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        بسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيم

        ااااــــــــــــــــة العلية العلية العلية العليــــــــــــدى المحكمدى المحكمدى المحكمدى المحكمــــــــــــــــام لام لام لام لــــــــــــــــى العى العى العى العــــــــــــة المدعة المدعة المدعة المدعــــــــــــــــمرافعمرافعمرافعمرافع

        2016201620162016في جلسة افتتاح السنة القضائية لسنة في جلسة افتتاح السنة القضائية لسنة في جلسة افتتاح السنة القضائية لسنة في جلسة افتتاح السنة القضائية لسنة 
  

        دور القضاء في تعزيز دولة القانوندور القضاء في تعزيز دولة القانوندور القضاء في تعزيز دولة القانوندور القضاء في تعزيز دولة القانون: : : : تحت عنوانتحت عنوانتحت عنوانتحت عنوان

يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وال يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وال يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وال يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وال """"القائل علي العظيم بسم هللا ال
وى وأتقوا هللا إن هللا خبير وى وأتقوا هللا إن هللا خبير وى وأتقوا هللا إن هللا خبير وى وأتقوا هللا إن هللا خبير يجرمنكم شنئان قوم على أن ال تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقيجرمنكم شنئان قوم على أن ال تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقيجرمنكم شنئان قوم على أن ال تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقيجرمنكم شنئان قوم على أن ال تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتق

  ) 9( سورة المائدة اآلية """"تعملونتعملونتعملونتعملونبما بما بما بما 

لو يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال لو يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال لو يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال لو يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال : "القائل على رسول هللا  والصالة والسالم
         """"مائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكرمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكرمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكرمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكرأموال قوم ودأموال قوم ودأموال قوم ودأموال قوم ود

        السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس األعلى للقضاءالسيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس األعلى للقضاءالسيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس األعلى للقضاءالسيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس األعلى للقضاء

    السيد الوزير األولالسيد الوزير األولالسيد الوزير األولالسيد الوزير األول

        السيد وزير العدل، نائب رئيس المجلس األعلى للقضاءالسيد وزير العدل، نائب رئيس المجلس األعلى للقضاءالسيد وزير العدل، نائب رئيس المجلس األعلى للقضاءالسيد وزير العدل، نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء

        السيد رئيس مجلس الشيوخالسيد رئيس مجلس الشيوخالسيد رئيس مجلس الشيوخالسيد رئيس مجلس الشيوخ

        السيد رئيس الجمعية الوطنيةالسيد رئيس الجمعية الوطنيةالسيد رئيس الجمعية الوطنيةالسيد رئيس الجمعية الوطنية

        السادة والسيدات أعضاء الحكومةالسادة والسيدات أعضاء الحكومةالسادة والسيدات أعضاء الحكومةالسادة والسيدات أعضاء الحكومة

        السيد رئيس المحكمة العليا السيد رئيس المحكمة العليا السيد رئيس المحكمة العليا السيد رئيس المحكمة العليا 

        السيد رئيس المجلس الدستوريالسيد رئيس المجلس الدستوريالسيد رئيس المجلس الدستوريالسيد رئيس المجلس الدستوري

        السادة السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسيةالسادة السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسيةالسادة السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسيةالسادة السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية

        السيد نقيب الهيئة الوطنية للمحامينالسيد نقيب الهيئة الوطنية للمحامينالسيد نقيب الهيئة الوطنية للمحامينالسيد نقيب الهيئة الوطنية للمحامين

        السادة والسيدات أعضاء األسرة القضائيةالسادة والسيدات أعضاء األسرة القضائيةالسادة والسيدات أعضاء األسرة القضائيةالسادة والسيدات أعضاء األسرة القضائية

