من املخلاضني و تخساظة مساظُر

حلاق احللوق و رفع املظامل  ا نوخمنَة و امزتاهما ثس َادة املاهون يف ا   .كضاهتا و حتفزُي

مياان مهنا تب مهَة ما أ س يد مِا من همام نثرية ، فلد ابدرت ُذٍ اميَاتة امؼامة   و من ُذا امليعوق و ا 

ن  ىل اكفة أ وخَ ثدخلهتا ، فِيي تذكل و ا  ىل اختاذ خعوات امذدت  ا  مٌذ امحداًة و يف مٌاس حات ػدًدة ا 

اكهت ال ثدغي أ هنا توغت مقة امكٌلل مكهنا جتهتد ابس مترار و حروم من خلل احهتادُا ُذا اموصول اىل حتلِق 

 .امؼداةل املضائَة 

 و نورفع من حودة  امؼمل املضايئ و الاداري غلدت ُذٍ اميَاتة امؼامة و فؼىل مس خوى ضحط أ مَات امؼمل

ة و امخلٌَة امؼامةل هبا سواء ػىل صؼَد  داًر تصفة دورًة ػدة احامتػات مع كضاة اميَاتة  امؼامة و ال ظر اال 

ىل ملحظاهتم خبصوص  احملمكة الاتخدائَة أ و ػىل صؼَد حممكة الاس خئٌاف و ذكل  من أ خل الاس امتع ا 



معل هجاز اميَاتة امؼامة ثضلك ػام و مت من خلل ُذٍ انولاءات مٌاكضة لك ما أ زري من ملحظات و 

اكرتاحات ، و أ غعَت ثؼواميت و ثوحهيات مخجاوز لك ما ُو سويب سواء ثؼوق الامر ابمؼمل املضايئ أ و 

 .ابمؼمل الاداري 

ىل الارشاف و املراكدة ػىل املسم اجليحي امخاتع مكذاتة   و مخفؼَل دور اميَاتة امؼامة اذلي ميخد ا 

امضحط فلد أ جنزت ػدة زايرات نولسم املذهور مت  الاظلع من خلمِا ػىل هَفِة سري امؼمل هبذا املسم و 

ر الاحاكم موضوع امعؼن ابالس خئٌاف أ و اميلض  مت جسجَل ػدة ملحظات خبصوص الاس خدػاءات و حتٍر

ر مكذوتة أ حِوت ػىل امس َد امرئُس الاول الختاذ  املخؼني خبصوص  ، لك ذكل مت دوًيَ يف ثلاٍر

 .امللحظات امسوحَة 

 و يف جمال امخفذُش امدسوسًل نويَاتة امؼامة دلى احملمكة الاتخدائَة ابمياظور و ثعحَلا مللذضَات 

 15 املوافق ل 1394 حٌلدى امثاهَة 24 ثضارع 1.74.338 من امظِري امرشًف مبثاتة كاهون رمق 14امفصل 

 جزايزة ثفذُض َة نويَاتة امؼامة دلى 13/10/2014 املخؼوق ابمخيظمي املضايئ نوموكة مقيا تخارخي  1974أ نخوجر 

احملمكة الاتخدائَة فاظوؼيا ػىل معل كضاة اميَاتة امؼامة اذلي ارثلى و حتسن نثريا نٌل اظوؼيا أ ًضا ػىل 

لة ثيفِذمه ملحراءات املخخذة من ظرف امس َد وهَل  امسجلت املمسونة من ظرف املوظفني و ػىل ظًر

املكل و هواتَ و مل هؼرث ػىل أ ي خموف يف جسجَل املوفات أ و يف ثضمني اال حراءات اخلاصة هبا نٌل الحظيا 

ة تًس حة    .% 100ثلدما يف اس خؼٌلل املؼوومِات يف امضاكايت و احملارض و يف املضااي امزحًر

  و ذكل ثيفِذا ملضمن امرساةل و ػىل مس خوى مراكدة معل امضاتعة املضائَة و الارشاف ػوهيا 

 و ثعحَلا أ ًضا مللذضَات هصوص املسعرة اجليائَة ذات امصةل 2013 ماًو16 و اترخي 3/س19ادلورًة ػدد 

ثلوم اميَاتة امؼامة و ثضلك دوري ًؼلد ملاءات مع ضحاط امرشظة و ادلرك املويك و اميت اكهت فرصة . 

