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     فضــاي مجــازي بــا شــتاب شــگرف و رو بــه تزايــدي کــه در حــال بســط 
و گســترش اســت تمــام ســاحات اجتماعــي، اقتصــادي، سياســي و فرهنگــي 
ــي را  ــي واقع ــي از زندگ ــر روز بخــش بزرگ ــده و ه ــي بشــر را درنوردي زندگ
در خــود فــرو بــرده و حيــات متفــاوت و جديــدي بــه آن مي دهــد. لــذا بــه 
نظــر مي رســد دو نــگاه کالن بــه فضــاي مجــازي وجــود دارد: نــگاه اول کــه 
باالخــص در ابتــداي رشــد و تکويــن فضــاي مجــازي مســلط شــده بــود، آن 
را همچــون ابــزاري کنــار ســاير ابزارهــاي بشــري تصويــر مي کــرد کــه تنهــا 
ــده  ــوالت خيره کنن ــد تح ــه رش ــگاه دوم، در نتيج ــا ن ــت. ام ــت داش طريقي
ــک  ــر در ي ــئون بش ــا و ش ــتري آن در حوزه ه ــايه گس ــازي و س ــاي مج فض
دهــه اخيــر آن را چــون ســکويي مي دانــد کــه بســيار فراتــر از شــأن ابــزاري 
ــي را دارد.  ــدن نوين ــاي تم ــدي داده و ادع ــامان جدي ــان ها را س ــات انس حي
ــده و  رويکــردي کــه از قضــا از چشــمان بصيــر رهبــر انقــالب نيــز دور نمان

ــه داشــته اند. ــران را مطالب ــي از فضــاي مجــازي در اي انتظــاري تمدن
ــا       در هميــن راســتا گزارش هــاي عصرفضــاي مجــازي تــالش مي کنــد ت
فهــم ســازمان ها و دســتگاه هاي مرتبــط بــا حــوزه  فضــاي مجــازي را ارتقــاء 
ــن  ــا تحــوالت اي ــه ب ــال و خردمندان ــه فع ــراي مواجه ــا را ب بخشــيده و آن ه

عرصــه مهيــا ســازد.
سيد ابوالحسن فيروزآبادي

دبير شوراي عالي و رئيس مرکز ملي فضاي مجازي
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     بـا گذشـت بيـش از بيسـت سـال از تصويـب کنوانسـيون جرائم سـايبری 
بوداپسـت، جامعـه جهانـی دسـت به گريبان بـا جرائم سـايبری، شـاهد اقدامی 
جديـد، کارآمـد و متناسـب با جرائم نوپديد و شـديد سـايبری و به روزرسـانی 
سياسـت کيفـری رژيـم حقـوق بين الملـل در پاسـخ بـه ايـن نـوع از جرائـم 
خطرنـاک نبوده اسـت. دولت فدراسـيون روسـيه بـا درک صحيـح از نياز مبرم 
جهـان بـه ارتقـای نظـام کيفر گـذاری بين المللـی جرائـم سـايبری و با هدف 
جلوگيـری از رشـد فزاينـد جرائـم سـايبری در عرصـه بين الملـل، اقـدام بـه 
طراحـی يک کنوانسـيون جهانی جهت مبارزه با جرائم سـايبری نموده اسـت. 
طـرح پيشـنهادی دولـت روسـيه به سـازمان ملـل متحـد، حـاوی نوآوری ها و 
نـکات قابل توجهـی اسـت کـه می توانـد در سياسـت گذاری های داخلـی نيـز 
مـورد توجـه قـرار بگيـرد. نماينـدگان کشـورهای عضـو سـازمان ملـل، بنـا بر 
سياسـت های ملـی و بين المللـی، مالحظـات فنـی و رابطـه خـود بـا کشـور 
روسـيه واکنش هـای مختلفـی بـه اين طـرح ارائـه داده انـد. برخی از کشـورها 
همچـون اياالت متحـده آمريـکا بـا برخـی از ابعـاد اين طـرح مخالفـت کرده و 
برخـی از کشـورها نيـز با روسـيه هم نظـر هسـتند. بااين حال، برجسـتگی های 
معتنابـه ايـن طـرح در نهايـت منجـر بـه ايـن شـده اسـت کـه کميتـه موقت 
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تدويـن کنوانسـيون بين المللی جامع سـازمان ملـل در مورد مقابله با اسـتفاده 
از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات برای مقاصد جنايی چندين جلسـه در سـال 
2022 تشـکيل دهـد و بـا يک صدا کردن کشـورهای مختلف جهان در مسـير 
مبـارزه بـا جرائـم سـايبری، گامـی جديـد و اسـتراتژيک در ايجـاد يـک رژيم 
حقوقـی بين المللـی حاکـم بـر فضـای مجازی بـردارد. در نوشـتار پيـش رو، با 
در نظـر داشـتن متـن اصلـی کنوانسـيون که ترجمـه آن ضميمه ايـن گزارش 
شده اسـت، مـروری بـر زمينه هـا و داليـل اهميـت تصويـب ايـن کنوانسـيون، 
رويکـرد کشـورهای مختلف به پيشـنهاد روسـيه، ابعاد مهم اين طـرح و دامنه 
جـرم انـگاری در آن انجـام خواهـد شـد. نتيجـه حاصـل از اين نوشـتار، نهايتا 
ثابـت می کنـد کـه با مد نظر قـرار دادن چنـد ذی نفعی بودن فضـای اينترنت 
و حضـور بازيگـران مختلـف و با منافع متعارض در اين بسـتر، ضـروری به نظر 
مـی رسـد تـا دولت-ملت هـا در موسـع ترين معنـا و دامنـه خـود، در راسـتای 
تـداوم جريـان تاميـن منفعـت همگانـی و ايجـاد يک خيـر عمومی، در مسـير 
ايجـاد يـک نظـام حقوقی چنـد ذی نفعی، تنظيم گـر و بازدارنده گام برداشـته 
و منافـع ناشـی از امنيـت جمعی سـايبری را بـه عنوان نظم امنيتـی جديد در 

جهان سـايبر به رسـميت بشناسـند.

حقـوق  ملـل،  سـازمان  کنوانسـيون،  سـايبری،  جرائـم  کليـدي:  واژگان 
روسـيه  بين الملـل، 
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     بعـد از پايـان جنـگ جهانی دوم و شـکل گيری سـازمان ملل متحد، جامعه 
بين المللـی بـه ايـن نتيجـه رسـيد کـه برخـی از موضوعـات بنـا بـر ماهيت و 
ذات خـود، پتانسـيل تبديـل بـه معضـالت همه گيـر و چالـش آفريـن دارنـد. 
بـر هميـن اسـاس، علی رغـم آنکـه جهـان در تاريـخ سياسـی معاصـر خـود 
منازعـات مختلفـی همچـون دوقطبـی شـدن شـرق و غـرب، جنـگ سـرد و 
کنش هـای جنگی و ميان جنگی متعددی را پشـت سـر گذاشـته اسـت، برای 
فائـق آمـدن بـر چالش هايـی کـه در قامت يـک تهديد وجـودی عليـه امنيت 
ملـی و جمعـی خودنمايـی می کنـد، بـه سـمت راه حل هـای متکـی بـر جمع 
سـپاری و مشـارکت حداکثـری اعضای جامعـه بين المللی حرکت کرده اسـت. 
مـواردی همچـون قاچـاق مـواد مخـدر، اسـلحه و انسـان، پول شـويی، تأميـن 
مالی تروريسـم، محدودسـازی اسـتفاده از تسـليحات هسـته ای و شـيميايی و 
جرائـم سـازمان يافته مـواردی از ايـن قبيل هسـتند. رشـد و توسـعه روزافزون 
فنـاوری و تبديل شـدن اينترنـت بـه يـک کاالی همگانـی و نياز اوليـه زندگی 
بشـر، هرچنـد کـه تأثيـرات چشـم گيری برافزايـش کيفيـت زندگـی فـردی و 
اجتماعـی انسـان ها داشـته و عوايـد مـادی و معنـوی ناشـی از آن بـر تمـام 
سـطوح و شـئون زندگـی بشـريت اثر گذاشـته، اما از سـوی ديگر، ايـن امر نيز
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حقيقتـی انکارناپذير اسـت کـه چالش های مختلفـی نيز برای افـراد و دولت ها 
بـه همراه داشـته و دارد؛ و از سـوی ديگـر، با تبعيت از ويژگی اساسـی فناوری 
کـه همـان پيشـرفت و تحـول لحظه به لحظـه اسـت، ايـن چالش هـا نيـز بـه 
شـکلی مسـتر پيشـرفت کـرده و گسـترش می يابـد. از همين رو، کارشناسـان 
و صاحب نظـران امنيتـی، تهديـدات و معضـالت ناشـی از اينترنـت را در قالب 
تهديـدات امنيتـی نوظهـور طبقه بنـدی می کننـد و کارگـزاران دولتـی را بـه 
ايـن امـر مهـم رهنمون می سـازند کـه بايد در راسـتای کنتـرل و مديريت اين 

چالـش حرکـت کنند.
    مسـلم امـر آن اسـت کـه نخسـتين گام در ايـن خصـوص هماننـد هـر امر 
ديگـری کـه مربـوط بـه زندگـی اجتماعـی اسـت، در سـطح ملـی برداشـته 
می شـود و دولت هـا بـا قانون گـذاری داخلـی، در مسـير کنتـرل و مديريـت 
شـرايط گام برمی دارنـد؛ امـا ازآنجايی کـه اينترنت و چالش هـای آن دارای يک 
حـوزه وجودی محدود نيسـتند و سرتاسـر جهـان را درنورديـده و جهان تحت 
سـلطه خـود را تبديـل بـه يـک کليت واحـد می کننـد، کنتـرل و مديريت آن 
نيـز در چنيـن مقياسـی نيازمند اسـتقرار يک رژيـم حقوقی جهانی هسـت. با 
در نظـر داشـتن ايـن امـر، توجـه به چنـد نکتـه از اهميت بسـزايی برخـوردار 
اسـت؛ نخسـت آنکه اينترنـت و نظام بين الملل هـر دو جزو مفاهيم آنارشـيک 
هسـتند. ايـن آنارشـيک بـودن، بـه تعبيـر بـاری بـوزان1 بنيان گـذار مکتـب 
امنيتـی کوپنهـاگ، نـه بـه معنـی بی نظمـی و آشـوب هابـزی اسـت، چراکـه 
در اينجـا سـطح تحليـل هر دو مفهـوم روابط بين آدميان نيسـت و آنارشـيک 
بـودن نظـام بين الملـل و اينترنـت بـه معنـای فقـدان حکومت مرکزی اسـت. 
اگرچـه ايـن امـر نيـز به نوبـه خـود بـه معنـای فقـدان خـود حکومت نيسـت؛ 
زيـرا حکومت هـا در نظـام بين الملـل و اينترنـت در درون واحدهـای سيسـتم

1.   Barry Buzan
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جـای دارنـد. بـر هميـن مبنـا، ازآنجايی کـه در جهـان نمی تـوان هيـچ اقتـدار 
سياسـی باالتـر از دولت دارای اقتدار حاکميت يافت، سيسـتم سياسـی مرکب 
از دولت هـای دارای حاکميـت، سـاختاری همـراه بـا آنارشـی سياسـی خواهد 
بـود. نکتـه مهم ديگر آن اسـت کـه هنگامی که دنبال تأميـن امنيت در محيط 
آنارشـيکی همچـون اينترنت هسـتيم، نيازمنـد تعيين مرجع امنيت هسـتيم. 
چراکـه در ايـن مقـام، مهم تريـن پرسشـی کـه بايـد پاسـخ داده شـود عبارت 
از ايـن اسـت کـه امنيـت چـه چيزی قـرار اسـت تأمين شـود؟ در پاسـخ بايد 
گفـت که مکاتب سياسـی-امنيتی متقـدم و متأخر رهيافت هـای گوناگونی در 
ايـن زمينـه دارنـد. يکی از پاسـخ های متـداول و متعـارف آن اسـت که امنيت 
دولت هـا بايـد در ايـن فضـای آنارشـيک تأميـن شـود، امـا بـه داليلـی که در 
ادامـه مطـرح خواهـد شـد، بـه زودی خواهيـم فهميـد که اين پاسـخ سـطحی 
بـرای ايـن پرسـش به هيچ وجـه کافـی بـه نظـر نمی رسـد. دولت هـا ابژه هايـی 
بی شـکل، چندوجهـی و جمعـی هسـتند کـه امنيـت را از راه هـای مختلفـی 
می تـوان بـدان اطـالق کـرد، از سـوی ديگـر بايـد توجـه داشـت کـه دولت ها 
زيادنـد و امنيـت يکی را نمی تـوان بدون ارجاع به ديگران موردبحث و بررسـی 
قـرارداد. جسـتجو برای يافتن مرجـع امنيت در اينترنت، سـرانجام ما را به اين 
نقطـه می رسـاند کـه امنيـت می تواند مراجـع بالقوه زيادی داشـته باشـد. اين 
مرجع هـا نه تنهـا بـا افزايـش تعـداد اعضـای جامعـه دولت ها بيشـتر می شـود، 
بلکـه از سـطح دولت هـا بـه سـطح افـراد پاييـن آمـده و نيـز از آن فراتـر رفته 
تـا سـطح سيسـتم بين المللی به عنـوان يک کل باال مـی رود. چـون امنيت هر 
مرجـع، در انـزوای از ديگـران قابـل حصول نيسـت و امنيت هرکـدام به صورت 
شـرطی بـرای امنيـت همـگان درمی آيـد1. ايـن مراجـع امنيـت نيز به انـواع و 
اقسـام گوناگونی تقسـيم می شـوند، اما بر اسـاس يک تقسـيم بندی معروف و

1.  بوزان، باری، مردم، دولت ها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ ششم، تهران، ص 39.
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تقريبـاً پذيرفته شـده در ميـان اکثـر مکاتـب امنيتـی مـدرن، مراجـع امنيـت 
را در سـه سـطح افـراد، دولت هـا و نظـام بين المللـی می تـوان طبقه بنـدی 
کـرد. درنهايـت، بـر اسـاس آنچـه گذشـت، بايـد توجـه داشـت کـه هـر زمان 
کـه بـه دنبـال تأميـن امنيـت در فضـای آنارشـيک هسـتيم، بايـد به ايـن امر 
توجـه داشـته باشـيم کـه رهايـی از تهديد، بـا برقـراری امنيت جمعی ميسـر 
خواهـد بـود و چنانچـه هـر يـک از مراجـع و سـطوح تحليـل دچـار ناامنی يا 
حتـی احسـاس ناامنـی شـوند، بـر اسـاس نظريـه آشـوب، کل سيسـتم دچار 
آشـوب شـده و تمامـی سـطوح و مراجـع درگيـر خواهنـد شـد. اين امـر، آنجا 
پديدارتـر می شـود کـه بـه ايـن نکته مهـم توجـه کنيم کـه اينترنـت همانند 
نظـام بين المللـی، يـک مفهـوم چنـد ذی نفعی اسـت و نمی تـوان صرفـاً برای 
آن ذی نفعـی در يـک سـطح در نظـر گرفـت. ايـن ويژگـی اخيـر نيـز هماننـد 

آنارشـيک بـودن جـزو شـباهت های اينترنـت و نظـام بين المللـی اسـت.
     کنوانسـيون های بين المللی متداول ترين ابزار ايجاد قوانين با اسـتانداردهای 
بين المللـی هسـتند کـه دولت ها و سـاير بازيگـران جامعه جهانی بايـد از آن ها 
پيـروی کننـد. در طـول چند دهه اخيـر، اهميـت کنوانسـيون ها در چارچوب 
حقـوق بين الملـل به شـدت افزايش يافتـه اسـت. در حقـوق بين الملـل مـدرن، 
اهميـت معاهـدات بين المللـی در ايجـاد قواعـد بين المللـی خـود را نمايـان 
سـاخته اسـت. از تأثيـرات مهـم کنوانسـيون ها می تـوان بـه ايجـاد نهـاد ها يا 
سـازوکارهای بين المللـی به منظـور اجـرای قوانيـن بين المللـی اشـاره نمـود. 
بااين وجـود، بسـياری از نظريه پـردازان کالسـيک حقـوق بين الملـل کيفيـت 
اجـرای کنوانسـيون ها را به عنـوان يـک نقطه ضعف و محل مناقشـه شناسـايی 
کرده انـد. اغلـب گفتـه می شـود که حقـوق بين الملل بـه دليل نبود مکانيسـم 
و ضمانـت اجـرا، نتوانسـته اسـت تأثيـر مطلوبـی از خـود به جـای گذاشـته 
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و رسـالت ذاتـی خـود را انجـام دهـد؛ امـا بـه نظـر می رسـد آنچـه در طـول 
دهه هـای گذشـته در اثـر رونـد رو به رشـد انعقـاد کنوانسـيون های متعدد در 
زمينـه موضوعـات مهم و حسـاس بين المللی پيش آمده اسـت، مکانيسـم های 

اسـتواری به منظـور اجـرای قواعـد پذيرفته شـده جهانـی ايجـاد کرده اسـت.
     نکتـه مهـم ديگـری کـه در خصوص کنوانسـيون ها قابل ذکر اسـت، تبعيت 
ايـن معاهـدات از مفهـوم حاکميـت اسـت. حقوق بين الملـل بر اين باور اسـت 
کـه هيـچ اقدامـی را نمی تـوان بـدون يـا برخـالف ميـل يک کشـور مسـتقل 
انجـام داد. به بيان ديگـر، علی رغـم آنکـه معاهـدات بين المللی کشـورها عضو و 
حتـی غيـر عضو را ملـزم به ايفـای تعهدات و انجـام تکاليف خاصـی می کنند، 
توانايـی وارد آوردن خدشـه بـه تماميـت يـک نشـان سياسـی را نـدارد. در 
واقـع، معاهـدات بين المللـی نقطـه تالقـی محدوديـت در حاکميـت و حمايت 
از حاکميـت هسـتند. در ايـن گفتمـان، مهم تريـن هـدف حقـوق معاهـدات 
بين المللـی، تنظيـم گـری موضوعـات مشـخص اسـت و بـه دنبـال آن فضايی 
ايجـاد می گـردد کـه در آن اسـتفاده از زور در امـور بين المللـی منتفـی شـده 
و جـای خـود را به حـق و تکليـف می دهـد؛ بنابرايـن، حاکميت دولـت همواره 
يکـی از نقـاط ثقـل حقـوق بين الملل اسـت و نمی تـوان انتظار داشـت که يک 
معاهـده مقرراتـی را پيش بينـی کنـد کـه بر حاکميـت يک دولـت تأثير منفی 
بگـذارد. انعقـاد معاهـدات، جـزء مهم تريـن شـيوه های ايجـاد و تکامـل رژيـم 
حقـوق بين الملـل اسـت. ازآنجايی کـه فراينـد انعقـاد معاهـده بسـتری بـرای 
بحـث و مشـورت آگاهانـه دربـاره موضوعاتی کـه بايد چاره ای بـرای آن تمهيد 
شـود را ايجـاد می کنـد، اعتقـاد بـر ايـن اسـت کـه خروجـی نهايی اين بسـتر 
تعاملـی، ملموس تريـن و کاربردی تريـن قواعـد را در مـورد آن موضـوع ارائـه 
می کنـد. درنتيجـه، بايـد گفـت که وضـع قوانيـن بين المللـی از طريـق انعقاد
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معاهد، مطلوب ترين شيوه توليد قوانين بين المللی است.
    افزايـش شـدت حمـالت سـايبری مخـرب در طـول سـال های گذشـته، 
امنيـت  قابل توجـه  اثرپذيـری  عدالـت،  چنـگال  از  سـايبری  مجرمـان  فـرار 
داخلـی، امنيـت ملـی و امنيـت بين المللی از جرائم سـايبری و بسـياری ديگر 
از عوامـل تحـت تأثيـر جرائـم سـايبری، اهميـت چاره انديشـی در خصـوص 
مبـارزه بـا جرائـم سـايبری را بيـش از هـر زمـان ديگـری در ميـان رهبـران 
جهـان برانگيختـه اسـت. در دسـامبر سـال 2014 ميـالدی، هنگامـی بـاراک 
اوبامـا، رئيس جمهـور وقـت اياالت متحـده آمريـکا در مقابـل دوربين هـا علنـاً 
کـره شـمالی را بـه هـک کردن سـونی پيکچرز متهـم کرد، به وضوح مشـخص 
گرديـد کـه ضـرورت تأميـن امنيـت سـايبری جمعـی بـه اوج اهميـت خـود 
رسـيده اسـت. اصـوالً تعداد کمی از مسـائل سياسـی در جهان وجـود دارد که 
تمامـی رهبـران جهـان را متفق القول می کند؛ امـا جرائم سـايبری و اثرپذيری 
امنيـت سـايبری بـه دنبـال اين جرائـم، تنها در عرض چند سـال از نخسـتين 
تالش های کارشناسـان برجسـته ای همچون ريچارد کالرک1، نويسـنده رساله 
جنگ سـايبری2، توانسـت بـا جلب نظر رئيس جمهـور آمريکا، منجـر به توافق 
ميـان چيـن و آمريـکا و بيانيـه معـروف گـروه 20 در سـال 2015 و تأکيـد بر 

لـزوم ايجـاد هنجارهـای امنيت سـايبری گردد.
     جهـان به وضـوح متوجه شـده اسـت که بايد در خصـوص مديريت اينترنت 
و مبـارزه بـا مجرمـان ناشـناس آن چـاره ای اضطـراری بـی انديشـد. از زمـان 
تجاری سـازی اينترنـت در اواسـط دهـه 1990 ميـالدی، اينترنـت به سـرعت 
در ميـان مـردم گسـترش يافـت. در اوايل قـرن 21 بيش از يک سـوم جمعيت 
جهـان بـه ايـن فنـاوری دسترسـی داشـتند و اکنـون در سـال 2022 آمارهـا 
حکايـت از آن دارد کـه بيـش از چهـار و نيم ميليارد نفر در جهـان به اينترنت

1.  Richard Clarke
2.  Cyber War monograph 20



دسترسـی دارند1. درنتيجه اين افزايش سـريع دسترسـی کاربـران به اينترنت، 
انگيزه هـای اقتصـادی و سياسـی بـرای بهره بـرداری مخـرب و غيرقانونـی از 
شـبکه نيـز به سـرعت افزايـش پيدا می کنـد و اعمـال مجرمانه شـکل جديدی 
بـه خـود می گيرنـد. به مـوازات نگرانی رهبـران جهـان، پژوهش هـا و مطالعات 
مجموعه هـای دانشـگاهی، سياسـی و نظامـی نيـز در طـول ايـن سـال ها چند 
برابر شـده اسـت. محققان و صاحب نظـران روابط بين الملل به ويژه شـاخه های 
مطالعـات امنيتـی و مطالعـات اسـتراتژيک بـه شـکل فزاينده ای بـر پيامدهای 
جرائـم سـايبری بـر امنيت ملـی و بين المللـی تأکيد می کننـد. خروجی علمی 
ايـن مجموعه هـای مطالعاتـی بـر تأثيـر اينترنـت بـر مفاهيمـی ماننـد قدرت، 
حاکميت، حکمرانی جهانی و امنيتی سـازی اسـت. در ميان طيف گسـترده ای 
از تهديدات و خطرات سـايبری، جرائم سـايبری در کانـون توجهات قرارگرفته 
و آثـار آن بـر مفاهيم پيش گفتـه، آن را هم طراز موضوعاتی همچون تروريسـم 

سـايبری، جنگ سـايبری، جاسوسـی سـايبری قرار داده است.
و  ملـی  امنيـت  بـر  سـايبری  جرائـم  پيامدهـای  محققـان  درحالی کـه     
در  همچنـان  می دهنـد،  قـرار  موردتوجـه  فزاينـده  طـرز  بـه  را  بين المللـی 
مـورد سـطح و ماهيـت ايـن تهديـد و همچنيـن سياسـت های مناسـبی کـه 
دولت هـا و سـاير ذی نفعـان اينترنـت بايـد اتخـاذ کننـد، اختالف نظـر دارنـد. 
تالش هـای ملـی و بين المللـی، بـر تدويـن قوانيـن تخصصـی حاکم بـر فضای 
سـايبری، شناسـايی خألهـای قانونی، توسـعه هنجارهـا و عرف های سـايبری، 
اعتمادسـازی، بازدارندگـی و از همـه مهم تـر ايجـاد يک رژيم حقوق سـايبری 
بين المللـی متمرکـز اسـت. جوزف نای2، دانشـمند و پژوهشـگر سياسـی اهل 
اياالت متحـده در ايـن خصـوص معتقـد اسـت که يـک مجموعه رژيـم امنيت 
سـايبری تکامل يافتـه شـامل چنديـن نهـاد منطقـه ای و بين المللـی اسـت

1.  Internet users in the world 2021 | Statista. (2022). Retrieved 3 April 2022, from https://
www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/#:~:text=How20%
many20%people20%use20%the,the20%internet20%via20%mobile20%devices.
2.  Joseph Nye
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کـه نقش هـای محـوری و کليـدی در شـکل دهی واکنش هـای سياسـتی ايفـا 
می کننـد. ازنظـر نـای، در جهـان کنونـی اينترنـت همه جـا و همه چيـز را در 
برگرفتـه و پيشـرفت های فنـاوری تاکنـون از توانايی نهادهـای حاکميتی برای 
پاسـخگويی و مديريـت پيشـی گرفتـه اسـت. او بـا تمايـز قائـل شـدن ميـان 
حکمرانـی اينترنتـی و حکمرانی سـايبری، اعتقـاد دارد کـه حکمرانی اينترنت 
در قلـب فضـای مجـازی قـرار دارد و تنها يکـی از زيرمجموعه هـای حکمرانی 

سـايبری است.
    سياسـت کيفـری و سياسـت جنايـی، اکنون يکی از مهم تريـن ضرورت های 
حکمرانـی سـايبری اسـت. جرائـم و مجرمـان سـايبری روزبـه روز بيشـتر و 
خطرناک تـر می شـوند و بـا بهره منـدی از ويژگـی فرامـرزی اينترنـت، دامنـه 
اشاره شـده،  کـه  همان طـور  کرده انـد.  وسـيع  بسـيار  را  خـود  اثرگـذاری 
صاحب نظـران در خصـوص نحـوه پاسـخ دهی مناسـب بـه جرائـم سـايبری 
امنيتـی  نظم هـای  شـکل گيری  امـا  نکرده انـد،  پيـدا  اتفاق نظـر  همچنـان 
منطقـه ای و جهانـی، تنها راه پيش روی بشـر را انعقاد يک کنوانسـيون فراگير 
و دارای ضمانـت اجـرای قـوی قـرار داده اسـت. اوليـن تـالش جهـان بـرای 
انعقـاد يـک کنوانسـيون به منظـور مبـارزه بـا جرائـم سـايبری، بـه سـال های 
ابتدايـی 21 بازمی گـردد. کنوانسـيون جرائم سـايبری معروف به »کنوانسـيون 
بـه  اسـت کـه  بين المللـی  بوداپسـت« نخسـتين معاهـده  جرائـم سـايبری 
جرائـم رايانـه ای و اينترنتـی می پـردازد و می کوشـد قوانيـن ملـی را سـازگار 
کـرده، روش هـای تحقيقـات را ارتقـا دهـد و همـکاری بيـن کشـورها را بهبود 
بخشـد. ايـن کنوانسـيون توسـط شـورای اروپـا در سـال 2001 ارائه شـد و از 
23 نوامبـر 2001 کشـورها می توانسـتند آن را امضـا کننـد. از ابتـدای ژوئيـه 
2004 کنوانسـيون بـه اجـرا درآمـد. بااين حـال، ايـن کنوانسـيون بـه داليـل
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مختلفـی نتوانسـت آن چنان کـه انتظـار می رفـت مؤثر واقع شـود. نخسـتين و 
اصلی تريـن دليـل ايـن امـر، ناشـی از ايـن نکته مهم اسـت که مرجـع تصويب 
اين کنوانسـيون شـورای اروپا اسـت و از همين رو سـطح مقبوليت پايين تری 
نسـبت به کنوانسـيون های سـازمان ملل دارد. از سـوی ديگر، نزديک به بيست 
سـال از نـگارش اوليـه و تنظيم متن اين کنوانسـيون گذشـته و طبيعی اسـت 
که پاسـخگوی چالش های کنونی جاريم سـايبری و سـرعت رشـد فزاينده آن 
را نداشـته باشـد. عـدم مشـارکت کشـورهای غيراروپايی در تهيـه پيش نويس 
متـن ايـن کنوانسـيون و اعمال نظـرات آن ها نيـز ازجمله ديگـر داليل کاهش 

مقبوليت اين کنوانسـيون اسـت.
     بـا توجـه بـر آنچه گفته شـد، يک نياز شـديد به سـندی اجماع سـاز ميان 
کشـورهای مختلـف جهان که با ايجاد وحدت رويه، نقشـه راه مبـارزه با جرائم 
سـايبری را مشـخص سـازد، به شـدت احسـاس می شـود. دولـت فدراسـيون 
روسـيه، به عنـوان يکـی از کشـورهای ابرقـدرت جهـان کـه نظـام حکمرانـی 
سـايبری مختص به خود را داشـته و از شـخصيت های حقوقی مؤثر در جهان 
واقـع و سـايبر اسـت، به خوبـی ايـن احسـاس نيـاز را درک کـرده و بـر همين 
اسـاس، به دسـتور دادسـتان کل روسـيه، جمعی از حقوق دانان، کارشناسـان 
و متخصصـان روسـی چنـد سـالی اسـت کـه موظـف به تهيـه و تنظيـم متن 
يـک کنوانسـيون جهـت طرح در سـازمان ملل متحـد شـده اند. در همين ايام، 
سـازمان ملـل به موجب قطعنامه 247/74 دسـتور تشـکيل يـک کميته موقت 
به منظـور تدوين کنوانسـيون بين المللـی مبارزه با اسـتفاده از فناوری اطالعات 
و ارتباطـات بـرای مقاصـد مجرمانـه را صـادر کرده اسـت. در همـان قطعنامه، 
مجمـع عمومـی، تصميـم گرفـت که کميتـه موقت حداقل شـش جلسـه، هر 
جلسـه 10 روزه، تشـکيل دهـد تـا در ژانويـه 2022، يـک جلسـه پايانـی در
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نيويـورک به منظـور پايـان دادن بـه ارائـه پيش نويـس کنوانسـيون بـه مجمع 
عمومـی در هفتـاد و هشـتمين جلسـه آن برگـزار کند که اين جلسـه به دليل 

محدوديت هـای ناشـی از بيمـاری کرونـا بـه تعويق افتاده اسـت.
     کميتـه موقـت، متشـکل از 15 عضـو اسـت. ايـن اعضـا، هرکـدام به عنوان 
نماينـدگان منطقـه ای در کميتـه حضـور دارند. ايـن نماينـدگان عبارت اند از: 
گـروه آفريقايـی: الجزايـر و مصـر و نيجريـه، گـروه آسـيا و اقيانوسـيه: چيـن 
و ژاپـن و اندونـزی، گـروه اروپـای شـرقی: اسـتونی و لهسـتان گـروه اروپـای 
و فدراسـيون روسـيه، گـروه آمريـکای التيـن و حـوزه کارائيـب: جمهـوری 
دومينيکـن، نيکاراگوئـه، برزيل، گـروه اروپا و اعضـای ديگر: اسـتراليا و پرتغال 

اياالت متحـده. و 
     دولـت روسـيه بـا توجه به آمادگی خود، نخسـتين پيش نويـس را 29 ژوئن 
2021 تقديـم بـه کميته موقـت کرد. طرح پيشـنهادی دولت روسـيه چندين 
هـدف بلندپروازانـه دارد. بـر اسـاس مفـاد ايـن کنوانسـيون، دولـت روسـيه 
به تمامـی کشـورهای عضـو پيشـنهاد می کند کـه جرائـم سـايبری را به عنوان 
جرمـی مسـتقل در نظـام حقوقـی خـود مـورد جـرم انگاری قـرار دهنـد. اين 
کنوانسـيون رويه هـای جديـد را در خصـوص نحـوه همکاری هـای بين المللـی 
جهـت مبـارزه بـا جرائـم سـايبری تعريـف می کنـد. روسـيه پيشـنهاد کـرده 
اسـت تـا يـک گروه فنـی بين المللـی برای مبـارزه با جرائـم فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات تشـکيل شـود تـا بـه دولت هـای عضو جهت بررسـی کنوانسـيون 
کمـک کنـد. يکـی از ويژگی های اصلی طرح پيشـنهادی دولت روسـيه، تأکيد 
بـر حاکميـت ملی اسـت. ايـن نکته مهـم در مقدمه نيـز مورداشـاره قرارگرفته 
اسـت. ايـن نکتـه ازآن جهـت مهم اسـت کـه يکـی از داليـل اصلی نپيوسـتن 
دولت روسـيه به کنوانسـيون بوداپسـت، عدم توجه اين کنوانسـيون به مسـئله
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حاکميت اسـت، چراکه بر اسـاس آن کنوانسـيون، عمليات سـايبری فرامرزی 
به طورکلـی و بدون لحاظ هيچ قيد شـرطی تجويزشـده اسـت. البتـه پايبندی 
روسـيه بـه اصـل حاکميـت، چالش هايـی را نيز در متن پيشـنهادی بـه وجود 
آورده اسـت. مسـئله اسـترداد مجرمين سـايبری يکی از همين چالش ها است. 
بر اسـاس متن پيشـنهادی روسـيه، دولت های عضو تحت شـرايطی می توانند 
از اسـترداد مجرمـان سـايبری خـودداری کنند. جـرم انگاری پـاره ای از جرائم 
کـه جـرم سـايبری محـض نيسـت، از ديگـر محل هـای مناقشـه طرح روسـی 
اسـت. هرچند دولت روسـيه در طرح پيشـنهادی خود نسـبت به کنوانسـيون 
بوداپسـت دامنـه جرائـم را توسـعه داده و برخـی از جرائم سـايبری نوظهور را 
نيـز مـورد شناسـايی قـرار داده، امـا در خصـوص نکتـه پيش گفتـه، انتقـادات 
جـدی ای وجـود دارد. از سـوی ديگر، در طرح پيشـنهادی، فعاليت های مخرب 
سـايبری عمليات سـايبری باهدف تغيير آراء يا از کار انداختن زيرسـاخت های 
و فناوری هـای مربـوط بـه برگـزاری انتخابـات و در نتيجـه محـروم کردن يک 
کشـور از توانايـی برگـزاری انتخابـات بـه شـکل عجيبـی ازقلم افتـاده و جـرم 

انگاری نشـده است.
    بـا مـرور ايـن مقدمـات، در ادامـه بـا توجـه بـه متـن اصلـی کنوانسـيون 
کـه ترجمـه آن ضميمه گزارش شـده اسـت، به بررسـی پروپزوال کنوانسـيون 
مبـارزه بـا جرائم سـايبری خواهيم پرداخـت. همانطور که گفته شـد،اين طرح 
توسـط نماينـده کشـور روسـيه در سـازمان ملـل مطرح شـده اسـت و پـس از 
طـی تشـريفات قانونـی، بـه کميته هـای بررسـی واگذارشـده و چنديـن نوبت 
نيـز بـر اسـاس نظـر کشـورهای مختلـف مـورد اصـالح و تغييـر قرارگرفتـه و 
بـا قطعـی شـدن ايـن اصالحـات، بايـد انتظـار را آن را داشـت که بـه تصويب 
مجمـع عمومـی سـازمان ملل رسـيده )هرچنـد با توجه بـه شـرايط موجود و
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تحريـم همه جانبـه روسـيه توسـط اکثر اعضـای جامعه جهانی بـه دليل حمله 
بـه اکرايـن بعيـد بـه نظـر می رسـد( و کشـورهای مختلـف جهـان بـر اسـاس 
سياسـت های خـود بـه آن پيوسـته و کنوانسـيون الزم االجـرا شـود. همچنين 
در ايـن گـزارش، ضمـن بررسـی پيش زمينـه و چرايـی ارائـه چنيـن طرحـی 
از سـوی دولـت روسـيه، مـروری بـر اولويت هـای جمهوری اسـالمی ايـران در 
ايـن کنوانسـيون خواهـد شـد و پيشـنهاد هايی متناسـب با وضعيـت کنونی و 

نيازمندی هـای ضـروری نظـام حقوقـی کشـور مطرح می شـود.
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بحث طرح 

     روسـيه باهـدف جلوگيـری از وقوع جرائم سـايبری، اوليـن پيش نويس يک 
کنوانسـيون جهانـی بـرای افزايـش و بهبود قوانين عليـه جرائم سـايبری را به 
سـازمان ملـل متحـد ارائـه کرده اسـت. يکی از اهـداف اين کشـور از تهيه اين 
پيش نويـس گسـترش فهرسـت انـواع جرائـم سـايبری تعيين شـده بين المللی 
اسـت؛ روسـيه معتقـد اسـت کـه جرائـم سـايبری شناخته شـده در سـطح 
بين المللـی کـه در حـال حاضـر کوتـاه و ناقص اسـت. بـه گـزارش خبرگزاری 
دولتـی اسـپوتنيک، روسـيه در ايـن پيش نويس تعـداد جرائم سـايبری را از 9 
مـورد بـه 23 مـورد افزايـش داده اسـت. به گـزارش خبرگـزاری روسـی تاس، 
»پيش نويـس روسـيه از کنوانسـيون مقابلـه بـا اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات 
و ارتباطـات بـرای مقاصـد مجرمانـه« رسـماً در 27 جـوالی1 ارائـه شـد. متن 
کنوانسـيون روسـی، مشـتمل بـر 89 مـاده اسـت کـه در 7 فصل مطرح شـده 
اسـت. فصـل اول بـه توضيـح اهـداف کنوانسـيون، صالحيت هـای اجرايـی و 
اصطالحـات به کاررفتـه در متـن، فصـل دوم بـه جـرم انـگاری، مقـررات ناظـر 
بـر آييـن دادرسـی کيفری و شـيوه اجرای قانون، فصل سـوم بـه اقدامات الزم 
جهـت پيشـگيری و مبـارزه با جرائم سـايبری، نحوه همکاری هـای بين المللی، 
اسـترداد مجرمـان سـايبری و همکاری هـای سـازمان های مجريـان قانـون و
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تمهيـدات الزم جهـت مصـادره اموال ناشـی از جـرم، فصل پنج بـه کمک های 
فنی و آموزشـی، فصل ششـم به سـازوکارهای اجرای کنوانسـيون و در نهايت 

فصـل هفتم بـه برخی از مقـررات نهايـی می پردازد.
      هيئـت روسـی بـه رهبـری پتـر گـورودوف معـاون دادسـتان کل و دنيس 
تاچايچاواليـت، سرپرسـت دفتـر مبـارزه بـا مـواد مخـدر و جـرم سـازمان ملل 
در دفتـر ژنـو سـازمان ملـل ايـن پيش نويـس را ارائـه کـرد. گـورودوف، رهبـر 
هيئـت روسـی، دراين ارتباط گفت که »کنوانسـيون بوداپسـت در مـورد جرائم 
سـايبری شـورای اروپا«1 منسوخ شـده اسـت، زيرا تنها 9 نوع مشخص شـده از 
جرائم سـايبری را به رسـميت می شناسـد. اين کنوانسـيون که در سال 2001 
تنظيم شـد، انواع جديد جرائم سـايبری را شـامل نمی شـود. کنوانسيون جرائم 
سـايبری معـروف بـه »کنوانسـيون جرائـم سـايبری بوداپسـت« يـا به اختصار 
»کنوانسـيون بوداپسـت« نخسـتين معاهـده بين المللـی اسـت کـه بـه جرائم 
رايانـه ای و اينترنتـی می پـردازد و می کوشـد قوانيـن ملـی را سـازگار کـرده، 
روش هـای تحقيقـات را ارتقـا دهـد و همـکاری بين کشـورها را بهبود بخشـد. 
اين کنوانسـيون توسـط شـورای اروپا در سـال 2001 ارائه شـد و از 23 نوامبر 

2001 کشـورها می توانسـتند آن را امضـا کنند.
    کنوانسـيون بوداپسـت کـه بيشـتر به عنـوان کنوانسـيون جرائـم سـايبری 
جنوبـی،  آفريقـای  کشـورهای  توسـط  سـال 2001  در  می شـود،  شـناخته 
کانـادا، ژاپـن و اياالت متحـده امضـا شـد و در جـوالی 2004 الزم االجـرا شـد. 
ايـن کنوانسـيون اوليـن معاهـده بين المللـی بود که برای رسـيدگی بـه جرائم 
ارتکابی با اسـتفاده از اينترنت و سـاير شـبکه های کامپيوتری منعقدشـده بود. 
بااين حـال، ازآنجايی کـه ايـن معاهـده در اوايـل قـرن 21 تنظيـم شـد، فقـط 
آن دسـته از جرائـم سـايبری را پوشـش مـی داد کـه در آن زمـان به رسـميت

1.  The Convention on Cybercrime, also known as the Budapest Convention on Cybercrime 
or the Budapest Convention 30



شناخته شده بودند.
     9 جرم اصلی تعيين شـده توسـط کنوانسـيون بوداپسـت شـامل دسترسـی 
غيرقانونی، شـنود غيرقانونی، تداخل داده ها، تداخل در سيسـتم، سوءاسـتفاده 
از دسـتگاه ها، جعـل رايانـه ای، کاله بـرداری با اسـتفاده از رايانـه، جرائم مربوط 
بـه پورنـو گرافی کـودکان و جرائم مربـوط به نقض حق چـاپ و حقوق مرتبط 

با آن اسـت.
     در سـال 2020، ايگـور کراسـنوف، دادسـتان کل روسـيه، گروهـی از افراد 
متخصـص را بـرای بررسـی جرائـم مرتبط بـا فنـاوری اطالعات گرد هـم آورد. 
ايـن گـروه بـود که وظيفـه تدويـن يـک کنوانسـيون بين المللی جهانـی برای 
مقابلـه بـا جرائـم سـايبری را بـر عهده گرفـت. ايـن پيش نويس شـامل جرائم 
سـايبری جديدتـری می شـود کـه در چند سـال اخير شـايع شـده اند، ازجمله 
جرائـم مربـوط بـه ارزهـای ديجيتـال، محصـوالت پزشـکی تقلبـی و حتـی 

مشـارکت خردسـاالن در فعاليت هـای غيرقانونـی.
    ايـن پيش نويـس چالش هـا و تهديدهـای امـروزی را در حـوزه امنيـت 
اطالعـات بين المللـی )ازجملـه اسـتفاده مجرمانـه از ارزهـای رمزنگاری شـده( 
را نيـز در نظـر می گيـرد و نگاهـی بـه جرائـم جديـدی کـه بـا اسـتفاده از 
فناوری هـای اطالعـات و ارتباطـات )بازاريابـی محصـوالت پزشـکی جعلـی، 
قاچـاق مـواد مخدر( انجام می شـود؛ دارد. اين مسـائل در بيانيه دادسـتانی کل 
کشـور روسـيه هـم شناسايی شـده بـود. ايـن پيش نويـس همچنين بـه دنبال 
تقويـت »همـکاری بين المللـی درزمينـه کمک هـای حقوقـی در پرونده هـای 
جنايـی، ازجملـه رديابـی، دسـتگيری، ضبط و اسـترداد دارايی ها« نيز هسـت.