  أيها الجمع الكريمأيها الجمع الكريمأيها الجمع الكريمأيها الجمع الكريم
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في مستهل هذه المرافعة إال أن أرحب بكم يا فخامة رئيس الجمهورية في مستهل هذه المرافعة إال أن أرحب بكم يا فخامة رئيس الجمهورية في مستهل هذه المرافعة إال أن أرحب بكم يا فخامة رئيس الجمهورية في مستهل هذه المرافعة إال أن أرحب بكم يا فخامة رئيس الجمهورية ال يسعني ال يسعني ال يسعني ال يسعني 
وبجميع المدعوين لهذه الجلسة المهيبة المتعلقة بافتتاح وبجميع المدعوين لهذه الجلسة المهيبة المتعلقة بافتتاح وبجميع المدعوين لهذه الجلسة المهيبة المتعلقة بافتتاح وبجميع المدعوين لهذه الجلسة المهيبة المتعلقة بافتتاح ،،،،رئيس المجلس األعلى للقضاء رئيس المجلس األعلى للقضاء رئيس المجلس األعلى للقضاء رئيس المجلس األعلى للقضاء 

   "،دور القضاء في تعزيز دولة القانوندور القضاء في تعزيز دولة القانوندور القضاء في تعزيز دولة القانوندور القضاء في تعزيز دولة القانون    """"التي اختير لها عنوانالتي اختير لها عنوانالتي اختير لها عنوانالتي اختير لها عنوان    2016201620162016السنة القضائية السنة القضائية السنة القضائية السنة القضائية 

من خالل ما  ::::قواعدها وأرسيتم أسسهاقواعدها وأرسيتم أسسهاقواعدها وأرسيتم أسسهاقواعدها وأرسيتم أسسهايا سيادة الرئيس يا سيادة الرئيس يا سيادة الرئيس يا سيادة الرئيس     أقمتمأقمتمأقمتمأقمتمالتي التي التي التي تلك الدولة تلك الدولة تلك الدولة تلك الدولة 
من اهتمام بالسلطة القضائية ،في عديد المناسبات  م عنهوما عبرت ،قمتم به من انجازات

ما تمت ب يقوموإنزاله المنزلة الالئقة به، حتى  ،حرص على النهوض بقطاع العدلالو
    حترامحترامحترامحتراماالاالاالاالالتي من أهم ما يميزها التي من أهم ما يميزها التي من أهم ما يميزها التي من أهم ما يميزها تلك الدولة تلك الدولة تلك الدولة تلك الدولة     إناطته به من أدوار في ظل دولة القانون،

مبدأ بين  التالزممستندة في ذلك على  للقانون والتقيد بقواعده في كافة تصرفاتها،للقانون والتقيد بقواعده في كافة تصرفاتها،للقانون والتقيد بقواعده في كافة تصرفاتها،للقانون والتقيد بقواعده في كافة تصرفاتها،    التامالتامالتامالتام
 انون من جهة أخرى، إذ من خالل هذهومبدأ الخضوع للق ،مشروعية السلطة من جهة

األساسي للعالقة بين باعتباره المحدد ،وخضوع الجميع له ،تتجلى سيادة القانون ،الثنائية 
أشخاص الدولة، والناظم الرئيسي للسير المضطرد لمؤسساتها في جو يضمن التوازن 

بحيث تصان حقوق ،ويحقق مبادئ العدل التي يتوق إليها الجميع  ،المطلوب في العالقة
ويتولد اإلحساس بوجود  ،وتحترم الحريات العامة،كرامته الشخصية تحترم و ،اإلنسان

  .على فرض سيادة القانون وهيبتهقادرة ضمانة قوية 
  

        السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس األعلى للقضاء السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس األعلى للقضاء السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس األعلى للقضاء السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس األعلى للقضاء 

        أيها السادة أيتها السيدات أيها السادة أيتها السيدات أيها السادة أيتها السيدات أيها السادة أيتها السيدات 

ال بد فيه من وجود سلطة  ،واحترام الجميع له،تكريس مبدأ سيادة القانون إن 
اإلمكانيات  وتتمتع بكل،مستقلة ومحايدة تقف على مسافة واحدة من جميع األطراف 

