
Comparative Law Review, Vol. 13, No. 1, Spring & Summer 2022 (Research Article) 

 

Data Protection in China; A Comparative Study of the Data 

Protection Approach in the United States and the European Union 
 

Bagher Ansari 

Associate Professor, Faculty of Law & Political Science, University of Shahid 

Beheshti, Tehran, Iran 

(Email: b_ansari@sbu.ac.ir) 

 

Shima Attar* 
Ph.D. in Private Law, Faculty of Law & Political Science, University of Allameh 

Tabataba`i, Tehran, Iran 

 

(Received: 2021/11/09, Accepted: 2022/03/05) 

 

Abstract 

While the European Union and the United States have each designed their own 

model for personal data protection, China is swiftly developing a particular data 

protection system in order to have power and competitive advantage over European 

countries, the United States and Japan. To explain the model, this article seeks to 

answer the question: what are the main features of the Chinese personal data 

protection model? Has China been impressed by the American or European model? 

For this purpose, the specific model designed by this country based on American 

and European patterns has been explained and analyzed. The results show that by 

imposing fragmented and sectoral regulations, China had first taken a similar 

approach to the United States’ in the field of data protection. It has then gradually 

moved towards the European approach and considered adoption of a comprehensive 

data protection law. Eventually, however, it has taken different approaches 

regarding the private and public sectors, data localization and restrictions on cross-

border data transfer. Given that Iran has also just started the design of a data 

protection system, being informed about these approaches, especially the Chinese 

one, can put their strengths and weaknesses before Iranian policymakers and 

legislators. 
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ها در چین؛ مطالعۀ تطبیقی با رویکرد حمایت از داده
 1ها در امریکا و اتحادیۀ اروپاحمایت از داده

 باقر انصاری
 دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

(Email: b_ansari@sbu.ac.ir) 
 *شیما عطّار

 شگاه عالمه طباطبائیآموختۀ دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی داندانش

 (14/12/1400 تاریخ پذیرش:، 18/08/1400 تاریخ دریافت:)

 چکیده
هدای شصصدی   درحالی که اتحادیۀ اروپا و امریکا هرکدام مدد  خاصدی را بدرای حمایدت اد داده    

ها است تدا  سرعت در حا  توسعۀ نظام خاصی در دمینۀ حمایت اد دادهاند، چین بهطراحی کرده
دنبدا   ابتی را برای این کشور در برابر کشدورهای اروپدایی، امریکدا و ناپدن بده     قدرت و مزیت رق

اندد کده   داشته باشد. برای تبیین این مد ، نگارندگان این مقاله درصدد پاسدخ بده ایدن پرسدش    
های شصصی در چین چیست؟ آیا چین در طراحی ایدن  های اصلی مد  حمایت اد دادهمشصصه

مد  خاصی کده ایدن    پذیرفته است یا اد الگوی اروپا؟ به این منظور،مد ، اد الگوی امریکا تأثیر 
کشور با اقتباس اد الگوهای امریکایی و اروپایی طراحی کرده، تبیین و تحلیل شده است. نتیجدۀ  

ها ابتدا با وضد  مقدررات پراکندده و    دهد که چین در حودۀ حمایت اد دادهاین مطالعه نشان می
تدریج به سمت رویکرد اروپدایی و تصدوی    کا اتصاذ کرده، سپس بهبصشی، رویکردی مشابه امری

قانون جام  حمایت اد داده متمایل شده، ولی سرانجام، رویکرد خاص و ترکیبی را اتصداذ کدرده   
هدا و  سدادی داده است؛ به این ترتی  کده در مدورد بصدش خصوصدی و بصدش عمدومی، محلدی       

تی دارد. با توجه بده اینکده ایدران نیدز در ابتددای      ها احکام متفاومحدودیت انتقا  فرامردی داده
ویدژه رویکدرد چدین،    هاست، آشنایی بدا ایدن رویکردهدا و بده    مسیر طراحی نظام حمایت اد داده

 گذران ایران قرار دهد.  گذاران و قانونتواند نقاط قوت و ضعف آنها را پیش روی سیاستمی

 واژگان کلیدی

 یمصنوع هوش ،یشصص یهاادهد ،یخصوص میحر ن،یچ ،یبریسا تیامن

                                                           
ها در سادی دادهآوری، پردادش و تجاریابعاد حقوقی جم »ای است که با عنوان . این مقاله برگرفته اد مطالعه1

 انجام شده است. مرکز پژوهش و نوآوری فانوسدر « هوش مصنوعی
 Email: shimaattar@gmail.com 02122368015فکس:  ؛نویسندۀ مسئو  *
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 مقدمه

هدا را بدا   دمان، ساختاربندی نظام حمایت اد دادهطور همو تقریباً به 1970اروپا و امریکا در دهۀ 
تکیه بر اصو  عدام حمایدت اد داده آزداد کردندد. درحدالی کده در اروپدا سوهاسدتفاده اد حدریم          

هدای  آن، سب  شناسایی دادههای شصصی در طو  جنگ جهانی دوم و پس اد خصوصی و داده
ها در تعاد  با عنوان مصداقی اد حق حریم خصوصی گردید، در امریکا حمایت اد دادهشصصی به

مناف  تجاری مرتبط و آدادی بیان یادشده در مدتمم نصسدت قدانون اساسدی مدورد توجده قدرار        
یِ حمایدت اد  ها در سطح تصدوی  اسدناد قدانون   گرفت. نتیجۀ تفاوت این دو رویکرد در طی سا 

های شصصی آشکار شد؛ اتحادیۀ اروپا ساختار حمایتی خود را بر مبنای حاکمیت یک قانون داده
حمایدت اد افدراد در برابدر پدردادش خودکدار       دسدتورالعمل »هدا در قالد    جام  حمایدت اد داده 

 Directive 95/46/EC on the) 1995در سدا   « هدا های شصصی و جریدان آداد ایدن داده  داده

protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the 

free movement of such data  با عنوان مقررات  2016( و نسصۀ اصالحی جایگزین آن در سا
 Regulation (EU) 2016/679 on the protection ofهدای شصصدی )  عمدومی حمایدت اد داده  

natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 

Regulation)هدای شصصدی و   ( با دو هدف حمایت اد حقوق بنیادی افراد در دمینۀ پردادش داده
ریدزی کدرده اسدت؛    هدا در اتحادیدۀ اروپدا پایده    جریان آداد داده جلوگیری اد ایجاد مان  در برابر

هدای خداص مانندد سدالمت،     طدور پراکندده در بصدش   ها را بده درحالی که امریکا حمایت اد داده
 ارتباطات، امور مالی و اعتباری مورد توجه قرار داده است.

شدوند،  یدف مدی  های شصصی در ذیل حریم خصوصی تعرطور سنتی دادهبا توجه به اینکه به
هدای شصصدی در هدر نظدام حقدوقی،      نصستین نشانه برای احراد وجود یا نبدود حمایدت اد داده  

 8شناسایی یا عدم شناسایی حق حریم خصوصدی اسدت. ایدن حدق در اروپدا، نصسدت در مدادۀ        
های اساسی و سپس در منشور حقوق بنیادی شناسدایی  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آدادی

های جمعدی و کمونیسدتی و اتصداذ رویکدرد مصالفدت بدا       ه چین با تکیه بر اردششد. درحالی ک
. بده  1شدد های زربی مسیر خاصی را درپیش گرفت که مان  حمایت اد حریم خصوصی میاردش

ها در چین قدمت چندانی نددارد و  همین دلیل، وض  قوانین و مقررات مربوط به حمایت اد داده
هدا  ( بدرای ایجداد نظدام حمایدت اد داده    2020ویژه سدا   خیر )بههای ااین کشور عمدتاً در سا 

 Civil Code of the« )قدانون مددنی  »توان به اختصاص فصدلی اد  کند که ادجمله میتالش می

                                                           
 مفهوم نیا اد یزرب شهروند درک با نیچ خلق یجمهور شهروند یبرا یخصوص میحر مفهوم زین حاضر عصر در. 1

به است  یزر و ناآشنا یمفهوم ینیچ شهروند یبرا «یخصوص میحر» ترکی  وانگانی. است متفاوت اریبس
 .شود قائل یزیتما( shameful secret) آورشرم راد اصطالح با یخصوص میحر ۀوان انیم تواندینم که یاگونه
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People's Republic of China حریم خصوصی و حمایت اد اطالعات شصصی»( به( »Rights to 

Privacy and Protection of Personal Information   قدانون حمایدت اد اطالعدات    »( و تصدوی
( Personal Information Protection Law of the People's Republic of China« )شصصدی 

 عنوان یک قانون جام  با هدف حمایت اد اطالعات شصصی اشاره کرد. به

های شصصی اسدت،  های حمایت اد دادهفرضبا اینکه شناسایی حق حریم خصوصی اد پیش 
هدی  اصدلی در    1(Constitution of the People's Republic of China« )قانون اساسی چدین »

بده آدادی و حدریم خصوصدی     40ها ندارد و تنها در اصل مورد حریم خصوصی و حمایت اد داده
هدای قدانون اساسدی بده حقدوق      مکاتبات اشاره کرده است. با وجود این، اختصاص یکی اد بصش

قانون اساسی بر تعهد دولت به احتدرام و   2004همچنین صراحت اصالحیۀ  بنیادی شهروندان و
حمایت اد حقوق بشر، نشانگر پذیرش ضمنی حق حریم خصوصی در ایدن کشدور قلمدداد شدده     

 (.De Hert & Papakonstantinou, 2015: 15) است
کمیتدۀ  »های شصصی در چین، نصستین بار با مصوبه ابتکارهای قانونی برای حمایت اد داده

