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سهتتامبر، مبهارزه بها ته مین     11مع ی پح از  مشت ترورمستی  2001در سا  
بها تصهومب    ازآا پهح را ب  خود جلب سهرد.  جهانی  ت مالی ترورمسم توج  جامع 

ماابل  با ترورمسم برات نظهارت بهر گهزار  سیهورهات      ت ، سمیت 1373 ت ق ع ام 
هات مارر در ق ع ام  امجاد شن. از طهرف دمگهر،    شرامط و الزام در خصو مضو 

ات بسهیارت نیهز بهرات ماابله  بها ترورمسهم به          المللی و م  ا  هات بین س وانسیوا
 خصهو   نمه اهات گروه اقنام مالی نیز در برآا، توصی  است. مشوه تصومب رسینه 

المللهی   ر امن اس اد بین. هرا ن قوامن میترسی دنموده استتنابیر تکمیلی را ارال  
آورت بها مکهنمگر    قلمرو شمو  و میزاا و شنت الزام ازنظرخورد، اما  ب  ایم می

اسهت ولهی در    گهاار  قهانوا ها مستلزم تصومب  متتاوت هست ن. اجرات برخی از آا
را به  اجهرا    هها  آاتواا  می هات دمگر سامر موارد، ا ین الزامی وجود ننارد و از راه

 گااشت.
المللهی   ترمن تعههنات بهین   تواا مهم ت مین مالی ترورمسم نیز می در خصو 

ههات   ب نت و معرفی نمهود. ق ع امه    موجود را ب  ترتیب اهمیت در س  بخش طبا 
اهمیهت و امتبهار و    ازنظهر ، 2001مصهو    1373 ت ومژه ق ع امه   شورات ام یت ب 

س وانسهیوا   ازآا پهح آور، در جامگهاه نخسهت اهمیهت قهرار دارنهن.       تعهنات الزام
در  1999المللی ماابل  با ت مین مهالی ترورمسهم سهازماا مله  متحهن مصهو         بین

هات گهروه ومهژه اقهنام مهالی از      گیرد. هرا ن توصی  دوم اهمیت قرار می ت جامگاه
ارال  قوامن  ازنظرم یور مل  متحن برخوردار نیست ن، اما  25 ت قوت ماده ت پیتوان 

در جامگاه سوم اهمیت  تب ن دست یت بوده و در امن و راهکارهات مملی  الز اهم
نحهوت تهنومن شهنه سه  هرسهنام مکمه         گان  ب  گیرنن. متاد امن اس اد س  قرار می

م یهور مله     25 ت مهاده  موجهب  به   1373دمگرت است. از سومی اجرات ق ع ام  
سیورهات مضو مل   1373 ت متحن اجبارت است، از دمگر سوت بر اساس ق ع ام 

المللی ماابله  بها ته مین مهالی ترورمسهم بتیونننهن.        بامستی ب  س وانسیوا بین متحن
برامن، سیورهات مضو برات تصومب و اجرات س وانسهیوا ملهزم به  ان بها       مشوه

ا ین سیورهات مضهو   قوانین داخلی خود با قوامن مارر در س وانسیوا هست ن. هم
سارگزارت با  ت برات  تظ راب   هات گروه اقنام مالی نیز راهی بنوا اجرات توصی 


