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 المللی و حقوق افغانستانمبارزه با تمویل تروریسم در اسناد بین

 
 

 چکیده
از  تروریستی است.المللی اقدامات ای صلح و امنیت بینیکی از محورهای تهدید کننده

راهکارهای مؤثر مبارزه باتروریسم جلوگیری از تمویل آن است که در این زمینه نهادهای 

ند ااند و از همه کشورها خواستههای را صادر نمودهها و قطعنامهای توصیهالمللی و منطقهبین

م 9999امبر دس 9که به آن ملحق شوند. کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورخ  

م از 8009سپتامبر  82شورایی امنیت مورخ  9131مجمع عمومی سازمان ملل و قطعنامه 

ترین اقدامات است که در این زمینه انجام شده است. زیرا بیشترین فعالیتهای اساسی

تروریستی مستلزم تأمین مالی است که جز با مسدود کردن دارایی و منابع مالی آن راه دیگری 

زه با آنان وجود ندارد. افغانستان نیز قوانین را باهدف تأمین صلح وامنیت داخلی، برای مبار

المللی برای مقابله باتروریسم و جلوگیری از تمویل آن وضع کرده است به ای و بینمنطقه

یسم قانون جلوگیری از تمویل ترور»المللی پیوسته است. ای و اسناد بینهای منطقهتوافقنامه

از مؤثرترین اقدامات است که کشورمان برای مقابله تروریسم انجام داده « 4/4/9191مصوب 

المللی به اثبات رسانده است. هرچند که به دلیل است و تعهد خود را نسبت به جامعه بین

 فراهم نبودن زمینه اجرایی قوانین مزبور مشکالت در اجرای آن وجود دارد. 

 ای، افغانستان.المللی، منطقهبینتروریسم، جلوگیری، تمویل، نهادهای کلیدواژه:

 یمحراب اخالق

 یجزا وجرم شناس دکترایدانش پؤوه 
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 مقدمه
های بشر قرن بیست و یک اقدامات وحشیانه و غیرانسانی تروریستان است یکی از چالش

گیرند که در یک سوی آن قدرتی سیاسی خود را به عنوان گناه را میکه جان هزاران انسان بی

د، در سوی دیگر آن گروه است که اقدامات تروریستی را انجام کنحاکم مشروع قلمداد می

گیرد؟ تروریسم انگیزه و علت های دهد. اما پدیده تروریسم با چه اهداف شکل میمی

تواند داشته باشد مانند: انگیزه سیاسی، انگیزه دینی و انگیزه مالی. انگیزه سیاسی مختلف می

-زمانها به انجام فعل یا عدم انجام آن است. انگیزهها و ساها، گروهتحت فشار گذاشتن دولت

های مانند: های دینی و عقیدتی هدف رسیدن به پاداش جهان آخرت است، تروریست

القاعده، داعش و طالبان امروزه در سوریه، افغانستان و عراق همه باهدف رفتن به بهشت 

 بلکه هزاران انسان بی گناه را دهند. و با امید به بهشت صدهااقدامات تروریستی را انجام می

رسانند کشتارهای مردم افغانستان، عراق و سوریه و تخریب بافجیع ترین وضع به قتل می

 یرد. )گای از جنایات است که با امید به بهشت رفتن صورت میقبور آثار باستانی نمونه

 (.34-31: 9194طاهری، 

یستی های ترورفزایش قدرت گروههای اخیر بیانگر اگسترش حمالت تروریستی در سال

ا ههای تروریستی و ادامه آن وابسته به تأمین مالی مستمر تروریستبدون شک فعالیت است.

های خارجی یا توسط افراد خاص یا از جرایم دارد، منابع مالی تروریست یا توسط دولت

 ود.شره... تأمین میمانند: قاچاق مواد مخدر، قاچاق اعضای بدن انسان، قاچاق آثار فرهنگی غی

ترین راهبردهای موثر در زمینه مبارزه با تروریسم جلوگیری و سرکوب منابع از کاربردییکی

مالی تروریسم است که بتوان با اقدامات تقنینی و عملی جلوگسترش آنان را گرفت. نهادهای 

دامات را آن اق ای و کشورما برای مقابله باتروریسم و جلوگیری از تمویلالمللی، منطقهبین

 گردد.انجام داده است به بخشی از آن اشاره می
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 مفاهیم -1
ه المللی و حقوق افغانستان نیاز به آن است کبرای بررسی تمویل تروریسم در اسناد بین

 در ابتدا مفهوم تروریسم و تمویل آن در لغت و اصطالح بررسی شود. 

 تروریسم. -الف
است در لغت به معنی ایجاد رعب و هراس آمده است. لغت: واژه تروریسم فرانسوی  در

) . رفتار خشن برای به دست آوردن هدف سیاسی یا اعمال فشار برحکومت آمده است

AS.hi rnby.2006.p1585کشی و تهدید مردم و ایجاد خوف و وحشت (. کسانی که آدم

یا در  یر حکومتهای سیاسی خود از قبیل تغیرا به هر طریقی که باشد برای رسیدن به هدف

 (733: 9، ج9124) عمید، دانند. دست گرفتن زمام امور الزم و مباح می

المللی و آکادمیک تاکنون تعریف مشخصی از های بینبه رغم همه تالش :در اصطالح

المللی صورت نگرفته است. آنچه در قوانین ای مراجع حقوق بیناین مفهوم به وسیله

انگاری شده است در مفهوم آن اتحاد نظر وجود ندارد. با کشورهای مختلف تروریسم جرم 

المللی در مبارزه باتروریسم هنوز رویکرد جزئی و مصداقی وجود تصویب اسناد متعدد بین

در تعریف آن به کار رفته و تعریف جامع برای آن ارائه نشده است. )جمعی از 

ه مفهوم تروریسم باتوجه به ( دلیل اختالف در مفهوم آن این است ک898: 9190نویسندگان،

نوع سیاست مختلف کشورها قابلیت تعبیر به عناوین مختلف را دارد، به طور که ممکن است 

یک اقدام واحد از منظر یک شخص یا دولت اقدام تروریستی سزاوار مجازات و از نگاه 

ن شود. )دلخوش هماشخص یا دولت دیگر اقدام آزادیخواهانه و استعمارزدایی تلقی می

( امروزه یکی از موانع مبارزه با تروریسم در سطح جهانی نبود تعریف شفاف و همه 949

پسند از این مفهوم است که تا بتوان بایک تعریف واحد عمل را از مصادیق جرایم تروریستی 