 The Standing Committee of the National People's« )دائمدی کنگدرۀ ملدی خلدق چدین     

Congress تصمیم راج  به ارتقای حمایت اد اطالعات آنالیدن »( تحت عنوان( »The Decision 

on Strengthening Online Information Protection رقددم خددورد. ایددن  2012( در دسددامبر
عمدومی و   آوری و پدردادش اطالعدات شصصدی در بصدش    بندد، بدر جمد     12مصوبه مشتمل بر 
تواند موج  شناسایی هویت افراد گردد شد و اد اطالعات الکترونیکی که میخصوصی اعما  می
 کرد.  ها را نقض کند، حمایت میو حریم خصوصی آن

بدود کده اد او     2020مدی   28در « قانون مدنی جمهوری خلدق چدین  »گام بعدی تصوی  
های شصصی در این کشدور  االجرا شد و نقطۀ عطف ایجاد نظام حمایت اد دادهالدم 2021نویه نا

 Cybersecurity« )قانون امنیت سایبری جمهدوری خلدق چدین   »است. در کنار این قانون عام، 

Law of the People’s Republic of Chinaقدانون امنیدت دادۀ   »، 2017االجدرا اد نوئدن   ( الدم
االجدرا  ( الدمData Security Law of the People’s Republic of China« )ینجمهوری خلق چ

 Personal« )قانون حمایت اد اطالعدات شصصدی جمهدوری خلدق چدین     »، و 2021اد سپتامبر 

Information Protection Law of the People's Republic of Chinaاالجدرا اد ندوامبر   ( الدم
دهدد کده   ها را تشکیل میونی این کشور در حودۀ حمایت اد دادهترین ابتکارهای قان، مهم2021

                                                           
اصالح گردیده است.  2018و  2004، 1999، 1993، 1988های تصوی  و در سا  1982این قانون در سا  . 1

میت، قانون اساسی یک مقدمه و چهار فصل دارد )اصو  کلی، حقوق و وظایف اساسی شهروندان، ساختار حاک

(، مطالعات حقوقی چین 1400طباطبائی، حسین ) برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک.پرچم و نشان ملی و پایتصت(. 

 ، تهران: نگاه بینه.1اد کجا آزاد کنیم؟، چ »
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« یاطالعدات شصصد   تید مشصصدات امن  -اطالعات تیامن یفناور یمل یاستانداردها»به همراه 
(National Standard of Information security technology— Personal information 

security specification)   سداختار اصدلی   2020ید آن در سا  و نسصۀ جد 2018مصوب سا ،
 اند.ها را در چین تشکیل دادهحمایت اد داده

به دلیل شهرت چین در داشتن رویکرد امنیتی و نظارت بر حریم خصوصی و اعما  سانسدور و  
ها در چدین جنبدۀ   شود که حمایت اد دادهمحدودیت در دسترسی آداد به اطالعات، ازل  فرض می

های شصصدی همدواره تدوبم بدا     بتدایی اد موض  این کشور در حمایت اد دادهنمایشی دارد و تلقی ا
هراس، بدبینی و تردید بوده است. هرچند زلبۀ این تفکر تردیدآمیز به جهت برود برخی رفتارهدای  

سدرعت در  جا نبوده است، اما واقعیت آن است که چدین بده  کننده اد سوی چین چندان نابهمحدود
های نوین گذاری در حودۀ فناوریبندی چارچوب حمایت اد داده و سرمایهدهی و ساختارحا  شکل

 مانند هوش مصنوعی است و قوانینی در این دمینه تصوی  کرده که در نوع خود مترقی است. 
های شصصدی  المللی، چین هنود خود را در قال  توافق خاصی به حمایت اد دادهدر بُعد بین

هدای نزدیدک بدا سدادمان همکداری اقتصدادی و توسدعه        ریمتعهد نکرده است. با وجدود همکدا  
(Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) هندددود ،)
 Guidelines on« )های شصصیحمایت اد حریم خصوصی و جریان فرامردی دادهرهنمودهای »

the Protection of Privacy and Trans border Flows of Personal Data   ایدن سدادمان را )
امضا نکرده است، یا با اینکه نام چین در فهرست اسامی کشورهایی که شورای اروپا کنوانسدیون  

 Convention for the Protectionهدای شصصدی )  حمایت اد افراد در برابر پردادش خودکار داده

of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data of Council of 

Europeشود، امدا ایدن کنوانسدیون را نیدز امضدا      ( را برای امضا و تصوی  ارسا  نموده، دیده می
 (.De Hert & Papakonstantinou, 2015 :16) نکرده است

های شصصی، ابتدا همسدو  رسد که چین در فرایند تدوین اصو  و قواعد ناظر بر دادهنظر میبه
ته )وض  مقررات بصشی( و سدپس بدا تصدوی  قدانون امنیدت سدایبر و       با مد  امریکایی گام برداش

تدوین قانون حمایت اد اطالعات شصصی، به پیروی اد مد  اروپایی به سمت تصوی  قدانون جدام    
هدای شصصدی   ها حرکت کرده است. اما ادآنجا که در راستای تقویت حمایت اد دادهحمایت اد داده
سیاسی و تمرکز بر منفعدت   -اولویت را بر نظارت اجتماعی گیرانه درپیش گرفته ورویکردی سصت

ها در چین را مد  ویدژۀ ایدن کشدور    توان نظام حمایت اد دادهعمومی و امنیت ملی داده است، می
 های شصصی دانست و در خصوص بخذ رویکردی مشابه در ایران تأمل کرد.در حمایت اد داده

های شصصی و لگوی مناس  در حمایت اد دادههای چین برای پذیرش ادر این مقاله، تالش
شدود. ادآنجدا کده ایدران نیدز در      ها تبیین و تحلیل میالگوی نهایی این کشور در حمایت اد داده
هدا  های شصصی است، آشنایی با نظام حمایت اد دادهابتدای مسیر انتصاب الگوی حمایت اد داده
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گدذاران کشدور   گذاران و قانونتواند برای سیاستدر چین، در مقایسه با الگوی امریکا و اروپا، می
اد  تیاد مد  حماچین  یالگوبردارای داشته باشد. به این منظور، نصست، ما نکات قابل استفاده

ها در اتحادیۀ اروپدا و سدرانجام،   الگوبرداری چین اد مد  حمایت اد داده سپس ،کاامری در هاداده
شدود و دسدتاورد   ها اختیار کرده است مطالعه مدی دهمد  خاصی که چین در مورد حمایت اد دا

 گردد.آن برای نظام حقوقی ایران بیان می
 

 امریکا در هاداده از حمایت مدل از . الگوبرداری1
ها، با الگدوبرداری اد امریکدا، چدارچوب قدانونی حمایدت اد      چین در ابتدای فرایند حمایت اد داده

ریدزی  قررات پراکنده و همراه با نظام نظارتی متکثر پدی های خاص در قال  مها را در بصشداده
 شود.های این دوره در ادامه توضیح داده میکرد که اهم ویژگی

 

 . تصویب قوانین و مقررات بخشی1. 1

های مالی، سالمت، های مصتلف مانند حودهتمایل اولیۀ چین به وض  مقررات گوناگون در بصش
دگان اد مد  امریکایی متأثر است. باتوجه به نوع صنعت و کننخدمات پستی و حمایت اد مصرف

های اعتباری و ارتباطات های مصتلف بانکی، بیمه، پزشکی، اطالعات کارتنوع اطالعات، در بصش
ها تأثیرگذار بدوده  طور پراکنده در چین وض  گردیده که بر حمایت اد دادهاد راه دور، مقرراتی به

 2012اند اد: مقررات برای تنظیم بادار خدمات اطالعات اینترنتدی  است. اهم این مقررات عبارت
(Provisions on Regulating the Market Order of Internet Information Services مقررات ،)

 Regulation on the Administration of Credit ) 2013اداری صددنعت بررسددی اعتبددار 

Investigation Industryاد اطالعات شصصی کاربران اینترنت و ارتباطات اد راه  (، مقررات حمایت
 Provisions on Protecting the Personal Information of Telecommunications ) 2013دور 

and Internet User 2014(، تدابیر اداری برای اطالعات سالمت ( Administrative Measures 

for Population Health Informationرات مربوط به مدیریت سوابق پزشکی در مؤسسات (، مقر
(، Regulation on medical records management in medical institutions ) 2014پزشدکی  

 The administrative ) 2016های اینترنتدی موبایدل   مقررات مربوط به خدمات اطالعاتی برنامه

provisions on mobile Internet applications information services    مقدررات مربدوط بده ،)
 The administrative provisions on Internet ) 2016وجوی اطالعات اینترنت خدمات جست

information search services2017ای اد الزامات تأییدی اداری (، تصمیم راج  به حذف دسته 
( Decision on removing a batch of administrative approval requirements  و درنهایدت )

کنندگان در سدا   منظور حمایت اد حقوق و مناف  مالی مصرفتدابیر اجرایی بانک خلق چین به
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2020 ( Implementing Measures of the People’s Bank of China for the Protection of 

Financial Consumers’ Rights and Interests.) 
 

