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 سوریه

که حمالت خود ، ، با افزایش خشونت و خونریزی، درگیری در میان نیروهای مسلح در سوریه و دولت و شبه نظامیان حامی آن۲۰۱۴در سال 

رویه از جنگ افزارهای سنگین ادامه دادند، ادامه یافت. نیروهای دولتی همچنین به  را به مناطق مسکونی شدت بخشیده و به استفادٔه بی

های مسلِح  گاه جان باختند، ادامه دادند. گروه های خودسرانه، ناپدید کردن و شکنجٔه بازداشت شدگان که بسیاری از آنان در بازداشت دستگیری

رویه به غیر نظامیان، استفاده از  ها حمالت عمدی و بی غیر دولتِی مخالِف دولت موارد جدی نقض حقوق بشر را مرتکب شدند که از جملٔه آن

 .سربازان کودک، آدم ربایی و شکنجه در بازداشتگاه است

گرا، معروف به داعش، و گروه وابسته به القاعده در سوریه، جبهة النصرة، مسئول موارد نقض گسترده و   دولت اسالمی گروه افراط

 .ها بودند ها و اعدام سیستماتیک از جمله هدف قرار دادن غیر نظامیان، آدم ربایی

ن ت ۰۰۰،۱۹۱ها به بیش از  ، شمار کشته شدگان در درگیری۲۰۱۴ارات کمیسر عالی سازمان ملل متحد، ناوی پیالی، تا اوت مطابق با اظه

جستجوی پناهگاه در کشورهای همسایه در داخلی و یا کسانی که  آوارهها تن  رسید. گسترش و شدت جنگ به بحران وخیم انسانی با میلیون

  .بودند، منجر شد

 رویه از جنگ افزارهای شیمیایی به نیروهای غیر نظامی، استفادٔه بی حمالت دولت

بین المللی سبب الحاق سوریه به کنوانسیون منع جنگ افزارهای  هایبه دنبال حمالت مسلحانه شیمیایی به غوطه در نزدیکی دمشق، فشار

های شیمیایی با هدف نابود  ، شد. همٔه این سالحبود  هها اعتراف کرد ها که به داشتن آن شیمیایی و موافقت آن با از میان بردِن این جنگ افزار

رای عدالت در حق قربانیان این حمالت همچنان گریزان بوده و از سوریه محو و ریشه کن شدند. اما دولت سوریه از اج ۲۰۱۴شدن در سال 

شهر در  ۳های گاز کلر را در  ای حاوی کپسول های بشکه شواهد قویا حاکی از آن هستند که در نیمٔه آوریل هلیکوپترهای دولت سوریه بمب

ار استفاده کردند در حالیکه این عمل توسط این حمالت از یک ماده شیمیایی صنعتی به عنوان جنگ افزدر شمال سوریه فرو ریختند. 

  .کنوانسیون منع استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی ممنوع شده است

های جنگی را بر  شمار گشته و میراث مرگباری از بقایای منفجرٔه سالح ای منجر به تلفات بی استفادٔه گستردٔه دولت سوریه از مهمات خوشه

 ۲۰۱۴و ژوئیه  ۲۰۱۲ها بین ژوئیه  استانی را که در آن ۱۴استان از  ۱۰حمله در  ۲۴۹بان حقوق بشر حداقل  جای گذارده است. سازمان دیده

ای از جمله بمبهای هوایی، جنگ  مهمات خوشه نوع  ۷ها از حداقل  ای استفاده شد را شناسایی کرده است. در این جنگ از مهمات خوشه

نوع بمب  ۱۰و نیز حداقل  وابه ه زمینهای  موشک ،ریزند فضاپیما پخش شده و فرو میهای  افزارهای آتشزایی که از طریق بمب افکن

ها در کفرزیتا، شهری واقع در شمال  ای منفجره استفاده شده است. شواهد حاکی از آن است که نیروهای دولت در ماه فوریه در درگیری خوشه

ی ا اوت هم دوباره از مهمات خوشه ۲۱رسد که در ای قوی استفاده کردند که قبال دیده نشده است. به نظر می سوریه، از یک نوع موشک خوشه

