
 

 

 

1 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 النشرة األسبوعية لوزارة العدل 

 007العدد 

 2020 يوليو27 بتاريخ 

 

 السياق 
ت اللجنة مؤخرا من وقد خفف، ت لذلك لجنة عليا خاصة بمكافحتهوشكل ،حترايةةاالجراءات مجموعة من اإل، 19د منذ ظهور وباء كوفياعتمدت بالدنا  

 .ةوقاةللالصحية توجيهات التعليمات والرورة اتباع مع التشدةد على ض ،جراءاتتلك اإل

بغية ، تشدةد على احترام توجيهات اللجنةكان عليه، مع ال ىل ماإالتدابير لضمان عودة سير العمل  ويارة العدل مجموعة مناتخذت هذه الوضعية ويف ظل  

 حتياجات المستفيدةن. ناسب اة بما ،ل القطاعاخستمرارةة العمل درةة الوتوفير الخدمات الضرو ،العديل مرتادي المرفق، والحفاظ على سالمة العاملين
 ،للجمهور العدل()واتساب خدمة الويارة  ، فعلتللتواصل الفعال مع مرتادي المرفقومراعاة ، وخدمة المستفيدةنطار تسهيل الولوج اىل العدالة، إويف 

ن من تقرةب العدالة من كما ستمك ،االكتظاظ داخل مرافقهصرنة القطاع والسماح بتخفيف الرامية إىل ع ،الخدمة ضمن استراتيجية الويارةهذه وتأتي 

 .عن بعدلهم ن طرةق تقدةم الخدمات ع، المواطنين
 و لتقدةم الطلبات والحصول على معلومات حولها.، أغط على الرابط التايل لالستعالمتم الض، ةىل هذه الخدمةإوللولوج   

https://wa.me/22243200272?text=Minist%C3%A8re%20de%20la%20Justice 
 واالستراتيجية ،2019اكتوبر  17 بتاريخ يف ميدان العدالة المصادق عليها العمل المتعلق بالسياسة القطاعيةويف إطار متابعة تنفيذ مخطط 

 نجازها فيما يلي:إالتي تم  تمثلت األعمالاكتوبر من نفس السنة  31الوطنية للولوج إىل العدالة المصادق عليها يف 
 
 

https://wa.me/22243200272?text=Minist%C3%A8re%20de%20la%20Justice
https://wa.me/22243200272?text=Minist%C3%A8re%20de%20la%20Justice
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 األنشطة   
  ديوان الوزير 

 ويف هذا اإلطار تم القيام بما يلي: ، أهدافهاو طة المتعلقة بالسياسة القطاعيةيرتكز عمل ديوان وزير العدل على تنفيذ الخ
طار إةدخل هذا التحضير يف و منصة التعاون القضائي الجنائي،و ،مجموعة دول الساحل الخمس عن بعد بين ويراء العدل يفجتماع تحضير ا ▪

سبتمبر  15وقد تقرر عقد االجتماع ةوم يف مجموعة الخمس، ويةر العدل بنظرائه معايل اتصل  السياق نفسهويف ، G5رئاسة مورةتانيا لمجموعة 

 المقبل.
ةظهر التقدم  ، والذيحول االتجار بالبشر، مرةكيةويارة الخارجية األتقرةر  لويةرل لذي قدم، امرةكي بنواكشوطاألويةر العدل السفير معايل استقبل  ▪

 الويةر عزم مورةتانيا مواصلة جهودها يف هذا الميدان.وقد أكد  ،تصنيف مورةتانيا حققهالذي ، لحوظالم
 :والدفاع بالجمعية الوطنية أمام لجنة العدل والداخليةالتالية،  قوانينالارةع الويةر مشمعايل قدم  ▪

 .نسان من أجل دعم استقالليتهااللجنة الوطنية لحقوق اإلمراجعة قانون  -
 .ثارهآومكافحة  19ق بالوقاةة من كوفيد مر القانوني المتعلالتصدةق على األ -
، ىل العدالةإيق االستراتيجية الوطنية للولوج تطبضمن الذي ةدخل ، ىل العدالةإ دعم الولوجخيرة على مشروع ـأالويةر اللمسات المعايل وضع  ▪