دانست و با آن مبارزه کرد. در پرتو همین عدم تعریف تروریسم است که زمینه بهره برداری 

الملل فراهم شده است و آن را براساس سیاست و منافع ملی ها در نظام بینبرخی از کشور
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دهند. به همین دلیل است تعاریف مختلف کنند و اقدامات را انجام میخودشان تعریف می

 توان گفت نیز به همیناز آن ارائه شده است، باتوجه به تعاریف تروریسم در اصطالح می

های فرادولتی خودساخته با انگیزه با به اقدامات گروهمعنی رعب و وحشت آمده است. غال

(.  واژه معادل 202: 9129سیاسی علیه جان افراد جامعه تروریسم گفته می شود. )مک لین، 

استفاده شده « یدهشت افکن»یا « وحشت افکنی»آن در زبان فارسی از اصطالحات مانند: 

 (7: 9124کیهانلو،  است.)عبدالهی،

کاربرد سیستماتیک ارعاب یا خشونت »اند: م را اینگونه تعریف نمودهها تروریسبعضی 

یابی به یک هدف برای دست …ها، مردمانبینی ناپذیر بر ضد حکومتپیش

قانونگذار کشورمان تروریسم راتعریف نکرده است مصادیق تروریستی را تعریف «.سیاسی

 1ماده  9از بند  8است. در فقره کرده است؛ این تعریف اقتباس از تعریف اسناد بین المللی 

ملی که ع»قانون جلوگیری از تمویل تروریسم، جرایم تروریستی چنین تعریف شده است: 

به قصد قتل یا جراحت شدید یا ایجاد ترس، صورت گیرد و هدف آن از نگاه ماهیت و 

به ی المللقرینه دهشت افگنی در بین یک جمعیت یا وادار ساختن حکومت یا سازمان بین

با توجه به تعاریف جرایم تروریستی اقدامات از مصادیق «. انجام یا عدم انجام یک عمل باشد

جام المللی به انجرایم تروریستی است که اهداف آن وادار ساختن حکومت یا سازمانهای بین

کاری یا عدم انجام آن باشد، اما اینکه هدف وحشت افگنی باشد که در قانون کشورما و سایر 

د بین المللی آمده است قابل تأمل است. بنابراین تعریف تروریسم و جرم انگاری آن در اسنا

کشورمان اقدام بزرگ است برای مبارزه باتروریسم، تأمین صلح و امنیت، خروج از این 

 خألقانونی و هماهنگی بانظام بین الملل.

 تمویل. -ب
دار ساختن، صاحب مال واژه عربی، اسم مصدر است به معنی مال « تمویل»در لغت: 

 (.979: 91، ج9149 )دهخدا، .گردانیدن آمده است
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 المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسمدر اصطالح: تمویل تروریسم در کنوانسیون بین 

فراهم کردن یا جمع آوری وجوه به هروسیله، به طور مستقیم یا »م چنین آمده است: 9999

ارادی، باقصد یا با علم به این که به طور کلی یا  غیرمستقیم و برخالف قانون و به صورت

 « جزیی صرف انجام اعمال تروریستی گردد ممنوع است

قانون جلوگیری از تمویل تروریسم کشورمان چنین  4ماده  9تمویل تروریسم در بند 

د که شوشخص، در صورتی مرتکب جرم تمویل تروریسم شناخته می»تعریف شده است: 

غیرمستقیم، عمدا وجوه و دارایی ها یا خدمات مالی را با وجود داشتن  به طور مستقیم یا

ها یا خدمات مذکور، قسما یا کال به مقصد ارتکاب علم یا اطالع براینکه وجوه و دارایی

جرایم تروریستی یا استفاده شخص تروریست یا سازمان تروریستی یا فراهم آوری تسهیالت 

 «.ه یا جمع آوری نموده و یا به جمع آوری آن سعی نمایدشود، تهیبرای آنها بکار برده می

قانونگذار جرم تمویل تروریسم را تعریف کرده است اما با مقایسه تعریف کنوانسیون 

اژه عام شود والمللی و قانون تمویل تروریسم کشورمان نقص که در این تعریف دیده میبین

ر کرد به نظاین کلمه عام را استفاده می اگر« ایبه هروسیله»به کاربرده نشده است مانند: 

م  از این واژه عام 9999رسد بهتر بود همانطور که در تعریف کنوانسیون بین المللی می

 استفاده شده است.

 پیشینه  تروریسم -2
گردد؟ حقیقت این است که سوال که مطرح است پیشینه تروریسم به چه زمان برمی

های مختلف تحقق پیدا کرده ند، در طول تاریخ باروشتروریسم نقطه آغازین مشخصی ندار

ای هگناهان برای دست یابی به اهداف سیاسی به زماناست. استفاده از خشونت برعلیه بی

گردد. در حافظه تاریخ مواردی زیادی در باره انسانی بر می« تمدن»قدیم و اوایل روزهای 

 کتاب انجیل آمده است فرعونیان مصر استفاده از خشونت به صورت ناعادالنه ثبت است. در

مرتکب خشونت برعلیه قوم بنی اسرائیل شدند. قاضی قدیم اسرائیل آتشکده را برروی 
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گناه بودند در همین کشورمان چه بسیار دشمنانش تخریب کردند اکثرآن مردم تماشاگران بی

ساندند ربه قتل می گناه راانسانهای بی گناه کشته شدند این نوع خشونت ها که انسانهای بی

دانند. اما پیدایش واژه به قدمت تاریخ بشر وجود داشته است و آن را همزاد با انسانها می

م  در این 9394گردد این واژه برای اولین بار در سال تروریسم به انقالب کبیر فرانسه بر می

دمش مر کشور مورد استفاده قرار گرفت تا با استفاده رعب و وحشت توسط دولت علیه

اقدامات دولت »(. در ابتدا در فرانسه تروریسم به 74-70: 9198اشاره کند. )راجی نصار، 

گان، نویسندشد )جمعی از به کاربرده می« جهت ارعاب اتباع خود به منظور حفظ کنترل آنان

هرگونه اقدام خشونت آمیز اشخاص »( بعدا مفهوم تروریسم توسعه یافت و شامل 11 پیشین:

بنابراین این تحول «. ها گردیدها یا دولته قصد ارعاب سایر شهروندان، گروهخصوصی ب

شود تروریسم داخلی، تروریسم مفهومی تروریسم امروزه شامل سه مفهوم تروریسم می

(. بعضی از نویسندگان تروریسم را به 949: 9190المللی. )دلخوش، دولتی و تروریسم بین

وریستی اجتماعی )قومی و مذهبی( تروریستی سه گروه دسته بندی کرده است: تر

)جیمز ام، لوتز و  ایدئولوژیک )چپ و راست( تروریستی ابزاری )برای کسب قدرت(

 (.98: 9191برنداجی، لوتز، 

توان آغاز برای آن یافت در حافظه پیشینه اقدامات تروریسم را در افغانستان نیز نمی

قتل  گناه ثبت است مانند:کشتارهای انسان بیتاریخ این کشور انواع اقدامات تروریستی و 

عام هزاره ها توسط عبدالرحمن و طالبان. اما پیدایش واژه تروریسم و جرم انگاری آن در 

م است. بعد از تشکیل حکومت انتقالی واژه 8009قوانین کشورمان بعد از حکومت انتقالی 

ل آن در زمینه تروریسم و تموی تروریسم به متون قوانین کشورمان راه یافت. قوانین متعددی

وضع و تصویب گردید. در چنین کشوری که نزدیک به چهار دهه جنگ و نا امنی است 

شود جرم انگاری انواع اقدامات تروریستی توسط گروه طالبان و القاعده هر روزه انجام می
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گن، افتمویل تروریسم در این کشور این گام بلند است در جهت مبارزه با نیروهای هراس 

 المللی.قانونمداری در این کشور و هماهنگ با نظام بین

 با تمویل تروریسم در اسناد بین المللی و حقوق افغانستان مبارزه  -3
بدون شک یکی از اقدامات پیشگیرانه و راهکارهای مهم مبارزه با تروریسم مقابله با منابع 

ه نشود مبارزه با تروریسم به آسانی مالی آن است به گونه ای که اگر منابع مالی آن خشکاند

نخواهد بود. نهادهای بین المللی و کشورمان به منظور جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و 

مسدود کردن  وجوه و اموال آنان قوانین را در این زمینه وضع و تصویب نموده است. به 

 ایم:نمالمللی و کشورمان بررسی میطور جداگانه هریک را در اسناد بین

 باتروریسم در اسناد بین المللی مبارزه -1
حوادث بسیار مهم و تأثیر گذار در نظام بین الملل جنگ جهانی اول و دوم است که 

بیشترین تلفات را به جامعه بشری تحمیل کرد و تراژدی بزرگ را به وجود آورد. جنگ 

گ یک اقدامات م به وقوع می پیوندد سبب وقوع پیدایش این جن9992-9994جهانی اول 

ود. شتروریستی است که ولی عهد اتریش توسط یک صربستانی در شرق بوسنی ترور می

( این اقدامات تروریستی عامل اولیه جنگ جهانی اول 9192 -9193)خالقی، ترم تحصیلی: 

ای برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری المللی و منطقهشود. در همین راستا نهادهای بینمی

نطقه المللی و مالزامهای بین توان مهمترینتمویل آن قوانین را وضع و تصویب نمودند، میاز 

 ای را در چهار مبحث جداگانه طبقه بندی و بررسی کرد:

 جامعه ملل -1 -1
ردد گالمللی در مبارزه با تروریسم به جامعه ملل باز میاولین اقدامات هماهنگ جامعه بین

م است که 9999ری تروریسم پس از جنگ جهانی اول  سال اولین اقدامات جرم انگا

کمیسیون متشکل از قضات و حقوق دانان در ورسای فرانسه تشکیل گردید. موضوع آن 
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گونه اعمال مجرمانه  18بررسی مسئولیت مرتکبان جرایم جنگی بود که در این کمیسیون 

ازمان تروریسم س»و به ویژه  تعریف و ارائه شد از میان آنها به مسئله تروریسم پرداخته شد

 به عنوان یکی از جرایم جنگی پس از جرم قتل عمد قرارداده شد.« یافته

م به دنبال ترور الکساندراول، پادشاه یوگسالوی و ترور 9911درکنفرانس کپنهاک سال 

م به دست تروریستهای صرب 9914بارژو، وزیرخارجه فرانسه در شهرمارسی سال 

م به عنوان مخل روابط بین الملل و تهدید علیه صلح و امنیت شناخته برگزارگردید، تروریس

شد و برلزوم پیگرد و کیفردادن اعمال مجرمانه تروریستی تأکید شد. دولت فرانسه پس از 

ترور پادشاه یوگسالوی و ترور وزیرخارجه ی فرانسه تصویب دو پیمان بین المللی رادر 

م ژنو به تصویب رسید. 9913نجام در شانزدهم نوامبرزمینه ای تروریسم پیشنهاد کرد که سرا

این اولین توافق نامه بین المللی مصوب در خصوص جلوگیری از تروریسم بود که تحت 

 (.401: 9123، ملل صورت گرفت.)ناجی رادنظارت جامعه 

 مجمع عمومی سازمان ملل -1-2
ریستی به خصوص مجمع عمومی سازمان ملل برای مبارزه و پیشگیری از اقدامات ترو

های زیادی صادر نموده است از سال ها و قطعنامهبرای جلوگیری از تمویل تروریسم اعالمیه

توصیه صادر نموده است همینطور مجمع عمومی  97م  در مجموع 8009تا ژانویه  9979

به این سو همه ساله از دولت های عضو خواسته است اقدامات  9994سازمان ملل از سال 

ها باید براساس اصول منشور بطه با تروریسم انجام دهند. یکی از آنها این است دولترا در را

الملل از سازماندهی، تحریک، کمک، یا مشارکت در اعمال و دیگر قواعد حقوق بین

تروریستی در قلمرو دیگر دولت ها یا رضایت دادن تشویق به ارتکاب اینگونه اعمال در 

 (.491)ناجی راد همان قلمرو خود خود داری نمایند. 

