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 -1ص ددلحبل ال ددبالغ مه ددل في دددل جك ميغويي ددل بال ددو ي ي حمل مه ددل موا ن ددلم م ددن البوس ددنة
اهلرسك ُلِدا  3ح رام /ونيه  1 1949ون /وليه  1949عغى ال واك .قدم السديد جك
الددبالغ أصددللة عددن ن سدده نيلبددة عددن أم دهحمل نندددا جكحمل د موا نددة مددن البوسددنة اهلرسددك مددن
مواليد  7ون /وليه  .1907أمل السيد بال و ي ي ف قددم الدبالغ بلد دل بلسده أم دلحمل سد لال
بوب ددوفي حمل د د موا ن ددة م ددن البوس ددنة اهلرس ددك م ددن موالي ددد  26ا ددلنوم ال لين /ن ددل ر .1919
 1992أم
دع صلحبل البالغ أم السيد جك السيد بوبوفي ضدحي ل ةعددام تعسد
جحقل .ن يجة لذلكحمل ظل مصد السديد جك السديد بوبدوفي
رفلت ال من ل أن ل أ
جم وج منذئذ .دعيلم أ ءل أم البوسدنة اهلرسدك ان يدمل املدلة 6حمل مقرتندة بلملدلة )3 2حمل مدن
الع دحمل خبصوص السيدت جك بوبوفي  .دعيلمحمل ةضلفة ةىل ذلكحمل أهن ل ن سي ل ضحي لم
جن ددلأ حقوم ددل املي ولددة مبويددب املدواة )1 23 17 7حمل مقرتنددة بلملددلة )3 2حمل مددن الع ددد.
م غددمل الرابطددة السو سددر ة مليلفحددة اإلفددالت م ددن العقددلب صددلح الددبالغ .ة ددل الرب توا ددول
اج يلرل حي الن لذ بللنسبة ةىل الد لة الطرف  1ح رام /ونيه .1995
الوقائع ما تكضةا صاحوا الوالغ
ال ددرت

 1-2معددمل األحدددان أثندلء الند اع املسددغهلل الددذل حصددل ةمغدديه البوسددنة اهلرسددك
ب د د ع ددلم  .1995 1992مب ددل ب دددء الن د د اع املس ددغهللحمل الن ددمل الس دديد بوب ددوفي تع ددي
توشي ش حمل بغد ة ترنوفوحمل مقل عة سرا ي وحمل مع ن ي لحمل سد ي يو بوبدوفي حمل أحدد أبنلئ دل.
شرق سرا ي و مع ابن لحمل فيدل جك.
أمل السيد جكحمل فيلنمل تعي
بدا ددة ون /ولي دده 1992حمل ذ ب ددمل الس دديد جك ل ددلر ابن د دلحمل رايي ددو جكحمل ال ددذل
2-2
شيشي ش د حمل د مر ددة تقددع بغد ددة ترنوف دوحمل بنيددة امليددون نددلأ ددو  10أ ددلم
اددلم عددي
ةىل  15ومل.
 11ح رام /وني دده 1992حمل أُعغ ددن ع ددن أم بغد ددة ترنوف ددو منطق ددة ح ددرب مع ددمل
3-2
)1
مرم ددى الند د ام امل بلةل ددة بد د ي ددي ص ددرب البوس ددنة القبع ددلت اخلء ددر  .عن دددمل ددليه ا ددي
البوس ددش شيشي شد د حمل ددلةرت الس دديد جك رايي ددو جكحمل مبعي ددة ن ي دده ابن د دهحمل مد ن ددة ترنوف ددو.
أعق ددلب ج ددوم عس دديرل ن ددر عغ ددى املد ن ددة من صد د ون /ولي دده 1992حمل ف د ّدر ا د د م ددن
السدديلم .ددلةرت السدديد جكحمل السدديد بوبددوفي حمل السدديد بوبددوفي حمل راييددو جكحمل أربعددة
أشخلص ن ر م ةىل مر ة ش الرل ال تقع بغد ة ترنوفوحمل أ ا ةىل اوخ فلرغ.
 2نب/أ سددطة 1992حمل عن دددمل ا ددلنوا ع د ّد م ع ددلم العش ددلءحمل د ددع رايي ددو جك
4-2
)2
رأى عش درات ا ن ددوة البوس دني قرتب ددوم  .ا ددلم األش ددخلص ال لني ددة ال ددذ ن ددأ ا ةىل الي ددوخ
مجدديع ه حلضددر نحمل بلسد نلء السدديد بوبددوفي الددذل ذ ددب لغبحددا عددن الطعددلم ميددلم مر ددب.
عندددمل أةرأ راييددو جك أم ا نددوة اددلنوا عغددى شددك بغددوغ اليددوخحمل فد ّدر مددن نلفددذ ا بددأ
أة لل مر بة يدا مدن اليدوخ .ميدا م خ يدل الغيدل اغدهحمل رأى ا ندوة ءدرموم الندلر اليدوخ.
__________

)1

)2
2

ش د صددلحبل الددبالغ ةىل مءددية بوندددالو راتيددو ن ددر م )X-KRž 07/419حمل حمي ددة البوسددنة اهلرس دكحمل احليدده
األ لحمل  21اددلنوم األ ل/ة سد رب 2009حمل ص ُ .65شددلر ةىل القبعددلت اخلءددر أ ءددل بعبددلر "ن غيددش ب يد "
)Zelene Beretkeحمل ددو تنا دديه ش ددبه عس دديرل مس ددغهحمل ارا يس ددنيكحمل حي دده اإي ددة الد لي ددة ليو وس ددالفيل
السلبقةحمل IT-00-39-T, 27حمل أ غول/سب رب 2006حمل ص .6
ج قدم صلحبل البالغ معغوملت ةضلفية عن الوحد املسغحة ال ن ةلي ل ا نوة.
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افرت أم مجيع مدن ادلم املبدح احدرتق ةا غده .مل تُدر منذئدذ السديد جك السديد بوبدوفي
األشخلص األربعة اآل ر م الذ ن النوا ةا ل اليوخ.
صبلح اليوم ال لكحمل رج راييو جك من خمبئه جحظ أم اليوخ أحرق عن ن درو.
5-2
مل جيددد أل ي ددة ةا ددل املبددح .بددد اددأم ا نددوة أ ددذ ا األشددخلص الددذ ن اددلنوا ةا ددل املبددح.
أص دديب بص دددمة ن س ددية م ددن ي دراء م ددل ح دددن ف د ّدر لرب دل م ددن الي ددوخ ملص دددا مر ددة شيشي ش د .
مل د ين مددن ة ددول القر ددة ألم ا نددوة البوسددني اددلنوا حميط د لددل .أسددرو ا ددي البوسددش
ضددرب ضدربل مربح دل اح جد مددد ت درتا ح ب د  10أ ددلم
اليددوم ن سدده ام يددد ةىل بو لتي شد حيددا ُ
 15ومدل .مث نُقددل ةىل وة نجدلحمل ببغد ددة ترنوفدوحمل حيددا اح جد شد را تقر بدل .مث أرسددل ةىل مرفددق
صح حمل مث نُقدل ةىل مراد شدر ة حيدا أُ ءدع لغسدخر  .تشدر ن ال دلين/نوف رب 1992حمل أفدرج
عنه ة لر تبلةل لألسرى ب يي صرب البوسنة ا ي البوسش.
م د ددمل جح د ددق م د ددن الشد د د ر ن سد د دهحمل نار رايي د ددو جك أ د ددلو في د دددل جك إل ب د ددلرو
6-2
مبددل حدددن .مل غددق فيدددل جك أل معغومددلت عددن أمدده بعددد أم ترا ددل بيددمل راييددو جك
أ ائل ون /وليه  .1992بعد بءعة أ لم من معرفة فيدل جك بل لء أمهحمل أبغغ الغجنة الد لية
لغصغيب األ ر بلك ب قداهنل .مل غق أل تأايد ط ع ل أبغغ به الغجنة ذلك الومدمل.
لينده تغقددى  9نب/أ سدطة  2004رسددللة مدن الواللددة املرا دة لغبحددا عدن امل قددوة ن ال لبعددة
لغجنة الد لية لغصغيب األ ر سرا ي و تؤاد أم غبل لغبحا عن السديد جك أُعد ّد أم مغد
القءددية ج د ال م وح دل .حددا اآلمحمل ج تد ال السدديد جك مسددجغة عغددى أهنددل م قددوة ملعددد
بيلنلت الغجنة الد لية لغصغيب األ ر لغر ابط األسر ة.
املند ددل ق الص د دربية مد ددن س د درا ي و
 7-2تد دددع السد دديد بال د ددو ي ي أهند ددل الند ددمل تعد ددي
ون /وليدده  .1992مل تس د طع بغددوغ ترنوفددو بسددبب الوضددع األمددش عدددم يددوة ناددلم لالتصددلجت
ع ددل .ل ددذاحمل مل تي ددن تعغ دده أل شد د ء ع ددل حص ددل ألم د دلحمل الس دديد بوب ددوفي حمل ح ددا  30ددون/
وليه  1993عندمل تسح هلل ن لر ترنوفو مبعيّدة أسدرهتل .ترنوفدوحمل أ رب دل مدن عيشدوم ندلأ بدأم
أبل ل أ ل ل م ال بأم أم ل م قوة  .أ غول/سب رب 1993حمل أبغغ ل أشخلص مدن ترنوفدو بدأهنه
رأ احمل نب/أ سطة 1992حمل أثنلء نقغ ه ةىل مرفق اح جلن اللينوفيدكحمل ريدال مشدنومل م ددلّيل
من شجر بللقرب مدن اليدوخ الدذل دأ ةليده الددا ل .أ غول/سدب رب  1993أ ءدلحمل يدد أ دو
السيد بال و ي ي حمل ةرا لم بوبوفي حمل بين ل الم بحدا عدن ي دة أبيدهحمل حدذاء عغدى بعدد ايغدومرت
مددن اليددوخ رأى تربددة يد ددد عغددى مقربددة .عن دددمل اشددط السددطهللحمل ي ددد ي ددة الدددو مغ وف ددة
غ ددص ةىل أم مجج ددة س د ي يو بوب ددوفي
طددلء .اس د خرج ا ددة ا صلص د عغ دده األم درا
ُ ش مل أنه ُشنق ممل جحق .بعد بءعة أ لمحمل ُةفن ي لنه ترنوفو.
 8-2بُعيد ددد ذل د دكحمل تيغ د ددمل السد دديد بال د ددو ي ي مد ددع ام د درأ  )3الند ددمل الق د دوات البوسد ددنية
اح ج هتددل مند ل قددع شد الرل نب/أ سددطة  .1992غبددمل املدرأ مددن ملئددد القدوات
البوسددنية املنطقددة أم س د هلل بنقغ ددل ةىل اليددوخ الددذل النددمل تقدديه فيدده السدديد جك السدديد
بوبوفي  .رة عغي ل ملئال ةنه ج نبغ هلل أم تذ ب ةىل اليوخ ألم ال من فيه مي وم.
أ ا ددر عددلم 1993حمل أبغغددمل السدديد بال ددو ي ي الغجنددة الد ليددة لغصددغيب األ ددر
9-2
عداة امل قوة ن .نيسلم/أبر ل 1996حمل أبغغمل الغجندة
ربلفي سل بأم السيد بوبوفي
الد ليددة لغصددغيب األ ددر ة غيددديل بأهنددل م قددوة  .اددلم أ و ددل أبغددغ الغجنددة الد ليددة لغصددغيب

