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بتهمة  مالديتش راتكو السابقة تدين ليوغوسالفيا الدولية المحكمة الجنائية
 اإلنسانية ضد والجرائم الحرب وجرائم الجماعية تكاب اإلبادةر ا

في  الصادر محكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةلل ةالنهائي المحاكمة في حكم
 السابق القائد مالديتش، راتكو لىاألو  االبتدائية الدائرة أدانتم، 2102نوفمبر  22

 اإلنسانية ضد والجرائم الجماعية باإلبادة البوسنة صرب جيشب الرئيسية لألركان
هذه الجرائم التي اتكتبها القوات الصربية أثناء و . وأعرافها الحرب قوانينل وانتهاكات

لى م. وحكم ع0991 –م 0992الفترة من النزاع المسلح في البوسنة والهرسك خالل 
 راتكو مالديتش بالسجن مدى الحياة.

 والعمل والقتل واإلبادة واالضطهاد الجماعية اإلبادة أعمال بارتكاب مالديتش وأدين
؛ 0991 عام في سريبرينيتسا منطقة في القسري النقل في المتمثل الالإنساني

 جميع في البلديات في الإنسانيا القسري والترحيل والترحيل والقتل واإلبادة وباالضطهاد
 غير هجماتالو األعمال الوحشية و  قتلال أعمال بارتكاب؛ و والهرسك البوسنة أنحاء

 المتحدة األمم من موظفي أفراد احتجاز بتهمةو  سراييفو؛ في المدنيين على مشروعةال
أنه لم يكن من  وكان له دور أساسي في ارتكاب هذه الجرائم، وجدت الدائرة،. كرهائن
 أنهإلى  القضاةحيث توصل . لجرائم بالنوع الذي تم ارتكابها بدونهارتكاب هذه ا الممكن

 والكروات المسلمين إزالة في المتمثل المشترك الهدف تحقيق فيلعب دورًا أساسيًا 
 ه هذهبارتكاب والهرسك البوسنة في البوسنة صرب يدعي التي األراضي من بشكل دائم
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 المتمثل الالإنساني والفعل والترحيل والقتل واإلبادة باالضطهاد مالديتش وأدين. الجرائم
 .القسري النقل في

 العديد في الفعليين الجناة أن( المعارض  أوريه القاضي) غلبيةاألب أيضاً  الدائرة ووجدت
 الجماعة من كجزء البلديات تلك في البوسنيين المسلمين تدمير اعتزموا البلديات من

 في المستهدفين البوسنيين المسلمين أن جةإلى نتي القضاةتوصل ومع ذلك،  .المحمية
 المجموعة من كبيراً  جزءاً  أخرى بطرق يشكلون وال نسبياً  صغيراً  جزءاً  يشكلون بلدية كل

 الفعليين الجناة أن هو الوحيد المعقول باالستدالل الدائرة لم تقتنع وبالتالي، .المحمية
 .البوسنيين لمسلمينل محميةال الجماعة من كبير جزء لتدمير المطلوبة النيةيحملون 

 اإلنساني للقانون خطيرة انتهاكات بارتكاب شخصاً  060 تأسيسها منذ المحكمة وأدانت
 م.2110و م0990خالل الفترة من  السابقة يوغوسالفيا إقليم في ارتكبتوالتي 

 ستة متهمين.ضد شخصًا. وتجري اإلجراءات حاليًا  011اختتمت اإلجراءات ضد 