 ۶ها حداقل  توسط نیروهای دولت سوریه در شهر منجیب در استان حلب استفاده شده است. گزارشات حاکی از آن هستند که در این درگیری

  .تن دیگر مجروح شدند ۴۰غیر نظامی کشته و 

به فروریختن تعداد بیشماری  فوریه صادر شد، ۲۲شورای امنیت سازمان ملل که در  ۲۱۳۹اعتنایی نسبت به قطعنامه  دولت همچنین با بی

اند، در سوریه تولید  از مواد ارزانی ساخته شدهکه های منفجرٔه غیِر هدایت شونده  ای بر سرغیر نظامیان ادامه داد. این بمب های بشکه بمب

های فلزاتی  منفجره و براده های آب که مملو از مواد به شدت رهای گاز، و تانک های بزرگ نفت، کپسول معموال از بشکه این بمبها .شوند می

های فوریه و ژوئیه  . بین ماهشوند فروریخته میها  شوند، ساخته شده و از هلیکوپتر هستند که سبب افزایش پراکندگی در فضای گسترده تری می

مانند صدمات و تلفات های واردٔه ناشی از این حمالت ه حملٔه سهمگین با اثرات هولناک صورت گرفت. آسیب ۶۵۰در همسایگی حلب بیش از 

غیرنظامی در استان  ۳۵۵۷حمالت هوایی سبب کشتار  ۲۰۱۴ای بود. یک گروه محلی تخمین زد که در سال  های بشکه ناشی از انفجار بمب

  .حلب گردید

ه قرار داداشعاع تحت  غیر نظامی را ۲۰۰، ۰۰۰ها ادامه داد که طبق برآوردهاِی انجام شده، آثار آن بیش از  همچنین دولت سوریه به محاصره

فورا محاصرٔه »ها باید  اند. برابر با این قطعنامه طرفیِن درگیری شورای امنیت صورت گرفته ۲۱۳۹ها بر خالف قطعنامه  . این محاصرهاست

لسطینی در از جملٔه این مناطق، حمص، مدامیه و درایا در غوطه غربی، غوطه شرقی و اردوگاه پناهندگان ف«. مناطق مسکونی را بشکنند
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یارموک در جنوب دمشق هستند. دولت از استراتژی محاصره استفاده کرده است تا غیرنظامیان را کامال به تسلیم خود در آورده و اجبار به 

  .مذاکراتی کند که به دولت امکان و اجازه دهد دوباره قلمرو منطقه را تحت کنترل و سیطرٔه خود درآورد

 های اجباری، شکنجه و مرگ در بازداشتگاه توسط نیروهای دولتی ناپدید شدنهای خودسرانه،  دستگیری

ای از  دهند و اغلب با استفاده از شبکه شان ادامه می ها و شکنجه نیروهای امنیتی سوری به بازداشت خودسرانٔه افراد، بدرفتاری با آن

سال هستند. اما  ۳۰یا  ۲۰سیاری از بازداشت شدگان، مردان جوان زیر کنند. ب ها را ناپدید می های گسترده در سرتاسر سوریه آن بازداشتگاه

هایشان از جمله  کودکان، زنان و افراد مسن نیز بازداشت شدند. در برخی موارد افراد گزارش کردند که نیروهای امنیتی اعضای خانواده

اوت، شبکه سوری برای حقوق بشر که یک گروه  ۳۰کنند. در ها را تحت فشار قرار دهند تا خود را معرفی  کودکان را بازداشت کردند تا آن

 شدند.  تن در آن زمان در شرایط ناپدید شدن اجباری در بازداشتگاه نگهداری می ۸۵، ۰۰۰ناظر محلی است برآورد کرد که 

های اجتماعی و فعاالن  شر، رسانهبه رغم اعالم عفو عمومی توسط دولت در ماه ژوئن، تعداد بسیاری از فعاالن جامعه مدنی، مدافعین حقوق ب