 . نظام نظارتی متکثر2. 1

( Cyberspace Administration« )ادارۀ فضدای سدایبر چدین   »در چین، وفق قانون امنیت سدایبر،  
های نظارتی و اداری در حودۀ فضای سدایبر را برعهدده دارد.   ریزی و هماهنگی فعالیتوظیفۀ برنامه

ودارت صدنعت و  »اند. برای مثا ، بینی شدههای مصتلف نیز مراج  نظارتی متعددی پیشدر حوده
( وظیفۀ نظدارت و ادارۀ  Ministry of Industry and Information Technology« )فناوری اطالعات

« ودارت امنیددت عمددومی»اطالعددات شصصددی در بصددش مصددابرات و اینترنددت را برعهددده دارد و  
(Ministry of Public Securityمی ) کندد و تحقیقدات کیفدری     تواند ضمانت اجرای اداری را مقدرر

، فروش یا افشای زیرقانونی اطالعات شصصی را انجام دهد. همچندین، مطدابق قدانون    علیه تحصیل
 Law on Protection of the Rights and Interests ofکننددگان ) حمایت اد حقوق و مناف  مصرف

Consumersادارۀ دولتی تنظدیم  »کنندگان برعهدۀ ( وظیفۀ نظارت و ادارۀ اطالعات شصصی مصرف
 .1( قرار گرفته استdministration for Market RegulationState A« )بادار

 Federal Trade« )کمیسدیون تجدارت فددرا    »در وضعی مشابه، در نظام حقدوقی امریکدا،   

Commissionترین مرج  نظارتی در سطح فدرا  است. در کنار کمیسیون تجارت فدرا ، ( مهم
سدالمت و   کمیسدیون »بدرای مثدا ،    های مصتلف مراج  نظارتی متعددی وجدود دارد؛ در حوده

( بدرای قددوانین مربدوط بدده   Health and Human Services commission« )خددمات انسدانی  
 Federal Communications« )کمیسدددیون ارتباطدددات فددددرا »بهداشدددت و سدددالمت، و 

Commission  ،در سدطح   در نظدام حقدوقی امریکدا    ( برای قوانین مربوط به ارتباطدات. بندابراین
 تید مقام مسدتقل حما  کی اد سوینظارت  و است نشدهبینی پیشمرج  نظارتی واحدی  فدرا 
 مدد   همانندد  ونکدرده   یند یبشیپد  مستقل ناظر مقام کی زین نی. چردیگیصورت نم هااد داده
 مقدررات  یاجدرا  دارعهدده  یمتعددد  یهدا مقام و است برخوردار متکثر ینظارت نظام ادیی امریکا
 .اندشدهمصتص به خود  یهابصش در هاداده اد تیحما
 

 اروپا اتحادیۀ در هاداده از حمایت مدل از الگوبرداری .2
اندد، بدا تصدوی     هدا را برگزیدده  چین همسو با کشورهای دیادی که مد  اروپایی حمایت اد داده

دنبا  آن، اصالح استاندارد ملی فناوری امنیت اطالعدات،  و به 2016قانون امنیت سایبر در سا  

                                                           
1. Ning, susan & hen wu, “data protection 2020- A practical cross-border insight into data protection 

law”, 2020, available at: < https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-
regulations/china>. 
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نجاندن مقررات حمایت اد اطالعات شصصی در قانون مدنی، تصوی  قانون امنیت داده و قانون گ
گیددری خددود را بدده سددمت وضدد  قواعددد ، جهددت2021حمایددت اد اطالعددات شصصددی در سددا  

هدای  گیرانه، دقیق و جام  همانند مقررات عمومی اتحادیۀ اروپا راج  بده حمایدت اد داده  سصت
 شصصی تغییر داده است. 

 

 های شخصی. به سمت تصویب قانون جامع حمایت از داده1. 2
گنجاندن مقرراتی در مورد حمایت اد اطالعات شصصی در قدانون مددنی و سدپس تصدوی  قدانون      

هاسدت.  حمایت اد اطالعات شصصی، نشانگر تمایل چین به ایجاد یک نظام جدام  حمایدت اد داده  
« حقدوق شصصدیت  »اب چهدارم راجد  بده    قانون مدنی جمهوری خلق چین در فصل ششم اد کتد 

(Personality Rights،)  پایدۀ  « حق حریم خصوصدی و حمایدت اد اطالعدات شصصدی    »با شناسایی
، حدق  یصیتدار  های شصصی در نظام حقوقی چین را بنیان نهداده اسدت. بده لحدا     حمایت اد داده

ر در مدادۀ  شد. قانون مدنی برای نصسدتین بدا  تعریف نمی تیشصص وقحقدر ذیل  یخصوص میحر
نیز اصل ممنوعیت پردادش اطالعدات شصصدی    1033. مادۀ 1حریم خصوصی را تعریف کرد 1032

مگر با رضایت صریح یا در موارد مصرح قانونی را بیان کرد. همچنین، اطالعدات شصصدی اشدصاص    
بده تعریدف    1035تعریف و مشمو  حمایت این قانون قلمداد شدد، مدادۀ    1034حقیقی، در مادۀ 

به حقوق اشدصاص، و مدادۀ    1037به مبانی قانونی پردادش، مادۀ  1036و اصو  آن، مادۀ پردادش 
هدای  سدادمان  1039به وظایف و تعهدات پردادشگر پرداختند. در پایان این مواد نیدز مدادۀ    1038

. 2دولتی و کارکنان آنها را به حفظ محرمانگی اطالعات شصصی در دمان انجام وظدایف ملدزم کدرد   

                                                           
حریم خصوصی، دندگی شصصی شصص حقیقی است که نباید مورد مزاحمت قرار »قانون مدنی:  1032. مادۀ 1

لی ندارد های خصوصی و اطالعات خصوصی که فردی تمایگیرد )مصتل شود( یا فضای خصوصی، فعالیت
 «.دیگران اد آن اطالع پیدا کنند

طور پراکنده مقررات مرتبط با حمایت اد . جدا اد فصل حمایت اد اطالعات شصصی، در برخی مواد قانون مدنی به2

ذیل فصل پنجم )حقوق مدنی( اد کتاب او  )مقررات عمومی( اطالعات شصصی  111خورد: مادۀ چشم میداده به

تکرار و تأکید شده است(، در  1034داند )عبارتی که عیناً در مادۀ مایت این قانون میاشصاص حقیقی را تحت ح

هر سادمان یا فردی که نیاد به دسترسی به اطالعات شصصی دیگران دارد، باید در تطابق »دارد که ادامه مقرر می

آوری، اطالعات شصصی را جم طور زیرقانونی با قانون عمل کرده، امنیت این اطالعات را تضمین کند، نباید به

 «.استفاده یا پردادش کند، انتقا  دهد، فراهم آورد، به اطالع عموم رساند یا با آن تجارت کند
های گزارش اعتباری های خاص مانند آنانسقانون مدنی مقرراتی برای حمایت اد اطالعات شصصی در بصش

در کتاب چهارم )حقوق  1030است:  مادۀ  ( نیز وض  کرده1226( و مؤسسات پزشکی )مادۀ 1030)مادۀ 
مقررات این کتاب در مورد »کند که شصصیت(، پیش اد ورود به فصل حمایت اد اطالعات شصصی، تأکید می

حمایت اد اطالعات شصصی و مقررات مرتبط با آن در سایر قوانین، و مقررات اداری، در ارتباط میان اشصاص 
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عندوان یدک حدق    در رویکرد جدید قانون مدنی، حق فردی حمایت اد اطالعات شصصی بهبنابراین، 
 (.Yang Gao, 2020: 185مدنی مستقل و اساسی در چین پذیرفته شده است )
عنوان یک قانون خداص، مالحظدات امنیتدی    پیش اد قانون مدنی، قانون امنیت سایبر نیز به

جه قرار داده بود و اد این لحا ، نقطۀ عطفدی در  های شصصی را مورد تومربوط به پردادش داده
آید. ویژگی مهم این قدانون، تنظدیم الزامداتی    حساب میها در چین بهانداد حمایت اد دادهچشم

آوری جمد  « های مهمِداده»هاست. مطابق این قانون، اطالعات شصصی و سادی دادهبرای محلی
در این کشور ذخیدره شدود. درصدورتی کده اپراتدور      شده اد سوی اپراتورها در چین باید یا تولید

ها را به خارج اد چین منتقل کند باید ضرورت انتقا  داده را اثبات نماید شبکه بصواهد این داده
شده در این قدانون  منظور تکمیل الزامات و مفاهیم معرفیهای امنیتی را اعما  کند. بهو اردیابی

(، استاندارد ملدی فنداوری   Standardization Administration« )ادارۀ استانداردسادی چین»نیز 
و نسددصۀ نهددایی  2017دسددامبر  29مشصصددات امنیددت اطالعددات شصصددی را در   -اطالعددات
طدور داوطلبانده اجدرا    منتشر کرده است. این استانداردها بده  2020شده آن را در مارس بادبینی

د و کدارکردی قابدل مقایسده بدا     شوند و نشانگر چگدونگی تفسدیر مقامدات اد قدوانین هسدتن     می
 European data protection« )های اتحادیدۀ اروپدا  هیئت اروپایی حمایت اد داده»رهنمودهای 

boardپردادند؛ هرچند قال  آنها بدا قالد  اسدناد    ( دارند و به تبیین و توضیح جزئیات اسناد می
وضدیحی بدا سداختاری مشدابه     مشابه اروپا متفاوت است؛ رهنمودهای اتحادیۀ اروپا قال  متون ت

آور و بدا ویژگدی   کتابچۀ راهنما دارند و رهنمودهای چینی در قال  مشابه با ساختار قوانین الزام
ویدژه  (. اد سوی دیگر، قال  و یا سداختار رهنمودهدا بده   Pernot-Leplay, 2020:78) آورالزامشبه

های شصصدی اسدت.   ا در مورد دادهنوعی قابل مقایسه با مقررات اتحادیۀ اروپبه 2020استاندارد 
اند و مقرراتی را حدو  محورهدای اصدلی یعندی مقدررات      قسمت تقسیم شده 11هر دو سند به 

 اند.عمومی، اصو  پردادش و حقوق اشصاص موضوع داده مقرر کرده
ندویس قدانون   دمان با تصوی  قانون مدنی، کمیتۀ دائمی کنگرۀ ملدی خلدق چدین پدیش    هم

تصوی  نمدود. قدانون امنیدت داده     2021منتشر و در نوئن  2020اه جوالی امنیت داده را در م
خواه به لحا  صالحیت سدردمینی و خدواه اد    -تری رانسبت به قانون امنیت سایبر دامنۀ وسی 

پوشدش   -(Data activities« )ایهدای داده فعالیدت »هدا و  گذاری در مورد انواع دادهنظر مقررات
هدا را براسداس میدزان    هدای شصصدی فراتدر رفتده و داده    اد مفهوم داده تعریف داده نیز داده، در