رشاف اميَاتة امؼامة  ههيم و الاظلع ػىل املضالك اميت ثؼرتضِم أ زياء ممارس هتم ملِاهمم حتت ا  ملس امتع ا 

الاس خئٌافِة  أ و الاتخدائَة و اميت ػربوا غهنا جلك أ رحيَة  و دون جخل و من خلل  ُذٍ الاحامتػات متكٌا 

جياتَا ػىل معوِم فب جنزوا مساظر كضائَة  وفق  أ ًضا من ثوحهيِم و ثب ظريمه امخب ظري اجلَد اذلي اهؼكس ا 

امضلك املعووب نٌل ضاغفوا جمِوداهتم يف جمال حمارتة الاحرام هبذا الاكومي حِر متكٌوا من ثفكِم  ػدد ال 

حرامِة اكن أ غضاؤُا ًلضون مضاحع امساكن اذلٍن اظمب هوا امَوم ػىل ممخواكهتم و  ٌس هتان تَ من غصاابت ا 

ملاء املدض ػىل أ غضاء ُذٍ امؼصاابت و مت ثلدميِم نوؼداةل مخلول لكمهتا يف حلِم  نٌل . أ غراضِم تؼد ا 

ىل مرانز امضاتعة املضائَة و ثوحَِ  ساػدت امزايرات املفاحئة اميت ًلوم هبا كضاة اميَاتة امؼامة ا 

الاس خفسارات امضفوًة  أ و امكذاتَة مؼيارص امضاتعة املضائَة حول ػدم املِام تدٌفِذ امخؼواميت اميَاتَة ابحلزم 

جناز ال حباث منو امرسػة املعووتني   ثصفِة ػدد هحري من امضاكايت و احملارض اميت اكهت ثخوكف ػىل ا 

 .ثضب هنا 



 و ػىل مس خوى امؼمل املوازي اذلي ثلوم تَ اميَاتة امؼامة و حرصا مٌا ػىل ثوفري اذلاًة و ادلمع 

املزمني نوًساء و ال ظفال حضااي امؼيف و ثيفِذا نومياصري و امرسائل ادلورًة امصادرة غن وزارة امؼدل و 

ىل اههنوض تب وضاع املرأ ة و امعفل غلدت انوجية اجلِوًة نوخكفل ابمًساء و ال ظفال اميت  احلرايت امرامِة ا 

 ملاءا ثواصوَا حرضٍ 17/11/2014تومِدي انئة اموهَل امؼام نومكل تلاػة الاحامتػات ًوم / ٍرأ سِا ذ

أ غضاء انوجية احملوَة ػىل مس خوى احملمكة الاتخدائَة و أ غضاء اخلوَة ابملسدضفى احلس ين ابمياظور و ممثوني 

غن امرشظة  و ادلرك و مرنز حٌلًة امعفوةل و ػدد ال ٌس هتان تَ من ممثًل ادلؼَات املدهَة اميت ثدافع غن 

ظار سوسةل من انولاءات ادلورًة اميت ثؼلدُا  امًساء و الاظفال حضااي امؼيف و ًدخل ُذا  انولاء يف ا 

اخلوَة دلراسة ظاُرة امؼيف ضد امًساء و الاظفال هبذا الاكومي و امححر غن اكرتاحات و أ مَات احلد من 

 . ثفامقَ 

 نٌل ثرتأ س اميَاتة امؼامة ثضلك دوري انوجية اجلِوًة امللكفة تخددع ثيفِذ الاحاكم املضائَة احملكوم هبا 

 18 تخارخي 3س49مفائدة ادلوةل املغرتَة و ذكل ثفؼَل ملضمن مًضور امس َد وزٍر امؼدل و احلرايت ػدد 

 خبصوص ثيفِذ الاحاكم املضائَة امصادرة مفائدة ادلوةل و املؤسسات و املاكثة امؼمومِة و كد 2006سخمترب 