     بـا معرفـی پيش نويـس قطعنامه در ابتدای نشسـت سـازمانی کميته موقت 
بـرای تدويـن کنوانسـيون بين المللـی جامـع در مـورد مقابلـه بـا اسـتفاده از
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات برای مقاصـد جنايی، حامی اصلـی آن، نماينده 
فدراسـيون روسـيه، آن را نتيجـه توافقـی توصيـف کـرد که در جريانـات اخير 
منعقدشـده اسـت. وی با اشـاره به اينکه زبان آن بر اسـاس اسـنادی اسـت که 
توسـط فدراسـيون روسـيه و اياالت متحـده به عنـوان نماينـدگان گروه هايی از 
کشـورها ارائه شـده اسـت، گفـت کـه تهيـه پيش نويـس آن به دنبـال چندين 
مـاه کار سـخت بـوده و از حمايـت اکثريـت قاطـع کشـورهای عضـو برخوردار 
اسـت. او بـا توصيـف ايـن پيش نويـس به عنـوان »متـن مصالحـه ای بسـيار 
متعـادل و ظريـف«، گفـت کـه پيش بينـی می کنـد که بـرای بررسـی بيش تر 
ايـن پيش نويـس کميتـه موقت هم در وين و هم در نيويورک تشـکيل جلسـه 
دهـد. نيـاز بـه تأميـن مالـی بـرای ايـن پيش نويـس، مشـارکت هيئت هايـی 
را کـه فاقـد نمايندگـی در کميتـه موقـت هسـتند و همچنيـن کشـورهای 
درحال توسـعه به طـور گسـترده تر را موردتوجـه قـرار می دهـد و تصميم گيری 
مبتنـی بـر اجمـاع را ضـروری می سـازد. وی بـا بيـان اين کـه اسـاس کار خود 
را نيـز بـر اسـاس آيين نامـه داخلی مجمـع عمومی قـرار می دهد، خاطرنشـان 
کـرد: ايـن بدان معناسـت کـه هيچ هيئتـی نمی تواند مانـع اجماع بر سـر اين 
پيش نويس شـود. وی با اشـاره به اينکه فدراسـيون روسـيه به منظور اطمينان 
از حمايـت گسـترده تر از پيش نويـس، تغييرات عمـده ای در متـن ايدئال خود 
ايجـاد کـرده اسـت، بـر اهميـت وحدت جهانـی در مـورد تهديد جـدی جرائم 
سـايبری تأکيـد کـرد و از همـه هيئت هـا خواسـت بـه ايـن متـن رأی مثبـت 

دهند.
     مسـئله اصلی اين اسـت که اکثر کشـورها تمايل زيادی دارند تا با اسـتفاده 
از يـک معاهـده جهانـی با جرائم سـايبری مبارزه کننـد، اما نمی توانند بر سـر 
تعريـف مناسـبی از »جـرم سـايبری« توافـق کنند. طبـق مفاد ايـن قطعنامه، 
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کميتـه موقـت چندين جلسـه 10 روزه برای شـروع در ژانويه 2022 تشـکيل 
داد و مقـرر شـده اسـت کـه پيش نويـس کنوانسـيون مقابله با جرائم سـايبری 
در هفتاد و هشـتمين جلسـه آن در سـال 2023 به مجمع عمومی ارائه شـود. 
همچنيـن مقـرر شـد روش هايی را بـرای مشـارکت سـازمان های بين المللی و 
منطقـه ای و دعـوت و تأييـد گروه هـای متخصـص در زمينـه جرائـم سـايبری 
تعييـن شـود. بخشـی از قطعنامـه، قبـل از تصويب، بـا اصالحيه ای که توسـط 
نماينـده بريتانيـا پيشـنهاد شـد تغييـر يافـت کـه بـا رأی ثبت شـده اعضـا به 

تصويب رسـيد.
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یبری ســا ئم  ا جر با  ه  ز ر مبــا نســیون  ا کنو همیت  ا یــل  ال د

     در اواسـط ژانويـه سـال جـاری، سـازمان ملـل به طـور رسـمی فرآيندی را 
بـرای تدويـن يـک معاهده جهانـی در مورد جرائم سـايبری آغاز نمـود. تدوين 
ايـن معاهـده جهانـی بـا پيش نويسـی از کشـور روسـيه بـود امـا بـا توجـه به 
اتفاقـات متعـدد در سـال 2021 در مـورد حمـالت بـاج افزار به زيرسـاخت ها، 
از دسـتگاه های مراقبت هـای بهداشـتی در ايرلنـد گرفتـه تا اتفاقـات مرتبط با 
خطـوط سـوخت در اياالت متحـده، می تـوان تصور کـرد که روند ايـن معاهده 

توسـط اياالت متحـده و متحـدان غربـی آن نيـز حمايت می شـود.
     شـيوع ويـروس کرونـا عمدتـاً بـر مشـاغل در سراسـر جهان تأثير گذاشـته 
اسـت، امـا بـازار کسـب وکار جرائم سـايبری در حال رونـق اسـت. ازآنجايی که 
افـراد بيشـتری مجبـور بـه کار در خانه هسـتند و افراد هرروز بيشـتر به دنبال 
يکپارچگـی ديجيتالـی عميق تر زندگی خود هسـتند، مجرمان پايـگاه کاربری 
بزرگ تـری بـرای حمله و سـو اسـتفاده دارنـد. در اوت 2020، پليس بين الملل 
افزايـش »هشـداردهنده« حمالت سـايبری در يک دوره چهارماهـه را گزارش 
کـرد. ايـن سـازمان می گويـد هـر چـه تعـداد بيشـتری از افـراد زمان خـود را 
از آسـيب پذيری های  به صـورت آناليـن سـپری می کننـد، مجرمـان بيشـتر 
امنيتـی، برای سـرقت داده هـا، ايجاد اختالل و سـودآوری اسـتفاده می کنند«.
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      اينترپـل گفـت: »ازآنجايی که احتمال ناپديد شـدن ويـروس کرونا به زودی  
کم اسـت، افزايش بيشـتر جرائم سـايبری در آينده نزديک نيز بسـيار محتمل 
اسـت«، زيـرا کار از خانـه آسـيب پذيری های امنيتـی سـامانه ها را در معـرض 
ديـد قـرار می دهـد و منجـر به افزايش پيشـروی مجرمـان سـايبری و طراحی 
جديدتـر روش های هوشـمندانه بـرای فريب کاربران ناآگاه و حمالت سـايبری 

 1 می شود.
    در ژوئيـه 2021، روسـيه پيش نويـس کنوانسـيون جرائـم سـايبری را بـه 
رئيـس کميتـه ويـژه کـه وظيفه تدويـن معاهده سـازمان ملل در مـورد جرائم 
سـايبری را بـر عهـده داشـت، ارائـه کـرد و پيشـنهاد کـرد کـه از آن به عنوان 
مبنـای معاهـده آينـده اسـتفاده شـود. چارچـوب ايـن پيش نويـس به طـور 
قابل توجهـی از چارچـوب جرائـم سـايبری موجـود در کنوانسـيون بوداپسـت 
متفـاوت اسـت، چراکـه در اين کنوانسـيون جرم انگاری گسـترده وجـود دارد؛ 
بـا ايـن وجـود، ابهـام و ناهماهنگـی در برخـی از مفـاد آن و محدوديـت در 
همکاری هـای بين المللـی ازجملـه موضوعاتی اسـت که نيازمند بررسـی دقيق 
اسـت. ايـن پيش نويـس اولين پيش نويسـی نيسـت که روسـيه در ايـن زمينه 
تهيه کـرده اسـت. درواقـع، اين کشـور يک مورد ديگـر را در سـال 2018 قبل 

از شـروع فرآينـد سـازمان ملل منتشـر کـرده بود.
     رويکـرد روسـيه به فضای سـايبری رويکردی مبتنی بـر حاکميت و کنترل 
گسـترده دولـت بوده اسـت. تالش هـای اخير روسـيه مبتنی بر منـزوی کردن 
اينترنت در حوزه های قضايی خود از سـاير نقاط جهان بوده اسـت و پيشـنهاد 
اخيـر ايـن کشـور هـم بـا رويکـردی کـه در محـدوده مرزهـای جغرافيايی اش 
اتخـاذ نمـوده، هماهنـگ اسـت، اگرچه بايد گفـت اين پيش نويـس تفاوت های 

قابل توجهـی بـا پيش نويس قبلـی دارد.

1.    https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/explained-russias-proposal-to-the-
un-for-expanding-list-of-designated-cybercrimes9843901-.html 38



     باوجـود پيش نويـس روسـی، رأی گيـری نماينـدگان مختلـف کشـورها در 
سـازمان ملـل متحـد، اصالحيه هـای سـه کشـور بريتانيـا، برزيـل و هاييتـی و 
جلسـات گوناگـون مذاکـره در رابطـه بـا موضـوع جرائـم سـايبری، حقيقت اين 
اسـت کـه تاکنـون هيچ تصميم اساسـی و مناسـبی دربـاره اين معاهـده گرفته 
نشـده اسـت؛ نـه دامنـه، مقدمـه يـا سـاختار آن مشخص شـده و نـه اين که چه 
اعمالی تحت اين معاهده جرم سـايبری محسـوب می شـوند تعريف شـده اسـت.
     قـرار بـود در اوليـن جلسـه کميتـه موقـت در مـورد حـدود و ثغـور ايـن 
موضوعـات و ابزارهـای بالقـوه بـرای مقابله با جرائم سـايبری بحث شـود، برخی 
از دولت هـا نيـز اسـنادی را ارائـه کرده انـد کـه بينش و انتظـارات آن ها را نشـان 
مـی داد؛ امـا دولت هـا هنوز به انگيزه  پشـت ايـن پيش نويس بی اعتمادنـد، آن ها 
معتقدنـد کـه راه انـدازی فرآينـد مرتبـط بـا ايـن معاهـده دشـوار و ثقيل اسـت 
و به طـور خالصـه بـرای ايجـاد يـک معاهـده موردحمايـت جهانـی بـا يکديگـر 
اختالفـات اساسـی دارنـد کـه بايـد بـر آن ها غلبـه کرد، لـذا دولت ها به سـختی 

پـای ميـز مذاکـره می آيند.
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نی جها ســطح  ر  د یبری  ســا ئم  ا جر بــا  بله  مقا ی  ا بــر نه  یا ا ن گر ما ر آ تــاش 

     بـه طـور کلـی بايـد گفـت کـه در خصـوص ادبيات مربـوط بـه طراحی يک 
کنوانسـيون بـه منظور مبـارزه با جرائم سـايبری دو ديـدگاه رقيب وجـود دارد. 
اوليـن ديـدگاه تقريباً جهانی اسـت و می گويد بايد کاری بـرای افزايش همکاری 
جهانـی در مـورد جرائم سـايبری و ايجاد درک مشـترک از مسـائل انجام شـود. 
ايـن ديـدگاه بـر پيش نويـس روسـيه حاکم اسـت؛ گروهـی از دولت هـا، ازجمله 
چين و روسـيه، اسـتدالل می کنند که کنوانسـيون بوداپسـت نگرانی های آن ها 
را در خصـوص جرائـم سـايبری منعکس نمی کند؛ به ويـژه، اين ديـدگاه را دارند 
کـه دسترسـی فرامرزی به داده ها و شـواهد الکترونيکی بـه حاکميت ملی ضربه 
می زنـد1. داده هـا در سراسـر حوزه هـای قضايـی و اغلـب توسـط شـرکت های 
خصوصـی ذخيـره می شـوند، ازجمله محتـوای نگهداری شـده در فضـای ابری، 
سـابقه جسـتجوهای وب يـا پيام هـای متنـی. دولت هايـی مانند روسـيه و چين 
تـالش کرده انـد تـا داده هـای شـهروندان خـود را تحـت صالحيـت دولـت قرار 
دهنـد و نسـبت بـه بندهايی که دسترسـی سـاير دولت ها بـه داده هـا را اجباری 

می کنـد، محتاط هسـتند.
      ديـدگاه دوم اصـاًل چنيـن نگاهـی نـدارد و نگـران اسـت که تعاريـف جرائم 
سـايبری به قدر کافی مناسـب نباشـد و همـکاری بين المللی بـرای بازپس گيری

1.    Walker, S. (2022). The Quixotic Quest to Tackle Global Cybercrime. Retrieved 2 April 
2022, from https://foreignpolicy.com/11/02/2022/un-cybercrime-treaty-russia-hacking/43



مجرمـان، آزادی بيـان را تحت الشـعاع قـرار دهـد؛ امـا حقيقـت ايـن اسـت کـه 
ديـدگاه دوم نمی توانـد بـرای عصر حاضر و شـرايط کنونی اينترنت کافی باشـد؛ 
چراکـه از اوايـل سـال 2001، زمانـی کـه اوليـن کنوانسـيون منطقـه ای جرائم 
سـايبری، کنوانسـيون بوداپسـت شـورای اروپـا، تصويب شـد، اينترنـت و دامنه 
اسـتفاده از آن بيش ازحـد تصـور سياسـت مداران گسـترده شـده اسـت. ديدگاه 
دوم، همچنيـن شـامل بی اعتمـادی بيـن دولت ها دربـاره انگيزه های پشـت يک 
معاهـده جهانـی اسـت کـه کل فرآينـد را به نفـع خود می کنـد. از همـان ابتدا، 
کشـورهای غربی، ازجمله کشـورهای عضـو اتحاديه اروپـا، اياالت متحده، بريتانيا 
و کانادا، در برابر فرآيند سـازمان ملل برای توسـعه ابزار جرائم سـايبری مقاومت 
کردنـد. همه اعضای کنوانسـيون بوداپسـت، خواهان يک معاهـده رقيب نبودند 
و احسـاس می کردنـد کـه بـا افـزودن الحاقيه بـه آن، اين کنوانسـيون همچنان 

کاربـردی اسـت و برای هر دولتی مناسـب اسـت.
    حمـالت بـاج افـزاری کسـب وکارها و مؤسسـات دولتـی را ويران کرده اسـت. 
جناياتـی ماننـد اسـتثمار جنسـی آناليـن کـودکان بـه سـطح هشـداردهنده 
رسـيده اسـت. قرنطينه هـای کرونـا که باعث می شـد مـردم، از کـودکان گرفته 
تـا افـراد مسـن، منزوی تـر و آنالين تـر باشـند، جنايـات آناليـن را نيـز تشـديد 
کـرد. دامنه هـای مخـرب، کاله برداری های فيشـينگ، فروش محصـوالت تقلبی 
مرتبـط بـا ويـروس کرونـا به صـورت آنالين، ازجملـه خونی کـه ادعا می شـد از 
بيماران کرونايی بهبوديافته گرفته شـده و در دارک وب1 فروخته می شـد هرروز 
بيش تـر و بيش تر شـد. بسـياری از کشـورها احسـاس می کنند که يـک معاهده 
جهانـی از طريـق گنجانـدن پشـتيبانی ظرفيـت فنی بـه افزايش توانايـی آن ها 
در پاسـخگويی بـه ايـن نـوع تهديدات کمـک می کند. ديگر کشـورها احسـاس 

می کننـد کـه می تواننـد همـکاری حقوقی بهتـری را ايجـاد کنند.

1.  Dark Web
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     اگرچـه برخـی از دولت هـا زمزمه هايـی مبنی بر خروج کامـل از روند معاهده 
روسـی کرده انـد، امـا بازهـم جلسـات کميته موقـت برای بررسـی ايـن موضوع 
برگـزار شـد. اکنـون همـه جناح هـای سياسـی بـه ايـن رونـد متعهـد و آمـاده 
دفـاع از اولويت هـای خـود هسـتند. مسـائل اساسـی حل نشـده کليدی شـامل 
تعريـف جرائـم )ازجمله جرائم مرتبط بـا محتوا(، حاکميت ديجيتـال، همکاری 

بين المللـی و دسترسـی بـه داده هـا، همـکاری فنی و ظرفيت سـازی اسـت.
     شـايد سـخت ترين چيـز ايـن باشـد کـه دولت هـا جـرم سـايبری را چگونـه 
تعريـف می کننـد. در حـال حاضـر هنوز هيـچ تعريف مشـترکی وجود نـدارد و 
دولت هـا ديدگاه های بسـيار متفاوتـی در مورد آنچه اين تعريف بايـد در برگيرد، 
دارنـد. ايـن اختالف نظرهـا از ديدگاه هـای متفـاوت در مورد اهميـت حفاظت از 
هنجارهـای حقـوق بشـر و نگرانی هـا در مـورد جرم انـگاری ارتباطات شـخصی، 
سـخنرانی سياسـی آناليـن و آزادی بيـان و اجتماع ناشـی می شـود. درحالی که 
دولت هـا بيشـتر بـر سـر گنجانـدن جرائـم وابسـته بـه فضـای سـايبری ماننـد 
بدافزارهـا و بـاج  افزارهايی که محرمانگی، يکپارچگی و در دسـترس بودن داده ها 
و سـامانه ها را تهديـد می کنند به توافق می رسـند، توافق بسـيار کمـی در مورد 
جرائـم سـايبری وجـود دارد، جرائـم سـايبری جرائمی هسـتند کـه آفالين نيز 
اتفـاق می افتنـد امـا مجرمـان ممکن اسـت در آن از فنـاوری برای دسـتيابی به 

اهـداف خـود اسـتفاده کنند، ماننـد تجارت آناليـن غيرقانونـی حيات وحش.
     اتحاديـه اروپـا بيشـتر عالقه منـد  اسـت ايـن معاهده را بـه جرائم بـا فناوری 
پيشـرفته و جرائـم وابسـته بـه فضـای سـايبری محدود کنـد و احتمـاالً معتقد 
اسـت بيـان فهرسـتی از اقدامـات مجرمانـه در اين معاهـده مثل جعبـه پاندورا1  
خواهـد بـود، بـه ايـن معنـا کـه وقتی تمـام ايـن مـوارد را به عنـوان جـرم تلقی 
کنيـم، اتفاقـات پيش بينی نشـده و بـدی در انتظـار خواهد بـود. از سـوی ديگر، 

1.  Pandora›s box
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چين رويکرد گسـترده تری را پيشـنهاد کرده اسـت که شـامل جرائم وابسـته به 
فضای سـايبری و همچنين جرائم مرتبط با محتوا ازجمله »اسـتفاده از اينترنت 
بـرای تحريـک و ارتکاب اقدامات تروريسـتی، انتشـار و اطالعات مضـر«، فروش 
و توسـعه و انتشـار فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و داده ها برای ارتـکاب جرم و 
جنايـت و تشـکيل »زنجيره محصـول تاريک« می شـود. روسـيه در پيش نويس 
معاهـده جهانی خود خواسـتار جرم انـگاری »اقدامات غيرقانونـی باانگيزه نفرت 
پراکنـی يا دشـمنی سياسـی، ايدئولوژيک، اجتماعـی، نژادی، قومـی يا مذهبی، 
حمايـت و توجيـه چنيـن اقداماتـی يا ارائه دسترسـی بـه آن ها« شـد1 که باعث 
می شـود اکثـر سـخنرانی ها و پلتفرم هايی که آن را منتشـر می کننـد موظف به 

جرم انـگاری اين موارد شـوند.

1.  Article -21 Extremism-related offences, United Nations Convention on Countering the 
Use of Information and Communications Technologies for Criminal Purposes, Draft 29 June 
2021
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با جرائم سایبری مبارزه  کنوانســیون  به  نســبت  بشــری  دیدگاه مجامع حقوق 

     هـم کميسـيونر عالـی حقـوق بشـر و هـم نماينـدگان سـازمان های حقوق 
بشـری همـواره تاکيـد می کنند که هر معاهـده ای عليه جرائم سـايبری جديد 
بايـد شـامل پادمـان1 های صريحـی برای منافـع عمومی باشـد، زيـرا اين بيم 
وجـود دارد کـه قوانيـن ناظـر بـر جرائم سـايبری بـرای سـرکوب فعاليت های 
مشـروع اسـتفاده  شـود. کميسـيونر عالـی حقـوق بشـر نسـبت بـه گنجانـدن 
هرگونـه جـرم محتوايـی در ايـن معاهده هشـدار می دهد و به اين خطر اشـاره 
می کنـد کـه ايـن نـوع جرائـم به طور نامتناسـب در سـطح ملـی اعمال شـود. 
بـرای مثـال، قوانينی کـه مدعی مبارزه بـا اطالعات نادرسـت و حمايت آنالين 
يـا تمجيـد از تروريسـم و افراط گرايـی هسـتند، بـرای زندانـی کـردن وبـالگ 
نويسـان يـا مسـدود کـردن کل پلتفرم ها در برخی کشـورها همچـون بحرين، 

عربسـتان و مصـر مـورد سوءاسـتفاده قرارگرفته اند.
     نامـه بيـش از 130 گـروه جامعه مدنی نگرانی های کميسـيونر عالی حقوق 
بشـر در مـورد جرائـم مبتنی بر محتـوا را منعکس می کند و همچنيـن به نياز 
بـه گنجانـدن پادمـان هـای صريح بـرای محافظـت از مـردم اشـاره دارد؛ زيرا 
تاکنـون قوانيـن جرائـم سـايبری در بسـياری از کشـورها برای سـرکوب رفتار 
قانونـی استفاده شـده اسـت. بـه گفتـه کميسـيونر عالی حقوق بشـر، اسـتفاده 

1.  Safeguard
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از جرائـم سـايبری بـرای هـدف قـرار دادن روزنامه نـگاران، افشـاگران، فعـاالن 
سياسـی، محققـان امنيتـی، جوامـع اقليتـی و مدافعـان حقوق بشـر يک عمل 
کامـاًل اثبات شـده اسـت؛ بنابرايـن نتيجه می گيريـم تعريف دقيـق رفتاری که 
جـرم انـگاری می شـود ضـروری خواهد بود تـا زمانی که اين معاهـده درنهايت 
توسـط دولت هـای مختلـف در سراسـر جهـان در سـطح ملی اعمال می شـود، 

حقـوق بشـر به حاشـيه نرود1.
     قوانيـن جرائـم سـايبری مبهـم ماننـد قوانينـی کـه دسترسـی غيرمجاز به 
دسـتگاه های رايانـه ای را جرم انـگاری می کند، برای هدف قـرار دادن محققان 
امنيـت ديجيتـال، افشـاگران، فعـاالن و روزنامه نـگاران استفاده شـده اسـت و 
برخـی از دولت ها اسـتدالل می کننـد که هرگونه افشـای اطالعات در خصوص 
يـک شـرکت يا سياسـت دولتـی می تواند به عنوان جرم سـايبری تلقی شـود2. 
همان طـور کـه توسـط کميسـيونر عالـی حقـوق بشـر هـم گفته شـده اسـت، 
اصـل قانونـی بودن مقررات حقـوق کيفری ايجـاب می کند کـه تعاريف جرائم 
سـايبری »در دسـترس عموم، واضح و دقيق« باشـد، به طوری که افراد بتوانند 
به طـور منطقـی تشـخيص دهند که کـدام رفتار ممنوع اسـت و رفتـار خود را 
بـر اسـاس آن تنظيـم کننـد. تعاريف مبهـم و نادرسـت از اين جرائـم، فضايی 
را بـرای تفسـيرهای خودسـرانه و خطـر نقـض حقـوق بشـر باقـی می گـذارد.

    بسـياری از طرح هـای اوليـه دولت هـا نيـز شـامل درخواسـت هايی بـرای 
اطمينـان از پايبنـدی بـه اسـتانداردهای حقـوق بشـر و توجـه ويـژه بـه تأثير 
نامطلـوب بالقـوه بر آزادی بيان و سـاير حقوق بشـر اسـت. با توجـه به ماهيت 
جهانـی معاهـده پيشنهادشـده توسـط روسـيه، ضروری اسـت که حقوق بشـر 

در محـور مذاکـرات معاهـده قـرار گيرد.

1.  Katitza Rodriguez, a. (2022). Nearly 130 Public Interest Organizations and Experts Urge 
the United Nations to Include Human Rights Safeguards in Proposed UN Cybercrime Treaty. 
Retrieved 2 April 2022, from https://www.eff.org/deeplinks/01/2022/nearly-130-public-
interest-organizations-and-experts-urge-united-nations-include
2.  U.S. whistleblower Chelsea Manning challenging secrecy laws barring her from Canada | 
National Post. (2022). Retrieved 2 April 2022, from https://nationalpost.com/news/canada/
u-s-whistleblower-chelsea-manning-challenging-secrecy-laws-barring-her-from-canada
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ه  ز ر مبا نســیون  ا کنو دی  پیشــنها طــرح  قوت  و  ضعــف  نقاط  بــه  هی  نگا
یبری ــا س ئم  ا جر با 

     ايـن پيـش نويـس طيفـی از موضوعـات مربـوط به حقـوق ماهوی، اسـناد 
فرآينـدی، همکاری هـای بين المللـی، کمک هـای حقوقـی متقابـل و اقدامـات 
پيشـگيرانه را پوشـش می دهـد. سـاختار و دامنـه مقابلـه بـا مشـکل جرائـم 
سـايبری بـه روشـی فراگيـر و جامع در اين کنوانسـيون ديده شـده اسـت. اين 
سـند بـه موضوعاتـی که در اسـناد جرائم سـايبری موجـود مانند کنوانسـيون 
بوداپسـت شـورای اروپـا، کامل ترين سـند بين المللـی موجود در مـورد جرائم 
سـايبری، پرداختـه می شـود هـم رسـيدگی می کنـد، امـا بـه روشـی متفاوت. 
ايـن سـند 69 صفحـه ای بسـيار فراتـر از ابزارهـای موجـود اسـت، به ويـژه در 
جرائمـی کـه به عنـوان جرائـم سـايبری در نظـر گرفتـه می شـود. همچنين به 
مسـائل مربـوط بـه پيشـگيری، ظرفيت سـازی، کمک هـای فنی و مـوارد ديگر 

می پـردازد. نيز 
    قطعنامـه ای کـه رونـد معاهده را در دسـامبر1 2019 ايجـاد کرد، به صراحت 
اشـاره می کنـد کـه اسـناد بين المللـی موجـود بايـد به طـور کامـل موردتوجه 
قـرار گيرنـد. بااين حـال، پيش نويس روسـيه به طور قابل توجهی بـا اصطالحات 
پذيرفته شـده، ماننـد اصطالحـات موجـود در کنوانسـيون بوداپسـت، مغايرت 
دارد و اصطالحـات و تعاريـف جديـدی را معرفـی می کند. پيش نويس روسـی 

1.  آذر ماه 1398
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به جـای اسـتفاده از اصطالحـات جاافتـاده ای ماننـد »داده هـای رايانـه ای« و 
»سيسـتم رايانـه ای«، اصطالحـات جديـدی ماننـد »اطالعـات الکترونيکی« را 
بـه کار می بـرد کـه در بخش »اسـتفاده از اصطالحـات« تعريف نشـده اند )ماده 
4 پيش نويـس(؛ امـا مورداسـتفاده قـرار می گيرنـد. در سراسـر متن سـند اين 
پيش نويـس از واژگان جديـد به طـور متناقـض همـراه بـا اصطالحـات ديگری 
ماننـد »داده«، »سيسـتم« يـا »اطالعـات ديجيتـال« اسـتفاده شـده که باعث 
ايجـاد سـردرگمی در حـوزه کاربـرد آن هـا می شـود. به عنوان مثـال، مـاده 6 
دسترسـی بـه »اطالعـات ديجيتالـی« را جرم انـگاری می کند، اما عنـوان ماده 
»دسترسـی غيرمجـاز بـه اطالعـات الکترونيکـی« اسـت. مـاده 18 پيشـنهاد 
می کنـد کـه »ايجـاد و اسـتفاده از داده هـای ديجيتـال بـرای گمـراه کـردن 
کاربـر«، بـدون اين که مشـخص شـود »داده هـای ديجيتال« همـان »اطالعات 
ديجيتالـی« اسـت يـا خيـر، جـرم محسـوب بشـود. بی دقتـی در اين مـوارد با 
اصـول بنياديـن حقوق کيفری که مسـتلزم قطعيت و وضـوح در تعريف اعمال 

مجرمانـه و تعييـن مرزهـای جـرم انگاری اسـت، در تضاد اسـت.
اوليـن  اسـت.  گسـترده  انـگاری  جـرم  دامنـه  ازنظـر  پيش نويـس  ايـن     
پيشـنهاد روسـيه در سـال 2018 عمدتـاً به اعمالی اشـاره داشـت کـه قباًل در 
چارچوب هـای قانونـی موجـود و باکمـی تفـاوت  جـرم انـگاری می شـدند. اين 
متن برخی از جرائم ذکرشـده در پيشـنهاد قبلی )مانند هرزنامه و فيشـينگ( 
را کنـار می گـذارد، امـا فهرسـت گسـترده تری از جرائـم ازجملـه تشـويق يـا 
اجبـار بـه خودکشـی، جرائم مربوط به مشـارکت خردسـاالن در ارتکاب اعمال 
غيرقانونـی کـه حيـات آن هـا را به خطـر می اندازد، مسـائل مربوط بـه زندگی 
يـا سـالمتی، تروريسـم و جرائـم مرتبـط بـا افراط گرايـی و بسـياری مـوارد 
ديگـر را پيشـنهاد می کنـد. عـالوه بـر ايـن، در مـاده 86 ايـن پيش نويـس، به 
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امضاکننـدگان اجـازه داده نمی شـود در مـورد جرائم مندرج در برخـی از مواد 
خـود ازجملـه هرزه نـگاری کـودکان، تشـويق يا اجبـار به خودکشـی، جرائمی 
کـه جان يا سـالمت افـراد زير سـن قانونی را به خطـر می اندازند، )مـاده 15(، 
)مـاده 17( و تحريـک بـه فعاليت های خرابکارانـه و جرائم مرتبط با تروريسـم 
)مـواد 19، 22-26...( و همچنيـن در رابطـه بـا برخـی از مقـررات مربـوط بـه 
اسـترداد، شـرطی قائـل شـوند )بنـد 11 مـاده 47(. لـذا در مواد صدراالشـاره 
مقامـات کشـورها بايـد بـدون اسـتثناء از وقـوع جرائم سـايبری مرتبـط با اين 
موضوعـات جلوگيـری بـه عمل آورنـد. بسـياری از جرائـم پيشـنهادی به طـور 
مبهـم تعريف شـده اند. به عنوان مثـال، مـاده 18 در مـورد »ايجـاد و اسـتفاده از 
داده هـای ديجيتـال بـرای گمراه کردن کاربـر« قابليت تفسـيرهای مختلفی را 
دارد و می توانـد بـرای غيرقانونـی کردن هرگونه مخالفـت و جلوگيری از آزادی 
بيـان اسـتفاده شـود. همان طور که در تعدادی از کشـورها مشـاهده می شـود، 
ابهـام در قوانيـن، تفسـير خودسـرانه و اسـتفاده از قوانيـن کيفـری را بـرای 
تعقيـب مخالفـان سياسـی، روزنامه نـگاران و دفـاع از حقـوق بشـر امکان پذيـر 
کـرده اسـت. ايـن پيش نويس به دليـل پيشـنهاد »ممنوعيت امتنـاع از کمک 
حقوقـی متقابـل و اسـترداد«؛ بـه دليل تلقی يـک جرم به عنوان جرم سياسـی 
)ماده 46.4(، پتانسـيل اسـتفاده از تحقيقات جرائم سـايبری را در سـطح ملی 

و فرامـرزی به عنـوان ابـزاری برای سـرکوب سياسـی ايجـاد می کند.
     به عـالوه، پيش نويـس روسـيه بـرای مبارزه بـا جرائم سـايبری فاقد مبنايی 
درخـور هنجارها و اسـتانداردهای بين المللی حقوق بشـر اسـت. به عنوان مثال، 
مـاده 21 بنـد 1 در مـورد افراط گرايـی بـر »اقدامات غيرقانونی بـا انگيزه نفرت 
يـا دشـمنی سياسـی، ايدئولوژيـک، اجتماعـی، نـژادی، قومـی يـا مذهبـی، 
حمايـت و توجيـه چنيـن اقداماتـی يا ارائه دسترسـی بـه آن ها« تمرکـز دارد، 
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بـدون اشـاره بـه چگونگـی ايـن اعمال يـا اين که اين اعمال توسـط چه کسـی 
انجام شـده اسـت. غالبـاً اتفـاق می افتـد کـه دولت هـا افراط گرايی را بـه معنای 
ديدگاه هـای سياسـی، ايدئولوژی هـا و هويت هايـی که بـا آن مخالف اند تعريف 
می کننـد. هميـن مـاده از افراط گرايـی به عنوان »تحقيـر با اسـتفاده از فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات« يـاد می کنـد. تحقيـر يک مفهـوم شـخصی و فرهنگی 
اسـت کـه بـرای پيش نويـس يـک سـند بين المللـی مناسـب نيسـت و اگر در 
يـک معاهـده الزام آور گنجانده شـود، عاملی خطرناک برای سـرکوب سياسـی 

است.
     درحالی کـه برخـی از مقـررات مبهم و دارای پتانسـيل تفسـيرهای مختلف 
هسـتند، برخی ديگر بسـيار محـدود هسـتند. به عنوان مثال، ماده 6 پيشـنهاد 
می کنـد کـه دسترسـی غيرمجـاز را فقـط در مـوارد مسـدود کـردن، تغييـر، 
تخريب يا کپی جرم انگاری کند و جرم دسترسـی غيرقانونی صرف را پوشـش 
نمی دهـد. دسترسـی غيرقانونـی صـرف به عنوان يـک جـرم در چارچوب هايی 
ماننـد کنوانسـيون بوداپسـت و دسـتورالعمل اتحاديـه اروپـا در مـورد حمالت 
عليـه سـامانه های اطالعاتـی در سـال 2013 وجـود دارد؛ بنابراين، پيش نويس 
روسـيه از ايـن اسـتانداردها متفاوت اسـت. حـذف مجوزهای دسترسـی صرف 
در خـارج از مرزهـای فعاليت هـای مجرمانـه، مانند نفوذ برای مطالعه سيسـتم 
هـدف يـا خواندن اطالعـات محرمانه بـدون کپی کـردن يا از بين بـردن آن ها 

اسـت کـه گويـا در اين کنوانسـيون مورد تائيد اسـت.
      تعـدادی از دولت هـا ابـراز نگرانـی کرده اند که معاهده پيشـنهادی روسـيه 
ممکـن اسـت درنهايـت شـامل همه چيـز، از جنـگ سـايبری گرفته تـا امنيت 
ملـی و مجموعـه ای از قوانيـن جديـد بـرای حاکميـت اينترنـت باشـد. ايـن 
نگرانی هـا باعـث شـده اسـت کـه ايـن معاهـده همچنان بـر جـرم و جنايت و 
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اجرای قانون متمرکز بماند.
     تعـدادی از کشـورها، ازجملـه برزيل، جمهوری دومينيکن، ليختن اشـتاين، 
بـر  از تمرکـز محدودتـر  آمريـکا،  اياالت متحـده  و  بريتانيـا  نـروژ، سـوئيس، 
جـرم انـگاری حمايـت می کننـد و نسـبت بـه اسـتفاده از اين معاهده هشـدار 
سـطح  در  اينترنـت  روی  بـر  گسـترده تری  کنترل هـای  اعمـال  می دهنـد. 
جهانـی، هماهنگـی فنی و خط مشـی اينترنـت در حال حاضـر از طريق طيفی 
از نهادهـای چنـد ذينفعـی ماننـد انجمـن حاکميـت اينترنـت انجام می شـود. 
تالش هـای گذشـته دولت هـا بـرای »تحـت تسـلط گرفتـن« کنتـرل بـر ايـن 

نهادهـای چنـد ذی نفعـی، نفـاق انگيـز و نامناسـب بوده اسـت.
     بسـياری از همـان دولت هـا از گنجانـدن امنيـت سـايبری، امنيـت ملـی يا 
جنـگ سـايبری در محـدوده معاهـده پيشـنهادی روسـيه هشـدار می دهنـد. 
به عنوان مثـال، اتحاديـه اروپـا و کشـورهای عضـو آن بـر لـزوم حـذف عبـارات 
»امنيـت ملـی« يـا »مسـائل رفتار دولتـی« تأکيـد می کنند، کشـور برزيل هم 
معتقـد اسـت عبـارات »صلـح و امنيـت بين المللـی« و »دفـاع سـايبری« بايد 
حـذف شـود. آنچه واضح به نظر می رسـد، در اين کنوانسـيون مـرز بين جرائم 
سـايبری از يک سـو و امنيت ملی، امنيت سـايبری و جنگ سـايبری از سـوی 
ديگـر، محوشـده اسـت و سـازمان های نظامـی و امنيتـی به طـور فزاينـده ای 
درگيـر رسـيدگی بـه جرائـم آناليـن خواهنـد شـد. اجمـاع نظـر دولت هـا بـر 
سـر تعريـف »اقدامـات جنگـی در فضای سـايبری« نيز مبهم و دشـوار اسـت 
و موضـوع را بـرای يـک معاهـده بين المللـی مناسـب نمی کنـد. يکـی ديگـر 
از کميته هـای سـازمان ملـل )گروهـی از کارشناسـان دولتـی در مـورد رفتـار 
مسـئوالنه دولت هـا درفضـای سـايبری( در تـالش اسـت تـا بيـن دولت هـا در 
مـورد نحوه رفتار مسـئوالنه در هنـگام درگيری بين المللی در فضای سـايبری
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اجماع نظر ايجاد کند.
     حتـی درجايـی کـه دولت هـا موافقـت می کننـد کـه تمرکز بـر جرم انگاری 
را حفـظ کننـد )شـيلی، اياالت متحـده آمريـکا، بريتانيا، کانـادا، اتحاديـه اروپا 
و کشـورهای عضـو آن، کلمبيـا، نيوزيلنـد، اسـتراليا، نـروژ، سـوئيس، نيجريـه 
و  اندونـزی(، سـؤاالتی در مـورد اين کـه چـه جرائمـی بايـد به طـور خـاص 
جـرم انـگاری شـود، مطـرح می شـود. بسـياری از جنايـات، اگـر نگوييـم اکثر 
آن هـا، اکنـون می تواننـد جنبـه تکنولوژيکـی داشـته باشـند و دامنـه ماهـوی 
ايـن معاهـده را به طـور بالقـوه وسـيع می کنـد. درواقـع، يکـی از معاهده هـای 
منطقـه ای جرائم سـايبری )کنوانسـيون بوداپسـت شـورای اروپـا( حتی نقض 
کپی رايـت را به عنـوان يکـی از اصلی تريـن ممنوعيت هـای کيفـری خـود در 

برمی گيـرد.
     برخـی از جرائـم ذاتـاً شـامل فناوری هـای اطالعاتـی می شـوند و بـه نظـر 
می رسـد کـه اکثـر دولت هـا موافق هسـتند که ايـن جرائم سـايبری »خالص« 
بايـد در چارچـوب کنوانسـيون ثبـت شـوند. بـرای مثـال، ايـن مـوارد شـامل 
جناياتـی اسـت کـه داده هـا يـا يـک سيسـتم رايانـه ای، هـدِف جـرم هسـتند 

