
  
  بسم هللا الرحمن الرحيم

 تقديم
  مية من جهود تمثلت فى بناءشهد القضاء عموما والقضاء الجزائي خاصة نشاطا ملحوظا في اآلونة األخيرة مواكبة لما بذلته وتبذله  السلطات العمو         

  الكثير من النصوص التشريعية والتنظيمية. صدوروتكثيف التكوينات وومقرات محاكم سجون 
عقدت المحاكم وهكذا مكن نظام المداومة الذى تم استحداثه على مستوى التشكيالت الجزائية فى محاكم انواكشوط من تصريف الكثير من القضايا المتأخرة و

. كما بذل قضاة التحقيق جهودا استثنائية لختم التحقيق فى  ٪ 80جلسات ودورات استثنائية أصدرت خاللها مئات األحكام والقرارات ناهزت نسبة تحريرها 
 وقت قياسى فى القضايا التى تعهدوا فيها.

النيابة العامة  وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا هي المحرك الرئيس لهذه الجهود من خالل االجتماعات المتعددة التي عقدتها مع مختلف مستويات
تها للحث على مضاعفة الجهود وتصور الحلول للعقبات والمشاكل التي تعترض عمل القضاء الجزائي مع إعطاء األولوية دائما للحبس والتعميمات التي أصدر

 دائما حاضرة من خاللالنيابة العامة جرائم اإلرهاب والمخدرات والقتل واالغتصاب واختالس المال العام .كما كانت تياطى و القصر والنساء ومكافحة االح
 البيانات التى تصدرها إلنارة الرأي العام حول كل ما شغله من قضايا طيلة األشهر الثالثة األخيرة.

جزائي على امتداد ويبين التقرير الفصلي الثانى الذي بين أيدينا، رغم قلة الوسائل المادية والبشرية، حجم العمل الذي قامت به مختلف تشكيالت القضاء ال
الملحوظة فى المردودية التى . كما يبين التقرير الزيادة  مردودية كل منها والجهود االستثنائية التي بذلت خالل األشهر الثالثة الماضيةالتراب الوطنى ونسبة 

  مقارنة بنسبة المردودية المسجلة فى الفصل األول. ٪ 6بلغت 
ها سبيال لرفع  أداء القضاء الجزائي خاصة والقضاء بصفة عامة حتى يسود على مضاعفة هذه الجهود لتعزيز النتائج التى تم تحقيقسنعمل ، بحول هللا ، و

 األمن و االستقرار ربوع بالدنا.
 سيدى محمد محمد األمين   
 المدعى العام لدى المحكمة العليا



% 84.78:  2017من السنة الجارية   بلغت نسبة أداء القضاء الجزائى على التراب الوطنى خالل الفصل الثانىلقد    
تشكيالت القضاء الجزائى: مختلف ويبين الجدول التالى نسبة أداء ،مقارنة بالفصل األول % 6مسجلة زيادة قدرها   

 التشكيلة الفصل األول الفصل الثانى
84.7 %  80 %  الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا 
106.4 %  86.6 %  المحكمة العليااالدعاء العام لدى  

90 %  87،7 %  الغرف الجزائية بمحاكم االستئناف 
92%  83،5%  االدعاء العام لدى محاكم االستئناف 

60.46 %  70،2 %  المحاكم الجنائية والغرف الجزائية بمحاكم الواليات 
47.9 %  79،98 %  وكاالت الجمهورية 
112 %  61،6 %  دواوين التحقيق 
67 %  79.9 %  تصرف النيابة العامة على المحاضر والشكايات 

86.97 %  74.5 %  نسبة تحرير األحكام 
86.79 %   74.87 %  القضاء الجالس 

 82 %  83.36 %  النيابة العامة 
84.78 %  78.54 %  النسبة العامة لألداء 



 
 

 أوال / ملخص نشاط مختلف التشكيالت القضائية :
 

ـ الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا  1  
 الملفات الواردة الجلسات  الملفات المجدولة القرارات الصادرة  القرارات المحررة

204 116  190 61  211  
 

لدى المحكمة العليااالدعاء العامة ـ  2  
أعمال أخرى 
(تعميمات، 
 انابات ...)

الجلسات  التقارير
 المهيأة

والطلبات  المذكرات
 المنجزة

 الملفات الواردة الملفات الصادرة

انابات  12
 دولية

041  61  331  493  251  

 



محاكم االستئنافغرف ـ    3            
أعمال 
 أخرى 

الملفات  الجلسات  الملفات المجدولة عدد المتهمين القرارات الصادرة  القرارات المحررة
 الواردة

21 347 473 732 525 81 518 
 

ـ االدعاء العام لدى محاكم االستئناف 4            
أعمال أخرى (تعميمات، 

...) زياراتا  
الجلسات  الطعون التقارير

هيأةمال  
المذكرات والطلبات 

 المنجزة
 الملفات الواردة الملفات الصادرة

116 94 130 81 925 1179 1005 
 

محاكم الوالياتغرف ـ  5              
أعمال 
 أخرى 

 حكاماأل
 المحررة

 حكاماأل
 الصادرة 

الملفات  عدد المتهمين
 المجدولة

 الملفات الواردة الجلسات 

364 504 679 1790 1123 130 1120 
 



 
ـ  وكاالت الجمهورية  6             

أعمال أخرى ( 
 انابات ...)