__________

)3
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األ ر ة غيديل نيسدلم/أبر ل  1994بأهندل عدداة امل قدوة ن .مل غقيدل أل تأايدد طد
ع دل أبغغدل بده الغجندة 18 .ادلنوم األ ل/ة سد رب 2003حمل تغقدمل السديد بال دو ي ي رسددللة
من الواللة املرا ة لغبحا عن امل قدوة ن سدرا ي و تؤادد أم غدب ندا عدن السديد بوبدوفي
أُعد أم مغ القءية ج ال م وحل .حدا اآلمحمل ج تد ال السديد بوبدوفي مسدجغة عغدى أهندل
م قوة ملعد بيلنلت الغجنة الد لية لغصغيب األ ر لغر ابط األسر ة.
 10-2الربددع ال لل ددا م ددن ع ددلم 1995حمل اي عددمل الس دديد بال ددو ي ي
الذل أ رب ل مبل حدن اليوخ.

برايي ددو جك )4حمل

 11-2ناددرا لصددعوبة األ ضددلع األمنيددة أثنددلء الن د اع املسددغهلل األ ضددلع امللليددة لصددلح الددبالغ
أسرتي لحمل اي دل صدعوبلت احلصدول عغدى معغومدلت عدن ميدلم يدوة السديد جك السديد
بوب ددوفي  .ح ددا هنل ددة الند د اع ع ددلم 1995حمل الن ددمل املؤسس ددة اإغي ددة العلمغ ددة الوحي ددد املعني ددة
بددلمل قوة ن د الغجنددة احليوميددة لغبوسددنة اهلرسددك امليغ ددة بللبحددا عددن امل قددوة نحمل ال د النددمل
تق صر عغى املنل ق ال سيطر عغي دل البوسدنيوم سدرا ي و .ن يجدة لدذلكحمل مل د ين صدلحبل
البالغ من اجتصلل ب غك املؤسسة.
 12-2بسدبب فشدل املؤسسدلت اإغيددة الد أنشدئمل بعدد ات ددلق السدالم ال علمدل بسدرعة مددع
مءية امل قوة نحمل أسة صلحبل البالغحمل بلل عدل م مدع أم ِ
دلرب م قدوة ن ن در ن مدن منطقدة ترنوفدوحمل
منا د ددة د د د حيومي د ددة تس د د د ى "مجعي د ددة أس د ددر امل ق د ددوة ن منطق د ددة س د د درا ي و  -ر ملنِيي د ددل"
عدلم  .2001رفددع صدلحبل الددبالغ ةعددوى ينلئيدة بشددأم مصد ّأمي ددل مددن دالل ددذو املنا ددة.
عددلم 2001حمل رفعددمل ا عي دةحمل بدددعه مددلنوين مددن نار ةا غيددة مج ور ددة صربسدديلحمل شدديوى
مجلعيددة ةىل "اإي ددة الد ليددة إلا ددة األشددخلص املسددؤ ل عددن اجن لاددلت ا سددي ة لغق ددلنوم
اإلنسلين الد ك ال ارتيبمل ةمغيه و وسالفيل السلبقة منذ علم  "1991بشأم يرائه حدرب
م عومددة ارتيبددمل ترنوفددو .ىغددمل الشدديوى اةعددلءات الق ددل ال عس د لغسدديد جك السدديد
بوبددوفي مددل أعقددب ذلددك مددن ة ددلء رفلهت ددل .أ ا ددر عددلم 2001حمل أحيغددمل الشدديوى مددن
اإي ددة ةىل النيلبددة العلمددة لغبوسددنة اهلرسددك بللعالمددة "ألد "حمل أل أندده فددق عغددى أم تيددوم حمددل
حملا ددة أندده نبغ د أم واددى بلأل لو ددة .عددلم 2002حمل أحيغددمل القءددية ةىل مي ددب مدددع
مقل ع ددة لوالفييد دلحمل بش ددرق سد درا ي وحمل مث أحيغ ددمل جم دددةا ةىل النيلب ددة العلم ددة لغبوس ددنة اهلرس ددك
علم  2003حيا ظغمل منذ ذلك احل  .علم 2006حمل أةىل رئية ا عية ببيلم مويه ةىل
امل دددع الع ددلم امليغد د بللقء دديةل ع ددلم 2008حمل فع ددل الشد د ء ن س دده ص ددلحبل ال ددبالغحمل مبعي ددة
عددلم  2008مددر
راييددو جك .ال قددى رئددية ا عيددة بلملدددع العددلم امليغد بللقءددية مدرت
أ غول/سب رب  2009مر علم  2010لغحصول عغى معغومدلت عدن مددى مدل أُحدرن مدن
تقدددم القءدديةحمل ليندده أُ ددرب بددأم القءددية ددرل جمرا ددل 19 .أ غول/سددب رب 2012حمل أرسددل
صددلحبل الددبالغ رسددللة ةىل النيلبددة العلمددة طغبددلم في ددل معغومددلت عددن أحدددن ال طددورات ال قدددم
الذل حقق ه النيلبة القءية .أهن ل مل غقيل أل رة .عغى ذاحمل فقد مءى أا در مدن 11
علم دل ب د الوم ددمل الددذل م دددم في دده ص ددلحبل الددبالغ بال ددل ةىل الغجن ددة الومددمل ال ددذل رفع ددل في دده
شيوامهل ةىل السغطلت الو نيةحمل ة م أم حيصال عغى أل معغوملت عن ضع مءدي ل .جيدلةل
صددلحبل الددبالغ بددأم اجف قددلر ةىل املعغومددلت عددن اإليدراءات امل خددذ القءددية جيعغ ددل شدديلم
في ل ةذا النمل خاُّتذت أل تداب أ و ّقق أل تقدم امع األمر.
__________