بندی کدرده اسدت. همچندین،    اهمیت آن در توسعۀ اقتصادی، امنیت ملی و مناف  عمومی طبقه

                                                                                                                                        
نیز  1226مادۀ  «.شودعتباری مانند آنانس گزارش اعتباری اعما  میحقوق مدنی و پردادشگران اطالعات ا

مؤسسات پزشکی و کارکنان آنها را ملزم به حفظ محرمانگی اطالعات شصصی بیماران کرده و هرگونه افشای 
 این اطالعات را مستوج  مسئولیت مدنی دانسته است.
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هدا را مجداد   آمیز علیده چدین در حدودۀ داده   گذاری تبعیضاقدام متقابل در برابر هرگونه مقررات
های مرتبط با داده یدا  ها و تجارتگذاریلت خارجی در سرمایهدارد که اگر دوشناخته، مقرر می

تواندد در ایدن   کدار بدرد، چدین مدی    آمیزی علیه این کشور بهمحور اقدام تبعیضهای دادهفناوری
 (.Pernot-Leplay, 2020: 78) خصوص اقدام متقابل صورت دهد

مده است تا الزامدات  در نهایت، چین با تصوی  قانون حمایت اد اطالعات شصصی درصدد برآ
هدا را ادزدام و ذیدل یدک قدانون      موجود در قوانین و مقررات پراکنده راجد  بده حمایدت اد داده   

شدده در نتیجدۀ   یکپارچه تدوین کند. در تصوی  این قانون، ضمن توجده بده موضدوعات مطدرح    
هدا و  تهدای شصصدی، سیاسد   های نو و الگوبرداری اد مقررات اتحادیۀ اروپا در مورد دادهفناوری
های چین مورد توجه قرار گرفته است. این قانون که با هدف حمایدت اد حقدوق و منداف     اردش

هدا و تسدهیل   های پردادش اطالعات شصصی، حمایت اد جریان قدانونی داده افراد، تنظیم فعالیت
مداده و   74فصدل و   8استفادۀ معقدو  اد اطالعدات شصصدی تددوین شدده اسدت، مشدتمل بدر         

اصدو  عمدومی، قواعدد پدردادش اطالعدات شصصدی، قواعدد انتقدا          »اوینی چون دربردارندۀ عن
فرامردی اطالعات شصصی، حقدوق شدصص موضدوع داده، تعهددات نهادهدای پردادشدگر، مقدام        

تر، وضوح است. دامنۀ شمو  وسی « مسئو  حمایت اد داده، مسئولیت قانونی و مقررات تکمیلی
نی بیشتر برای پردادش در کنار اصدل رضدایت، الزامدات    ها، مبانی قانوبندی نقشبیشتر در طبقه

تدر بدرای   تدر بدرای انتقدا  فرامدردی، حقدوق قدوی      های مکانی، قواعد روشنبیشتر در مورد داده
هدای  بینی مقامی برای تضمین رعایت الزامات قانونی حمایت اد دادهاشصاص موضوع داده، پیش

( در Data protection officerهدا ) اد داده ها )مقامی مشابه با مدأمور حمایدت  شصصی در شرکت
های شصصی در اتحادیۀ اروپا( و شناسایی حق بر حریم خصوصی پس اد مقررات حمایت اد داده

تر، ادجمله ابتکارات این سند نسبت به قوانین مرگ، تعهدات حمایتی و مسئولیت قانونی سنگین
 و مقررات پیش اد آن است.

عنوان قانونی عام، پایۀ اصدلی و کلیدات حمایدت اد    قانون مدنی به توان گفت کهبنابراین، می
عندوان قدانون خداص،    ریزی کرده و قانون حمایت اد اطالعات شصصی بههای شصصی را پیداده

پوشدانی  آنچه را که در قانون مدنی آمده، بسط و گسترش داده است. این دو قانون با یکدیگر هم
 شود.های شصصی در آنها دیده نمیو حقوق مرتبط با دادهداشته، تعارضی در تعاریف، اصو  

 

 . نکات برجستۀ قوانین و مقررات چین و مقایسۀ آنها با مقررات اتحادیۀ اروپا2. 2
بدا  و توان بر اساس معیارهای دیر تحلیل های شصصی را میدر مورد داده نیو مقررات چ نیقوان

 مقایسه کرد: اروپا یۀاتحادمشابه مقررات 
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 شمول دامنۀ .1. 2 .2
موجد  آن،  ها، قواعدی با آثار فراسردمینی وض  کدرده اسدت کده بده    چین در قانون امنیت داده

محور آنها به امنیت ملی، منداف  عمدومی یدا    های دادهها و افراد خارج اد چین که فعالیتسادمان
حمایدت اد  رساند، مشمو  ایدن قدانون خواهندد بدود. قدانون      حقوقی شهروندان چین آسی  می

های شصصیِ افراد )فارغ اد ملیت اطالعات شصصی هم مقرر داشته است که بر فعل پردادش داده
هدای  شود. همچنین بر مدواردی کده هددف اد فعالیدت    فرد( که در چین صورت گیرد، اعما  می

پردادشی )ولو فعل پردادش در چین صورت نگیرد(، فدراهم آوردن محصدوالت و خددمات بدرای     
ها با هدف تجزیه و تحلیل و اردیابی رفتار فرد در چین صدورت  چین باشد یا این فعالیتافراد در 

گردد. پردادشگرانِ مستقر در خارج اد کشدور امدا تحدت حاکمیدت ایدن قدانون،       گیرد اعما  می
اند که یک نهاد یا نمایندۀ مسئو  حمایت اد اطالعدات شصصدی در چدین تعیدین کدرده،      موظف

توجهی مشابه قلمدرو  ادارۀ دولتی مربوط ثبت کنند. این معیار به طرد قابل اطالعات مرتبط را در
هدای شصصدی اسدت. ایدن احکدام، نشدانگر       مقررات اتحادیۀ اروپا در مورد داده 3سردمینی مادۀ 

تمایل چین به اعما  قانون خود بر کلیۀ اشصاصی است که به ارائۀ خدمت یا کاال در بادار چدین  
 کنند.  تار افراد در چین را تجزیه و تحلیل و اردیابی میاشتغا  دارند و یا رف

قانون حمایت اد اطالعات شصصی، اطالعدات شصصدی    2قانون مدنی و مادۀ  111برابر مادۀ 
مورد حمایت است و هی  سادمان یا فردی مجاد به نقدض حقدوق اطالعدات    « حقیقی»اشصاص 

را مشدمو   « حقیقدی »صاص قانون مددنی نیدز اشد    1032مادۀ  شصصی اشصاص حقیقی نیست.
 حمایت حریم خصوصی و اطالعات شصصی دانسته است. 

 

 . تعریف مفاهیم و اصطالحات کلیدی2. 2. 2
در این قوانین، مفاهیم و اصطالحات کلیدی ادجمله اطالعدات شصصدی، کنترلگدر و پردادشدگر،     

 اند:پردادش و نیز رضایت به شرح دیر تعریف شده
را بده ایدن صدورت تعریدف کدرده اسدت:       « اطالعدات شصصدی  » 1034قانون مدنی در مادۀ 

تواند به تنهایی یا همراه با سایر طرق دیگر که میشده به صورت الکترونیکی یا بهاطالعات ثبت»
کدار رود. مانندد ندام، تداریخ تولدد، شدمارۀ شناسدایی،        اطالعات برای شناسایی شصص حقیقی به

قدانون  «. ایمیدل، اطالعدات سدالمت و مانندد آن     اطالعات بیومتریک، محل اقامت، شمارۀ تلفن،
مقدررات اتحادیدۀ    4مادۀ  1تعریفی نزدیک به تعریف بند  4حمایت اد اطالعات شصصی در مادۀ 

شدده بده صدورت    انواع گوناگون اطالعات ثبدت »های شصصی ارائه کرده است: اروپا در مورد داده
«. سایی شده یا قابل شناسدایی اسدت  الکترونیکی یا به طرق دیگر و مرتبط با شصص حقیقی شنا

های شصصی در مقررات اتحادیده  در واق ، میان تعریف اطالعات شصصی در چین با تعریف داده
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شصص موضوع داده، محوریت مرکدزی را در  « قابلیت شناسایی»پوشانی دیادی وجود دارد و هم
اسدتاندارد   Aمیمۀ و ضد  301هر دو تعریف به خود اختصاص داده است. توضیح دیگر آنکه مادۀ 

 های بسیاری را برشمرده است.، در جزئیات اد مقررات اتحادیه فراتر رفته و مثا 2020
 29قانون مدنی نامی اد اطالعات شصصی حساس نبدرده اسدت، امدا ایدن اصدطالح در مدادۀ       

اطالعات شصصی که افشداه یدا اسدتفاده زیرقدانونی اد آن     »قانون حمایت اد اطالعات شصصی به 
آمیز یا آسی  جدی به امنیت شصصی یا مدالی شدود، ادجملده    اند منجر به برخورد تبعیضتومی

هدای مدالی و   نژاد، قومیت، عقاید مذهبی، بیومتریک شصصی، اطالعات سالمت پزشکی، حسداب 
تعریف شده است. این تعریف به لحا  مفهومی همسو با تعریف مقدررات  « محل دندگی شصصی
گیرد، چراکه تمرکز مقررات اتحادیۀ اروپدا بدر   شصصی حساس قرار نمی هایاتحادیۀ اروپا اد داده

رویکدرد مبتندی بدر    »شود. در واق ، چین و نه میزان آسیبی که وارد می 1هاستبندی دادهطبقه
بندی انواع داده، هرگونه اطالعاتی را که آسی  به آن، آسی  را برگزیده و فارغ اد طبقه« ریسک

 .2دانددر دمرۀ اطالعات شصصی حساس می به شصص یا ما  تلقی شود
استفاده کرده، اما تعریفدی اد  « پردادشگر»قانون مدنی در پردادش اطالعات شصصی اد اصطالح 

