
 
 أیزیدیة  امرأة  ھاالسترقاق اإلنسانیة ضد  جرائم  على والتحریض بالمساعدة  داعش عناصر ىأحد إدانة

 
  ۲۰۲۱نیسان(ابریل)،  ۲۳دوسلدورف، 

 
  نورتین '  باسم  تُعرف   عاًما  ۳٥  العمر  من  تبلغ  ألمانیة  امرأة  دوسلدورف   مدینة  في  العلیا  اإلقلیمیة  المحكمة  أدانت  األسبوع،  ھذا
 . أشھر وثالثة سنوات أربع بالسجن علیھا  وُحكم ج.. 

 
  أعضاء  كبار  أحد   من  وتزوجت  ۲۰۱٥عام    في   سوریا  إلى  انتقلت  .ج   نورتن  أن  قضاة  ثالثة  من  المكونة  المحكمة  وجدت
  یزیدیة اال  الضحیة  شھادة  على  بناء  القضاة،  اعتبر.  داعش  علیھا  استولى  شقق  في  سوریا  في   وعائلتھا  ھي  عاشت.  داعش

  في   واجبارھا على العمل  داعش  قبل  من  وسجنھا  اختطافھا  تم  أیزیدیة  امرأة  استخدمت   .ج  نورتین  أن  نفسھا،  علیھا  والمدعى
 ألمانیا   إلى  عودتھا  لدى  واعتقلت  ھناك  أراضیھ  داعش  فقد   عندما  داعشصفوق    . ج  نورتن  غادرت .  مرة  ٥۰  حوالي  منزلھا

 .۲۰۲۰ یولیو/  تموز في
 

  أمل السیدة  تمثلھا    األلماني،  القانون  بموجب  بھ  المسموح  النحو  على  مشارك  كمّدعي  القضیة  في  شاركت  التي  الضحیة،
  حاضرة  كانت.  مینر  وسونكا  فیستنجھاوزن  فون  ناتالي   األلمانیان  والمحامیان   تشامبرز،   ستریت  دوتي  في   محامیة ال  كلوني،

 المجتمع   لھ  تعرض  الذي  الظلم  عن  تعوض  یمكن  عقوبة  توجد   ال“ قالت:    الحكم  وبعد   الحكم  صدر  عندما  المحكمة  قاعة  في
 المھم   الوحید   الشيء.  النھایة  في   أخرى  مرة  سراحھ  إطالق  سیتم  أو  محتجًزا  المتھم  كان  إذا  ما   یھم  ال  لي،  بالنسبة.  یزیدياال
 ".  أبًدا أخرى مرة یحدث لن كھذا شیئًا أن ھو

 
:  قائلة  داعش،  ید   على  والتعذیب  االستعباد   من  نفسھا  ھي  نجت  والتي  للسالم،  نوبل  جائزة  على  الحائزة  مراد   نادیة  وعلقت

 والعنف   الجماعیة  اإلبادة  على   داعش  مسلحي  لمحاسبة  الدعوة  من  عدیدة  لسنوات   تتویج  إنھ.  بسیًطا  فوًزا  لیس  الحكم  ھذا"
  بحقوقھا  ألمانیة  محكمة  اعترفت  والیوم  العدالة،  أجل  من  بشجاعة  ناضلت  القضیة  ھذه  في  الممثلة  یزیدیةاال  الناجیة.  الجنسي

  ومع.  یزدیاتاال  ات الناجی  مداواة   في   حاسم  معلم   أیًضا   ھو  بل   الدولي،  للقانون  مھمة   سابقة   فقط  لیس   االقتناع   ھذا.  وإنسانیتھا
  ات الناجی  من  والعدید   أحراًراسیرون  ی  زالوا  ما  الذین  داعشاإلبادة من عناصر  مرتكبي    من  یحصى  ال  عدد  ھناك  ذلك،

 إلى   انضموا  الذین  األجانب  الرعایا  محاكمة  خالل  من  ألمانیا  حذو  تحذو  أن  اآلن  األخرى  الدول  على  یجب.  العدالةتنتظرن  
  حدث  عما  والمساءلة  المحكمة  في   ایومھ  ستحقت  جیةنا  كل.  الجماعیة  واإلبادة  اإلنسانیة  ضد   جرائم   الرتكابھم  داعش  صفوف

 ".  الھ
 

 الجماعیة   اإلبادة  أجل  من  العدالة  أجل  من  الكفاح  في  بارزة  عالمة  الحكم  ھذا: "كلوني  أمل  یة السیدةالضح  محامیة  وقالت
  العزم  نعقد   لواتيالات  األیزیدی  اتالناجی  شجاعة  وعلى  الجرائم،  ھذه  الحقةلم  ألمانیا   تصمیم  على  شھادة  إنھا .  لإلیزیدیین

 داعش   لمحاكمة  دولیة  محكمة  ھناك  لیس  تزال  ال  سنوات  سبعال  قاربی  ما  بعد   أنھ  مخز  ألمر  إنھ.  عانوه  عما  التحدث  على
  اإلنسانیة،   ضد   جرائم   بارتكاب  ألمانیا  في   إدانة  ثاني   ھذه.  ننتظر  بینما   األیدي  مكتوفي   قف ن   لن  لكننا   -  الجماعیة  اإلبادة  بتھمة 
 ".  المزید  تحقیق على نعمل ونحن

 
 

، المنظمة التي  كلوني  السیدة  أیًضا  تمثلھا  والتي  ،منظمة یزدا الدولیةفي    القانونیة  المناصرة  مدیرة   نافروزوف،  ناتیا  تضیف
 وكذلك   تحقیقاتھا  دعم  وسنواصل  داعش  جرائم  لمحاكمة   استعدادھا  ألمانیا   تُظھر  أخرى،   مرة: " الضحیة  على  ساعدت للتعرف 

  أن   ونأمل  یزدا  إلى  قصتھا  الناجیة  أوكلت  الحالة،  ھذه  في.  أولویة  داعش  لضحایا  العدالة  تجعل  أخرى  دولة  أي  في  التحقیقات
 ". اتباعھا سیقررون التي العدالة  طریق  في  نلمرافقتھ ھناك سنكون. التقدم على ات األخریات الناجی مثالھا یساعد 

 
 
 

 :للمحررین مالحظة
 

  اإلنسانیة ضد  الجرائم على والتحریض المساعدة: ھي بارتكابھا  المتھم أدین التي الجرائم من الكاملة المجموعة
  وانتھاكات ،  أجنبیة إرھابیة منظمة في  والعضویة الممتلكات، ضد  الحرب وجرائم  الحریة، من والحرمان االسترقاق)، (

 كل ولیس بعض في ةمذنب  ابأنھ علیھ المدعى وأقر. ةكوالد واجباتھا  إھمال و ،  األلماني الحرب أسلحة مراقبة  قانون
 .إلیھ المنسوبة الجرائم

 
 .الحكم علیھ المدعى استأنف



 
 .للمتھمین الكاملة األلقاب  عن بالكشف األلماني القانون یسمح ال
 

 . ھویتھا عن الكشف یمكن ال الضحیة، سالمة أجل من. الشھود  حمایة  برنامج من جزء الضحیة
 
 
 
 