في في في في مشرع مشرع مشرع مشرع الالالال    أناط بهأناط بهأناط بهأناط به    وهذه السلطة هي القضاء الذيوهذه السلطة هي القضاء الذيوهذه السلطة هي القضاء الذيوهذه السلطة هي القضاء الذيتحقيق ذلك، والقدرات الالزمة ل
وتطبيق نصوصه بالشكل الذي وتطبيق نصوصه بالشكل الذي وتطبيق نصوصه بالشكل الذي وتطبيق نصوصه بالشكل الذي     ،،،،،السهر على ضمان تكريس سيادة القانون،السهر على ضمان تكريس سيادة القانون،السهر على ضمان تكريس سيادة القانون،السهر على ضمان تكريس سيادة القانوندولة القانون دولة القانون دولة القانون دولة القانون 
    التي ال بد أن ترتبط التي ال بد أن ترتبط التي ال بد أن ترتبط التي ال بد أن ترتبط وووو ،،،،األهداف والغايات التي شرعت من أجلها قواعدهاألهداف والغايات التي شرعت من أجلها قواعدهاألهداف والغايات التي شرعت من أجلها قواعدهاألهداف والغايات التي شرعت من أجلها قواعده    يضمن تحققيضمن تحققيضمن تحققيضمن تحقق

الثقة واالطمئنان على الثقة واالطمئنان على الثقة واالطمئنان على الثقة واالطمئنان على     س جميع أفراد المجتمع س جميع أفراد المجتمع س جميع أفراد المجتمع س جميع أفراد المجتمع بفكرة األمن القضائي التي تبعث في نفوبفكرة األمن القضائي التي تبعث في نفوبفكرة األمن القضائي التي تبعث في نفوبفكرة األمن القضائي التي تبعث في نفو
ويحفز النمو ويحفز النمو ويحفز النمو ويحفز النمو     م االجتماعي واالستقرار ،م االجتماعي واالستقرار ،م االجتماعي واالستقرار ،م االجتماعي واالستقرار ،وصيانتها مما يوطد السلوصيانتها مما يوطد السلوصيانتها مما يوطد السلوصيانتها مما يوطد السل،،،،احترام حقوقهم احترام حقوقهم احترام حقوقهم احترام حقوقهم 

ة ة ة ة الثقالثقالثقالثق    إشاعة جو إشاعة جو إشاعة جو إشاعة جو الوطنية واألجنبية والوطنية واألجنبية والوطنية واألجنبية والوطنية واألجنبية و    حركة رؤوس األموال واالستثماراتحركة رؤوس األموال واالستثماراتحركة رؤوس األموال واالستثماراتحركة رؤوس األموال واالستثمارات    وووو،،،،اإلقتصادي اإلقتصادي اإلقتصادي اإلقتصادي 
  ....في المعامالت في المعامالت في المعامالت في المعامالت 

  

واحترام كل ،،،،إذ بتناغم تلك السلطة مع غيرها من السلطات المكونة لدولة القانون إذ بتناغم تلك السلطة مع غيرها من السلطات المكونة لدولة القانون إذ بتناغم تلك السلطة مع غيرها من السلطات المكونة لدولة القانون إذ بتناغم تلك السلطة مع غيرها من السلطات المكونة لدولة القانون 
ها دون محاولة التعدي على ما خوله المشرع من اختصاصات اتسلطة لوظائفها واختصاص

تضح الدور البارز وي ،دولة القانون وتتحقق أهدافها وغاياتها أركانتترسخ  ،لغيرها
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من خالل ما ينهض به من خالل ما ينهض به من خالل ما ينهض به من خالل ما ينهض به     للقضاء في تعزيز دولة القانون، ويتجلى هذا الدورللقضاء في تعزيز دولة القانون، ويتجلى هذا الدورللقضاء في تعزيز دولة القانون، ويتجلى هذا الدورللقضاء في تعزيز دولة القانون، ويتجلى هذا الدوروالمحوري 
    وما تكشف عنه تطبيقاتهوما تكشف عنه تطبيقاتهوما تكشف عنه تطبيقاتهوما تكشف عنه تطبيقاته،،،،ية وجوهرية ية وجوهرية ية وجوهرية ية وجوهرية من أدوار أساسمن أدوار أساسمن أدوار أساسمن أدوار أساس،،،،القضاء بشقيه الجالس والواقف القضاء بشقيه الجالس والواقف القضاء بشقيه الجالس والواقف القضاء بشقيه الجالس والواقف 