)4

4

تو السيد راييو جك

أ لر/مل و .2011
GE.17-07191

CCPR/C/119/D/2206/2012

غددب ش د لة تسددجيل السدديد
 13-2أ ا ددر عددلم 2003حمل أرسددغمل السدديد بال ددو ي ي
بوبد ددوفي عغد ددى أهند ددل م قد ددوة ةىل مي د ددب البحد ددا عد ددن امل قد ددوة ن األسد ددرى ال د ددلبع ور د ددة
صربسديل 15 .اددلنوم األ ل/ة سد رب 2003حمل تغقددمل شد لة تعغددن أم السدديد بوبددوفي
عداة امل قوة ن بغر "تسو ة حقوق األسر ال نص عغي ل القلنوم"حمل ةىل يلنب بطلمة م قدوة
ألم ددل .مل ت غددق أل معغومددلت أ ددرى مددن املي ددب 29 .ح رام /ونيدده 2004حمل تغقددى فيدددل
جك ش لة مملثغة بطلمة ألمه.
 14-2عددلم 2004حمل مدددم صددلحب الددبالغحمل ّغ ددل ا عي دةحمل غب دل ةىل اإي ددة الدس د ور ة
دددعيلم فيدده ان لاددلت شددا حلقددوق أعءددلء ا عيددة عنددد ال علمددل مددع مءددل ل أمددلرله امل قددوة ن.
مرار صدر ون /وليه 2005حمل غصدمل اإي دة الدسد ور ة ةىل أم حقدوق صدلح الدبالغ
)5
أج عرضددل لغ عددذ ب أ املعلمغددة أ العقوبددة الالةنسددلنية امل ينددة احليددل اخللصددة األسددر ة
ان ي ددل جمغ ددة نراء البوس ددنة اهلرسد دكحمل حيوم ددة او ددلة البوس ددنة اهلرسد دكحمل حيوم ددة مج ور ددة
صربسيلحمل حيومة مقل عة برتشيو البوسنة اهلرسك عند تعلمغ ل مدع مءدل ل م قدوة ن ُا ُدرحمل
مبل في ل مءي ل السيد جك السيد بوبوفي .
 15-2ان مل اإي ة الدس ور ة ةىل أم صدلح الدبالغ أُع يدل مدن ال دلس سدبل ان صدلف مدن
اإددلاه البوسددنية األةج ةريددة أعغنددمل ن س د ل خم صددة الناددر القءددية ألندده "مل يددن م لح دل
ملقدم الطغب سبل ان صلف ملنونية فعللة حل ل ة حقوم ل" .في ل عغدق بلألسدة املوضدوعيةحمل
غص ددمل اإي ددة ةىل أم اج ددلءات مع ددمل ةمغ دديه او ددلة البوس ددنة اهلرس ددك .جحا ددمل أم
اجولة مغد م بدلل حقيق ال قدلر ر الد ت حددن عدن ا دلءات ةمغي دهحمل لينده مل عدط مقددم
الطغب أل معغوملت ع ل حصدل ألفدراة أسدرتي ل .ان دمل اإي دة ةىل أنده ج بدد مدن أم يدوم
ن ددون اجو ددلة معغوم ددلت ع ددن ا ددلءات أم ددلرب مق دددم الطغ ددب املبغ ددغ عن ددل مل تعط ددل ة لمه ددل.
غص ددمل اإي ددة ةىل أم ددذو احلقيق ددة تي د د لغخغ ددوص ةىل أم األي د د املخ ص ددة اجو ددلة
تددرفد ة م أل مددربر ييده معقددول أم تعطد مقدددم الطغددب معغومددلت نونهتددل عددن امل قددوة ن.
أمرت اإي ة مجيع املؤسسلت البوسنية املعنيدة بدأم ترسدل ةلي دل ادل مدل مييدن احلصدول عغيده مدن
املعغومددلت امل لحددة عددن الءددحل ل الددذ ن فقددد ا ددالل الن د اعحمل موعددد ج جددل ن  30وم دل مددن
تغقد مدرار اإي ددة .ا دل أمدرتحمل بنددلء عغدى مدل ددنص عغيده مدلنوم امل قددوة ن لعدلم 2004حمل بإنشددلء
مع د ددد امل ق د ددوة نحمل ص د ددند ق ةع د دده أس د ددر امل ق د ددوة ن البوس د ددنة اهلرسد د دكحمل الس د ددجل املراد د د ل
لغ قوة ن البوسنة اهلرسك.
 16-2مل ت خ ددذ اإي ددة الدسد د ور ة أل مد درار بش ددأم ال ع ددو دحمل مع ددرب ددذو املس ددألة مشد د ولة
بأحيلم مدلنوم امل قدوة ن امل عغقدة ب "الددعه املدلك" بإنشدلء صدند ق ةعده أسدر امل قدوة ن .ددفع
صددلحبل الددبالغ بددأم األحيددلم امل عغقددة بللدددعه املددلك املشددلر ةلي ددل مل تن ددذ أم الصددند ق مل نشددأ
بع ددد .ألم الس ددغطلت مل ددل ألم ددر اإي ددة الدسد د ور ةحمل ف ددإم رئ ددية ا عي ددة رف ددع ش دديوى ةىل
اإي ة  6شبلط/فربا ر  2006بلسه صلح البالغ مهل من أملرب الءحل ل.
 28 20 17-2ش د ددبلط/فربا ر 2006حمل أرس د ددغمل ن د ددة او د ددلة البوس د ددنة اهلرس د ددك املعني د ددة
بد ددلمل قوة ن رسد ددلل ةىل السد دديد فيد دددل جك السد دديد بال د ددو ي يد ددلء في د ددل أهند ددل ن د ددمل
سجغي ل ان مل ةىل أم السيد جك السيد بوبدوفي م قوةتدلم اغ لمهدل .الرسدللة امل عغقدة
__________
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بللسدديد جكحمل رة طددأ أهنددل فقدددت  2نب/أ سددطة  .1993يددلء الرسددلل أ ءدل أندده
مل صددل أل مددن أف دراة األس درت بغجددلم اليلن ونددلت الغجنددة اجولة دةحمل غب ددل اجتصددلل لددذو
حول ددمل الرس ددلل ةىل نار الع دددل اجولة د دةحمل مجي ددع نارات
املؤسس ددلت .أض ددلفمل الغجن ددة أهن ددل ّ
الدا غية اليلن ونلت ال غبمل معغوملت من ل عن السيد جك السيد بوبدوفي  .مل غدق
صلحبل البالغحمل حا اآلمحمل أل معغوملت عن ن لئج الطغبلت املرسغة ةىل الونارات.
 18-2عقب الشيوى ال أرسدغ ل رئدية ا عيدة ةىل اإي دة الدسد ور ة عدن عددم ةن دلذ مدرار
اإي ة الصلةر  13ون /وليه 2005حمل غصمل اإي ةحمل  27أ لر/مل و 2006حمل ةىل أم
الق درار مل ن ددذ بلليلم ددل .غص ددمل أ ء دل ةىل أم مجي ددع املعغوم ددلت امل لح ددة ُس ددغ مل ةىل ص ددلح
الددبالغحمل ليددن السددغطلت مل تنشددع مع ددد امل قددوة نحمل صددند ق ةعدده أسددر امل قددوة نحمل السددجل
املرا د ل لغ قددوة ن فق دل لقددلنوم امل قددوة ن .مددن مث أحيددل الق درار ةىل النيلبددة العلمددة .لي دنحمل حددا
اآلمحمل مل قل أحد عغى عدم تن يذو مرار اإي ة .)6
 31 19-2نذار/مدلرس 2010حمل بعددا اوددلة مجعيددلت أسدر اإ جد ن امل قددوة ن ور ددة
صربسيل رسللة ةىل برمللم اودلة البوسدنة اهلرسدك حيومدة اودلة البوسدنة اهلرسدك غد ة ةن دلذ
مدرار اإي ددة الدس د ور ة الصددلةر  13ون /وليدده 2005حمل مجغددة مدرارات .غددب اجوددلة
الرسللة ةىل السغطلت املعنية أم تقدم مجيع املعغوملت عن مالبسدلت ا دلء أشدخلص مدن أصدل
صددريبحمل ج سددي ل مددل ةذا مع دوا ضددحل ل يرميددة حددربحمل مددن ارتيددب ددذو ا رمي دةحمل مددن ناّ ددل.
مل أت أل رة حا اآلم.
 2 20-2تشد ددر ن ال د ددلين/نوف رب 2010حمل أصد دددر مع د ددد امل قد ددوة ن ش د د لةت تؤاد دددام أم
مي ددب البحددا عددن امل قددوة ن ور ددة صربسدديل سددجل السدديد جك السدديد بوبددوفي عغددى
أهن ل عداة امل قوة ن أهن ل ج ت اجم ادذلك .رة شد لة السديد جك طدأ أهندل م قدوة
من ددذ  30ون /ولي دده  .1992ددذو د د ن ددر ثيق ددة ردي ددة تغقل ددل ص ددلحبل ال ددبالغ ع ددن مء ددية
أمي ل.
 21-2في ل عغق بلل عو دحمل مل ُنشأ بعد صند ق الءحل ل ة لر ملنوم امل قوة ن .ؤادد
صددلحبل الددبالغ أندده حددا لددو أنشددع الصددند قحمل فإندده سدديي ب قدددمي "معلشددلت العج د " لددية
تعو ءددلت فق دل لغ عددل الد ليددة .مث ةم احلددق الدددعه املددلك لصددلح الددبالغ سددييوم حمددد ةا
لغغل ددة ألم امل ددلة  12مددن م ددلنوم امل قددوة ن ت ددنص عغددى أن دده ج مييددن احلص ددول عغددى ةع دده م ددلك
بددلل امن مددع ةعدده ألسددبلب أ ددرى .ت يددد نار حقددوق اإلنسددلم الاليئد بددأم الدددعه املقدددم
ة لر امللة  12ش ل املعلشلت ال قلعد ةحمل الء لم اجي لع حمل تأم اإدلرب القددامى عدن
العج حمل ة ل الع ل .نادرا ةىل أم لددى صدلح الدبالغ ة دالحمل فإهن دل سدي نعلم مدن تغقد أل
ةعه ملك مدن الصدند ق .دذاحمل أم صدلحبل الدبالغ قي دلم مج ور دة صربسديلحمل مدن مث ف دل
اوددلة البوس ددنة اهلرسددك .مه ددل أ ء دل د
د مددؤ غ لغحص ددول عغددى الء د لم اجي ددلع
مددؤ غ لغحصددول عغددى أل تعو ءددلت م لحددة مج ور ددة صربسدديل .عغيدهحمل مل غقيددل أل شدديل
من أشيلل ال عو د عن اج لء القسرل امل عوم ألمي ل.
 22-2ددذ ب صددلحبل الددبالغ ةىل أهن ددل اس د ن دا مجيددع سددبل اجن صددلف اإغيددة امل لحددة ال د تُعددح
بقء ددية امل ق ددوة ن مص ددد ةلق ددلء الء ددوء عغ ددى مص د أمي ددل .أش ددلرا ةىل اجس د ن ليلت ال دوارة م درار
__________
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اإي ددة الدسد ور ة لغبوسددنة اهلرسددك الصددلةر  13ون /وليدده  2005حيددا اعرتفددمل اإي ددة بعدددم
يوة سبل ان صلف حمغية فعللةحمل ةىل حيه اإي دة ن سد ل الصدلةر  26أ لر/مدل و  2006الدذل
عغن أم السغطلت املخ صة مل تن ذ القرار املعش.
 23-2عدن مقبوليدة الددبالغ مدن حيددا اج صدلص الد مشحمل الحدظ صددلحبل الدبالغ أم السدديد
جك السدديد بوبددوفي فُقدددتل مبددل ة ددول الرب تواددول اج يددلرل حيد الن ددلذ الد لددة الطددرف.
لين ددل ؤادددام أندده مييددن اجس د نبلطحمل مددن اددل مددن السدديلق العددلم املالبسددلت اخللصددة لغقءدديةحمل
أهن ددل تعرض د ل جن ددلأ تعس د لس ددالم ل الشخص ددية حيلهت ددل اخللص ددة ج ميي ددن تدارا دهحمل أم
ال حغيل القلنوين املنلسبحمل مءل ل من مبيل الق ل أ اإلعدام ال عس امل عوم مل قوة نحمل مدن
ي ددة اج صددلص ال د مشحمل دوحمل مددع تغي د مددل غ د م تغي د وحمل مءددية مددن مءددل ل اج ددلء القسددرل.
جيددلةجم بددأم اجن لاددلت امل عدددة جل امددلت الد لددة اإليرائيددة اسد رت منددذ عددلم  1992بعددد
ة ول الرب تواول اج يلرل حي الن لذ الد لة الطرف.
 24-2ددذ بلم أ ء دلحمل ة ددلر املددلة  96ج) مددن الناددلم الدددا غ لغجن دةحمل ةىل أم بال ددل
ج عددد ةسددلء اسد ع لل لغحقددوقحمل ألم ال حقيقددلت مصد أمي ددل أ ميددلم يوةمهددل ج تد ال
يلر ة .جيلةجم بأم يوة جم وعة من اإليراءات حمغيل أبقى األمل حيّل ةحران تقددم بللنسدبة
ةىل نجف أمددلرب الءددحل لحمل مبددن فددي ه صددلحبل الددبالغ القءددية موضددع الناددر .بيددد أم اسد رار
ضددع اإلفددالت مددن العقددلب عدددم اش د احلقيقددة عددن مص د السدديد جك السدديد بوبددوفي
ميلم يوةمهل أمنعل صلح البالغ بءر ر ةرسلل بالغ ةىل الغجنة املعنية نقوق اإلنسلم.
الشكوى
 1-3دددع ص ددلحبل ال ددبالغ أم البوس ددنة اهلرس ددك ان ي ددمل امل ددلة 6حمل ةذا م ددل مرئ ددمل مقرتن ددة
بلملددلة  )3 2مددن الع ددحمل خبصددوص السدديدت جك بوبددوفي  .دددعيلم أ ءددل أهن ددل ن سددي ل
ض د ددحي لم جن د ددلأ حقوم د ددل الد د د تي غ د ددل املد د دواة )1 23 17 7حمل مقرتن د ددة بلمل د ددلة )3 2حمل
من الع د.
 2-3في ددل عغ ددق بلجن ددلأ امل ع ددوم لغ ددلة 6حمل مقرتن ددة بلمل ددلة )3 2حمل م ددن الع د ددحمل بش ددأم
السدديدت جك بوبددوفي حمل جيددلةل صددلحبل الددبالغ بددأم اددوم الءددحي شددو دتل ن ددر مددر ينددوة
بوسددنيوم مقبغددوم عغي ددل ظددر ف هتدددة احليددل أةى ةىل اس د ن لج م ددلةو أهن ددل ُضددع ل حللددة
طر يسيه بلإلصلبة بأضرار عغى سالم ل حيلهت ل الشخصدية ج مييدن ةصدالح ل .ؤاددام
أم الد لد ددة الطد ددرف مغ م د دةحمل نيد دده ظي د دلحمل بد ددإيراء وقيد ددق سد ددر ع ن د دده شد ددلمل مس د د قل
اجن لاددلت ا سددي ة حلقددوق اإلنسددلمحمل م ددل اج ددلء القسددرل أ ال عددذ ب أ الق ددل ال عس د .
الحالم أم اجل ام بإيراء وقيق نطبق أ ءل عغى حلجت الق ل أ األفعلل األ رى ال تؤثر
عغى ال ع نقوق اإلنسلم ال ج تُع ى ةىل الد لة .نشأ اجل ام تغك احللجت من ايب
الد لة ل ة مجيع األفراة اخللضع لوج ل مدن األفعدلل الد رتيب دل أفدراة أ مجلعدلت الد مدد
وددول ة م ددع أ لئددك األف دراة نقددوم ه اإلنسددلنية  .)7ش د صددلحبل الددبالغ ةىل س دوابق الغجن دةحمل