)نيجريـه، اياالت متحـده آمريـکا و تـا حـدی اتحاديـه اروپا(.
     اکثـر دولت هـای ديگـر فراتـر از ايـن هم می رونـد. به عنوان مثال، اسـتراليا، 
اتحاديـه اروپـا، نيوزلنـد، نيجريـه، سـوئيس و اياالت متحـده آمريـکا بـر لـزوم 
گنجانـدن جرائـم سـايبری فعـال در ايـن معاهده تأکيـد می کنند؛ امـا تعيين 
اين کـه چـه چيـزی به معنای »جرائم   سـايبری فعال« اسـت می تواند مشـکل 
باشـد. بسـياری از جرائم )فسـاد، قاچاق مواد مخدر و تروريسـم( قباًل در سطح 
بين المللـی ممنوع شـده اند و تعدادی از اسـناد بين المللی قبـاًل چارچوب هايی 
را بـرای همـکاری ايجاد کرده اند )مانند کنوانسـيون سـازمان ملـل متحد عليه 

58



جرائـم سـازمان يافته فراملـی و کنوانسـيون سـازمان ملـل متحد عليه فسـاد(. 
تکثيـر ايـن ابزارها درحالی که سـعی می شـود بخش منحصربه فرد »سـايبری« 
هـر جـرم را بـه تصويـر بکشـد، ممکن اسـت بـه تکـرار )همان طور که توسـط 
ژاپـن، ليختن اشـتاين، نيوزلنـد و سـوئيس اشاره شـده اسـت( يا حتـی اختالل 
در تالش هـای بين المللـی موجـود )همان طـور کـه نيوزلنـد هشـدار می دهد( 

منجر شـود.
     بنابرايـن، برخـی از دولت هـا پيشـنهاد کرده انـد کـه تنهـا جرائمـی کـه 
در آن دامنـه، سـرعت و مقيـاس جـرم بـا اسـتفاده از فناوری هـای اطالعاتـی 
و ارتباطاتـی افزايـش می يابـد، بايـد جـرم انـگاری شـوند )نيوزيلند، اسـتراليا، 
بريتانيـا و اياالت متحـده آمريـکا(. در ايـن ميـان فناوری ها يک عامل هسـتند. 
اياالت متحـده آمريـکا و اسـتراليا خاطرنشـان می کننـد کـه يـک جـرم آنالين 
که به طور ناشـناس انجام می شـود، ممکن اسـت در تعيين مشـتقات جرم در 

محـدوده معاهده نقش داشـته باشـد.
      برخـی از دولت هـا نيـز خواسـتار گنجانـدن جرايم مرتبط بـا محتوا، مانند 
تحريـک بـه تـرور )چيـن و روسـيه(، اطالعات نادرسـت و اخبـار جعلی )چين 
و اندونـزی( و نقـض حـق کپی رايـت )اندونزی، ليختن اشـتاين، مکزيـک، نروژ، 
روسـيه و اياالت متحـده آمريـکا( شـده اند. در مقابـل، دفتـر کميسـاريای عالی 
حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحد اسـتدالل کرده اسـت که هرگونـه گنجاندن 
جرائم تسهيل شـده توسـط فناوری )در مقابـل جرائم سـايبری »اصلی«(1 بايد 

محدود شـود.
     نمايندگان کشـورهای فعال در فرايند رايزنی و بررسـی ماهوی کنوانسيون، 
هر کدام بر جرم انگاری صريح برخی از جرايم مهم در متن کنوانسـيون، تاکيد 
دارند. اين جرايم عبارتند از: دسترسـی غيرقانونی به رايانه يا سيسـتم رايانه ای

1.  core cybercrimes
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نـروژ، مکزيـک، روسـيه،  ليختن اشـتاين،  اندونـزی،  اروپـا،  اتحاديـه  )چيـن، 
اياالت متحـده آمريـکا(، ره گيـری غيرقانونـی ارتباطـات يـا ترافيـک داده هـا 
)اندونـزی، ليختن اشـتاين، نـروژ، روسـيه، اياالت متحـده آمريـکا(، تداخل داده 
يـا سيسـتم )شـيلی، اتحاديـه اروپـا، اندونـزی، ليختن اشـتاين، نـروژ، پانامـا، 
روسـيه، اياالت متحـده آمريـکا(، سوءاسـتفاده از دسـتگاه ها )ليختن اشـتاين، 
نـروژ، روسـيه، اياالت متحـده آمريـکا(، کاله برداری سـايبری، )اسـتراليا، چين، 
اندونـزی، مکزيـک، نيوزيلنـد، نـروژ، روسـيه، اياالت متحـده آمريـکا(، جرائـم 
ليختن اشـتاين،  )اندونـزی،  مرتبـط  و حقـوق  نقـض کپی رايـت  بـه  مربـوط 
مکزيـک، نـروژ، روسـيه، اياالت متحده آمريـکا( و جرائم مربوط بـه پورنو گرافی 
کـودکان )اسـتراليا، اتحاديـه اروپـا، اندونـزی، چيـن، روسـيه، نيوزيلنـد، نروژ، 

مکزيـک، بريتانيـا، اياالت متحـده آمريـکا(.
     فهرسـتی شـاخص از سـاير جنايـات خـاص کـه توسـط برخـی از دولت ها 
ارائه شـده اسـت عبارت انـد از: اسـتفاده از اينترنـت بـرای تحريـک و ارتـکاب 
اقدامات تروريسـتی )چين، روسـيه(. اطالعات نادرسـت، توطئـه، فريب )چين، 
اندونـزی(؛ مطالبـی که حاوی خصومت هـای نژادی، مليت، مذهب يا سياسـی 
)اندونـزی(، جرائـم مرتبـط بـا قاچـاق اسـلحه )مکزيک، روسـيه(، اسـتفاده از 
ارزهـای ديجيتـال و دارايی هـای دوگانـه بـرای مقاصـد مجرمانـه )مکزيـک(، 
دسترسـی غيرمجـاز بـه داده هـای شـخصی )روسـيه( اسـت. اياالت متحـده 
آمريـکا، جرائـم مربـوط بـه توزيع مواد مخـدر و روان گـردان )روسـيه( و توزيع 

غيرقانونـی داروهـا و محصـوالت پزشـکی تقلبی )روسـيه(.
     به غيـراز مـوارد پيش گفتـه، بسـياری از کشـورها عالقه منـد هسـتند تـا 
تـالش بـرای ارتـکاب جرائـم تحـت پوشـش، کمـک و مشـارکت در آن هـا، يا 
حتـی پول شـويی عوايـد حاصـل از جرائـم سـايبری نيـز جـرم انـگاری شـود
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)شـيلی، چين، نيجريه، نروژ، روسـيه، اياالت متحده آمريکا(. مسـئله مسئوليت 
کيفـری برای اشـخاص حقوقـی )برخالف اشـخاص حقيقی( نيز ممکن اسـت 
جـرم انـگاری شـود و در متن اصلی معاهده پيشنهادشـده توسـط روسـيه نيز 
آمـده اسـت، بـه ايـن معنی کـه شـرکت ها ممکـن اسـت مرتکب جرم شـوند 

)مکزيـک، روسـيه، اياالت متحده(.
     درنهايـت، بسـياری از کشـورهای عضـو تأکيـد می کننـد کـه کارايـی ايـن 
معاهـده در آينـده و با توسـعه سـريع فناوری ها و اسـتقرار روش هـای خالقانه 
جديـد بـرای ارتکاب جنايات در فضای سـايبری، اثبات خواهد شـد. اسـتراليا، 
ايـده  ايـن  از  اياالت متحـده هـم  ژاپـن، ليختن اشـتاين، نيجريـه، بريتانيـا و 
حمايـت می کننـد. ايـن معاهـده بايـد به نحـوی تنظيم شـود که با پيشـرفت 

فنـاوری از نيـاز بـه اصـالح مکـرر اين معاهـده جلوگيـری کند.
    چنديـن رويکـرد ملـی بـرای مقابلـه بـا جرائـم سـايبری، بيـن جرائـم 
وابسـته بـه فضـای سـايبری )جرائمـی که فقـط از طريـق فنـاوری اطالعات و 
ارتباطـات قابـل ارتـکاب هسـتند( و جرائـم مبتنی بـر فضای سـايبری )جرائم 
سـنتی تسهيل شـده توسـط فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات کـه به موجب آن، 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات به عنـوان ابـزار اسـتفاده می شـود( تفـاوت قائل 
می شـوند. جرائـم مبتنی بر فضای سـايبری طيـف گسـترده ای از جرائم، مانند 
بهره کشـی آناليـن از کـودکان، سـرقت هويـت، کاله برداری های مالـی، جرائم 
مرتبـط بـا محتـوا و عمـاًل هر جرمی بـا بعـد فنـاوری اطالعـات و ارتباطات را 

برمی گيـرد. در 
     پيش نويـس روسـيه هـم از نظر جنايـات مرتبط با تروريسـم و افراط گرايی 
گسـترده اسـت و هم در گنجاندن انواع ديگر جرائم سـايبری گزينشـی اسـت. 
به عنوان مثـال، مـاده 22 در مـورد جرائـم مربـوط بـه توزيـع مـواد مخـدر و
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و  توزيـع غيرقانونـی داروهـا  بـر  و مـاده 25  روان گـردان صحبـت می کنـد 
فرآورده هـای پزشـکی تقلبـی تمرکـز دارد. مشـخص نيسـت چـرا ايـن گـروه 
منتخـب از جرائـم نسـبتاً سـنتی کـه در آن فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات 
به عنـوان وسـيله ای بـرای ارتـکاب جرم اسـتفاده می شـود، نياز دارنـد به عنوان 
يـک جـرم سـايبری صـرف تلقـی شـوند و نمی تـوان بـا اسـتفاده از قوانيـن 
کيفـری موجـود، مانند قوانيـن عمومی مرتبط بـا قاچاق مواد مخـدر، به آن ها 
پرداخـت. ايـن رويکـرد انتخابـی، تمرکـز خودسـرانه بـر برخـی از جرائـم و نه 
برخـی ديگـر، خطـر امکان پذيـری و نهادينه کردن پاسـخ جزئی به مشـکالت 
کلـی را بـه همـراه دارد؛ جرم انـگاری موازی جديـد و در نظر گرفتـن مجازات 
بـرای جرائمـی کـه قبـاًل در سيسـتم حقوقـی فعلی برايشـان پاسـخ مناسـبی 
وجـود دارد، ممکـن اسـت کارکـرد حقـوق کيفـری را تضعيـف کنـد و فرصت 
بهره بـرداری از نقـاط ضعـف اين موضوع و کاربرد سـليقه ای قوانيـن را باز کند.
     پادمان هـا نيـز يکـی ديگـر مسـائل مناقشـه برانگيز در طرح روسـی اسـت. 
بخـش پيش نويـس در مـورد ابزارهای رويه ای شـامل اقدامات شناخته شـده ای 
ماننـد دسـتور توليـد، جمع آوری و افشـای جزئـی داده های ترافيـک، ره گيری 
داده هـای محتـوا، جسـتجو و ضبـط اسـت. بااين حـال، فاقـد دقـت و تمايز در 
سـازوکارها و ابزارهـای موجـود اسـت. درحالی که کنوانسـيون بوداپسـت تمايز 
واضحـی بيـن انـواع مختلـف داده هـا و پادمـان هـای قابل اجـرا ارائـه می دهد، 
ايـن پيش نويـس همه آن هـا را باهـم گروه بندی می کنـد. به عنوان مثـال، ماده 
33 در مـورد »جمـع آوری اطالعـات منتقل شـده از طريق فنـاوری اطالعات و 
ارتباطـات« بـه شـنود محتـوا و هـر داده ديگری اشـاره دارد. اين فقـدان دقت 
مباحـث در مـورد تدابيـر الزم و متناسـب با مداخله گری، ماننـد محدود کردن 

ره گيـری بـه جرائم جـدی، کار را پيچيـده می کند.
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    دامنـه کاربـرد چارچوب هـای تحقيقاتـی، عـالوه بـر جرائـم ذکرشـده در 
پيش نويـس، تحقيقـات سـاير جرائـم ارتکابـی با اسـتفاده از فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات را نيـز در برمی گيـرد. حتـی اگـر بـه طرفيـن اجازه داده شـود که 
بـرای محـدود کردن دامنه وسـيع مواد مربـوط به اقدامات تحقيقاتی، شـرطی 
قائـل شـوند، امـکان اعمـال ايـن مقـررات در مـورد هر جـرم کيفری، مسـئله 
تدابيـر مناسـب را مطـرح می کنـد. بسـياری از اقدامـات تحقيقاتـی ديجيتال، 
يکپارچـه و درعين حـال مزاحـم هسـتند کـه اين مسـئله می تواند حـق حريم 
خصوصـی را نقـض کنـد؛ بنابراين، مهم اسـت که تضمين شـود تداخـل اقدام 
خـاص ضـروری و متناسـب با جديـت جـرم، مطابق بـا اسـتانداردهای حقوق 
بشـر اسـت. ايـن موضوع به ويـژه برای کشـورهايی کـه قباًل طرف کنوانسـيون 
بوداپسـت کـه سـطح مشـخصی از اسـتانداردها و پادمـان هـا را ايجـاد کـرده 

اسـت، هسـتند؛ بسـيار مهم است.
     درحالی کـه پيش نويـس شـامل مقرراتـی در مـورد شـرايط و ضمانت هـای 
مربـوط بـه اختيـارات رويـه ای اسـت )مـاده 32(، بـه نظـر می رسـد اهميـت 
کمتـری نسـبت بـه اسـتانداردهای کنوانسـيون بوداپسـت بـه ايـن موضـوع 
می دهـد. به عنوان مثـال، مـاده 33 شـنود داده هـا را بـه هـر جرمـی در معاهده 
تعميـم می دهـد، درحالی کـه کنوانسـيون بوداپسـت آن را بـه جرائـم جـدی 
محـدود می کنـد. درنهايـت، امـا مهم تـر از آن، کنوانسـيون بوداپسـت به طرف 
اجـازه می دهـد تـا زمانـی کـه درخواسـت مربـوط بـه جرمی اسـت کـه طرف 
درخواسـت شـونده آن را جـرم سياسـی می دانـد، از کمـک حقوقـی متقابـل 
امتنـاع کنـد. پيشـنهاد روسـيه مسـتقيماً امتنـاع از کمـک حقوقـی متقابل و 
اسـترداد بـه ايـن دليـل را ممنـوع می کنـد و طرفيـن را مجبـور می کنـد تـا 
کمـک حقوقـی متقابـل را ارائـه دهنـد حتـی اگـر دولـت درخواسـت کننده از 
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تحقيقـات ديجيتالـی خاصی به عنوان ابزاری برای سـرکوب سياسـی اسـتفاده 
. کند

ايـن پيش نويـس ظرفيت سـازی، به ويـژه، آموزش کارکنـان و ارائـه کمک های 
فنـی برای پيشـگيری و مبـارزه با جرائـم فناوری اطالعـات و ارتباطـات )ماده 
76( را در متـن خـود برجسـته می کنـد. همچنيـن برافزايـش آگاهـی عمومی 
در مـورد جرائـم سـايبری تأکيـد زيـادی دارد )مـاده 44(. اين کـه همـکاری 
بسـيار موردنيـاز بيـن دولت هـا در سـطح بين المللـی و همچنيـن در سـطح 
ملـی بيـن ذی نفعـان در ايـن پيش نويـس تسـهيل شـده اسـت؛ يـک توسـعه 
خوشـايند و قابـل توجـه اسـت. پيونـد دادن ايـن موضوع بـا فرآيندهـای اخير 
سـازمان ملل که تأکيد مشـابهی داشـتند و اجماع همه کشـورها را به دسـت 
آورده اسـت، هـر دو تـالش را تحـت تأثيـر قـرار می دهـد و رويکـرد جامع تری 
بـرای ظرفيت سـازی در مقابلـه بـا تهديدات ناشـی از سـوء اسـتفاده از فناوری 

اطالعـات و ارتباطـات را بـه تصوير می کشـد.
     بـا ايـن وجـود، يکـی از اسـتدالل ها عليـه معاهـده سـازمان ملـل در مورد 
جرائـم سـايبری ايـن اسـت کـه زمـان زيـادی طول می کشـد تـا کشـورها بر 
سـر محتـوای آن توافـق کننـد. رويکـرد روسـيه بـه فرآينـد سـازمان ملل که 
بـه دليـل جـرم انـگاری گسـترده، ابهـام و ناهماهنگـی در برخی مفـاد خود و 
محدوديت هـای همـکاری بين المللـی و موضوعات ديگر به طـور قابل توجهی از 
چارچوب هـای بين المللـی موجـود در مـورد جرائم سـايبری، فاصلـه می گيرد؛ 
ممکـن اسـت ايـن مسـئله را تائيـد کند. عـالوه بر ايـن، پيشـنهاد پيش نويس 
معاهـده قبـل از شـروع فرآيند ممکن اسـت ازنظر بسـياری به عنـوان تضعيف 
روح فرآينـد سـازمان ملـل و اجمـاع شـکننده ای کـه در مـورد روش هـای اين 
فرآيند به دسـت آمد، تلقی شـود. برخـالف مذاکرات در اولين کميته سـازمان 

64



ملـل متحد در زمينه فناوری اطالعـات و ارتباطات و صلح و امنيت بين المللی، 
نتيجـه ايـن رونـد الـزام آور خواهد بـود. اين بدان معناسـت که کشـورهايی که 
تصميـم بـه پيوسـتن بـه معاهـده می گيرنـد بايـد ايـن کنوانسـيون را امضا و 
تصويـب کننـد و آن را در سيسـتم حقوقـی ملـی خـود اجـرا کننـد. ايـن امر 
هرگونـه توافقـی را کـه به طـور قابل توجهـی از رويه های رايج موجـود منحرف 

شـود بسـيار بعيـد می کند.
    پيشرفت قابل توجهی در چند سال گذشته در تدوين قوانين و سياست های 
ملی برای رسـيدگی به خطرات فزاينده ناشـی از جرائم سـايبری حاصل شـده 
اسـت. ازايـن رو، رويکرد مکمل به جـای رويکرد رقيب، پتانسـيل جلب حمايت 
مردمـی را دارد، نـه اين کـه آنچـه قبـاًل توافـق شـده اسـت را از بيـن ببـرد و 
منجـر بـه يک ابزار واقعـاً جهانی و فراگير بـرای حمايت از دولت ها در سـطوح 
مختلـف ظرفيـت برای پيوسـتن بـه مبارزه جهانی عليه جرائم سـايبری شـود. 
رويکردهـای رقابتـی بـه تالش برای رسـيدگی به يک مشـکل فرامرزی کمکی 
نخواهـد کـرد. درواقـع، ايـن رويکردهـا بـا تکه تکـه کـردن تالش هـای جهانی 

بـرای مقابلـه بـا جرائم سـايبری به نتيجه معکوس دسـت خواهنـد يافت. 1

1.  https://directionsblog.eu/russias-vision-for-a-cybercrime-treaty/
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 1 نســیون ا کنو خصوص  ر  د مختلــف  های  کشــور ن  ینــدگا نما ه  یــدگا د

     بـا آغـاز بـه کار دولـت روسـيه در اواخـر ژانويـه و ارائه قطعنامـه  در مجمع 
عمومـی سـازمان ملل، برای بررسـی پيش نويس ارائه شـده توسـط اين کشـور 
جلسـات متعـددی در نيويـورک برگزار شـد. البته، معاهده روسـی بـا مقاومت 
زيـادی از سـوی تعـدادی از کشـورها نيز از همـان ابتدا مواجه شـد. جمهوری 
دومينيکـن، بـا حاميـان عمدتاً اروپايـی و آمريـکای مرکزی همراه با اسـتراليا، 
ژاپـن، نيوزيلنـد و اياالت متحـده ازجملـه مخالفـان اصلـی ايـن طـرح بودند. با 
برگـزاری جلسـات کارشناسـی، سـپس اصالحيه هايـی ارائـه شـد کـه طرحی 
در جريـان  روسـيه  پيش نويـس  لـذا  پيشـنهاد می کـرد.  را  متفـاوت  کامـاًل 
رأی گيـری دسـت خوش تغييـرات زيـادی شـد. ايـن دوميـن بـاری اسـت که 
روسـيه سـعی می کـرد بـه اولويت هـای خـود بـرای ايـن دسـتور کار بپـردازد 
امـا در رأی گيـری شکسـت خـورد. درحالی کـه روسـيه آشـکارا خـود را رهبـر 
ايـن ابتـکار می دانـد، وقتی کـه می کوشـد ترجيحـات خـود را تحميـل کند، با 

مقاومـت فزاينـده ای از سـوی سـاير کشـورها مواجه می شـود.
      نماينـده بريتانيـا بـا ارائـه اصالحيـه ای، تمايـل خـود را برای يـک معاهده 
جرائم سـايبری که از گسـترده ترين حمايت ممکن برخوردار باشـد و اقدامات 
ملموسـی را ارائـه کنـد، ابـراز کـرد. او گفـت کـه بـرای ايـن منظـور، طيفـی 

1.  https://www.un.org/press/en/2021/ga12328.doc.htm
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از ذينفعـان و کارشناسـان بايـد بتواننـد نظـرات خـود را به صـورت شـفاف بـا 
کميتـه موقـت در ميـان بگذارنـد. وی درباره الفاظ منسوخ شـده ای کـه در اين 
کنوانسـيون به کاررفته اسـت ابـراز تعجب کـرد و تأکيد کرد: »مقابلـه با جرائم 
سـايبری نبردی اسـت کـه دولت ها به تنهايـی نمی توانند در آن پيروز شـوند«. 
چالشـی کـه در پيش نويـس فعلـی وجـود دارد ايـن اسـت کـه بنـد 9 1 آن به 
هـر يک از کشـورهای عضـو در مورد مشـارکت يک سـازمان غيردولتی خاص 
يـا عضـو جامعـه مدنی، حـق وتـو می دهـد. نماينـده بريتانيا در ايـن خصوص 

خواسـتار اصالحيه شد.
     وی بـا اشـاره گسـترده تر به پيـش نويـس قطعنامـه تأکيـد کـرد: متنی که 
پيـش روی مـا اسـت، بـه معنـای نتيجـه کار در کميتـه و توافق نيسـت. بلکه 
نتيجـه مذاکـرات دوجانبـه بيـن فدراسـيون روسـيه و اياالت متحده اسـت که 
حتـی روسـيه اکنـون به آن اعتـراض دارد. او گفـت: من تنها متوجه شـدم که 
اکثريـت نسـبت بـه متن ابـراز نگرانـی می کردند. نبايـد برای تائيـد يک »متن 
غافلگيرکننـده« در کوتاه مـدت و به قيمت رايزنی های غيررسـمی بيشـتر بين 
کشـورهای عضـو عجله کرد. البته در سرتاسـر جلسـه، بسـياری از سـخنرانان 
ايـن ايـرادات را تکـرار کردنـد و چنديـن سـخنران، به ويژه در مـورد روش های 
پيش نويـس قطعنامـه برای سـاختار تصميم گيـری کميته موقـت، اختالف نظر 

داشتند.
     در هميـن راسـتا، نماينـده برزيـل اصالحيـه ای را ارائه کـرد که بخش هايی 
از بنـد 5 2 اجرايـی را بـا بيانـی جديـد جايگزيـن می کنـد و همـه تصميمـات 
کميتـه موقـت در مـورد موضوعـات اساسـی را همراه بـا تأييد و اجمـاع نظر با

1.  9. Requests the Chair of the Ad Hoc Committee, in consultation with the United Nations 
Office on Drugs and Crime, to draw up a list of additional organizations with expertise in the 
field of cybercrime that may attend sessions of the Ad Hoc Committee as observers, and to 
submit the proposed list to Member States for their consideration on a non-objection basis; 
A/75/L.87/Rev.1, Distr.: Limited 24 May 2021. 
2.  5. Also decides that the Ad Hoc Committee shall hold its six negotiating sessions in Vien-
na and shall be guided by the rules of procedure of the General Assembly, while exhausting 
all efforts to adopt substantive decisions by consensus; Ibid.
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اکثريـت دوسـوم نماينـدگان حاضـر و رأی دهنده الزم می دانـد. وی با تأکيد بر 
اين کـه رديابـی جرائم سـايبری جرمی دشـوار و بـدون مرز فيزيکی اسـت و از 
حوزه هـای قضايـی ملی می گـذرد، گفت بنابرايـن همکاری بين المللـی در اين 
زمينـه بسـيار حياتـی اسـت. او گفـت که پيش نويـس کنونی فاقد شـموليت و 
شـفافيت الزم اسـت و در مورد اين که اين پيش نويس »پشـت درهای بسـته« 
و بـدون رايزنـی کافـی و بـا اين فرض اشـتباه کـه موردحمايت همـه هيئت ها 

قـرار می گيرد، تهيه شـده اسـت، ابـراز نگرانی کرد.
    او گفـت کـه در غيـاب رايزنی هـای گسـترده تر، برزيـل تصميـم گرفـت 
اصالحيـه ای را ارائـه کنـد کـه بـرای تصميم گيـری کميتـه موقـت نيـاز بـه 
اکثريـت اعضـا دارد. وی خاطرنشـان کـرد کـه چنيـن اکثريتی در بسـياری از 
نهادهـای تهيه کننـده معاهده های سـازمان ملـل، ازجمله اجـالس بين دولتی 
اخيـر بـرای ايجاد يک سـند بين المللی الـزام آور قانونی در زمينه تنوع زيسـتی 
دريايـی در مناطـق خـارج از صالحيـت ملی، از سـابقه زيادی برخوردار اسـت.
نماينـده کوبـا ايـن معاهـده را به عنـوان يـک موازنـه ظريـف توصيف کـرد که 
»نماينـده بهترين سـازش موجود اسـت«، حمايـت خود را از ايـن پيش نويس 
اعـالم کـرد، همچنين پيشـنهاد ايجـاد آسـتانه تصميم گيری اکثريت دوسـوم 

رد کرد. را 
   نماينـده نيکاراگوئه گفت: سـازمان ملل متحد نمی توانـد در برابر چالش های 
نوظهـور جرائـم سـايبری غيرفعـال بمانـد. به منظور شـروع سـريع کار کميته 
موقـت، او گفـت کـه هيئـت او از امروز پيش نويـس روسـيه در مجمع حمايت 
می کنـد و بـه ديگـران در ايـن زمينـه هشـدار داد. درحالی کـه نيکاراگوئـه 
موافق اصالحيه پيشـنهادی هائيتی در مورد مشـارکت گسـترده تر کشـورهای 
درحال توسـعه اسـت، از اصالحيـه پيشـنهادی بريتانيـا حمايت نمی کنـد، زيرا 
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معتقد اسـت پيش نويس اوليه سـابقه مشـارکت سـازمان های غيردولتی را نيز 
نشـان می دهد.

     نماينده کشـور کريباتی با اشـاره به اين که کشـورش به شـدت تحت تأثير 
جرائـم سـايبری قرارگرفتـه اسـت، از مجلس خواسـت تا »نفسـی بکشـد و در 
مسـير صبـر، خـرد و همـکاری« در ايـن موضوع بسـيار مهم قدم بگـذارد. وی 
تأکيـد کـرد: »مـا خواهان معاهده ای هسـتيم کـه مورد تشـويق و تجليل همه 

انسـان های روی کـره زمين قـرار گيرد.«
کـه  اسـت  مصالحـه ای  متـن  يـک  پيش نويـس،  گفـت  چيـن  نماينـده     
ايـن  بـا توصيـف  او  اسـت.  اجمـاع همـه کشـورهای عضـو  منعکس کننـده 
پيش نويـس به عنـوان »سـندی به سـختی تهيه شـده اسـت« گفـت کـه هدف 
آن دسـتيابی بـه يـک کنوانسـيون گسـترده و عملـی در مورد جرائم سـايبری 
بـا مشـارکت گسـترده اسـت. او با عطـف به اصالحـات پيشـنهادی، گفت: اين 
پيش نويـس همـراه بـا اصالحاتـش نگرانی هـای همـه هيئت هـا را به شـيوه ای 
معقـول برطـرف می کنـد. اصالحاتی کـه »اين تـوازن را بر هم می زنـد«، مانند 
اصالحـات برزيـل بـرای روح ايـن معاهـده مناسـب نيسـت؛ بنابرايـن چين از 

اصالحيـه برزيـل حمايـت نمی کنـد.
     وی در خصوص مشـارکت سـازمان های مردم نهاد نيز گفت: اين پيش نويس 
منعکس کننـده نگـرش بـاز نسـبت بـه اين موضـوع اسـت و بـه گروه هايی که 
وضعيـت مشـورتی بـا سـازمان های اقتصـادی و اجتماعـی دارنـد و سـايرين با 
وضعيـت ناظـر مشـارکت می کننـد، اجـازه کار می دهد. به هميـن دليل، چين 
از اصالحيـه پيشـنهادی بريتانيـا نيـز حمايت نمی کنـد. ازآنجايی کـه مقابله با 
جرائـم سـايبری مسـتلزم فرآينـد مذاکره ای اسـت که همه کشـورهای عضو را 
در برمی گيـرد، چين از کشـورهای درحال توسـعه، به ويژه کشـورهايی که فاقد 

72



نمايندگـی در ويـن هسـتند، حمايـت می کند و اميدوار اسـت سـاير کشـورها 
نيـز هميـن کار را انجـام دهند. 

     نماينـده هلنـد کـه موضـع کشـورش مطابق با موضـع اتحاديه اروپا اسـت، 
گفـت کـه هيئت او آماده حمايت از پيش نويس ارائه شـده به جلسـه سـازمانی 
کميتـه موقـت در دوازدهـم مـاه مـه اسـت. وی با تأکيـد بر اهميـت فراگيری 
ايـن معاهـده، از اقدامـات انجام شـده در جلسـه ابـراز تأسـف کـرد. عجلـه در 
درحالی کـه  کوتاهـی،  مهلـت  چنيـن  در  مجلـس  در  پيش نويـس  تصويـب 
رايزنی هـا بـا رئيـس مجلـس همچنـان در جريـان بـود، عـادی نيسـت. هلنـد 
از اصالحيـه پيشـنهادی برزيـل بـرای آسـتانه تصميم گيـری اکثريت دوسـوم 
حمايـت می کنـد، چراکـه تضميـن می کنـد صـدای کل اعضای سـازمان ملل 

شـنيده می شـود.
     نماينـده ونزوئـال بـر تعهـد کشـورش بـه مبـارزه بـا جرائم سـايبری تأکيد 
کـرد و خواسـتار آغـاز هـر چه سـريع تر کار کميته موقت شـد. وی با اشـاره به 
اين کـه بيـش از يک سـال اسـت کـه بحث هـای جامعـی دراين باره انجام شـده 
اسـت، گفـت ونزوئـال از هـر ابتـکاری کـه هـدف آن تقويـت مشـارکت فراگير 
و آغـاز کار کميتـه موقـت باشـد، حمايـت می کنـد؛ بنابرايـن، از پيش نويـس 
مذکـور و ايـن ايـده کـه آيين نامـه داخلـی مجمـع بايـد کميتـه موقـت را نيز 

اداره کنـد، حمايـت می کنـد.
     همچنيـن نماينـدگان اسـتراليا، کلمبيـا، کانادا، نروژ، کاسـتاريکا و گواتماال 
بااين حـال،  کردنـد.  تکـرار  پيش نويـس  تهيـه  رونـد  مـورد  در  را  نگرانی هـا 
چنديـن کشـور نيـز در حمايـت از پيش نويـس مذکـور صحبـت کردنـد و آن 
را »مصالحـه ای بـا دقـت و متعـادل« ناميدنـد کـه بنـا به ضـرورت، نمی توانـد 

به طـور کامـل هيـچ هيئتـی را راضـی کنـد.

1.  https://www.un.org/press/en/2021/ga12328.doc.htm
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    نماينـده رومانـی گفـت کـه رونـد کار در هفته هـای اخيـر بـا بی توجهـی 
بـه فراگيـری و مشـورت همـراه بـوده اسـت. وی بـا ابـراز حمايت از پيشـنهاد 
اکثريـت دوسـوم ارائه شـده توسـط برزيـل، گفـت هرگونه تـالش بـرای رد آن 
نشـان می دهـد کـه قصد واقعـی برخی از کشـورها تمسـخر مذاکـرات کميته 

اسـت. موقت 
    نماينـده سـوئيس کـه از طـرف ليختن اشـتاين نيـز صحبـت می کـرد، از 
اين کـه ايـن پيش نويـس ديـدگاه طيف وسـيعی از کشـورهای عضـو را در نظر 
نمی گيـرد، ابـراز تأسـف عميـق کـرد. چراکه اجمـاع نظـرات بهتريـن رويکرد 
اسـت، اصالحيه در مورد سيسـتم اکثريت دوسـوم پيشنهادشـده توسط برزيل 
بهتريـن سـازش را بيـن کسـانی کـه بـرای تصميم گيـری اجمـاع اسـتدالل 
می کنند و کسـانی که خواسـتار اين فرآيند نيسـتند؛ ارائه می کنـد. وی انتظار 
داشـت کـه مذاکـرات به صـورت بـاز و شـفاف و بـر اسـاس اسـناد بين المللـی 
موجـود انجام شـود. او همچنين از اصالحيه پيشـنهادی بريتانيـا حمايت کرد. 
او کـه در مقـام نماينـده دولـت خـود صحبـت می کـرد، از انجـام کل فرآينـد 

مذاکـره در ويـن کـه مرکـز حقوقی سـازمان ملل اسـت، حمايـت کرد.
      نماينـده اياالت متحـده گفـت کـه هيئـت او از ايـن پيش نويـس به شـکل 
کنونـی آن حمايـت نمی کنـد و همچنيـن از تـالش بـرای دور زدن گفتگـو يا 
عجلـه در رأی گيـری درزمانـی کـه رايزنی هـای غيررسـمی هنـوز برنامه ريزی 
 نشـده اسـت، حمايـت نمی کنـد. وی بـا تأکيـد بـر اين کـه چنيـن اقداماتـی 
کارايـی دفتـر و کميتـه موقـت را تضعيف می کنـد، گفت کـه اياالت متحده در 
حمايـت خـود از يـک فرآيند متـوازن، فراگيـر و مبتنی بر اجماع کـه منجر به 

يـک معاهـده جهانـی جرائم سـايبری می شـود، شـفاف بوده اسـت.
     او بـا تأکيـد بـر اين کـه متنـی کـه امـروز به سـرعت بـه مجمـع ارائه شـد، 
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»بسـيار از آن اسـتاندارد فاصلـه دارد«، گفـت کـه اقدامـات حامـی اصلی متن 
يعنـی روسـيه تنها نشـان می دهد که اجمـاع نظر دولت ها هدف آن نيسـت. او 
بـا عطـف به اصالحيـه پيشـنهادی برزيل، گفت کـه دليل خوبی برای دوسـوم 
اکثريـت وجـود دارد کـه می توانـد به ايجـاد اعتمـاد در ميان کشـورهای عضو 
بـه سـمت اجمـاع کامل تـر کمک کنـد. در ايـن زمينـه، او از هـر دو اصالحيه 

ارائه شـده توسـط برزيـل و بريتانيا اسـتقبال کرد.
     نماينده شيلی، سال 2020 را ازنظر افزايش حمالت سايبری و توانايی های 
شـتاب دهنده هکرهـا بی سـابقه توصيـف کـرد. وی با تأکيـد بر اين کـه هر 39 
ثانيـه يـک حملـه سـايبری رخ می دهـد، شـکاف ديجيتالـی را نيـز موردتوجه 
قـرارداد و حمايـت خـود را از توسـعه يک معاهده جهانـی الـزام آور اعالم کرد. 
او گفـت متأسـفانه، رونـد منتهـی بـه مذاکـرات فراگير و شـفاف نبوده اسـت. 
به اين ترتيـب، شـيلی از اصالحيـه ارائه شـده توسـط نماينـده برزيـل به عنـوان 

راهـی بـرای تضميـن نمايندگی گسـترده کشـورهای عضو حمايـت می کند.
     اصالحيـه ديگـری هـم توسـط نماينـده هائيتـی بـه نمايندگـی از جامعـه 
کارائيـب ارائـه و معرفـی شـد و بـا هـدف تسـهيل بهتر مشـارکت کشـورهای 
درحال توسـعه در مذاکـرات کميتـه موقـت، چنديـن تغييـر در پيش نويـس، 
ازجملـه انتقـال برخی از جلسـات بـه نيويورک، به جـای وين را ارائـه کرد. وی 
بـا موافقـت بـا ايـن موضوع کـه جرائم سـايبری يک مشـکل جهانی اسـت که 
نيـاز بـه يـک واکنـش واقعـاً جهانـی دارد، گفت که کشـورهای درحال توسـعه 
اغلـب فاقـد چارچوب هـای قانونـی و قابليت های امنيتـی مؤثر موردنيـاز برای 
مبـارزه بـا آن هسـتند؛ بنابرايـن بسـيار مهـم اسـت کـه نظـرات کشـورهای 
درحال توسـعه در تهيـه پيش نويـس هر معاهـده جهانی موردتوجه قـرار گيرد. 
او همچنيـن طرحـی را بر اسـاس مـاده 91 آيين نامه داخلی مجلس پيشـنهاد
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کـرد کـه در آن هيئت ها پيـش از دو اصالحيـه ديگر، به اصالحيه پيشـنهادی 
او رأی می دادنـد.