يسعى يسعى يسعى يسعى والمالذ األخير لكل من والمالذ األخير لكل من والمالذ األخير لكل من والمالذ األخير لكل من على أرض الواقع من ضمانات تجعل منه الحصن المنيع على أرض الواقع من ضمانات تجعل منه الحصن المنيع على أرض الواقع من ضمانات تجعل منه الحصن المنيع على أرض الواقع من ضمانات تجعل منه الحصن المنيع 
  ....حيفحيفحيفحيفالالالالو و و و الظلم الظلم الظلم الظلم     لرفعلرفعلرفعلرفع

        السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس األعلى للقضاءالسيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس األعلى للقضاءالسيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس األعلى للقضاءالسيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس األعلى للقضاء

        أيها السادة أيتها السيداتأيها السادة أيتها السيداتأيها السادة أيتها السيداتأيها السادة أيتها السيدات

ما هي إال تجسيد لمكانته كما عبر عنها المشرع تلك  مهامهممارسة القضاء لإن 
و  2006  سنتيوما طاله من تعديالت في  1991 يوليو 20الموريتاني من خالل دستور 

وما تضمنته القوانين المكملة له، وذلك حينما وضع المبادئ األساسية لدولة  2012
وكرس مبادئ العدل والحريات والحقوق، وأرسى مبدأ الفصل بين السلطات وكرس مبادئ العدل والحريات والحقوق، وأرسى مبدأ الفصل بين السلطات وكرس مبادئ العدل والحريات والحقوق، وأرسى مبدأ الفصل بين السلطات وكرس مبادئ العدل والحريات والحقوق، وأرسى مبدأ الفصل بين السلطات القانون، 

إذ من خالل ما أوكله المشرع  وأناط بالسلطة القضائية مهمة حماية الحريات الفردية،وأناط بالسلطة القضائية مهمة حماية الحريات الفردية،وأناط بالسلطة القضائية مهمة حماية الحريات الفردية،وأناط بالسلطة القضائية مهمة حماية الحريات الفردية،
يتضح بجالء الدور المهم واألساسي يتضح بجالء الدور المهم واألساسي يتضح بجالء الدور المهم واألساسي يتضح بجالء الدور المهم واألساسي  ،من مهام في إطار دولة القانون الموريتاني للقضاء

، وباعتبارها نائبا عن الدولة بوصفها إحدى التشكلتين المكونتين للقضاءبوصفها إحدى التشكلتين المكونتين للقضاءبوصفها إحدى التشكلتين المكونتين للقضاءبوصفها إحدى التشكلتين المكونتين للقضاء، للنيابة العامةللنيابة العامةللنيابة العامةللنيابة العامة
ق السليم للقانون على التطبي وقهما، وذلك من خالل حرصهاوالمجتمع في الدفاع عن حق

آلليات ،وتوفير اية الالزمة لحماية الحقوق والحرياتالضمانات القانون وعلى ضرورة توفير
تطبيق مقتضيات تطبيق مقتضيات تطبيق مقتضيات تطبيق مقتضيات القانونية المطلوبة في المحاكمة العادلة، إضافة إلى العمل على 

وعلى تنفيذ األحكام والقرارات واألوامر الصادرة عن قضاة وعلى تنفيذ األحكام والقرارات واألوامر الصادرة عن قضاة وعلى تنفيذ األحكام والقرارات واألوامر الصادرة عن قضاة وعلى تنفيذ األحكام والقرارات واألوامر الصادرة عن قضاة     ،،،،السياسة الجنائية للدولةالسياسة الجنائية للدولةالسياسة الجنائية للدولةالسياسة الجنائية للدولة
وكذا في جميع ،ممثلة أمام جميع الغرف الجزائية والمحاكم الجنائية :ذلك ل وهي م،م،م،م،الحكالحكالحكالحك