__________
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ش د صددلحبل الددبالغ ةىل تعغيددق الغجنددة العددلم رمدده  )2004 31بشددأم بيعددة اجل د ام القددلنوين العددلم امل ددر
الددد ل األ دراف الع ددحمل ال قددر 8ل حمي ددة البغدددام األمر ييددة حلقددوق اإلنسددلمحمل تشددي لل نددي ن ددر م ضددد
واتي دلجحمل احليده الصدلةر  25أ لر/مدل و 2010حمل اجمل وعدة C No. 212حمل ال قدر Inter-American Court 92
of Human Rights, Chitay Nech and others v. Guatemala, judgment of 25 May 2010, Series C No.

)212, para. 92ل حمي ة البغدام األمر يية حلقوق اإلنسلمحمل فيالسيي ر ةر غ ضدد ندد راسحمل احليده الصدلةر
 29ون /وليدده 1988حمل اجمل وعددة C No. 4حمل ال قددر Inter-American Court of Human Rights, 172
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مؤةا ددل أم عغددى الد لددة الطددرف ايبددل رئيسدديل بلُّتددلذ ال ددداب املالئ ددة حل ل ددة حيددل الشددخص .)8
الحاددلم أم السدديدت جك بوبددوفي الن ددل مددد فُقدددتل منددذ أا ددر مددن  20علم دلحمل ح د تقدددمي
بال دلحمل اددلم ذلدك مددمل الن دل تعلنيددلم مدن صددعوبلت بوصد ل عجددون ن دلرب مددن ند اع
النددمل تُرتيددب في دده ان لاددلت لغح ددق احليددل مددن مب ددل مجيددع األ دراف .الحاددلم أ ء دل أم
الس دديدت جك بوب ددوفي موا ن ددلم بوس ددني لم م ددن الص ددربحمل ُنا ددر ةلي ددل م ددن مث عغد دى أهن ددل
تن يلم ةىل مجلعة معلرضة لغجي البوسش.
 3-3ؤاددد صددلحبل الددبالغ أهن ددل غبددل بسددرعة ة م انقطددلع ةىل السددغطلت الو نيددة املخ صددة
ود ددد ميددلم يددوة السدديدت جك بوبددوفي مالحقددة ا نددل مقلضددلهته معددلمب ه .د أم
ي وةمهدل أحبطدمل ادل مدر حمل مل جيدر وقيدق سدر ع مسد قل ن ده شدلملحمل األمدر الدذل ن ددك
امل ددلة 6حمل مقرتن ددة بلمل ددلة )3 2حمل م ددن الع ددد .ج د ال مي ددلم ي ددوة الس دديدت جك بوب ددوفي حمل
ميلم يوة رفلهت ل ةم تُوفيل عغى األريهللحمل جم وج حا اآلم.
 4-3د دددع صد ددلحبل الد ددبالغ أهن د ددل ضد ددحي لم جن د ددلأ البوسد ددنة اهلرسد ددك املد ددلة 7حمل مقرتند ددة
بلملددلة )3 2حمل مددن الع ددحمل بسددبب املعلنددل الن سددية الشددد د اليددرب العادديه النددلمج ع ددل غ د :
أ) ا ددلء الس دديد جك الس دديد بوب ددوفي ل ب) اس د رار الغ ددو ال ددذل غ د ّ مص د ّأمي ددل
مي ددلم يوةمه ددلل ج) ع دددم الع ددور عغ ددى رفلتي ددل اسد د خراي ل ود ددد و ددل احرتام ددل
ةعلةهت ددلل ة) ع دددم ال حقي ددق ت ددوف س ددبيل ان ص ددلف فع ددللل ) ع دددم تغق د رة م ددن الس ددغطلت
بشددأم غب ددل املعغومددلت ع ددن مءددية الس دديدت جك بوبددوفي حمل األم ددر الددذل ن ددك حق ددل
معرفة احلقيقةل ) عدم تن يذ أحيلم شدا مدن مدلنوم امل قدوة نحمل مبدل في دل األحيدلم امل عغقدة بإنشدلء
ص ددند ق ةع دده أس ددر امل ق ددوة نحمل مم ددل أةى ةىل حرم ددلم ص ددلح ال ددبالغ م ددن حق ددل ال ع ددو دل
ن) عد دددم تن يد ددذ الد لد ددة الطد ددرف حيد دده اإي د ددة الدس د د ور ة الصد ددلةر  13ون /وليد دده .2005
ددذ ب صددلحبل الددبالغ ةىل أهن ددل أبغغددل عددن فقدددام أمي ددل مبجددرة أم أُتيحددمل هل ددل ةميلنيددة القيددلم
بددذلكحمل غبددل تددد ل السددغطلت اإغيددة املخ صددة ل حد ددد مصد أمي ددل ميددلم يوةمهددل .دددعيلم
أ ءل أهن ل مل ان ّيدلحمل مندذ تقددمي ل الدبالغحمل طغبدلم معغومدلت عغدى مددى أا در مدن  20علمدل مدن
السددغطلتحمل ال د مل تي د بعدددم الددرة بددل يددل نت ذلددك بوضددع ل عدددةا مددن العراميددل ر ق دلحمل
تلراددة صددلح الددبالغ د ح الم مسددؤ لية تسددغيط الءددوء عغددى مص د أمي ددل .لددذلك ر ددلم أهن ددل
ضحي لم جن لأ مس قل لغ لة 7حمل مقرتنة بلمللة )3 2حمل من الع د.
 5-3دددع ص ددلحبل ال ددبالغ ان ددلأ حقوم ددل املي ول ددة مبق ء ددى امل ددلةت )1 23 17حمل
مقرتنة بلمللة )3 2حمل من الع د .جيلةجم بأهن ل مدمل عيّنلت مدن دد الد ّدنل ةىل السدغطلت
)Velásquez Rodríguez v. Honduras, judgment of 29 July 1988, Series C No. 4, para. 172ل اإي دة
األ ر بيد ددة حلقد ددوق اإلنسد ددلمحمل ةمي د د ال ضد ددد ترايد ددلحمل الطغد ددب رم د دده 95/27308حمل احليد دده الصد ددلةر  21تش د ددر ن
ال دلين/نوف رب 2000حمل ال قدر European Court of Human Rights, Demiray v. Turkey, Application 50
)No. 27308/95, judgment of 21 November 2000, para. 50ل اإي دة األ ر بيدة حلقدوق اإلنسدلمحمل تدلنر يولو
ضدد ترايدلحمل الطغدب رمده 94/23763حمل احليده الصدلةر  8ون /وليده 1999حمل ال قدر European Court 103
of Human Rights, Tanrıkulu v. Turkey, Application No. 23763/94, judgment of 8 July 1999, para.