الجلسات  الطعون التقارير
 المهيأة

المذكرات والطلبات 
 المنجزة

عدد 
األشخاص 
 المتابعين

المحاضر 
والشكايات  
المتصرف 

 عليها

المحاضر والشكايات 
 الواردة

107 222 394 112 836 1888 1744 2600 
 

  دواوين التحقيق ـ  7         
 

أعمال أخرى ( 
 انابات ...)

اإلنابات 
 القضائية 

األوامر 
 الصادرة

التنقالت 
 والتفتيشات

 الملفات التى االستجوابات
ختم فيها 
 التحقيق

عدد 
األشخاص 
 المتهمين

الملفات 
 الواردة

383 45 1698 41 1427 612 1227 546 
 

 



 
 ثانيا / مداخيل الخزينة العامة المحصلة عن طريق القضاء الجزائى( غرامات ، كفاالت ، ....)

اوقية    1.734.000   كيفة                            
اوقية   1.412.000  سيلبابى                          
 الحوض الغربى                 00
اوقية     500.000  الحوض الشرقى                

اوقية  5.853.000  البراكنة                         
اوقية     310.000  كوركول 
 تكانت                            اوقية    110.000

اوقية 22.259.264  انواذيبو                       
اوقية  8.740.000  الزويرات                      
اوقية  7.030.000  الترارزة                       

اوقية    137.033877.75  انواكشوط               
أوقية  184.982.143.75  المجمــــوع 

 



 
2017 الفصل الثانى من  فى أهم الجرائم المسجلة ثالثا ـ   

 الوالية القتل المخدرات اختالس المال العام االغتصاب والتغرير بالقاصرات
 كوركول 01 04 00 00
 البراكنة 00 01 00 01
 تكانت 00 00 00 01
 داخلة انواذيبو 01 08 00 08
 تيرس زمور 00 00 00 00
 انواكشوط الغربية 02 34 00 07
الشمالية انواكشوط 02 22 00 05  
 انواكشوط الجنوبية 01 27 00 09
 الترارزة 02 12 00 06
 اينشيرى 00 00 00 00
 آدرار 00 00 00 00



 العصابة 00 00 00 00
 كيدى ماغا 01 01 00 06
 الحوض الغربى 00 00 00 02
 الحوض الشرقى 02 04 01 00
 المجموع 12 113 01 45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  مفصلة حسب دوائر محاكم االستئنافرابعا / أعمال المحاكم 

  
  دائرة محكمة استئناف انواكشوط الغربيةأ ـ  

 1 ـ غرف محكمة االستئناف بانواكشوط
القرارات  أعمال أخرى 

 المحررة
القرارات 
 الصادرة 

الملفات  عدد المتهمين
 المجدولة

 الغرفة  الملفات الواردة الجلسات 

 الجزائية 98 11 98 114 89 22 
 الجزائية الجنائية 100 13 100 163 77 26 

21 
 

 االتهام 140 21 137 61 137 137

 
 2 ـ االدعاء العام لدى محكمة استئناف انواكشوط

الجلسات  الطعون التقارير أعمال أخرى (تعميمات، انابات ...)
 المهيأة

المذكرات والطلبات 
 المنجزة

 الملفات الواردة الملفات الصادرة

103 79 82 45 806 920 724 



 
 3 ـ محاكم الواليات بدائرة محكمة استئناف انواكشوط

 
أعمال   المحررةاألحكام   األحكام الصادرة  عدد المتهمين  الملفات المجدولة  الجلسات  الملفات الواردة  الوالية

  أخرى
  107  78  104  686  462  16  372  انواكشوط الغربية
  41  65  89  280  132  13  120  انواكشوط الشمالية
  134   191  191  427  277  33  277  انواكشوط الجنوبية

  07  37  37  75  44  04  62  الترارزة
  00  06  06  09  06  02  07  آدرار

  00  02  05  13  07  03  07  اينشيرى
 
 
 
 
 
 



 
 4 ـ وكاالت الجمهورية بدائرة محكمة استئناف انواكشوط

 
المحاضر   الوالية

والشكايات  
 المتصرف عليها

المحاضر 
  والشكايات

 المتصرف عليها
عدد األشخاص 

 المتابعين
المذكرات 

 والطلبات المنجزة
الجلسات 
 المهيأة

أعمال  التقارير الطعون
أخرى ( 
 انابات ...)