القضايا المدنية والتجارية واإلدارية المنشورة أمام غرف محاكم االستئناف والمحكمة 
  رفا منضما وتارة طرفا رئيسا طتارة العليا، إذ تقدم رأيها في كل تلك القضايا بحيث تكون 

بالنيابة العامة مهمة تحريك الدعوى العمومية بالنيابة العامة مهمة تحريك الدعوى العمومية بالنيابة العامة مهمة تحريك الدعوى العمومية بالنيابة العامة مهمة تحريك الدعوى العمومية وإلى جانب ذلك فقد أناط المشرع وإلى جانب ذلك فقد أناط المشرع وإلى جانب ذلك فقد أناط المشرع وإلى جانب ذلك فقد أناط المشرع 
ن إدارة وإعداد البحوث االبتدائية المعدة من سحمما يخولها الحق في رقابة  وممارستها،وممارستها،وممارستها،وممارستها،

مكنها من إسداء التوجيهات وإصدار التعليمات يطرف ضباط الشرطة القضائية، كما 
في أية متابعة الكفيلة بضبط الوقائع وإبراز األدلة القانونية التي تعد شرطا جوهريا 

الحق في ،سبيال الستجالء وتوضيح مالبسات الواقعة اإلجرامية  لنيابة العامةلنيابة العامةلنيابة العامةلنيابة العامةللللووووجزائية،  
لها الحق اته، كما أن أن تطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق حول الموضوع ومالبس

أن تحيل  متلبسا بارتكابها، ولها في إصدار بطاقة إيداع في حق المتهم متى كانت الوقائع 
أو أن تتصالح بشأنها متى تبين لها عدم  ،الوقائع بشكل مباشر إلى المحكمة المختصة

أو النعدام الوصف  ،أو أن تحفظ القضية بدون متابعة لعدم كفاية األدلة، خطورتها
ما استندت  ، على أن تظل ملزمة في جميع مراحل التقاضي باستصحابإلخ... الجزائي
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كاب المتهم للوقائع محل المتابعة،لتقديم هذه األدلة أمام المحكمة ارت عليه من أدلة تثبت
  .المختصة

  

        السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس األعلى للقضاءالسيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس األعلى للقضاءالسيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس األعلى للقضاءالسيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس األعلى للقضاء

        السيداتالسيداتالسيداتالسيداتأيها السادة أيتها أيها السادة أيتها أيها السادة أيتها أيها السادة أيتها 
  

وللنيابة العامة على وجه  عامإن توفير االحترام والهيبة الالزمين للقضاء بوجه 
الخصوص يتطلب مواكبة التشريعات الوطنية لمستجدات التطور االجتماعي واالقتصادي 

  .ما نص عليه القانونل االحاصل كما يتطلب توفير البنى التحتية الالزمة للقيام بالمهام وفق

من النصوص القانونية استجابة لتلك من النصوص القانونية استجابة لتلك من النصوص القانونية استجابة لتلك من النصوص القانونية استجابة لتلك إصدار العديد إصدار العديد إصدار العديد إصدار العديد     تمتمتمتم دد فقدوفي هذا الص
مما  ،قص في العديد من الجوانبقص في العديد من الجوانبقص في العديد من الجوانبقص في العديد من الجوانبننننمن من من من     ا لما تعانيه المنظومة التشريعيةا لما تعانيه المنظومة التشريعيةا لما تعانيه المنظومة التشريعيةا لما تعانيه المنظومة التشريعيةوسدوسدوسدوسد،،،،المستجدات المستجدات المستجدات المستجدات 