 .مم المتحدة للتنميةق األوالذي ةدعمه صندو
لتعاون وقد تم بث سبل ا ،القانونياتالرابطة المورةتانية للنساء  معلقاء الويةر معايل  عقدء، من القضا طار التشاور مع الفاعلين والمستفيدةنإيف  ▪

 خالل اللقاء. 
واقترا ح بعض الحلول التي  ،ر مزاولة نشاطه مع القضاءطاإهذا القطاع يف ا اكل التي ةواجههقدموا فيه المش، نينم  ؤ  ممثلي الرابطة المهنية للم   لقاء مع ▪

 خير.هذا األلغرض ضمان انسيابية عمل ، ووضع وسيلة للتعاون بين الويارة وقطاع التأمين قد تساهم يف الحد منها،
، تم عقد اجتماع مع اللجنة الفنية المكلفة، وانعكاسه لصالح مردودةة عملية التقاضي، ودعم فعالية عمل كتابات الضبط، طار عصرنة القضاءإيف   ▪

 برقمنة الشكليات والنماذج القضائية.
 جال.والعمل على برمجتها يف اآل، فيها تالتي لم ةب، بجميع قضاةا االغتصاب حصائيةإبإعداد ، صدار تعليمات للنيابة العامةإ ▪
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  األمانة العامة 
الوطنية للولوج إىل  لالستراتيجيةطبقا  جهودها يف ترقية العمل من خالل العمل على تحسين الظروف،لوزارة العدل تواصل األمانة العامة 

 ويف ظل ذلك قامت األمانة العامة بما يلي: العدالة وأهدافها،
ةرةن المساعدةن المركزةين، وقد تتكون هذه اللجنة من المد، وثارهآومكافحة ، ـ19اللجنة القطاعية المكلفة بالوقاةة من كوفيد مين العام ترأس األ ▪

جميع الاليمة لتنفيذ هذه الخطة من خالل  ئل المادةة والماليةوحددت الوسا ،عدة أنشطةتشمل طار خطة عمل يف هذا اإلأعدت هذه اللجنة 

 التراب الوطني.عموم  در البشرةة للقطاع علىوالمصا، المؤسسات
واالطالع على ، بصفة تمكن من تقييمهم ،الذي سيمكن جميع المسؤولين من القيام بمهامهم، طار العمليعداد اإلإمين العام للويارة على أشرف األ ▪

 ةرةنؤساء المصالح والمدمرورا بر، لمركزةينا ةرةنسام والمدقمر برؤساء األوةتعلق األ ،مردودةة اقتراحاتهم يف نجاعة المرفق العمومي

سين من أجل تقييمهم وتشجيعهم على تح، طار من الويارة يف سير عملهاإل ك ار اتخاذ تعميم ةحدد مسئوليةطوسيتم يف هذا اإل ،المساعدةن

 الذي ةحتاج اىل جهودهم دون استثناء. ،المرفق خدمات
 المتعلقة بإنشاء مركز التكوةن القضائي.  ،لف بإعداد التصاميملمكممثل مكتب الهندسة ابمين العام اجتمع األ  ▪
 الختممديرية الشؤون المدنية و 

 يلي:  ما وقد أنجزت يف هذا الصدد ،ليهاإسة وتلبية الطلبات المقدمة تحرص المديرية على سرعة درا
 خالقي فيها:من الوطني إلجراء البحث األملفات إىل المدةرةة العامة لأل 03سال إر ▪
 دماج إعادة إ 02 -
 طلب تجنس  01 -
 منها:ملف  14توجيه  ▪
 حتفاظ بالجنسية املفات  10 -
 إعادة ادماج  02 -
 التجنس  02 -
 وثيقة  63تصدةق  ▪
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 التعاونمديرية الدراسات والتشريع و 
ويف ، وتحيينها ميةريعية والتنظيوصياغة مشاريع النصوص التش المتعلقة بإعداد بمهمة تنسيق األعمال عوالتشري تقوم مديرية الدراسات