پس از حادثه یازده سپتامبر ایاالت متحده آمریکا و فروریختن ساختمان دو قلوی تجارت  

جهانی توسط تروریستها موضوع مبارزه با تروریسم به خصوص مقابله با منابع مالی آن مورد 
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-عنامهها و قطهالمللی قرار گرفت، در این راستا اعالمیها و مجامع بینتأکید بسیاری از دولت

 گردد:ها اشاره میها و قطعنامهاند به بخشی از آن اعالمیههای صادر نموده

م. در این اعالمیه بر ضرورت 9994دسامبر  9ای مجمع عمومی سازمان ملل اعالمیه -9

 المللی تأکید شده است.اتخاذ اقدامات جهت حذف تروریسم بین

م. در این اعالمیه علی رغم 9997دسامبر  93ای مجمع عمومی سازمان ملل اعالمیه -8

المللی از دولت های عضو خواست تا تدابیر و اقدامات جدی را در این حذف تروریسم بین

 زمینه اتخاذ نمایند.

 م.9999دسامبر  9المللی سرکوب حمایت مالی تروریسم مصوب کنوانسیون بین -1

م در 9992پیشنهاد فرانسه در سال المللی با تأمین مالی تروریسم به طرح مبارزه بین 

نشست مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد در نتیجه در مجمع عمومی به تصویب قطعنامه 

ای به منظور تدوین پیش نویس کنوانسیون در ای ویژهانجامید که بعد از آن کمیته 902/11

 توسط مجمع عمومی 9999دسامبر  9این خصوص تشکیل گردید. متن کنوانسیون در 

م 8008آوریل  90م برای امضاء دولتها مفتوح بود که در 8000ژانویه  90تصویب شد. و از 

ماده است.  82موجبات الزم اإلجرا شدن آن فراهم گردید. این کنوانسیون دارای یک مقدمه و 

تروریسم یعنی جمع آوری و قراردادن منابع مالی جهت « تأمین مالی»در این کنوانسیون 

امات تروریستی و عواید ناشی از ارتکاب جرایم تروریستی جرم انگاری شد ای اقداستفاده

 (.891 )جمعی از نویسندگان پیشین

 اند: این کنوانسیون برای کشورهای عضو سه تعهد را قایل شده

 جرم انگاری تأمین مالی اعمال تروریستی در قوانین جزایی داخلی.  -یک

و ارائه معاضدت قضایی در موضوعات  همکاری گسترده با سایر کشورهای عضو -دو

 مربوط به کنوانسیون. 



 

11 

وضع مقررات الزامات مربوط به انجام نقش مؤسسات مالی در کشف و گزارش  -سه

 (. 494: 9123دهی موارد تأمین مالی اعمال تروریستی. )ناجی راد، 

 م.8000فوریه  81کنوانسیون بین المللی سرکوب تأمین مالی تروریسم مصوب  -4

های اعضایی این کمیسیون کشورهای عضو سازمان ملل متحد را ملزم داشت تا دارایی

القاعده و طالبان که در لیست تحت نظر سازمان ملل بود را مسدود و از سفر آنها به سایر 

نقاط جهان جلوگیری کنند. اقدامات این کمیسیون منجر به مسدود شدن یا مصادره بیش از 

 ممکن بود در دسترس اعضایی این گروه تروریستی قرارگیرد.ملیون دالر شد که  900

که در رابطه با حوادث یازده سپتامبر  9/ ال 17مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای 

م صادر شده بود به شدت این حمالت تروریستی را محکوم کرد و از کلیه کشورهای 8009

ری و مجازات عوامل و جهان خواست تا اقدامات الزم و عملی خود در جهت دستگی

-الملل انجام دهند همینطور در این قطعنامه کسانیسازماندهندگان تروریستی را در عرصه بین

ئول اند مسکه به لحاظ مالی آموزشی، تربیتی و به هر نحو از انحا به تروریسم کمک کرده

 (.480اند. )ناجی راد همان شناخته شده

 اقدامات شورایی امنیت ملل متحد -1-3
ه المللی تروریسم است. فلسفای صلح و امنیت بینامروزه یکی از محورهای تهدید کننده

وجودی شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بین المللی است. این شورا در راستای وظیفه 

-خودش در دو دهه گذشته توجه خاص به موضوع تروریسم نموده و در این رابطه قطعنامه

 ت اجرایی آنها حداکثر تالش خود را نموده است. های زیادی را صادر و در جه

-م. هرچند این قطعنامه جنبه9999اکتبر سال  91شورایی امنیت مورخ  9873قطعنامه  -9

ای داشته است اما در ارتباط توقیف وجوه و سایر منابع مالی طالبان صادر شده ای توصیه

 (.11است. )جمعی از نویسندگان همان: 
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م. این قطعنامه در مورد انسداد وجوه و سایر 8000دسامبر  99ورخ ، م9111قطعنامه  -8

های عضو الدن و سازمان القاعده صادر شده است. در آن از تمام دولتمنابع مالی اسامه بن

های سازمان ملل متحد خواسته شده بدون تأخیر سرمایه و دیگر دارایی مالی این گروه

شورا را تشدید کند و تحریم های  9873های  تروریستی را مسدود و توقیف کنند تحریم

 (.492تسلیحات را اعمال نماید. )ناجی راد همان 

م. این قطعنامه در ارتباط با 8009جوالی  10شورایی امنیت مورخ  9171قطعنامه  -1

تأسیس راهکاری برای گزارش دادن اجرای اقدامات مخذه در جهت اجرای قطعنامه های 

 است. 9111و 9873

م. شورای امنیت در این قطعنامه 8009دسامبر  98شورای امنیت مورخ  9172نامه قطع -4

 مبارزه با تروریسم را تعهد کلیه کشورها را دانسته است. 