)8
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)103ل اإي ددة األ ر بيددة حلقددوق اإلنسددلمحمل ة ر د ضددد ترايددلحمل الطغددب رمدده 94/23818حمل احليدده الصددلةر 28
ون /وليدده 1998حمل ال قددر European Court of Human Rights, Ergi v. Turkey, Application no. 82
.)23818/94, judgment of 28 July 1998, para. 82
اناددر الددبالغ رمدده 1981/84حمل ة رميددمل بلربددلتو ضددد أ ر دوالحمل اآلراء املع ددد  21تشددرن األ ل/أا دوبر 1982حمل
ال قر .10
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علم  2003ل يس ود دد رفدلت ادل مدن السديد جك السديد بوبدوفي حمل لين دل مل غقيدل أل
رة ة المددل مددن السددغطلت املخ صددة .جيددلةجم أ ءدل بددأم عدددم الددرة عغددى ن ددلئج ع غيددة اجسد خراج
ّ
ود د اهلو ةحمل عدم ةعلة سغطلت الد لة الطدرف رفدل أمي دلحمل سدبب هل دل اربدل مغقدل ألهن دل
مل ينل من ةفن أمي ل ا ل غيق.
غب صلحبل البالغ ةىل الغجنة أم توصد الد لدة الطدرف بدلآل  :أ) تدأمر ب حقيقدلت
6-3
س ددر عة ن ددة ش ددلمغة مص د د أمي ددل مي ددلم يوةمه ددلل ب) تق دددم ا ن ددل ةىل الس ددغطلت
املخ ص ددة ملالحقد د ه مقلض ددلهته مع ددلمب هل ج) تق دددم تعو ءد دل الفي دل غطد د األضد درار امللة ددة
املعنو دةحمل ت خددذ تددداب يددرب أ ددرىحمل مبددل في ددل ةعددلة ال أ يددل الرتضددية .طغددب صددلحبل الددبالغ
بويه لص أم تعرتف الد لة الطرف عغنل مبسؤ لي ل الد ليةحمل توفر هل ل الرعل ة الطبية الن سدية
جملنلحمل تءع برنلجمل ت قي يدل عدن القدلنوم الدد ك حلقدوق اإلنسدلم القدلنوم الدد ك اإلنسدلين يدع
القءلء.
عنلصر موات األمن العلمغ
مالحظات الجولة الطكف بشأن المقوولية واألسس الموضوتية
 1-4تش الد لة الطرفحمل مالحالهتل املؤر ة  2نيسلم/أبر ل 2013حمل ةىل الرسلئل الوارة
م ددن مؤسس ددلت الد ل ددة ايلنلهت ددل الد د تق دددم معغوم ددلت ع ددن اإليد دراءات امل خ ددذ بش ددأم مء ددي
الس د دديدت جك بوب د ددوفي  .تالح د ددظ نار الع د دددل لغبوس د ددنة اهلرس د ددك رس د ددللة مؤر د ددة 26
ش ددبلط/فربا ر  2013أم الس ددغطلتحمل بع ددد ال ص ددد ق عغ ددى اجت ددلق اإل ددلرل الع ددلم لغس ددالم
البوسددنة اهلرس دكحمل ب ددذلمل ي ددوةا م ددن أيددل ةجيددلة ر ق ددة فعللددة منص د ة ملعل ددة نجف م درارات
اجهتددلم بلرتيددلب ي درائه حددرب .ةىل يلنددب ضددع ة ددلر مددلنوين لغ قلضددل عغددى ي درائه احلددربحمل
أُنشئمل حمي ة البوسنة اهلرسك النيلبة العلمة أُسندت ةلي ل ج ة حصر ة بشأم مءل ل يرائه
احلرب .فيل تقر ر عن يرائه حرب غقلو مدعوم علموم ن در م أ حمدلاه أ درى جيدب ةحلل ده
ةىل النيلبددة العلمددة اد تناددر فيدده تنقحدده فددق املعددل امل بعددة .ناددرا لي ددر يدرائه احلددربحمل اع ددد
جمغد ددة نراء البوسد ددنة اهلرسد ددكحمل  29اد ددلنوم األ ل/ة س د د رب 2008حمل اجس د درتاتيجية الو نيد ددة
لغ قلضل عغى يرائه احلرب لدف اُّتلذ مرار ءوم  7سنوات بشأم مالحقة مقرت يرائه
احلرب املعقد حمل اذلك "يرائه احلرب األ رى" ءوم  15سدنةحمل بعدد اع دلة اجسدرتاتيجية.
ا ل تش الد لة الطرف ةىل اع لة مدلنوم امل قدوة ن لعدلم  2004الدذل أنشدأ مع دد امل قدوة ن.
بنددلء عغددى مقددرتح مددن نار العدددلحمل أنشددأ جمغددة الددونراء يئددة رملبيددة لرصددد تن يددذ اجس درتاتيجية.
تالحددظ نار العدددل أم ميلتددب املدددع العددلم البوسددنة اهلرسددك سددجغمل عدددةا اب د ا مددن
مءد ددل ل ي د درائه احلد ددرب امل عوم د دةحمل أم البد ددمل مد ددن مث مجيد ددع م د درارات اجهتد ددلم بإنصد ددلف ا د ددلء
سيس غرق فرت و غة من ال من.
رسللة مؤر ة  15شبلط/فربا ر 2013حمل تالحظ النيلبة العلمة لغبوسدنة اهلرسدك أم
2-4
اإي ة الدس ور ة يددت عدلم  2005أم سدغطلت البوسدنة اهلرسدك ان يدمل حدق صدلح
الددبالغ أج عرضددل لغ عددذ ب أ املعلمغددة أ العقوبددة الالةنسددلنية أ امل ين دةحمل حق ددل حيددل
أسددر ة لصدةحمل عنددد بّ ددل مءددي ّأمي ددل .تالحددظ النيلبددة العلمددة أم اإي ددة أصدددرت حي دل
 27أ لر/مل و  2006عن عدم ةن دلذ مرار دل السدلبق الصدلةر عدلم 2005حمل أهندلحمل بعدد أم
جمغدة
تغقمل ذا احليدهحمل بلشدرت وقيقدل  15أ لر/مدل و  2007بشدأم أشدخلص جم دول
نراء البوسنة اهلرسكحمل حيومة اولة البوسدنة اهلرسدكحمل حيومدة مج ور دة صربسديلحمل حيومدة
مقل عددة برتشدديو بللبوسددنة اهلرسددك ب ددة عدددم تن يددذ م درار اإي ددة الصددلةر عددلم .2005
تالحدظ أ ءدل أم تددداب عددد اُّتدذت أثنددلء ال حقيدقحمل مددن بين ددل مجدع تقددلر ر م صدغة عددن ال ددداب
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الد اُّتددذ ل "مي ددب ال عددل م يددل حيومددة اوددلة البوسددنة اهلرسددك" األنشددطة الد اضددطغع لددل
لدى اإي ةحمل مي ب ال يدل القدلنوين ور دة صربسديل لددى اإي دةحمل جمغدة نراء البوسدنة
اهلرسد دكحمل حيوم ددة او ددلة البوس ددنة اهلرسد دكحمل حيوم ددة مج ور ددة صربس دديلحمل حيوم ددة مقل ع ددة
برتشيو بللبوسدنة اهلرسدك .تالحدظ النيلبدةحمل ةضدلفة ةىل ذلدكحمل أنده اسدُن جحمل بعدد وغيدل م صدلحمل
ع دددم ي ددوة أل ةلي ددل ؤ ددد اشد د بل ل معق ددوج أم شخصد دل جمغ ددة نراء البوس ددنة اهلرس ددك
أ حيومددة اوددلة البوسددنة اهلرسددك أ حيومددة مج ور ددة صربسدديل أ حيومددة مقل عددة برتشدديو
بللبوسدنة اهلرسددك اُّتددذ أل ةيدراء سددغ أ ةجيددليب لالم نددلع عددن تن يددذ مدرار اإي ددة أ منددع ددذا
ال ن ي د ددذ أ عرمغ د دده ب د ددأل ش د دديل م د ددن األش د دديلل .بن د ددلء عغ د ددى ذلد د دكحمل أص د دددرت النيلب د ددةحمل 6
نيسدلم/أبر ل 2011حمل أمددرا ب عغيدق ال حقيددق القءددية امل صدغة بعدددم ةن ددلذ مدرار اإي ددة .أصددبهلل
ذا القرار هنلئيل أ غق مغ القءية.
 3-4عن ال حقيق ا دلء أ يمد صدلح الدبالغحمل تالحدظ النيلبدة العلمدة أم اإلةار اخللصدة
املعني ددة ئ درائه احل ددرب الن ددمل وق ددق ع دددة م ددن املش د به مش ددلرا ه ال خط دديط لالح ج ددلن
