
  *أول اقتراح إلنشاء محكمة جنائية دولية دائمة
  

مشروع اتفاقية دولية بشأن إنشاء هيئة قضائية دولية لمنع وردع أي مخالفة التفاقيـة جنيـف   
  ١٨٦٤أغسطس /آب ٢٢المؤرخة في 

  ١٨٧٢جنيف،  -غوستاف موانييه : إعداد
  

  ١المادة 
ردها اإلضافية، ينبغي فـي  وموا ١٨٦٤أغسطس /آب ٢٢ضمانا لتنفيذ اتفاقية جنيف المؤرخة 

حالة نشوب حرب بين دولتين متعاقدتين أو أكثر إنشاء محكمة دولية يمكـن أن ترفـع إليهـا    
  .الشكاوي المتعلقة بأي مخالفة لالتفاقية المذكورة

  ٢المادة 
  :ينبغي أن تتكون هذه المحكمة علي الوجه التالي

عين باالقتراع ثالث دول موقعة علي فور إعالن الحرب، ينبغي لرئيس االتحاد السويسري أن ي
وتدعي حكومات هذه الـدول الـثالث، فضـال عـن     . االتفاقية، باستثناء الدولتين المتحاربتين

حكومتي الدولتين المحاربتين، إلي أن تعين كل منهمـا حكمـا، ويجتمـع الحكـام الخمسـة      
  .تحاد السويسريالمختارون في أسرع وقت ممكن في المكان الذي يحدده لهم مؤقتا رئيس اال

وإذا جري القتال بين أكثر من دولتين ذات سيادة، تعين علي الدول المشاركة معها أن تتشـاور  
  .الختيار حكم مشترك

وإذا أصبحت إحدى الدول المحايدة محاربة أثناء الحرب، وجب إجراء اقتراع جديد السـتبدال  
  .الحكم الذي سمته هذه الدولة

  ٣المادة 
  .اق فيما بينهم بشأن االختيار النهائي للمكان الذي يعقدون فيه اجتماعاتهمينبغي للحكام االتف

  .ويترك لهم تقدير تفاصيل تنظيم المحكمة واإلجراءات الواجب اتباعها
  .وينبغي لهم أيضا أن يحددوا بأنفسهم الوقت الذي يرون فيه أن بإمكانهم التوقف عن االجتماع

  ٤المادة 
  .لفات التي تكون الحكومات المعنية قد رفعت إليها شكاوي عنهاال تهتم المحكمة سوي بالمخا

وعلي الحكومات المعنية أن ترفع إليها كل القضايا التي ترغب في أن تكون محـل المتابعـة،   
  .والتي يكون األجانب متورطين فيها

خصوم بشأن الوقائع المنسوبة للمتهمـين، وعلـي   وعلي المحكمة أن تجري تحقيقا بحضور ال
  .الحكومات الموقعة علي االتفاقية، وعلي األخص المحاربين، أن تقدم لها كل التسهيالت



  ٥المادة 
  .علي المحكمة أن تدلي برأيها في كل حالة خاصة بموجب حكم باإلدانة أو بالبراءة

ا للقانون الجنائي الدولي الذي ينبغـي أن  وإذا اعترف باإلدانة، فإن المحكمة تنطق بالعقوبة وفق
  .يكون محل معاهدة تكميلية لهذه االتفاقية

  ٦المادة 
تبلغ المحكمة أحكامها للحكومات المعنية التي تصبح ملزمة بفرض العقوبات المحكوم بها علي 

  .المذنبين
  ٧المادة 

لبـت فـي هـذا    إذا كانت الشكوى مصحوبة بطلب تعويضات، فإن المحكمة تكون لها الصفة ل
  .االدعاء وتحديد مبلغ التعويض

  .وتكون الحكومة التي ينتمي إليها المذنب مسؤولة عن تنفيذ الحكم
  ٨المادة 

تبلغ أحكام المحكمة لكل الحكومات الموقعة علي االتفاقية، التي ينبغي لها أن تترجمها بنفسـها  
  .رائدها الرسميةعند الضرورة إلي لغاتها الوطنية، وتنشرها في مهلة قصيرة في ج

وينطبق ذلك أيضا علي الفتاوى التي يعتقد الحكام ضرورة اإلعالن عنهـا، تحقيقـا لمصـلحة    
  .أعمالهم، ال سيما فيما يتعلق بتطبيق العقوبة ودفع التعويضات

  ٩المادة 
علي الدولتين المتحاربتين أن تتحمال بالتساوي مصاريف المحكمة، بما في ذلك راتب الحكـام  

  .ر، وأن توفرا لها األموال الضرورية لها بحسب احتياجاتهاوبدل السف
  .وتكون حسابات المحكمة محل تقرير ختامي، ويعلن عنها مثلما يعلن عن قرارات المحكمة

  ١٠المادة 
  .إلي ملفات االتحاد السويسري) برن(تضم ملفات المحكمة في 

 