های نظامی و ضد  ها به دلیل استفاده از حقوقشان، به محضر دادگاه اند؛ برخی از این چهره مانده امور بشردوستانه در بازداشت خودسرانه باقی 

ها عبارتند از: فعال  ن اند که از جملٔه آ اندهاند. بعضی از فعاالن در بازداشتگاه باقی م گرفته ها تحت محاکمه قرار  تروریستی برده شده و توسط آن

و   و حامی آزادی بیان، بصیل خارطبیل، مدافع حقوق بشر، ماذن درویش و همکارانش، هانی الزیتانی و حسین قریر از مرکز آزادی رسانه

کنند که در  شدگان سابق گزارش میبیان در سوریه. بعضی از فعاالن حقوق بشر مانند وکیل و مدافع حقوق بشر، خلیل ماتوک که بازداشت 

 .برند اند، همچنان در شرایطی که حاکی از ناپدید شدن اجباری است به سر می بازداشتگاه دولت وی را دیده

ربایی و نیز آزادی همٔه کسانی است که خودسرانه  های خودسرانه، ناپید کردن و آدم خواهان پایان بازداشت ۲۱۳۹قطعنامه شورای امنیت ملی 

 .اند زداشت شدهبا

رهای میکنند که به مرگ و  را گزارش می زندانها و شرایط  اند، همگی بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه بازداشت شدگانی که آزاد شده

آنجا و  هایی را در آزاد شدند، مرگ ۲۰۱۴تن از بازداشت شدگانی که از زندان نظامی سدنایا در سال  ۴ند. ا هبسیاری در بازداشتگاه منجر شد

تحت شرایط سخت زندان گزارش کردند که با اتهاماتی که در ماه ژانویه یک فراری نظامی در خصوص مرگ تودٔه کثیری از افراد وارد کرده 

های نظامی در نزدیکی دمشق عکاسی کرده بود.  بود تا حد بسیاری مطابقت دارد. این فراری نظامی از هزاران پیکر بیجان در بیمارستان

  .تن از بازداشت شدگان در بازداشتگاه جان سپردند ۲۱۹۷، حداقل ۲۰۱۴با اظهارات فعاالن حقوق بشر محلی، در سال  مطابق

 نقض حقوق بشر توسط جبهة النصرة و داعش

 ۱۵۳ نقض سیستماتیک حقوق بشر از جمله هدف گرفتن و ربودن غیر نظامیان، ازقبیل ،های اسالمی افراط گرای جبهة النصرة و داعش گروه

  را مرتکب شدند.در ماه مه  (توسط نیروهای داعش)کودک کرد 

اوت در طول جنگ میان نیروهای داعش و نیروهای ُکرِد  ۱۴ژوئیه و  ۱۲طبق گزارشات افسران کرد محلی و شواهِد عکس برداری شده، در 

ست، در حلب واقع در نزدیکی مرزشمالی سوریه با ا در اطراف شهر عین العرب، که به نام کردی کوبانی نیز معروف خلقحفاظت واحدهای 

 .ای استفاده کردند ترکیه، نیروهای داعش از مهمات خوشه

کودک را پس از ورود به روستای الطلیلیه در نزدیکی  ۷غیرنظامی شامل  ۱۵ماه مه، طبق اظهارات محلی، نیروهای داعش حداقل  ۲۹در 

راس العین در شمال سوریه اعدام کردند. پس از اشغال شهر بوکمال در استان دیرالزور توسط نیروهای داعش در ماه ژوئیه، یکی از ساکنین 

از مسیحیان را در میدان اصلی شهر در  گزارش کرد که نیروهای داعش بدون انجام هیچگونه تشریفات حقوقی، یکی از اهالی علوی و یکی

های فاقد تشریفات حقوقی توسط نیروهای داعش در شهرهای رقه و تبوک در استان رقه نیز در  ایام ماه رمضان اعدام کردند. این نوع اعدام

ایی، جیمز فولی و استیون های خود از جمله روزنامه نگاران آمریک . نیروهای داعش همچنین برخی از گروگاناست  هگزارش شد ۲۰۱۴سال 

