
 
 

 تنظیم الدولة اإلسالمیة القیاد�ة ب أم سیافاالعتراف �خمس ضحا�ا إیز�د�ات �ضحا�ا لجرائم 

 ألكساندر�ا، فیرجینیا  – 2021أكتو�ر/ تشر�ن أول،  22

من   �ل  (تمثل  والمساءلة  العدالة  مر�ز  �لوني،  �ر CJAأمل  آند  دان  وغیبسون،  محدودةو )،  شراكة   فتیاتخمس    تشر 

 حد أعضاء تنظیم الدولة اإلسالمیة.أللضحا�ا في دعوى قضائیة أمام المحاكم األمر�كیة ضد  اإیز�د�ات �صفتها مستشارً 

أول،    15في   تشر�ن  دعوى  ،  2021أكتو�ر/  إلى  فیرجینیا  بوال�ة  الشرقیة  للمنطقة  األمر�كیة  اإلقلیمیة  المحكمة  استمعت 

خمس   من  مجموعة  في    فتیاترفعتها  �حارقإیز�د�ات  إبراهیم  أسعد  نسر�ن  ضد  سیاف").    ضیة  "أم  �اسم  �ذلك  (المعروفة 

ال أم سیافوعلجرائم مر اإلیز�د�ات ضحا�ا    فتیاتو�انت  ارتكبتها  المتحدة   ،ة  الوال�ات  في  الممكن مقاضاتها  أنه من  و�عتقدن 

 ن. و لدورها في اإل�ادة الجماعیة التي تعرض لها اإلیز�دی

ال من   فتیاتونجت  �جزء  اإلسالمیة،  الدولة  تنظیم  قادة  �بار  أحد  سیاف،  أبو  وزوجها،  سیاف  أم  ارتكبتها  مروعة  جرائم  من 

الدولة   تنظیم  الدولة  .  یناإلیز�دیالسكان  للقضاء على  حملة  تنظیم  ارتكبها  التي  المجزرة  أثناء  اوفي  في منطقة إلیز�دیین  ضد 

�العراق عام   الوقت  في سن المراهقة  هن  ع �ن جمی  –  فتیاتتم اختطاف أر�ع  ،  2014سنجار  أو   –في ذلك  و�یعهن �عبید، 

وهي   محور�ة  إسبا�ا،  في  ستراتیجیة  تطبیقها  الجماعیة.  حملة  تم  لإل�ادة  الدولة  الخامسة  واحتُ تنظیم  في  خامسة  فتاة  جزت 

 في منزل آل سیاف.  من عمرها، إیناس،  ةعشر 

منزلهم   في  اإلیز�د�ات  الفتیات  سیاف  آل  سور�ا.  واستعبد  الشدادي،  تعرضه�مدینة  أثناء  منهن، للرق،    نوفي  �ل  تعرضت 

والضرب،   واالغتصاب،  التعذیب،  إلى  مو�لر،  �ایال  أمر�كیة،  إغاثة  وعاملة  أخر�ات  إیز�د�ات  سیدات  إلى  �اإلضافة 

عملیات  والتجو�ع.   وقادت  متكرر  �شكل  سیاف  أم  بواسطاغتصاب  وأعدت  والسیدات  الدولة  الفتیات  تنظیم  مسلحي  ة 

خلیفة   نفسه  نصب  والذي  الدولة  تنظیم  قائد  البغدادي،  �كر  وأبو  سیاف  أم  زوج  �مشار�ة  التقار�ر  للتنظیم.  اإلسالمیة،  وتفید 

 إیناس �عد ذلك على اإلطالق.  إلى مقتل �ایال، ولم ترَ 

في   األمر�كیة  القوات  بواسطة  احتجازها  الحكومة  2015وعقب  جنائیة ضد  ، رفعت  دعوى  بتهمة أاألمر�كیة  م سیاف وحدها 

و�دًال من  ن القضیة ظلت معلقة منذ ذلك الوقت.  أغیر  التآمر عن قصد من خالل توفیر دعم مادي لتنظیم الدولة اإلسالمیة.  

 �ردستان.  إقلیمحكومة الجیش األمر�كي إلى ما�ة حومة األمر�كیة أم سیاف من نقلت الحكذلك، وقبل رفع الدعوى الجنائیة، 

سنوات،   من  وطوال  الرغم  سیاف،  على  أم  لجرائم  ضحا�ا  �صفتهن  الواضحة  االعتراف رفضت  الحالة  األمر�كیة  الحكومة 

("  ؤالءبه الجرائم  لقانون حقوق ضحا�ا  للجرائم طبًقا  القانونیة.    ")CVRAالفتیات �ضحا�ا  تم حرمانهن من حقوقهن  و�التالي 

ذلك،   إلى  المعلومات  ولسنوات،  و�اإلضافة  األمر�كیة  الحكومة  ترسل  اإلجراءات  األساسیة  لم  �شأن  اإلیز�د�ات  الفتیات  إلى 

 �ردستان على الرغم من الطلبات المتكررة. المتخذة ضد أم سیاف في حكومة إقلیم 
نیسان   أبر�ل/  في  الضحا�ا  تقدمت  أن  إلى  �ذلك  األمر  لقانون    2021واستمر  طبًقا  للجرائم  بهن �ضحا�ا  لالعتراف  �طلب 

الجرائم ضحا�ا  األمر�كیة �شفت  و   ،حقوق  الحكومة  أن  ضدها  المتخذة  واإلجراءات  سیاف  أم  عن  الصلة  ذات  المعلومات 

أخ أن  اعترفت  الفتیات  یًرا  الجرائم.  هؤالء  ضحا�ا  لقانون  طبًقا  لجرائم  أیلول  ضحا�ا  سبتمبر/  الحكومة  ،  2021وفي  قدمت 

للفتیات   أخیًرا  �افیة،  األمر�كیة  غیر  �انت  و�ن  محدودة،  �ردستان.  معلومات  إقلیم  حكومة  في  الجنائیة  اإلجراءات  �شأن 

�حق لهن الحصول على أي معلومات أقرت المحكمة أن الفتیات اإلیز�د�ات  وخالل جلسة االستماع في أكتو�ر/ تشر�ن أول،  

 بتسلیم هذه المعلومات إلى اإلیز�د�ات.  وأمرت الحكومة لجرائم أم سیاف، ن و اآلخر إضافیة استلمها الضحا�ا 



 
 

اإلجراءات �مثا�ة   تعد نتائج هذه"  ": شراكة محدودة"وتشیر ز�نب أحمد، الشر�ك في مكتب محاماة غیبسون، دان آند �روتشر  

عمال نیل  لضمان  المتواصلة  الجهود  إطار  في  مهمة  العدالة  ئخطوات  لنا  أم لجرائم  نظًرا  ضدهن  ارتكبتها  التي  المروعة 

للقانون نتطلع لمواصلة  "  :سیاف". وتضیف السعي نحو تحقیق العدالة لعمالئنا والتأكد من االعتراف �حقوقهن الممنوحة طبًقا 

 وتأمینها". األمر�كي 
# # # 

  "شراكة محدودة"لمز�د من االستفسارات، یرجى االتصال بز�نب أحمد، الشر�ك �مكتب محاماة غیبسون، دان آند �روتشر 

 . zahmad@gibsondunn.comعلى البر�د اإللكتروني 
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