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املحكمة  منها  تتألف  اليت  األربعة  األجهزة  أحد  هو  العام  املديع  مكتب 
بن  فاتو  السيدة  العام  املديع  حايلاً  املكتب  هذا  ويرأس  ادلويلة.  اجلنائية 
السلطة  وهلا  باتلوافق،  األطراف  ادلول  مجعية  من  انتخابها  بعد  سودا، 
املكتب  بموظيف  يتعلق  ما  ذلك  يف  بما  املكتب،  وإدارة  تنظيم  يف  الاكملة 
العام  املديع  بن سودا منصب  السيدة  تولت  وقد  األخرى.  وموارده  ومرافقه 
يف 15 حزيران،يونيو 2012، خلفاً للسيد لويس مورينو أواكمبو اذلي اكن أول 

مدع ٍاعم للمحكمة اجلنائية ادلويلة. 

أن  يستطيع  حىت  وابلالاغت  اإلحاالت  تليق  يف  املكتب  مهمة  وتتمثل 
إجراء  ثم  اتلحقيقات؛  يف  للرشوع  معقول  أساس  هناك  اكن  إذا  ما  يقرر 
وجرائم  االنسانية  ضد  واجلرائم  اجلماعية  اإلبادة  جرائم  يف  اتلحقيقات 

احلرب، ومتابعة أعمال اتهام املسؤولني عن هذه اجلرائم أمام املحكمة.

واملقاضاة،  واتلحقيق  األويل  اتلحليل  بعمليات  االضطالع  خالل  ومن 
إلفالت  حد  وضع  وهو  األشمل  املحكمة  هدف  بلوغ  يف  املكتب  يساهم 
وباتلايل  العقاب،  من  ادلويل  املجتمع  تقلق  اليت  اجلرائم  أخطر  مرتكيب 

يساهم يف منع هذه اجلرائم.

وبسبب املهام اليت يؤديها املكتب، فإنه يتألف من ثالث شعب:

مجع  )مثل  اتلحقيقات  إجراء  عن  مسؤولة  ويه  اتلحقيق،  شعبة  		• 
األدلة وفحصها، واستجواب األشخاص اخلاضعني للتحقيق وكذلك    
األسايس  انلظام  يطلب  الصدد،  هذا  ويف  والشهود(.  عليهم  املجين    

أو  اإلدانة  وقائع  يشمل  حبيث  اتلحقيق  يف  يتوسع  أن  املكتب  من    
الرباءة من أجل اتلوصل إىل احلقيقة.   

ولكن  اتلحقيق  عملية  يف  دوراً  هلا  فإن  املقاضاة،  شعبة  وأما  		• 
دوائر  خمتلف  أمام  القضايا  متابعة  يه  الرئيسية  مسؤويلتها    

املحكمة.   

اإلحاالت  حتليل  واتلعاون  واتلاكمل  االختصاص  شعبة  وتتوىل  		• 
وابلالاغت، بدعم من شعبة اتلحقيق، وتساعد ىلع ضمان احلصول    
العالقات  عن  مسؤولة  ويه  املكتب  ألنشطة  الالزم  اتلعاون  ىلع    

اخلارجية للمكتب.  

وجيوز للمديع العام أن يبارش باستقاليلة باتلحقيق عندما حتال إيله حالة 
تهدد  حالة  تصحيح  إىل  يريم  اذلي  األمن  جملس  من  أو  طرف  دولة  من 
بموجب  العام،  املديع  يستطيع  ذلك،  عن  وفضاًل  ادلويلني.  واألمن  السلم 
سلطاته، أن يرشع يف حتقيق من تلقاء نفسه يف إقليم دولة طرف أو ضد 

مواطين دولة طرف، رهناً باعتماد ذلك من ادلائرة اتلمهيدية يف املحكمة.

حيملون  اذلين  األشخاص  ىلع  اتلحقيقات  تركزي  سياسة  املكتب  ويعتمد 
أكرب مسؤويلة جنائية عن اجلرائم اليت ارتكبت يف احلالة موضع اتلحقيق. 
وحبسب ديباجة انلظام األسايس، تكون املحكمة يه امللجأ األخري إلقامة 
العدل يف مصلحة املجين عليهم يف جرائم اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب 
واجلرائم ضد االنسانية. وىلع ذلك، جيعل انلظام األسايس دور املحكمة ودور 

مكتب املديع العام مكملني لألنظمة الوطنية.

جيمس ستيوارت، نائب املديع العام
ICC/Max Koot

السيدة فاتو بن سودا، املديع العام. الصورة: فيم فان اكبلني 
ICC/Wim Van Cappellen



يلتمس  أن  العام بصفة مستقلة. ونتيجة ذللك، ال جيوز ألي عضو من أعضاء املكتب  أن يعمل مكتب املديع  أيضاً ىلع  وينص نظام روما األسايس 
تعليمات من مصدر خاريج، مثل ادلول أو املنظمات ادلويلة أو املنظمات غري احلكومية أو األفراد، وال أن يعمل بموجب هذه اتلعليمات.