امل ددن ج تناي دهحمل ةسددلء معلمغددة مدددني صددرب م د غ ه جم ددل منطقددة ترنوفددو أثنددلء الن د اع.
تالح ددظ أ ء د دل أم أح ددد ددؤجء املش د د به ف ددي ه ا خهت دده منذئ ددذ بص د د ه م ددد ر مرا د د األم ددن برتنوف ددو
بد د ددلل خطيط إلنشد د ددلء م د د دوات الشد د ددر ة ال شد د ددييالت العسد د ددير ة حد د دددات األ د د درا اخللص د د دةحمل
بلل حر د عغى اجح جلن املشدر ع املعلمغدة الالةنسدلنية لغ ددني الصدرب منطقدة ترنوفدو
أ ْمددرو بددذلك .القءددية معغقددة حلليدلحمل لددد ل صد ة ال حقيددق السددلرل امل عددولُ .د ّدعى أم املشد به
فددي ه شددلراوا ارتيددلب ي درائه حددرب حددق مدددني ا ددل تددنص عغددى ذلددك املددلة  173مددن
القلنوم ا نلئ لغبوسنة اهلرسك .تالحظ النيلبة العلمة أم السديد بوبدوفي مصدنّ ة ضدحية
القءية ةىل يلنب عددة ابد مدن الءدحل ل اآل در ن .تالحدظ أ ءدل أهندل أصددرت أمدر وقيدق
القءيةحمل لةل بأهنل اُّتذت ةيراءات ال حقيق الالنمة ل حد د مالبسلت ا رمية .تؤادد أم مدن
املريهلل أم تؤثر ن يجة القءية مءية ّأم صلح البالغ نارا ةىل أهنل تش ةىل ا لء مدني
ص ددرب جم ددل ةمغ دديه بغد ددة ترنوف ددو .تالح ددظ أم القء ددية تع ددرب ذات أ لو ددة عللي ددة ة ددلر
اجس درتاتيجية الو نيددة لغ قلضددل عغددى ي درائه احلددربحمل نبغ د مددن مث حغّ ددل ض د ن أيددل السددنوات
السبع اإدة اجسرتاتيجية .بيدد أم النيلبدة تالحدظ أم مدن املسد حيلحمل مدع مراعدل تع ّقدد القءدية
عدة الش وة الءحل ل ا ية األةلة ال نبغد ود دد لحمل ضدع ة دلر نمدش ةميدق لأليدل الدذل
ميي ددن أم ُن ددى في دده م ددن ال حقي ددق .أ د د احمل تؤا ددد النيلب ددة أم ال حقي ددق ا ددلء الس دديد جك
السدديد بوبددوفي سد و معددل الي ددلء الن ا ددة اجسد قاللية أهنددل وددرتم احرتامدل تلمدل حقددوق
الءحل ل معرفة ال داب امل خذ القءية.
رسدللة مؤر دة  12نذار/مدلرس 2013حمل قددم مي دب ال عدل م يدل حيومدة اودلة
4-4
البوسنة اهلرسك لدى اإي ة الدس ور ة معغومدلت عدن اإليدراءات الد اُّتدذهتل سدغطلت اجودلة
لالم لل ألمر اإي ة الدس ور ة الصلةر  13ون /وليده  .2005الحدظ أم ندة امل قدوة ن
أعط ددمل مق دددم الطغ ددب املعغوم ددلت امل لح ددة ع ددن القء دديةحمل ع ددال ب ددأمر اإي ددة .الح ددظ أ ء دل
أم مع د امل قوة نحمل ع ال بأمر اإي ة بنلء عغى مل نص عغيه ملنوم امل قوة نحمل شرع ع غده
 1اددلنوم ال لين /نددل ر 2008حمل أنش ددع بعدئددذ سددجل مرا د ل لغ قددوة ن .د أن دده قددر ب ددأم
صند ق ةعه أسر امل قوة ن مل بدأ ع غه بعد.
رسللة مؤر ة  4نذار/ملرس 2013حمل الحظ مع د امل قوة ن لغبوسنة اهلرسدك أم
5-4
 30ون /وليدده 1992
السدديد جك فُقدددت  2نب/أ سددطة  1992السدديد بوبددوفي
10
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أهن ل مسدجغ لم لدذو الصد ة مواعدد بيلندلت الغجندة الد ليدة لغصدغيب األ درحمل الغجندة الد ليدة
املعنيددة بددلمل قوة نحمل فر ددق الع غيددلت ور ددة صربسدديلحمل مع ددد امل قددوة ن لغبوسددنة اهلرسددك.
الحددظ املع ددد أ ء دل أن دده اُّتددذ مجي ددع ال ددداب امل لح ددة لغع ددور عغ ددى الس دديدت جك بوب ددوفي حمل
تعل م هلذا الغر مع النيلبة العلمة لغبوسنة اهلرسكحمل مع نار العدل الدا غية الييلن حمل
نراء ةا غية اليلن ونلتحمل مراا األمن العلم ور ة صربسيلحمل مع الجت األمن.
نعليقات صاحوت الوالغ تلى مالحظات الجولة الطكف
 3ون /ولي دده 2013حمل أب دددى ص ددلحبل ال ددبالغ تعغيقلهت ددل عغ ددى مالحا ددلت الد لد ددة
1-5
الطددرف .مهددل الحاددلم أم الد لددة الطددرف ج تعددرت عغددى مقبوليددة الددبالغ أ تنددلنع أل مددن
الومددلئع امل عوم دةحمل ج تطعددن اجن ددلأ الددذل ُد عه أندده مددل نال مس د را حلقوم ددل ال د تي غ ددل
امللة )3 2حمل مقرتنة بلملواة )1 23 17 7حمل من الع د.
 2-5الحا ددلم أ ءد دل أم أا ددر م ددن  20س ددنة انقء ددمل عغ ددى ا ددلء أمي ددل م ددمل تق دددمي
الددبالغ .جيددلةجم بأهن ددل مددل ف ئددل قدددملم معغومددلت م صددغة عددن القءددية ةىل السددغطلت املخ صددة
منذ علم 2001حمل مبل ذلك و ة ا نل امل عوم  .مع ذلكحمل مل حيرن ةج تقددم يد أ أل
تقدددم عغ ددى اإل ددالق ال حقي دقحمل مل ت د هلل هل ددل أل معغوم ددلت .ف يددلم ي ددوة أمي ددل ج د ال
جم ددوجحمل مل قددل أحددد أ علمددب عغددى ا لئ ددل .عربددلم عددن مغق ددل مددن أندده حددا لددو ُبددق
أيددل السددنوات السددبع املشددلر ةليدده اجس درتاتيجية الو نيددة لغ قلضددل عغددى ي درائه احلددرب عغددى
مءددي لحمل فإندده نبغ د ان اددلر أا ددر مددن  23سددنة لغبددمل القءددية تقدددمي ا نددل ةىل العدالددة.
جيلةجم بأم ذا ال أ الطو ل ج س و معيلرل السرعة ال عللية الغ د جيدب أم سده ل دل
ال حقيق اجن لالت ا سي ة حلقوق اإلنسلم.
 3-5جي ددلةجم أ ء د دل ب ددأم املعغوم ددلت ال د د م دددم ل النيلب ددة ع ددن ال حقي ددق مص د د أمي ددل
ج تس د و املع ددل املطغوب ددة ال حقيق ددلت ال علل ددة .ؤا دددام أم ال حقي ددق ان لا ددلت حق ددوق
اإلنسلم جيب أم ر ده الد لدة الطدرف نيده ظي دل .الحادلم أم الد لدة الطدرف عغدى عغدهحمل
منذ علم 1993حمل بل رائه ال ارتُيبمل منطقة ترنوفو ا دلء أمي دلحمل لين دل مل ت د هلل وقيقدل
األحدددان أ ت ح دير ردي دل عددن األح دددان مبددل ع ددلم 2001حمل عندددمل رفع ددل شدديوامهل ا نلئي ددة.
د حددد ل املصددن ة ضددحية القءددية حمددل الناددر لدددى النيلبددة
الحاددلم أم السدديد بوبددوفي
العلمةحمل أهن ل ر ه تقدمي ل شيل ى عد بشدأم ا دلء السديد جكحمل فإهندل د مصدن ة ضدحية
القءية.
 4-5الح ددظ ص ددلحبل ال ددبالغ أ ءد دل أم م ددول النيلب ددة العلم ددة رس ددلل ل ةهن ددل و ددرتم حق ددوق
أم بغيغدل بلل دداب امل خدذ ال حقيدق مءدية أمي دلحمل فإهن دل ؤاددام أنده مل تد هلل
الءحي
هل ل فرصة اج الع عغى املعغوملت ذا الصدة ر ه اس سلراهت ل املس ر .
القضايا واإل كاءات المعكوضة تلى اللجنة