م.  این قطعنامه که بعد از هفت 8009سپتامبر  82شورایی امنیت مورخ  9131قطعنامه  -1

شورا صادر شد بدون تردید م در آمریکا توسط این 8009سپتامبر  99روز پس از حادثه 

توان آن را مهمترین قطعنامه شورایی امنیت در خصوص مبارزه با تروریسم و سرکوب می

برضرورت تقویت و »نمودن منابع مالی آنان دانست. در مقدمه این قطعنامه شورای امنیت 

نابع مالی مالمللی توسط دولتها و اتخاذ تدابیر بیشتر برای سد و امحا افزایش همکاریهای بین

تأکید شده است. )ژوزف جی؛ شمس؛ « و سایر تسهیالت ارتکاب فعالیتهای تروریستی

 (.882: 9128میرفخرایی، 

شورایی امنیت براساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است و  9131قطعنامه 

 از تمام دولت ها خواسته است که اقدامات ذیل را انجام دهند:

ز دولت ها خواسته شده است هرگونه تأمین مالی اعمال تروریستی در این قطعنامه ا -الف

 را در خاک خود جرم انگاری و با آن مقابله نمایند. 
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های مالی مرتکبین اعمال از کشورها خواسته شده منابع اقتصادی یا اندوخته -ب

رتکاب ه در اکنند یا کسانی کتروریستی یا کسانی که برای ارتکاب اعمال تروریستی تالش می

 کنند را بالفاصله مسدود نمایند. کنند یا ارتکاب آن را تسهیل میاین اعمال مشارکت می

اتباع خود یا هرشخص یا نهاد در قلمرو خود را از ارائه امکانات مالی و هرگونه  -پ

وند یا شخدمات اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می

 ب یا تسهیل آن هستند منع کنند.در صدد ارتکا

ودداری کنند خاز پناه دادن به کسانی که اعمال تروریستی را پشتیبانی مالی و... می -ت

 کنند.

مانع استفاده از قلمرو خود برضد شهروندان خود یا سایر کشورها توسط کسانی  -ث

 کنند.شوند که اقدامات تروریستی راحمایت مالی و... می

ای تحقیقات جنایی وقضایی در خصوص جرایم خواهد در زمینهمیاز دولت ها  -ج

 مرتبط با تأمین مالی اقدامات تروریستی همکاری نمایند. 

کند که هرچه سریعتر به عضویت اسناد بین المللی مربوط نهایتا به دولت ها پیشنهاد می 

د. )ناجی راد آیندر« سمکنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروری»به مقابله با تروریسم از جمله 

 (.481 -488همان 

قطعنامه شورای امنیت برای همه کشورها الزام آور هستند. همه دولت ها را به منظور 

اند نحوه اقدامات خود را به پیگیری، مجازات و مقابله با اقدامات تروریستی مکلف نموده

 ای ضد تروریسم شورای امنیت گزارش  و ارسال نمایند. کمیته

م. در این قطعنامه شورای امنیت 8009نوامبر  98شورای امنیت مورخ  9133قطعنامه  -7

 کند.دعوت می 9131تمام دولت ها را به اجرای کامل قطعنامه 
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م. این شورا در این قطعنامه از 8008ژانویه  97شورای امنیت مورخ  9190قطعنامه  -3

را ادغام  9111و  9873نامه های دولت ها می خواهد به نحو مؤثری اقدامات توقیفی قطع

 نمایند.

م. این قطعنامه راجع به پیشبرد 8001ژانویه  93شورای امنیت مورخ  9441قطعنامه  -2

صادر  9190و 9111، 9873اقدامات متخذه در رابطه با توقیف اموال براساس قطعنامه های 

 (.11شده است. )جمعی از نویسندگان همان 

کند تضمین ها را ملزم میم.  این قطعنامه دولت8094امینت سال شورای  897قطعنامه  -9

کنند اتباع و ساکنان کشورشان منابع مالی یا اقتصادی را در دسترس داعش یا دیگر گروه 

 دهند.های تروریستی قرار نمی

م. این قطعنامه شورای امنیت 8091فوریه  98شورای امینت مورخ  8999قطعنامه  -90

فتم منشور ملل متحد صادر شده است از دولت های عضو ملل متحد که براساس فصل ه

خواسته اقدامات مؤثری برای جلوگیری تأمین مالی گروه های تروریستی در عراق، و سوریه 

که از طریق تجارت نفت، قاچاق آثارباستانی و میراث فرهنگی و گروگانگیری و همچنین 

د. شورای امنیت تأکید کرده است: تجارت شود اتخاذ کنندریافت کمک های مالی فراهم می

 897مستقیم یا غیرمستقیم نفت و پاالیش محصوالت نفتی و مواد مربوطه موضوع قطعنامه 

کند تضمین کنند اتباع و ساکنان شان منابع م شورایی امنیت دولت هارا ملزم می8094مورخ 

 دهند.قرار نمیمالی یا اقتصادی را در دسترس داعش یا دیگر گروه های تروریستی 

شورای امنیت با محکومیت تخریب میراث فرهنگی در عراق و سوریه بوسیله داعش و 

لمللی از اجبهه النصره از دولت ها خواسته یاهمکاری انترپل، یونسکو و دیگر سازمانهای بین

تجارت غیرقانونی اشیایی که از حیث فرهنگی، علمی و مذهبی ارزشمند هستند و طی 

 (.930: 9197انه از کشوراصلی شان خارج شده جلوگیری کنند )صداقت، مخاصمه مسلح
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 سایر نهادهای بین المللی -1-4
مبارزه با تأمین مالی تروریسم تنها در اقدامات سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن  

ای مانند: گروه ضربت اقدام مالی ای و فرامنطقهخالصه نشد سازمانهای مالی واقتصادی منطقه

ی را برای اها و استنانداردهای تعریف شدهموسوم به فتف، گروه اگمونت، کمیته باسل توصیه

مبارزه و پیشگیری از تمویل تروریسم و سرکوب منابع مالی آن ارائه نموده است هرچند 

ممکن است از نگاه حقوق بین الملل الزام آور نباشد، از نگاه فعاالن بانکی و اقتصادی الزام 

( به برخی 871: 9191شمس ناتری، اسالمی، )تأثیر مستقیم در این مقابله را دارند. آورند و 

 گردد.از آنها اشاره می

fفتف ) -9 at f کشور صنعتی  3م توسط 9929( فتف یک نهاد بین المللی است در سال

تغییریافته است( تأسیس شده است هدف اولیه  80g)هم اکنون به  3gآن زمان موسوم به 

هماهنگی بین کشورهای صنعتی در زمینه مبارزه با پولشویی بوده است، این گروه  این گروه

هکاران های تبشود سودآوری فعالیتبراین عقیده است مبارزه نکردن با پولشویی موجب می

های مجرمانه و سازمان های تروریستی آزادانه انجام گردد. این تر و تأمین مالی فعالیتآسان

ا افزایش اعضای خود و تأثیرگزاری آنها در سطح بین الملل، تبدیل به یک گروه به تدریج و ب

مرجع رسمی در زمینه مبارزه با پولشویی و همینطور مبارزه با تأمین مالی تروریسم گردید. 

