
منظمة ممثلً النٌابة العامة فً نظام  القضاء 

األمرٌكً

راو فاسانثا: تقدٌم

األمرٌكٌة وزارة العدل

سفارة الوالٌات المتحدة، الرباط
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لكً تصبح مدعٌا عاما

ٌتلقً أعضاء النٌابة العامة والمحامون والقضاة نفس التعلٌم

سنوات من التعلٌم الجامعً  4◦ 

 

سنوات فً كلٌة الحقوق 3◦ 

BAR   اجتٌاز امتحان رابطة القضاة و المحامٌن

BAR       ◦القبول لدى رابطة القضاة و المحامٌن

:ٌمكن للشخص  أن ٌخٌار بٌن, بعد مرحلة كلٌة الحقوق  

(بعد سنوات من المزاولة. )النٌابة العامة و المحاماة والقضاء 
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التعلٌم المستمر                 

كل رجال القانون فً الوالٌات المتحدة
(بما فٌهم  ممثلً النٌابة العامة)
ٌنبغً علٌهم أالمشاركة فً دورات  تدرٌبة بشكل سنوي   

أثناء ممارستهم للقانون

ساعة 12فً والٌة نٌوٌورك، ٌشاركوا فً دورة من ◦ 

ٌحضروا ممثلوا النٌابة العامة فً وزارة العدل دورة من ◦  
أربع ساعات سنوٌا فً مجال األخالقٌات 
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الوالٌة مقابل الفدرالٌة

والٌة فً الوالٌات المتحدة 50توجد   

لكل والٌة قانونها الخاص  و ممثلً النٌابة الخاصٌن بها  و 
.المسؤولٌن عن انفاذ القانون

للوالٌا ت المتحدة قانون فدرالً  و ممثلً االدعاء الفدرالٌٌن 
(اف بً أي)و جهاز انفاذ القانون الفدرالً 
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الوالٌة أوالفدرالٌة           

◦ باستثناء تدخل ممثلً , جاهزة/ لٌست هناك قوانٌن مسبقة 

القانون , التجسس: االدعاء الفدرالً فً قضاٌا تخص 

الجمارك و الخٌانة العظمى, الجبائً الفدرالً

◦ ال ٌمكن للوالٌة أن تقوم بتحقٌقات تتجاوز حدودها  الجغرافٌة

◦ عندها , إذا كانت هناك حالة تشمل أكثر من والٌة واحدة ◦ 

ٌمكن احالتها الً ممثلً االدعاء الفدرالً
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الوالٌة أو الفدرالٌة            

ٌتعامل النائب العام مع قضاٌا تخص جرائم فً حق 

جرائم , االعتداء , القتل , السرقة , السطو , األشخاص 

فً حق أشخاص معٌنٌٌن و جرائم األحداث

النٌابة العامة الفدرالٌة عادة ما تتعامل مع قضاٌا تشمل 

االحتٌال و , االتجار فً المخدرات , الجرٌمة المنظمة 

.تحقٌقات واسعة النطاق
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وزارة العدل األمرٌكٌة  

111.000أكثر من : الموظفون

10.000أكثر من : رجال القانون

ٌقوم  الرئٌس بتعٌٌن النائب العام
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مهام وزارة العدل األمرٌكٌة 

 1- انفاذ القوانين الجنائية بالواليات المتحدة من خالل 

مالحقة المجرمين

 تقوم الوزارة بتمثيل الواليات المتحدة في المحاكم —2

بصفتها مدعيا أو مدعى عليها في القضايا المدنية  
and; 
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Organization of USDOJ
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النٌابة العامة ووزارة العدل األمرٌكٌة

ٌشتغل ممثلوا النٌابة العامة اما فً مكتب االدعاء العام أو 
.مبنً وزارة العدل و ٌطلق علٌه  Main Justice ”

.ٌوجد علً األقل مكتب واحد لالدعاء العام فً كل والٌة 

ٌوجد فً بعض األحٌان أكثرمن مكتب واحد بالوالٌة حسب 
.مساحتها و تعداد سكانها 

.أغلب مكاتب وزارة العدل تتواجد فً العاصمة واشنطن 
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مكاتب االدعاء العام بالوالٌات المتحدة 

