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 دلالع وإقامة للمساءلة الفرصة يغتنم أن الدويل اجملتمع على ينبغي:  الصومال

 
 لتشكيل الصومال حول جيبويت يف اجلارية املفاوضات أطراف أطلقتها اليت ابلدعوة اليوم الدولية العفو منظمة رحبت

 يف خاصة حمكمة وإنشاء الصومال يف املرتكبة اإلنسان حقوق انتهاكات من وغريها احلرب جرائم يف دولية حتقيق جلنة
 .ضاهتمومقا عنها املسؤولني مع للتحقيق األمر هناية

 
 جيبويت من يتخذ الذي الصومال حترير إعادة أجل من والتحالف الصومالية االنتقالية االحتادية احلكومة ممثلو اتفق وقد
 شكلتها جمموعة ستحدد بعد وفيما:  الثاين تشرين/نوفمرب 23 يف املوافق األحد يوم هذه العدالة آليات على له مقرا  

 .فظائع ابرتكاب املتهمني حملاكمة اخلاصة واحملكمة التحقيق للجنة حملددينا العمل ونطاق الصالحيات األطراف
 

 يف الوضع ألن التحقيق هذا إجراء السهل من يكون ولن. سريعة عملية إجراءات االتفاق هذا تعقب أن الضروري ومن
 يف اإلنسان حقوق انتهاكات إزاء الصمت جدار لتحطيم فرصة يتيح االتفاق هذا أن بيد. للغاية فجرمت الصومال
 مثل إجرامية أنشطة ضمنها ومن – االنتهاكات هذه بتفشي مسحا اللذان مها املساءلة وانعدام الصمت وهذا. الصومال
 .الصومال يف – القرصنة وأعمال الرهائن احتجاز

 
 التهجري ىلإ أدى كذلك.  ومضايقة واغتصاب يومية قتل بعمليات التسبب يف الصومال يف القانوين االنفالت ويستمر
 هذه اغتنام الدويل اجملتمع على وجيب. 2007 الثاين كانون/يناير منذ نسمة مليون 1,1 من ألكثر القسري
 وكشف حتقيقات إلجراء األوان وآن – الصومال يف العقاب من اإلفالت ظاهرة على سنة 19 مضت فقد. الفرصة
 .املسؤولني وحماسبة األمساء

 
 املدنيني على اهلجمات ووقف النـزاع أطراف سلوك على للتأثري اجملال يفتح الصومال يف العدل إقامة عن اإلعالن وهذا

 إىل التحقيقات أتخرت ما إذا أتثريا   أقل سيصبح اجلرائم هذه يرتكبون الذين أولئك من ابالقتصاص التهديد لكن - -
 .األرض على األمن توطيد حني

 
 اإلنسانية ضد واجلرائم احلرب جرائم يف حتقيق جلنة تشكيل إىل دويلال األمن جملس الدولية العفو منظمة دعت وقد

 األمم يف املعنية اهليئات على وينبغي. الصومال يف الدائر النـزاع خالل املرتكبة اإلنسان حقوق انتهاكات من وغريها
 استقالهلا من والتأكد هامامه اللجنة هذه ملباشرة للتحضري الضرورية اإلجراءات كافة  اختاذ الدويل واجملتمع املتحدة
 من التعاون من ممكن قدر أكرب على وحصوهلا صالحياهتا ملمارسة الكافية واإلمكانيات التمويل وامتالكها وحيدهتا

 .املعنية األطراف مجيع



 
 خلفية
 ريرحت إعادة أجل من والتحالف الصومال يف املؤقتة االحتادية احلكومة بني مفاوضات عملية جيبويت حماداثت تشكل

 ولد أمحدو املتحدة لألمم العام لألمني اخلاص املمثل فيها ويتوسط ويرأسها. له مقرا   جيبويت من يتخذ الذي الصومال
 .هللا عبد