ا تخارخي   حرضٍ اكفة ممثويي املعاػات 02/09/2014غلدت ُذٍ اميَاتة امؼامة ػدة احامتػات اكن أ خُر

ضافة غضوٍهتم و امليمتني موزارة امخجِزي  ىل ال غضاء اذلٍن متت ا  احلكومِة املمثةل يف انوجية اجلِوًة ابالضافة ا 

دارة املَاٍ و امغاابت و حمارتة امخصحر و  و اميلل و انووحسدِم و فرع تيم املغرب و امليدوتَة امسامِة ال 

ية امؼامة نوموكة و نخاتة امضحط   .اخلًز

 و خبصوص ثيفِذ امللررات املضائَة املخضمية نوغرامات و الاداانت اميلدًة و امصوائر املضائَة 

ن اصارة مكذة امخحوَؽ و امخيفِذ 2014 ص خًرب 27 تخارخي 1س63: موضوع امرساةل ادلورًة ػدد   مت وضع ُر

زيان مهنم مت حلكَفٌِل تؼموَة امخحوَؽ و امخيفِذ خارج املموكة  (04)جكذاتة امضحط أ رتؼة   .موظفني ا 

 و تفضل ُذا امؼمل ادلؤوب و املخواصل اذلي تذهل امسادة هواب اموهَل امؼام نومكل و امسادة 

ة و امخلٌَة امؼاموني هبذٍ اميَاتة امؼامة ظَةل امفرتة امساتلة و دون اهلعاع و تفضل املراكدة  ال ظر الاداًر

جياتَة اراتح و اظمب ن مِا ادلَع و  املس مترة مؼمل امضاتعة املضائَة متكٌت اميَاتة امؼامة من حتلِق هخاجئ خد ا 

ال ػدد ٌسري يف  كد مت ثصفِة ػدد هحري من امضاكايت و احملارض و موفات امؼلوتة احلخس َة و مل ًحق مهنا ا 

جناز ال حباث فهيا ، و يه ػىل امضلك امخايل   : اثيظار ا 

  94 امؼامة امضاكايت  -

  193احملارض  -

  11حمارض خوَة امؼيف ضد امًساء وال ظفال  -

  موفا 31موفات امؼلوتة احلخس َة  -



 فلد وضؼيا جرانجما مسري امؼمل املضايئ والاداري 2015 اما ابمًس حة مس ية 2014ُذا ابمًس حة مس ية 

: مِذٍ اميَاتة  امؼامة  ىروم من خلهل  

الارثلاء جبودة امؼمل املضايئ والاداري نويَاتة امؼامة   -

زامضفافِة يف ثلدمي اخلدمات  امللدمة  نومرثفلني واخذصار زمن ثلدميِا هلم مكسة زلهتم يف هجاز  - ثؼٍز

اميَاتة امؼامة 

ز كٌوات امخواصل مع ابيق رشاكء اميَاتة امؼامة  - مساػدي املضاء . ــــ امضاتعة املضائَة  :  ثؼٍز

اخل هبدف حتلِق حاكموَة  يف امؼمل والاهفذاح ػىل امَِئات احللوكِة والاػلمِة واملرشفني ػىل ......

ا جلك مس خجد ػىل مس خوى اميَاتة امؼامة  ومن خلل ُذا  املواكع الامكرتوهَة هبذا الاكومي الخعاُر

ا مخويخ ادلكة غيد هلوِا ل ي خرب ًخؼوق ابميَاتة امؼامة أ و احملمكة  املوكع هدغو ُذٍ امَِئات وغرُي

 وورشٍ يف أ حد املواكع 

الاس مترار يف غلد الاحامتػات ادلورًة مع اميواب و  ا ملوظفني ومع امضاتعة املضائَة  -

 حكثَف امزايرات امخفذُض َة نويَاتة امؼامة دلى احملمكة الاتخدائَة  -

الاس مترار يف مراكدة ومواهحة معل امضاتعة املضائَة   -

ة  - مواصةل املؼاجلة املؼووماثَة نولضااي امزحًر

 

 واهلل ويل التوفيق         

   الوكيل العام للملك                          عبـــــد احلكيـــــن العوفــــــي   

 