السيدة فاتو بن سودا ، املديع العام
يف 12 اكنون األول/ديسمرب 2011، انتخبت مجعية ادلول األطراف السيدة فاتو بن سودا من اغمبيا تلويل منصب املديع العام. قبل ذلك اكنت السيدة بن سودا 
نائباً للمديع العام ومسؤولة عن شعبة املقاضاة يف مكتب املديع العام. وقبل عملها يف املحكمة اجلنائية ادلويلة، اكنت مستشاراً قانونياً ووكياًل للمديع 
العام أمام املحكمة اجلنائية ادلويلة لرواندا، يف آروشة، تنزانيا، ثم رقت إىل منصب املستشار القانوين الرئييس ورئيس وحدة االستشارات القانونية. وقبل 
أن تعمل يف تلك املحكمة، اكنت مديرًا اعًما ملرصف جتاري رئييس يف اغمبيا. وبني اعيم 1987 و2000، عملت ىلع اتلوايل كممثل قانوين أقدم للحكومة، 
ثم كممثل قانوين رئييس، ونائب مدير شعبة االتهام احلكومية، وحمامياً اعماً، والسكرتري القانوين للجمهورية، ثم وزيراً للعدل، وبهذه الصفة اكنت يه 
املستشار القانوين الرئييس لرئيس مجهورية اغمبيا وملجلس وزرائها. واشرتكت أيضا يف املفاوضات ىلع إنشاء اجلماعة االقتصادية دلول أفريقيا الغربية، 
املتحدة عن ماكفحة اجلريمة، ويف اجتمااعت  املذكورة. واكنت مندوبة يف كثري من مؤتمرات األمم  للجماعة  اتلابعة  الغربية، واملحكمة  أفريقيا  وبرملان 
وزارية ملنظمة الوحدة األفريقية عن حقوق اإلنسان، واكنت مندوبة اغمبيا يف إجتمااعت اتلحضري للمحكمة اجلنائية ادلويلة. وحتمل السيدة بن سودا درجة 

ماجستري يف القانون ابلحري ادلويل ويف قانون ابلحار، وبهذه الصفة تعترب اخلبري القانوين األول يف القانون ابلحري ادلويل يف اغمبيا.

جيمس ستيوارت، نائب املديع العام
 انتخبت مجعية ادلول األطراف يف 16 ترشين اثلاين/نوفمرب 2012 السيد جيمس كريكباتريك ستيورات الكندي اجلنسية نائباً للمديع العام يف املحكمة 
العدل  القانونية املليك يف وزارة  الشؤون  للمحكمة، حمامياً اعماً يف مكتب  العام  السيد ستيورات، قبل اتلحاقه بمكتب املديع  اجلنائية ادلويلة. وعمل 
للمحكمة  العام  للمدعني يف مكتب املديع  لرواندا وكبرياً  أول يف هيئة االداعء يف املحكمة اجلنائية ادلويلة  تورنتو. وعمل قبل ذلك حمامياً  الكندية يف 
اجلنائية ادلويلة يلوغوسالفيا السابقة وحمامياً أول يف درجة االستئناف فرئيساً لشعبة االستئناف واالستشارات القانونية يف مكتب املديع العام للمحكمة 
اجلنائية ادلويلة لرواندا. وعمل السيد ستيورات أيضاً موظفاً قانونياً يف مكتب أمني املظالم ملدة اعمني. واتلحق بمكتب املديع املليك دلائرة وسط تورنتو 
بصفة مدع مليك مساعد اعم 1979 حيث توىل العمل يف قضايا جنائية نُِظر فيها أمام املحاكم بمختلف درجاتها. ويعمل السيد ستيورات يف مكتب 
الشؤون القانونية اجلنائية املليك منذ اعم 1985 واتسع نطاق ممارسته املهنة ليشمل قضايا االستئناف املنظورة أمام حمكمة االستئناف يف أونتاريو واملحكمة 
العليا الكندية. كما عمل يف املحاكم اجلنائية ادلويلة اتلابعة لألمم املتحدة يف أثناء إجازات حصل عليها بإذن من املكتب. ويتقن السيد ستيورات 
اإلنكلزيية والفرنسية إتقاناً تاماً إذ تلىق تعليمه يف مدرسة بيشوبز كولج اثلانوية يف يلنوكسفيل يف كيبك ودرس يف جامعة كويزن )اليت نال فيها درجة 
)اليت نال فيها درجة املاجستري اعم 1971(. وخترج اعم 1975 من لكية احلقوق يف  ابلاكلوريوس( ويف جامعة يونفرستيه الفال يف سانت فوا يف كيبك أيضاً 
جامعة تورنتو وتدرب ىلع يد املحايم اجلنايئ ابلارز روبرت جيه اكرتر، املستشار املليك، يف الفرتة املمتدة بني اعيم 1975 و1976 ونال إجازة مزاولة املحاماة 

أمام املحاكم اعم 1977.
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