انواكشوط 
  الغربية

595 595 494 290 12 132 01 00 

انواكشوط 
  الشمالية

511 511 276 132 18 35 95 00 

انواكشوط 
  الجنوبية

639  249  214 73 17 74 69 12 

  71  06  07  04  46  149  107  209  الترارزة
  03  04  03  03  24  24  24  35  آدرار

  00  04  00  04  01  27  39  43  اينشيرى
 
 
 



 
 

 5 ـ دواوين التحقيق بدائرة محكمة استئناف انواكشوط
   

أعمال أخرى ( 
 انابات ...)

اإلنابات 
 القضائية 

األوامر 
 الصادرة

التنقالت 
 والتفتيشات

الملفات التى  االستجوابات
ختم فيها 
 التحقيق

عدد 
األشخاص 
 المتهمين

الملفات 
 الواردة

دواوين 
 التحقيق

 الوالية

انواكشوط  قطب االرهاب 00 15 01 03 03 15 00 
قطب مكافحة  01 01 01 02 00 03 01 11 الغربية

 الفساد
 الديوان الثاني 11 21 09 14 00 62 00 64
 الديوان الثالث 63 159 39 284 01 300 10 42
الديوان  17 31 23 31 00 42 05 30

 الرابع 
الديوان  54 86 51 44  163    41 

 الخامس



الديوان  51 77 41 138 00 83 01 135
 السادس

انواكشوط  الديوان األول 83 130 119 224 00 166 01 
 الديوان الثانى 42 89 20 84 02 13 00  12 الشمالية

 
31 

 
انواكشوط  الديوان األول 19 31 15 31 01 26 04

 الجنوبية
 الديوان الثانى 47 47 29 69 07 76 05     

 الترارزة األول 30 53 29 51 06 90 00 
 آدرار األول 10 15 06 07 02 33 02 11

 اينشيرى األول 07 23 04 23 00 23  
 
 
 
 
 



 
 

 ب ـ دائرة محكمة االستئناف بداخلة انواذيبو
 

 1 ـ غرف محكمة استئناف انواذيبو
الملفات   الجلسات  الملفات الواردة  الغرفة

  المجدولة
القرارت   عدد المتهمين

  الصادرة
  أعمال أخرى  المحررة

  62  62  101  62  07  38  الجزائية
00  

  00  25  25  40  25  03  25  االتهام
  
 

 2 ـ االدعاء العم لدى محكمة استئناف داخلة انواذيبو
 

  أعمال أخرى  التقارير   الطعون   الجلسات المهئية  المذكرات والطلبات  الملفات الصادرة  الملفات الواردة



  تعميمات 06  05  37  10  75  90  90
 3 ـ محاكم الواليات بدائرة محكمة استئناف داخلة انواذيبو

 
الملفات   الجلسات  الملفات الواردة  الوالية

  المجدولة
  األحكام  األحكام الصادرة  عدد المتهمين

  المحررة
  أعمال أخرى

  65  27  27  55  27  06  69  والية داخلة انواذيبو
  07  21  21  -  21  05  22  والية تيرس زمور

 
 4 ـ وكاالت الجمهورية بدائرة محكمة استئناف داخلة انواذيبو

 
المحاضر   الوالية

  والشكايات
المحاضر 

  المتصرف عليها
المذكرات الطلبات    عدد المتابعين

  المنجزة
  أعمال أخرى  التقارير  الطعون  المهيئةالجلسات 

وكالة 
الجمهورية 

  بانواذيبو
63  49  83  53  06  25  05  06  



وكالة 
الجمهورية 
 بالزويرات

37  29  37  17  05  18  09  00  

 
 

 5 ـ دواوين التحقيق بدائرة محكمة استئناف انوذيبو
 

الملفات   الجهة
  الواردة

الملفات لتي ختم فيها   عدد المتهنين
  التحقيق

التنقالت و   االستجوابات
  التفتيشات

االنابات    األوامر الصادرة
  القضائية

  أعمال أخرى

ديوان 
  بانواذيبو

30  66  22  66  01  59  02  00  

ديوان 
التحقيق 
 بالزويرات

13  37  11  35  08  68  02  00  

 
 
 



 
 

 
  ـ دائرة محكمة االستئناف بالبراكنة

 
 1 ـ غرف محكمة استئناف بالبراكنة

الملفات   الجلسات  الملفات الواردة  الغرفة
  المجدولة

القرارت   عدد المتهمين
  الصادرة

  أعمال أخرى  المحررة

  28  31  63  40  10  41  الجزائية
00  

  00  12  12  16  12  05  13  االتهام
 

 2 ـ االدعاء العم لدى محكمة استئناف بلبراكنة
 

  أعمال أخرى  التقارير  الطعون  المهئيةالجلسات   المذكرات والطلبات  الملفات الصادرة  الملفات الواردة