های سپتامبر و اکتبر؛ و کارگر آمریکایی،  های اوت و سپتامبر؛ کارگران بریتانیایی، دیوید هاینس و آالن هنینگ، را در ماه ساتالف، را در ماه

 .دنتر کاسیگ، را در ماه نوامبر، بدون انجام تشریفات حقوقی اعدام کرد پی

ای مرگبار هدف قرار داد، پذیرفته  گذاری در اتومبیلی که غیرنظامیان در سوریه را به گونه ناشی از بمبجبهة النصرة مسئولیت حمالت مکرر 

  است.

داعش و جبهة النصرة قوانین جدی و تبعیض گرایانه را در مورد زنان و دختران اعمال کرده و هر دو، فعاالنه سربازان کودک را به کار 

خورد و  نیروهای داعش هر کسی را که در مالء عام می ،۲۰۱۴ند که در بوکمال، در ایام رمضان سال اند. گزارشات حاکی ازآن هست گرفته

رفت را هم  ها در ایام ماه رمضان و پس از آن نیز هر کسی را که در اوقات نماز در خیابان راه می زدند؛ بعالوه، این نیرو آشامید، شالق می می

  است.  شدهاینترنت، گوش دادن به موسیقی و سیگار کشیدن نیز به جبر ممنوع  استفاده از در این شهر زدند. شالق می
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 های مسلح غیر دولتی نقض حقوق بشر توسط دیگر گروه

ای را از مناطق تحت کنترل خود به سوی مناطق تحت کنترل دولت  رویٔه خمپاره و دیگر حمالت توپخانه پرتاِب بی دولتیهای مسلح غیر  گروه

های غیر نظامی مشخص از جمله مدارس،  د. این حمالت، مکررا مکاننآغاز کرده و سبب کشتار شماری از غیر نظامیان در این مناطق شد

 .د اصابت قرار دادندها را هدف گرفته و مور مساجد، و بازار

ای تحت کنترل دولت است، اصابت  آوریل، دو خمپاره به مجتمع آموزشی بدرالدین حسینی در همسایگی الشاغور در دمشق، که منطقه ۲۹در 

نفر  ۵۰با تن از والدینی که برای بردن فرزندانشان از مدرسه آمده بودند، و مجروح شدن تقری ۲کودک، حداقل  ۱۷کردند. گزارشات از کشتار 

 .در اردوگاه یارموک شلیک شدند مسلحهای  ای تحت کنترل گروه حاکی هستند. این دو خمپاره از ناحیه

ها  کنند. آن های مسلح غیردولتی از جمله ارتش آزاد سوریه و جبهه اسالمی نیز از کودکان برای مبارزه و دیگر اهداف نظامی استفاده می گروه

های پرتاب گلوله، حیاِت دانش آموزان را به  گاه و مخفی  ها ها، بازداشتگاه های نظامی، سربازخانه به عنوان پایگاه همچنین با استفاده از مدارس

 .اندازند مخاطره می

، «الذقیهاطاق مجاهدین در منطقه »زن و کودک علوی در  ۵۴ها هستند. نگاهدارِی حداقل  ربایی م های مسلح غیردولتی همچنین مسئول آد گروه

 .به گروگان گرفته شدند، ادامه دارد ۲۰۱۳در اوت  الذقیهدر جریان یک حملٔه نظامی در ناحیه  که

در دوما  ۲۰۱۳دسامبر  ۹و نظام حمادی در  خلیلتن دیگر از همکارانش، وائل حماده، سمیرا  ۳مدافع برجسته حقوق بشر، ریزان زیتونه، و 

سالم است. این چند تن همچنان ناپدید جیش االهای مخالف مسلح از جمله  ادی از گروهتحت کنترل تعدو ربوده شدند که شهری در دمشق است 

 .هستند

های غیر دولتی در سوریه همکاری و  ماهیت سیستماتیک موارد نقض حقوق بشر توسط داعش و جبهة النصرة، بسیاری از دیگر گروه باوجود