النار املقبولية
 1-6مبد ددل الناد ددر أل اةعد ددلءات تد ددرة بد ددالغ م د دلحمل جيد ددب عغد ددى الغجند ددة أم تقد ددررحمل فقد ددل
لغ لة  93من نالم ل الدا غ حمل مل ةذا الم البالغ مقبوج أم ج مبويب الرب تواول اج يلرل.
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 2-6مد وققمل الغجنةحمل فقل ملل تق ءيه املدلة  )2 5أ) مدن الرب توادول اج يدلرلحمل مدن أم
املسألة ن س ل ليسمل ميد البحا ة دلر ةيدراء ن در مدن ةيدراءات ال حقيدق الدد ك أ ال سدو ة
الد لية.
 3-6وديط الغجندة عغ ددل بلةعدلء صددلح الدبالغ أهن دل اسد ن دا مجيدع سددبل اجن صدلف اإغيددة
ال عللددة امل لحددة هل ددل .ةذ مل ددرة أل اعدرتا مددن الد لددة الطددرف ددذا اخلصددوصحمل فددإم الغجنددة
ترى أم مق ءيلت امللة  )2 5ب) من الرب تواول اج يلرل مد اس وفيمل.
 4-6تالحددظ الغجنددة أم الد لددة الطددرف مل تطعددن مقبوليددة الددبالغ أم اةعددلءات صددلح
ال ددبالغ امل عغق ددة بلن ددلأ املد دواة )1 23 17 7 6حمل مقرتن ددة بلمل ددلة )3 2حمل م ددن الع د ددحمل م ددد
ُةع مل مبل ي من األةلة أل را املقبولية.
 5-6ملل النمل مجيع معل املقبولية مد اس وفِيملحمل فإم الغجنة تعغدن مقبوليدة الدبالغحمل لدذلك
ء ةىل النار أسسه املوضوعية.

النار األسة املوضوعية
 1-7ناددرت الغجنددة ددذا الددبالغ ضددوء مجيددع املعغومددلت ال د أتلح ددل هلددل الطرفددلم فقددل
ملق ءى امللة  )1 5من الرب تواول اج يلرل.
 2-7ود د دديط الغجند د ددة عغ د د دل بلةعد د ددلء صد د ددلح الد د ددبالغ أم يند د ددوةا بوسد د ددني أحرم د د دواحمل 2
نب/أ سطة 1992حمل املبح الذل أت ةليه السيدتلم جك بوبوفي حمل بلةعلئ ل أم السيد
جك السدديد بوبددوفي حمل حسددب شددل د عيددلمحمل الن ددل ةا ددل املبددح مُبيددل ةض درام النددلر في دهحمل أندده
مل ُع ر عغدى أل ي دة ةا دل املبدح اليدوم ال دلكحمل أم مصد مهل ميدلم يوةمهدل ج د ال جم دوج
منددذ ذلددك احل د  .ودديط عغ دل أ ء دل نجددة صددلح الددبالغ ال د تقددول ةم مددن املعقددولحمل ددذا
الس د د دديلقحمل افد د د درتا ا د د ددوم الس د د دديدت جك بوب د د ددوفي فق د د دددتل ظ د د ددر ف هت د د دددة احلي د د ددل 2
نب/أ سددطة  .1992ودديط عغ دلحمل ةضددلفة ةىل ذلددكحمل نجددة صددلح الددبالغ القلئغددة ةم الد لددة
الطرف مل رحمل نيه ظي لحمل وقيقل سر عل ن ل شلمال مس قال جس جالء مص السيدت
ددذا الس دديلقحمل ت ددذ ّار الغجن ددة
جك بوب ددوفي مي ددلم يوةمه ددل تق دددمي ا ن ددل ةىل العدال ددة.
ب عغيق ددل الع ددلم رم دده )2004 31حمل م ددؤةاو أم ع دددم وقي ددق الد ل ددة الط ددرف امل د د اعه امل عغق ددة
بلجن لا ددلت ع دددم ةحلل ددة مد درتي ان لا ددلت معين ددة  -ج س ددي ل ال ع ددذ بحمل املعلمغ ددة القلس ددية
الالةنسلنية امل ينةحمل الق ل بإيراءات موي الق ل ال عس حمل اج دلء القسدرل  -ةىل العدالدة
مد ؤة لم ةىل رق مسد قل لغع دد  .)9تدرى الغجندة أم عغدى السدغطلت الد وقدق ان لادلت
م ددل الق ددل بددإيراءات مددوي الق ددل ال عس د اج ددلء القسددرل أم ت ددو ى السددرعة ا د سدده
ال حقيق بلل علليةحمل أم ت يهلل لألسدر الومدمل املنلسدب فرصدة املشدلراة ال حقيدق مبدل لدد ل مدن
معغوملت .جيب أم ت يهلل لألسر بسرعة املعغوملت عن تق ّدم ال حقيق.
 3-7تالحددظ الغجنددة أم اةعددلء صددلح الددبالغ أم الد لددة مغ مددة بلس د رار ب حد ددد ميددلم
رفلت الءحية اس خرايه ود د و ه ةعلةته ةىل األسر حمل اش و ة املسؤ ل عن ا درائه
مقلضددلهته معددلمب ه .لددذا اخلصددوصحمل تسددغه الغجنددة بللصددعوبلت ال د مددد تصددطدم لددل ة لددة
ددرف مددل عنددد وقيق ددل ا درائه الد مددد تيددوم ارتُيبددمل عغددى أراضددي ل أثنددلء ند اع مسددغهلل مع ّقددد
__________