    ،،،،واالسترقاقواالسترقاقواالسترقاقواالسترقاق،،،،ومكنها من محاربة جرائم اإلرهاب ومكنها من محاربة جرائم اإلرهاب ومكنها من محاربة جرائم اإلرهاب ومكنها من محاربة جرائم اإلرهاب ،الجو المالئم للجهات المعنية  وفر
   ....الخالخالخالخ    ............وجرائم التعذيبوجرائم التعذيبوجرائم التعذيبوجرائم التعذيب،،،،والفساد المالي واإلداري والفساد المالي واإلداري والفساد المالي واإلداري والفساد المالي واإلداري     ،،،،واختالس المال العامواختالس المال العامواختالس المال العامواختالس المال العام،،،،والمخدرات والمخدرات والمخدرات والمخدرات 

  

العديد من البنى التحتية  بإقامةمواكبتها  تتموما كان لتلك النتائج أن تتحقق لو لم 
 واإلصالحواإلصالحواإلصالحواإلصالحالسجون السجون السجون السجون مؤسسات مؤسسات مؤسسات مؤسسات وووو،،،،إنشاء العديد من قصور العدل إنشاء العديد من قصور العدل إنشاء العديد من قصور العدل إنشاء العديد من قصور العدل ممثلة في ،القضائية 

لمحكمة االستئناف لمحكمة االستئناف لمحكمة االستئناف لمحكمة االستئناف كما هو الشأن بالنسبة ،إضافة إلى استحداث العديد من المحاكم ،
النعمة (في كل من  ومحاكم االسترقاقومحاكم االسترقاقومحاكم االسترقاقومحاكم االسترقاق،،،،الواليات بانواكشوط الواليات بانواكشوط الواليات بانواكشوط الواليات بانواكشوط     بعضبعضبعضبعض    ومحاكمومحاكمومحاكمومحاكم،،،،بأالك بأالك بأالك بأالك 

 ،إضافة إلى محكمة جنائية مكلفة بجرائم اإلرهاب. )انواكشوط الجنوبيةوأنواذيبو و
ودواوين تحقيق متخصصة بعضها مكلف بالتحقيق في الجرائم المالية واالقتصادية 

والجرائم المرتكبة من طرف ، جرائم المخدراتوالبعض اآلخر مكلف بالتحقيق في 
أحدهما أحدهما أحدهما أحدهما ،،،،بالتحقيق في جرائم اإلرهاببالتحقيق في جرائم اإلرهاببالتحقيق في جرائم اإلرهاببالتحقيق في جرائم اإلرهاب    مختصين بالمتابعة ومختصين بالمتابعة ومختصين بالمتابعة ومختصين بالمتابعة و    ينينينينقطبقطبقطبقطبالقصر إضافة إلى 

  ....كما تم تعيين قضاة مكلفين بتنفيذ العقوباتكما تم تعيين قضاة مكلفين بتنفيذ العقوباتكما تم تعيين قضاة مكلفين بتنفيذ العقوباتكما تم تعيين قضاة مكلفين بتنفيذ العقوبات    قطب النيابة،واآلخرقطب التحقيق،قطب النيابة،واآلخرقطب التحقيق،قطب النيابة،واآلخرقطب التحقيق،قطب النيابة،واآلخرقطب التحقيق،
  

باعتباره العنصر  ،ز على الكادر البشرييوقد تمت مواكبة تلك اإلنجازات بالترك
فتم اكتتاب وتكوين العديد من القضاة فتم اكتتاب وتكوين العديد من القضاة فتم اكتتاب وتكوين العديد من القضاة فتم اكتتاب وتكوين العديد من القضاة  ،األساسي والجوهري في أية منظومة قضائية

لنيابة وا ،القضاء بشكل عام مما ساهم بشكل ملموس في تفعيل دور  وكتاب الضبطوكتاب الضبطوكتاب الضبطوكتاب الضبط
ولعل ما قامت به النيابة العامة من  ،العامة على وجه الخصوص في تعزيز دولة القانون