 .اند ها را متوقف نکرده همیاری با این گروه

 قانون کردنواحی تحت 

یک دولت انتقالی تاسیس کردند. این سه منطقه عبارتند از:  شمالیمنطقه  ۳های ائتالفی در  ، حزب اتحاد دمکراتیک و گروه۲۰۱۴در ژانویه 

عرفی ها تشکیل داده و یک قانون اساسی جدید را نیز تنظیم و م ها همچنین شوراهایی شبیه به وزارتخانه عفرین، عفرین العرب، و جزیره. آن

ها و  ربایی ها و آدم و کشتار دست زدند های خودسرانه، و موارد نقض حقوق بشر در مراحل دادرسی کرند. مقامات سپس در آنجا به دستگیری

همچنین از سربازان  واحدهای حفاظت خلق و نظامینیروهای  ،های نامعلوم و حل نشده را مورد بررسی قرار ندادند. پلیس محلی ناپدید شدن

 .ها در ماه ژوئن متعهد شدند تا استفاده از سربازان کودک را ممنوع و متوقف کنند استفاده کردند، اگرچه آن کودک

 بحران آوارگی

های بشردوستانه هستند. در سال  میلیون تن نیازمند کمک ۲/۱۲ند و اینکه ا میلیون تن سوری، آوارٔه داخلی ۶/۷کند که  سازمان ملل برآورد می

چالشهایی را در کمک رسانی به غیرنظامیان آوارٔه داخلی و دیگرانی که به شدت در اثر  بشردوستانههای  های کمک ، سازمان۲۰۱۴

های  توسط دولت و گروه  ها به دالئل متعدد بود که از جمله عبارتند از: محاصره ها متحمل صدمات شدند، تجربه کردند. این درگیری درگیری

ها به داخل، و عدم تضمین امنیت برای کارگرانی که  ها از مرز و ورود آن مرار وضعیِت عدِم صدوِر مجوِز عبوِر کمکمسلح غیر دولتی، است

  .کردند های انسان دوستانه ارائه می کمک

  ن را صادر کرد.آها به داخل را تصویب و اجازه  دوستانه از مرز و ورود آن های انسان ر ماه ژوئیه، یک قطعنامٔه شورای امنیت عبور کمکد

تر پناهندگی سازمان ملل در لبنان، اردن، ترکیه، عراق و مصر به عنوان پناهنده ثبت نام  میلیون سوری در دفا ۳، بیش از ۲۰۱۴سپتامبر  ۳تا 

دود کردن تعداد ، عراق، اردن، ترکیه، و لبنان، همگی، جهت مح۲۰۱۴شان بودند. در سال  کرده بودند و یا در انتظار تایید وضعیت پناهندگی

  .نددشدند، اقداماتی را انجام دا هایشان وارد می پناهندگانی که به کشور

 .زنند ها سر باز می از اعطای وضعیِت قانونِی امن به آن پذیرند میکشور همسایه که پناهندگان سوری را  ۴هر 

های  برخی از اردنی .ها جلوگیری شد یا از اردن به اجبار اخراج شدند از ورود آن ند.ا فلسطینیان هم در سوریه با موانع دیگری مواجه شده

پناهندگان فلسطینِی اهل سوریه همچنین به دنبال قوانین را از دست دادند. تابعیت اردنی خود  بودندفلسطینی تبار هم که در سوریه زندگی کرده 

ها را اگر در کشور بودند،  را برای ورود به کشور محدود یا وضعیت اقامت آن موضوعٔه جدید توسط وزارت کشور که توانایی فلسطینیان

 .های دیگری در لبنان روبرو شدند تجدید کردند، با محدودیت
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افزایش یافته است. در حالی که  بروندبه اروپا  قاچاقهای خطرناک  کنند از راه ، تعداد پناهندگانی از سوریه که کوشش می۲۰۱۴در سال 

گاهی به روش خشونت  یونانها از قبیل بلغارستان و  کنند، دیگر کشور کشورهای اتحادیه اروپا امنیت را برای این افراد فراهم می برخی از

