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  كلمة رئيس المحكمة االبتدائية بفاس
  بمناسبة انطالق العمل بموقعها اإللكتروني

----  
  

بشرف كبري واعتزاز وفري أقدم للموقع اإللكتروين اجلديد للمحكمة االبتدائية بفاس كحدث 
 تارخيي ذي بعد هام على املستوى املعلوميايت يف إطار مسايرة وزارة العدل، ومعها املؤسسات القضائية
بربوع اململكة املغربية، للثورة الرقمية اليت يعرفها العامل املعاصر، ذه الكلمة اليت تعكـس الطفـرة   
النوعية اليت شهدا هذه احملكمة خالل السنوات األخرية على املستوى املوضوعي واإلجرائي، وأيضا 

، 2009 املاضيةالقضائية بإحداث هذا املوقع خالل السنة  ، واليت توجتمن حيث اإلدارة القضائية
دار القضاء هذه  بني مكوناتاملثالية بفضل التنسيق القائم، والتعاون الدائم الذي يطبع العالقة وذلك 

  . رئاسة ونيابة عامة من جانب مسؤوليها وقضاا وأطر وموظفي كتابة ضبطها
معلومايت برنامج  ويأيت العمل ذا املوقع اإللكتروين ترسيخا للمكاسب امللحوظة اليت حققها

مسايرة ملشروع  2009أبريل  26بتاريخ الذي عرف انطالقته الرمسية و ،تدبري امللفاتمندمج يتعلق ب
السـادة   تكـوين وقد واكبته حمطات ، "ميدا"احملكمة يف إطار برنامج  استفادت منهالتحديث الذي 

باملوارد البشرية التقنية الالزمة، تية التح ةبنيالقضاة ومجيع العاملني باحملكمة على املعلوميات، ودعم ال
 املسطريةإلجراءات اتسريع وثرية و ،العمل آلياتحتديث  وبالتجهيزات الفنية املطلوبة، وذلك دف

  ؛املتقاضي احملكمة معتواصل  ، وتيسري سبلاإلداريةالقضائية و
، الطابعـات و احلواسيبوهكذا مت جتهيز مكاتب القضاة وكتابة الضبط، رئاسة ونيابة عامة، ب

 (Commutateurs)الشـبكات   موزعـات و (Serveurs)ملقمات  ومتكني احملكمة من
إخل، والعمليـة جاريـة لتجهيـز    ...Onduleurs وضابط التيار (Firewall) جدار احلمايةو

مكاتب السادة القضاة بوسائل الربط بالشبكة العنكبوتية لتمكينهم من أداء رسالتهم املهنيـة علـى   
  . لالوجه األكم

 اجلديد سيكون فرصة جلميع األطر القضـائية العاملـة  اإللكتروين وما من شك يف أن املوقع 
يف أفـق إحـداث جملـة     باحملكمة االبتدائية بفاس إلغنائه ببحوثهم ودراسام واجتهادام القضائية

  ؛ إلكترونية خاصة بابتدائية فاس
تفتح نوافذ على هيكلة احملكمـة،   فهو موقع يتوفر على وسائل االتصال والربط اإللكتروين

وعلى مهنة الدفاع بفاس وعلى نشاطها القضائي وعلى التشريعات والقوانني واالجتهادات القضائية، 
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وباقي املهن القانونية والقضائية بالدائرة القضائية هلذه احملكمة بالتعريف ا وبالفاعلني فيها، وعلـى  
   .لعلمية وكافة املستجدات اليت تعرفها احملكمةاألنشطة الثقافية وا

كما أن هذا املوقع وسيلة فعالة للوقوف على اخلدمات اإللكترونية اليت تقدمها هذه احملكمـة  
لفائدة هيئة الدفاع واملتقاضني ولكل من له صفة ومصلحة يف دعوى قضائية رائجة باحملكمة، ولكـل  

ذه اجلهات لتتبع مسار الدعوى، والوقوف على مآهلا إىل حني من له اهتمام، وذلك بتوفري اإلمكانية هل
  . صدور احلكم فيها

باإلضافة إىل هذا الزخم من اخلدمات اليت يوفرها املوقع اجلديد، جند أنه يعطي فرصة مباشرة 
لولوج عدة مواقع أخرى لوزارة العدل، وحملكمة االستيناف بفاس، وحملكمة االسـتيناف التجاريـة   

  .إخل...كمة التجارية، وهليئة احملامني بفاسبفاس، وللمح
، خالل اجتماع اجلمعية العمومية وعليه، فعالوة على األهداف اليت مت رصدها ذه احملكمة 

رفع من مستوى أداء ال. 3 ؛عدالة فعالة. 2 ؛عدالة نزيهة. 1:هيو، 2007دجنرب  14املنعقد بتاريخ 
سيحقق إحداث املوقع اجلديد  مان جودة األحكام،ض. 5 ؛تقليص عمر امللفات. 4؛ العمل القضائي

  :للمحكمة أهدافا أخرى تتمثل يف
تسهيل ولوج العدالة على مستوى احملكمة االبتدائية بفاس، وتواصلها مـع حميطهـا الـداخلي    . 1

  واخلارجي؛ 
  ووضوح؛ تيسري الوصول إىل املعلومة القانونية والقضائية، وإىل احلقوق اخلاصة بكل شفافية. 2
 تطوير وترشيد اإلدارة القضائية، وحسن تدبري الشأن القضائي؛ . 3
 تبسيط وتسريع مساطر التقاضي، وحتقيق القرب من املتقاضي؛ . 4
  . إخل...تعزيز ثقة املتقاضي يف املؤسسة القضائية. 5

                                                                
   واهللا ويل التوفيق                                                              

                                                                                                                 
                                                               

 ودجيابنسامل أ

 رئیس احملكمة                                 