کار نبرده و خالف مقررات اتحادیۀ اروپا تمدایزی میدان   پردادشگر ارائه نداده، اصطالح کنترلگر را به
ن حمایت اد اطالعات شصصی نیز اصطالح کنترلگدر  کنترلگر و پردادشگر داده قائل نشده است. قانو

هدا و الزامدات   عبدارتی، مسدئولیت  کار نبرده و اد اصطالح پردادشگر استفاده کرده است. بهداده را به
محدو    -که معاد  کنترلگر در مقررات اتحادیه اسدت - ( را به پردادشگرِ دادهcomplianceمتابعتی )

عهدۀ فرد یا سادمانی گذاشته شدده  شصصی در این سند به کرده است. تعهدات حمایت اد اطالعات
 کند.طور مستقل، اهداف و ابزار پردادش اطالعات شصصی را تعیین میاست که به

کدار نبدرده   ، برخالف این دو سند، وانۀ پردادشگر را به2020شایان توجه است که استاندارد 
کندد، همچدون   صی را مشصص مدی است و برای شصصی که اهداف و ابزار پردادش اطالعات شص

 مقررات اتحادیه، اد اصطالح کنترلگر استفاده کرده است.
کدارگیری وانگدان   ارائه کدرده و آن را بدا بده   « پردادش»ای اد قانون مدنی مفهوم گسترده 1035مادۀ 

در « مانندد آن »تعریدف کدرده اسدت. درج عبدارت     « آوری، ذخیره، استفاده، پاالیش، انتقا  و تهیهجم »
انتهای تعریف، به معنای تمثیلی بودن موارد یادشده است. تعریف قانون حمایت اد اطالعدات شصصدی اد   

آوری، ذخیدره، اسدتفاده، پداالیش، انتقدا ،     مقررات اتحادیه، اعمالی مانند جم  همانند تعریف« پردادش»
احل چرخدۀ پدردادش   نیز تمامی مر 2020تهیه یا افشای اطالعات شصصی را دربر گرفته است. استاندارد 

 را به روشی دقیق و با ذکر جزئیات بیان کرده و به این ترتی  اد مقررات اتحادیه پیشی گرفته است.

                                                           
 کند.ای میحمایت ویژه« خاص داده بندیطبقه»های حساس تحت عنوان . اتحادیۀ اروپا اد داده1
 .بندی ارائه نکرده استهای حساس تعریف و طبقه. شایان ذکر است که قانون امنیت سایبر اد داده2



 1401، بهار و تابستان 1، شمارۀ 13مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     102

 

قانون حمایت اد اطالعات شصصی، تقریباً مشابه مفهدوم رضدایت    14مادۀ  مفهوم رضایت در
رضایت مندرج در های شصصی است. البته مقررات اتحادیۀ اروپا در مورد داده 4مادۀ  11در بند 

، رضایت بده صدورت فعدل مثبدت و     2020این بند باید توبم با فعل مثبت باشد، اما در استاندارد 
منفی نیز معتبر است. درحالی که تا پیش اد قانون مدنی و قانون حمایت اد اطالعدات شصصدی،   

عدات  پدردادش اطال  1033صراحت در مدادۀ  شد، قانون مدنی بهرضایت ضمنی معتبر قلمداد می
شصصی را جز در موارد مصرح در قانون یا وجود رضایت صریح اد سدوی شدصص موضدوع داده،    
ممنوع دانسته است. قانون جدید نیز رضایت صریح را برای اطالعدات شصصدی حسداس الزامدی     

طور روشن و با ذکدر جزئیدات کامدل، نحدوۀ کسد       هم به 2020استاندارد  Cدانسته و ضمیمۀ 
 ی کرده است.بینرضایت صریح را پیش

و  3.8(، مدادۀ  Pseudonymisation( و مستعارسدادی ) Profilingدر خصوص پروفایلیندگ )  
 3.14اد عبارتی مشابه مقررات اتحادیۀ اروپا استفاده کدرده اسدت. مدادۀ     2020استاندارد  3.15

 26( شدمارۀ  Recital( را مانندد یدادآوری )  Anonymisationسدادی ) ندام این اسدتاندارد نیدز بدی   
 قررات اتحادیۀ اروپا تعریف کرده است.م
 

 . مبانی قانونی و اصول پردازش3. 2. 2
به اصو  پردادش پرداخته و مقرر کرده است که پدردادش اطالعدات    1035قانون مدنی در مادۀ 

شصصی باید با اصو  قانونی بودن و موجه بودن مطدابق باشدد و در صدورت ضدرورت و بدا بخدذ       
 پرست او صورت گیرد. رضایت اد شصص حقیقی یا سر

در مورد مبانی قانونی پردادش، برخالف قانون امنیت سایبری، قانون مدنی و قدانون حمایدت   
اند. قانون مدنی در مدادۀ  اد اطالعات شصصی، مبانی قانونی پردادش را محدود به رضایت ندانسته

ادشگر نصواهدد  موج  آن مسئولیتی متوجۀ پردسه مبنای قانونی را برشمرده است که به 1036
( پردادش معقو  بوده، تا میزانی صورت گیرد که شصص حقیقی یا سرپرسدت او رضدایت   1بود: 

( پردادش معقو  راج  به اطالعاتی باشد که شصص حقیقی، خود منتشر کدرده یدا   2داده است؛ 
ت صراحت مصالفد طور قانونی افشا شده، مگر آنکه شصص یادشده بهراج  به اطالعاتی که قبالً به

( در پردادش معقدو ، تددابیر الدم   3کند یا پردادش موج  ورود لطمه به نف  مهمی اد او گردد؛ 
برای حمایت اد نف  عمومی یا حقوق و مناف  قانونی شدصص اتصداذ شدود. اگرچده، دو مبندا یدا       

هم مورد  2020جز رضایت( پیش اد این در سند استاندارد )به 1036شده در مادۀ استثنای ذکر
قرار گرفته بود، درج آن در قانون مدنی اهمیت دیادی دارد؛ دیرا سند اسدتاندارد بدرخالف    اشاره

قانون مدنی اد الزام قانونی برخوردار نیست. اد این رو، شناسایی مبانی جدید در قانون مددنی بده   
 های پردادش است. معنای دقت و اطمینان قانونی بیشتر برای اردیابی فعالیت

 یدۀ مقررات اتحاد مشابهِ یکردیرا گسترش داده، رو یمبان یاطالعات شصصاد  تیقانون حما
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 یاجدرا  اید انعقداد   یبودن بدرا  یچون ضرورهم یکه در موارد داردیمقرر م را دنبا  کرده،اروپا 
بهداشدت  در  یاضدطرار  دادید رو کید پاسخ به  ،یو الزامات قانون فیوظا یاجرا لزومقرارداد،  کی

انتشدار اخبدار و نظدارت افکدار      لدزوم ما  فدرد و   ایجان  ی وسالمتاد  تیاضرورت حم ای یعموم
 .کندرا پردادش  یاطالعات شصص تواندیپردادشگر م ،یاهداف منفعت عموم یبرا یعموم

حمایددت اد اطالعددات شصصددی الزامددات خاصددی را بددرای پددردادش اطالعددات شصصددی  قددانون
قطدار( مقدرر کدرده اسدت. تصداویر یدا       شده در اماکن عمومی )مانند فرودگاه و ایسدتگاه  آوریجم 

هدای  واسطۀ تجهیزات گیرندۀ تصدویر و دسدتگاه  شده بهآوریاطالعات شصصی قابل شناسایی جم 
اند تنها برای اهدداف حفدظ امنیدت عمدومی     های عمومی مستقر شدهشناسایی هویت که در مکان

بدرای دیگدران جدز بدا رضدایت       های حاصل اد آنهاتوانند مورد استفاده قرار گیرند و افشای دادهمی
پذیر نیست. بر همین اساس، چین متهم به نقض حریم خصوصی افدراد  افراد و یا الزام قانونی امکان

آوری تصاویر . اگرچه دولت چین مدعی است جم 1با استفاده اد فناوری تشصیص چهره شده است
 واسدطۀ نظدارت  ت یدا بده  شصصی افراد در راستای حمایت اد آنها و جلدوگیری اد کالهبدرداری اسد   

 .2گسترده و به کمک تجهیزات تصویربرداری و پردادش توانسته است پاندمی کرونا را کنتر  کند
 

 . حمایت از کودکان4. 2. 2
سدا  را کدودک    18خدود اشدصاص دیدر     17در مورد حمایت اد کودکان، قانون مددنی در مدادۀ   

پردادش داده الزامدی دانسدته اسدت.     رضایت سرپرست را برای 1036و  1035شمرده و در مواد 
محددودیت سدنی را بده     2020سند استاندارد  5.4( 4نویس تدابیر اداری و مادۀ )پیش 12مادۀ 
سا   14سا  کاهش داده و مقرر داشته است که در پردادش اطالعات شصصی اشصاص دیر  14

 باید رضایت سرپرست آنها اد پیش بخذ گردد.  
 