 إطار قيامها بهذه المهام تم إنجاز:
 ،ورقابة الشركات التجارةة تسجيلو نشاءإةتناول عدة مواضيع منها شفافية  ،للقانون التجاري اعميق حتوي تعدةالعداد مشروع قانون ةإ ▪

 .دةل لمجلس الويراء للموافقة عليهسيقدم هذا التع
 تااللتزاماكراه البدني يف مصادقة على القانون الذي ةلغي اإلجراءات والوثائق التي مكنت من الإلضير جميع اعكفت هذه المدةرةة على تح ▪

 .وتخفيفه يف الميدان الجزائي، قدةةالتعا
ارة العدل كما حرصت سيتبع لوي ،والقضائي، لبناء مركز للتوثيق القانوني، ريجراءات التحضيرةة لبداةة الدراسات الضروعلى اإل أشرفت ▪

  .يف نواكشوط، لتجارةةا مةكجراءات بناء مقر المحإعلى تسرةع  ةضاأ
ساسي للقضاة قانون العضوي المتعلق بالنظام األحول مسودة ال، نظمت سلسلة من االجتماعات مع القضاة والمفتشية وكتاب الضبط والنيابة ▪

   .مشروع قانون للموافقة عليهك، لتقدةمه لمجلس الويراءة خيراأل للمساتاالذي صار يف  ،والمجلس األعلى للقضاء
 إدارة السجونمديرية الشؤون الجنائية و 

جسدة يف تنفيذ األحكام القضائية السالبة والمت، الجنائية المتبعة من طرف الوزارةإدارة السجون تطبيقها للسياسة تواصل مديرية الشؤون الجنائية و

 :وقد مكنت هذه السياسة من، السجونداخل وتحسين الظروف االكتظاظ، ف من يآخذة يف الحسبان اإلجراءات الرامية إىل التخف، للحرية
 .احتياطيا(سجينا  757مدانا و 1281زةال )ن 2038إىل  2020ةوليو  01نزالء السجون يف وصول عدد  -1
ة ينقطة الصحالوذلك بتجهيز  19-حول دعم المكتب يف ظل جائحة كوفيد، األمم المتحدة للمخدرات والجرةمةمع ممثلية مكتب ا اجتماعت المدةرةة عقد -2

وعند االقتضاء المالبس السجنية، باإلضافة إىل القيام ، جية بورشة خياطة إلنتاج الكماماتبالسجن المركزي بوحدة تصوةر إشعاعي، ودعم األنشطة اإلنتا

 .ي عمومالتثقيف الصحي والمدناو 19-سيس للوقاةة من جائحة كوفيدبالتح
 .ليب األحمر لسجن نواذةبو المركزيهدةة من ممثلية اللجنة الدولية للص، إرسال كمية من مواد الوقاةة -3
من أجل الرفع من مستوى الخدمة ، ل سبل تعزةز العالقةحو ،الصحة ةة العامة للصحة العمومية بويارةعقد اجتماع مع الهيئة الدولية للصليب األحمر والمدةر -4

 سسات السجون.الصحية يف مؤ
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 مديرية الحماية القضائية للطفل 
 قامت المديرية بما يلي:تحسين أداء العاملين فيه، ولذلك وـ، ىل الرفع من مستوى قضاء األحداثإاية القضائية للطفل خدمات هادفة تقدم مديرية الحم

 .ركز المغلقطفال السابقين ممن تجاويوا سن الثامنة عشرة خارج المحوةل بعض األمتابعة عملية ت ▪
  .طفال المتنايعين مع القانون بالمركز المغلقـأمواصلة الجلسات النفسية لصالح ال ▪
 الثالث. بوالةات نواكشوطر ص  الق   المتنايعين مع القانون بمفوضيات جراءات الشرطية المرتبطة باألطفالمتابعة اإل ▪
 :ةلي كما الموضحةوباألطفال المحتضنين يف المراكز الوضعيات المتعلقة رقابة أظهرت  ▪

 .ال توجد وضعيات مرضية حرجةأنه  -
 19جراءات خاصة لمواجهة وباء كوفيد وجود إ -
 الغذائية مقبولة بشكل عاموة الوضعية السكنيأن  -
 10: القانون بالسجن المدني بنواذةبو عدد األطفال المتنايعين مع ●
 68المتنايعين مع القانون بمركز الميناء المغلق: األطفال عدد  ●
 مديرية المصادر البشرية 

