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  2011أيار/مايو  26   45/2011رقم 
  الفار راتكو مالديتش  القبض على الصربيةالشرطة بإلقاء  يشيداإلنتربول 

  البلقان في ضلوعه في جرائم حربالمشتبه في 
 معتــربة هــذا احلــدث فجــر اليــوم راتكــو مالديــتش بإلقــاء الشــرطة الصــربية القــبض علــىمنظمــة الشــرطة العامليــة أشــادت   –ليــون (فرنســا) 

 ارتكــاب بتهمـةلألمـم املتحـدة  تابعــةال احملكمـة الدوليــة املخصصـة جلـرائم احلـربللمثـول أمـام  مطلــوبمالديـتش و لعدالـة الدوليـة. انتصـارا ل
بشأنه، وهي نشرة خمصصة ملالحقة األشخاص املطلـوبني علـى  اإلنرتبول، ومطلوب أيضا مبوجب نشرة محراء أصدرها إبادة مجاعيةجرائم 

  .الصعيد الدويل
الـذي  السـابق لصـرب البوسـنة العسـكري قائـدالعـددا مـن الـتهم حبـق مالديـتش،  كمة اجلنائية الدولية ليوغسـالفيا السـابقةوقد وجهت احمل

غريهــا مــن واإلبــادة و  الالإنســانيةعمــال األالقتــل وارتكــاب مشلــت  ، الرتكابــه جــرائم ضــد اإلنســانيةعامــا 16 ظــل هاربــا مــن العدالــة طيلــة
  .1995إىل  1992 البلقان يف الفرتة من ربرائم خالل حاجل
، راتكـو مالديـتشإللقائها القبض علـى السلطات الصربية ال بد من أن نثين على ’’رونالد ك. نوبل:  ، السيدنرتبولقال األمني العام لإلو 

  .‘‘ملطلوبني األكثر خطورة يف أوروبااأحد وهو 
قتـل العمليـات لبشـرية و المجـازر ط املزعـوم للاملخِطـراتكو مالديتش، ية القبض على إلقاء الشرطة الصربإن : ’’وأضاف األمني العام قائال

الــيت مل تــأل جهــدا يف ســبيل مطــاردة  الشــرطة الصــربيةتوقيــف مالديــتش هــو خــري دليــل علــى عــزم مــاعي، هــو انتصــار للعدالــة الدوليــة. و اجل
  ‘‘.املطلوبني الضالعني يف جرائم حرب ارتكبت يف البلقان األشخاص

 رئيس الـوزراءلـ األول نائـبوبالبـوريس تـاديتش  شهر كانون الثاين/يناير املنصرم، اجتمع األمـني العـام السـيد نوبـل بـرئيس صـربيا السـيد ويف
ــدف تقــدمي جمرمــي إيفيكــا داســيتش  الســيدووزيــر الداخليــة الصــريب احلــرب إىل  مــن أجــل تبــّني ســبل تعزيــز التعــاون بــني اإلنرتبــول وصــربيا 

الشرطة الصربية سوف تسعى إىل حتديد مكان وجـود مالديـتش وتوقيفـه وتقدميـه  أن خالل هذا االجتماع تاديتشوضح السيد العدالة. وأ
  إىل العدالة، إذا كان موجودا يف األراضي الصربية.

كما عرب عنها يف ذلـك اليـوم أقنعتـين بـأن علـى اإلنرتبـول   ،بالشعب الصريب وبالشرطة الصربية تاديتشإن ثقة الرئيس ’’وقال السيد نوبل: 
التشــكيك يف التـزام صــربيا مببـدأ ســيادة  ال ميكــن ألحـد. وبعـد توقيــف مالديـتش اليـوم، أن يثـق بكــالم هـذا الرجــل واجملتمـع الـدويل بأكملــه

 ‘‘القانون والعدالة.
   اجلنائية الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة  احملكمةيف هذا اخلصوص مع  اإلنرتبول مطاردة جمرمي احلرب أولوية، وتعاون بشكل وثيققد جعل و 

  السيد سريج برامريتز.فيها ومع املدعي العام 
املكتــب مــع و  ،الســيد برامريتـز   اجلنائيــة الدوليــة ليوغوسـالفيا الســابقة  احملكمـةاملــدعي العــام يف سنواصــل العمــل مـع ’’وأضـاف الســيد نوبـل: 

يف أي بقعــة مــن و ، أينمــا كــان موجــودا غــوران هــادزيتش اآلخــر الفــارّ  الشــخص اعتقــال ضــمان ــدفبــول يف صــربيا لإلنرت  املركــزي الــوطين
   اجلنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة احملكمــةعــن  مبوجــب قــرار صــادريــزال مطلوبــا ، وتســليمه إىل احملكمــة يف الهــاي. وهــادزيتش الالعــامل

  بول."إلنرت صادرة عن انشرة محراء مبوجب و 
ققـني احمل ةشـبكوثيـق بدائـم و  للمنظمة يف ليـون علـى اتصـال األمانة العامةلدعم التحقيقات بشأن الفارين يف  اإلنرتبولوحدة  ولقد كانت

غوسـالفيا اجلنائيـة الدوليـة ليو   احملكمـةبو  -يا، وكرواتيـا، والبوسـنة واهلرسـك صـرب وخباصـة يف - التابعـة هلـا وطنيـةالركزيـة املكاتب املو ختصني امل
جـرائم ضـلوعهم يف ن لوفـاّرون آخـرون مطلوبـو مالديـتش الـيت قـد يتواجـد فيهـا  ماكنباألاألدلة املتعلقة و املعلومات  لتبادل وتنسيق السابقة
  حرب.
يف فـىت مـن مسـلمي البوسـنة رجـل و  8 000 عامـا، اإلبـادة اجلماعيـة ملـا يقـارب 69الـتهم املوجهـة إىل مالديـتش، البـالغ مـن العمـر  وتشمل
ام أيضا مالديتش مسؤولية قصف سراييفو بالقنابل  .1995ا عام سربرنيشي آالف القتلى واملصابني من رجـال ونسـاء  خملفاوّمحل قرار اال

  طفال.وأ
ا قد بدأتوأعلنت السلطات الصربية    يف الهاي. اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة  احملكمةبإجراءات نقل راتكو مالديتش إىل  أ