 ع داده. حقوقِ شخص موضو5. 2. 2
شده برای اشصاص موضدوع داده شناسدایی شدده    در قوانین و مقررات چین همۀ حقوق شناخته

هدای  گیری، اعما  محددودیت یدا اعتدراض بده پدردادش داده     است؛ ادجمله: حق آگاهی، تصمیم

                                                           
1. The New York Times, “Inside China’s dystopian dreams: A.I., shame and lots of cameras”, 2018, 

available at: <https://www.nytimes.com/2018/07/08/business/china-surveillancetechnology.html>. 
2. DW, “Using facial recognition against COVID-19”, 2020, available at: 

<https://www.dw.com/en/using-facial-recognition-against-covid-19/av-53868752>; Aljazeera, 

“Coronavirus: China uses facial recognition and infrared scanners”, 2020, available at: 

<https://www.aljazeera.com/program/newsfeed/2020/2/24/coronavirus-china-uses-facial-recognition-
and-infrared-scanners>; France 24, “Facial recognition tech fights coronavirus in Chinese city”, 

2021, available at: <https://www.france24.com/en/live-news/20210713-facial-recognition-tech-

fights-coronavirus-in-chinese-city>. 

https://www.nytimes.com/2018/07/08/business/china-surveillancetechnology.html
https://www.dw.com/en/using-facial-recognition-against-covid-19/av-53868752
https://www.aljazeera.com/program/newsfeed/2020/2/24/coronavirus-china-uses-facial-recognition-and-infrared-scanners
https://www.aljazeera.com/program/newsfeed/2020/2/24/coronavirus-china-uses-facial-recognition-and-infrared-scanners
https://www.france24.com/en/live-news/20210713-facial-recognition-tech-fights-coronavirus-in-chinese-city
https://www.france24.com/en/live-news/20210713-facial-recognition-tech-fights-coronavirus-in-chinese-city
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شصصی، حق دسترسی، دریافت رونوشت، اصالح و تکمیل اطالعات شصصی و در شرایط خداص  
اف اد رضایت و درخواست توضدیح اد پردادشدگر در خصدوص قواعدد     حق درخواست حذف، انصر
 ها.  پردادش و حق انتقا  داده

تواند اطالعات دارد که شصص حقیقی میمقرر می 1037طور خاص، قانون مدنی در مادۀ به
شصصی خود را در تطابق با قانون پس بگیرد یا رونوشتی اد آن دریافت کند. در صورت اطالع اد 

دن اطالعات، اد حق اعتراض و درخواسدت اصدالح یدا سدایر تددابیر الدم بدرای اقددام        نادرست بو
موق  )بدون تأخیر یا فوت وقت( برخوردار است. درصورتی که شصص حقیقی متوجه شود که به

تواندد اد  مدی مابین را نقض کدرده اسدت،   پردادشگر، مقررات قانون یا مقررات اداری یا قرارداد فی
 پردادشگر بصواهد که اطالعات شصصی را بدون تأخیر حذف کند.

قانون حمایت اد اطالعات شصصی نیز به مدیریت اطالعات شصصی متوفی و اعما   49مادۀ 
های شصصی کشورها، تنهدا  حقوق وی اد سوی وراث پرداخته است. میان قوانین حمایت اد داده

( حدق  Loi pour une République numérique« )جیتدا  قانون جمهدوری دی »کشور فرانسه در 
موجد  آن، هدر فدردی پدیش اد     رسمیت شناخته است که بده حریم خصوصی پس اد مرگ را به

های شصصی تهیه کرده، آن را تواند دستورالعملی در مورد ذخیره، حذف یا افشای دادهمرگ می
هاد رگوالتور یا مرج  نظارتی( تودید   عنوان نها )بهنزد شصص ثالث یا کمیسیون حمایت اد داده

رسمیت شناخته و ایدن  نماید. قانون حمایت اد اطالعات شصصی با کمی تفاوت حقی مشابه را به
حق را برای وراث قائل شده است که در مورد اطالعات شصصی متوفی )برای مثا ، اعما  حدق  

 گیری کنند.حذف یا فراموشی( تصمیم
، در راسدتای حمایدت اد حقدوق اشدصاص موضدوع داده مقدرر       این قانون 24همچنین، مادۀ 

هدای  گیری خودکار مبتنی بر دادهای برای تصمیمهای رایانهداشته است که استفاده اد الگوریتم
 افراد باید شفاف و منصفانه باشد.

 

 . وظایف و تعهدات پردازشگر6. 2. 2
پردادشگر نبایدد  »برشمرده است: وظایف پردادشگر را به این صورت  1038قانون مدنی در مادۀ 

شده را افشاه یا دستکاری کند یا اطالعات شصصی را بدون آوری و ذخیرهاطالعات شصصی جم 
که اطالعات پس اد پدردادش نتواندد بدرای    رضایت شصص در دسترس دیگری قرار دهد مگر این

نباشد. پردادشدگر   شناسایی فرد خاص مورد استفاده قرار گیرد یا قابل بادگشت به وضعیت اصلی
شده را بکار آوری و ذخیرهباید تدابیر فنی و اقدامات ضروری برای امنیت اطالعات شصصی جم 

برده و اد درد، دستکاری یا ادبین رفتن آن جلوگیری به عمل آورد و در صورت وقوع ایدن مدوارد   
رتبط را مطل  سدادد  یا احتما  وقوع آنها باید بدون تأخیر تدابیر جبرانی را انجام دهد، شصص م

این وظایف که در تشدابه بدا مقدررات اتحادیدۀ اروپدا وضد        «. و به مقامات ذیصالح گزارش دهد
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قدانون   9و  8بینی شده است. وفدق مدواد   گردیده در قانون حمایت اد اطالعات شصصی نیز پیش
 59تدا   51اخیر، پردادشگر باید امنیت اطالعدات شصصدی را تضدمین کندد. همچندین در مدواد       

ها و فراینددهایی  توان به ایجاد رویهتعهداتی برعهدۀ پردادشگر گذاشته شده است که ادجمله می
های فندی بدرای تضدمین امنیدت داده و     حلبرای حمایت اد اطالعات شصصی، اجرایی کردن راه

 های پردادشی اشاره کرد.انجام اردیابی خطرها در برخی فعالیت
ها )در مقام پردادشگر( را به تعیین مقدام  خی اد شرکتقانون حمایت اد اطالعات شصصی، بر

نظارتی مستقل برای تضمین تطابق پردادش اطالعات شصصی کاربران با این قانون ملدزم کدرده   
های اینترنتی دارای کاربران دیاد و حجم وسی  اطالعدات شصصدی و   است. این الزام برای پلتفرم

هدا ملدزم بده    بینی شده است. همچنین این شرکتهای فعالیت پردادشی پیچیده، پیشیا با مد 
های خود در حمایت اد حدریم خصوصدی کداربران هسدتند. در     ها در مورد فعالیتانتشار گزارش

ها در مقدررات اتحادیدۀ اروپدا کده تعیدین آن اد سدوی       واق ، نهادی مشابهِ مأمور حمایت اد داده
هایی های عمومی، سادمانسوی سادمان کنترلگر یا پردادشگر در شرایط خاصی مانند پردادش اد

با فعالیت پردادش اساسیِ مستلزم نظارت مستمر و قانونمند بر طیف وسیعی اد اشصاص موضوع 
هدای  هایی با فعالیت پدردادش اساسدی مسدتلزم پدردادش طیدف وسدیعی اد داده      داده و سادمان

 بینی شده است. پیشهای کیفری الزامی است، های مرتبط با محکومیتشصصی حساس یا داده

 

 . ضمانت اجراهای قانونی7. 2. 2
تر اشاره شد، قانون حمایت اد اطالعات شصصی در فصل ششم خود با عندوان  طور که پیشهمان

به مقام مسئو  یا یدا نهداد   « هایی که وظیفۀ حمایت اد اطالعات شصصی را برعهده دارندواحد»
یافته است. وظیفدۀ نظدارت و مددیریت در حدودۀ     ها اختصاص رگوالتور یا مرج  حمایت اد داده

هدای مربدوط در شدورای    ها برعهدۀ ادارۀ فضای سایبر گذاشته شده اسدت. واحدد  حمایت اد داده
دولتی نیز در حیطۀ وظایف خود مسئولیت حمایت اد اطالعات شصصی، نظارت و مددیریت ایدن   

عالیت پردادشی زیرقانونی را به این تواند هرگونه فحوده را برعهده دارند. هر سادمان یا فردی می
های مرتبط بدوده و بایدد   مراج  گزارش دهد. این مراج ، ملزم به رسیدگی به شکایات و گزارش

 شاکی را در مدت دمان معقو  اد نتیجۀ شکایت مطل  سادند.
اجراهای قدانونی را نسدبت بده ضدمانت اجراهدای      قانون حمایت اد اطالعات شصصی، ضمانت

نون امنیت سایبر وسعت بصشیده و عالوه بر لدزوم اصدالح در مدوارد نقدض، حسد       مندرج در قا
شدۀ زیرقانونی، تعلیق کسد  و کدار و لغدو مجودهدای     مورد ضمانت اجرای مصادره مناف  کس 

بینی کرده است. طبق این قانون، عدم متابعت با الزامات حمایتی مشمو  جریمه مرتبط را پیش
طدور زیرقدانونی   مین قانون، سدادمانی کده اطالعدات شصصدی را بده     ه 66خواهد شد. برابر مادۀ 

کار نگیدرد، ممکدن   پردادش کند یا تدابیر امنیتی ضروری برای حمایت اد اطالعات شصصی را به



 1401، بهار و تابستان 1، شمارۀ 13مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     106

 

است اد سوی مراج  یادشده، به جریمۀ نقدی تا یک میلیون یوآن محکوم شود. درصدورتی کده   
درصد اد درآمدد سداالنۀ سدا      5یلیون یوآن یا نقض جدی باشد، جریمه ممکن است تا پنجاه م

 مالی قبلی افزایش یابد.
طبق این قانون، در موارد نقض اصو  و حقوق داده، پردادشگر باید تدابیر جبراندی سدری  را   

صالح و فرد متأثر اد نقض را مطل  سادد. در این مدورد، بدرخالف مقدررات    اتصاذ کرده، مقام ذی
 درنظر گرفته نشده است. ساعته72اتحادیۀ اروپا مهلت دمانی 

 

 ها. انتقال فرامرزی داده8. 2. 2
ها کامالً متفداوت بدا اتحادیدۀ اروپاسدت. قدانون حمایدت اد       رویکرد چین در انتقا  فرامردی داده

دارد که پردادشگر در صورت بخذ رضایت صدریح اد شدصص موضدوع    اطالعات شصصی مقرر می
های شصصی خواهد بود. همچنین، انتقا  بایدد  به انتقا  داده داده و انجام اردیابی خطرها، مجاد

