
  

  

  مللكالوكيل العام الكلمة السيد 

  
  وبعد ،

وسائط االتصال املتزايد الذي عرفته  يالتكنولوجاالنعكاسات اإلجيابية للتطور  أهملعل 

وتية على ــة العنكبــعن بعد، يستفيد منها مرتادو الشبكود مجلة من اخلدمات ــإىل الوجبرزت أن 

ة وغريها من ــة االلكرتونيـة ، واحملكمــعن اإلدارة االلكرتوني احلديثذي أصبح معه ـالنحو ال

  .للمتقاضنياخلدمات املقدمة  الرفع من جودة أمرا عاديا متليه الرغبة يف  ،املصطلحات

 قريب على وجه اخلصوص منذ أمد غريواحلريات دل ـاق اخنرطت وزارة العــويف هذا السي

اكم وعصرنة ــل اإلدارية، وتطوير أساليب إدارة احملــاتي للهياكـيف مسلسل التحديث املعلوم

وقربا من ، وشفافية أكثر جناعة مرفق العدالةأدائها يف إطار اسرتاتيجية حمكمة تروم جعل 

  .املواطنني

جمموعة من اخلدمات  دارالبيضاءــاللدى حمكمة االستئناف بالنيابة العامة دم ــبدورها تقو

ات متت معاجلتها معلوماتيا واليت تتوفر على قاعدة بيانعن طريق احلواسيب املرتبطة مبختلف الشعب، 

ات، واإلجراءات ـفـايات، وامللـع الشكــمن تتب احثــوالب اضيــار برامج متكن املتقــيف إط

بكل يسر عن بعد وغريها من املعلومات القضائية اليت ميكن احلصول عليها ، ماالهتامعرفة واملتخذة 

 اسيبواحل بفضل كما متكن الوافدين على احملكمة من احلصول على املعلومة املطلوبة . وسهولة

  .املوضوعة مبداخل احملكمة التفاعلية 

د من تدشني العمل وحتى يتم نقل اخلدمات املقدمة إلكرتونيا إىل الواقع االفرتاضي كان ال ب

ة االنرتنيت تكريسا ــدارالبيضاء على شبكـالب االستئنافة ـمـكـرتوني حملـع االلكــوقــبامل

للرغبة يف التواصل وحتديث وسائل العمل وتسهيل الوصول إىل املعلومة وجعلها يف متناول املتقاضي 

  .والباحث بكل يسر وسهولة وسرعة ودقة طيلة أيام األسبوع

  اململكة املغربية
  وزارة العدل واحلريات

  حمكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء
  النيابة العامة 

**** 



اإلدارة وجيدر بنا االعرتاف أنه ما كان هلذا اإلجناز أن يتحقق لوال تكاثف وتظافر جهود 

 زي واحمللي،ــويني املركـة على املستــة والبشريــاديـــات املــانيــاليت سخرت اإلمكة ــاملركزي

التحديث اليت وفرت الدراسات ومديرية التعاون وعرب  وحرصت على تكوين األطر وتأهيلها

احملكمة بكتابة النيابة العامة وكتابة وموظفي  ،ةـل األطر التقنيـالربامج وسهرت على تأهي

ا ـود، دون أن تفوتنـإىل حيز الوج ةاإللكرتونيوابة ـارة إلخراج هذه البــودا جبــوا جهـالذين بدل الضبط

  .هذا اإلجنازويه بكل من ساهم من قريب أو بعيد يف  ــادة والتنـالفرصة لإلش

النيابة العامة لدى  أداءة لرفع من مردودييبقى هدفنا هو تقديم خدمة جيدة للمواطن، من خالل ا

ون يف ــنزيه وفعال يكوجناعته لبناء صرح قضاء قوي، مستقل  حمكمة االستئناف بالدار البيضاء

السامي  يف خطابهد ـــذي أكــة امللك حممد السادس نصره ا الــاللـات صاحب اجلــوى طموحـمست

عزمه على تسريع وثرية اإلصالح وحتديث القضاء  2003يناير  29مبناسبة افتتاح السنة القضائية يوم

واطن، وهو اخلطاب الذي يعترب املرجعية العامة لإلصالح، إضافة يف خدمة امل هجعل وختليقه وتأهيله، و

 لثورة امللك والشعب اسبة الذكرى السادسة واخلمسنيــمبن نصره ااب الذي خصصه ـطإىل اخل

تعزيزا ألوراش التحديث ملنظومة العدالة مبادرة اإلصالح الشامل والعميق  انطالقلإلعالن عن 

مبناسبة افتتاح سسي والتنموي اليت يقودها جاللته، فضال عن ما ورد يف اخلطاب السامي جلاللته املؤ

من  14/10/2016الدورة األوىل من السنة التشريعية األوىل من الوالية التشريعية العاشرة بتاريخ 

  .جعل اإلدارة يف خدمة املواطن أمهيةتأكيد على 

امات ـول على إسهــا نعــا فإننــه مجيعـو إليــع إىل ما نصبــا وطيد يف الرقي هبذا املوقـوإذا كان أملن

قد يعرتيه من نقصان، حتى يظل مواكبا للتطورات حات أسرة العدالة إلغناء حمتواه وتقويم ما واقرتا

ابة ـواملهاللة ـدة ملوالنا صاحب اجلـادة الرشيـة يف بالدنا حتت القيــالعدالومة ــمنظاملتالحقة اليت تعرفها 

  .نصره ا وأيده

  صدق ا العظيم"وننماملؤو هولُسرو مكُلَمع ى اُريسوا فَلُمعا لْقُو" :قال تعاىل

  105سورة التوبة اآلية 

  

  الوكيل العام للملك
  احلسن مطار