زنند. کشورهایی هم  ها سر باز می بدون اینکه به آنان اجازٔه تسلیم درخواست پناهندگی دهند، از پذیرفتن آن ،خود ها یا آبهای قلمرو در مرز آمیز

 .پذیرند غرب، همچنان تنها تعداد کمی از پناهندگان را برای مهاجرت و اسکان می کشورهایدر همسایگی سوریه نیستند، از جمله  که

د؛ این نای بودجه دریافت کرد های تجدید نظر برای رسیدگی و پاسخگویی به پناهندگان منطقه درخواست ٪۵۱در زمان نوشتن این گزارش، تنها 

 جهانیگذارد. در نتیجه، دفتر امور پناهندگان سازمان ملل، برنامه غذای  بیلیون دالر آمریکا را بر جای می ۸/۱امر کسر بودجٔه معادل بیش از 

 .اند های بهداشتی را قطع کرده ارائه یارانٔه کاالهای اساسی و مراقبت پناهندگانها و موسسات کمک به  و دیگر نهاد

  سته بین المللیکنشگران برج

ست، در ژانویه در سوئیس مالقات ا  معروف« IIژنو»که به عنوان  ،ها برای دور دوم مذاکرات سیاسی ها و حامیان آن اگرچه طرفین درگیری

 نشد.ها به نتایج محسوس نینجامید و مذاکرات از سر گرفته  کردند، این مالقات

 ۲۲عقیم مانده است. در  المللتحت قانون بین  وخیمجدی در مورد جرائم ایجاد پاسخگویی و عدالت های بین المللی از تمام جهات برای  تالش

ز ماه مه، روسیه و چین قطعنامٔه شورای امنیت را که این وضعیِت سوریه را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داده است وتو کردند. بیش ا

 ۱۳و  دادهکشور آن را مورد حمایت قرار  ۶۰بیش از  ،عنامه را از شورای امنیت نمودنددرخواست تصویب این قط دولتیسازمان غیر  ۱۰۰

  .عضو شورا نیز به آن رای مثبت دادند ۱۵عضو از 

 ها دولتند که ها ده اند. از جملٔه آن ای توسط سوریه را محکوم کرده هایشان استفاده از مهمات خوشه ها و قطعنامه دولت در بیانیه ۱۴۰بیش از 

دسامبر  ۱۸را در  ۱۸۲/۶۸قطعنامه  مللای عضو هم نیستند. مجمع عمومی سازمان  حتی در کنوانسیون منع استفاده از جنگ افزارهای خوشه

از جمله مواردی که به استفاده از... »در سوریه « تداوم نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر»خود را نسبت به « خشم»پذیرفت و  ۲۰۱۳

  .را اظهار داشت« هستند  مربوطای  مهمات خوشه

ها  ای را تصویب کرد که دستیابی انسان دوستانه امن و بدون مانعی را از جمله در حول مسیر درگیری فوریه قطعنامه ۲۲اما شورای امنیت در 

ها و نیز عملیات جنگی مانند  نگ افزاررویه از ج استفاده بی»ها باید  گردانید؛ به عالوه برابر با این قطعنامه طرفین درگیری ها، الزم می و مرز

های خودسرانه، ناپدید کردن  کردند؛ و بازداشت را متوقف می« ای در مناطق مسکونی های بشکه گلوله باران و بمباران هوایی و استفاده از بمب

 .ساختند آزاد می استها را خاتمه داده و هر کسی را که به طور خود سرانه بازداشت شده  ربایی و آدم

تر  ژوئیه، این شورا قطعنامٔه دومی را تصویب کرد که به دفا ۱۴اعتنایی و عدم توجِه دولت سوریه به این قطعنامه، در  در پرتو تداوم بی

های خود را ارائه  ها، کمک داد تا در سراسر مرزهای سوریه و مسیر درگیری ها مستقیما اجازه می سازمان ملل متحد و شرکای اجرایی آن