ای ویژه در باره مقابله با تأمین مالی (. کارگروه مالی پولشویی نه توصیه889: 9191)ساکی، 

 ( 30: 9194)معاونت پژوهش و تولید علم،  تروریست ها ارائه داد

هرکشوری به منظور جلوگیری از اقدامات تروریستی  9و  1، 8به موجب توصیه شماره 

ای هو سازمان های تروریستی تأمین مالی تروریسم را جرم انگاری نمایند، علی رغم آن اقدام

م به عمل 9999د سال المللی متحرا برای تصویب و اجرای کامل الزامات کنوانسیون بین

شورایی امنیت را به اجرا در  9131های ملل متحد به خصوص قطعنامه آورد و قطعنامه

 (. 931-934: 9197آورند)صداقت، 
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برای  سازمان ترینکهن اروپاشورایم. 8001، 8009اروپا سال دستورالعمل شورای -8

ها و این شورا با تصویب پیمان تأسیس گردید. 9949در سال سازی اروپاست که یکپارچه

از  .استهای گوناگون، دستاوردهای زیادی را در راه رسیدن به اهداف خود داشتهکنوانسیون

م. در زمینه ممانعت استفاده از 8001، 8009آن میان کنوانسیون و دستورالعملهای را در سال 

نموده شویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب سیستم مالی به منظور پول

ht)است) t ps ://f a.wi ki pedi a.org  

سازمانی خصوصی و متشکل از یازده بانک  گروه بانکی ولفسبرگ. این گروه یک -1

اهداف این گروه . در شهر ولفسبرگ سوئیس تأسیس گردید 8000جهانی است که در سال 

و  (AML) ، مبارزه با پولشویی(KYC) توسعه استانداردهای خدمات مالی، شناسایی مشتریان

مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که مشابه عملکرد کارگروه اقدامات مالی ضد پولشویی 

را  ایهای جداگانهم دستورالعمل8008این گروه در ژانویه سال  .باشدها میدر سطح دولت

در مورد مقابله با تأمین مالی تروریسم صادر نمودند به موجب این دستورالعمل مؤسسات 

زمینه پیشگیری، کشف و تبادل اطالعات پیرامون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به  مالی در

مراجع و مقامات صالحیت دار همکاری کنند. همینطور بر ضرورت همکاری بین المللی در 

ht) مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم تأکید نموده است.) t ps ://f a.wi ki pedi a.org 

میالدی و در واکنش به بحران های مالی دهه  9999سال  در. این گروه .g20گروه  -4

قتصاد های مرکزی ابانکبیست متشکل از وزرای اقتصاد )دارائی( و مسوالن  ،شکل گرفت 90

 21 متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان است که در مجموع 80مطرح دنیاست. گروه 

م در برلین 9999دسامبر  97 -91. این گروه در جهان را در اختیار دارند اقتصاد کل درصد

آلمان تشکیل گردید. هدف این گروه تقویت، شفافیت نظام مالی بین المللی و همکاری بین 

ور در باشد. همینطکند میمک میالمللی در مورد مسایل اساسی که به ثبات اقتصاد جهانی ک

مورد مسایل مربوط به سیاست های مربوط به رشد اقتصادی، کاهش سوء استفاده از نظام 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 ) مالی، رویاروی با بحران های مالی و مقابله با تأمین مالی تروریسم است.

ht t ps ://www.asri ran.com) 

 با تمویل تروریسم در حقوق افغانستان مبارزه -2  
ری المللی از جمله تدابیای و بینای مقابله با تروریسم در سطح ملی و منطقهتالش بر

-ینای و بکه ضمن ارتقای امنیت داخلی یک کشور به توسعه صلح در سطوح منطقه است

المللی نیز کمک خواهد کرد. کشورمان بادرک اهمیت مبارزه با انواع تروریسم به خصوص 

-بین ای، وباهدف تأمین صلح و امنیت در سطوح ملی، منطقهبرای مقابله با تأمین مالی آن 

ای انجام داده است. برای پیشگیری از اقدامات تروریسم و رشد المللی اقدامات پیشگیرانه

افراطیت در این کشور قانون مبارزه با تروریسم و قانون جلوگیری از تمویل تروریسم را 

نداردهایی جهانی تبعیت نموده از آن الهام وضع و تصویب نموده است در تصویب آن از استا

 المللی مرتبط با این نوع جرایم تروریستی ملحق شدهای و بینگرفته است. و به اسناد منطقه

 است. 

 قوانین افغانستان -2-1
تروریسم و »قانون مستقل در باره  9120در قوانین داخلی افغانستان تا قبل از سال 

آن در این کشور وضع نشده است. بعد از سرنگونی حکومت  و قوانین مرتبط با« آنتمویل

تروریستی طالبان و شروع فصل جدید از دموکراسی و تشکیل حکومت موقت قوانین 

 متعددی در باره تروریسم و تمویل آن وضع و تصویب گردیده است:

این قانون آمده است:  3در فقره دوم ماده « 9128قانون اساسی افغانستان مصوب » -9

دولت از هرنوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و استعمال مسکرات »

 «.کندجلوگیری می
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 4که دارای « 80/1/9123قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی مصوب »فرمان تقنینی  -8

ماده است هیئت وزیران آن را تأیید کرده است؛ از طرف رئیس جمهور وقت توشیح  87فصل 

 ده است.وصادر ش

لوی خارنوال براساس دالیل الزام و مدارک »این قانون آمده است:  88ماده  9در بند 

اثباتیه که توسط اداره استخبارات مالی دافغانستان بانک، ریاست عمومی امنیت ملی و پولیس 

تواند در مورد شخص، موسسه یا جمع آوری شده بعد از مشوره با شورای امنیت ملی می

نماید و یا مطابق معیارهای ملل متحد از اعمال تروریستی حمایت مادی میسازمانی که 

 .«حمایت کننده مادی اعمال تروریستی تشخیص گردیده است، تدابیر موقتی را عملی نماید

 1که دارای  9121/ 3/ 80فرمان تقنینی قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم مصوب  -1

ر وقت صادر شده است و هیئت وزیران آن را ماده است از طرف رئیس جمهو 10فصل و 

 تأیید کرده است.

