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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 crossborder 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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چکیده

درحالی که اتحادیۀ اروپا و امریکا هرکدام مدد خاصدی را بدرای حمایدت اد دادههدای شصصدی
طراحی کردهاند ،چین به سرعت در حا توسعۀ نظام خاصی در دمینۀ حمایت اد دادهها است تدا
قدرت و مزیت رق ابتی را برای این کشور در برابر کشدورهای اروپدایی ،امریکدا و ناپدن بدهدنبدا
داشته باشد .برای تبیین این مد  ،نگارندگان این مقاله درصدد پاسدخ بده ایدن پرسدشاندد کده
مشصصههای اصلی مد حمایت اد دادههای شصصی در چین چیست؟ آیا چین در طراحی ایدن
مد  ،اد الگوی امریکا تأثیر پذیرفته است یا اد الگوی اروپا؟ به این منظور ،مد خاصی کده ایدن
کشور با اقتباس اد الگوهای امریکایی و اروپایی طراحی کرده ،تبیین و تحلیل شده است .نتیجدۀ
این مطالعه نشان می دهد که چین در حودۀ حمایت اد دادهها ابتدا با وضد مقدررات پراکندده و
بصشی ،رویکردی مشابه امریکا اتصاذ کرده ،سپس بهتدریج به سمت رویکرد اروپدایی و تصدوی
قانون جام حمایت اد داده متمایل شده ،ولی سرانجام ،رویکرد خاص و ترکیبی را اتصداذ کدرده
است؛ به این ترتی کده در مدورد بصدش خصوصدی و بصدش عمدومی ،محلدیسدادی دادههدا و
محدودیت انتقا فرامردی دادهها احکام متفاوتی دارد .با توجه بده اینکده ایدران نیدز در ابتددای
مسیر طراحی نظام حمایت اد دادههاست ،آشنایی بدا ایدن رویکردهدا و بدهویدژه رویکدرد چدین،
میتواند نقاط قوت و ضعف آنها را پیش روی سیاستگذاران و قانونگذران ایران قرار دهد.

واژگان کلیدی

امنیت سایبری ،چین ،حریم خصوصی ،دادههای شصصی ،هوش مصنوعی

 .1این مقاله برگرفته اد مطالعهای است که با عنوان «ابعاد حقوقی جم آوری ،پردادش و تجاریسادی دادهها در
هوش مصنوعی» در مرکز پژوهش و نوآوری فانوس انجام شده است.
Email: shimaattar@gmail.com
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مقدمه
اروپا و امریکا در دهۀ  1970و تقریباً بهطور همدمان ،ساختاربندی نظام حمایت اد دادههدا را بدا
تکیه بر اصو عدام حمایدت اد داده آزداد کردندد .درحدالی کده در اروپدا سوهاسدتفاده اد حدریم
خصوصی و داده های شصصی در طو جنگ جهانی دوم و پس اد آن ،سب شناسایی دادههدای
شصصی به عنوان مصداقی اد حق حریم خصوصی گردید ،در امریکا حمایت اد دادهها در تعاد با
مناف تجاری مرتبط و آدادی بیان یادشده در مدتمم نصسدت قدانون اساسدی مدورد توجده قدرار
گرفت .نتیجۀ تفاوت این دو رویکرد در طی سا ها در سطح تصدوی اسدناد قدانونیِ حمایدت اد
داده های شصصی آشکار شد؛ اتحادیۀ اروپا ساختار حمایتی خود را بر مبنای حاکمیت یک قانون
جام حمایدت اد دادههدا در قالد «دسدتورالعمل حمایدت اد افدراد در برابدر پدردادش خودکدار
دادههای شصصی و جریدان آداد ایدن دادههدا» در سدا the Directive 95/46/EC on( 1995
protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the
 )free movement of such dataو نسصۀ اصالحی جایگزین آن در سا  2016با عنوان مقررات
عمدومی حمایدت اد دادههدای شصصدی ( Regulation (EU) 2016/679 on the protection of
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
) )Regulationبا دو هدف حمایت اد حقوق بنیادی افراد در دمینۀ پردادش دادههدای شصصدی و