ها در خصوص بازداشت شدگان یا  های مذکور، قطعنامٔه دیگری به دنبال آن اعتنایی طرفین جنگ نسبت به قطعنامه تدوام بی باوجود. دهند

  .رویٔه جنگجویان تنظیم و تصویب نگردید حمالت بی

نقض حقوق بشر توسط دولت عالوه بر جلوگیری مداوم از عملکرد شورای امنیت برای ممانعت از موارد  ها، رسانهمطابق با گزارشات 

  .ادامه داد ۲۰۱۴سوریه، روسیه همراه با دولت ایران به ارائٔه کمک نظامی به دولت سوریه در سال 

های عضو را برای انجام اقدامات ملی جهت توقِف جریاِن  را تصویب کرد. این قطعنامه همٔه دولت ۲۱۷۰اوت، شورای امنیت قطعنامه  ۱۵در 

های وابسته به القاعده  های مالی و جنگ افزار به داعش، جبهة النصرة و دیگر افراد یا گروه رجی به جنگ، ارسال کمکالحاِق جنگجویاِن خا

  .های القاعده قرار داد ها را در لیست تحریم تن از اعضای این گروه ۶قطعنامه مذکور همچنین فرا خواند. 

  .سال تمدید کرد ۱به مدت  ۲۰۱۴یق در مورد سوریه را در ماه مارچ ماموریت کمیسیون بین المللی مستقل تحق بشرشورای حقوق 

اند تا جریان  هایشان را افزایش داده ها جهت کنترل مرز گزاری و مخصوصا دولت ترکیه، سیاست ،کشورهایی که در همسایگی سوریه هستند

که از  ،های غربی از تعویقی طوالنی صورت گرفتند. دولتاما این اقدامات پس  ،ها محدود کنند های مادی و جنگجویان را به این گروه کمک

تحقیقات  خارجیهراسند، در اقدامی برای جلوگیری از جریان جنگجویان  تالش اتباع خود برای ورود به سوریه جهت شرکت در جنگ می

  .اند نظارتی و سایر اقدامات خود را افزایش داده

هایی جهت مقابله با تروریسم فرا  ها را به فوریت به برداشتن گام را تصویب کرد که دولت ۲۱۷۸سپتامبر، شورای امنیت قطعنامٔه  ۲۴در 

ها و دیگر اقدامات جلوگیری از استخدام، سازماندهی و  های مذکور عبارت از انجام عملیات نظارتی، کنترل موثر مرز خواند. از جملٔه گام می
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ها،  و محاکمه پیگرد قضایی ها را به بهبود همکاری، . این قطعنامه همچنین دولتاستقاعده مانند وابستگان به داعش و ال ییها حرکت تروریست

  خواند. می ها برای جنگ با ترور فرا ها و نیز ظرفیت سازِی دیگر دولت همکاری در انجام این پیگرد

داعش و جبهة النصرة راهبری شده را مورد افرادی از کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز عملیات نظامی که توسط 

گرایان  های مالی به افراط ند. در ابتدای ماه اوت، کویت اقدامات جدیدی را برای ممانعت از ارائٔه کمکا ههای مالی قرار داد حمایت و کمک

بیشتِر موسسات خیریه در رابطه با های مالی در مساجد، وجوب و ضرورت شفافیت  انجام داد. این اقدامات شامل ممانعت از جمع آوری کمک

شد. عربستان  ها می های خیریه از جانبشان و رد و بدل کردن رسیدهای رسمی جهت ارسال و دریافت این خیریه منبع و مقصِد ارساِل کمک

 به همراهعودی که سعودی نیز اقدامات جدیدی را در سال گذشته انجام داد و در ماه فوریه یک حکم سلطنتی برای زندانی کردن اتباع س

های غیر مجاز هشدار داد؛ و در ماه  ند صادر کرد؛ و در ماه آوریل در خصوص ارائٔه کمک به گروهجنگ میهای تروریستی در خارج  گروه

 .گردید متعهد میلیون دالر ۱۰۰اوت نیز جهت تاسیس مرکز ضد تروریستی سازمان ملل متعهد به پرداخت 

 