این قانون »این قانون یکی از اهداف وضع این قانون را چنین بیان کرده است:  9درماده 

در روشنی حکم ماده هفتم قانون اساسی به منظور مبارزه علیه تمویل تروریسم وضع گردیده 

 « است

توسط مجلس سنای این « 4/4/9191مصوب  قانون جلوگیری از تمویل تروریسم» -4

 ماده است توسط رئیس جمهور آن زمان توشیح گردیده است. 89فصل و  1کشور که دارای 

یکی از اهداف این قانون عبارتند جلوگیری »این قانون چنین آمده است:  8ماده  8در بند 

زمان تروریستی از فراهم نمودن وجوه و دارایی ها جهت انجام اعمال تروریستی توسط سا

 «. و تروریستان

که دارای « 88/3/9191مقرره تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریسم مصوب » -3

ماده است توسط رئیس جمهور وقت صادر و اعضایی حکومت آن را تأیید  81فصل و  2

 کرده است.
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: این قانون اجراآت جلوگیری از تمویل تروریسم آمده است 8ماده  4و  1، 8در بند

اهداف این قانون عبارتند از: تأمین هماهنگی میان ادارات و مراجع ذیربط در امر جلوگیری »

های شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی از تمویل تروریسم. رعایت مفاد قطعنامه

 .«برجلوگیری از تمویل تروریسم. تطبیق بهتر احکام قانون جلوگیری از تمویل تروریسم

مان تقنینی است اما دارای قدرت قانون است که قانون اساسی آن را این فرمان هرچند فر

برای رئیس جمهور در شرایط خاص پذیرفته درمواردی که خألقانونی وجود داشته که این 

تواند آن را با وضعیت به مصلحت کشور نباشد اما رئیس جمهور برای مدت محدودی می

ن فرمان تقنینی هم در این راستا صادر گردیده فرمان تقنینی این خألقانونی را جبران کند. ای

 است.

 ایمنطقه هاییها و موافقتنامهپیمان نامه -2-2
انگاری تروریسم و جلوگیری از تمویل آن در حقوق داخلی، به رغم جرمکشورما علی

ای مرتبط باتروریسم و جلوگیری از تمویل آن ملحق شده های منطقهپیمانها و موافقتنامه

 است:

 که در مورد جلوگیری و سرکوبی تروریسم« پیمان منطقوی سارک»الحاق افغانستان به  -9

توسط مجلس سنایی این  2/9/9129ماده است. مورخ 99است این پیمان دارایی یک مقدمه 

 کشور به تصویب رسیده است.

 «موافقتنامه ضمیموی کنوانسیون منطقوی کشورهای سارک»الحاق افغانستان به  -8

گردی )تروریسم( است دارای یک مقدمه سیا( در مورد محو و نابودسازی دهشت)جنوب آ

 توسط مجلس سنایی این کشور به تصویب رسیده است. 93/9/9129ماده است. مورخ  84و 

هدف از این »این قانون هدف از وضع این قانون چنین بیان شده است:  9در ماده  

رک در مورد محو و سرکوب تروریسم، به موافقتنامه ضمیموی تقویت معاهده منطقوی سا

ویژه منع قراردادن تهیه، جمع آوری، داد و گرفت بودجه برای انجام اعمال تروریستی، راه 
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-اندازی اقدامات بیشتر برای جلوگیری از تهیه و تدارک هزینه برای این عمل ناشایسته می

 مطابق شرایط و مقرراتباشد. جهت نیل به این هدف، اعضای کنوانسیون توافق نمودند که 

 «.این موافقتنامه ضمیموی روش های همکاری را میان خود تقویت دهند

ویی و شیادداشت تفاهم همکاری پیرامون تبادله استخبارات مالی در ارتباط به پول» -1

مالیه جمهوری اسالمی افغانستان و وزارت مالیه جمهوری  تمویل تروریسم بین وزارت

ماده  99این یادداشت تفاهم همکاری درای یک مقدمه و « 91/3/9191ترکمنستان مصوب 

 است که توسط مجلس سنای این کشور به تصویب رسیده است.

طرفین بر بنیاد احترام متقابل در موارد مشکوک »این یادداشت آمده است:  9در ماده 

طهیر پول و تمویل تروریسم و معامالت جرمی مشابه، اطالعات را جمع، رده بندی و تحلیل ت

نمایند. به این منظور، طرفین در عین وقت و یا در اثر تقاضا طرف دیگر معلومات دست می

داشته پیرامون تطهیر پول و تمویل تروریسم و معامالت مشکوک افراد، اشخاص و یا گروه 

با قوانین و لوایح ملی و قوانین بین المللی، جهت تحلیل و ارزیابی باهمدیگر ها، را در تطابق 

 «. نمایندشریک می

افغانستان در زمینه مقابله با تروریسم و تمویل آن باعزم جدی باکشورهای منطقه همکاری 

الزم را داشته است. به دو موافقتنامه کشورهای منطقه ملحق و یک یادداشت تفاهم و همکاری 

ها بیانگر اراده وعزم جدی آن در امضاء کرده است. پیوستن کشورما به این موافقتنامه را

مبارزه باتروریسم است. که بتوان باهمکاری کشورها با تروریسم و تمویل آن در جهت تأمین 

 المللی کمک کرد.ای و بینصلح و امنیت داخلی، منطقه

 قوانین بین المللی -2-3
المللی است رفتارهای مرتبط با م. این اولین سند بین9922لی وین الملکنوانسیون بین -9

المللی جرم انگاری شده شویی مانند: عواید ناشی از جرایم مواد مخدر در این سند بینپول

  1ملحق شده است. 89/2/9130م برابر با 9999است. افغانستان به این کنوانسیون در سال 
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 م.9999اکتبر  3ا تأمین مالی تروریسم المللی مقابله بکنوانسیون بین -8

قانون جلوگیری از تمویل تروریسم  8ماده  9در الحاق به این کنوانسیون بین المللی در بند 

م و 9999المللی سال رعایت کنوانسیون بین»کشورمان تصریح شده و چنین آمده است: 

مزبور یکی از  در ماده« کنوانسیون های متعاقب آن جهت جلوگیری از تمویل تروریسم

-م و کنوانسیونهای بین9999اهداف وضع این قانون را رعایت کنوانسیون بین المللی سال 

های شورای امنیت سازمان ملل متحد متعاقب آن جهت جلوگیری از تمویل المللی و قطعنامه

 تروریسم دانسته است.

