نظرة عامة على تصرف االدعاء العام بالقضايا التي وردت إليه خالل

النصف األول من عام 1024م مقارنة بالفرتة نفسها من عام 1023م

تص ر االدعاءررلعالد خررلاالن ر االد صرراالد اال ر الءررلاال4102االف ر ال()41901ال
قضليلال الإج ل ال()47339القضيةال اتالإ يهالن االهذهالد فت ةالأيالب سربةال()%88ال قراال
كل التص االدعاءلعالد خلاالءلىالد ح الد تل :ال
ال

 -2الحفظ-:
ال

الالالالالالالالحفظالدعاءلعالد خلاالن االد صاالد اال الءرلاال4102اال()04023القضرية الفي رلال
كرل الءرااالد ضضرليلالد حف ظرةالءرلاال4107ا(9739ال)قضرية الأيالأ رهالقراالحرا الد تفرل الفر ال
ءااالد ضضليلالد حف ظةالف الهذدالد خلاالب ضاد ()4334القضيةال الب سبةال()%4992ءر الد خرلاال
د ص ر ا9ال قرراالكل ررتال سرربةالد ضضررليلالد حف ظررةال ر الإج ررل الد ضضررليلالد ر د اةالالف ر الءررلاال
4107اال(ال)%29ال د تفختالف الهذدالد خلاالإ ىال(9)%9090ال
ال
الال الأكثر الد سربلشالوري ءلال لحفرظالهر الءرااال خ فرةالد فلءراالحير ال ُحفرظال()2242القضريةال
هررذدالد سرربشال ررلاليورركاال سرربة ()%72ال ر ال ج ر الد ضضررليلالد حف ظررةال هررذدالد خررلاال سرربةال
()%19ال الإج ل الءااالد ضضليلالد د اةال هذدالد خلا9ال
ال

 -1اإلحالة إلى المحاكم-:
ال

الالالالالالالالبلغال ج الد ضضليلالد حل رةالإ رىالد حرلكاالنر االد صراالد اال ر الءرلاال4102ا ال
()8327القضيةال الفي لالكل الد خااال خلاال4107اال()3332القضريةال حل رة الأيالأ رهالقراالحرا ال
د تفل الف الءااالد ضضليلالد حل ةالب ضاد ( )983قضيةال الب سبةالتغير ال()%12.7الءر الد خرلاال
د ص ا9ال
الال

-3

األحكام المنفذة وغير المنفذة:

ال
بلغالءااالد حكلاالد ت ال فذهلالدعاءلعالد خلاالن االد صاالد اال الءرلاال4102اال()3224ال
حك ررل البايررلاةال()840الحك ررلالءر الءررلاال4107االال سرربةالايررلاةال()%04الحي ر الكررل الد خررااال
()2820حك لال9ال
الأ ررلالد حكررلاالاي ر الد فررذةالحتررىال هليررةالي ي ر ال4102االكل ررتال()300الحك ررل ال الف ر الءررلاال
4107االكل تاله لكال()0984الحك لال االت فذالحتىال هليةالي ي الءلاال4107ا 9ال

اجملموع العام للقضايا الواردة إىل االدعاء العام باحملافظات والواليات

للنصف األول من عام 1024م مقارنة بالفرتة نفسها من عام 1023م

 -2المجموع العام للقضايا الواردة-:
الالالالالالالالالد تفر ال ج ر الد ضضررليلالد ر د اةالإ ررىالدعاءررلعالد خررلاالنر االد صرراالد اال ر الهررذدال
د خلاالء هالف الد فت ةال فسهلال الد خلاالد لضر الإذالكرل الد خرااالفر الءرلاال4107ا ()21222ال
قضررية ال د تف ر الفر الءررلاال4102االإ ررىال()13331القضرريةالب ضرراد ()4664القض ريةال ب سرربةال
تغيّ التصاالإ رى ()1444%الءر الد خرلاالد صر ا ال قراالت اءرتالءلرىال()4112الج ليرلتال ال
()40911الج حةال()91القبلحةال ()00الوك ىالإاد يةال ال()034الء د ض9

 -1الجنــايــــات-:
الالالالالالهـررـذهالد ضضررليلالسررجلتالد تفلءرلًالالهررذدالد خررلاالقررا هال()241القضرريةالءر الد خررلاالد لضر ال
سجالــاالفـ الءــلاال4102اال()1006القضليلالأ لالف الءلاال4107االفضراال
ب سبـةال( )10%الإذال ُال
كل الد خااال()2414القضية4
ك ر ال سرربتهلال ر ال ج ر الد ضضررليلالد ر د اةالد نفضررتالقلرري الهررذدالد خررلاالفضرراالكل ررتالف ر الءررلاال
4107اال()149%ال د نفضتالف الهذدالد خلاالإ ى (4)4%

 -3الـجنـــــــح-:
الالالالالكل الءااالهذدالد ال الالد ضضرليلالءرلاال4107اال( )26111قضريةال فر الءرلاال4102اال
د تفرر الد خررااالإ ررى ()12900القضرريةالبايررلاةال()4902القضررية ال ب سرربةالتغيرر التصرراالإ ررىال
(4)26.5%
كذ كال سبتهلال ال ج الد ضضليلالد د اةالد تفختالقلي الالهذدالد خلاالإذالكل تال سبتهلالفر الءرلاال
4107اال()41%ال أصبحتالءلاال4102االإ ىال(4)10%

 -4االستئنــــــــاف-:
الالالالالد تف الءرااالد ضضرليلالد تر الدسرتف فتال ر ال()1394القضريةالءرلاال4107االإ رىال()1300ال
قضررريةالءرررلاال4102االأيالب ضررراد ال()341القضررريةال ب سبـرررـةال( )2449%ءل رررلالبرررذ الهـرررـذهال
د ضضليلالاي الادنلةالض الد ج الد خلاال لضضليلال خل ال4107اال 4102ا4ال
ال

 -9الـمتهمــــــون-:
بلغالءااالد ته ي الد سجلي الف الد صاالد اال الءرلاال4107اال()12446ال ته رلال الالفي رلال
د تفررر الءرررااالد ته ررري الءرررلاال4102االإ رررىال()14333ال ته رررلالأيالبفرررل ال()3332ال ته رررلال
ب سبةالقا هلال(4)15.5%ال