اجرای تعهدات قراردادی با پردادشدگر خدارج اد مردهدا     -1برای تحقق یکی اد این الزامات باشد: 
اردیابی تأثیرات امنیتدی کده بده تأییدد      -2ای که الزامات مندرج در قانون را محقق کند؛ گونهبه

بخذ گواهینامه حمایدت اد اطالعدات شصصدی اد نهداد      -3باشد؛  ادارۀ فضای سایبر چین رسیده
 فضای سایبر.صادرکننده مورد تأیید ادارۀ 

 

 . مدل خاص چین در حمایت از داده3

اگرچه تصوی  قانون امنیت سایبری و قانون مدنی و قانون حمایت اد اطالعات شصصدی نشدانگر   
اعد اتحادیۀ اروپاست، مد  چین نسبت بده  ها در چین با قوگرایی بیشتر نظام حمایت اد دادههم

ها در چین واجدد خصوصدیاتی اسدت کده در     گیری کمتری دارد. حقوق دادهمد  اروپایی سصت
های شصصی افدراد در بصدش   خورد. تفاوت در حمایت اد دادهچشم نمیاتحادیۀ اروپا و امریکا به

هدا ادجملده مدواردی    داده سادی داده و محددودیت در انتقدا   خصوصی و عمومی، الزامات محلی
شک بدر تحدوالت و   کند و بیها را برجسته میاست که مد  خاص این کشور در حمایت اد داده

 توجهی خواهد گذاشت.های این حوده در اتحادیۀ اروپا و امریکا تأثیر قابلسیاست
های خاص سیاست دولت چدین در امدر حاکمیدت بدر فضدای      در این میان، توجه به ویژگی

حائز اهمیت است. این سیاسدت بدر ترکیبدی اد محددودیت اینترندت، سانسدور و نظدارت         سایبر
حزبی چین و ممانعت حکومت که تا حد دیادی بر جلوگیری اد گسترش مصالفت با حکومت تک

های مستقل دربارۀ کشورشان یا سایر نقداط جهدان   اد دسترسی شهروندان این کشور به گزارش
های اولیۀ ظهدور اینترندت   اینترنت در این کشور اد همان سا  متمرکز شده است. محدودیت در

مندی اد دانش زربی برای اصالح آزاد شده است. تا پیش اد آن حکومت چین سیاستِ باد و بهره
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 Great« )دیوار آتش بزرگ»با معرفی  2000نظام اقتصادی را سرلوحه کار قرار داده بود. اد سا  

Firewall طالیی پرونۀ سپر»( معروف به( »Golden Shield Project    نظدام سانسدور و نظدارت ،)
اد  یکد یبر اینترنت اد سوی دولت چین شکل گرفت. اد آن دمان، چین توانسته اسدت اد طریدق   

ها و اطالعات نظارت کندد.  بر اقیانوس داده، در جهان نترنتیا نگیلتریف یهاستمیس نیتربزرگ
هدا  ارتی، مد  کنتر  اطالعاتی خود را اد سدایر مدد   های نظواسطۀ فیلترینگ و فناوریچین به

اندداد  تواندد چشدم  اد نظر منتقدان، چنین رویکردی می (.Wright, 2019: 76متمایز کرده است )
خطر انددادد، ولدی چدین همدواره اظهدار داشدته کده اعمدا          جریان آداد اطالعات در جهان را به

 اد امنیت ملی این کشور است. ها تنها برای حفظ نظم اجتماعی و حمایتمحدودیت

 

 . رویکرد متفاوت در قبال بخش خصوصی و عمومی1. 3

هدا در برابدر اقددامات بصدش     ها در چین، تقویت حمایت اد دادهویژگی برجستۀ نظام حقوق داده
های شصصی تشدید شده و حمایت مقبولی اد خصوصی است. در مقابل، دسترسی دولت به داده

های حاکمیت وجود ندارد. اساسداً ایدن بداور وجدود دارد کده حمایدت اد       ضها در مقابل تعرداده
 ,Palmieriگیرد )ها در چین در درجۀ نصست برای محافظت اد قدرت حاکمیت صورت میداده

عنوان ابزاری برای تضمین حریم خصوصی افراد بلکه ابزاری ها نه به(. حمایت اد داده316 :2019
(. اد این رو، حمایدت اد  Determann, 2020: 245) شودسوب میبرای حفاظت اد امنیت ملی مح

ها در مورد بصش خصوصی تا حد بسیاری تکامل یافتده، ولدی انتقدادات دیدادی نسدبت بده       داده
های مقرر به بهانۀ امنیت ملی و مناف  عمومی و نظارت گسترده بر افراد با اسدتفاده اد  محدودیت
 .1استهایی چون شناسایی چهره مطرح فناوری

عندوان حقدی   هدا را بده  بنابراین، رویکرد چین هم با رویکرد اتحادیۀ اروپا که حمایدت اد داده 
هدای مشدابهی را اتصداذ    رسمیت شناخته و در قبا  بصش خصوصی و عمومی حمایتبنیادی به

هدای شصصدی در برابدر    نموده، متفاوت است، و هم با رویکرد امریکا که پیش اد حمایدت اد داده 
 های شصصی را در مقابل دولت رقم دده است. وصی، حمایت اد دادهبصش خص
 خود تمرکز یشصص یهاداده اد تیحما ۀحود در نیچ که است نیا گرید توجه انیشا ۀنکت

 ضمن که معنا نه ایب ؛«داده موضوع شصص» نه ،است داده قرار «کنندهمصرف» اد تیحما بر را
 منداف   بر مرجح را یعموم و یمل مناف  کننده،مصرف عنوانبه افراد یشصص یهاداده اد تیحما
 (.De Hert & Papakonstantinou, 2015: 21) داندیم یفرد

 

                                                           
1. The New York Times, “Inside China’s dystopian dreams: A.I., shame and lots of cameras”, 2018, 

available at: <https://www.nytimes.com/2018/07/08/business/china-surveillancetechnology.html>. 

https://www.nytimes.com/2018/07/08/business/china-surveillancetechnology.html
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 سازی داده و محدودیت در انتقال فرامرزی داده. الزامات محلی2. 3

تواندد بدرای امنیدت    های شصصی در حجم باال بده خدارج اد کشدور مدی    باتوجه به اینکه انتقا  داده
آمیز باشد، در کشورهای اروپایی، چین و روسیه و اخیراً در امریکدا، خدارج   یا ملی مصاطره اجتماعی

هدا بایدد در سدرورهای    ها اد کشور ممنوع شده است؛ به این معنا کده ایدن داده  شدن انواعی اد داده
ا هسادی داده(. مقررات مربوط به محلی238: 1400محلی یا ملی ذخیره شوند )انصاری و دیگران، 

هدای  های شصصی داخل کشور باقی بماندد و سدایر محددودیت   کند حداقل کپی دادهکه ایجاب می
های شصصی، ابهامات دیادی دارد. چین بده دلیدل نبدود معاهددۀ     شده بر انتقا  فرامردی دادهاعما 
 ها را همسو با ایدئولونی خدود تنظدیم کدرده اسدت. در برابدر، امریکدا      المللی خاص، تباد  دادهبین

هاسدت و آن  سادی دادهها به کشور ثالث درنظر نگرفته و مصالف محلیمحدودیتی برای انتقا  داده
ها هرچند باید بدا رعایدت   شناسد. در اتحادیۀ اروپا نیز انتقا  فرامردی دادهرا مانعی برای تجارت می

قدراردادی و  ها در کشور ثالث یدا اسدتفاده اد شدروط    شرایطی ادجمله سطح حمایت مناس  اد داده
 ها ندارد.آور صورت گیرد، این محدودیت تأثیر جدی بر جریان آداد دادهقواعد الزام

-cyberقانون امنیت سایبر و بر اساس اصدل حاکمیدت سدایبری )    1موج  مادۀ در چین به

sovereigntyهای کشور در درون مردهاست؛ این امر به معنای ( فضای سایبر تاب  مناف  و اردش
هدا( کده   اکمیت دولت است بر فضای سایبری )معماری اینترنت، محتدوا و جریدان داده  اعما  ح

قدانون امنیدت سدایبر، اپراتورهدای      37گیدرد. برابدر مدادۀ    ازل  با اهدداف امنیتدی صدورت مدی    
آوری یدا تولیدد   هدای مهدم را جمد    های شصصدی یدا داده  های اطالعاتی مهم که دادهدیرساخت

ها نیز تنهدا در صدورت ضدرورت و بدا     در چین ذخیره نمایند. انتقا  دادهها را کنند، باید دادهمی
  .(Pernot-Leplay, 2020: 103های امنیتی قابل انجام است )انجام اردیابی

هدا، حمایدت اد حدریم خصوصدی افدراد و همچندین       سدادی داده توجیه دولت چین اد الزام به محلی
هدای امنیتدی در   رگدرفتن اطالعدات بدرای سدرویس    توسعۀ اقتصادی چین و جلوگیری اد دردسترس قرا

در این مورد، چین تا حدودی موفق عمل کرده اسدت؛ بدرای    .(Pernot-Leplay, 2020:106جهان است )
( را به ایجاد مرکز دادۀ محلدی در تطدابق بدا الزامدات     Apple« )اپل»مثا  توانسته است شرکت امریکایی 

، چین شرکت اپدل را  2016صوی  قانون امنیت سایبر در سا  به بیان دیگر، با ت دولت چین مجبور کند.
، اپدل قدرارداد   2017های مشتریان در سرورهای محلی داده ملدزم کدرده اسدت. در سدا      به ذخیرۀ داده

 آزاد نمود.   2019تأسیس نصستین مرکز داده با این کشور را امضا و ساخت این مرکز را در سا  

 

 ایران حقوقی نظام برای چین در هاداده از حمایت رویکرد مطالعۀ . دستاورد4
تصدوی  نرسدیده   های شصصدی بده  در حقوق ایران تاکنون قانون جامعی در مورد حمایت اد داده