     نماينـده سـوريه بـا ناکافـی بـودن اسـناد بين المللـی موجود بـه دليل عدم 
توجـه بـه اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات )ICT( توسـط گروه های 
تروريسـتی، از پيش نويـس فدراسـيون روسـيه حمايـت کـرد. وی با اشـاره به 
اين کـه ايـن متـن منعکس کننـده همـه بحث هايی اسـت کـه در طـی مراحل 
آماده سـازی در هفته هـای اخيـر انجام شـده اسـت، گفـت: بـرای مـا، اين متن 
مبنـای قانونـی و واقع بينانـه ای بـرای حرکت به جلو اسـت. در مـورد اصالحيه 
پيشـنهادی برزيـل، وی گفت کـه کميته موقـت بايد از قوانيـن داخلی مجمع 
عمومـی در تصميم گيـری بـا اکثريـت سـاده يـا با اکثريـت دوسـوم در صورت 
لـزوم پيـروی کنـد. وی از اصالحيه پيشـنهادی هائيتی به نمايندگـی از حوزه 

کاراييـب اسـتقبال کـرد و درعين حـال از اصالحيـه بريتانيا اسـتقبال نکرد.
     نماينـده اتريـش کـه خـود را نيـز بـا اتحاديـه اروپـا همراهی می کـرد، اين 
نـکات را تکـرار کـرد. او گفـت: »اميد مـا اين بود کـه از دوقطبی شـدن پرهيز 
کنيـم و رونـد را باروحيـه مثبـت اجمـاع آغـاز کنيـم. در دوازدهـم مـاه مـه، 
چنديـن هيئـت نگرانی هـای خـود را در مـورد متـن موردتوافـق اياالت متحده 
و فدراسـيون روسـيه ابـراز کردنـد. وی بـا ابـراز نااميـدی از اين کـه تالش های 
رئيـس مجمـع بـرای حـل ايـن اختالفـات بـا ورود سـريع ايـن پيش نويس به 
مجمـع کاهـش يافـت، از اصالحات ارائه شـده توسـط برزيـل و بريتانيا حمايت 
کـرد. وی همچنيـن بـا ابراز تأسـف از اين که موضـوع محل برگـزاری مذاکرات 
باعـث ايجـاد تفرقـه شـده اسـت، تأکيـد کـرد: هيـچ سلسـله مراتبـی بيـن 

کرسـی های سـازمان ملـل وجود نـدارد.
      ده هـا هيئـت در توضيـح موضـع خـود دربـاره ايـن پيش نويـس، هم قبل 
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و هـم بعـد از رأی گيـری صحبـت کردنـد. نماينـده پرتغـال بـه نمايندگـی از 
اتحاديـه اروپـا گفـت که هيئـت او در ابتدا نگـران اين بود کـه اقدامات کميته 
موقـت بـدون اجمـاع کامـل می توانـد منجر بـه دوقطبی شـدن بيشـتر و عدم 
توافـق شـود، شـکاف ديجيتالـی را بدتر کند و توانايی کشـورها بـرای مبارزه با 
جرائـم سـايبری را از بيـن ببـرد. وی بـا اشـاره بـه نگرانی های جدی بسـياری 
از هيئت هـا کـه احسـاس می کردنـد نمی تواننـد ديدگاه هـای خـود را در طول 
جلسـه سـازمانی به اشـتراک بگذارنـد، به ويژه بـه دليل اين که چندين جلسـه 
غيررسـمی کـه وعـده داده شـده بـود هرگـز برگـزار نشـد، تصميـم يک جانبه 
بـرای ارائـه متن اصالح شـده پيش از موعد بـه مجمع را »بسـيار نگران کننده« 

توصيـف کرد.
    او گفـت کـه ايـن اقدامـات، به ويژه ناديـده گرفتن تالش هـای رئيس کميته 
بـرای برگـزاری رايزنی هـای غيررسـمی، بی احترامـی بـه نظـرات مختلف اعضا 
را نشـان می دهـد و اعتمـاد بـه نحـوه انجـام ايـن فرآينـد را از بيـن می بـرد. 
نماينـده پرتغـال گفـت درحالی کـه اتحاديـه اروپـا ترجيح می دهـد رئيس يک 
متـن مصالحـه آميز را پيشـنهاد کنـد، از اصالحيه برزيل برای افـزودن يک بند 

دربـاره اکثريـت دوسـوم در تصميم گيـری حمايـت می کند.
فنـاوری  از  اسـتفاده  بـا  عنـوان »مقابلـه  بـا  ايـن کنوانسـيون  درنهايـت     
اطالعـات و ارتباطـات بـرای مقاصـد مجرمانـه« به اتفـاق آرا پـس از بحـث و 
بررسـی فشـرده بـا سـه اصالحيه تصويب شـد کـه دو مـورد از آن ها مسـتلزم 
رأی گيـری ثبت شـده بـود. در ادامـه، مجمـع هـر اصالحيـه را بـه ترتيبـی که 
دريافـت کـرد، موردبررسـی قـرارداد. بـا رأی گيـری ابتدا بـه پيشـنهاد برزيل، 
ايـن اصالحيـه بـا 88 رأی موافـق در مقابـل 42 مخالـف و 32 رأی ممتنـع به 
تصويـب رسـيد. کشـورهای عضو اصالحيـه پيشـنهادی هائيتی بـه نمايندگی
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از کشـورهای حـوزه کاراييـب را بـدون رأی به تصويب رسـاندند. آن ها سـپس 
اصالحيـه پيشـنهادی بريتانيـا را بـا 82 رأی موافق در مقابـل 33 مخالف و 43 
رأی ممتنـع بـه تصويب رسـاندند. اگـر تالش ها بر سـر تنظيم تصويـب نهايی 
ايـن معاهـده شکسـت بخـورد، همـکاری در زمينـه مبـارزه با جرائم سـايبری 
به صـورت نظام هـای منطقـه ای، پراکنـده و حتـی موقتـی باقی خواهـد ماند و 
يـک رژيـم قضـای بين المللـی و دارای فراينـد شـفاف در سراسـر حوزه هـای 

قضايی شـکل نخواهـد گرفت.1

1.  https://foreignpolicy.com/2022/02/11/un-cybercrime-treaty-russia-hacking/
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ــیون در کنوانس ــامی  اس بر منافع ملی جمهوری  و ماحظات مبتنی  موضوعات 

     حرکـت جامعـه بين المللـی به سـوی انعقـاد کنوانسـيون هايی کـه در صدد 
ايجـاد يـک وحـدت رويـه جهـت جـرم انـگاری و کيفر گـذاری جرائم شـديد 
اسـت را بايـد بخشـی از تالش هـای جمعی در راسـتای برقراری يک سيسـتم 
حقـوق کيفـری بين المللـی دانسـت. صاحب نظـران داليل مختلـف و متعددی 
بـرای آغـاز چنين جنبـش حقوقی بزرگـی نام می برنـد. جهانی شـدن، افزايش 
سـرعت رشـد فنـاوری، جرائـم نوپديـد، عبـور مجرمـان از حصـار مرزهـای 
جغرافيايـی و خطرنـاک شـدن آثار جرائم نسـبت به گذشـته ازجمله مهم ترين 
داليـل اسـت؛ امـا سـؤال مهمـی که خـود تبديل به يک محل مناقشـه اسـت، 
بحـث در خصوص اين اسـت که حقـوق کيفری بين المللی دقيقا چيسـت؟ در 
پاسـخ بايـد گفت کـه حقوق کيفـری بين المللی يـا حقوق بين الملـل کيفری1  
در ادبيـات حقـوق بين الملـل اصطالحـی اسـت کـه بيانگـر سـه بحـث کلـی 
هسـت: 1- مقـررات حاکـم بـر دادرسـی های مراجـع بين المللـی مثـاًل ديوان 
کيفـری بين المللـی 2- اجـرای فرامرزی قوانيـن کيفری در مـواردی که مجاز 
اسـت 3- حقـوق کيفـری داخلـی در مواجهـه بـا جرائم مهـم بين المللـی و يا 
الـزام آور درنتيجـه معاهـدات. از سـوی ديگـر الزم بـه ذکـر اسـت کـه حقـوق 
کيفـری نظـام بين المللـی درواقـع چيـز جدايـی از نظام هـای داخلـی نيسـت. 

1.   ايـن اختـالف و تمايـز در اصطـالح ناشـی از اختالف نظـر ميـان علمـای حقـوق بين الملـل اسـت. بااين وجـود، مطالعه آثـار حقوق 
دانـان فرانسـوی ازآن جهـت کـه ترتيـب اسـتعمال صفـت و موصوف در زبان فرانسـه شـبيه به زبان فارسـی اسـت، نشـان می دهد که 

ايشـان غالبـاً تمايزی بيـن ايـن دو اصطالح قائل نشـده اند.
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درواقـع، جامعـه دولت هـا توافـق نموده انـد کـه مجرمـان بين المللـی را در هر 
کجايـی کـه يافتنـد محاکمـه نماينـد و اين جيزی جـز ذات حقيقی و فلسـفه 

وجـودی حقـوق کيفـری بين المللی نيسـت.
     نکتـه مهـم ديگـری کـه نيازمنـد بذل توجه اسـت، عبـارت از اين می باشـد 
کـه تاکنـون، نظامـی مسـتقل از دادرسـی کيفـری داخـل کشـورها بـه عرصه 
وجـود پـا ننهاده اسـت و ديوان کيفـری بين المللی جديد التاسـيس نيز دارای 
صالحيـت تکميلـی اسـت و اعمـال صالحيـت آن منـوط به مواردی اسـت که 
محاکـم داخلـی نخواهند و يـا نتوانند به جرائم مذکور در اسـاس نامه آن ديوان 
رسـيدگی نماينـد و ايـن نيز تأکيدی بر اجـرای حقوق کيفری بـرای مهم ترين 
جرائـم بين المللـی در سـطح جهـان اسـت. بر هميـن اسـاس، هنگامی که يک 
کنوانسـيون بين المللـی بـه تصويـب می رسـد، بايد توجه داشـت کـه در وهله 
نخسـت جامعـه جهانـی بـه يـک اجمـاع و توافـق جمعـی در خصـوص جدی 
بـودن موضـوع جرم رسـيده اسـت؛ ايـن نکته مهـم به خوبی در بنـد ب ماده 2 
کنوانسـيون پالرمو و اسـتعمال اصطالح جرم شـديد “Serious crime” معتنابه 
اسـت. در وهلـه دوم، ايجـاد يـک سياسـت جنايـی مشـترک باهـدف حفاظت 
از جامعـه در برابـر آن جـرم شـديد به ويـژه بـا اسـتقرار وحدت رويـه، تصويب 
قوانيـن مناسـب و از همه مهم تر تقويـت همکاری هـای بين المللی و محافظت 

از امنيـت ملـی و جمعی اعضا اسـت.
     بـا پايـان يافتن جنگ سـرد و آغاز فصل جديـدی از تاريخ روابط بين الملل، 
کارشناسـان امنيتـی اقدام به شناسـايی گونه های جديـدی از تهديدات امنيت 
ملـی کردنـد کـه ماهيـت متفاوتی بـا تهديدات سـنتی امنيـت ملی داشـته و 
از آن بـه تهديـدات امنيتـی نوظهـور تعبيـر می شـود. ماهيـت ايـن تهديـدات 
امنيتـی خـاص، آثـار و پيامدهای آن ها و تبعات گسـترده آن هـا جامعه جهانی
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را بـر آن داشـت تـا به منظـور مبـارزه مؤثـر با آن هـا اقدام بـه ايجـاد نظام های 
همـکاری بين المللـی و مبـارزه همه جانبـه بـا اين گونـه از تهديـدات کنـد. در 
شـرايط کنونی جرائم سـايبری به عنـوان جديدترين نسـل از تهديدات امنيتی 
بـا ويژگی هايی بسـيار متمايـز از جرائم سـنتی نيازمند انعقاد يک کنوانسـيون 
معتبـر و اکثريتـی بين المللـی و ضمانـت اجراهـای قطعی اسـت. بـرای تحقق 
ايـن موضـوع بايـد توجـه داشـت کـه تقويت مبانـی نظـری و مطالعاتـی برای 
اين کنوانسـيون بسـيار حائز اهميت اسـت؛ زيرا اهميت موضوع سـبب خواهد 
شـد تـا حتی در صـورت انعقاد يک کنوانسـيون حداکثـری، بسـياری از موارد 
منشـأ ايجـاد اختـالف ميان کشـورهای مختلف و يـا ابزاری برای سوءاسـتفاده 

کشـورهای قدرتمنـد و اثرگـذار بر جريان تنظيم متن کنوانسـيون شـود.
     بـا توجـه بـه آنچـه گذشـت، در ادامه بـا در نظر داشـتن ايجـاد يک تحول 
پارادايمـی در زمينـه سياسـت گذاری کيفـری در عرصـه بين المللـی بـه دليل 
ظهـور بازيگـران فـرا دولتـی کـه معـارض بـا حکومت ها عمـل می کننـد و در 
برخـی مـوارد حاکميـت و وفـاق ملـی را هـدف قـرار داده و کانون هـای قدرت 
بزرگـی بـرای خـود ايجـاد کرده انـد، بـه اولويت هـای مهـم جمهوری اسـالمی 

ايـران در کنوانسـيون جرائـم سـايبری پرداخته می شـود.
   پيش از آغاز بحث، ذکر يک نکته ضروری به نظر می رسـد. کنوانسـيون های 
بين المللـی همانطـور کـه گفتـه شـد درصـدد ايجـاد يک وحـدت رويـه ميان 
کشـورهای عضـو در خصـوص ايجـاد سـاختارهای يکسـان در جـرم انـگاری، 
شـيوه های کشـف جرم، تعقيب متهم و رسـيدگی قضايی هسـتند. هرچند هر 
کنوانسـيونی بنـا بر شـرايط خـاص حاکم بـر روح و متن خود برای کشـورهای 
عضـو حـق تحفـظ در نظـر می گيـرد، امـا ايـن حـق منجـر بـه نپذيرفتـن و 
اجرايی نکردن کليت کنوانسـيون توسـط کشـور عضو نخواهد شـد. هر کشـور 
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عضو مسـتلزم اسـت تـا قوانين داخلی خـود را اصالح کرده و در صـورت فقدان 
قوانيـن داخلـی، قوانيـن کنوانسـيون را در موضـوع جـرم اجرايی کنـد. درواقع 
ضمانـت اجرايـی هـر کنوانسـيونی هميـن پايبندی اعضـا بر مفاد کنوانسـيون 
اسـت و چنانچـه ايـن اتفـاق نيافتـد به نوعی نقض غـرض خواهد بـود و اهداف 
کنوانسـيون محقـق نخواهـد شـد. ايـن موضـوع در قانـون مدنی کشـور ما نيز 
به عنـوان يـک اصـل از حقـوق بين الملـل پذيرفته شـده اسـت طبـق مـاده 9 
قانـون مدنـی ايـران، »مقـررات عهـودی که بر طبـق قانون اساسـی بين دولت 

ايران و سـاير دول منعقدشـده باشـد در حکم قانون اسـت«.
     البتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه در راسـتای ايـن مـاده، تنهـا معاهـدات 
بين المللـی - نـه سـاير منابـع ايجـاد تعهـدات بين المللـی ازجملـه عـرف - 
موردتوجـه قـرار می گيرنـد. معاهـدۀ موردنظـر نيـز بايد بـه لحـاظ بين المللی 
الزم االجـرا شـده باشـد و مراحـل تصويب در نظـام حقوقی ايـران را طی کرده 
باشـد. همچنيـن، اسـاس نامه يـا سـند مؤسـس سـازمان های بين المللـی کـه 
دولـت ايـران بـه عضويـت آن درمی آيـد، در چارچـوب مـاده 9 قـرار می گيرد؛ 
امـا معاهداتـی کـه ايـران بـا سـازمان های بين المللـی منعقـد می کنـد چنين 
ويژگـی ای ندارنـد. همچنين اسـت معاهداتی کـه مفاد آن به واسـطۀ اقتضائات 

خـاص حقـوق بين الملل بـرای دولـت ايـران الزم االجراسـت1.
     بـر اسـاس آنچـه گفتـه شـد، جمهـوری اسـالمی ايـران بايد توجه داشـته 
باشـد کـه در خصوص کنوانسـيون جرائم سـايبری، بنـا بر اولويت هـای خود و 
در راسـتای تأميـن منافـع و تحقق انتظارات از پيوسـتن به چنين کنوانسـيون 
مهمـی، در فراينـد مذاکـرات اصـالح و تصويـب کنوانسـيون بـا بهره گيـری از 
بدنـه کارشناسـی و مشـورت متخصصان برجسـته داخلی، با چانه زنی شـرايط 
ايـده آلـی در ايـن کنوانسـيون بـرای خـود فراهـم کند؛ زيـرا در صـورت عدم

1.   بـذار، وحيـد، محـدودۀ اعمـال ماده 9 قانون مدنی نسـبت به تعهـدات بين المللی دولت ايـران، فصلنامه قضاوت، دوره 19، شـماره 
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چنيـن اقدامـی، شـرايطی پيـش خواهـد آمـد کـه شـايد بـا اصـول و ضوابـط 
مدنظـر نظـام فاصلـه داشـته و حتی در مواقعی مانع از پيوسـتن کشـور به اين 

کنوانسـيون شود.
     بـا طـرح ايـن مقدمـه، به سـراغ مرور برخـی از اولويت های مهـم جمهوری 
اسـالمی ايـران در کنوانسـيون جرائم سـايبری خواهيم رفت. محـدوده و حوزه 
شـمول کنوانسـيون يـک از موضوعـات مهـم و قابل بحـث اسـت. در خصـوص 
محـدوده و حـوزه شـمول کنوانسـيون، بـه شـکل دقيق تـر و تخصصی تـری 
بايـد از اصطـالح صالحيـت اسـتفاده نمـود. صالحيت خـود به دو نـوع ذاتی و 
نسـبی يا محلی تقسـيم می شـود. دربـاره صالحيت ذاتی کنوانسـيون مسـلماً 
بايـد گفـت کـه طيـف وسـيعی از جرائـم سـايبری قابل شناسـايی اسـت کـه 
کنوانسـيون می توانـد بنـا بـر تصريـح در متن خـود ناظر و صالح نسـبت به آن 
جرائـم سـايبری باشـد؛ اما بايد توجه داشـت که بر اسـاس عـرف قانون گذاری، 
قانون گـذار نمی توانـد و منطقـی هم نيسـت که تمامـی جرائم موجـود را مورد 
شناسـايی قـرار داده و آن هـا را ليسـت کنـد. در مقابـل راهکارهـای گوناگونی 
وجـود دارد کـه با توسـل به آن می تواند صالحيت و حوزه شـمول کنوانسـيون 
و يـا هـر متـن قانونـی را توسـعه داد. يکـی از بهتريـن راهکارهـا اسـتفاده از 
معيـار نوعـی اسـت. به عنوان مثـال، بر اسـاس تجربـه موفق کنوانسـيون پالرمو 
می تـوان از معيـار جرائـم شـديد اسـتفاده نمـود. درنتيجـه ضروری اسـت که 
يـک تعريـف جامعـه و مانـع از جرائـم شـديد سـايبری در متـن کنوانسـيون 
ارائـه گـردد. صالحيت تکميلی، يکديگر از تأسيسـات حقوقـی کاربردی و البته 
کار آزمايـی شـده اسـت. به عنوان مثـال، صالحيـت ديـوان کيفـری بين المللی 
تکميلـی اسـت. منظـور از صالحيـت تکميلـی اين اسـت کـه چنانچـه جرائم 
مطروحـه در کنوانسـيون از سـوی دادگاه هـای داخلـی کشـورهای عضو مورد
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رسـيدگی قـرار نگيـرد، يـک مرجـع رسـيدگی کننده کـه آن نيز بايـد در متن 
کنوانسـيون بايد مشخص شـده باشـد، صالح به رسـيدگی به آن جرم سـايبری 
اسـت. درنتيجـه، دولت های عضو کنوانسـيون که مايل هسـتند جرائم ارتکابی 
در قلمرو يا توسـط اتباع آن ها در کشـور خودشـان مورد رسـيدگی قرار گيرد، 
بايـد دادگاه صالـح و نحـوه رسـيدگی بـه جرائـم را در قانـون داخلی مشـخص 

. کنند
     نکتـه مهـم ديگـر کـه نيازمند توجه اسـت، موقعيـت جغرافيايـی و درواقع 
محل ارتکاب جرم اسـت. در اينجا بايد توجه داشـت که گرچه جرائم سـايبری 
در اينترنـت اتفـاق می افتـد، اما بايد ميان بسـتر ارتکاب جـرم و مکان خارجی 
کـه در جهـان واقـع مجـرم در آنجـا مسـتقر بـوده و اقـدام بـه ارتـکاب جـرم 
کـرده اسـت تفـاوت قائل شـد. در ادامه همين نکته، سـيل متعددی از مسـائل 
و چالش هـای مختلـف در خصـوص جرائـم سـايبری مطـرح خواهـد شـد کـه 
يکـی از مهم تريـن آن هـا، ايجـاد تفکيک ميـان جرائم سـايبری ملـی و جرائم 
سـايبری فراملـی اسـت. گاهـی اوقـات يک جـرم سـايبری در داخـل مرزهای 
يـک کشـور اتفاق می افتـد و صرفاً زيرسـاخت های همان کشـور را مورد هدف 
قـرار می دهـد؛ امـا مـوارد متعددی در سـال های اخير مشاهده شـده اسـت که 
يـک مـوج حملـه سـايبری از مبـدأ يک يا چند کشـور، يـک يا چند کشـور را 

مـورد هـدف قـرار می دهد.
      از سـوی ديگر، به رسـميت شناسـی مسئوليت کيفری برای شخصيت های 
حقوقـی و خصوصـاً دولت هـا مهـم تريـن بخش مبحث مسـئوليت اسـت. اين 
نکتـه مهـم در مذاکـرات پيش نويـس اسـاس نامه ديـوان کيفـری بين المللـی 
خـود را نشـان داد. علی رغـم آنکـه نماينـدگان بسـياری از کشـورها موافق آن 
بودنـد کـه برای شـخصيت های حقوقی و کشـورها نيـز مسـئوليت کيفری در
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نظر گرفته شـده و ديوان صالح به رسـيدگی به جرائم دسـتگاه ها يا نمايندگان 
آن هـا هنگامی کـه جـرم را بـه نام آن هـا انجام می دهند باشـد، نماينده کشـور 
فرانسـه مانـع از تصويـب بنـد 5 مـاده 23 پيش نويـس اسـاس نامه شـد؛ اما در 
خصـوص جرائـم سـايبری، يکـی از مسـائل قابل توجهی که به شـدت به امنيت 
ملـی کشـورها آسـيب می رسـاند و جمهـوری اسـالمی نيـز قربانـی اين طيف 
از جرائم سـايبری اسـت، جرائم سـايبری دولتی و شـرکتی اسـت. در شـرايط 
کنونـی، ايـن جرائـم عـالوه بر ارتـکاب از سـوی شـخصيت های فـرا دولتی، به 
شـکل سـازمان يافته از سـوی بسـياری از دولت هـا نيـز ارتـکاب می يابـد. از 
سـوی ديگـر، بسـياری از شـخصيت های حقوقی همچـون شـرکت های بزرگ 
فنـاوری نيـز در برخی موارد مرتکب جرائم سـايبری می شـوند کـه اين چالش 
نيـز به خوبـی بايـد بـا به رسـميت شناسـی مسـئوليت کيفری شـخصيت های 

حقوقی تدبير شـود.
     نکتـه مهـم ديگـری که بايد در خصوص آن تعيين تکليف شـود، شناسـايی 
جنـس جرائـم سـايبری دولتـی اسـت. مالحظـه رويه هـای اخيـر برخـی از 
سـازمان های مهـم بين المللـی همچـون سـازمان پيمـان آتالنتيـک شـمالی 
بيانگـر آن اسـت کـه رفته رفتـه جرائـم سـايبری دولتـی به عنـوان يـک جـرم 
جنگـی تلقـی شـده و به کشـور يـا کشـورهای قربانـی جـواز اقـدام متقابل به 
شـکل سـخت و نظامـی می دهـد. اين موضوع به شـکل جـدی در اجالس های 
سـاليانه ناتـو موردبررسـی قرارگرفتـه و بـر هميـن مبنـا ناتو فضای مجـازی را 

به عنـوان يـک بسـتر عمليـات نظامی مورد شناسـايی قـرار داده اسـت.
    اصلی تريـن و قابل توجه تريـن موضـوع بـرای جمهـوری اسـالمی ايـران 
در کنوانسـيون مبـارزه بـا جرائـم سـايبری فعاليـت اثرگـذار و پيگيرانه اسـت. 
جمهـوری اسـالمی چنانچـه خواهـان تأميـن حداکثـری منافـع ملـی خـود
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در چنيـن کنوانسـيون مهـم و اثرگـذاری اسـت، نيازمنـد آن اسـت تـا بـا يک 
برنامه ريـزی دقيـق و حساب شـده، در مقام يـک عضو کليـدی در مرحله تهيه 
پيش نويـس کنوانسـيون ظاهـر شـود تـا از اين طريـق بتواند منافـع ملی خود 
را تأميـن کنـد. بـدون ايفـای نقش و ايجـاد گفتمان، مسـلماً نمی تـوان انتظار 
تأميـن منافـع قابل توجهـی بـرای کشـور داشـت. بـرای تحقـق اين امـر مهم، 
در نخسـتين گام پيشـنهاد می شـود کـه در داخـل کشـور يـک کارگـروه ويژه 
متشـکل از متخصصين فضای مجازی، جرم شناسـان و کارشناسـان حقوقی و 
همچنيـن افـراد باتجربه و مسـلط بر عـرف تنظيم کنوانسـيون های بين المللی 
و حقوق سـازمان های بين المللی تشـکيل شـود. از سـوی ديگر ضروری اسـت 
تـا ايـن کارگـروه در تعامل و ارتباط مسـتقيم با شـورای عالی فضـای مجازی، 
وزارت امـور خارجـه، قـوه قضائيـه و قـوه مقننه باشـد. اولويـت و وظيفه اصلی 
ايـن کارگـروه نيـز می بايسـت تهيـه يـک پيش نويـس علمـی و اسـتاندارد و 
پيشـنهاد آن در مذاکرات مقدماتی و جلسـات کارشناسـی کنوانسـيون باشـد.

     ايجـاد چنيـن پرسـتيژی طـی فراينـد شـکل گيری اين کنوانسـيون زمينه 
آن خواهـد شـد تـا جمهـوری اسـالمی بـا اثرگـذاری به مراتب بيشـتری بتواند 
منافـع ملی خود و شـرکای هم سـود خويش را پيگيری کنـد و البته در همين 
زمينـه بـا اولويـت قـرار دادن منافع ملـی بايد در تعامل و مشـورت با شـرکای 

خود نيز باشـد.
      دليـل تأکيـد مؤکـد بـه حضـور فعـال جمهوری اسـالمی ايـران در فرايند 
تهيه پيش نويس و امور مقدماتی کنوانسـيون از يک سـو ناشـی از اين امر مهم 
هسـت که يقيناً اين کنوانسـيون با توجـه به اهميت و توسـعه روزبه روز فضای 
مجـازی و ضريـب نفـوذ آن در زندگـی بشـريت تبديـل بـه يکـی از مهم ترين 
کنوانسـيون های قـرن حاضرشـده و از سـوی ديگـر بـه ايـن دليـل اسـت کـه
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عـدم مشـارکت فعـال، ابـراز نظـر کارشناسـی و رويکـرد منفعالنـه کشـور در 
فرايندهـای مقدماتـی مهم تريـن کنوانسـيون های سـاليان گذشـته همچـون 
کنوانسـيون های پالرمـو و مريـدا سـبب شـده اسـت کـه نه تنهـا جمهـوری 
اسـالمی ايـران نتوانسـته اسـت گفتمـان خويـش را در عرصـه قانون گـذاری 
بين المللـی مطـرح کـرده و از ايـن طريـق منافـع خويـش را تأميـن کنـد، 
بلکـه ايـن رويکـرد انفعالـی عرصه بسـياری مناسـبی بـرای دشـمنان و رقبای 
جمهـوری اسـالمی ايران فراهم کرده اسـت تـا بتوانند با ايجـاد ضمانت اجرای 
بين المللـی بـرای خواسـته ها و منافـع ملی خـود، ايـران را تحت فشـار و تنگنا 
قـرار دهنـد؛ به عبارت ديگـر، کنوانسـيون مبـارزه بـا جرائـم سـايبری را بايـد 
به عنـوان يـک فرصـت مناسـب برای عملياتی سـازی فاز ديپلماسـی سـايبری 
جمهوری اسـالمی ايران در نظر گرفت. ديپلماسـی ديجيتال از يکسـو محصول 
گسـترش نفـوذ فضـای مجـازی و تأثيـرات فن آوری هـای نويـن اطالعاتـی 
و ارتباطاتـی بـر ماهيـت، اهـداف، ابزارهـا و فرآيندهـای ديپلماسـی سـنتی و 
از سـوی ديگـر محصـول واکنـش طبيعـی و پاسـخ هوشـمندانه سـاختارهای 
ديپلماتيـک کشـورها بـه فرصت هـا و تهديـدات ناشـی از تحـوالت و روندهای 
بين المللـی اکوسيسـتم فضـای مجازی ازجملـه تضعيف حاکميت هـای ملی و 
تأثيـرات عميـق و گسـترده آن بر روابـط بين الملل و ژئوپليتيک قدرت اسـت. 
ديپلماسـی ديجيتـال به عنـوان قلمـرو جديدی در سياسـت خارجی کشـورها 
و ابـزاری بـرای تحقـق اهـداف و منافـع ملـی بـا بهره گيـری از ظرفيت هـای 
فضای سـايبری شناخته شـده و در ابعادی چون دسـتگاه ديپلماسی ديجيتال، 
و ديپلماسـی  ديپلماسـی ديجيتـال رسـمی، ديپلماسـی عمومـی سـايبری 

سـايبری شـرکتی مطرح هسـت.
     بـا توجـه بـه آنچـه گذشـت، برخـی از مهم تريـن مالحظـات و موضوعـات
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مهمـی کـه جمهـوری اسـالمی ايـران بايـد در کنوانسـيون مبـارزه بـا جرائـم 
سـايبری پيگيـری نمايـد، عبـارت اسـت از:
1. »ماهيت جهانی و بدون مرز اينترنت«

2. »ساختار توزيع شده آن و تنوع ذينفعان آن«
3. »روند وابستگی متقابل ديجيتال ميان کشورها«

4. »بين المللی شدن ماهيت تهديدات، حمالت و جرائم سايبری«
5. »گسـترش سـاخت، اشـاعه و اسـتفاده از تسـليحات سـايبری توسـط 

قدرت هـا«
6. »انتقـال بی ضابطـه بيـن مـرزی داده هـا و نقـض حريـم خصوصـی و 

از داده هـا« حفاظـت 
7. »تشـديد سوءاسـتفاده از فضـای مجـازی به عنـوان ابـزار اِعمال فشـار و 
مداخلـه در امـور داخلی کشـورها و تشـديد اقدامـات سـازمان يافته باهدف 
بی ثبات سـازی، ضربـه بـه منافع ملـی، امنيت ملـی، فرآيندهـای انتخاباتی، 

سـالمت اجتماعـی و اقتصادی کشـورها بر بسـتر آن«
8. »تأکيـد بـر شـکل گيری نظم جديـد در نظـام بين الملل فضـای مجازی 
در حـوزه توسـعه قلمـروی بومـی و مکانيسـم حکمرانـی بين المللی فضای 
مجـازی مبتنـی بر قواعـد، چندجانبه، شـفاف، عادالنه، اخالق مـدار، مبتنی 
بـر اصول حاکميت ملی کشـورها، مزايا و منافع مشـترک با مشـارکت برابر 

همه کشـورها در چارچوب کنوانسـيون«
9. »واکنـش بـه انتسـاب حمـالت سـايبري بـه کشـورهايي ماننـد ايـران 
از سـوی آمريـکا در جهـت اِعمـال فشـار و زمينه سـازي تـداوم و تشـديد 
تحريم هـاي سـايبري و غيـر سـايبری و تشـديد و توجيـه فرآينـد تحريـم 
اشـخاص حقيقـي و حقوقـي ايرانـي بـه بهانـه دسـت داشـتن در فعاليت هاي
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مخـرب سـايبري عليـه منافـع و امنيت ملـي آمريـکا و محدودسـازي ارائه 
خدمـات پايـه و کاربـردي بـه آن ها.«

10. »ظهور فناوری های دولت گريز و قانون گريز«
11. »آسيب ها و مخاطرات فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان«

     مصاديـق مدنظـر برای جرم انگاری در کنوانسـيون نيـز از ديگر مبحث های 
مناقشـه برانگيـز کنوانسـيون اسـت کـه نيازمنـد چانه زنـی فعـال و حضـور پر 
رنـگ جمهـوری اسـالمی ايـران در فراينـد تنظيم سـند اسـت. همان گونه که 
گفتـه شـد، ماهيـت چنيـن کنوانسـيون هايی اقتضا می کنـد کـه وارد جزئيات 
نشـده و ليسـت طـول و درازی از جرائـم را طرح نکند. در عـوض، جرم انگاری 
جرائـم شـديد و بـا دامنـه اثرگـذاری گسـترده و مخـرب کـه امنيـت ملـی و 
جمعـی کشـورهای مختلـف را مـورد تهديد قـرار می دهـد، چاالکـی و کارايی 
کنوانسـيون را به شـدت افزايـش می دهـد. چراکـه بـر اسـاس اصـل صالحيت 
ملـی، ايـن وظيفه کشـورها اسـت که در وهله نخسـت بـا جرم انـگاری جرائم 
اقـدام بـه برقـرار امنيت و محافظـت از جامعه کنند. از هميـن رو، ذکر جرائمی 
همچـون سـرقت هويـت، کاله بـرداری اينترنتـی، دزدی اطالعـات و امثالهـم 
صرفـاً تکرار مکررات اسـت و ارزش افـزوده ای برای کنوانسـيون ايجاد نمی کند. 
کنوانسـيون مبـارزه بـا جرائـم سـايبری بايد بيشـتر در مسـير ايجـاد امنيت و 
حفاظـت جمعـی حرکـت کـرده و قابليـت بازدارندگـی در قبال جرائم شـديد 
سـايبری کـه از سـوی بازيگران اصلـی فضای سـايبر ارتکاب می يابد را داشـته 
باشـد؛ بـر همين اسـاس توصيه می شـود بيشـتر بـر جرم انـگاری مـوارد ذيل 

تأکيد شـود:
1. جرم انگاری جرائم سايبری دولتی.
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2. جرم انگاری جرائم سايبری شرکتی.
3. جرم انگاری و تشديد مجازات جرائم سايبری سازمان يافته.

يـا  خـام  داده هـای  قابل توجـه  حجـم  خريدوفـروش  انـگاری  جـرم   .4
غيراخالقـی. و  نامشـروع  اهـداف  به منظـور  تجزيه شـده 

5. جـرم انـگاری سوءاسـتفاده از داده هـای گردآوری شـده به منظـور اهداف 
نظامـی، ايجـاد ناآرامی و شـورش در کشـورهای مختلف.

6. پيش بينـی سـازوکار عادالنـه و موردتوافـق حداکثری به منظور انتسـاب 
جرائم سـايبری.
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     علی رغـم آنکـه اينترنـت و فناوری هـای مربـوط بـه آن در طـول قـرن 
بيسـت و يکـم نسـبت بـه بسـياری از فناوری هـای ديگـر رشـد و توسـعه 
سـريع تری داشـته و جرائـم مربـوط بـه آن نيـز بـا هميـن سـرعت درحرکـت 
بـوده و تمامـی کشـورهای جهـان را کم وبيـش متأثـر سـاخته اسـت تاکنـون 
واحـد در  ايجـاد يـک سياسـت جنايـی  بـرای  شـاهد يـک عـزم همگانـی 
مبـارزه بـا جرائـم سـايبری نبوده ايـم. کنوانسـيون بوداپسـت نيـز بـا توجه به 
آنکـه نتوانسـت مشـارکت کشـورهای مختلـف جهـان را جلـب کند و بيشـتر 
در کانـون توجـه کشـورهای اروپايـی قـرار دارد، توفيـق چندانـی در زمينـه 
مبـارزه بـا جرايـم سـايبری کسـب نکـرد؛ مضـاف بر ايـن، مرجع تصويـب اين 
کنوانسـيون نيـز شـورای اروپـا اسـت و مسـلما مقبوليـت کمتـری نسـبت به 
کنوانسـيون هـای تحـت نظـر سـازمان ملـل متحـد دارد. عـدم شـکل گيری 
يـک توافـق همـه جانبـه و با مقبوليت حداکثری با گذشـت سـال هـا از ظهور 
اينترنـت و تبديل شـدن آن به يک بسـتر اسـتراتژيک می تواند متأثـر از موارد 
مختلفـی باشـد. بـدون شـک کشـورهای مختلـف دارای منافـع تعريف شـده 
متفاوتـی در اينترنـت هسـتند. بسـياری از کشـورهای جهان با نظامی سـازی 
اينترنـت آن را تبديـل بـه يـک جنگ افـزار کـرده و بـر ضـد دشـمنان خـود 
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اسـتفاده می کننـد. برخـی از کشـورها بـا ارتـکاب جرائـم سـايبری اقـدام بـه 
کسـب درآمدهـای هنگفـت می کننـد و برخـی ديگـر از کشـورها، بـه داليلی 
بـرای  توانـی  انگيـزه و  ناآرامی هـای داخلـی  يـا  و  همچـون توسـعه نيافتگی 
مبـارزه بـا جرائـم سـايبری ندارنـد؛ امـا آن چيـز که مسـلم اسـت، اين اسـت 
کـه اينترنـت يـک موضوع چند ذی نفعی اسـت. افراد، سـازمان ها و شـرکت ها، 
دولت هـا و شـخصيت های نوظهـور فـرا دولتـی همگی جـز ذی نفعـان اينترنت 
هسـتند و شـرط اصلـی تأميـن جريـان ثابـت منفعـت در ايـن فضـای نظارت 
گريـز و آنارشـيک، بـدون شـک برقراری امنيت اسـت. جرائم سـايبری، تمامی 
ذی نفعـان اينترنـت را تحـت تأثيـر قـرار می دهنـد و ادامـه فعاليـت در بسـتر 
آن را بـا اخـالل مواجـه می کننـد. بـا مرتبـط شـدن بخش هـای بيشـتری از 
زندگـی بشـر بـه اينترنـت، ايـن وابسـتگی و بـه شـکل متقابل، آسـيب پذيری 
از جرائـم سـايبری نيـز بيشـتر و بيشـتر خواهد شـد. بـرای برقـراری و تأمين 
امنيـت در ايـن فضـای جمعـی، جامعـه جهانی نيازمند آن اسـت که بـر موانع 
مهمـی فائـق آمـده و حتی در مواقعـی با کاسـتن از برخی منافع، در راسـتای 
برقـراری يـک نظام حقوقـی جمعی، تنظيم گـر و بازدارنده گام بـردارد. تعارض 
منافع کشـورهای جهان با سـطوح بـاالی قدرت و قابليـت حکمرانی در فضای 

مجـازی يکـی از مهم تريـن موانـع دسـت يابی بـه ايـن هدف اسـت.
     همان طـور کـه در اثنـای ايـن گـزارش اشـاره شـد، اينترنـت يـک عرضـه 
آنارشـيک اسـت کـه نمی تـوان در آن هيـچ قـدرت غالـب و حکمـران را مورد 
شناسـايی قـرارداد. شـايد پذيرش اين واقعيـت، جهـان را وارد مرحله جديدی 
از قـرارداد اجتماعـی کنـد. بـه ايـن معنا کـه تمامی اعضـا، از برخـی از حقوق 
و آزادی هـای خويـش چشم پوشـی کننـد تا در مقابـل به يک امنيـت و آزادی 
جمعـی مـداوم دسـت پيـدا کننـد. مسـلماً ايـن ايـده در بـادی امـر به شـدت
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آرمان گرايانـه خواهـد بـود و بـا توجـه بـه شـرايط کنونـی جهـان بسـيار دور 
از ذهـن بـه نظـر برسـد؛ امـا به عنـوان يـک راه حـل نهايـی بايـد بـه آن توجه 
کـرد و در راسـتای آن گام برداشـت. شـرايط حاکـم بـر حـال حاضـر عرصـه 
بين الملـل، خـود يکـی از اصلی تريـن موانـع پيـش روی دسـت يابی بـه چنين 
توافقـی اسـت. حتـی اگـر درصـدد دسـت يابی بـه چنيـن آرمانی هم نباشـيم 
و بخواهيـم بـه آنچـه موجـود اسـت بسـنده کنيـم بازهم بـه نظر می رسـد که 
نهايـی شـدن ايـن کنوانسـيون بـر اسـاس آن طـرح اوليه کـه از سـوی دولت 
روسـيه پيشنهادشـده اسـت کمی بعيد باشـد. روسـيه بـا حمله بـه اکراين در 
ضعيف تريـن موقعيت سياسـی خـود در عرصه روابـط بين المللـی قرارگرفته و 
بـه نظـر می رسـد بيـش از هرزمانـی قـدرت چانه زنی خـود را در مقابـل رقيب 
سـنتی اش يعنـی اياالت متحـده آمريـکا و دولت های غربی ازدسـت داده اسـت. 
بـا توجـه بـه آنکه سـازمان ملل متحد در سـال گذشـته بـه طرح روسـی رأی 
مثبت داده اسـت، دور از ذهن نيسـت که تجديدنظرهای اساسـی در خصوص 
ايـن طـرح انجـام بگيـرد. از سـوی ديگـر، اختـالف نظر هـای عميـق و تفاوت 
هـای بنياديـن در نظـام هـای حکمرانی بـر اينترنـت ابرقدرت هايـی همچون 
روسـيه و چيـن در شـرق از يـک سـو و اياالت متحـده آمريـکا و شـرکايش در 
غـرب دسـت يابی بـه چنيـن توافقـی را به شـدت دشـوار و شـکننده می کنـد. 
ابرقدرت هـای شـرقی به شـدت تحـت تأثيـر تنظيـم گـری دولتـی و کنتـرل 
اينترنـت قـرار دارنـد و دغدغه های آن ها نسـبت به جرائم سـايبری نيز طبيعتاً 
متأثـر از ايـن شـيوه حکمرانی اسـت. درحالی کـه در غرب نگرانـی در خصوص 
آسـيب پذيری ارزش هايـی مثـل آزادی بيـان و حريـم خصوصـی کاربـران از 
توسـعه دامنـه جرائـم در اولويـت نمايندگان کشـورها قـرار دارد )همانگونه که 
در بررسـی مشـروح مذاکـرات نماينـدگان ديده شـد( و رويکرد تفسـير مضيق
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قوانيـن جزايـی، تحديـد دامنه جرم انـگاری و حداقلی کـردن عناوين مجرمانه 
به منظـور عـدم ايجـاد تـورم قضايـی بـه چشـم می خـورد. بااين حال و فـارغ از 
جميـع ايـن اوصـاف، آنچـه قطعـی و حتمی اسـت، نياز مبـرم کنونـی جامعه 
جهانـی بـه ايجـاد يک کنوانسـيون قدرتمنـد جهت مبـارزه با جرائم سـايبری 

است.
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از فناوری  استفاده  با  در مورد مقابله  ــازمان ملل متحد  ــیون س پروپوزال کنوانس
ــرای مقاصد مجرمانه ب ارتباطات  و  اطاعات 

     کشـورهای طـرف ايـن کنوانسـيون بـا مـواردی بـه شـرح زيـر موافقـت 
می کننـد:

      اعتقـاد دارنـد فضـای اطالعاتـی بايـد با رعايـت دقيق اصـول و هنجارهای 
اصلـی حقـوق بين الملـل از جمله اصول احتـرام به حقوق و آزادی های بشـر و 

اصـول حل وفصل مسـالمت آميز اختالفات سـاخته شـود،
     ايـن نکتـه را کـه هـر کشـوری دارای حـق حاکميـت و اعمـال صالحيـت 
قضايـی بـر قلمـرو خود بـا توجه به فضـای اطالعاتـی مطابق با قوانيـن داخلی 

خـود اسـت را در نظـر دارند،
      بـرای جـدی بـودن مشـکالت و تهديـدات ناشـی از جرائـم حـوزه فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات، بـرای ثبـات و امنيـت جامعه کـه نهاد هـا و ارزش های 
دموکراتيـک و عدالـت را تضعيـف کـرده و بر توسـعه پايـدار و حاکميت قانون 

تأثيـر منفـی می گـذارد اهميـت قائل اند،
     همچنين در خصوص سوءاستفاده مجرمانه از فناوری اطالعات و ارتباطات 
کـه فرصت هـای فراوانـی را برای ديگـر اشـکال فعاليت های مجرمانـه از جمله 
حمـالت رايانـه ای بـه تأسيسـات زيرسـاختی حياتـی، جاسوسـی سـايبری، 
بهره کشـی آنالين جنسـی از کودکان، تروريسـم، کاله برداری، قاچاق داده های 
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شخصی و پول شويی نگران اند.
     در مـورد افزايـش تعـداد جرائـم فنـاوری اطالعـات و ارتباطات کـه مقادير 
زيـادی از دارايـی کـه ممکـن اسـت بخـش قابل توجهـی از منابـع دولت هـا را 
تشـکيل دهـد در برمی گيـرد و ثبـات سياسـی و توسـعه پايدار آن کشـورها را 

تهديـد کند نگرانـی زيـادی دارند،
      اعتقـاد دارنـد کـه جرائـم فنـاوری اطالعات و ارتباطات يـک پديده فراملی 
اسـت کـه جامعه و اقتصاد همه کشـورها را تحـت تأثير قـرار داده و همين امر 
همـکاری بين المللـی بـرای پيشـگيری و مبارزه بـا چنين جرائمـی را ضروری 

. می کند
      در خصـوص نيـاز بـه کمک هـای فنی در مقابله با جرائـم فناوری اطالعات 
و ارتباطـات کـه نقـش مهمـی در افزايـش ظرفيـت دولت هـا برای پيشـگيری 
مؤثـر از ايـن جرائـم و ارتقـای سـطح امنيـت اطالعـات ايفـا می کنـد متقاعـد 

شـده اند،
     ايـن نکتـه را در نظـر دارنـد کـه پيشـگيری و ريشـه کنی جرائـم فنـاوری 
اطالعـات و ارتباطـات بـه عهـده همـه دولت هـا اسـت و دولت هـا بايـد بـرای 
اطمينـان از اثربخشـی تالش هـای خـود در اين زمينـه با حمايت و مشـارکت 
همکاری هـای عمومـی و خصوصـی، مشـاغل و افـراد و گروه هـای خـارج از 
بخـش عمومـی، ماننـد جامعه مدنـی با يکديگـر همـکاری کنند، زيـرا امنيت 

کلـی محيـط اطالعاتـی بـه تالش هـای جمعی هـر کشـور بسـتگی دارد،
بين المللـی  انتقـاالت  و  نقـل  مؤثـر  سـرکوب  و  کشـف  پيشـگيری،  در     
دارايی هايـی کـه به طـور غيرقانونـی در نتيجـه جرائـم فنـاوری اطالعـات و 
ارتباطـات به دسـت آمده و همچنيـن در تقويت همکاری بين المللـی در بازيابی 

دارايی هـا مصمـم هسـتند،
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      اصـل انصـاف، برابـری در برابر قانون و نياز بـه پرورش يک فضای فرهنگی 
در جامعـه کـه جرائـم فنـاوری اطالعات و ارتباطـات را تحمل نکنـد را در نظر 

دارند،
      قطعنامـه شـماره 274/74 مجمـع عمومی سـازمان ملل متحـد مورخ 27 
دسـامبر 2019 بـا عنـوان )مقابله با اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطات 
بـرای مقاصـد مجرمانـه( کـه يـک کميتـه بين دولتـی موقتـی از کارشناسـان 
بـرای تدويـن کنوانسـيون بين المللـی جامـع در مـورد مقابلـه بـا اسـتفاده از 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بـرای مقاصـد مجرمانه اسـت را، در نظـر دارند.

