
كلمة السيد رئيس المحكمة االبتدائية بمراكش

في إطار السياسة التي تنهجها وزارة العدل بالمملكة المغربية لترسيخ عدالة عصرية فعالة
ومتفتحة على العالم بما يحمله من ، لالنشغاالت العميقة للمتقاضينوناجعة و مستجيبة

.وتحدياترهانات
التقنية الضخمة من سبل التنظيم العصرية التي ومن أجل توظيف ما توفره اإلمكانيات 

.فعاليتها ونجاعتهاأثبتت
وتسريع ، وعصرنة الجهاز القضائي بمختلف مرافقهوفي إطار مواكبة التقدم التكنولوجي

واستخدام التقنية الحديثة ، للمتقاضينوتيسير االطالع على اإلجراءات، العمل القضائيوثيرة
بإحداث موقع على بمراكشالمحكمة اإلبتدائيةفقد قامت ، إجراءات التقاضيلتسهيل

يمكن المواطنين بمختلف مشاربهم الثقافية واالجتماعية من استخدام األساليب االنترنيت
وأسرع الطرق مع توفير عوامل األمان لوصول المعلومات بأسهل، الحديثةالتكنولوجية

متجددة ض بياناتتصميم وبناء هذا الموقع عروقد روعي في البياناتوالسرية لهذه
.المعلوماتيةخالل االستخدام المباشر عبر الشبكةمن باإلضافة إلى بيانات ثابتة وذلك

ويمكن تقسيم الموقع إلى قسمين من حيث نوع الخدمات المقدمة

وتمكن من االطالع على تتبع القضايا، األول وهو خدمة إلكترونية متحركة عبر االنترنيت
مما يسهل على المتقاضين أطراف القضايا ، الرائجة والمحكومة أمام هذه المحكمة

وفي نفس الوقت تجنب ، في اقل وقت ممكنالحصول على المعلومات المطلوبةوالمحامين
.وطيلة أيام األسبوع، في أوقات الجلساتخاصة، داخل مكاتب المحكمةاالكتضاض

يتضمن مجموعة من البوابات تهمالشق الثاني و هو خدمة إلكترونية ثابتة

الرئاسة
العامة-النيابة
المحاكم االبتدائية بالدائرة القضائية
مساعدو القضاء



ةبوابة الرئاس
و لكتابة الضبطو التنظيم الهيكليتتضمن هذه البوابة نبذة تاريخية عن هذه المحكمة

الباحثين والممارسين في تساعد من شأنها أنمعلومات عامة حول اإلحصائيات السنوية
مجموعة من الدالئل تهم قضاء األسرة ومجموعة المساطر كما نجد بهاالقضائيالمجال

التي يجب تقديمهاو المستنداتالمحكمة و محاكم الدائرة القضائيةالمتبعة أمام هذه
.من طرف كتابة الضبطأن تسلم لهالمتقاضيالتي يرغبللحصول على الوثائق

يابة العامةبوابة الن
الفعالةواإلرادةبمراكشالمحكمة اإلبتدائيةنظرا للدور الذي تضطلع به النيابة العامة لدى 

،الخارجيطويره من خالل انفتاحه على العالمالجهاز وتوالمتجددة من أجل تحسين أداء هذا
أن تشمل وارتأينا تقرر أن تكون بوابة النيابة العامة بمثابة جسر للتعريف بهذه المؤسسة

تقديما عاما يعرف بدور النيابة العامة في المجتمع وتطورها التاريخي هذه البوابة
تتعلق بالتنظيم الهيكلي لجهاز النوافذكما تضم مجموعة من، اختصاصاتهاوخصائصها وكذا

عرض لجميع المهام المنوطة بهالنيابة العامة مع

لمحاكم االبتدائية بالدائرة القضائيةا
للمحكمةالتابعة تعريف بكل محكمة من المحاكم االبتدائيةذه البوابة ورقةتتضمن ه
بعض الصور لهاو نشاط كل من الرئاسة و النيابة العامة مع إدراجبمراكشاإلبتدائية

مساعدوالقضاء
،وتراجمة، وخبراء، من محامين، خصصت هذه البوابة للتعريف بمختلف مساعدي القضاء

.والمفوضين القضائيين بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، وعدول، وموثقين 



ومن اجل تأمين البيانات المضمنة بالموقع تم دعم هذا األخير عن طريق جهاز
"firewall"

يمكن من تصفية البيانات وصد االقتحامات الخارجية من طرف قراصنة االنترنيت، خاص
استيعابية مهمة ذات الخصائص له طاقة "Serveur Web"كما تم تخصيص موزع 

ميكا أوكتي 256وبذاكرة قدرها ، جيكا هيرتز2,8بسرعة Pentium4:التالية
وتم ربط هذا الموزع ، يمكن من تخزين عدد كبير من البياناتجيكا أوكتي40ومخزن بسعة 

خاصة الذي يحتوي على البيانات ال، بالمحكمة اإلبتدائيةبالموزع الرئيسي الخاص مباشرة
وذلك من اجل تسريع االطالع على هذه القضايا األخيرة بسرعة كبيرة كما تم إمداد ،بالقضايا

وبعد تثبيت ،وتم اقتناء رقم خاص بهذه المحكمةADSLالمحكمة بخط االنترنيت من نوع 
ويتم تحيين البياناتكلما Dreamweaerاحدث الموقع بواسطة البرنامج ، الموزع

.تطلب األمر ذلك
www.tpimarrakech.ma:الموقع العنوان التاليويحمل 

وفيما يخص تقييم البيانات داخل الموقع فقد خصص للرئاسة حيز به كما خصص أيضا لكل 
قسم إضافة إلى، وفرع الودادية الحسنية حيز آخر، والمديرية الفرعية، النيابة العامةمن

البيانات اإلضافية كلما جد ويتم تطعيم الموقع من حين آلخر بمجموعة من، قضاء األسرة
.جديد

و ال بد من إغتنام هذه الفرصة لتقديم الشكر الجزيل للسيد يوسف الشتوي المشرف على 
خلية و الحريات بوزارة العدل المعلوميات االعالميات بالمديرية الفرعية االقليمية و طاقم 

.دالوجولى حيزبذلوها إلخراج هذا العمل إعلى المجهودات التي 

عبد اللطيف عبد المنعم


