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طة  ال  اتوحدذت  نفّ  ،  العد�د من الهجمات ع� القرى ذات األغلب�ة ال�روات�ةالداخل�ة ال���ة  تابعة لوزارة الشؤون  الخاصة  ال�ش

ي أعمال العد
ي �ف

ي ال�روايت بعدة هجمات وتوغالت من  1995ال�اع حيت عام  استمر و  المشابهة وانكما انخرط ف�لق الحرس الوطيف

ف و   َخ عل�ه،  كال الجانبني
�
ي وجود  ذا شدةت الدائرة االبتدائ�ة إ� أن القتال كان َص ل

ي جميع األوقات ذات الصلة نزاع�   �ستو�ف
 .  مسلح �ف

 

ي قض�ة .48
ف   تاديتشوآخرون اختبار  مركشيتش طبقت الدائرة االبتدائ�ة �ف ي فوكوفار بني

لتحد�د ما إذا كان هناك نزاع مسلح �ف

ي ذلك الج�ش ال
ي القوات ال���ة بما �ف ي ال  شعيب

شبه العسك��ة والقوات   أو   المتطوعةوحدات  الو   ��ة� قوات الحكوم�ة الوال  يوغسال�ف

ي ذلك  
طة الخاصة  وحدات  ال�روات�ة بما �ف ي    ال�روات�ة وف�لقال�ش ف    ومجموعاتالحرس الوطيف   بتار�ــــخ دفاع محل�ة أخرى من المتطوعني

ي  18-21
�ن الثايف ي منطقة فوكوفار قد  وع� اثرە، أو نحو ذلك.  1991نوفم�ب /��ش

وجدت الدائرة االبتدائ�ة أن العمل�ات القتال�ة �ف

ي 1991سبتم�ب  /أ�لولأغسطس و آب/  شهري  شدتها خالل  تصاعدت
ف تار��ف �ن االول 2، وع� وجه الخصوص ما بني أ�ت��ر و  /��ش

ي   18
�ن الثايف ي ذلك  وق ستخدام المدفع�ة  إعادة    تضمنيك قتال يو�ي  لكان هناح�ُث     1991نوفم�ب  /��ش

ذائف الهاون والمدرعات بما �ف

 الدبابات واألسلحة مثل قاذفات الصوار�ــــخ المتعددة والبطار�ات المضادة للطائرات وكذلك أسلحة المشاة و 
�
ك أ�ضا ي بعض  �ش�ت

�ف

ي  18  بتار�ــــخستسالم العام للقوات ال�روات�ة  بعد اإل استمر القتال األح�ان القوات الج��ة والبح��ة . 
�ن الثايف ة    1991نوفم�ب  /��ش بوت�ي

ي من  20و  19 يو�ي  تفرقة خالل اخف و�صورة م
�ن الثايف ي ذلك  1991نوفم�ب  /��ش

. جذبت األحداث انتباە المنظمات الدول�ة بما �ف

اع  بأن ا، عندئذ اقتنعت الدائرة االبتدائ�ة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ف  .  تاديتشاختبار  قد إستو�ف �شدتهل�ف

 

  وعل�ه، .49
ُ
ي ذلك من قبل دائرة  باإلستناد ا� الممارسة ط��ل االمد مع�ار العنف المسلح  ِ�َ ف

  ، االبتدائ�ة ذاتها  تاديتشبما �ف

 إ� شدة العنف المسلح    باإلشارة
�
اإلرشاد�ة ذات الصلة لتقي�م مع�ار عتمدت الدوائر االبتدائ�ة ع� العوامل  إ  و�ذلك  ؛مدته  عن  عوضا

 
�
ور�ا ي حد ذاته، �ف

ي ال �عت�ب أي منها، �ف عدد المواجهات الفرد�ة    العوامل اإلرشاد�ةإلثبات است�فاء المع�ار. و�شمل هذە    "الشدة" واليت

 محا�ي الدفاع عن الس�د راموش هراديناج 

ف ا�مرسون   الس�د بني
ي دد�سكون

 الس�د روديف
 الس�د سوزان ل. بارك 

 إدر�ز باال�ي محا�ي الدفاع عن الس�د 

 سم�ث -غايالس�د جورج 
ف روهان  السس�دة كولني

 ه�ماج ال�ي بار محا�ي الدفاع عن الس�د 

ي  
 الس�د ر�تشارد هار�ف

 الس�د بول تروب  

 