هدای  ترین قانونی اسدت کده بدر مبادلدۀ داده    مهم 1382است. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 
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را تعریف کرده و اد سوی دیگدر،   پیام شصصیالکترونیکی حاکم است. این قانون اد یک سو، داده
هدا  های شصصی و حقوق اشصاص موضوع داده را تعریف و اردش اثباتی دادهاصو  پردادش داده

بینی کرده است. با وجود این، قانون یادشده صرفاً بر معدامالت افدراد در فضدای مجدادی     را پیش
صدوص سدکوهای مجدادی    ای را که خارج اد معامالت ادجملده در خ حاکم است و روابط گسترده

 گیرد.وجود دارد، دربر نمی
دومین قانون مهم اسدت کده احکدامی     1387قانون انتشار و دسترسی آداد به اطالعات مصوب 

های شصصی دارد. این قانون حق دسترسی شهروندان ایراندی بده   آوری و پردادش دادهدربارۀ جم 
صوصی را که خدمات عمومی ارائه اطالعات موجود در مؤسسات عمومی و آن دسته اد مؤسسات خ

خود، اطالعدات راجد  بده حدریم خصوصدی یدا        15و  14دهند شناسایی کرده است و در مواد می
اطالعات شصصی را اد شمو  حق دسترسی عمومی خارج دانسته، تنها اشصاص موضوع داده اجادۀ 

صدی بده رضدایت    اند. دسترسی سایر اشصاص بده اطالعدات خصو  دسترسی به این اطالعات را یافته
صریح و مکتوب اد سوی شصصِ موضوع داده، منوط شده است. کمیسیون انتشار و دسترسدی آداد  

نامۀ تشصیص و تفکیدک اطالعدات مربدوط بده حدریم      شیوه»با تصوی   1397به اطالعات در سا  
هدای  تالش کرده است تا مفهوم و مصادیق داده« خصوصی و اطالعات شصصی اد اطالعات عمومی

های شصصی مکدانی، اقتصدادی،   ترین مصادیق دادهتفصیل روشن کند. این سند، مهمرا بهشصصی 
ها را برشمرده است. با وجود این، قانون یادشدده نسدبت بده    آمودشی، سالمت، ارتباطی و سایر داده

سداکت   -چه در بصش عمومی و چه در بصدش خصوصدی   -های شصصیآوری و پردادش دادهجم 
 ها را روشن کرده است.ها یا انتشار دادهدسترسی به دادهاست و صرفاً احکام 

های متعلدق  ، ضمن شناسایی دسترسی زیرمجاد به داده1388ای مصوب قانون جرایم رایانه
دهندگان خددمات ارتبداطی و میزبدانی اینترندت     ها، اد ارائهبه دیگران، سرقت یا تصری  آن داده

های ترافیک آنها را تا مدت معیندی ذخیدره و نگهدداری    های کاربران و دادهخواسته است تا داده
های کنند تا در صورت نیاد، امکان مراجعه به آنها وجود داشته باشد؛ با این همه، حمایت اد داده

 شصصی، موضوع مستقیم این قانون نبوده است.
 زیر اد قوانین یادشده، شورای عالی فضای مجادی نیز در برخی اد مصوبات خود بده موضدوع  

 ۀمصدوب طور خاص ورود کدرده اسدت.   های شصصی بهطور کلی و پردادش دادهها بهپردادش داده
سدادی  لدزوم ذخیدره   ،1396مصدوب   «یاجتماع یهارسانامیپ یو اقدامات سامانده هااستیس»

های کاربران ایرانی در سرورهای داخل کشور و نیز ضرورت رعایت قوانین و مقررات ایران اد داده
ها است سادی دادهبینی کرده که به معنای الزامات محلیهای مجادی خارجی را پیشسوی سکو

کده  نیا یمصدوبه، بدرا   نید ا 1جدزه بندد    نینصسدت  2 ۀتبصدر موجد   هبد )همانند دولت چدین(.  
 ریعالوه بدر داشدتن سدا    دیکنند با افتیدر تیمجود فعال بتوانند یخارج یاجتماع یهارسانامیپ

 ندد یدر فرا اًید دهند و ثان انجامدر داخل کشور  راها و پردادش داده یسادهریالدم، اوالً ذخ طیشرا
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 دید با کده  زید ن را خدود  ارید االختتدام ی حقدوق  ۀندینما ،همراه با ثبت اطالعات ت،یخذ مجود فعالب
 .دنماین یمعرف اطالعات یفناور و ارتباطات ودارت به باشدداخل کشور  در یشصص

هددف  که با  1397مصوب « اطالعات یمل ۀدر شبک اهیاش نتنتریالزامات حاکم بر ا» ۀمصوب
طور ضمنی در مقام بیان تصوی  شده است نیز بهفضای مجادی  رییپذتیحاکم تیحفظ و تقو

اد لدزوم حمایدت اد    «اهیاشد  نترندت یا یالزامدات اختصاصد  » و «اهیاشد  نترنتیا یالزامات عموم»
 های شصصی سصن گفته است.داده

نام بدرد   «یمجاد یدر فضا رانیا یاسالم یجمهور یسند راهبرد»ان اد توسرانجام آنکه می
اختصداص دارد. ایدن سدند،     یمجداد  یدر فضدا  یکل یهاستیاس نییکالن و تع تیریمدکه به 

 های حاکم بر مدیریت فضای مجادی کشور دانسته است.را اد اردش «یخصوص میحر اد انتیص»
کلی یا راهبردهای جمهوری اسدالمی ایدران در    عنوان سیاستاین مصوبات به دلیل آنکه به
طور مستقیم قابلیدت اعمدا  و اجدرا ندارندد و هندود در      اند، بهدمینۀ فضای مجادی تصوی  شده

توجهی اد آنها هندود رعایدت و   اند؛ بنابراین، بصش قابلقوانین و مقررات اجرایی راهی پیدا نکرده
 محقق نشده است.

تواندد در  وت دستاوردهای کشورهای اروپایی و دولت چین مدی استفاده اد تجربیات و نقاط ق
کار آید و ما را در تدوین و تصوی  قانون خاص های شصصی در کشور ما بهحمایت بهینه اد داده
 های شصصی راهنمایی کند.و جامعی دربارۀ داده

 

 نتیجه
هدا در  اد داده تا پیش اد تصوی  قانون حمایت اد اطالعات شصصی، قانون جامعی بدرای حمایدت  

گذاری امریکدا بده   جمهوری خلق چین وجود نداشت. این کشور نصست با الهام اد الگوی مقررات
هدای نسدبتاً   بصشدی پرداخدت و مراجد  نظدارتی متعدددی بدا مسدئولیت       وض  قوانین و مقررات

پوشان دایر کرد. تصوی  قانون مدنی، قانون حمایت اد اطالعدات شصصدی و دیگدر قدوانین و     هم
هدای شصصدی بده    ررات مربوط به امنیت داده و استانداردها، به تغییر الگدوی حمایدت اد داده  مق

 سمت الگوی اروپایی انجامید.  
ها در چین و الگوی اروپایی وجدود دارد  هایی که میان مد  حمایت اد دادهبا وجود مشابهت
که پس اد طی مراحل  توان ویژه و خاص این کشور دانستها در چین را مینظام حمایت اد داده

هدای مشدابه هسدتند،    هدا و اردش تواند مورد استقبا  کشورهای دیگر که دارای دزدزده بلوغ می
مانند کشورهای درحا  توسعه و شرکای تجاری چین، قرار گیرد. تمرکز بر امنیت و ثبات ملدی،  

ی هدا در بصدش خصوصدی و بصدش عمدوم     حاکمیت سایبری و تفاوت برخورد با حمایدت اد داده 
هدای گداه متنداقض و یدا     دهندۀ مد  چینی هستند. مد  چینی با ویژگیترین عناصر شکلمهم
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هدای  حتی موادی، ادجمله تدوین اصو  حاکمیت سایبر، هم نظارت حکومدت بدر پدردادش داده   
هدای بصدش   کننددگان در برابدر تعدرض   هدای مصدرف  شصصی را افزایش داده اسدت هدم اد داده  

هدای اقتصدادی و سیاسدی و نیدز     کند. با توجه بده سیاسدت  می خصوصی به نحو مناس  حمایت
ناپدذیر  چندان دور تأثیرگدذاری آن بدر جهدان اجتنداب    استراتژی سایبری این کشور، در آینده نه

هدای شصصدی، در خصدوص    رزم عملکرد با تأخیر این کشور در حمایت اد دادهکه بهاست. چنان
های خدود را در خصدوص قواعدد    شده و دیدگاهسرعت وارد عمل گذاری هوش مصنوعی بهمقرره

گدری هدوش   هوش مصنوعی در جهان مطرح، و همپای امریکا و اروپا در رقابدت جهدانی تنظدیم   
هدا و مقدررات   گدذاری مصنوعی شرکت کرده است. مطمئناً رویکرد جدید این کشور بر سیاسدت 

تحادیۀ اروپدا و امریکدا   های نوین اطالعاتی مانند هوش مصنوعی در ادرحا  تدوین برای فناوری
توانندد اد  گذاران کشور ما نیز مدی گذاران و قانونتأثیرات دیادی به دنبا  خواهد داشت. سیاست

های مفید چین در این حوده استفاده کرده، نظدامی مناسد  بدرای حمایدت اد     تجربیات و آورده
 های شصصی در کشور فراهم آورند.داده

 

 و مآخذ   منابع
 الف( فارسی

ها و هوش مصنووعی  حقوق داده(، 1400نصاری، باقر؛ عطّار، شیما؛ صالحی، امیرحسین )ا .1
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 ،1چ از کجنا غاناز کونیم ،    »مطالعات حقوقی چنین  (، 1400حسین ) سید طباطبائی،. 2
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