  تعميمات 06  05  03  16  30  26  49
                     

 
 

 3 ـ محاكم الواليات بدائرة محكمة استئناف البراكنة
  أعمال أخرى  المحررة  األحكام الصادرة  عدد المتهمين  الملفات المجدولة  الجلسات  الملفات الواردة  الجهة

محكمة والية 
  البراكنة

38  06  12  17  11  11  00  

محكمة والية 
  كوركول

17  04  23  30  19  09  00  

محكمة والية 
  تكانت

08  02  12  16  03  03  00  

 
 4 ـ وكاالت الجمهورية بدائرة محكمة استئناف بالبراكنة

المحاضر   الوالية
  والشكايات

المحاضر 
  المتصرف عليها

المذكرات الطلبات    عدد المتابعين
  المنجزة

  أعمال أخرى  التقارير  الطعون  المهيئةالجلسات 



وكالة الجمهورية 
  بالبراكنة

63  49  83  53  06  25  05  06  

وكالة الجمهورية 
 بكوركول

20  20  26  05  04  02  00  03  

وكالة الجمهورية 
 بتكانت

22  22  13  04  02  00  02  03  

 
 

 5 ـ دواوين التحقيق بدائرة محكمة استئناف البراكنة
 الملفات  واليةال

  الواردة
عدد 

  المتهنين
الملفات لتي ختم 

  فيها التحقيق
التنقالت و   االستجوابات

  التفتيشات
األوامر 
  الصادرة

االنابات  
  القضائية

  أعمال أخرى

  00  02  59  01  66  22  66  30  ديوان التحقيق بالبراكنة
  00  00  16  00  18  00  18  08 ديوان التحقيق بكوركول
  00  00  05  00  10  05  13  07 ديوان التحقيق بتكانت

 
 



 
 
 
 
 

 د ـ دائرة محكمة االستئناف بالعصابة
 1 ـ غرف محكمة االستئناف بالعصابة

 
الملفات   الجلسات  الملفات الواردة  الغرفة

  المجدولة
القرارت   عدد المتهمين

  الصادرة
  أعمال أخرى  المحررة

  13  18  29  29  03  41  الجزائية
00  

  00  22  22  45  22  08  22  االتهام
 

 2 ـ االدعاء العام لدى محكمة االستئناف بالعصابة



 
الملفات 
  الواردة

  أعمال أخرى  التقارير   الطعون   الجلسات المهئية  المذكرات والطلبات  الملفات الصادرة

  تنقالت 01  05  08  11  14  143  142
                     

 
 3 ـ محاكم الواليات بدائرة محكمة االستئناف بالعصابة

 
  أعمال أخرى  المحررة  األحكام الصادرة  عدد المتهمين  الملفات المجدولة  الجلسات  الملفات الواردة  الجهة

محكمة والية 
  العصابة

54  04  50  57  20  12  
03  

محكمة والية 
  الحوض الشرقى

18  08  18  64  13  13    

محكمة والية 
  الحوض الغربى

31  03  14  35  14  10  00  



محكمة والية  
  كيدى ماغا

18  03  18  26  19  19  00  

 
 
 
 
 
 

 4 ـ وكاالت الجمهورية بدائرة محكمة االستئناف بالعصابة
 

المحاضر   الجهة
  والشكايات

المحاضر المتصرف 
  عليها

عدد 
  المتابعين

المذكرات الطلبات  
  المنجزة

  أعمال أخرى  التقارير  الطعون  الجلسات المهيئة

وكالة الجمهورية 
  بالعصابة

109  98  58  25  04  22  18  
00  

وكالة الجمهورية 
 بالحوض الشرقى

  تنقالت 03  01  40  08  18  89  64  110



وكالة الجمهورية 
 بالحوض الغربى

55  44  35  43  03  06  00  00  

وكالة الجمهورية 
 بكيدى ماغا

89  44  71  52  03  05  03  03  

 
 
 
 
 

 
 5 ـ دواوين التحقيق بدائرة  محكمة االستئناف بالعصابة

 
الملفات   واليةال

  الواردة
الملفات لتي ختم   عدد المتهنين

  فيها التحقيق
التنقالت و   االستجوابات

  التفتيشات
االنابات    األوامر الصادرة

  القضائية
  أعمال أخرى

ديوان التحقيق 
  بالعصابة

36  50  26  44  01  169  00  04  



ديوان التحقيق 
 بالحوض الشرقى

51  97  15  93  03  51  06  00  

ديوان التحقيق 
 بالحوض الغربى

28  47  15  52  04  95  02  00  

ديوان التحقيق 
 بكيدى ماغا

28  55  09  38  01  61  02  00  

 
 