سجالتها على عموم سجالتها على عموم سجالتها على عموم سجالتها على عموم نشاطات خالل السنة المنصرمة خير دليل على ذلك إذ بالعودة إلى 
 محضر بحثمحضر بحثمحضر بحثمحضر بحث    5559555955595559شكاية و شكاية و شكاية و شكاية و     6693669366936693التراب الوطني يتضح أنها قد تلقت ما مجموعه التراب الوطني يتضح أنها قد تلقت ما مجموعه التراب الوطني يتضح أنها قد تلقت ما مجموعه التراب الوطني يتضح أنها قد تلقت ما مجموعه 
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تصرفت عليها وفقا للنظم واإلجراءات المحددة تصرفت عليها وفقا للنظم واإلجراءات المحددة تصرفت عليها وفقا للنظم واإلجراءات المحددة تصرفت عليها وفقا للنظم واإلجراءات المحددة وووومن مختلف الضبطيات القضائية، من مختلف الضبطيات القضائية، من مختلف الضبطيات القضائية، من مختلف الضبطيات القضائية،     إبتدائيإبتدائيإبتدائيإبتدائي
قضايا قضايا قضايا قضايا     8888قضية منها قضية منها قضية منها قضية منها     299299299299قانونا،  كما أحالت إلى دواوين التحقيق المتخصصة ما مجموعه قانونا،  كما أحالت إلى دواوين التحقيق المتخصصة ما مجموعه قانونا،  كما أحالت إلى دواوين التحقيق المتخصصة ما مجموعه قانونا،  كما أحالت إلى دواوين التحقيق المتخصصة ما مجموعه 

قضية تتعلق باختالس وتبديد قضية تتعلق باختالس وتبديد قضية تتعلق باختالس وتبديد قضية تتعلق باختالس وتبديد     42424242قضية تتعلق بالمخدرات و قضية تتعلق بالمخدرات و قضية تتعلق بالمخدرات و قضية تتعلق بالمخدرات و     138138138138    تتعلق باإلرهاب و تتعلق باإلرهاب و تتعلق باإلرهاب و تتعلق باإلرهاب و 
القصر القصر القصر القصر قضية تتعلق بالجرائم المرتكبة من طرف قضية تتعلق بالجرائم المرتكبة من طرف قضية تتعلق بالجرائم المرتكبة من طرف قضية تتعلق بالجرائم المرتكبة من طرف     111111111111المال العام وغسيل األموال و المال العام وغسيل األموال و المال العام وغسيل األموال و المال العام وغسيل األموال و 

فقد قدمت النيابة العامة طلباتها فقد قدمت النيابة العامة طلباتها فقد قدمت النيابة العامة طلباتها فقد قدمت النيابة العامة طلباتها ،،،،أما على مستوى المحكمة العليا أما على مستوى المحكمة العليا أما على مستوى المحكمة العليا أما على مستوى المحكمة العليا     المتنازعين مع القانون،المتنازعين مع القانون،المتنازعين مع القانون،المتنازعين مع القانون،
قضية تجارية قضية تجارية قضية تجارية قضية تجارية     94949494قضية مدنية واجتماعية و قضية مدنية واجتماعية و قضية مدنية واجتماعية و قضية مدنية واجتماعية و     290290290290قضية جزائية و قضية جزائية و قضية جزائية و قضية جزائية و     382382382382قضية منها قضية منها قضية منها قضية منها     938938938938في في في في 

        ....قضية أمام الغرف المجمعةقضية أمام الغرف المجمعةقضية أمام الغرف المجمعةقضية أمام الغرف المجمعة    54545454قضية إدارية و قضية إدارية و قضية إدارية و قضية إدارية و     118118118118و و و و 
        

        السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس األعلى للقضاءالسيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس األعلى للقضاءالسيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس األعلى للقضاءالسيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس األعلى للقضاء

        أيها السادة أيتها السيداتأيها السادة أيتها السيداتأيها السادة أيتها السيداتأيها السادة أيتها السيدات
  