 
 



ي تم إطالقها  وعدد األسلحة والمعدات العسك��ة األخرى المستخدمة  وشدتها ون�عومدتها  عدد األشخاص ون�ع  و وع�ار الذخائر اليت

ي القتال  
ف الفار�ن من مناطق القتال.  و   عدد الضحا�ا   و القوات المشاركة �ف قد تكون عالوة ع� ذلك،  مدى التدم�ي المادي وعدد المدنيني

 
�
  مشاركة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أ�ضا

�
 لشدة ال�اع.   انعكاسا

 

ي   .50
ي الممارسة العمل�ة. تنتقل الدائرة االبتدائ�ة اآلن للنظر �ف

 ك�ف�ة تفس�ي مع�ار تنظ�م األطراف �ف

 

ف ع� الدائرة االبتدائ�ة .51 ي قض�ة   تعني
  قّ�م ما إذا كانت حكومة البوسنة والهرسك وقوات �ب البوسنة أن تُ  تاديتشعند النظر �ف

له مؤسسات مخصصة إ�  ووجدت أن جمهور�ة البوسنة والهرسك ك�ان س�ا�ي منظم ، تتمتع بالمستوى المطلوب من التنظ�م

ع�ةدولة  ت اصبحالدفاع و  ي  �ش
المتمثلة منظمة" العسك��ة القوة التخلص �ب البوسنة من " بعد ذلك، . 1992مايو /آ�ار 22�ف

ي السابق جزء  الذيو  ج�ش �ب البوسنةب
ي  من الج�ش  ا� كان �ضم قوات كانت �ف

ي اليوغسال�ف تحت ق�ادة �ب وامست  الشعيب

ا�   جزءا� والذين احتلوا آنذاك  ،  البوسنة ي العوامل ذات الصلة �وعل�ه و   والهرسك. من البوسنة    كب�ي
شدة �عد أن نظرت الدائرة االبتدائ�ة �ف

 مسلح. خلصت الدائرة االبتدائ�ة إ� وجود نزاع  القتال،

 

ف ع� الدائرة االبتدائ�ةومن جانب اخر،  .52 ي  تعني
ي قض�ة عند النظر �ف ي  أن تحدد ما إذا كان الج�ش س�ليبيت�ش

ي اليوغسال�ف   الشعيب

ي 
طة الخاصة البوسن�ة ومجلس الدفاع ال�روايت ي �ستوفون مع�ار  والقوات المسلحة البوسن�ة وال�ش ي ال�يب والج�ش البوسيف

ي اختبار 
ي ال ت الدائرةأشار  ، ح�ُث تاديتش"التنظ�م" �ف ي إ� أن الج�ش الوطيف

وغوسالف�ا  كان الج�ش الرس�ي لجمهور�ة ي  يوغسال�ف

ا��ة ،    ، االتحاد�ة االش�ت ي ي ال�يب ي والج�ش البوسيف
 الج�ش اليوغسال�ف

�
هذا    �س�طر عل�ه من بلغراد.    وكانوالذي انفصل ل�صبح الحقا

، تحت ي
ي اليوغسال�ف  جزءا� الج�ش الشعيب

�
، الذي تكون من وحدات كانت سابقا ي ي ال�يب قد  إدارة ال�ب و  وقد كان الج�ش الوسيف

ة من البوسنة والهرسكاحتالل متمكن من  ة،ناطق كب�ي ي  . و�ذات الوت�ي  فإن الدولة البوسن�ة ال�روات�ة اليت
�
  تبوأت الحكم ذات�ا

ي كج�ش لها  استخدمت
 انه كان  مجلس الدفاع ال�روايت

�
ي الخاضعة لس�طرتها �مارس أ�شطته علما

مجلس  التل�ت ، ح�ُث من األرا�ف

 
�
.    و�عض  أسلحة وتدر�با ي

طة الخاصة  ل  الحظت الدائرة االبتدائ�ة تحو و األفراد من الج�ش ال�روايت طة البوسن�ة وال�ش  ال�ش
�
إ�    تدر�ج�ا

 
�
ي   ج�ش البوسنة الذي تأسس رسم�ا

   ق�ادة رئ�س دولة البوسنة و  تحت  1992أب��ل /ن�سان  15�ف
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