 واالستراتيجيات، على السياسة القطاعية للعدل معتمدة يف ذلك، ىل تلبية احتياجات العملإمن خالل إدارة المصادر البشرية مديرية المصادر البشرية تسعى 

 ويف هذا الصدد قامت بما يلي: ، واألهداف المرسومة
 .القضاةة القضائية الخاصة بتفوةج عداد مذكرة العطلإ ▪
 وكتاب الضبط إىل محاكم االستئناف، عن الرغبة المهنية للسادة القضاةحالة بعض االستمارات الخاصة بالتعبير إ ▪
 صحابها ـأتسليم بعض البطاقات المهنية ل  ▪
 . بناء على طلبات المحكمة العليا والنيابة العامة، لبعض القضاة ات تعليق وتأجيل العطلة القضائيةعداد مذكرإ ▪

 العصرنةالتحتية و ىرية الشؤون المالية والبنمدي 
، من أجل تعزيز البنية التحتية، ية المرسومة يف السياسة القطاعيةطبقا للمنهج، طار تطوير وعصرنة القطاعإشؤون المالية والبني التحتية يف تتدخل مديرية ال

  بما يتناسب وحاجيات المرفق القضائي، ولهذا الغرض قامت بما يلي:
 .ه مؤخرال محكمة والةة تكانت إىل قصر العدل الذي تم بناؤتم تحوة ▪
 .رميم محكمة مقاطعة تيارتت ▪
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 .مجموعة دول الساحل الخمسيف عدل اللمؤتمر ويراء  متطورة، تحضيرااقتناء وتركيب أجهزة  ▪
 .لمبنى ويارة العدلاقتناء وتركيب كاميرات مراقبة  ▪
 .صالح مدةرةة السجونسيارات خدمة لعالن مناقصة القتناء باصين وإنشر  ▪
 .فرشة لصالح السجونـأشراء بعض ال ▪

  عادة تأهيل األطفال المتنازعين مع القانون إمركز استقبال و 
ا العمل طبقا بهذالمركز ويقوم ، أفرادا صالحين يف مجتمعهم اوالعمل على إعادة تأهيلهم ليعودو، طفال المتنازعين مع القانونـأيسهر المركز على استقبال ال

 ما يلي: المركز بقام هذه المهمة  ويف إطار، اف السياسة القطاعيةوأهدلمخطط عمل 
 :شملطالق برنامج تكوةن ةإتم  ▪

 أطفال  05منيوم ةتكون فيها لمنجرة لأل -
 أطفال 05ورشة للسمكرة ةتكون فيها  -
 أطفال  08ورشة للميكانيكا ةتكون فيها  -
 .أطفال 06رشة للخياطة ةتكون فيها و -
 طار التعاون بين المركز وجمعية نورا .إلبرنامج يف ا وةدخل هذا -

 العدد الكلي لألطفال المحتضنين يف المركزأن شارة إىل تجدر اإلو والذي تشرف عليه منظمة نوراـ لبرنامج دعم االطفال المفرج عنهمسبوع التحضيري طالق األإ ▪

 آخرةن الأطف 06راج عن فطفل كما تم اإل 24وصل إىل 

 حجوزة والمصادرة وتحصيل األصول الجنائية مموال المكتب تسيير األ 
 ةلي: وتحصيل االصول الجنائية قام المكتب بما، موال المحجوية والمصادرةـأالمتمثلة يف تسيير القام المكتب يف إطار مهامه  

 جراءاته متواصلة.إيالت  وض لعشر سيارات والوتم تقدةم عر، 21وعقد جلسة فتح الظروف بتارةخ ةوم ، سيارة11تضمن  10/ 07عالن مزاد علني بتارةخ إ ▪
 .سيارات محجوية جدةدة 04ة العامة استلم المكتب من النياب ▪
 .تسليم سيارتين لصاحبيهما بناء على أوامر قضائية ▪
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  النيابة العامة 

محضرا وشكاية  627ا مجموعه م 2020/ 24/6إىل  17/6 خالل األسبوع من يلجزائية على امتداد التراب الوطنومختلف تشكيالت المحاكم ا، تلقت النيابات العامة

جلسة بين األصل  53، وذلك بمناسبة انعقاد طلبات النيابة العامةب، حكما وقرارا وأمرا ومذكرة 645ما مجمله الفترة  تلك تلك التشكيالت يف أصدرتوقد ، وملفا

 واالستعجال.