رئيس رئيس رئيس رئيس         ةةةةسيادسيادسيادسياديا يا يا يا ––––    كمكمكمكملتلتمس منلتلتمس منلتلتمس منلتلتمس منالعامة إذ تتمسك بما تقدمت به، العامة إذ تتمسك بما تقدمت به، العامة إذ تتمسك بما تقدمت به، العامة إذ تتمسك بما تقدمت به، إن النيابة إن النيابة إن النيابة إن النيابة 
استمرار هذا التقليد القضائي المهيب، استمرار هذا التقليد القضائي المهيب، استمرار هذا التقليد القضائي المهيب، استمرار هذا التقليد القضائي المهيب، وووو،،،، 2016201620162016افتتاح السنة القضائيةافتتاح السنة القضائيةافتتاح السنة القضائيةافتتاح السنة القضائيةاعالن اعالن اعالن اعالن ––––الجمهورية الجمهورية الجمهورية الجمهورية 

إلبراز ما حققه إلبراز ما حققه إلبراز ما حققه إلبراز ما حققه     ،،،،الفاعلين والمتدخلين في قطاع العدلالفاعلين والمتدخلين في قطاع العدلالفاعلين والمتدخلين في قطاع العدلالفاعلين والمتدخلين في قطاع العدللما يشكله من فرصة سانحة أمام لما يشكله من فرصة سانحة أمام لما يشكله من فرصة سانحة أمام لما يشكله من فرصة سانحة أمام 
وأعوان ،التكوين المستمر للقضاة  حول  يعاني منه من نواقصقد وما  ،،،،من تطورمن تطورمن تطورمن تطور

في  ما شهدته الجريمةالقضاء لكي يواكب  ،ية لهتعزيز الوسائل المادحول و ،القضاء
ائل العصر الحديث من تطور هائل أصبح يفرض بشكل ملح وضروري استخدام الوس

ظة مع المحاف مرتكبيها ووضع اليد على األدلة وضبط والتقنيات الحديثة الكتشاف الجرائم
  .إثارتها أمام المحاكم المختصة و،ا وعرضه،إلى أن تتم مواجهة المتهمين بها  عليها، 

بتهانينا الخالصة وتمنياتنا لكم بتهانينا الخالصة وتمنياتنا لكم بتهانينا الخالصة وتمنياتنا لكم بتهانينا الخالصة وتمنياتنا لكم     الجمهورية،الجمهورية،الجمهورية،الجمهورية،    رئيسرئيسرئيسرئيسأتقدم لكم يا سيادة أتقدم لكم يا سيادة أتقدم لكم يا سيادة أتقدم لكم يا سيادة     في الختامفي الختامفي الختامفي الختاموووو
ولألسرة القضائية بسنة مليئة بالعمل الجاد والعطاء ولألسرة القضائية بسنة مليئة بالعمل الجاد والعطاء ولألسرة القضائية بسنة مليئة بالعمل الجاد والعطاء ولألسرة القضائية بسنة مليئة بالعمل الجاد والعطاء ،،،،وللجميع بموفور الصحة والسعادة وللجميع بموفور الصحة والسعادة وللجميع بموفور الصحة والسعادة وللجميع بموفور الصحة والسعادة 

وتعزيزا للدور الرائد لقطاع العدل في ترسيخ أسس وتعزيزا للدور الرائد لقطاع العدل في ترسيخ أسس وتعزيزا للدور الرائد لقطاع العدل في ترسيخ أسس وتعزيزا للدور الرائد لقطاع العدل في ترسيخ أسس     ،،،،خدمة للدولة والمجتمعخدمة للدولة والمجتمعخدمة للدولة والمجتمعخدمة للدولة والمجتمع    ،،،،المثمرالمثمرالمثمرالمثمر
            ....وأركان دولة القانونوأركان دولة القانونوأركان دولة القانونوأركان دولة القانون

    

        

        ....عليكم ورحمة هللا وبركاتهعليكم ورحمة هللا وبركاتهعليكم ورحمة هللا وبركاتهعليكم ورحمة هللا وبركاتهوالسالم والسالم والسالم والسالم 

  

   

  



6 

 

  