ماده 1- اهداف کنوانسيون
اهداف کنوانسيون به اين شرح است:

ترويـج و تقويـت اقدامـات پيشـگيرانه و مبـارزه مؤثـر بـا جرائـم و سـاير 
اقدامـات غيرقانونـی در زمينـه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، جلوگيـری از:

-اقدامـات عليـه محرمانگـی، يکپارچگـی و در دسـترس بـودن فنـاوری 
ارتباطـات؛ و  اطالعـات 

-سوءاستفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات؛
از طريق:

- جرم انگاری اعمال مشمول اين کنوانسيون؛
-ارائـه اختيـارات کافـی برای مبـارزه مؤثر بـا اين گونه جرائم و سـاير اعمال 
غيرقانونـی از طريـق تسـهيل در کشـف، تحقيـق و بررسـی آن هـا؛ پيگـرد 

قانونـی در سـطح داخلـی و بين المللی؛
-ايجاد ترتيباتی برای همکاری بين المللی؛
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بهبـود کارايـی همکاری هـای بين المللـی و توسـعه اين همکاری هـا به ويژه 
در زمينـه آمـوزش کارکنـان و ارائـه کمک هـای فنـی بـرای پيشـگيری و 

مبـارزه با ايـن جرائم.

ماده 2- دامنه کاربرد
     هـر کشـور عضـو بـدون تعصـب بـه قوانين داخلـی خود بايد تـالش کند تا 
اقداماتـی را اتخـاذ کنـد تـا بـه ابتکار خود و مشـروط بـر اين که بـه تحقيقات 
يـا اقدامـات قضايـی انجام شـده توسـط مقامات ذيصـالح خود لطمـه ای وارد 
نکنـد، اطالعـات مربـوط بـه اموال به دسـت آمـده از ارتکاب يک جـرم مطابق 
ايـن کنوانسـيون را در زمانـی که فکر می کند افشـای چنيـن اطالعاتی ممکن 
اسـت زمينـه ای را بـرای مقامـات ذيصـالح دولـت عضـو پذيرنـده فراهـم کند 
تـا تحقيقـات يـا رسـيدگی قضايـی را آغـاز کننـد يـا ممکـن اسـت منجـر به 
درخواسـت آن کشـور برای اين کار شـود ارسـال کند. اين کنوانسـيون، مطابق 
بـا مفـاد آن، در مـورد پيشـگيری، کشـف، سـرکوب، تحقيـق و تعقيـب جرائم 
و سـاير اعمـال غيرقانونـی مقـرر در مـواد 6 تـا 29 ايـن کنوانسـيون و اجـرای 
اقداماتـی بـرای از بيـن بـردن پيامدهـای ايـن کنوانسـيون از طريـق تعليـق 
معامـالت مربـوط بـه دارايـی های به دسـت آمـده در نتيجـه ارتـکاب جرم يا 
سـاير اعمـال غيرقانونـی مطابق ايـن کنوانسـيون و توقيف، مصادره و اسـترداد 

عوايـد حاصـل از ايـن جرايـم بايد اعمال شـود.
     بـه منظـور اجـرای ايـن کنوانسـيون، الزم نيسـت که جرايم و سـاير اعمال 
غيرقانونـی مطابـق ايـن کنوانسـيون منجـر بـه خسـارت مالـی شـود، مگر در 

مـواردی کـه در ايـن کنوانسـيون بـه نحـو ديگری مقرر شـده اسـت.
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ماده 3- حفاظت از حاکميت
     دولت هـای عضـو تعهـدات خـود را طبـق اين کنوانسـيون مطابـق با اصول 
حاکميـت دولت هـا، برابـری حاکميتی کشـورها و عدم مداخلـه در امور داخلی 
سـاير کشـورها انجـام خواهنـد داد. اين کنوانسـيون بـه مقامـات صالحيت دار 
يـک دولـت عضـو اجـازه نخواهد داد کـه در قلمرو کشـور ديگر امـور قضايی و 
وظايفـی را کـه طبق قوانيـن داخلی آن دولـت منحصراً بـرای مقامات خودش 
محفـوظ اسـت، اعمـال کننـد، البتـه به غيراز مـواردی کـه در اين کنوانسـيون 

پيش بينی شـده باشـد.

ماده 4-تعريف اصطالحات
     الـف( »توقيـف امـوال« بـه معنـای ممنوعيـت موقـت انتقـال، تبديـل، 
واگـذاری يـا جابجايـی امـوال، يـا بر عهـده گرفتن موقـت نگهداری يـا کنترل 

امـوال به موجـب حکـم دادگاه يـا سـاير مراجـع ذيصـالح اسـت.
      ب( »بات نـت«1 بـه دو يـا چنـد دسـتگاه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات 
گفتـه می شـود کـه نرم افزارهای مخـرب روی آن ها نصب شـده و بـدون اطالع 

کاربـران به صـورت مرکـزی کنترل می شـوند.
      ج( »نرم افـزار مخـرب« بـه نرم افـزاری اطـالق می شـود کـه هـدف آن 
اصـالح، تخريـب، کپـی و مسـدود کـردن غيرمجـاز اطالعـات يا خنثی سـازی 

نرم افـزار مورداسـتفاده بـرای ايمـن کـردن اطالعـات ديجيتـال اسـت.
      د( »هرزه نـگاری کـودکان« مطابـق مـاده 2 )ج( پروتـکل اختيـاری 25 
مـه 2000 کنوانسـيون حقـوق کـودک در مـورد فـروش کـودکان، فحشـا و 

اسـت. به کاررفتـه  کـودکان  هرزه نـگاری 
       ه( »عوايـد« بـه معنای هرگونه دارايی اسـت که مسـتقيم يا غيرمسـتقيم
1.  Botnet
بات نت هـا شـبکه هايی هسـتند که بـا در اختيار گرفتـن مجموعه ای از کامپيوترها که بات)bot( ناميده می شـوند، تشـکيل می شـوند. 
ايـن شـبکه ها توسـط يـک يـا چنـد مهاجـم کـه botmasters ناميـده می شـوند، بـا هـدف انجـام فعاليت هـای مخـرب کنتـرل 
می گردنـد. بـه عبـارت بهتـر، ربات ها کدهای مخربی هسـتند که بـر روی کامپيوترهای ميزبان اجرا می شـوند تا امـکان کنترل نمودن 
آن هـا از راه دور را بـرای botmasterهـا فراهـم نماينـد و آن هـا بتوانند ايـن مجموعـه را وادار به انجام فعاليت هـای مختلف نمايند.
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از طريـق ارتـکاب جـرم يـا سـاير اعمـال غيرقانونی مقـرر در اين کنوانسـيون 
به دسـت آمده و همچنيـن درآمـد يـا سـاير منافـع حاصـل از ايـن عوايـد، از 
دارايـی چنيـن درآمدهايـی تبديل شـده اند يـا از اموالـی که چنيـن عوايدی با 

آن مخلـوط شـده اسـت کسب شـده اند.
        و( »فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات« )ICT( بـه فرآيندها و روش های توليد، 
پـردازش و توزيـع اطالعـات و همچنيـن راه ها و روش های اجـرای آن ها اطالق 

می شود.
     ز( »شـبکه های اطالعاتـی و مخابراتـی« بـه مجموعـه ای از تجهيـزات 
مهندسـی اطـالق می شـود کـه بـرای کنتـرل فرآيندهـای فنـاوری از طريـق 

طراحی شـده اند. مخابـرات  و  رايانـه  فنـاوری 
       ح( »امـوال« عبـارت اسـت از هـر نـوع دارايـی، اعم از مادی يـا غيرمادی، 
منقول يا غيرمنقول، مشـهود يا نامشـهود، ازجمله پول در حسـاب های بانکی، 
دارايی هـای مالـی ديجيتـال، ارز ديجيتـال و رمـز ارز هـا و اسـناد قانونـی يـا 

اسـنادی کـه مالکيـت دارايـی يا هـر بخشـی از آن را نشـان می دهد.
      ط( »اطالعـات« بـه معنای هرگونه داده )پيام ها، سـوابق( اسـت، صرف نظر 

از شـکلی که در آن ارائه شـده است.
      ی( مصـادره بـه معنـای سـلب اجباری اموال بـدون غرامت به موجب حکم 

دادگاه يا سـاير مراجع ذيصالح اسـت.
    ک( »حملـه رايانـه ای« به معنای تداخل هدفمند نرم افزار و )يا( سـخت افزار 
و نرم افـزار بـا سيسـتم های اطالعاتی يا شـبکه های اطالعاتـی و مخابراتی برای 
مختـل کـردن و )يـا( خاتمـه دادن بـه عملکـرد آن هـا و )يـا( تهديـد امنيـت 

اطالعات پردازش شـده توسـط اين امکانات اسـت.
     ل( »اطالعـات ديجيتالـی« بـه هرگونـه داده )سـوابق( اطـالق می شـود
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کـه صرف نظـر از شـکل و مشـخصات موجـود و پردازش شـده در سـامانه ها، 
دسـتگاه ها و شـبکه های اطالعاتـی و مخابراتـی اسـت.

      م( »زيرسـاخت اطالعات حياتی« به مجموعه ای از تأسيسـات زيرسـاخت 
اطالعات حياتی و شـبکه های مخابراتی که برای اتصال تأسيسـات زيرسـاخت 

اطالعات حياتی اسـتفاده می شـوند، اطالق می شـود.
       ن( »تأسيسـات زيرسـاختی حياتی« به سيسـتم های اطالعاتی و شبکه های 
اطالعاتـی و ارتباطـی مقامـات دولتی و سيسـتم های اطالعاتی و سيسـتم های 
کنتـرل فرآينـد خـودکار فعـال در بخش هـای دفاعـی، بهداشـتی، آموزشـی، 
حمل ونقـل، ارتباطـات، انرژی، بانکی و مالی، هسـته ای و غيره اطالق می شـود 

کـه حوزه هـای مهـم زندگـی دولت و جامعـه را تشـکيل می دهند.
     و( »ارائه دهنـده خدمـات« بـه ايـن معناسـت: 1( هـر نهـاد دولتـی يـا 
خصوصـی کـه توانايی برقـراری ارتباط از طريـق فناوری اطالعـات و ارتباطات 
را در اختيـار کاربـران خدمـات خـود قـرار می دهـد؛ و 2( هر نهـاد ديگری که 
اطالعـات الکترونيکـی را از طـرف يک نهـاد ذکرشـده در بخش )1( يـا کاربران 

خدمـات ارائه شـده توسـط آن نهـاد پـردازش يـا ذخيـره می کند.
الکترونيکـی  اطالعـات  هرگونـه  معنـای  بـه  ترافيکـی«  »داده هـای  ه(      
)به اسـتثنای محتويـات داده هـای انتقال يافتـه( مربـوط بـه انتقـال داده هـا از 
طريـق فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات اسـت و به ويـژه مبـدأ، مقصـد، مسـير، 

زمـان، تاريـخ، انـدازه، مـدت و نـوع سـرويس شـبکه زيربنايـی.
      ی( »دسـتگاه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات« به معنـای مجموعه )گروه ( 
اجزای سـخت افزاری اسـت که بـرای پردازش خـودکار، ذخيره سـازی و انتقال 

اطالعات الکترونيکی اسـتفاده می شـود.
     ر( »ادلـه الکترونيکـی« بـه هرگونـه اطالعـات ادلـه و مدارکـی اطـالق
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می شـود کـه به شـکل ديجيتـال )بر روی يـک رسـانه الکترونيکـی( ذخيره يا 
است. منتقل شـده 

        ز( اصطـالح »خسـارت اساسـی« بايـد مطابـق بـا قوانيـن داخلـی دولـت 
عضـو درخواسـت شـونده تعيين شـود.

فصل دوم
جرم انگاری، دادرسی کيفری و اجرای قانون

      مـاده 5- هـر دولـت عضـو، اقدامـات قانونی و سـاير اقدامـات الزم را اتخاذ 
می نمايـد و ايـن کنوانسـيون بـرای دولت ها ايجاد مسـئوليت می کنـد تا طبق 
قوانيـن داخلـی خـود چنيـن مـواردی را به عنـوان جـرم اعـالم کند. مـواد اين 
کنوانسـيون، ضمـن اعمـال مجـازات کيفری و سـاير مجـازات، ازجمله حبس، 
سـطح خطـر عمومـی ناشـی از يـک جـرم معيـن و وسـعت آن را نيـز در نظر 

می گيـرد.

     مـاده 6- خسـارت ايجادشـده ناشـی از دسترسـی غيرمجـاز بـه اطالعـات 
لکترونيکی ا

      هـر کشـور عضـو اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را اتخـاذ خواهـد 
کـرد تـا طبـق قوانيـن داخلی خود دسترسـی غيرمجـاز و عمدی بـه اطالعات 
ديجيتـال را کـه منجـر بـه تخريب، مسـدود کـردن، تغييـر يا کپی کـردن آن 

شـده اسـت، به عنـوان يک جـرم اعـالم کند.

     ماده 7- شنود غيرمجاز
    هـر کشـور عضـو بايـد اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را اتخـاذ
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کنـد تـا ره گيـری عمـدی اطالعـات ديجيتالـی را که بـدون مجوز مناسـب و/
يـا با نقـض قوانين تعيين شـده، بـرای ره گيری داده هـای ترافيکـی و داده های 
پردازش شـده کـه بـرای اسـتفاده عمومی در نظر گرفته نشـده اند و با اسـتفاده 
از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات صـورت می پذيـرد، بر اسـاس قوانيـن داخلی 

خـود به عنـوان جرم تلقـی کند.

     ماده 8- مداخله غيرمجاز نسبت به اطالعات ديجيتالی
      هـر کشـور عضـو بايـد اقدامـات قانونی و سـاير اقدامـات الزم را اتخاذ کند 
تـا مداخلـه عمـدی غيرمجـاز در اطالعات ديجيتال از طريق آسـيب رسـاندن، 
حـذف، تغييـر، مسـدود کـردن، اصـالح يـا کپـی کـردن آن را تحـت قوانيـن 

داخلـی خـود به عنـوان يک جـرم تلقـی کند.

     ماده 9- اخالل در شبکه های اطالعاتی و ارتباطی
      هـر کشـور عضـو بايـد اقدامـات قانونی و سـاير اقدامـات الزم را اتخاذ کند 
تـا هـر عمل غيرمجـاز عمدی باهدف ايجـاد اختالل در شـبکه های اطالعاتی و 
ارتباطی که منجر به عواقب جدی شـده را به عنوان جرم به رسـميت بشناسـد.

     ماده -10 ايجاد، استفاده و توزيع نرم افزارهای مخرب
     هـر کشـور عضـو اقدامات قانونی و سـاير اقدامـات الزم را اتخاذ خواهد کرد 
تـا ايجـاد عمـدی، انطباق، اسـتفاده و توزيـع نرم افزارهای مخرب برای کشـور، 
تخريـب غيرمجـاز، مسـدود کـردن، تغيير، کپـی، انتشـار اطالعـات ديجيتال، 
يـا خنثـی کـردن ويژگی هـای امنيتـی آن، به اسـتثنای تحقيقات قانونـی را بر 

اسـاس قوانيـن داخلـی خـود به عنوان يـک جرم اعـالم کند.
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 هـر کشـور عضـو، اقدامـات قانونی و سـاير اقدامـات الزم را اتخـاذ خواهد کرد 
تـا ايجـاد يـا اسـتفاده از يـک بـات نـت به منظـور ارتـکاب هـر يـک از اعمـال 
پيش بينی شـده در مـواد 6 تـا 12 را، بـر اسـاس قوانيـن داخلی خـود به عنوان 

جـرم تلقـی کند.

     ماده 11- مداخله غيرمجاز در زيرساخت های اطالعاتی حياتی
    هـر کشـور عضـو بايـد اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را اتخـاذ 
کنـد تـا ايجـاد، توزيـع و )يـا( اسـتفاده عمـدی از نرم افـزار يـا سـاير اطالعات 
ديجيتالـی، تداخـل غيرمجـاز در زيرسـاخت های اطالعاتـی حياتـی، تخريـب، 
مسـدود کـردن، اصالح، کپـی کردن اطالعات موجـود در آن، يـا خنثی کردن 
ويژگی هـای امنيتـی کـه آگاهانـه برخـالف قانـون طراحی شـده اند به عنـوان 
جـرم تلقـی کنـد. هـر کشـور عضـو، بايداقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات 
الزم را اتخـاذ کنـد تـا نقـض قوانيـن عملکـرد رسـانه های طراحی شـده بـرای 
ذخيره سـازی، پـردازش و انتقـال داده هـای ديجيتالـی محافظت شـده موجـود 
در زيرسـاخت های اطالعاتـی حياتـی يـا سيسـتم های اطالعاتـی شـبکه های 
اطالعاتـی و ارتباطـی کـه بـه زيرسـاخت های اطالعاتـی حياتی تعلـق دارند را 

بـر اسـاس قوانيـن داخلـی خـود به عنـوان جـرم تلقـی کند.

     ماده 12- دسترسی غيرمجاز به داده های شخصی
     هـر کشـور عضـو اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را اتخـاذ خواهـد 
کـرد تـا طبـق قوانين داخلـی خود دسترسـی غيرمجـاز به داده های شـخصی 
به منظـور از بيـن بـردن، تغيير، کپی يـا اشـتراک گذاری آن هـا را به عنوان يک 

تلقـی کند. جرم 
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     ماده 13- قاچاق غيرمجاز دستگاه ها
     هـر کشـور عضـو اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را اتخـاذ خواهـد 
کـرد تـا طبـق قوانين داخلـی خود، سـاخت، فـروش، خريـد غيرقانونـی برای 
اسـتفاده، واردات، صـادرات يـا سـاير اشـکال انتقـال برای اسـتفاده از وسـايلی 
کـه اساسـاً به منظـور ارتـکاب هـر يـک از جرائـم مقـرر در مـواد 6 تـا 12 اين 
کنوانسـيون طراحـی يـا اقتباس شـده اند را، به عنـوان يـک جـرم تلقـی کنـد. 
مفـاد ايـن مـاده زمانـی کـه سـاخت، فـروش، خريـد بـرای اسـتفاده، واردات، 
صادرات يا سـاير اشـکال انتقال برای اسـتفاده از دسـتگاه ها، به دليل آزمايش 

مجـاز يـا حفاظـت از سيسـتم های رايانـه ای باشـد قابل اجـرا نخواهـد بود.

     ماده 14- سرقت مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات
     هر کشـور عضو اقدامات قانونی و سـاير اقدامات الزم را اتخاذ خواهد کرد تا 
طبـق قوانيـن داخلی خود سـرقت يا کسـب غيرقانونی مربوط بـا آن، از طريق 
کاله بـرداری، تخريـب، مسـدود کـردن، اصـالح يا کپـی داده هـای ديجيتال يا 
تداخـل ديگر با عمليات فنـاوری اطالعات و ارتباطات. به عنوان جرم تلقی کند.
     هـر دولـت عضـو ممکـن اسـت ايـن حق را بـرای خـود محفوظ نگـه دارد 
کـه سـرقت های مرتبـط بـا فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات يـا کسـب حقـوق 
وضعيـت  يـک  به عنـوان  را  کاله بـرداری  طريـق  از  ازجملـه  آن،  غيرقانونـی 

تشـديدکننده مجـازات تلقـی کنـد.

     مـاده 15- جرائـم مرتبـط با فنـاوری اطالعات و ارتباطـات مربوط به توليد 
و توزيع محتوا يا اشـياء با تصاوير مسـتهجن خردسـاالن

     هر کشـور عضو بايد اقدامات قانونی و سـاير اقدامات الزم را اتخاذ کند که 
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طبـق قوانيـن داخلی خود ارتکاب عمـدی و بدون حق رفتارهـای زير به عنوان 
يـک جرم شـناخته شـود: الـف( توليد پورنـو گرافی کـودکان به منظـور توزيع 
آن از طريـق شـبکه های اطالعاتـی و ارتباطـی، ازجملـه اينترنـت؛ ب( ارائـه يا 
در دسـترس قـرار دادن پورنـو گرافـی کـودکان از طريق شـبکه های اطالعاتی 
و ارتباطـی، ازجملـه اينترنـت؛ ج( توزيـع، مخابـره، نمايـش عمومـی يـا تبليغ 
هرزه نـگاری کـودکان با اسـتفاده از شـبکه های اطالعاتـی و ارتباطـی، ازجمله 
اينترنـت؛ د( تهيـه پورنو گرافی کودکان از طريق فنـاوری اطالعات و ارتباطات 
بـرای خـود يـا بـرای شـخص ديگـری. ه( داشـتن پورنـو گرافـی کـودکان در 
يک سيسـتم رايانـه ای يا در دسـتگاه های ذخيره سـازی الکترونيکـی داده های 

ديجيتال.
     بـرای اهـداف بنـد 1 فـوق، اصطـالح »هرزه نـگاری کودک« شـامل مطالب 
مسـتهجنی اسـت کـه به صورت بصری مـوارد زيـر را به تصوير می کشـد: الف( 
يـک خردسـال درگيـر رفتار صريح جنسـی. ب( شـخصی که به نظر می رسـد 
صغير باشـد و درگير رفتارهای صريح جنسـی اسـت. ج( تصاوير واقع گرايانه که 
نشـان دهنده يک کودک خردسـال اسـت که درگير رفتار جنسـی صريح است. 
ازنظـر ايـن مـاده، اصطـالح »صغير« شـامل همه افراد زير 18 سـال می شـود.

     ماده 16 -تشويق يا اجبار به خودکشی
     هـر کشـور عضـو اقدامات قانونی و سـاير اقدامـات الزم را اتخاذ خواهد کرد 
تـا بـر اسـاس قوانين داخلـی خود تشـويق يا اجبار بـه خودکشـی، به خصوص 
در بيـن افـراد کـم سـن و سـال، از طريـق فشـار روانی يا فشـار هـای ديگر در 
جريـان اطالعـات و شـبکه های مخابراتـی ازجملـه اينترنـت را به عنـوان يـک 

جرم تلقـی کند.
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     مـاده 17 -جرائـم مربـوط بـه دخالـت افـراد زيـر سـن قانونـی در ارتـکاب 
اعمـال غيرقانونـی کـه جـان يـا سـالمت آن هـا را بـه خطـر می اندازد

     هـر کشـور عضـو بايـد اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را اتخاذ کند 
تـا طبـق قوانيـن داخلی خـود دخالت افـراد زير سـن قانونی و ارتـکاب اعمال 
غيرقانونـی تهديدکننـده حيات آن هـا از طريق فناوری اطالعـات و ارتباطات را 
به عنـوان يـک جـرم در نظـر بگيرد؛ البتـه به اسـتثنای اعمالی کـه در ماده 16 

اين کنوانسـيون پيش بينی شـده اسـت.

     ماده 18 -ايجاد و استفاده از داده های ديجيتال برای گمراه کردن کاربر
     هـر کشـور عضـو بايـد اقدامات قانونی و سـاير اقدامـات الزم را اتخاذ کند تا 
بـر اسـاس قوانين داخلـی خود ايجاد و اسـتفاده غيرقانونی عمـدی از داده های 
ديجيتـال را کـه می توانـد بـا داده هايـی کـه قباًل توسـط کاربر شناخته شـده و 
مـورد اعتمـاد اسـت، اشـتباه گرفته شـده و باعـث آسـيب قابل توجهـی شـود، 

به عنـوان جرم تلقـی کند.
     هـر کشـور عضـو ممکـن اسـت ايـن حق را بـرای خـود محفوظ نگـه دارد 
کـه چنيـن اعمالـی را درصورتی کـه در ارتبـاط بـا سـاير جرائـم تحـت قوانين 
داخلـی خـود بـوده يـا متضمـن قصـد عمـدی بـرای ارتـکاب چنيـن جرائمی 

باشـد، مجرمانـه تلقـی کند.

     ماده 19-تحريک به فعاليت های خرابکارانه يا مسلحانه
     هـر کشـور عضـو بايـد اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را اتخاذ کند 
تـا به موجـب قوانيـن داخلـی خـود، جرمی را کـه از طريـق فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات بـرای فعاليت هـای خرابکارانـه يـا مسـلحانه در جهـت سـرنگونی 
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خشونت آميز رژيم يک کشور ديگر صادرشده است، جرم انگاری کند.
     ماده 20- جرائم مرتبط با تروريسم

      هـر کشـور عضـو بايـد اقدامـات قانونی و سـاير اقدامـات الزم را اتخاذ کند 
تـا طبـق قوانيـن داخلی خود اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات برای 
فعاليت های تروريسـتی، تحريک، اسـتخدام يا هرگونـه دخالتی در فعاليت های 
تروريسـتی و توجيـه تروريسـم، جمع آوری يـا تأمين بودجه بـرای تأمين مالی 

آن به عنـوان جـرم تلقی شـود.

     ماده 21 -جرائم مربوط به  افراط گرايی
      هـر کشـور عضـو اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را اتخـاذ خواهـد 
کـرد تـا اعمال غيرقانونی باانگيزه سياسـی يا دشـمنی ايدئولوژيـک، اجتماعی، 
نـژادی، قومـی يا مذهبـی، حمايت و توجيـه اين گونه اقدامات يـا فراهم آوردن 
امـکان دسترسـی بـه آن هـا بـا اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، بـر 

اسـاس قوانيـن داخلـی خـود به عنـوان جرم تلقی شـود.
      هـر کشـور عضـو اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را اتخـاذ خواهـد 
کـرد تـا تحقيـر يک شـخص يـا گروهی از مـردم به دليل نـژاد، قوميـت، زبان، 
خاسـتگاه، نگـرش دينـی، از طريق فنـاوری اطالعـات و ارتباطات را بر اسـاس 

قوانيـن داخلـی خـود به عنـوان يـک جرم اتخـاذ کند.

     ماده 22 -جرائم مربوط به توزيع مواد مخدر و روان گردان
     هـر دولـت عضـو اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را اتخـاذ خواهـد 
کـرد تـا طبـق قوانين داخلی خـود قاچـاق غيرقانونـی و عمدی مـواد مخدر و 
روان گـردان و همچنيـن مـواد موردنيـاز بـرای سـاخت آن هـا )پيـش سـاز(، با 
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استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات را به عنوان يک جرم تشخيص دهد.

     ماده 23 -جرائم مربوط به قاچاق اسلحه
     هـر کشـور عضـو اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را اتخـاذ خواهـد 
کـرد تـا تجـارت غيرقانونـی عامدانه اسـلحه، مهمـات و مواد منفجـره از طريق 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات را طبق قوانيـن داخلی خود به عنـوان يک جرم 

اعـالم کند.
     مـاده 24 -بازسـازی نازيسـم، توجيـه نسل کشـی يـا جنايات عليـه صلح و 

يت بشر
     هـر کشـور عضـو اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را اتخـاذ خواهـد 
کـرد تـا طبـق قوانيـن داخلی خود انتشـار عمـدی مطالبـی را کـه موضوعات 
صـدر االشـاره را رد، تأييـد يـا توجيـه می کنـد و از طريـق فنـاوری اطالعـات 
و ارتباطـات منتشـر می شـود، به عنـوان يـک جـرم تلقـی کنـد. ايـن اقدامات 
شـامل اقداماتی اسـت که به منزله نسل کشـی يـا جنايت عليه صلح و بشـريت 
اسـت و توسـط حکـم دادگاه نظامـی بين المللی بر اسـاس توافقنامـه لندن در 

8 اوت 1945 بيان شـده اسـت.

     ماده 25- توزيع غيرقانونی داروها و فرآورده های پزشکی تقلبی
     هـر کشـور عضـو اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را اتخـاذ خواهـد 
کـرد تـا بـر اسـاس قوانيـن داخلـی خـود توزيـع غيرقانونـی عمـدی داروها و 
محصـوالت پزشـکی تقلبـی از طريق فنـاوری اطالعات و ارتباطـات را به عنوان 

جـرم اعـالم کند.
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     مـاده 26- اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات برای ارتـکاب اعمالی 
کـه طبـق حقـوق بين الملـل به عنوان جـرم شناخته شـده اند

    هـر کشـور عضـو بايـد اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را اتخـاذ 
کنـد تـا طبـق قوانيـن داخلی خـود اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطات 
به منظـور ارتـکاب عمل تعيين شـده به عنوان جرم توسـط هر يـک از معاهدات 

بين المللـی را جـرم انـگاری کند.
     يـک دولـت عضو اين کنوانسـيون هنگام تصويب، پذيرش، تصويب يا الحاق 
ايـن سـند در صورتـی کـه عضـو معاهده ای کـه در ضميمـه اين کنوانسـيون 
ذکـر شـده اسـت نباشـد، می توانـد در رابطه بـا آن معاهـده )معاهـدات( برای 
خـود اعالميـه ای صـادر کند. ايـن اعالميه به محـض الزم االجرا شـدن معاهده 
بـرای آن دولـت عضـو بايـد متوقف شـده و دولت عضـو بايد اين واقعيـت را به 

امان گـذار اطـالع دهد.
    هنگامـی کـه يـک دولـت عضـو از عضويـت در يکـی از معاهـده منـدرج 
در ضميمـه ايـن کنوانسـيون خـارج شـود، می توانـد در رابطـه بـا آن معاهـده 
)معاهـدات(، همانطـور کـه در بنـد 2 فـوق پيش بينـی شـده اسـت، اعالميـه 

کند. صـادر 

     مـاده 27- نقـض حـق تکثيـر و حقـوق مرتبـط بـا اسـتفاده از فنـاوری 
ارتباطـات و  اطالعـات 

      هـر کشـور عضو اقدامات قانونی و سـاير اقدامـات الزم را اتخاذ خواهد کرد 
تـا بـر اسـاس قوانيـن داخلـی خـود نقـض حق چـاپ و حقـوق مربوطـه را که 
توسـط ايـن قانون تعريف شـده اسـت، به عنـوان يک جرم يـا اقـدام غيرقانونی 
ديگـر بـه رسـميت بشناسـد. قوانيـن آن کشـور عضـو بايـد زمانی کـه چنين 
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اعمالـی عمـداً بـا اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، ازجمله اسـتفاده 
غيرقانونـی از نرم افـزار برای سيسـتم ها يـا پايگاه های اطالعاتی رايانـه ای دارای 
حـق چـاپ و تخصيص حق تأليـف صورت می گيـرد آن را جرم انـگاری کنند.

     ماده 28- کمک، آماده سازی و تالش برای ارتکاب جرم
     هـر کشـور عضـو بايـد اقدامات قانونی و سـاير اقدامـات الزم را اتخاذ کند تا 
طبـق قوانيـن داخلـی خـود، هرگونه تـالش برای ارتـکاب جرم را توسـط مفاد 

اين کنوانسـيون، جرم انـگاری کند.
     هـر کشـور عضـو بايـد اتخـاذ تدابيـر قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را برای 
خـود در نظـر بگيـرد تا طبـق قوانين داخلی خود، سـاخت يا تطبيـق ابزارهای 
جـرم، جلـب همدسـتان، توطئه بـرای ارتـکاب جرم يـا ارتکاب آن يـا هرگونه 
اقـدام عمـدی ديگر بـرای ارتکاب جرائم گفته شـده در اين کنوانسـيون را جرم 

انـگاری کند.
     هر دولت عضو اقدامات قانونی و سـاير اقدامات الزم را طبق قوانين داخلی 
خـود اتخـاذ خواهـد کـرد تا بـرای سـازمان دهنـده، عامـل يا کمک کننـده به 
اين جرائم ايجاد مسـئوليت کند و همچنين مسـئوليت کيفـری ارتکاب جرائم 
جمعـی، ازجملـه گروه های سـازمان يافته و انجمن های جنايی را تشـديد کند.

     ماده 29- ساير اعمال غيرقانونی
 ايـن کنوانسـيون مانـع از آن نخواهـد بـود کـه يـک کشـور عضـو هـر عمـل 
غيرقانونـی ديگـری را کـه عمداً از طريـق فناوری اطالعـات و ارتباطات ارتکاب 
يافتـه و موجـب خسـارت قابل توجهـی می شـود، به عنـوان جـرم تلقـی کنـد.

117



     ماده 30 -مسئوليت اشخاص حقوقی
     هـر دولـت عضـو اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را اتخـاذ خواهـد 
کـرد تـا اطمينان حاصل شـود که اشـخاص حقوقـی می توانند بـرای يک جرم 
جنايـی يـا سـاير اقدامـات غيرقانونـی مقـرر در ايـن کنوانسـيون درصورتی که 
جرمـی بـه نفـع آن هـا و توسـط هـر شـخص حقيقی کـه بـه صـورت انفرادی 
يـا بـه عنـوان بخشـی از ارگان شـخص حقوقی مربوطـه فعاليت مـی کند و به 
موجـب مـوارد زيـر در آن سـمت رهبـری دارد انجام شـود مسـئول شـناخته 

شوند:
     الف( وکالتنامه شخص حقوقی؛

     ب( اختيار تصميم گيری از طرف شخص حقوقی.
     ج( اختيار اعمال کنترل در شخص حقوقی.

      عـالوه بـر مـوارد پيش بينی شـده در بنـد 1 اين ماده، هر کشـور عضو بايد 
اقدامـات الزم را بـرای اطمينـان از اينکه شـخص حقوقی می توانـد در مواردی 
کـه بـه دليل عـدم نظارت يا کنترل توسـط شـخص حقيقی مذکـور در بند 1 
باعـث شـده اسـت، اتخـاذ کند و اين شـخص حقوقی رامسـئول بدانـد. ممکن 
اسـت ارتـکاب يـک جـرم جنايی يا سـاير اعمـال غيرقانونی که مطابـق با مفاد 
ايـن کنوانسـيون بـه نفـع آن شـخص حقوقـی ايجاد شـده اسـت توسـط يک 

شـخص حقيقـی که تحـت اقتـدار آن عمل می کند انجام شـده باشـد.
بـا رعايـت اصـول حقوقی دولـت عضو، مسـئوليت يک شـخص حقوقی ممکن 
اسـت کيفـری، مدنـی يـا اداری باشـد. دولـت عضـو بايـد تضميـن کنـد کـه 
اشـخاص حقوقـی مسـئول، مشـمول تحريم هـای مؤثـر، متناسـب و بازدارنده 

ازجملـه تحريم هـای مالـی می شـوند.
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     در نظـر گرفتـن ايـن مسـئوليت بـرای اشـخاص حقوقـی بـه مسـئوليت 
اشـخاص حقيقـی کـه مرتکـب جـرم يـا عمـل غيرقانونـی ديگـری شـده اند، 

نمی کنـد. وارد  لطمـه ای 

بخش 2
رويه های کيفری و اجرای قانون

     ماده 31- محدوده مقررات آيين دادرسی
    هـر دولـت عضـو اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را بـرای ايجـاد 
اختيـارات و رويه هـای پيش بينی شـده در ايـن بخـش به منظـور پيشـگيری، 
شناسـايی، سـرکوب، کشـف و رسـيدگی به جرائم و سـاير اعمال غيرقانونی و 

انجـام اقدامـات قضايـی در رابطـه بـا ايـن جنايـات پيـش می گيرد.
    به اسـتثنای مـواردی کـه در مـاده 33 ايـن کنوانسـيون مقررشـده باشـد، 
هـر دولـت عضـو بايـد اختيـارات و رويه هـای ذکرشـده در بنـد 1 اين مـاده را 
در مـوارد زيـر اعمـال کنـد: الـف( جرائـم جنايی و سـاير اعمـال غيرقانونی که 
مطابـق بـا مـواد 6 تـا 29 اين کنوانسـيون ايجادشـده اسـت. ب( سـاير جرائم 
جنايـی و سـاير اعمـال غيرقانونـی کـه از طريق فنـاوری اطالعـات و ارتباطات 
انجـام می شـود. ج( جمـع آوری مـدارک اعم از مـدارک الکترونيکـی مربوط به 

ارتـکاب جرائـم کيفری و سـاير اعمـال غيرقانونی.
     الـف( هـر دولـت عضـو ممکن اسـت حـق اعمال اقدامـات منـدرج در ماده 
38 ايـن کنوانسـيون را فقـط در مـورد جرائـم جنايی يـا دسـته هايی از جرائم 
جنايـی بـرای خـود حفـظ  کنـد، مشـروط بـر اينکـه دامنـه اين گونـه جرائـم 
جنايـی، محدودتـر از دامنـه جرائـم جنايـی که اقدامـات مذکور در مفـاد ماده
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33 ايـن کنوانسـيون در مـورد آن هـا اعمال می شـود، نشـود. هر کشـور عضو، 
اعمـال چنيـن شـرطی را محـدود خواهد کـرد تا امـکان اجرای گسـترده ترين 
تدابيـر مقـرر در مـاده 38 ايـن کنوانسـيون را فراهـم کند. ب( اگر يک کشـور 
عضـو، بـه دليـل محدوديت هايـی در قوانين داخلـی خود که در زمـان تصويب 
ايـن کنوانسـيون الزم االجـرا بود، نتواند تدابير ذکرشـده در مـواد 33 و 38 اين 
کنوانسـيون را در مـورد داده هـای ارسال شـده در يـک قـرارداد اعمـال کنـد و 

سيستم آن 
     الف( به نفع گروه محدودی از کاربران در حال بهره برداری است، و

     ب( از شـبکه اطالعاتی و مخابراتی اسـتفاده نمی کند و با سـاير سيسـتم 
هـای اطالعاتی مرتبط نيسـت.

      آن کشـور عضـو ممکن اسـت ايـن حق را برای خود محفـوظ نگه دارد که 
ايـن اقدامـات را برای چنين انتقـال اطالعاتی اعمال نکند.