 ـ حصيلة عمل المحكمة العليا 1

أعمال 

 أخرى
ارات قر  األوامر

 محررة
 المذكرات، التقارةر القرارات

 الطلبات ، اآلراء
الملفات 

 المجدولة
الملفات  الجلسات

 الصادرة
الملفات 

 الواردة
 

 االدعاء العام 21 40 01 - 41 03 - - - 00

الغرفة  6 09 01 18 - - 16 14 00 00

 الجزائية
 

 ـ حصيلة عمل االدعاء العام لدى محاكم االستئناف 2

أعمال 

خرىأ  
أوامر 

القبض 

 الدولية

معالجة 

الكشوف 

 الشهرية

ناباتاإل   
 القضائية

تفقد 

مكاتب 

أعوان 

 القضاء

تفقد 

وكاالت 

 الجمهورية

زيارة 

  السجون
الاتالمذكر التقارير الطعون

طلبات، 

 اآلراء

الملفات 

 الصادرة
الملفات 

 الواردة

1 0 0 0 0 0 0 11 1 43 90 81 
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 افحصيلة عمل محاكم االستئنـ  3

أعمال 

 أخرى
أوامر 

  القبض
ناباتاإل   

 القضائية
بطاقات 

يداعإ  
زيارة 

  السجون
قرارات 

 محررة
الملفات  الجلسات القرارات األوامر

 المؤجلة
الملفات 

  المجدولة
الملفات 

 أصل استعجال الواردة
استثنائي

 ة
استثنائي   عادية

 ة
   عادية

0 0 0 2 0 21 46 45 2 3 0 1 8 33 49 

 

 حصيلة عمل وكاالت الجمهوريةـ  4

 

 

 

محاضر 

 الصلح
مد ةد 

 المساعدة
البطاقات 

وأوامر 

القبض 

 الدولية

يةارة 

 السجون
يةارة 

  المخافر
الجلسات  التقارةر المعاةنات

 المهيأة
المذكرات 

 والطلبات
الشكاةات 

المتصرف 

 عليها

الشكاةات 

 الواردة
المحاضر 

المتصرف 

 عليها

المحاضر 

  واردةال

19 20 0 4 1 1 11 9 123 110 128 71 106 
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 حصيلة عمل محاكم الواليات-5

أعمال 

 أخرى
ناباتاإل   

 القضائية
 البطاقات 

أوامر و

 القبض

زيارة 

  السجون
قرارات 

 محررة
  الملفات الجلسات القرارات األوامر

 األصل االستعجال 
ةعادي استثنائية عادية استثنائية  واردة مجدولة مؤجلة 

4 0 0 13 17 29 53 10 10 6 11 28 103 37 

 

 حصيلة دواوين التحقيق-6

صالحاإل السجناء  

 االحتياطيون
اإلنابات  الزةارات

 القضائية
األوامر 

 الصادرة
التنقالت 

 والتفتيش
الملفات التي ختم  االستجوابات

 التحقيق فيها
عدد الملفات  عدد المتهمين

 الواردة
10 129 12 4 126 24 91 33 84 38 

 

  نشاطات مبرمجة مقبلة 
 تعلق بتحصيل ديون المصارف للجمعية الوطنية يتقديم مشروع قانون  -

 تقديم مشروع قانون يتعلق بتحسين رقابة الشركات التجارية لمجلس الوزراء  -

 لضبط متابعة تلقي وتحليل االستمارات المتعلقة بالرغبات المهنية للسادة القضاة وكتاب ا -

  جل تسجيلهاأالمجال لدى المصادر البشرية من  وفتح، ضافيةسال استمارات تتعلق بالخبرات اإلرإ -