م. 8001آوریل  91المللی برای سرکوب اعمال تروریسم اتومی مورخ کنوانسیون بین -1

ماده  82که دارای یک مقدمه و  9199/ 3/ 88الحاق افغانستان به این کنوانسیون بین المللی 

 است، به توشیح رئیس جمهور رسیده است.

کشورهای عضو باید به طرق ذیل همکاری »این کنوانسون آمده است:  3ماده  9در بند 

 نمایند:

-شمول تدابیر ممانعت در قلمروشان از فعالیتتمام تدابیر عملی را وضع نمایند.. ب -الف 

نمایند و های که آن جرایم را تشویق، تحریک و تنظیم میها و سازمانهای اشخاص، گروه

مایند نکنند و یا شعورا کمک تخنیکی یا اطالعات را برای آن فراهم مییا هم شعورا تمویل می

 «.و یا در ترتیبات آن دخیل می گردند

 :توان با اهداف ذیل تحلیل و تبیین نمودیل تروریسم را در افغانستان میجرم انگاری تمو

سال است  40ای و بین المللی. افغانستان نزدیک به تأمین صلح، امنیت داخلی، منطقه -9

که در این کشور صلح و امنیت وجود ندارد، جنگ قومی، نژادی، حزبی خسارات جبران 

کشور که مرکز تمدن بود مردم آن کهن ترین ملت ها ناپذیر براین کشور تحمیل کرده است، 

بوده است، شخصیتها و بزرگان در آن رشد کردند و تربیت یافتتد؛ امروز تبدیل به یک کشور 

ی و المللضعیف در سطح بین الملل شده است، از ضعف این کشور کشورهای بزرگ بین
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المللی را روانه این کشور ای سوء استفاده کردند. تروریست های منطقه ای و بین منطقه

 رماالمللی بوده است. کشوای و بینکردند. همواره این کشور قربانی تروریسم داخلی ، منطقه

اقدامات پیشگیرانه و مبارزه با اقدامات تروریستی نیازمند به چنین قوانین است. می برای 

 توان گفت با چنین اهداف وضع و تصویب شده است.

-المللی. از انجای که افغانستان یکی از اعضاء جامعه بینبین همکاری بانهادهای -8

است و در قانون اساسی این کشور آمده است که خود را همواره متعهد به رعایت المللی

دانند. عمال ثابت نموده است که این کشور بهترین تابعان حقوق بین المللی میاسناد بین

نند صلح و امنیت داخلی این کشور حائز اهمیت الملل است و صلح و امنیت بین المللی هما

المللی و سایر کشورها با هدف مبارزه با تروریسم است. برای همکاری و هماهنگی با نظام بین

 و تمویل آن قوانین را در داخلی کشورمان وضع نموده است. 

یازات دارد تبهره مندشدن از امتیازات بین المللی. پیوستن به اسناد بین المللی طبیعتا ام -1

ن المللی تواند به سیستم مالی بیو یکی از آن امتیازات این است که سیستم مالی این کشور می

وصل شود و ارتباط برقرار نماید. اگر افغانستان چنین قوانین را وضع و تصویب نکند یا به 

لی الملهای افغانستان مورد تهدید بینالمللی ملحق نشود ممکن است بانکقوانین بین

توان وضع چنین قوانین را در کشورمان در زمینه تروریسم و تمویل قرارگیرد.با این اهداف می

 آن و الحاق آن را به اسناد بین المللی بررسی و تحلیل نمود.

نکته قابل توجه آن است که این کشور از لحاظ قانونگذاری مشکل ندارد و قوانین این 

قه بهترین قوانین و به روزترین قوانین است. اما آنچه کشور در مقایسه با سایر کشورهای منط

 رسد این است که این کشور از لحاظ اجرایی قوانین مشکل دارد. که مشکل به نظرمی

 نتیجه گیری
گسترش اقدامات تروریستی در جهان به خصوص در سده حاضر از موضوعات است 

سایر کشورها را فراهم آورده  ای وکه موجبات نگرانی شدیدی نهادهای بین المللی، منطقه
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ای و کشورها برای مقابله با المللی، منطقههای زیادی از طرف نهادهای بیناست. تالش

تروریسم و جلوگیری از تمویل آن صورت گرفته است. یکی از راهکارهای مهم  که در 

ت در ساسناد بین المللی و کشورما پیش بینی شده است جلوگیری از تأمین مالی تروریسم ا

 توان آن را به دو بخش تقسیم کرد:این زمینه قوانین متعددی صادر شده که می

ملل، مجمع عمومی سازمان ملل، شورایی امنیت و سایر المللی. جامعهاسناد بین -9

ای برای مقابله و اقدامات پیشگیرانه با تروریسم به خصوص با نهادهای بین المللی، منطقه

-اند مطالبات همه این اسنادهای بینهای را صادر نمودهها و قطعنامهمنابع مالی آنان توصیه

 مالی اعمال تروریستیجرم انگاری تأمین -توان در چند نکته خالصه کرد: یکالمللی را می

ای المللی و منطقهاند همکاری با نهادهای بیناز همه کشورها خواسته -در حقوق داخلی. دو

دهی، ها باید از سازماندولت -م و جلوگیری از تمویل آن نمایند. سهدر زمینه مبارزه با تروریس

د ها خوتحریک، کمک، یا مشارکت در اعمال تروریستی در قلمرو دولت خود و دیگر دولت

 داری نمایند اجازه ندهند که از خاک آن کشور تروریستان علیه کشور دیگر استفاده کنند.

م و المللی برای مقابله با تروریسو امنیت بینافغانستان: کشورما باهدف حفظ صلح  -8

المللی را کامال رعایت کرده است. قوانین های نهادهای بینجلوگیری از تمویل آن درخواست

قانون جلوگیری از تمویل تروریسم »متعددی در این زمینه وضع و تصویب نموده است 

گیری از تمویل آن است. به ترین اقدام علیه تروریسم و جلومؤثرترین و عملی« 4/4/9191

ای در این زمینه پیوسته است. هرچند اینکه زمینه المللی و اسناد منطقههای بینکمیسیون

 اجرای آن فراهم نیست.

1 www.moj .gov.af . - 

 