     ماده 32- شرايط و ضمانت ها
      هـر دولـت عضـو بايـد تضميـن کند کـه ايجاد، اجـرا و اعمـال اختيارات و 
رويه هـای پيش بينی شـده در ايـن بخـش مشـروط بـه شـرايط و ضمانت هـای 
پيش بينی شـده در قوانيـن داخلـی خـود اسـت که حفاظـت کافی از انسـان و 
حقـوق و آزادی هـای او را، ازجملـه حقـوق ناشـی از تعهداتـی کـه دولت عضو 
تحـت ميثـاق بين المللـی حقوق مدنی و سياسـی مـورخ 16 دسـامبر 1966 و 
سـاير اسـناد بين المللـی حقوق بشـر قابل اجـرا برعهده گرفته اسـت را، تضمين 

می کنـد.
    بـا توجـه بـه ماهيت اختيـارات و رويه های مربوط، اين شـرايط و تضمين ها، 
نظـارت قضايـی يـا سـاير نظارت هـای مسـتقل، داليـل توجيه کننـده اعمال و 
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محدوديت دامنه و مدت چنين اختيارات يا رويه هايی را نيز شامل می شود.
دولـت عضـو بايـد تأثير اختيـارات و رويه هـای پيش بينی شـده در اين بخش را 
تـا حـدی که بـا منافع عمومـی، به ويـژه در مورداجرای عدالت سـازگار باشـد، 

بـر حقوق، مسـئوليت و منافع مشـروع شـخص ثالـث در نظر بگيرد.

      مـاده 33- جمـع آوری اطالعـات منتقل شـده از طريـق فنـاوری اطالعـات 
ارتباطات و 

     هـر کشـور عضـو اقدامات قانونی و سـاير اقدامـات الزم را در رابطه با جرائم 
پيش بينی شـده توسـط اين کنوانسـيون و بر اسـاس قوانين داخلی خود اتخاذ 
خواهـد کـرد تـا مقامـات ذی صالح خـود را در مـوارد زيـر مختار کننـد: الف( 
جمـع آوری يـا ثبت اطالعات از طريـق فناوری اطالعات و ارتباطات و اسـتفاده 
از ابزارهـای فنـی، در قلمـرو آن کشـور عضـو. ب( موظـف کـردن و مسـئول 
دانسـتن هـر شـرکت ارائه دهنـده خدمـات اينترنتی تـا حدی کـه توانايی فنی 

الزم بـرای انجـام امور زير را داشـته باشـد:
     ب-1 ( اطالعـات الکترونيکـی را کـه شـامل داده هـای محتوايـی اسـت و 
از طريـق اسـتفاده از ابزارهـای فنـی در قلمـرو آن کشـور از طريـق فنـاوری 

اطالعـات و ارتباطـات منتقـل می شـود، جمـع آوری يـا ثبـت کنـد.
     يـا ب-2( همـکاری و کمـک به مقامات ذيصالح کشـور عضو در جمع آوری 
يـا ضبـط فـوری اطالعـات الکترونيکـی، شـامل داده هـای محتوايی اسـت و از 

طريـق فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در قلمـرو دولت عضو منتقل می شـود.
     درصورتی کـه يـک دولـت عضـو، بـه دليـل اصـول قديمـی نظـام حقوقـی 
داخلـی خـود، نتوانـد تدابير مندرج در بنـد 1 )الف( اين مـاده را اتخاذ کند، در 
عـوض می توانـد اقدامـات قانونی ديگـری را به منظـور اطمينـان از جمع آوری 
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يـا ضبـط فوری اطالعـات الکترونيکی )شـامل داده های مربوط به محتـوا(  را با 
اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطات در قلمـرو خود اتخاذ کند.

     هـر کشـور عضو، اقدامات قانونی و سـاير اقدامـات الزم را اتخاذ خواهد کرد 
تـا هـر شـرکت ارائه دهنـده خدمات اينترنتـی را ملزم بـه محرمانه نگه داشـتن 

هرگونـه اختيـارات مقـرر در اين مـاده و هرگونه اطالعات مربـوط به آن کند.
اختيـارات و رويه هـای مذکـور در ايـن ماده مشـمول مقـررات مـواد 31 و 32 

اين کنوانسـيون خواهـد بود.

     ماده 34 -نگهداری سريع اطالعات الکترونيکی انباشته
     هـر کشـور عضـو بايـد اقدامـات قانونـی الزم را اتخـاذ کنـد تـا مقامـات 
ذيصـالح خـود را قـادر سـازد تـا دسـتورات يـا دسـتورالعمل های کافـی برای 
حفـظ سـريع اطالعـات الکترونيکـی مشـخص، ازجملـه داده هـای ترافيکی را 
صـادر کننـد. به ويـژه در مـواردی کـه اين باور وجود داشـته باشـد کـه داده ها 
در برابـر حـذف، کپـی يـا اصـالح يا بـه دليـل انقضـای دوره نگهـداری داده ها 

آسـيب پذير هسـتند.
      اگـر يـک دولـت عضـو مقـررات بنـد 1 اين مـاده مبنی بر حفـظ اطالعات 
ذخيره شـده را به وسـيله دسـتوری بـه شـخصی )ازجملـه اشـخاص حقوقـی( 
اجـرا کنـد، دولـت عضـو بايـد اقدامـات قانونـی الزم بـرای الزام آن شـخص به 
حفـظ ايـن اطالعـات و حفـظ يکپارچگـی آن را بـرای مدت زمانـی کـه الزم 
اسـت و نـه بيشـتر، توسـط قانـون داخلی کشـور خـود، بـه کار گيرد. افشـای 
داده هـا يـک دولـت عضو ممکن اسـت متعاقبـاً تمديـد چنين دسـتوری را در 

پی داشـته باشـد.
     هـر کشـور عضـو اقدامـات قانونـی الزم را اتخـاذ خواهد کرد تا شـخصی را
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کـه وظيفـه حفـظ اطالعـات را بـر عهـده دارد ملـزم کند ايـن رويه هـا را برای 
مدتـی کـه در قوانيـن داخلـی خود پيش بينی شـده اسـت، محرمانه نگـه دارد.

اختيـارات و رويه هـای مذکـور در ايـن ماده مطابـق با مفاد مـواد 31 و 32 اين 
کنوانسـيون ايجاد خواهد شد.

     ماده 35- حفظ سريع و افشای جزئی داده های ترافيک
     هـر کشـور عضـو، در رابطـه بـا داده هـای ترافيکـی که طبق مفـاد ماده 34 
ايـن کنوانسـيون بايـد حفـظ شـود، اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را 

اتخـاذ خواهـد کرد:
    الـف( اطمينـان حاصـل شـود کـه نگهـداری سـريع داده هـای ترافيـک، 
صرف نظـر از اينکـه چـه تعـداد از ارائه دهنـدگان خدمـات در انتقـال چنيـن 

اسـت. امکان پذيـر  بوده انـد،  دخيـل  اطالعاتـی 
     ب( از افشـای سـريع حجـم کافی از داده های ترافيکـی به مقامات ذيصالح 
کشـور عضـو اطمينـان حاصـل کنـد تـا دولـت مربوطـه بتوانـد ارائه دهندگان 
خدمـات و مسـيری را کـه اطالعات ذکرشـده از طريق آن مخابره شـده اسـت 

شناسـايی کند.
     اختيـارات و رويه هـای مذکـور در ايـن مـاده مطابـق با مفاد مـواد 31 و 32 

اين کنوانسـيون ايجاد خواهد شـد.

     ماده 36- دستور توليد
     برای اهداف مندرج در بند 1 از ماده 31 اين کنوانسـيون، هر کشـور عضو 
اقدامـات قانونـی الزم را بايـد اتخـاذ کنـد تـا به مقامـات ذيصالح خـود اختيار 

دهـد تـا در موارد زيـر دسـتورات الزم را بدهند:

123



     1- الـف( شـخصی در قلمـرو خـود اطالعـات الکترونيکی مشـخصی که در 
اختيـار يـا کنترل آن شـخص اسـت ارائه کند؛

     1- ب( بـه ارائه دهنـده خدماتـی کـه خدمـات خـود را در قلمرو آن کشـور 
عضـو ارائـه می کنـد دسـتور دهـد تـا اطالعـات مشـترکی را کـه در اختيـار يا 

کنتـرل آن ارائه دهنـده خدمـات اسـت، ارسـال کند.
     2( اختيـارات و رويه هـای مذکـور در ايـن مـاده مطابـق با مفاد مـواد 31 و 

32 ايـن کنوانسـيون ايجاد خواهد شـد.
    3( ازنظـر ايـن مـاده، اصطـالح »اطالعـات مشـترک« هرگونـه اطالعاتـی 
به غيـراز داده هـای ترافيکـی يـا داده هـای محتوايـی اسـت کـه توسـط يـک 
ارائه دهنـده خدمـات اينترنتـی بـه مشـترکين سـرويس هايش داده می شـود، 

کـه بـر اسـاس آن امـکان ايجـاد مـوارد زيـر وجـود دارد:
    3-الـف( نـوع خدمـات اطالعاتـی و ارتباطاتـی مورداسـتفاده، مفـاد فنـی 

اتخاذشـده در آن و مـدت خدمـت.
     3- ب( هويت مشـترک، آدرس های پسـتی يا سـاير آدرس ها، تلفن و سـاير 
شـماره های دسترسـی، ازجملـه آدرس هـای IP و اطالعـات صورت حسـاب، 

اطالعـات موجـود در قرارداد.
 3-ج( اطالعـات مربـوط بـه موقعيـت مکانی تجهيـزات اطالعاتـی و مخابراتی 

که بـا قـرارداد خدمات ارتبـاط دارد. 

    ماده 37- جسـتجو و ضبط اطالعات ذخيره شـده يا پردازش شـده به صورت 
الکترونيکی

     هـر دولـت عضـو بايـد اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را بـرای 
دسترسـی مقامـات صالحيـت دار خود به مـوارد زير در قلمرو آن کشـور به کار 
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گيـرد: الف( دسـتگاه های فنـاوری اطالعات و ارتباطات و اطالعات ذخيره شـده 
در آن. ب( رسـانه ذخيره سـازی اطالعـات کـه اطالعات الکترونيکـی موردنظر 

ممکن اسـت در آن ذخيره شـود.
     هـر کشـور عضـو، اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را اتخـاذ خواهـد 
کـرد تـا اطمينان حاصل شـود که در مـواردی که مقامات صالحيـت دار آن که 
به موجـب مفـاد بنـد 1 )الـف( ايـن مـاده اطالعـات يـا مـواردی را جسـتجو 
می کننـد، بتواننـد به سـرعت جسـتجو کـرده و بـه اطالعـات دسترسـی يابند.

     هـر دولـت عضـو اقدامات قانونی و سـاير اقدامـات الزم را اتخاذ خواهد کرد 
تـا اقداماتـی را برای توقيف اطالعـات الکترونيکی در قلمـرو يا تحت صالحيت 
دولـت عضـو يا به طور مشـابه ايمن سـازی چنيـن اطالعاتـی اتخاذ کننـد. اين 
اقدامـات شـامل ارائه اختيـارات زير به مقامات ذی صالح آن کشـور خواهد بود: 
الـف( توقيف دسـتگاه فنـاوری اطالعـات و ارتباطات که بـرای ذخيره اطالعات 
يـا ايمن سـازی آن به روش ديگری اسـتفاده می شـود. ب( تهيـه و نگهداری از 
ايـن اطالعـات به صورت الکترونيکی و ديجيتـال. ج( حفظ يکپارچگی اطالعات 
ذخيره شـده مربوطـه. د( بـرای حـذف اطالعـات ذخيره شـده يـا پردازش شـده 

الکترونيکی از دسـتگاه فناوری اطالعـات و ارتباطات.
     هـر کشـور عضـو، اقدامـات قانونـی الزم را اتخـاذ خواهـد کـرد تـا مقامات 
ذيصـالح خـود را طبـق رويـه ای کـه در قوانين داخلی خود تعيين شـده اسـت 
مختـار کنـد تـا به هر شـخصی کـه دانش خاصـی در مـورد عملکرد سيسـتم 
اطالعاتـی موردنظر و شـبکه مخابراتی يا اجزای سـازنده آن هـا دارد، برای ارائه 
اطالعـات الزم و/يـا کمـک در انجـام اقدامـات مذکـور دربندهـای 1 تـا 3 اين 

مـاده دسـتور دهد.
      اختيـارات و رويه هـای مذکـور در ايـن مـاده مطابق با مفاد مـواد 31 و 32 
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اين کنوانسيون ايجاد خواهد شد.

     ماده 38- جمع آوری بی درنگ داده های ترافيک:
      هـر کشـور عضـو بايـد اقدامـات قانونی و سـاير اقدامـات الزم را اتخاذ کند 

تـا مقامـات ذی صالح خـود به مـوارد زير دسترسـی يابند:
      الـف( جمـع آوری يـا ثبـت اطالعات و داده های ترافيکی مرتبط با اسـتفاده 

از ابـزار فنـی و فناوری اطالعات و ارتباطات در قلمرو کشـور عضو.
     ب( موظـف کـردن ارائه دهنـدگان خدمـات بـه انجـام مـوارد زيـر تا حدی 
کـه توانايـی فنی الزم بـرای انجام آن را دارند: )1( جمـع آوری يا ثبت داده های 
ترافيکـی در قلمـرو کشـور عضو، با اسـتفاده از ابزارهای فنی بـرای اين منظور. 
يـا )2( همـکاری و کمـک بـه مقامـات ذيصـالح دولت عضـو در جمـع آوری يا 
ثبـت فـوری داده هـای ترافيکی مرتبـط با اطالعات مشـخص در قلمرو کشـور 

. عضو
     درصورتی کـه يـک دولـت عضـو، بـه دليـل اصـول ديرينـه نظـام حقوقـی 
داخلـی خـود، نتوانـد تدابيـر مقرر در بنـد 1 )الف( ايـن ماده را اتخـاذ کند، در 
عـوض می توانـد اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم، ماننـد جمـع آوری يا 
ثبـت فـوری داده هـای ترافيکـی در قلمرو خـود از طريـق اسـتفاده از ابزارهای 

فنـی را اتخـاذ کند.
      هـر کشـور عضـو، اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را اتخـاذ خواهد 
کـرد تـا يـک ارائه دهنـده خدمـات اينترنتـی را ملـزم بـه محرمانه نگه داشـتن 
اعمـاِل اختيـارات مقـرر در ايـن مـاده و هرگونـه اطالعـات مربوط بـه آن کند.
اختيـارات و رويه هـای مذکـور در ايـن ماده مشـمول مقـررات مـواد 31 و 32 

اين کنوانسـيون خواهـد بود.
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     ماده 39- صالحيت قضايی
     هـر دولـت عضـو بايد تمام اقدامات الزم را بـرای ايجاد صالحيت قضايی در 
مـورد جرائـم جنايـی و سـاير اعمـال غيرقانونی که مطابـق با اين کنوانسـيون 

ايجادشـده اسـت، اتخاذ کند:
    الف( در قلمرو آن دولت عضو باشد.

     ب( روی کشـتی ای کـه پرچـم آن کشـور عضـو را در هنـگام ارتـکاب جرم 
حمـل می کنـد، يا سـوار بر هواپيمايی کـه در آن زمان تحت قوانين آن کشـور 

عضو ثبت شـده اسـت، باشد.
     با رعايت ماده 3 اين کنوانسيون، يک دولت عضو می تواند صالحيت خود را 
در مـورد هرگونـه جرم و سـاير اعمال غيرقانونی ديگر بـه کار بگيرد؛ زمانی که:
     الـف( جـرم عليـه اتبـاع آن دولـت عضو يا يک فرد بـدون تابعيت که به طور 
دائـم در قلمـرو آن اقامت دارد، يا يک شـخص حقوقی کـه در قلمرو خود، يک 
دولـت يا تأسيسـات دولتی، ازجملـه اماکن يک نمايندگـی ديپلماتيک يا دفتر 
کنسـولی آن کشـور عضو، دارای نمايندگی دائمی اسـت؛ ارتکاب يافته باشـد.

     ب( جـرم توسـط اتبـاع آن دولـت عضو يا شـخص بـدون تابعيتی که محل 
اقامت معمول آن در قلمرو آن کشـور اسـت، انجام شـود.

     ج( جرم عليه آن دولت عضو انجام شده باشد.
      د( جـرم به طـور کامـل يا جزئـی در خارج از قلمـرو آن دولت عضو ارتکاب 
يافتـه اسـت، اما آثـار آن در قلمـرو آن دولت عضو، جرم محسـوب می شـود يا 

منجر بـه ارتکاب جرم می شـود.
     بـرای اهـداف ماده 47 اين کنوانسـيون، هر کشـور عضو بايـد تمام اقدامات

الزم را بـرای ايجـاد صالحيـت قضايـی خـود در مـورد جرائمـی کـه طبق اين 
کنوانسـيون ايجادشـده اسـت، اتخاذ کند، زمانی که متهم در قلمرو آن کشـور
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حضورداشـته باشـد و دولـت عضـو نمی توانـد چنين شـخصی را صرفـاً به اين 
دليـل کـه او به آن کشـور پناهنده شـده اسـت مسـترد نکند.

     هـر کشـور عضـوی کـه متهـم در قلمرو آن حضـور دارد و چنين شـخصی 
را اسـترداد نمی کنـد، در مـوارد پيش بينی شـده در بندهـای 1 و 2 ايـن مـاده، 
بـدون اسـتثنا و صرف نظـر از اينکـه جـرم در قلمـرو کشـورش ارتـکاب يافتـه 
باشـد يـا خيـر، موظـف خواهـد بـود پرونـده را به منظور پيگـرد قانونـی بدون 

تأخيـر بيشـتر مطابـق بـا قوانين بـه کشـور ديگری ارسـال کند.
      اگـر يـک کشـور عضـوی کـه صالحيت خـود را طبق بند 1 يـا 2 اين ماده 
اعمـال می کنـد متوجـه شـده باشـد کـه سـاير کشـورهای عضـو در رابطـه با 
همـان عمـل در حـال تحقيق، تعقيب يا اجرای يک دادرسـی قضايی هسـتند، 
مقامـات ذيصالح ديگر کشـورهای عضـو، در صورت لـزوم، به منظور هماهنگی 

اقدامـات خـود بـا يکديگر مشـورت خواهند کرد.
    ايـن کنوانسـيون بـدون لطمه به حقوق بين الملل عمومـی، اعمال هيچ گونه 
صالحيـت کيفـری يـا اداری را کـه توسـط يـک دولت عضـو مطابق بـا قوانين 

داخلی خود ايجادشـده اسـت، مسـتثنا نخواهد کرد.

فصل سوم
اقدامـات بـرای پيشـگيری و مبـارزه بـا جرائـم و سـاير اعمـال غيرقانونـی در 

فضـای سـايبری

      مـاده 40- سياسـت ها و شـيوه های پيشـگيری و مبـارزه بـا جرائم و سـاير 
اعمـال غيرقانونـی مرتبـط با اسـتفاده از فناوری اطالعـات و ارتباطات

     هـر کشـور عضـو بايـد مطابـق بـا اصـول اساسـی نظـام حقوقـی خـود، 
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بـرای مبـارزه با جرائم و سـاير اعمـال غيرقانونـی مرتبط با اسـتفاده از فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات، سياسـتی مؤثر و هماهنـگ را توسـعه داده، اجرا نموده 

يا دنبـال کند.
     هـر دولـت عضـو بايـد تالش کند تـا شـيوه های مؤثری را بـرای جلوگيری 
از تخلفـات و سـاير اعمـال غيرقانونی مربوط به اسـتفاده از فنـاوری اطالعات و 

ارتباطـات ايجـاد و ترويج کند.
     دولت هـای عضـو، در صـورت اقتضـا و مطابـق بـا اصـول اساسـی نظام های 
حقوقـی خـود، با يکديگـر و با سـازمان های بين المللی و منطقـه ای مربوطه در 

ترويـج و توسـعه اقدامـات مذکـور در اين مـاده همـکاری خواهند کرد.

     مـاده 41- نهادهـای مسـئول پيشـگيری و مبـارزه بـا جرائم و سـاير اعمال 
غيرقانونـی مرتبـط با اسـتفاده از فناوری اطالعـات و ارتباطات

     هـر کشـور عضـو بايـد کليـه اقدامـات قانونی و سـاير اقدامـات قانونی الزم 
را در تعييـن مقامـات مسـئول در راسـتای فعاليت برای پيشـگيری و مبارزه با 
جرائـم و اقدامات غيرقانونی مربوط به اسـتفاده از فنـاوری اطالعات و ارتباطات 
انجـام دهـد و رويه هايـی را بـرای تعامـالت بيـن ايـن مقامـات ايجـاد کنـد.

     هـر کشـور عضـو بايـد نـام و آدرس مقام/مقاماتـی را کـه ممکـن اسـت به 
سـاير کشـورهای عضـو در توسـعه و اجرای اقدامـات خاص بـرای جلوگيری از 
تخلفـات و سـاير اعمـال غيرقانونـی مربـوط به اسـتفاده از فنـاوری اطالعات و 

ارتباطـات کمـک کننـد، به دبيـر کل سـازمان ملل اطـالع دهد.

     ماده 42- بخش خصوصی
     هـر کشـور عضـو بايـد اقداماتـی را مطابق با اصـول اساسـی قوانين داخلی
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خـود بـرای جلوگيـری از جرائـم و سـاير اعمـال غيرقانونی مربوط به اسـتفاده 
از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در بخـش خصوصـی، ارتقای اسـتانداردهای 
امنيـت اطالعـات در بخش خصوصی و در صورت اقتضا، مجـازات مدنی، اداری 
و کيفـری مؤثـر، متناسـب و بازدارنـده را بـرای عـدم رعايـت چنيـن اقداماتی 

اعمـال کنند.
      اقدامـات باهـدف دسـتيابی بـه اين اهداف ممکن اسـت شـامل مـوارد زير 

باشد:
     الـف( ارتقـای همـکاری بيـن سـازمان های مجـری قانـون دولـت عضـو و 

نهادهـای خصوصـی مربوطـه ی آن دولـت عضـو.
     ب( ترويج توسعه استانداردها و رويه های تضمين امنيت اطالعات.

      ج( ترويـج برنامه هـای آموزشـی برای مقامـات انتظامی، تحقيقاتی، قضايی 
و دادسـرا در رابطه با اسـتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات.

    ماده 43- اصول و ضوابط رفتارِی شرکت های خصوصی خدمات مخابراتی
     هـر شـرکت خصوصـی خدمـات مخابراتـی )يـا گروهـی از ارائه دهنـدگان 
اين گونـه خدمـات( واقـع در قلمـرو يـک دولـت عضـو، در محـدوده اختيارات 
خـود و در چارچـوب اختيـارات خـود، مطابـق بـا قوانيـن کشـوری کـه در آن 
واقع شـده اسـت، بـرای حمايـت از ايجـاد و اجـرای اصـول و اسـتانداردهای 
اسـتفاده از فضـای سـايبری بين المللـی و بر اسـاس احترام به حقوق بشـر که 
توسـط اسـناد اساسـی سـازمان ملل تضمين شـده اسـت، اقدامـات مقتضی را 

داد. انجام خواهـد 
      اقدامـات الزم بـرای دسـتيابی بـه ايـن اهـداف ممکن اسـت شـامل موارد 

زير باشـد:
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     الف( همکاری بين شرکت خصوصی خدمات مخابراتی با يکديگر.
     ب( همـکاری در تدويـن اصول و اسـتانداردها برای ايجاد محيطی مناسـب 
بـرای سـاخت جامعه متمدن به عنوان بخشـی جدايی ناپذير از فضای سـايبری 

بين المللی.

     ماده 44- افزايش آگاهی عمومی در مورد پيشگيری از جرائم سايبری
     هـر کشـور عضـو بايـد اقدامـات مقتضـی را در محـدوده اختيـارات خـود و 
مطابـق بـا اصـول اساسـی قوانيـن داخلـی خود بـرای ترويـج مشـارکت فعال 
سـازمان های عمومـی در پيشـگيری از جرائـم و سـاير اقدامـات غيرقانونـی 
مرتبـط بـا اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطات و افزايـش آگاهی عمومی 
در مـورد ايـن جرائـم، علـل و ميـزان جديـت آن هـا و همچنين تهديـدات اين 

جرائـم اتخـاذ کنـد. اين مشـارکت بايـد بـا اقدامات زير پشـتيبانی شـود:
     الف( فراهم کردن دسترسی عمومی به اطالعات به صورت مؤثر.

     ب( انجـام فعاليت هـای افزايـش آگاهـی عمومـی در راسـتای عـدم تحمل 
جرائـم و سـاير اعمـال غيرقانونـی مربـوط بـه اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و 

ارتباطـات و همچنيـن انتشـار بهتريـن شـيوه ها.
     ج( اجـرای برنامه هـای آموزشـی عمومی در زمينـه امنيت فناوری اطالعات 

و ارتباطات.
     هـر کشـور عضـو بايـد اقدامـات مقتضـی را اتخـاذ کند تا اطمينـان حاصل 
شـود کـه عمـوم مردم از نهادهـای مربوطه مسـئول مبارزه با جرائـم مربوط به 
اسـتفاده از فنـاوری اطالعات و ارتباطات اشاره شـده در اين کنوانسـيون مطلع 
هسـتند و امـکان دسترسـی به ايـن نهاد ها را بـرای گزارش هرگونـه رويدادی 

کـه ممکن اسـت طبـق اين کنوانسـيون جرم تلقی شـود فراهـم می کند.
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     مـاده 45- اتخـاذ تدابيـر قانونـی الزم بـرای ارائه حمايت مؤثر از شـهود هر 
عضو دولت 

     الـف( افـرادی کـه بـا حسـن نيـت و بـر اسـاس داليـل معقـول اطالعـات 
مربـوط بـه اعمـال غيرقانونـی را طبق مـواد 6 و 28 اين کنوانسـيون اطالعاتی 
را ارائـه می کننـد يـا بـه نحـوی بـا مراجع تحقيـق يا قضايـی همـکاری دارند.

      ب( شـاهدانی کـه در مـورد اعمـال غيرقانونی مندرج در مـواد 6 تا 28 اين 
کنوانسـيون شـهادت می دهند و نيز قربانيان آن.

     ج( در صـورت اقتضـا، اعضـای خانـواده اشـخاص مذکـور در بندهای )الف( 
و )ب( ايـن ماده.

فصل چهارم
همکاری های بين المللی

     استرداد، کمک های حقوقی متقابل و همکاری بين سازمان های مجری قانون

     ماده 46- اصول کلی همکاری های بين المللی
     کشـورهای عضـو بايـد تـا حد امـکان مطابق بـا مفاد اين فصل و بر اسـاس 
سـاير اسـناد بين المللـی در مـورد همـکاری بين المللـی در امـور کيفـری و 
توافقـات حاصل شـده بر اسـاس اصل عمل متقابـل و همچنيـن قوانين داخلی 
باهـدف پيشـگيری، سـرکوب، کشـف و بررسـی جرائـم مربـوط به اسـتفاده از 

فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بـا يکديگر همـکاری کنند.
     زمانی که درخواسـتی از يکی از کشـورهای عضو برای پيگيری و همکاری 
بين المللـی صـادر می شـود، فـارغ از اين که آن اقـدام يا اعمال در کشـور ديگر 
عضـو جـرم تلقـی می شـود يـا خير، کشـور درخواسـت شـونده نيز بايـد آن را 
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جـرم انـگاری نمـوده و بـه همـکاری بين المللـی خود ادامـه دهد. به رسـميت 
شـناختن متقابـل جرائـم، يـک الـزام اسـت، صرف نظـر از اينکـه قانـون دولت 

عضـو درخواسـت شـونده آن اقـدام را جـرم تعريـف می کنـد يـا نمی کند.
    کشـورهای عضـو بايـد در صـورت اقتضـا و طبـق سيسـتم های حقوقـی 
داخلـی، در تحقيـق و تعقيـب قضايـی پرونده هـای مدنـی و اداری مرتبـط بـا 
جرائـم مربـوط به اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطات، کمـک متقابل را 

در نظـر بگيرند.
     در بيـن کشـورهای عضـو، به منظـور اسـترداد و کمـک حقوقـی متقابل در 
امـور کيفـری، ازجمله مصادره و بازيابـی اموالی که از راه کيفری به دسـت آمده 
اسـت، هيچ يـک از جرائـم مذکـور در مـواد 6 تـا 28 ايـن کنوانسـيون جـرم 
سياسـی، جرمـی کـه بـا يـک جـرم سياسـی يـا يـک جـرم باانگيزه سياسـی 
مرتبـط اسـت تلقـی نخواهـد شـد. بـر ايـن اسـاس، درخواسـت اسـترداد يـا 
معاضـدت حقوقـی در امور کيفری، ازجملـه تفتيش، ضبط، مصـادره و بازيابی 
اموالـی کـه از طـرق مجرمانـه به دسـت آمده اسـت، صرفـاً بـه ايـن دليـل رد 
نخواهـد شـد کـه مربـوط بـه يـک جـرم سياسـی، جـرم مرتبـط با يـک جرم 
سياسـی يـا يـک جـرم باانگيـزه سياسـی اسـت. در ايجـاد و پاسـخگويی بـه 
درخواسـت های طبـق ايـن کنوانسـيون، کانال هـای سـازمان پليـس جنايـی 
بين المللـی، اينترپـل، نيـز ممکـن اسـت در مـوارد فـوری و زمانـی کـه توافق 
بين کشـورهای عضو درخواسـت کننده و درخواسـت شـونده حاصل می شـود، 

شود. اسـتفاده 
    هـر کشـور عضـو دارای حـق برابـر بـرای حفاظـت از منابـع اطالعاتـی و 
تداخـل  و  سوءاسـتفاده  برابـر  در  خـود  حياتـی  اطالعاتـی  زيرسـاخت های 

غيرمجـاز، ازجملـه حمـالت رايانـه ای عليـه آن هـا خواهـد بـود.
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     ماده 47- استرداد
      ايـن مـاده در مـورد جرائمـی کـه طبق اين کنوانسـيون ايجادشـده اسـت 
اعمـال می شـود، درصورتی کـه شـخصی کـه موضـوع درخواسـت اسـترداد در 
قلمرو کشـور عضو درخواسـت شـونده حضورداشته باشـد، طبق قوانين داخلی 
هـر دو کشـور عضـو درخواسـت کننده و دولت درخواسـت شـونده حداقل يک 

سـال حبس يـا مجـازات سـنگين تر قابل مجازات اسـت.
      جرائـم جنايـی منـدرج در مـواد 6 تا 28 اين کنوانسـيون طبق هر معاهده 
اسـترداد موجـود بيـن کشـورهای عضـو، جرائـم قابل اسـترداد تلقـی خواهند 
شـد. کشـورهای عضـو متعهد می شـوند که چنيـن جرائمی را به عنـوان جرائم 
قابل اسـترداد در هـر معاهـده اسـترداد آتـی بيـن خـود لحـاظ کننـد. دولـت 
عضـوی که قانـون داخلی آن اجـازه می دهـد، درصورتی که از اين کنوانسـيون 
به عنـوان مبنـای اسـترداد اسـتفاده کنـد، هيچ يـک از جرائـم ايجادشـده بـر 

اسـاس ايـن کنوانسـيون را جـرم سياسـی تلقی نخواهـد کرد.
     اگـر درخواسـت اسـترداد مربـوط بـه چنديـن جـرم جداگانـه باشـد کـه 
حداقـل يکـی از آن هـا طبق اين ماده قابل اسـترداد اسـت، درحالی کـه بقيه به 
دليـل مجـازات اعمال شـده در مورد آن ها قابل اسـترداد نيسـتند، امـا به عنوان 
جرائمـی کـه طبـق اين کنوانسـيون تعيين شـده اسـت تلقی می شـوند، دولت 
درخواسـت شـونده نيـز می توانـد اين مـاده را در مـورد چنين جرائمـی اعمال 

. کند
      اگـر کشـور عضـوی کـه اسـترداد را مشـروط بـه وجـود معاهـده می کند، 
درخواسـت اسـترداد را از کشـور ديگر عضوی که با آن معاهده اسـترداد ندارد 
دريافـت کنـد، ايـن کنوانسـيون ممکـن اسـت به عنـوان مبنـای قانونـی برای 

اسـترداد در رابطـه بـا هر جـرم اين کنوانسـيون اعمال شـود.
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     دولت عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می کند:
     الـف( هـر کشـور هنـگام توديـع سـند تصويـب، پذيـرش يـا الحاق بـه اين 
کنوانسـيون، به دبير کل سـازمان ملل اطالع خواهد داد که آيا کنوانسـيون را 
به عنـوان مبنـای قانونـی برای همکاری در زمينه اسـترداد با سـاير کشـورهای 

عضـو اين کنوانسـيون اعمـال خواهد کـرد يا خير.
    ب( اگـر ايـن کنوانسـيون را به عنـوان مبنـای قانونـی بـرای همـکاری در 
زمينـه اسـترداد اعمـال نمی کند، در صـورت لـزوم، به منظور اعمال ايـن ماده، 
بـه دنبـال انعقاد معاهداتی با سـاير کشـورهای عضـو اين کنوانسـيون در مورد 

اسـترداد باشد.
     کشـورهای عضـوی کـه اسـترداد را مشـروط به وجـود معاهـده نمی دانند، 
جرائمـی را کـه ايـن مـاده در مـورد آن هـا اعمـال می شـود، به عنـوان جرائـم 

قابل اسـترداد بيـن خـود به رسـميت می شناسـند.
     اسـترداد تابع شـرايطی خواهد بود که در قوانين داخلی دولت درخواسـت 
شـونده يـا در معاهدات مربوط به اسـترداد، ازجمله شـرايط مربـوط به حداقل 

شـرايط مجازات برای اسـترداد در آن کشـور وجود داشـته باشد.
     کشـورهای عضـو، بـا رعايـت قوانيـن داخلـی خـود، تـالش خواهنـد کـرد 
تـا مراحـل اسـترداد را تسـريع بخشـند و الزامات شـواهد مربوط بـه آن را، در 
صـورت وجـود، در مـورد هر جرمـی که اين مـاده در مورد آن اعمال می شـود، 

سـاده کنند.
   دولـت عضـو درخواسـت شـونده می توانـد از اسـترداد درصورتی کـه بـه 
حاکميـت، امنيـت، نظم عمومی يا سـاير منافع عمومی اساسـی خودش لطمه 

وارد کنـد، امتنـاع کند.
     دولـت عضـو درخواسـت شـونده، بـا رعايت مقـررات قوانين داخلـی خود و 
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معاهـدات اسـترداد، پـس از اطمينان از اين که شـرايط اقتضا می کنـد و فوری 
اسـت، می توانـد بنـا به درخواسـت کشـور عضو درخواسـت کننده، شـخصی را 
کـه بايـد مسـترد شـود، بازداشـت کند، تحـت تعقيـب قرار دهـد يـا اقدامات 
مناسـب ديگـری را، ازجمله تسـليم شـخص بـه دولت عضو درخواسـت کننده، 

اتخـاذ کند.
     اگـر کشـور عضـوی کـه در قلمـرو آن مجـرم ادعاشـده پيـدا شـده اسـت، 
چنين شـخصی را اسـترداد نکند، بدون اسـتثنا، بنا به درخواسـت کشـور عضو 
خواهـان اسـترداد، موظـف اسـت پرونـده را بـدون تأخيـر به مقامـات ذيصالح 
خـود به منظـور تعقيـب ايـن فـرد ارسـال کنـد. ايـن مقامـات تصميم خـود را 
اتخـاذ خواهنـد کرد و روند رسـيدگی خود را به همان روشـی کـه در مورد هر 
جـرم ديگـری کـه ماهيت سـنگينی دارد طبق قوانيـن داخلـی آن دولت عضو 
انجـام خواهـد داد. کشـورهای عضـو ذينفـع بايد بـا يکديگر همـکاری کنند تا 

اطمينـان حاصـل شـود که ايـن تعقيب مؤثر اسـت.
     در مـواردی کـه يـک کشـور عضـو طبـق قوانيـن داخلـی خود مجاز اسـت 
يکـی از اتبـاع خـود را اسـترداد کنـد يـا به نحـو ديگری تسـليم کنـد، تنها به 
شـرطی که شـخص بـرای اجرای مجـازات تعيين شـده در نتيجـه محاکمه يا 
رونـد اسـترداد بـه آن کشـور بازگردانده شـود، دولت عضو درخواسـت شـونده 
و کشـور عضـو درخواسـت کننده در مـورد رويه و سـاير شـرايط آن مطابق بند 

10 ايـن مـاده بايـد به توافق برسـند.
     هـر شـخصی کـه در رابطـه بـا هر يـک از جرائم مربـوط به اين مـاده مورد 
رسـيدگی قـرار مـی گيـرد، بايـد در تمـام مراحـل دادرسـی، از کليـه حقوق و 
تضمين هـای مقـرر در معاهـده بين المللـی حقوق سياسـی و مدنـی1 و قوانين 
داخلی کشـور عضوی که آن شـخص در قلمرو آن حضور دارد برخوردار شـود.

1.  International Covenant on Civil and Political Rights
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   هيچ يـک از مـواد ايـن کنوانسـيون نبايد به عنـوان تحميل تعهد به اسـترداد 
تفسـير شـود، مگـر درصورتی کـه دولـت عضـو درخواسـت شـونده داليـل 
قابل توجهی داشـته باشـد که درخواسـت اسـترداد به منظور تعقيب يا مجازات 
شـخصی بـه دليـل جنسـيت، نـژاد، زبـان، مذهـب، مليت يـا منشـأ قومی آن 
شـخص انجام شـده اسـت يـا انطبـاق بـا ايـن درخواسـت بـه هـر يـک از ايـن 

داليـل باعـث آسـيب بـه موقعيت آن شـخص می شـود.
     قبـل از امتنـاع از اسـترداد، دولـت عضو درخواسـت کننده، در صورت لزوم، 
بـا دولـت عضـو درخواسـت کننده مشـورت خواهـد کرد تـا فرصت هـای کافی 
بـرای ارائـه ديدگاه هـای خـود و ارائـه اطالعـات مرتبـط بـا حقايق منـدرج در 

درخواسـتش فراهم شـود.
     کشـورهای عضـو بايـد بـه دنبـال انعقـاد معاهـدات يـا ترتيبـات دوجانبه و 

چندجانبـه بـرای اجرای اسـترداد يـا افزايش اثربخشـی آن باشـند.
     هـر کشـور عضـو يـک مقـام مرکـزی را تعيين خواهـد کرد که مسـئوليت 
دريافـت درخواسـت های اسـترداد و اجـرای آن هـا را دارد. درزمانـی کـه يـک 
دولـت عضو سـند تصويب، پذيـرش يا تائيد يـا الحاق خود به اين کنوانسـيون 
را بـه امانـت بگـذارد، از سـوی مقام مرکـزی تعيين شـده به دبير کل سـازمان 

ملـل متحد اطالع رسـانی خواهد شـد.

     ماده 48- عدم وجود دو حکم در يک زمان
     اگـر حکـم نهايـی توسـط مقامـات صالحيـت دار دولـت عضـو درخواسـت 
شـونده در مـورد شـخص مـورد اتهـام در رابطـه بـا جرمـی کـه بـرای آن 
درخواسـت اسـترداد شده اسـت، صادرشده باشـد، اسـترداد صادر نخواهد شد. 
درصورتی کـه مقامـات صالحيـت دار دولت عضو درخواسـت شـونده تصميم به
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عـدم تعقيـب يـا خاتمه دادرسـی در رابطه با همـان جرم گرفته باشـند، ممکن 
است اسـترداد رد شود.

     اسـترداد شـخصی کـه در کشـور ثالـث طـرف کنوانسـيون جرمـی مرتکب 
شـده کـه به خاطـر آن درخواسـت اسـترداد صادرشـده و برای ايـن فرد حکم 

قطعـی صادرشـده اسـت، صادر نمی شـود:
     الف( درصورتی که حکم مذکور موجب برائت وی شود.

     ب( درصورتی کـه مـدت حبـس يـا مجـازات ديگری که به آن محکوم شـده 
است:

     اوالً( به طور کامل اجراشده است.
     ثانيـاً( به طـور کامـل يـا نسـبت به بخشـی که اجرانشـده اسـت، مـورد عفو 

قرارگرفته باشـد.
     ج( درصورتی کـه دادگاه مرتکـب را بـدون تعييـن مجـازات محکـوم کـرده 

باشد.
     بااين حـال، در مـوارد مذکـور در بنـد 2، حکم اسـترداد ممکن اسـت صادر 

شود:
     الـف( اگـر جرمـی که در رابطه با آن حکم صادرشـده اسـت، عليه شـخص، 
مؤسسـه يـا هر عاملـی که يک مقام دولتی در کشـور درخواسـت کننده اسـت 

باشد. رخ داده 
     ب( اگـر شـخصی کـه در مـورد او حکـم صادرشـده اسـت، خـود يک مقام 

دولتی در کشـور درخواسـت کننده باشـد.
     ج( اگـر جرمـی کـه در مـورد آن حکـم صادرشـده اسـت، به طـور کامـل يا 
جزئـی در قلمـرو دولـت درخواسـت کننده يا در محلـی که به عنـوان قلمرو آن 

تلقی می شـود، انجام شـده باشـد.
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     مفـاد بندهـای 2 و 3 مانـع از اعمـال مقـررات داخلـی گسـترده تر مربـوط 
بـه اثـر عـدم وجـود دو حکـم در يک زمـان ملحـق به احـکام کيفـری خارجی 

نخواهـد بود.