)9

12

انار تعغيق الغجنة العلم رمه  )2004 31بشأم بيعة اجل ام القلنوين العدلم امل در
الع دحمل املع د  29نذار/ملرس 2004حمل ال قرات .18 15 8
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ت وايدده في ددل م دوات م عدددة  .عغددى ددذاحمل فددإم اإلم درار خبطددور ا درائه امل عومددة مبعلنددل صددلح
ال ددبالغ ألم مي ددلم رف ددلت أمي ددل امل ق ددوةت مل حي دددة بع ددد ألم ا ن ددل مل ق دددموا لغعدال ددة بع ددد
ج ي يددلم حددد ذاهت ددل جس د ن لج يددوة ة ددالل بلملددلة  )3 2مددن الع ددد ضددوء مالبسددلت
البالغ موضع النار .)10
 4-7وديط الغجندة عغ دل دذا الصددة مبعغومدلت الد لدة الطدرف الد يدلء في دل أهندل بدذلمل
ي وةا إلجيلة سبل فعللة ملعل ة مءل ل يرائه احلرب عدة ل اب يددا .عغدى يده اخلصدوصحمل
غص ددمل اإي ددة الدسد د ور ة ةىل أم الس ددغطلت مس ددؤ لة ع ددن ال حقي ددق ا ددلء الس دديد جك
السدديد بوب دوفي اناددر ال قددر  15-2أعددالو)حمل أم نليددلت حمغيددة أنشددئمل لغ علمددل مددع مءددل ل
د ددل مد ددن مءد ددل ل ي د درائه احلد ددرب اناد ددر ال ق د درت  5-4 1-4أعد ددالو).
اج د ددلء القسد ددرل
ودديط الغجنددة عغ دل أ ء دل مبعغومددلت الد لددة الطددرف ال د ت حدددن عددن أم اإلةار اخللصددة املعنيددة
ئدرائه احلددرب ةا دل النيلبددة العلمدة شددرعمل ال حقيدق يدرائه احلدرب امل عومددة حدق مدددني
صددرب منطقددة ترنوفددو أربلض د ل أثنددلء الن د اعحمل أم ددذا ال حقيددق مددن املددريهلل أم ددؤثر مءددية
ّأمد صددلح الددبالغ ناددرا ةىل أندده شد ةىل ا ددلء مدددني صددرب جم ددل ةمغدديه بغد ددة ترنوفددو.
تالحددظ الغجنددة أم ال حقيقددلت مسد ر  .ودديط عغ دل نجددة الد لددة الطددرف الد تددذ ب ةىل أم
ال حقيدق ا دلء السدديدت جك بوبدوفي سد و مق ءدديلت الي دلء الن ا دة اجسد قالليةحمل
أم نة امل قوة ن مدممل لصلح البالغ مجيع املعغوملت امل لحة عن مءية أمي ل.
 5-7بيددد أم الغجنددة ودديط عغ دل بلةعددلء صددلح الددبالغ أم سددغطلت ال حقيدقحمل بعددد مءد 20
علمل عغى ا لء أمي لحمل ممل تقدمي ل البالغحمل  7سنوات بعدد مدرار اإي دة الدسد ور ة الصدلةر
 13ون /وليده 2005حمل مل تقدددم هل دل أل معغومددلت ذات بدلل عددن ال حقيدق ا ددلء أمي ددل.
دنص عغدى أم السدغطلت
 6شبلط/فربا ر 2006حمل غب صلحبل البالغ ةىل اإي دة اُّتدلذ مدرار ّ
مصد ددرت ةن د ددلذ حي د ددل الصد ددلةر  13ون /وليد دده  27 .2005أ لر/مد ددل و 2006حمل
م ددد ّ
ان مل اإي دة ةىل أم املعغومدلت ُسدغ مل ةىل صدلح الدبالغحمل ليدن مرار دل مل ن دذ بلليلمدلحمل ألم
السددغطلت مل تنشددع بعددد املؤسسددلت فق دل لقددلنوم امل قددوة ن .مدددممل الد لددة الطددرف معغومددلت
علمة عن ي وة ل الرامية ةىل ال ح ّقق من مص امل قوة ن ميدلم يوةمهدل مقلضدل ا ندل  .لين دل
مل تقدددم لصددلح الددبالغ أ لغجنددة معغومددلت حمدددة يي ددة عددن مءددية السدديدت جك بوبددوفي
اإليدراءات امل خددذ ل حد ددد مصد مهل ميددلم يوةمهددل .غصددمل الغجنددة ةىل أم الومددلئع املعر ضددة
عغي ل تيش عن حد ن ان لأ لغ لة 6حمل مقرتنة بلمللة )3 2حمل مدن الع ددحمل في دل ادص السديد
جك السيد بوبوفي .
 6-7ودديط الغجنددة عغ دل بلةعددلءات صددلح الددبالغ أم حقوم ددل املي ولددة بددلملواة 17 7
)1 23حمل مقرتنددة بلملددلة )3 2حمل مددن الع ددد مددد ان يددمل .ودديط عغ دل أ ءددل بددلليرب املعلنددل
الغذ ن شعر ل ل صلحبل البالغ بسدبب اسد رار الغ دو الندليه عدن عددم معرفدة ميدلم رفدلت
أمي ددل اسد حللة ةفن ددل ا ددل غيددق ةم مهددل لقي ددل ح ي ددل .ودديط عغ دلحمل ةضددلفة ةىل ذلدكحمل بددأم
صلح البالغحمل ر ه أهن ل مدمل لغسغطلت علم  2003عينلت من د ال ّدنل مصد تس يل
ود ددد رفد ددلت اد ددل مد ددن السد دديد جك السد دديد بوبد ددوفي حمل فإهن د ددل مل غقيد ددل رةا مد ددن السد ددغطلت
املخ صة .ترى الغجنة أم ذو الار فحمل ةىل يلندب عددم يدوة معغومدلت عدن مصد السديدت
__________

 )10اناد ددر الد ددبالغ رمد دده 2011/2064حمل مد دديالم ملند ددد
ال لين/نوف رب 2015حمل ال قر .3-8
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جك بوبددوفي ميددلم يوةمه دلحمل تبغ ددغ حددد املعلمغددة الالةنسددلنية امل ين دةحمل األمددر الددذل ن ددك
امللة 7حمل مقرتنة بلمللة )3 2حمل من الع د خبصوص صلح البالغ.
ضددوء اجس د ن ليلت ال دوارة أعددالوحمل لددن تناددر الغجنددة بطر قددة من صددغة
7-7
صلح البالغ مبويب امللةت )1 23 17حمل مقرتن بلمللة )3 2حمل من الع د .
)11

اةعددلءات

 -8ةم الغجن ددة املعني ددة نق ددوق اإلنس ددلمحمل ةذ ت ص ددرف مبوي ددب امل ددلة  )4 5م ددن الرب توا ددول
اج يلرلحمل ترى أم الد لة الطرف ان يمل املدلة 6حمل مقرتندة بلملدلة )3 2حمل مدن الع دد خبصدوص
الس دديد جك الس دديد بوب ددوفي حمل امل ددلة 7حمل مقرتن ددة بلمل ددلة )3 2حمل م ددن الع ددد بش ددأم ص ددلح
البالغ.
ع ددال بلمل ددلة  )3 2أ) م ددن الع د ددحمل ت ددرى الغجن ددة أم الد ل ددة الط ددرف مغ م ددة ب ددأم ت ددوفر
-9
لصد ددلح الد ددبالغ سد ددبيل ان صد ددلف فعد ددلج .س د د ويب ذلد ددك يد ددرب اد ددل األض د درار ال د د حلقد ددمل
بلألشددخلص الددذ ن انُ يددمل حقددوم ه املي ولددة بللع ددد .عغيدهحمل فددإم الد لددة الطددرف مغ مددة ئ غددة
أمور من ل مل غ  :أ) تي ي وقيقلهتل جسد جالء مصد أ ميدلم يدوة السديد جك السديد
بوب ددوفي حمل حس ددب مق ء دديلت م ددلنوم امل ق ددوة ن الص ددلةر ع ددلم 2004ل ب) ت دددعيه ي وة ددل
الرامية ةىل مقلضل املسؤ ل عن ا لء السديدت جك بوبدوفي ة م تدأ ج مدربر لدهحمل عغدى
النحددو املطغددوب اجس درتاتيجية الو نيددة لغ قلضددل عغددى ي درائه احلددربل ج) تددوف مددل غ د م مددن
ةعلة تأ يل ن س رعل ة صدحية لصدلح الدبالغ ملدل حلدق ل دل مدن ضدررل ة) تقددمي مدل ي د
م ددن تع ددو د اُّت ددلذ م ددل نلس ددب م ددن ت ددداب ترض ددية .الد ل ددة الط ددرف مغ م ددة أ ء ددل مبن ددع ح ددد ن
ان لادلت مملثغددة املسد قبلحمل عغي دل لصددة أم ّيددن أسددر امل قدوة ن مددن ال حقيقددلت مد اعه
حل لل من ضرر.
اج لء القسرل ت خذ تداب منلسبة رب مل ّ

 -10الغجنددة ةذ تءددع اع بلر ددل أم الد لددة الطددرفحمل بلنءد لم ل ةىل الرب تواددول اج يددلرلحمل
مد اعرتفمل بل صلص الغجنة ود د مل ةذا الم حدن ان لأ لغع د أم جحمل تع دتحمل ع ال
بلملددلة  2مددن الع ددحمل بددأم تي ددل ددع مجيددع األف دراة املويددوة ن ةمغي ددل أ اخللضددع لوج ددل
بلحلقوق املعرتف لل الع د بأم ت يهلل سدبيل ان صدلف فعدلج ةذا ثبدمل حدد ن ان دلأحمل تدوة أم
ت غقى من الد لة الطدرفحمل ءدوم  180ومدلحمل معغومدلت عدن ال دداب الد اُّتدذهتل لوضدع نراء
الغجنددة موضددع ال ن يددذ .ريددى أ ءددل مددن الد لددة الطددرف أم تنشددر ددذو اآلراء عغددى نطددلق اسددع
بغغلهتل الردية ال الن.

__________

 )11املريع ن سهحمل ال قر .5-8
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