مكتبا لالدعاء فً الوالٌات المتحدة  94ٌوجد 

ٌترأس كل مكتب مدعى عام ٌعٌنه الرئٌس

ٌشتغل فً كل مكتب ممثلون عن النٌابة العامة تحت 

اشراف المدعً العام للوالٌات المتحدة و ٌطلق علٌهم 

AUSAاسم مساعدي االدعاء العام  

ولوس انجلس ٌشتغل , فً كبرٌات المدن مثل نٌو ٌورك 

مساعدا فً كل مكتب  350أكثر من 
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كٌفٌة التنظٌم داخل مكاتب االدعاء العام 

فً المكاتب الصغرى ٌقوم مساعدوا االدعاء العام بمعالجة 
كل القضاٌا المحالة علٌهم 

فً المكاتب الكبرى ٌتواجد كل من النواب العامون و كذا   
النواب حسب االختصاص على سبٌل المثال

تبٌٌض األموال 

الجرائم المعلوماتٌة 

الحقوق المدنٌة 

القتل 

الحقوق الفكرٌة 

االتجار بالمخدرات 
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النواب العامون العاملون بمبنى وزارة العدل 

المكاتب المختصة عادة ما تكون متواجدة فً واشنطن 

. العاصمة

لكل مكتب تخصصه مما  ٌمكن للنواب العامٌن أن ٌصبحوا 

خبراء فً مجال محدد
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مكتب النٌابة العامة فً مبنً وزارة العدل 

األمرٌكٌة

مكتب الحقوق المدنٌة

(قسم مكافحة االرهاب)شعبة األمن القومً 

السالمة العامة

وحدة متخصصة فً الحاالت المتعلقة بعقوبة االعدام 

قسم الجرٌمة المنظمة و العصابات 

قسم المخدرات 

قسم الضرائب

قسم االختالس

قسم استغالل األطفال و الدعارة

قسم الجرائم المتعلقة بالمعلومٌات و الملكٌة الفكرٌة
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توزٌع القضاٌا                 

تتم معالجة القضاٌا من طرف مكتب المدعً العام 

األمرٌكً فً الوالٌة التً تحدث فٌها

فسٌتم  , فعلى سبٌل المثال اذا حدثت جرٌمة ما فً نٌوٌورك 

معالجتها من طرف أحد مكاتب االدعاء العام فً ذات الوالٌة

أما اذا تطلب األمر خبرة خاصة فعندها ٌتشكل فرٌق من 

النٌابة العامة ٌتكون من مساعد واحد للنائب العام و 

مدعى عام رئٌسً
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أمثلة                            

اذا رفعت دعوة على المدعى علٌه فً لوس انجلٌس    - 
بوالٌة كالٌفورنٌا بتهمة تقدٌم رشوة الى مسؤول منتخب

عندها ٌتكون فرٌق المحاكمة من مدعً عام ٌنتمً الً قسم 
الحماٌة العامة فً واشنطن العاصمة و من مساعدي االدعاء 

العام

حارس السجن فً مٌامً بفلورٌدا متهم باالساءة الً  - 
احد السجناء

عندها ٌتكون فرٌق المحاكمة من مدعً عام من قسم الحقوق  
المدنٌة  فً واشنطن و مساعد واحد من االدعاء العام فً 

فلورٌدا
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فوائد هذه المقاربة          

ٌبقى مساعدوا المدعً العام علً اتصال دائم مع 
المسؤولٌن عن انفاذ القانون فً منطقتهم وكذا مع 

كما أنهم على دراٌة واسعة بأشكال الجرائم ,الساكنة 
التً تحدث هناك

علً سبٌل المثال فً الوالٌات المتاخمة لدول أخري مثل   
ٌكون مساعدوا المدعً العام علً , التكساس أو نٌو ٌورك 

اطالع بقضاٌا تتعلق بالهجرة غٌر الشرعٌة أو قضاٌا 
. االتجار بالمخدرات

ان المدعً العام المستقر بوزارة العدل له درجة عالٌة 
. من التخصص فً مجال  قانونً معٌن
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