     ماده 49- مساعدت حقوقی متقابل
     کشـورهای عضـو بايـد کمـک حقوقی متقابل را به منظـور تحقيقات، پيگرد 
قانونـی يـا رسـيدگی قضايـی در رابطه بـا جرائم مربـوط به اسـتفاده از فناوری 

اطالعـات و ارتباطـات به يکديگـر ارائه کنند.
     هـر دولـت عضـو اقدامـات قانونـی و سـاير اقدامـات الزم را بـرای رعايـت 
تعهـدات مقـرر در مـواد 55، 56، 59 تا 62 و 66 اين کنوانسـيون اتخاذ خواهد 
کـرد. هر کشـور عضـو تمديد )يا عـدم تمديد( يـک محدوديت زمانـی را برای 

جلوگيـری از فـرار از مسـئوليت در نظـر خواهد گرفت.
    جـز در مـواردی کـه به طـور خـاص در مـواد ايـن فصـل پيش بينی شـده 
باشـد، کمـک حقوقـی متقابـل تابع مقـررات منـدرج در قوانين داخلی کشـور 
عضـو درخواسـت  شـونده يـا در موافقت نامه هـای مربوط به معاضـدت حقوقی 
متقابـل، ازجملـه فهرسـت داليـل عـدم همـکاری کامل يـا جزئـی خواهد بود 

کـه دولـت عضـو درخواسـت شـونده می تواند بـه آن رجـوع کند.
      هـر دولـت عضـو يـک مقـام مرکـزی را تعييـن خواهد کرد که مسـئوليت 
دارد.  را  آن هـا  اجـرای  و  متقابـل  درخواسـت های کمـک حقوقـی  دريافـت 
درزمانـی کـه يک دولت عضو سـند ايـن کنوانسـيون تصويب کـرده و بپذيرد، 
مقـام مرکـزی تعيين شـده خـود را بـه دبيـر کل سـازمان ملـل متحـد اطـالع 

خواهـد داد.
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     ماده 50- کمک های اضطراری متقابل
      ازنظـر ايـن مـاده، وضعيـت اضطـراری بـه وضعيتـی اطـالق می شـود کـه 
خطـر جـدی و قريب الوقـوع بـرای جـان يا ايمنـی هر فـردی را در پی داشـته 

باشد.
     هـر کشـور عضو می تواند در صورت وجود شـرايط اضطـراری در کوتاه ترين 
زمـان ممکـن از يـک کشـور ديگر درخواسـت کمـک متقابل کند. درخواسـت 
تحـت ايـن مـاده بايـد در ميـان سـاير مطالـب ضـروری، شـرح حقايقـی را 
کـه نشـان می دهـد وضعيـت اضطـراری وجـود دارد و ارتبـاط آن بـا کمـک 

درخواسـتی را شـامل شود.
     دولت عضو درخواسـت شـونده چنين درخواسـتی را به صورت الکترونيکی 
می پذيـرد. بااين حـال، ممکـن اسـت درخواسـت کنـد کـه سـطح مناسـبی از 

امنيـت و احـراز هويت قبـل از پذيرش درخواسـت تضمين شـود.
    دولـت عضـو درخواسـت شـونده می توانـد در کوتاه تريـن زمـان ممکـن، 
خواهـان اطالعـات بيشـتری را بـرای ارزيابـی درخواسـت شـود. دولـت عضـو 
درخواسـت کننده بايـد اطالعـات اضافـی را در کوتاه تريـن زمـان ممکـن ارائـه 

دهد.
     دولت عضو درخواسـت شـونده، پس از اطمينان از وجود شـرايط اضطراری 
و بـرآورده شـدن سـاير الزامات کمـک متقابل، بايـد در کوتاه ترين زمان ممکن 

به درخواسـت پاسخ دهد.
      هـر کشـور عضـو بايـد اطمينـان حاصـل کند که بـا مقام مرجـع ذيصالح 
خـود بـه درخواسـت های کمک متقابـل طبق مـواد 49 و 52 اين کنوانسـيون 
پاسـخ می دهـد و می تـوان به صـورت 24 سـاعته برای پاسـخ به درخواسـت ها 

تمـاس گرفت.
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طـرف  دو  هـر  در  متقابـل  مسـاعدت  مسـئول  صالحيـت دار  مقامـات     
درخواسـت کننده و درخواسـت شـونده ممکـن اسـت توافـق کننـد کـه نتايج 
درخواسـتی کـه مطابق بـا اين مـاده، از طريق کانـال ارتباطـی جايگزينی غير 
ازآنچـه معمـوالً برای درخواسـت کمـک حقوقی متقابل اسـتفاده می شـود در 

اختيـار دولـت عضـو درخواسـت کننده قـرار گيـرد.
     در مواقع اضطراری، درخواسـت ها ممکن اسـت مسـتقيماً توسـط مقامات 
صالحيـت دار دولـت عضو درخواسـت کننده بـه مقامات ذی صـالح دولت عضو 
درخواسـت شـونده يا از طريق اينترپل يا شـبکه 24 سـاعته مطابق با ماده 66 
ايـن کنوانسـيون ارائـه شـود. در چنين مواردی، يک نسـخه از درخواسـت بايد 
هم زمـان از طريـق مقام مرکزی دولت عضو درخواسـت کننده بـه مقام مرکزی 
دولت عضو درخواسـت شـونده ارسـال شـود. اگر درخواست مسـتقيماً به مقام 
مرکـزی دولـت عضـو درخواسـت شـونده ارائـه شـود و آن مقـام مرجـع صالح 
برای اجرای درخواسـت نباشـد، بايد درخواسـت را به مقام صالحيت دار ارجاع 
داده و مرجـع مرکـزی دولـت عضـو درخواسـت کننده را از ارجـاع مطلـع کند. 
هـر کشـور عضـو می توانـد در زمـان امضا سـند اين کنوانسـيون، بـه دبير کل 
سـازمان ملـل متحـد اطالع دهد کـه به منظـور کارآمدی، درخواسـت هايی که 
طبق اين کنوانسـيون ارائه شـده اسـت بايد فقط به مقام مرکزی ارسـال شـود.

    ماده 51- ارائه اطالعات مناسب
     يـک دولـت عضو می تواند، مطابق با قوانين داخلی خود و بدون درخواسـت 
قبلـی دولـت عضـو ديگر، اطالعـات جمع آوری شـده در جريـان تحقيقات خود 
را، درصورتی کـه معتقـد اسـت افشـای چنين اطالعاتـی می تواند بـه آن دولت 

ديگـر کمک کند، ارسـال کند.
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     قبـل از ارائـه چنيـن اطالعاتـی، دولـت مربوطـه ممکـن اسـت بخواهـد 
محرمانـه بـودن اطالعـات حفـظ شـود يا شـرايط خاصی بـرای اسـتفاده از آن 
رعايـت شـود. اگـر دولـت عضـو پذيرنـده در موقعيتـی نباشـد کـه بـه چنين 
درخواسـتی بپيونـدد، بايـد بـه دولت عضـو ارائه دهنـده اطالع دهد تـا تصميم 
بگيـرد کـه آيـا اطالعـات همچنـان بايـد ارائه شـود يـا خيـر. اگر دولـت عضو 
پذيرنـده اطالعـات را تحـت شـرايط فـوق بپذيرد، اين شـرايط بـرای آن دولت 

عضـو الـزام آور خواهـد بود.

      مـاده -52 روش هـای ارسـال درخواسـت کمک حقوقـی متقابل در صورت 
عـدم وجود معاهـدات بين المللـی قابل اجرا

      در مـواردی کـه معاهـده حقوقی متقابل بين دولت عضو درخواسـت کننده 
و دولـت عضو درخواسـت شـونده وجود نداشـته باشـد، مفـاد بندهـای 2 تا 8 
ايـن مـاده اعمـال خواهـد شـد. در صورت وجـود چنيـن معاهده ای، مفـاد اين 
مـاده اعمـال نخواهد شـد، مگـر اينکه کشـورهای عضـو ذينفـع موافقت کنند 
کـه به جـای اسـناد فوق الذکـر، يـک يا تمـام مقـررات اين مـاده را کـه در زير 

آمده اسـت، اعمـال کنند.
     الـف( هـر دولـت عضـو يـک مقـام يـا مقامـات مرکـزی را بـرای ارسـال 
ايـن  اجابـت  آن هـا،  بـه  پاسـخ  و  متقابـل  حقوقـی  کمـک  درخواسـت های 
درخواسـت ها يـا ارجـاع آن هـا بـه مقامـات ذيصـالح تعييـن خواهـد کـرد.
     ب( مقـام يـا مقامـات مرکـزی مذکور در جـزء )الف( فوق بايد مسـتقيماً با 

يکديگر ارتبـاط برقرار کنند.
     ج( هـر دولـت عضـو پـس از تصويـب ايـن کنوانسـيون، اسـامی و نشـانی 
مقامـات تعيين شـده طبـق اين بنـد را به اطـالع دبير کل سـازمان ملل متحد 
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خواهد رساند.
     د( دبيـر کل سـازمان ملـل متحـد بايد ليسـت مقامات مرکزی تعيين شـده 
توسـط کشـورهای عضـو را گـردآوری و بـه روز کنـد. هـر کشـور عضـو بايـد 
به طـور منظـم اطمينـان حاصـل کند کـه اطالعات موجود در ليسـت اسـامی 

اسـت. به روز 
     هنـگام اعطـای درخواسـت برای کمک حقوقی متقابل، مقامات کشـورهای 
عضـو درخواسـت شـونده قوانين آن کشـور را اعمـال خواهند کـرد. در صورت 
درخواسـت مقـام درخواسـت کننده، رويه هـای قانونی دولت درخواسـت کننده 
می توانـد اعمـال شـود؛ مشـروط بـر اين کـه بـا مفاهيم اساسـی نظـام حقوقی 

دولت عضو درخواسـت شـونده مغايرت نداشـته باشـد.
     دولـت عضـو درخواسـت شـونده می توانـد از ارائـه کمـک حقوقـی امتنـاع 

کنـد اگر:
     الـف( درخواسـت مربـوط بـه جرمـی باشـد کـه دولـت عضـو درخواسـت 

شـونده آن را جـرم عليـه دولـت يـا جـرم مرتبـط بـا آن بدانـد.
     ب( انجـام درخواسـت ممکـن اسـت، حاکميـت، امنيـت، نظـم عمومـی يا 

سـاير منافـع حياتـی او را تضعيـف کند.
     دولت عضو درخواسـت شـونده می تواند درصورتی که احسـاس کند کمک 
حقوقـی در تحقيقـات جنايـی يـا رسـيدگی های قضايـی کـه توسـط مقامات 

ذيصـالح تداخـل ايجـاد کند؛ پاسـخ به درخواسـت را بـه تعويق بـی اندازد.
دولـت عضو درخواسـت شـونده، قبـل از امتناع يا به تعويق انداختن مسـاعدت 
حقوقـی، با مشـورت دولـت عضـو درخواسـت کننده، می تواند درخواسـت را تا 

حـدی يا مشـروط به شـرايطی که مناسـب بداند بررسـی کند.
     دولت عضو درخواسـت شـونده بايد در اسـرع وقت، نتايج اجرای درخواست
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کمـک حقوقـی را بـه کشـور درخواسـت کننده اطـالع دهـد. در صـورت رد 
درخواسـت يـا به تعويق افتـادن اجـرای آن، دولت عضو درخواسـت کننده بايد 

از داليـل رد يـا بـه تعويـق انداختـن آن مطلع شـود.
      دولـت عضـو درخواسـت کننده می توانـد از دولت عضو درخواسـت شـونده 
بخواهـد کـه از محرمانـه بـودن واقعيـت و موضـوع درخواسـتی کـه مطابـق با 
مفـاد ايـن فصـل ارائه شـده اسـت اطمينـان حاصـل کنـد، امـا فقط تـا جايی 
کـه بـا تحقـق درخواسـت مطابقت داشـته باشـد. اگـر دولت عضو درخواسـت 
شـونده نتوانـد درخواسـت محرمانـه بـودن را انجـام دهـد، بايـد فـوراً دولـت 
عضـو درخواسـت کننده را در ايـن مـورد مطلـع کنـد. پـس ازآن دولـت عضـو 
درخواسـت کننده تصميـم خواهـد گرفـت کـه آيـا درخواسـت همچنـان بايد 

بـرآورده شـود يـا خير.

    مـاده 53- انجـام بازجويی هـا و سـاير اقدامـات رويـه ای بـا اسـتفاده از 
تلفنـی يـا  ويديويـی  کنفرانـس  سيسـتم های 

     مقامـات صالحيـت دار يـک دولـت عضـو می تواننـد بـا توافـق دوجانبـه، از 
طريـق اسـتفاده از سيسـتم های کنفرانـس ويديويـی يا تلفنی کمـک حقوقی 

ارائـه کنند.
      سيسـتم های کنفرانـس ويديويـی يـا تلفنـی بايـد مطابق بـا قوانين دولت 
عضـو درخواسـت شـونده اسـتفاده شـود. اگـر دولت عضو درخواسـت شـونده 
بـه ابزارهـای فنـی الزم بـرای برگـزاری کنفرانس ويدئويی دسترسـی نداشـته 
باشـد، ايـن ابـزار ممکن اسـت توسـط دولـت عضو درخواسـت کننده بـا توافق 

دوجانبـه ارائه شـود.
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     ماده 54- اختيارات نمايندگي هاي ديپلماتيک و دفاتر کنسولي
     کشـورهاي عضـو حـق دارند اسـناد را از طريق نمايندگي هـاي ديپلماتيک 

يـا دفاتر کنسـولي به شـهروندان خود ابـالغ کنند.
     کشـورهای عضـو ايـن حـق را خواهنـد داشـت کـه تحـت دسـتور مقامات 
ذيصـالح خـود، از شـهروندان خـود از طريـق نمايندگی هـای ديپلماتيـک يـا 
دفاتـر کنسـولی خـود، ازجملـه از طريـق اسـتفاده از سيسـتم های کنفرانـس 

ويديويـی يـا تلفنـی، بازجويـی کنند.
     در مـوارد منـدرج در بندهـای 1 و 2 ايـن مـاده از هيـچ وسـيله اجبـار يـا 

تهديدآميـز نمی تـوان اسـتفاده کـرد.
     ماده 55 محرمانه بودن و محدوديت های استفاده از اطالعات

     در مـواردی کـه توافقنامـه معاضـدت حقوقـی متقابل بيـن دولت های عضو 
درخواسـت کننده و دولت هـای عضـو درخواسـت شـونده، بر اسـاس يک قانون 
واحـد يـا موردتوافـق وجود نداشـته باشـد، مفاد اين مـاده اعمال نخواهد شـد. 
در صـورت وجـود چنيـن توافقنامـه يا قانونـی، مفاد ايـن ماده اعمـال نخواهد 
شـد، مگـر اين کـه کشـورهای عضـو ذينفع توافـق کنند کـه به جـای آن، يک 

يـا همـه مفـاد اين مـاده را کـه در زير آمده اسـت، اعمـال کنند.
     در پاسـخ به درخواسـت، دولت عضو درخواسـت شـونده می تواند شـرايط 

زيـر را بـرای ارائـه اطالعـات يا مطالـب تعيين کند:
     الـف( اطالعـات يـا مطالـب بايـد محرمانـه بمانـد؛ در صـورت عـدم وجـود 
چنيـن شـرايطی، درخواسـت کمـک حقوقی متقابـل ممکن اسـت امکان پذير 

نباشد.
     ب( اطالعـات يـا مطالـب نبايـد بـرای هيـچ تحقيـق يـا رسـيدگی قانونـی 

ديگـری به غيـراز مـوارد ذکرشـده در درخواسـت اسـتفاده شـود.
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     اگـر دولـت عضـو درخواسـت کننده نتوانـد هيچ يـک از شـرايط منـدرج در 
بنـد )2( ايـن مـاده را رعايـت کنـد، بايد فوراً بـه ديگر دولت عضـو اطالع دهد. 
سـپس ديگـر دولـت عضـو تصميـم خواهـد گرفـت کـه آيـا چنيـن اطالعاتی 
قابل ارائـه اسـت يا خير. اگـر دولت عضو درخواسـت کننده موافقت کند که اين 
شـرايط را رعايـت کنـد، اين شـرايط برای آن دولـت عضو الـزام آور خواهد بود.
      هـر کشـور عضـوی کـه اطالعـات يا مطالبـی را با توجه به شـرايط مندرج 
در بنـد 2 ايـن مـاده ارائـه می کنـد، می توانـد از دولـت عضو ديگـر توضيحاتی 
در مورداسـتفاده از ايـن اطالعـات يـا در رابطـه با هـر يک از شـرايط تحميلی 

درخواسـت کند.

     ماده 56- حفاظت از داده های شخصی
     داده هـای شـخصی ارسال شـده از يـک دولـت عضو به کشـور عضو ديگر بنا 
بـه درخواسـتی کـه طبق ايـن کنوانسـيون ارائه می شـود، می تواند فقـط برای 
اهـداف جنايـی، اداری يـا دادرسـی مدنـی و سـاير رويه هـای قضايی يـا اداری 
کـه مسـتقيماً بـا آن رسـيدگی ها مرتبـط اسـت و همچنيـن بـرای جلوگيری 
از تهديـد جـدی و قريب الوقـوع بـرای امنيـت عمومـی افـرادی کـه اطالعـات 

شـخصی آن ها مخابره می شـود، اسـتفاده شـود.
     چنيـن داده هـای شـخصی را نمی تـوان بـدون رضايـت کتبی قبلی کشـور 
عضـو انتقال دهنـده داده هـا و در موضوع داده های شـخصی با رضايت شـخص 

ثالث به اشـتراک گذاشـت.
      دولـت عضـوی کـه داده هـای شـخصی را بنا به درخواسـتی کـه طبق اين 
کنوانسـيون ارائـه می شـود، ارسـال می کنـد، می توانـد بـه کشـور عضـوی که 
داده ها به آن منتقل شـده اسـت، اطالعاتی در مورداسـتفاده از آن ها ارائه دهد.
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    ماده 57- انتقال دادرسی کيفری کشورهای عضو
     انتقـال دادرسـی و تعقيـب کيفـری جرائـم ايـن کنوانسـيون، درصورتی که 
چنيـن انتقالـی بـه نفع اجرای صحيـح عدالت تلقی شـود، به ويـژه در مورادی 
کـه مشـتمل بـر چنديـن حـوزه قضايـی باشـد، بـا هـدف اطمينـان از ادغـام 

دادرسـی کيفـری انجام می شـود.

     ماده 58- انتقال محکومين دولت های طرف کنوانسيون
     انعقـاد موافقت نامه هـای دوجانبـه يـا چندجانبه يا سـاير ترتيبات مربوط به 
انتقـال افـرادی کـه بـه دليل جرائم اين کنوانسـيون به حبس يا سـاير اشـکال 
محروميـت از آزادی محکوم شـده اند کمـک می کنـد اين افـراد بتوانند مجازات 

خـود را در قلمرو کشـورهای عضو مربوطه سـپری کنند.

     ماده 59- حفظ تسريع اطالعات الکترونيکی
     هـر کشـور عضـو می توانـد از کشـور ديگر عضو درخواسـت کنـد که جهت 
اطمينـان از حفـظ سـريع اطالعاتـی کـه بـا اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و 
ارتباطـات در قلمـرو آن کشـور عضـو و در رابطـه بـا موضوعی کـه دولت عضو 
درخواسـت کننده قصـد دارد در چارچـوب کمـک حقوقی متقابل درخواسـتی 
بـرای جسـتجو يـا توقيـف يـا درخواسـت ديگـری بـرای حفـظ يـا کسـب آن 

اطالعـات ارسـال کنـد؛ دسـتوراتی را صـادر کند يـا اقداماتـی را انجـام دهد.
در درخواسـت حفـظ اطالعاتـی که طبـق بند 1 اين مـاده انجام می شـود بايد 

موارد زير مشـخص شـود:
     الف( نام مرجع درخواست کننده.

     ب( خالصـه ای از حقايـق اساسـی و ماهيـت تحقيـق، تعقيـب يا رسـيدگی 
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قضايی که درخواست مربوط به آن است.
      ج( اطالعـات الکترونيکـی کـه بايـد حفـظ شـود و ارتبـاط آن بـا جـرم يـا 

عمـل غيرقانونـی کـه در رابطـه با آن درخواسـت ارائه شـده اسـت.
     د( هرگونـه داده موجـود کـه مالـک اطالعـات يـا مـکان دسـتگاه فنـاوری 

اطالعـات و ارتباطـات را شناسـايی می کنـد.
     ه( توجيه نياز به حفظ اطالعات.

     و( اطالعيه ای مبنی بر اينکه دولت عضو قصد دارد در چارچوب مسـاعدت 
حقوقـی متقابـل، درخواسـتی بـرای جسـتجو، توقيـف يا سـاير اقدامـات الزم 

بـرای حفظ اطالعـات موردنظـر ارائه کند.
     به محـض دريافـت چنيـن درخواسـتی از يـک کشـور عضـو ديگـر، دولـت 
عضـو درخواسـت شـونده بايـد اقدامـات مقتضـی را مطابق بـا قوانيـن داخلی 
خـود انجـام دهـد تا فـوراً از حفـظ اطالعات مشخص شـده در بنـد 1 اين ماده 
اطمينـان حاصـل کنـد. دولت عضو درخواسـت شـونده می تواند به طـور کامل 
يـا جزئی، درخواسـت تضميـن حفظ اطالعـات را انجام دهد، حتـی اگر عملی 
کـه مبنای درخواسـت را تشـکيل می دهد در کشـور درخواسـت شـونده جرم 

باشد. انگاری نشـده 
      اگـر دولـت عضـو درخواسـت شـونده احسـاس کند که اجرای درخواسـت 
می توانـد بـه حاکميـت، امنيـت يـا سـاير منافـع اساسـی آن لطمـه وارد کند، 

ممکن اسـت درخواسـت حفـظ اطالعات رد شـود.
     درصورتی کـه دولـت عضـو درخواسـت شـونده معتقـد باشـد کـه اجـرای 
درخواسـت مذکـور در بنـد 1 ايـن مـاده حفـظ آينـده اطالعـات را تضميـن 
نمی کنـد يـا محرمانگـی را به خطـر می اندازد يا بـه نحو ديگری بـه تحقيقات، 
تعقيـب يـا رسـيدگی قضايـی لطمـه می زند، بايـد فوراً نسـبت به ايـن موضوع
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اطالع رسـانی کنـد. دولـت عضـو درخواسـت کننده تصميـم خواهـد گرفت که 
آيـا درخواسـت بايد اجرا شـود يـا خير.

    هرگونـه حفاظـت از اطالعـات کـه در پاسـخ بـه درخواسـت مذکـور در 
بنـد 1 ايـن مـاده انجـام می شـود، بـرای مـدت حداقـل 90 روز خواهـد بود تا 
دولـت عضـو درخواسـت کننده بتوانـد درخواسـتی بـرای جسـتجو، توقيـف يا 
سـاير اقدامـات ارائـه کنـد. پـس از دريافـت چنيـن درخواسـتی، دولـت عضو 
درخواسـت شـونده بايـد آن اطالعـات را تـا زمـان تصميم گيـری در مـورد آن 

درخواسـت حفـظ کند.

     ماده 60- افشای سريع داده های ترافيکی حفظ شده
   هنگامی کـه در جريـان اجـرای يـک درخواسـت بـرای حفـظ اطالعـات 
ارائه شـده به موجـب مـاده 59 اين کنوانسـيون، دولت عضو درخواسـت شـونده 
متوجـه می شـود کـه ارائه دهنده خدمات از کشـور ديگری در انتقـال اطالعات 
شـرکت داشـته اسـت بايد به سـرعت به کشـور عضـو درخواسـت کننده مقدار 
کافـی از داده هـای ترافيکـی را فـاش کنـد تـا امـکان شناسـايی آن شـرکت 
ارائه دهنـده خدمـات و مسـيری کـه از طريـق آن اطالعات منتقل شـده اسـت 

وجود داشـته باشـد.
     اگـر دولـت عضـو درخواسـت شـونده فکـر کند کـه اجرای اين درخواسـت 
می توانـد بـه حاکميـت، امنيـت يـا سـاير منافـع اساسـی آن لطمـه وارد کند، 

ممکـن اسـت درخواسـت کشـور خواهـان را رد کند.

     ماده 61- کمک متقابل در مورد جمع آوری فوری داده های ترافيکی
     يـک دولـت عضو، بنا به درخواسـت دولت عضو ديگـر، جمع آوری بی درنگ
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داده هـای ترافيکـی را در قلمـرو خـود يـا در قلمـرو تحـت صالحيـت خـود 
انجـام خواهـد داد و اطالعـات جمع آوری شـده را طبـق رويه هـای تعيين شـده 
توسـط قانـون داخلـی خـود و به شـرط وجـود داليـل مرتبـط، به دولـت عضو 

می کنـد. ارسـال  درخواسـت کننده 
      در درخواسـتی کـه مطابـق بنـد )1( ايـن مـاده انجام می شـود، بايد موارد 

زير مشـخص شود:
     الف( نام مرجع درخواست کننده.

      ب( خالصـه ای از حقايـق اساسـی و ماهيـت تحقيـق، تعقيب يا رسـيدگی 
قضايـی که درخواسـت مربوط به آن اسـت.

     ج( اطالعـات الکترونيکـی کـه جمـع آوری داده هـای ترافيکـی در رابطـه با 
آن موردنيـاز اسـت و ارتبـاط آن بـا جـرم مربوطـه يا سـاير اعمـال غيرقانونی.

     د( هرگونـه داده موجـود کـه مالک/کاربر اطالعات و مکان دسـتگاه فناوری 
اطالعـات و ارتباطات را شناسـايی می کند.

     ه( توجيـه نيـاز بـه جمـع آوری داده هـای ترافيکـی؛ توجيـه انتخـاب دوره 
مشخص شـده بـرای جمـع آوری داده هـای ترافيکـی.

     و( دوره جمع آوری داده های ترافيکی.

     ماده 62- کمک متقابل در مورد جمع آوری اطالعات الکترونيکی
     يـک دولـت عضـو بايـد در قلمـرو خـود يـا در قلمرو تحـت صالحيت خود، 
جمـع آوری بی درنـگ اطالعات را به صورت ديجيتالـی و الکترونيکی و از طريق 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، ازجمله داده هـای مربوط به محتويـات پيام ها، 
مطابـق بـا رويه هـای تعيين شـده توسـط قانـون داخلـی خـود انجـام دهـد. 
چنيـن اطالعاتـی بايـد مطابق بـا قوانين داخلی کشـور عضـو جمع آوری کننده
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اطالعـات و همچنيـن موافقت نامه هـای موجـود کمک حقوقی به کشـور ديگر 
عضو ارائه شـود.

     ماده 63- تحقيقات مشترک
    مقامـات صالحيـت دار دو يـا چنـد دولت عضـو می توانند با توافـق دوجانبه، 
گروه های تحقيقاتی مشـترکی را برای يک هدف خاص و برای مدت محدودی 
کـه ممکـن اسـت با توافـق دوجانبه تمديد شـود، تشـکيل دهند تـا تحقيقات 
جنايـی در يـک يـا بيشـتر کشـورهای عضـوی کـه گـروه را تشـکيل داده انـد 
انجـام شـود. بـرای اين منظـور، کشـورهای عضو بايـد انعقـاد موافقت نامه های 
دو يـا چندجانبـه را بررسـی کننـد. ترکيـب گروه بايـد در توافقنامه مشـخص 
شـود. درخواسـت بـرای تشـکيل يک گـروه تحقيقاتی مشـترک ممکن اسـت 
از طـرف هـر کشـور عضـو ذينفع صادر شـود. گروه بايـد دريکی از کشـورهای 
عضـوی کـه تحقيقات در آنجا انجام شـود تشـکيل می شـود. کشـورهای عضو 
بايـد اطمينـان حاصل کنند که حاکميت کشـور عضوی کـه چنين تحقيقاتی 

در قلمـرو آن انجـام می شـود کاماًل محترم شـمرده می شـود.

     ماده 64- روش های تحقيقاتی ويژه
     به منظـور مبـارزه مؤثـر بـا جرائـم مربوط به اسـتفاده از فنـاوری اطالعات و 
ارتباطـات، هـر کشـور عضـو تا حـدی که اصـول اساسـی قوانيـن داخلی خود 
اجـازه می دهـد و بـا رعايـت شـرايط مقـرر در قوانيـن خـود، بايـد بـه بهترين 
نحـو ممکـن عمـل کنـد، بـا توجـه بـه توانايـی خـود، اقدامـات الزم را انجـام 
دهـد تـا امکان اسـتفاده مناسـب توسـط مقامات ذيصـالح خود ماننـد نظارت 
الکترونيکـی يا سـاير اشـکال نظارتـی و همچنين بـرای انجـام عمليات مخفی
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توسـط مقـام صالحيـت دار خـود را فراهـم کنـد و اطمينـان حاصـل شـود که 
شـواهد جمع آوری شـده از طريـق ايـن روش هـا در دادگاه قابل قبـول اسـت.

به منظـور بررسـی جرائـم مشـمول اين کنوانسـيون، کشـورهای عضو تشـويق 
می شـوند تـا در صـورت لـزوم، موافقت نامه هـا يا ترتيبـات مناسـب دوجانبه يا 
چندجانبـه را برای اسـتفاده از چنين فن هـای تحقيقاتی در چارچوب همکاری 
در سـطح بين المللـی منعقـد کننـد. چنيـن موافقت نامه هايـی بايـد بـا رعايت 
کامـل اصـل برابـری حاکميـت دولت ها منعقـد و اجرا شـود و کامـاًل مطابق با 

شـرايط آن موافقت نامه هـا اجرا شـود.
    در صـورت عـدم وجـود توافـق يـا ترتيبـی کـه در بنـد 2 ايـن مـاده 
پيش بينی شـده اسـت، تصميمـات مربـوط بـه اسـتفاده از چنيـن روش هـای 
تحقيقاتـی ويـژه ای در سـطح بين المللـی بايـد به صـورت مـوردی و در صورت 
لـزوم بـا در نظر گرفتن ترتيبـات مالی و تفاهم های مربـوط به اعمال صالحيت 

قضايـی توسـط کشـورهای عضـو مربـوط اتخاذ شـود.

     ماده 65- همکاری بين سازمان های مجری قانون
     دولت هـای عضـو بايـد بـا يکديگـر همـکاری نزديـک داشـته باشـند و بـر 
اسـاس سيسـتم های حقوقـی و اداری داخلـی خـود عمـل کننـد و باهـدف 
افزايـش کارايـی اقدامـات مجـری قانـون برای مبـارزه بـا جرائم مشـمول اين 
کنوانسـيون عمـل کننـد. برای مثـال، دولت های عضـو بايد اقدامـات مؤثری را 

با اهـداف زيـر انجـام دهند:
     الـف( تقويـت يـا در صـورت لـزوم ايجاد کانال هـای ارتباطی بيـن مقامات، 
آژانس هـا و مراجـع ذی صالح خود بـرای تضمين تبادل امن و سـريع اطالعات 

در مـورد تمـام جنبه های جرائم تحت پوشـش اين کنوانسـيون.
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     ب( همـکاری بـا سـاير کشـورهای عضـو در انجـام تحقيقـات در رابطـه بـا 
جرائـم مشـمول ايـن کنوانسـيون به منظـور تعييـن مـوارد زير:

     ب-1 ( هويـت، محـل نگهداری و فعاليت های افراد مشـکوکی که در چنين 
جرائمی دسـت داشـتند يا محل نگهداری سـاير افراد درگير عمليات مجرمانه.

     ب-2( جابجايـی عوايـد ناشـی از جرائـم يـا اموال حاصـل از ارتکاب چنين 
جرائمی.

     ب- 3( جابجايـی امـوال، ابـزار، تجهيـزات يا سـاير وسـايل مورداسـتفاده يا 
در نظـر گرفته شـده بـرای اسـتفاده در ارتکاب چنيـن جرائمی.

     ب-4( انتقـال اقالمـی کـه بـرای ارتکاب جرم استفاده شـده اسـت، ازجمله 
ابـزار جـرم؛ اقالمـی کـه درنتيجـه جرم يـا به عنـوان پـاداش بـرای آن ارتکاب 
جرم هـا به دسـت آمده اسـت يـا اقالمـی کـه مجـرم در ازای جرم از ايـن طريق 
بـه دسـت آورده اسـت. و مـواردی کـه ممکن اسـت به عنـوان مـدرک در يک 

پرونـده جنايی کمـک کنند.
ابزارهـا و  بـا سـاير کشـورهای عضـو در مـورد  تبـادل اطالعـات     ب-5( 
روش هـای خاصـی که بـرای ارتـکاب جرائم مشـمول ايـن کنوانسـيون به کار 
مـی رود، ازجملـه نمونه هايـی از نرم افزارهـای مخـرب، اسـتفاده از هويت هـای 
جعلـی، اسـناد جعلـی، تغييريافته و سـاير ابزارهـای پنهان کـردن فعاليت های 

غيرقانونی؛
     ب- 6( تسـهيل هماهنگی مؤثر بين مقامات، آژانس ها و خدمات ذی صالح 
خـود و تشـويق تبـادل کارکنان و کارشناسـان و اعزام افسـران رابط، مشـروط 

بـه انعقـاد موافقت نامه ها يـا ترتيبـات دوجانبه بين دولت هـای مربوطه؛
     ب- 7( تبـادل اطالعـات موردعالقـه و انجام اقدامات هماهنگ برای کشـف 

زودهنگام جرائم تحت پوشـش اين کنوانسـيون.
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     به منظـور اجـرای ايـن کنوانسـيون، دولت هـای عضـو می تواننـد بـه انعقاد 
موافقت نامه هـا يـا ترتيبـات دوجانبه يـا چندجانبه در مورد همکاری مسـتقيم 
بيـن سـازمان های مجـری قانـون خـود مبـادرت نمـوده و در صـورت وجـود 
چنيـن موافقت نامه هـا يـا ترتيباتی، بهبود آن هـا را در نظر بگيرنـد. در مواردی 
کـه چنيـن توافقنامه هـا يـا ترتيباتـی بيـن دولت هـای مربوطه وجود نداشـته 
مبنايـی  به عنـوان  را  کنوانسـيون  ايـن  می تواننـد  عضـو  دولت هـای  باشـد، 
بـرای همـکاری متقابـل اجـرای قانـون در رابطـه بـا جرائم تحت پوشـش اين 
کنوانسـيون در نظـر بگيرنـد. کشـورهای عضو، در صـورت لـزوم، از توافق ها يا 
سـازوکارهای سـازمان های بين المللـی يـا منطقـه ای، بـرای تقويـت همـکاری 
بيـن سـازمان های مجری قانـون خود، اسـتفاده کامل خواهند کرد. هر کشـور 
عضـو ممکـن اسـت در شـرايط اضطـراری از طريـق وسـايل ارتباطـی سـريع، 
ازجملـه دورنـگار يـا پسـت الکترونيکـی، درخواسـت کمـک را ارسـال کنـد، 
البتـه اگـر چنيـن وسـايلی سـطح مناسـبی از امنيت و احـراز هويـت )ازجمله 
رمزگـذاری، در صـورت لـزوم( را تضميـن کند. دولت عضو درخواسـت شـونده 
چنيـن درخواسـتی را می پذيـرد و بـا هـر وسـيله ارتباطی سـريع مشـابهی به 
آن پاسـخ می دهـد. دولـت عضـو درخواسـت شـونده می تواند پـس از دريافت 
درخواسـت اصلی، حق ارسـال پاسـخ را برای خـود محفوظ نگـه دارد و مراتب 

را بـه مقـام ذی صـالح اطالع خواهـد داد.

     ماده 66- شبکه 7/24
    هر کشـور عضو بايد يک نقطه تماس 7/24)بيسـت وچهار سـاعِت هفت روز 
هفتـه( را بـرای ارائـه کمـک سـريع در تحقيقـات، تعقيب قضايی يا رسـيدگی 
قضايـی در رابطـه بـا جرائـم مربوط بـه سيسـتم ها و داده هـای رايانـه ای يا در
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جمـع آوری شـواهد مرتبـط با جـرم تشـکيل دهد. چنيـن کمکی بايد شـامل 
حمايـت يـا در مـواردی کـه طبـق قانـون يـا رويـه داخلی آن هـا مجاز باشـد، 

اعمـال مسـتقيم اقدامات زير باشـد:
    الف( ارائه مشاوره فنی.

بـرای جمـع آوری شـواهد و همچنيـن  امنيـت داده هـا  از     ب( اطمينـان 
متقابـل.  حقوقـی  کمـک  موافقت نامه هـای 

     هـر کشـور عضـو بايـد اقداماتـی را برای تأميـن کارکنان و تجهيـزات واجد 
شـرايط برای تسـهيل عمليات چنين شـبکه ای انجـام دهد.

بخش 2
اقدامات برای بازيابی اموال

    ماده 67- مقررات عمومی کشورهای طرف کنوانسيون
     کشـور های عضـو بـا رعايت مقـررات اين کنوانسـيون و قوانين داخلی خود، 
بيشـترين همـکاری و مسـاعدت حقوقـی متقابل را بـرای بازيابـی اموالی که از 
طـرق مجرمانـه به دسـت آمده اسـت به يکديگـر ارائـه خواهند کـرد. هم چنين 
بايـد معاهـدات مربوط بـه سـازمان های بين المللی منطقه ای و بيـن منطقه ای 

در زمينـه مبـارزه با پول شـويی در نظر گرفته شـود.

     ماده 68- پيشگيری و کشف و انتقال عوايد حاصل از جرم
     يـک دولـت عضـو بايـد تمـام اقدامـات الزم را انجـام دهد تـا بتواند مطابق 
بـا قوانيـن داخلـی خـود از مؤسسـات مالـی و همچنيـن سـازمان هايی کـه 
دارايی هـای مالـی ديجيتـال و ارز ديجيتـال دارنـد اطالعات به دسـت آورد. در
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حـوزه قضايـی، اطالعـات هويت مشـتريان و مالـکان ذينفع در ارتـکاب جرائم 
پيش بينی شـده اهميـت دارد.

    يـک دولـت عضـو بايـد تمـام اقدامـات الزم را اتخـاذ کنـد تـا مطابـق بـا 
قوانيـن داخلـی خـود از مؤسسـات مالـی و همچنيـن سـازمان هايی کـه در 
فعاليت هـای مربـوط بـه گـردش دارايی هـای مالـی ديجيتـال و ارز ديجيتـال 
فعاليـت می کننـد، بخواهـد حسـاب ها را موردبررسـی منطقـی قـرار دهنـد.
      اقدامـات مذکـور در بندهـای 1 و 2 ايـن مـاده بايـد به طـور منطقـی برای 
کشـف معامـالت مشـکوک و گـزارش آن به مقامـات ذيصالح طراحی شـود و 
نبايـد به گونه ای تعبير شـود که مؤسسـات مالـی را از انجام تجارت با مشـتری 

منـع کند.
    هـر کشـور عضـو بايـد تدابيـری اتخـاذ کنـد تـا اطمينـان حاصـل کنـد 
مؤسسـات مالـی و سـازمان هايی کـه در فعاليت هـای مربـوط بـه دارايی هـای 
مالـی ديجيتـال و ارز ديجيتـال فعاليـت می کننـد، در طـی يـک دوره زمانـی 
مناسـب، سـوابق کافی از حسـاب ها و تراکنش های مربوطـه را حفظ می کنند.
هـر دولـت عضـو، بر اسـاس قوانيـن داخلی خـود، ايجـاد سيسـتم های مؤثری 
را بـرای افشـای اطالعـات مالی در مورد اشـخاص مشـکوک به ارتـکاب جرائم 
ايـن کنوانسـيون بررسـی خواهـد کرد و بـرای عدم رعايـت الزامـات مذکور در 
ايـن مـاده، مجـازات مناسـبی را پيش بينـی خواهـد کـرد. هر کشـور عضو نيز 
اقدامـات الزم را در نظـر خواهـد گرفـت تا به مقامات ذيصالح خـود اجازه دهد 
در صـورت لـزوم آن اطالعـات را بـا مقامات ذيصالح در سـاير کشـورهای عضو 

به اشـتراک بگذارند.
     با هدف جلوگيری و کشـف نقل و انتقال عوايد ناشـی از جرائم ايجاد شـده 
مقـرر در ايـن کنوانسـيون، هـر کشـور عضـو بايـد اقدامـات مناسـب و مؤثری 
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را بـا کمـک نهادهـای نظارتـی و نظارتـی خـود بـرای جلوگيـری از تأسـيس 
بانک هايـی کـه حضـور فيزيکـی ندارنـد و بـه يـک گـروه مالـی تحـت نظارت 
وابسـته نيسـتند به اجـرا بگذارد. عـالوه بر اين، کشـورهای عضو ممکن اسـت 
در نظر داشـته باشـند که مؤسسـات مالی خود و همچنين سـازمان هايی را که 
در فعاليت هـای مربـوط بـه گردش دارايی هـای مالی ديجيتـال و ارز ديجيتالی 
فعاليـت می کننـد، ملـزم کننـد از ورود يـا ادامـه روابـط بانکی وابسـته به اين 
مؤسسـات خـودداری کننـد و از ايجـاد روابـط بـا موسسـات مالـی خارجی که 
اجـازه می دهنـد حساب هايشـان توسـط بانک هايـی اسـتفاده شـود کـه هيـچ 
حضـور فيزيکـی ندارنـد و بـه يک گـروه مالـی تحت نظارت وابسـته نيسـتند 

محافظـت کنند. 
     هـر کشـور عضـو، طبـق قوانيـن داخلی خـود، بايد سيسـتم های مؤثر برای 
افشـای اطالعـات مالـی را در مـورد اشـخاصی کـه در رابطـه با آنهـا اطالعاتی 
در مـورد اتهـام بـه دخالـت آنهـا در جرائم مشـمول مقـررات اين کنوانسـيون 
وجـود دارد، ايجـاد کنـد و بايد تحريم های مناسـب برای عـدم رعايت الزامات 
موضـوع ايـن مـاده را پيش بينی کنـد. همچنين هر کشـور عضو بايـد اقدامات 
الزم را در بگيـرد تـا بـه مقامـات ذيصـالح خـود اجـازه دهـد در صـورت لزوم 
بـرای تحقيـق و اقـدام بـه منظـور بازيابـی عوايـد ناشـی از جرايـم مقـرر در 
ايـن کنوانسـيون در صـورت لـزوم آن اطالعـات را بـا مقامـات ذيصـالح سـاير 
کشـورهای عضـو به منظور تحقيق و اقـدام برای بازيابی عوايد ناشـی از جرايم 

مقـرر در اين کنوانسـيون بـه اشـتراک بگذارند.

     ماده 69- تدابير برای بازيابی مستقيم اموال هر کشور عضو
     هـر کشـور مطابـق بـا قوانيـن داخلی خـود، موظف اسـت اقدامـات قانونی
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الزم را در راستای موارد زير اتخاذ کند:
     الـف( بـه دولـت ديگـر عضـو، اتبـاع خـود و افراد بـدون تابعيت کـه به طور 
دائـم در قلمـرو خـود اقامـت دارند و اشـخاص حقوقی تأسيس شـده يـا دارای 
دفتـر مقيـم در قلمـرو آن، اجـازه اقامه دعـوای مدنی در دادگاه های آن کشـور 
عضـو بـرای احـراز حـق مالکيـت اموالـی کـه در نتيجـه ارتـکاب يـک جـرم 

به دسـت آمده اسـت را بدهـد.
     ب( بـه دادگاه هـای خـود اجـازه دهـد کـه بـه پرداخت غرامت يا خسـارات 

ناشـی از ارتـکاب اين گونـه جرائم، دسـتور دهند.
اجـازه دهـد، در هنـگام  يـا مقامـات ذی صـالح خـود  بـه دادگاه هـا     ج( 
تصميم گيـری در مـورد مصـادره امـوال ناشـی از جـرم، ادعـای کشـور عضـو 
ديگـر، اتبـاع آن يـا افراد بـدون تابعيت را که به طـور دائم در قلمرو آن سـاکن 
هسـتند و اشـخاص حقوقـی مسـتقر در قلمـرو خـود را به عنوان مالـک قانونی 
اموالـی کـه از طريق ارتکاب جرم به دسـت آمده اسـت، به رسـميت بشناسـند.

     مـاده 70- سـازوکارهای مصـادره امـوال از طريـق همـکاری بين المللی در 
مصادره

     هـر دولـت عضـو به منظـور ارائـه کمک حقوقـی متقابل در رابطه بـا اموالی 
کـه از طريـق ارتـکاب جـرم طبق اين کنوانسـيون به دسـت آمده اسـت مطابق 
بـا قوانيـن داخلـی خـود: الـف( بايـد اقدامـات الزم را اتخـاذ کنـد تـا مقامـات 
ذيصـالح خـود را قـادر سـازند و حکـم مصـادره که توسـط دادگاه يک کشـور 
عضـو ديگـر صادرشـده اسـت را اجـرا کننـد. ب( اقدامـات الزم را در محـدوده 
صالحيـت خـود اتخـاذ کنـد تـا مقامـات صالحيـت دار خـود را قـادر سـازد تا 
امـوال بـا منشـأ خارجـی را با دسـتور قضايـی در رابطه بـا قانونی شـدن عوايد 
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حاصـل از جـرم مصـادره کننـد. ج( تدابيری اتخـاذ کنند را که امـکان مصادره 
غيـر محکوميتـی ايـن امـوال در دادرسـی کيفـری در مـواردی کـه مجـرم به 
دليـل مـرگ، فـرار يـا غيبت يـا در سـاير مـوارد مقتضـی قابل تعقيب نباشـد، 

ميسـر باشد.
     هـر دولـت عضـو، به منظـور ارائـه کمک حقوقـی متقابل، بنا به درخواسـت 

دولـت ديگـر عضـو اين کنوانسـيون، بايد مطابـق با قوانيـن داخلی خود: 
     الـف( بـه مقامات ذيصالح خود اجازه دهد اموال را به موجب دسـتور توقيف 
صادرشـده توسـط دادگاه يـا سـاير مقامـات ذيصـالح دولت درخواسـت کننده 
توقيـف کننـد. البتـه درصورتی کـه مبنـای معقـول و داليل کافی برای کشـور 
درخواسـت شـونده ارائـه شـود، اين امـوال درنهايت مشـمول مصـادره خواهد 

شـد. دسـتور بـرای اهداف بنـد 1 )الف( ايـن ماده؛
     ب( بـه مقامـات ذيصـالح خـود اجازه دهد تا اموال را در صورت درخواسـت 
بـا مبنـای معقـول توقيـف کنند. ايـن دارايـی درنهايت مشـمول يک دسـتور 

مصـادره بـرای اهداف بنـد 1 )الـف( اين ماده خواهد شـد؛ 
     ج( بـه مقامـات ذيصـالح خـود اجـازه دهـد تـا در مـواردی ماننـد دسـتور 
توقيـف خارجـی يـا اتهامـات جنايـی در ارتبـاط بـا تحصيـل چنيـن اموالـی، 

دارايـی را بـرای مصـادره نگـه دارنـد.
     مطابـق بنـد 2 ايـن مـاده در صـورت درخواسـت مربوطه به صـورت کتبی، 

مسـاعدت حقوقـی ارائه می شـود. 
     اگـر در صحـت يـا محتـوای درخواسـت ترديد وجود داشـته باشـد، ممکن 

اسـت تأييديه اضافی درخواسـت شـود.
    درخواست بايد حاوی اطالعات زير باشد:

     الف( نام درخواست کننده و مرجع صالح درخواست شونده.
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     ب( مبنای واقعی پرونده.
     ج( هدف و توجيه درخواست.

     د( شرح محتوای کمک درخواستی.
     ه( کپی دستور توقيف در صورت وجود.

     و( هرگونـه اطالعـات ديگـری کـه می تواند برای اجرای صحيح درخواسـت 
باشد.  مفيد 

     6. درخواسـت ارسـالی يـا تائيـد شـده به صـورت کتبـی بايـد توسـط مقام 
مجـاز مرجـع ذيصـالح امضا و مهر شـود.

     ماده 71- همکاری بين المللی برای مصادره
     دولـت عضـوی کـه درخواسـتی را از کشـور عضـو ديگـری کـه صالحيـت 
رسـيدگی بـه جرمی را که مطابق اين کنوانسـيون برای مصـادره اموال مندرج 
در بنـد 1 مـاده 73 کنوانسـيون دريافـت کرده اسـت بايد: الـف( به منظور اخذ 
حکـم مصـادره و در صـورت صـدور حکم، اجـراي آن درخواسـت را به مقامات 

ذيصـالح خـود ارائـه کند. يا
     ب( به مقامات صالحيت دار خود دسـتور مصادره دادگاه دولت درخواسـت 
کننـده را بـا هـدف اثربخشـی بـه درخواسـت و اموال مربوطـه واقـع در قلمرو 
دولـت عضـو درخواسـت شـونده کـه در نتيجـه ارائـه جرايـم مقـرر در ايـن 

کنوانسـيون بـه دسـت آمده اسـت، ارائـه کند.
     پـس از درخواسـت توسـط دولـت عضـو ديگری که صالحيت رسـيدگی به 
جـرم را دارد، دولـت عضو که درخواسـت شـونده اقداماتی را برای شناسـايی يا 
توقيـف امـوال به دسـت آمده در نتيجه ارتـکاب جرائم مقرر در اين کنوانسـيون 
يـا ابزارهـای مـورد اسـتفاده بـرای جرايمـی کـه در بنـد 1 )ب( ايـن مـاده 
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ذکـر شـده اتخـاذ خواهـد کـرد تا دسـتور مصـادره نهايی توسـط دولـت عضو 
درخواسـت کننـده يـا بنا به درخواسـت آن دولـت عضو طبق بنـد 1 اين ماده 

صادر شـود.
     تصميمـات يـا اقدامـات پيش بينی شـده در بندهای 1 و 2 اين ماده توسـط 
دولـت عضـو کـه درخواسـت مصادره از او شـده اسـت مطابـق با مفـاد قوانين 
داخلـی خـود و هرگونـه موافقت نامـه يـا ترتيبـات دو يـا چندجانبـه ای اتخـاذ 
خواهـد شـد کـه به موجـب آن ممکـن اسـت در روابط با کشـور متعهد شـود.

هـر دولـت عضـو بايـد نسـخه هايی از قوانيـن و مقـررات خـود را که مفـاد اين 
مـاده و هرگونـه اصالحيه بعـدی در اين قوانين و مقررات يا شـرح آن را اعمال 

می کنـد، بـه دبير کل سـازمان ملـل ارائه کند.
     درصورتی کـه دولـت عضـو درخواسـت شـونده دسـتور مقامـات ذی صـالح 
دولـت عضو درخواسـت کننده يـا مدارک موردنيـاز برای مقامـات صالحيت دار 
دولـت درخواسـت شـونده را به موقـع دريافت نکند، درخواسـتی کـه طبق اين 

مـاده ارائـه می شـود، ممکن اسـت رد شـود يا اقدامـات موقتاً لغو شـود.
     قبـل از لغـو هرگونـه اقـدام موقـت اتخاذشـده به موجـب ايـن مـاده، دولت 
عضـو کـه درخواسـت مصـادره از او شـده اسـت در صـورت امـکان، فرصتی را 
بـرای دولـت درخواسـت کننده فراهـم می کند تا داليـل خود را در مـورد ادامه 

اقدامـات ارائـه دهد.
     مقـررات ايـن مـاده نبايـد به عنوان لطمه به حقوق اشـخاص ثالث با حسـن 

نيت تعبير شـود.

     ماده 72- همکاری ويژه
     بدون غرض ورزی نسبت به قوانين داخلی خود، هر کشور عضو بايد اقداماتی
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را اتخـاذ کنـد تـا بـه ابتکار خود مشـروط بـر اين که بـه تحقيقات يـا اقدامات 
قضايـی انجـام شـده توسـط مقامـات ذی صـالح خـود لطمـه ای وارد نکنـد، 
اطالعـات مربـوط بـه امـوال حاصـل از ارتـکاب جرمـی را کـه طبـق ايـن 
کنوانسـيون مقـرر شـده اسـت، به يکـی ديگر از کشـورهای عضو ارسـال کند، 
در صورتـی کـه گمـان مـی کند افشـای چنيـن اطالعاتی ممکن اسـت زمينه 
را بـرای مقامـات صالحيتـدار دولـت عضو پذيرنـده فراهم کند تـا تحقيقات يا 
رسـيدگی قضايـی را آغـاز کنند يا ممکن اسـت منجر به چنين درخواسـتی از 

سـوی آن دولـت عضـو طبـق اين سـر فصل شـود.

     ماده 73-  استرداد و دفع اموال
     دولـت عضـوی کـه طبـق مقـررات اين فصل امـوال را مصادره کرده اسـت، 
بايـد ايـن امـوال را از طريـق بازگردانـدن به صاحبـان قانونی اوليـه اش، مطابق 

بنـد 3 ايـن مـاده و قوانيـن داخلی خود، کنـار بنهد.
     هـر کشـور عضـو بايـد کليه اقدامـات قانونی و سـاير اقدامـات الزم را اتخاذ 
کنـد تـا هنگام درخواسـت دولت ديگر عضـو، مقامات ذيصالح آن کشـور با در 
نظـر گرفتـن حقـوق اشـخاص ثالث، با حسـن نيـت و مطابق با قوانيـن داخلی 

خـود قادر بـه بازگرداندن اموال مصادره شـده باشـند.
     مطابـق مـاده 71 ايـن کنوانسـيون و بندهـای 1 و 2 اين مـاده، دولت عضو 

که از او درخواسـت شـونده بايد:
     الـف( در مـورد اختـالس امـوال عمومـی مصـادره شـده طبـق مـاده 68 
عضـو  دولـت  در  صادرشـده  نهايـی  حکـم  اسـاس  بـر  و  کنوانسـيون  ايـن 
درخواسـت کننده، امـوال مصـادره شـده را بـه دولـت عضـو درخواسـت کننده 
بازگردانـد. ب( در سـاير مـوارد، اولويـت را بـه بازگرداندن اموال مصادره شـده 
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بـه صاحبـان قانونـی قبلی آن يا پرداخـت غرامت يا خسـارات وارده به قربانيان 
بدهد. جرم 

    در صـورت اقتضـا، دولـت عضـو درخواسـت شـونده می توانـد هزينه هـای 
معقولـی را کـه در جريـان تحقيقـات يـا رسـيدگی های قضايی هزينه شـده را 

کسـر کند.
به منظـور دسـتيابی بـه ترتيبات قابل قبـول دوجانبه در مورد دفـع نهايی اموال 
مصادره شـده، کشـورهای عضـو می تواننـد مشـورت کـرده و موافقت نامه های 

جداگانـه منعقد کنند.

    ماده 74- هزينه ها
     هزينه هـاي عـادي مربوط به درخواسـت بايد توسـط دولتی که درخواسـت 
مصـادره از او شـده اسـت پوشـش داده شـود، مگـر اينکـه کشـورهاي عضـو 
ذی ربـط بـه نحـو ديگـري توافق کننـد. اگـر هزينه های اساسـی يـا فوق العاده 
بـرای انجـام درخواسـت موردنيـاز باشـد، کشـورهای عضـو بايـد بـرای تعيين 
شـرايط و ضوابـط اجـرای درخواسـت و همچنيـن نحـوه پرداخـت هزينه هـا 

کنند. مشـورت 

فصل پنجم
کمک فنی و آموزش

     ماده 75- اصول کلی کمک فنی
     دولت هـای عضـو بايـد تـا حـدی کـه می تواننـد بـه يکديگـر بيشـترين 
ميـزان کمک هـای فنـی را بخصـوص بـه نفـع کشـورهای درحال توسـعه برای 
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مبـارزه بـا جرائم فنـاوری اطالعـات و ارتباطات، ازجمله آمـوزش در زمينه های 
اشاره شـده در مـاده 76 ايـن کنوانسـيون و همچنين آمـوزش و کمک و تبادل 
متقابـل تجربـه و تخصص مرتبط که همکاری بين المللی بين کشـورهای عضو 
در مـورد اسـترداد و کمک های حقوقی متقابل را تسـهيل می کنـد، ارائه دهند.
     کشـورهای عضـو بايـد تا حد ضـرورت تالش ها را برای به حداکثر رسـاندن 
اثربخشـی فعاليت هـای عملياتـی و آموزشـی در سـازمان های بين المللـی و 
منطقـه ای و در چارچـوب موافقت نامه هـا يـا ترتيبـات دوجانبـه و چندجانبـه 

تقويـت کنند.
    کشـورهای عضـو در صـورت درخواسـت، کمـک بـه يکديگـر را در انجـام 
ارزيابی هـا، مطالعـات و تحقيقـات مربـوط بـه انواع، علـل و آثار جرائـم فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات ارتکابـی در کشـورهای متبـوع خـود، بـا هدف توسـعه 
اسـتراتژی ها و برنامه هـای اقـدام بـرای مبـارزه با اين نـوع جرائم، با مشـارکت 

مقامـات ذی صـالح بررسـی خواهنـد کرد.
     کشـورهای عضـو وظيفـه ارائـه کمک هـای فنـی تخصصـی بـه دولت هـای 
عضـو را به منظـور ارتقـای اجـرای برنامه هـا و پروژه هـای مبـارزه بـا جرائـم 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و سـاير جرائـم به دفتـر مبارزه با مـواد مخدر و 

جرائـم سـازمان يافته سـازمان ملـل واگـذار خواهنـد کرد.

     ماده 76- آموزش
      هـر دولـت عضـو بايـد در صورت لـزوم برنامه های آموزشـی خاصی را برای 
کارکنـان خـود که مسـئول پيشـگيری و مبـارزه بـا جرائم فنـاوری اطالعات و 
ارتباطات هسـتند، توسـعه داده، اجـرا کرده يا بهبود بخشـد. چنين برنامه های 

آموزشـی می توانـد در زمينه های زير باشـد:
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     الـف( اقدامـات مؤثـر بـرای پيشـگيری، کشـف و تحقيـق جرائـم فنـاوری 
اطالعـات و ارتباطـات و همچنيـن مجازات و مبـارزه با آن ها، ازجمله اسـتفاده 

و جمـع آوری شـواهد الکترونيکـی و تکنيک هـای تحقيق.
    ب( ظرفيت سـازی برای توسـعه و برنامه ريزی يک سياسـت راهبردی برای 

مبـارزه با جرائم فناوری اطالعـات و ارتباطات.
     ج( آمـوزش کارکنـان مقامـات صالحيـت دار در تهيه درخواسـت اسـترداد، 
حمايـت از اجـرای قانـون و کمک حقوقـی متقابل که الزامات اين کنوانسـيون 

را بـرآورده می کند.
     د( جلوگيـری از انتقـال عوايـد ناشـی از جرائـم ايجادشـده بـر اسـاس ايـن 

کنوانسـيون و بازيابـی ايـن عوايد.
     ه( کشـف و مسـدود کـردن معامـالت مربـوط بـه انتقـال عوايـد ناشـی از 

جرائـم مطابـق اين کنوانسـيون.
    و( نظـارت بـر جابجايـی عوايـد ناشـی از جرائـم ايجادشـده طبـق ايـن 
کنوانسـيون و روش های مورداسـتفاده بـرای انتقال و مخفی کـردن اين عوايد.
     ز( سـازوکارها و روش های قانونی و اداری مناسـب و کارآمد برای تسـهيل 

توقيـف و مصـادره عوايد ناشـی از جرائم بر اسـاس اين کنوانسـيون.
    ح( روش هـای مورداسـتفاده در حمايـت از قربانيـان و شـاهدانی کـه بـا 

مقامـات قضايـی و مجـری قانـون همـکاری می کننـد.
     ط( آموزش کارکنان در مقررات ملی و بين المللی و آموزش زبان.

     بـا حمايـت دفتـر مبـارزه بـا مـواد مخـدر و جرائـم سـازمان ملـل متحـد، 
کشـورهای عضـو می تواننـد باهدف ارتقـای اجـرای برنامه هـا و پروژه های ملی 
بـرای مبـارزه با جرائم فنـاوری اطالعـات و ارتباطات به ديگر کشـورهای عضو 

کمک آموزشـی تخصصـی ارائـه کنند.
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     ماده 77- تبادل اطالعات
     هـر کشـور عضـو بايـد بـا مشـورت بـا کارشناسـان مربوطـه، رونـد جرائـم 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در قلمـرو خـود و همچنيـن شـرايطی را که در 

آن چنيـن جرائمـی ارتـکاب يافتـه اسـت، بررسـی کند.
     کشـورهای عضـو تـا حـد امکان، بايد انتشـار آمـار و تحليل هـای مربوط به 
جرائـم فنـاوری اطالعات و ارتباطات را باهدف توسـعه، تعاريف، اسـتانداردها و 
اشـتراک گذاری بهتريـن روش هـا برای پيشـگيری و مبارزه با چنيـن جرائمی، 
بررسـی کننـد و آن هـا را بـا يکديگـر و از طريـق و سـازمان های منطقـه ای 

بين المللـی بـه اشـتراک بگذارند.
     هـر کشـور عضـو بايد نظـارت بر سياسـت ها و اقدامات عملی خـود را برای 
مبـارزه بـا جرائـم فناوری اطالعـات و ارتباطـات و همچنين ارزيابی اثربخشـی 

آن ها در نظـر بگيرد.

فصل ششم
مکانيسم های اجرای کنوانسيون

     ماده 78 -کنفرانس کشورهای عضو کنوانسيون
     بدين وسـيله کنفرانسـی از کشـورهای عضـو کنوانسـيون به منظـور بهبـود 
ظرفيـت و همکاری بين کشـورهای عضو برای دسـتيابی به اهـداف مندرج در 
ايـن کنوانسـيون و ارتقاء و بازنگری اجرای اين کنوانسـيون تشـکيل می شـود.
 دبيـر کل سـازمان ملـل متحـد کنفرانـس کشـورهای عضـو را حداکثـر يـک 
سـال پـس از الزم االجرا شـدن اين کنوانسـيون دعـوت خواهد کـرد. پس ازآن، 
جلسـات منظـم کنفرانـس طبـق آيين نامه اي که توسـط کنفرانـس دولت هاي
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عضو تصويب مي شود، برگزار خواهد شد.
عملکـرد  بـر  ناظـر  قوانيـن  و  آيين نامه هـا  عضـو  کشـورهاي  کنفرانـس     
فعاليت هـاي منـدرج در ايـن مـاده، ازجملـه قوانيـن مربـوط بـه پذيـرش و 
مشـارکت ناظـران و پرداخـت هزينه هـاي انجام شـده در انجـام آن فعاليت هـا 

را تصويـب خواهـد کـرد.
     کنفرانـس کشـورهای عضـو در مـورد فعاليت هـا، رويه هـا و روش هـای کار 

بـرای دسـتيابی بـه اهـداف مندرج در بنـد 1 اين مـاده اسـت، ازجمله:
     الف( تسـهيل فعاليت های کشـورهای عضو طبق مواد 76-77 و فصل های 

اين کنوانسـيون، ازجمله از طريق تشـويق کمک های داوطلبانه.
    ب( تسـهيل مبادلـه اطالعـات بيـن کشـورهای عضـو در مـورد الگوهـا و 
روندهـای مربـوط بـه جرائم فنـاوری اطالعـات و ارتباطات و شـيوه های موفق 
بـرای پيشـگيری و مبارزه بـا آن ها، به اسـتثنای اطالعاتی که حـاوی داده هايی 

اسـت کـه طبـق قوانين دولـت عضو يکـی از اسـرار دولتی اسـت.
     ج( همـکاری بـا سـازمان ها و سـازوکارهای بين المللـی و منطقه ای ذی ربط 

و سـازمان های غيردولتـی بين المللی.
     د( استفاده مناسب از اطالعات مربوطه توليدشده توسط ساير سازوکارهای 
بين المللـی و منطقـه ای برای مبارزه و پيشـگيری از جرائم فنـاوری اطالعات و 

ارتباطـات، به منظور جلوگيری از تکـرار کار های غيرضروری.
     ه( بررسـی دوره ای اجـرای ايـن کنوانسـيون توسـط کشـورهای عضـو آن و 

ارائـه توصيه هايـی بـرای بهبـود اين کنوانسـيون و اجـرای آن.
     ز( شناسـايی الزامـات کمـک فنـی کشـورهای عضـو در رابطـه بـا اجـرای 
ايـن کنوانسـيون و توصيـه هـر اقدامی که ممکن اسـت در ايـن زمينه ضروری 

باشد.
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     به منظـور اجـرای بنـد 4 اين ماده، کنفرانس کشـورهای عضو بايد از طريق 
اطالعـات ارائه شـده توسـط کشـورهای عضو، آگاهـی الزم را در مـورد اقدامات 
انجام شـده توسـط دولت های عضو در اجرای اين کنوانسـيون و مشـکالتی که 

در اجـرای اين کنوانسـيون با آن مواجه می شـوند، کسـب کند.
    هـر دولـت عضـو بايـد اطالعاتـی را در مـورد اقدامـات قانونـی و اداری و 
سـاير اقدامـات و همچنيـن در مـورد برنامه هـا، طرح ها و شـيوه های خود برای 
اجـرای ايـن کنوانسـيون، همان طـور کـه توسـط کنفرانـس کشـورهای عضـو 
موردنيـاز اسـت، در اختيـار کنفرانـس کشـورهای عضـو قـرار دهـد. کنفرانس 
کشـورهای عضـو، مؤثرتريـن راه هـای دريافـت و اقـدام بـر اسـاس اطالعـات، 
ازجملـه، اطالعـات دريافتـی از دولت هـای عضـو و سـازمان های بين المللـی 
سـازمان های  از  دريافتـی  ورودی هـای  کـرد.  خواهـد  بررسـی  را  ذی صـالح 
بين المللـی غيردولتـی مربوطـه کـه طبق رويه هايـی که بايد توسـط کنفرانس 
دولت هـای عضـو در مـورد آن تصميم گيـری می شـود، معتبـر باشـند، نيـز 

ممکـن اسـت موردبررسـی قـرار گيرند.
     بـر اسـاس بندهـای 4 تـا 6 اين ماده، کنفرانس کشـورهای عضو، در صورت 
لـزوم، مکانيسـم يـا نهـاد مناسـبی را بـرای کمک به اجـرای مؤثر کنوانسـيون 

ايجـاد خواهد کرد.

     ماده 79- کميسيون فنی بين المللی
     کنفرانـس کشـورهاي عضـو، کميسـيون فنـي بين المللـي مبارزه بـا جرائم 
فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات را بـراي کمک به کشـورها در بازنگـري اجراي 

کنوانسـيون ايجـاد و تأسـيس خواهد کرد.
     کميسـيون يـک ارگان دائمـي متشـکل از 23 عضو خواهد بود و بر اسـاس
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اصـول نمايندگـي مختلط ايجاد خواهد شـد. دو سـوم اعضا نماينـده کنفرانس 
کشـورهاي عضـو خواهنـد بـود و يک سـوم اعضـا نماينـده هيئت هـای حاکم 

ماننـد اتحاديـه بين المللـی مخابرات خواهنـد بود.
     اعضای کميسـيون بايد کارشناسـانی باشند که تجربه مستقيم قابل توجهی 
در زمينـه ديپلماسـی، حقـوق بين الملـل و کيفـری، فناوری هـای ارتباطـی يا 

تحقيقات مرتبط داشـته باشند.
     اعضـای کميسـيون بـرای مـدت پنـج سـال خدمـت می کننـد و می توانند 

مجـدداً منصوب شـوند.
    جلسـات کميسـيون حداقـل سـالی يک بـار تشـکيل می شـود و در مقـر 
اتحاديـه بين المللـی مخابـرات در دفتـر مبارزه با مـواد مخدر و جرائم سـازمان 
ملـل متحـد يـا در زمـان و مکانـی کـه توسـط کنفرانـس کشـورهای عضـو 

مشـخص يـا تائيـد شـده اسـت، تشـکيل خواهد شـد.
     کميسـيون آيين نامـه داخلـي خود را که بايد توسـط کنفرانس کشـورهاي 

عضـو تصويب شـود، تدويـن خواهد کرد.
     کميسيون بايد پيشرفت های تکنولوژيکی در زمينه ICT را ارزيابی کند.

    کميسـيون از طريـق کنفرانـس کشـورهای عضـو، نتايـج کار خـود را بـه 
کشـورهای عضـو و سـازمان های بين المللـی ذينفـع گـزارش خواهـد داد.

     ماده 80- دبيرخانه
     دبيـر کل سـازمان ملـل متحـد خدمـات دبيرخانـه ای الزم را بـه کنفرانس 

کشـورهای عضـو کنوانسـيون ارائه خواهـد کرد.
دبيرخانه بايد:

     الـف( ترتيبـات و خدمـات الزم را برای جلسـات کنفرانس کشـورهای عضو
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و کميسيون ارائه دهد.
    ب( در صـورت درخواسـت، بـه کشـورهای عضـو در ارائـه اطالعـات بـه 

کنفرانـس کشـورهای عضـو و کميسـيون کمـک کنـد.
    ج( اطمينان از هماهنگی الزم با دبيرخانه های ساير سازمان ها و سازوکارهای 

بين المللی و منطقه ای ذی ربط.

فصل هفتم مقررات نهايی
     ماده 81- اجرای کنوانسيون

     هـر دولـت عضـو بايـد اقدامـات الزم ازجملـه اقدامـات قانونـی و اداری را 
مطابـق بـا اصـول اساسـی حقـوق داخلی خـود بـرای تضمين اجـرای تعهدات 

خـود به موجـب ايـن کنوانسـيون انجـام دهد.
     هـر دولـت عضـو می توانـد تدابيـر سـخت گيرانه يـا شـديدتری نسـبت بـه 
آنچـه در ايـن کنوانسـيون برای پيشـگيری و مبارزه با جرائم فنـاوری اطالعات 

و ارتباطـات پيش بينی شـده اسـت اتخـاذ کند.

     ماده 82- حل وفصل اختالفات
     در صورت بروز اختالف بين دولت های عضو در مورد تفسـير يا اجرای اين 
کنوانسـيون، آن ها بايد راه حلی را از طريق مذاکره، سـازش يا داوری يا از طريق 
سـاير روش هـای مسـالمت آميز موردتوافـق طرفيـن اختـالف جسـتجو کنند.

     ماده 83- امضا، تصويب، پذيرش و تصويب
     ايـن کنوانسـيون بـرای امضـای همه کشـورهای عضو سـازمان ملل مفتوح 

خواهـد بود.
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     ايـن کنوانسـيون بـرای امضای سـازمان های همگرايی اقتصـادی منطقه ای 
نيـز مفتـوح خواهـد بـود، مشـروط بر اينکـه حداقـل يکـی از اعضـای آن اين 

کنوانسـيون را مطابـق بنـد 1 ايـن مـاده امضا کرده باشـد.
     ايـن کنوانسـيون منـوط بـه تصويب و پذيـرش خواهد بود. اسـناد تصويب، 
پذيـرش يـا تأييـد رسـمی نـزد دبيـر کل سـازمان ملل متحـد سـپرده خواهد 
شـد. يک سـازمان ادغام اقتصـادی منطقه ای می تواند سـند تصويـب، پذيرش 
يـا تأييـد رسـمی خـود را درصورتی کـه حداقـل يکـی از کشـورهای عضـو آن 
اقـدام مشـابهی انجـام داده باشـد، توديـع کند. در آن سـند تصويـب، پذيرش 
يـا تأييـد رسـمی، چنيـن سـازمانی ميـزان صالحيـت خـود را در رابطـه بـا 
موضوعاتـی کـه توسـط ايـن کنوانسـيون اداره می شـود، اعـالم خواهـد کـرد. 
چنيـن سـازمانی همچنيـن بايـد هرگونـه تغيير مربوطـه در حـدود صالحيت 

خـود را بـه امانـت دار اطـالع دهد.

    ماده 84- الزم االجرا شدن
    ايـن کنوانسـيون در نودميـن روز پـس از تاريـخ توديـع سـی امين سـند 
تصويـب، پذيـرش يـا تائيـد رسـمی الزم االجـرا خواهد شـد. برای اهـداف اين 
بنـد، هرگونـه اسـنادی کـه توسـط يـک سـازمان ادغـام اقتصـادی منطقه ای 
سپرده شـده اسـت، به عنوان اسـنادی که توسـط کشـورهای عضو آن سـازمان 

سپرده شـده اسـت، اضافـی محسـوب نمی شـود.
     بـرای هـر کشـور عضـو يا سـازمان های ادغام اقتصـادی منطقـه ای که اين 
کنوانسـيون را پـس از توديع سـی امين سـند چنين اقدامی تصويـب، پذيرفته 
يـا تأييـد می کننـد، ايـن کنوانسـيون در سـی روز پـس از تاريـخ توديع سـند 
مربوطـه توسـط آن دولـت يـا سـازمان مربوطه يـا در تاريخ الزم االجرا شـدن
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ايـن کنوانسـيون طبـق بنـد 1 اين مـاده، هرکدام کـه موخر باشـد، الزم االجرا 
می شـود.

    ماده 85- اصالحات
     سـه سـال پـس از الزم االجـرا شـدن ايـن کنوانسـيون، يـک دولـت عضـو 
می توانـد اصالحيـه ای را پيشـنهاد کنـد و آن را نـزد دبيـر کل سـازمان ملـل 
متحـد تسـليم کنـد، دبيـر کل سـازمان ملـل متعاقبـاً اصالحيـه پيشـنهادی 
را بـه کشـورهای عضـو و کنفرانـس سـازمان ملـل متحـد ابـالغ خواهـد کرد. 
کشـورهای عضـو کنوانسـيون به منظـور بررسـی و تصميم گيری در مـورد اين 
پيشـنهاد. کنفرانـس کشـورهای عضـو تمـام تالش خـود را برای دسـتيابی به 
اجمـاع در مـورد هـر اصالحيـه انجـام خواهـد داد. اگـر تمـام تالش هـا بـرای 
دسـتيابی بـه اجمـاع بـه پايـان رسـيده باشـد و توافقـی حاصل نشـده باشـد، 
اصالحيـه به عنـوان آخريـن راه حـل، بـرای تصويـب آن بـا اکثريـت دو سـوم 

کشـورهای عضـو نيـاز خواهد داشـت.
     سـازمان های ادغـام اقتصـادی منطقـه ای، در موضوعاتـی کـه در صالحيت 
خـود اسـت، حـق رأی خـود را طبـق ايـن مـاده بـا تعـداد آرا برابـر بـا تعـداد 
کشـورهای عضـو خود اعمـال خواهنـد کـرد. درصورتی که کشـورهای عضو از 
حـق رأی خـود اسـتفاده کنند، چنين سـازمان هايی از حق رأی خود اسـتفاده 

نخواهنـد کـرد و بالعکس.
     اصالحيـه ای کـه مطابـق بنـد 1 ايـن ماده به تصويب رسـيده اسـت، منوط 
بـه تصويـب، پذيـرش يـا تأييد توسـط کشـورهای عضـو و سـازمان های ادغام 

اقتصـادی منطقـه ای مربوطـه خواهد بود.
     اصالحيـه ای کـه مطابـق بنـد 1 ايـن مـاده اتخاذشـده اسـت، در مورد يک
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دولـت عضـو يا يک سـازمان ادغـام اقتصادی منطقـه ای 90 روز پـس از تاريخ 
توديـع سـند به دبير کل سـازمان ملل متحـد الزم االجرا خواهد شـد. تصويب، 

پذيـرش يـا تصويب چنين اصالحيـه ای با اکثريت دو سـوم آرا.
    هنگامی کـه اصالحيـه الزم االجـرا می شـود، بـرای آن دسـته از دولت هـای 
عضـو يـا سـازمان های يکپارچه اقتصـادی منطقه ای کـه رضايت خـود را برای 
التـزام بـه آن ابـراز کرده انـد، الـزام آور خواهـد بـود. سـاير کشـورهای عضـو 
همچنـان بـه مقـررات ايـن کنوانسـيون يـا هـر اصالحيـه قبلـی کـه تصويب، 

پذيرفتـه يـا تائيـد کرده انـد، ملـزم خواهنـد بود.

     ماده 86- مالحظات
     هر کشـور عضو ممکن اسـت اعالم کند که در هنگام امضا يا توديع سـند 
تصويـب يـا الحـاق خـود، از طريـق يـک اطالعيـه کتبی خطـاب بـه دبير کل 
سـازمان ملـل متحـد، از حق شـرط در مـورد اعمال اين کنوانسـيون اسـتفاده 
خواهـد کـرد. اين مورد بـرای مـواد 15-17، 19-20، 22-26 و مـاده 47، بند 

11، پذيرفته نخواهد شـد.

     ماده 87- بازنگری پيوست
    هـر دولـت عضـو می توانـد اصالحاتـی را بـرای فهرسـت اسـناد حقوقـی 

بين المللـی منـدرج در ضميمـه ايـن کنوانسـيون پيشـنهاد کنـد.
     دبيرخانه مسـئول نظارت بر اسـناد حقوقی بين المللی جديد تصويب شـده 
اسـت کـه ممکـن اسـت بـر دامنـه کاربـرد ايـن کنوانسـيون تأثيـر بگـذارد و 
اصالحـات پيشـنهادی را بـرای ضميمه به جلسـه بعدی کنفرانس کشـورهای 

عضـو ارائه خواهـد کرد.
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اصالحـات پيشـنهادی بايـد فقط مربـوط به اسـناد حقوقـی بين المللی جهانی 
و منطقـه ای باشـد کـه الزم االجـرا شـده و مسـتقيماً بـا جنايـات بين المللـی 

اسـت. مرتبط 
     دبيـر کل پيش نويـس اصالحـات پيشـنهادی مطابـق بنـد 1 ايـن مـاده را 
بـه کشـورهای عضـو ارسـال خواهـد کـرد. اگـر يک سـوم يـا بيشـتر از تعداد 
کل کشـورهای عضـوی کـه ايـن کنوانسـيون را تصويـب کرده انـد، اعتـراض 
خـود را نسـبت بـه الزم االجـرا شـدن اصالحيـه ظـرف شـش مـاه از تاريـخ 
ارسـال پيش نويـس اصالحيـه، بـه دبير کل سـازمان ملـل اعالم کننـد، چنين 

اصالحيـه ای الزم االجـرا نخواهـد شـد.
    سـازمان های ادغام شـده اقتصادی منطقه ای در موضوعاتی که در صالحيت 
خـود هسـتند، حـق رأی خـود را طبـق ايـن مـاده بـا تعـداد آرا برابر بـا تعداد 
کشـورهای عضـو خود اعمـال خواهند کـرد. اگر کشـورهای عضـو از حق رأی 
خـود اسـتفاده کننـد، چنيـن سـازمان هايی نبايـد از حـق رأی خود اسـتفاده 

کننـد و بالعکس.
      اگـر ظـرف شـش مـاه از ارسـال پيش نويـس اصالحيـه کمتر از يک سـوم 
کل کشـورهای عضـوی کـه اين کنوانسـيون را تصويب کرده انـد، اعتراض خود 
را نسـبت بـه الزم االجرا شـدن اين اصالحيـه نزد دبير کل سـازمان ملل متحد 
ارسـال کننـد. اصالحيه برای کشـورهای عضـوی که به آن اعتـراض نمی کنند 
اعتـراض الزم االجـرا  بـرای تسـليم  پايـان دوره شـش ماهه  از  30 روز پـس 

می شـود.
    کنفرانـس کشـورهاي عضـو اصالحيـه ای را بـا اکثريـت دو سـوم کليـه 
کشـورهاي عضـوي کـه ايـن کنوانسـيون را تصويـب کرده اند تصويـب خواهد 
کـرد. چنيـن اصالحيـه ای برای کشـورهای عضـوی کـه رضايت خـود را برای 
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اعمـال ايـن اصالحيه اعـالم کرده انـد 30 روز پـس از تاريخ تصويـب اصالحيه 
می شـود. الزم االجرا 

     دولـت عضـوی کـه قبـاًل بـه اصالحيـه اعتـراض کـرده اسـت، می توانـد 
تصميـم خـود را تغييـر داده و پذيـرش آن را بـه امانت گـذار اطـالع دهـد. در 
آن صـورت، اصالحيـه بـرای کشـور عضـو مربوطـه 30 روز پـس از تاريخی که 
پذيـرش اصالحيـه را بـه اطـالع دبير کل سـازمان ملـل می رسـاند، الزم االجرا 

شـد. خواهد 

     ماده 88- فسخ
     يـک دولـت عضـو می توانـد ايـن کنوانسـيون را بـا اطالعيه کتبـی به دبير 
کل سـازمان ملل متحد فسـخ کند. اين فسـخ شـش ماه پس از تاريخ دريافت 

اطالعيـه توسـط دبير کل نافذ خواهد شـد.
     يـک سـازمان ادغام شـده اقتصـادی منطقـه ای زمانـی که تمام کشـورهای 
شـرکت کننده در چنين سـازمانی اين کنوانسـيون را فسـخ کرده باشـند عضو 

ايـن کنوانسـيون نخواهد بود.

     ماده 89- امين و زبان ها
    دبيـر کل سـازمان ملـل متحـد به عنـوان اميـن ايـن کنوانسـيون تعييـن 

می شـود.
    اصل اين کنوانسـيون که متون عربی، چينی، انگليسـی، فرانسـوی، روسـی 
و اسـپانيايی آن بـه يـک اندازه معتبر اسـت، نـزد دبير کل سـازمان ملل متحد 

سـپرده خواهد شد.
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