جلوگیری اد ایجاد مان در برابر جریان آداد دادههدا در اتحادیدۀ اروپدا پایدهریدزی کدرده اسدت؛
درحالی که امریکا حمایت اد دادهها را بدهطدور پراکندده در بصدشهدای خداص مانندد سدالمت،
ارتباطات ،امور مالی و اعتباری مورد توجه قرار داده است.
با توجه به اینکه بهطور سنتی دادههای شصصی در ذیل حریم خصوصی تعریدف مدیشدوند،
نصستین نشانه برای احراد وجود یا نبدود حمایدت اد دادههدای شصصدی در هدر نظدام حقدوقی،
شناسایی یا عدم شناسایی حق حریم خصوصدی اسدت .ایدن حدق در اروپدا ،نصسدت در مدادۀ 8
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آدادی های اساسی و سپس در منشور حقوق بنیادی شناسدایی
شد .درحالی که چین با تکیه بر اردشهای جمعدی و کمونیسدتی و اتصداذ رویکدرد مصالفدت بدا
اردش های زربی مسیر خاصی را درپیش گرفت که مان حمایت اد حریم خصوصی میشدد .1بده
همین دلیل ،وض قوانین و مقررات مربوط به حمایت اد دادهها در چین قدمت چندانی نددارد و
این کشور عمدتاً در سا های اخیر (بهویژه سدا  )2020بدرای ایجداد نظدام حمایدت اد دادههدا
تالش میکند که ادجمله میتوان به اختصاص فصدلی اد «قدانون مددنی» ( Civil Code of the
 .1در عصر حاضر نیز مفهوم حریم خصوصی برای شهروند جمهوری خلق چین با درک شهروند زربی اد این مفهوم
بسیار متفاوت است .ترکی وانگانی «حریم خصوصی» برای شهروند چینی مفهومی ناآشنا و زری است به
گونهای که نمیتواند میان وانۀ حریم خصوصی با اصطالح راد شرمآور ( )shameful secretتمایزی قائل شود.
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شصصی» ( Rights to

 )People's Republic of Chinaبه «حریم خصوصی و حمایت اد اطالعات
 )Privacy and Protection of Personal Informationو تصدوی «قدانون حمایدت اد اطالعدات
شصصدی» ( )Personal Information Protection Law of the People's Republic of China
بهعنوان یک قانون جام با هدف حمایت اد اطالعات شصصی اشاره کرد.
با اینکه شناسایی حق حریم خصوصی اد پیشفرضهای حمایت اد دادههای شصصی اسدت،
«قانون اساسی چدین» ( 1)Constitution of the People's Republic of Chinaهدی اصدلی در
مورد حریم خصوصی و حمایت اد دادهها ندارد و تنها در اصل  40بده آدادی و حدریم خصوصدی
مکاتبات اشاره کرده است .با وجود این ،اختصاص یکی اد بصشهدای قدانون اساسدی بده حقدوق
بنیادی شهروندان و همچنین صراحت اصالحیۀ  2004قانون اساسی بر تعهد دولت به احتدرام و
حمایت اد حقوق بشر ،نشانگر پذیرش ضمنی حق حریم خصوصی در ایدن کشدور قلمدداد شدده
است (.)De Hert & Papakonstantinou, 2015: 15
ابتکارهای قانونی برای حمایت اد داده های شصصی در چین ،نصستین بار با مصوبه «کمیتدۀ
دائمدی کنگدرۀ ملدی خلدق چدین» ( The Standing Committee of the National People's
 )Congressتحت عنوان «تصمیم راج به ارتقای حمایت اد اطالعات آنالیدن» ( The Decision
 )on Strengthening Online Information Protectionدر دسددامبر  2012رقددم خددورد .ایددن
مصوبه مشتمل بر  12بندد ،بدر جمد آوری و پدردادش اطالعدات شصصدی در بصدش عمدومی و
خصوصی اعما میشد و اد اطالعات الکترونیکی که میتواند موج شناسایی هویت افراد گردد
و حریم خصوصی آنها را نقض کند ،حمایت میکرد.
گام بعدی تصوی «قانون مدنی جمهوری خلدق چدین» در  28مدی  2020بدود کده اد او
نانویه  2021الدم االجرا شد و نقطۀ عطف ایجاد نظام حمایت اد دادههای شصصی در این کشدور
است .در کنار این قانون عام« ،قانون امنیت سایبری جمهدوری خلدق چدین» ( Cybersecurity
 )Law of the People’s Republic of Chinaالدماالجدرا اد نوئدن « ،2017قدانون امنیدت دادۀ
جمهوری خلق چین» ( )Data Security Law of the People’s Republic of Chinaالدماالجدرا
اد سپتامبر  ،2021و «قانون حمایت اد اطالعدات شصصدی جمهدوری خلدق چدین» ( Personal
 )Information Protection Law of the People's Republic of Chinaالدماالجدرا اد ندوامبر
 ،2021مهمترین ابتکارهای قانونی این کشور در حودۀ حمایت اد دادهها را تشکیل میدهدد کده
 .1این قانون در سا  1982تصوی و در سا های  2004 ،1999 ،1993 ،1988و  2018اصالح گردیده است.
قانون اساسی یک مقدمه و چهار فصل دارد (اصو کلی ،حقوق و وظایف اساسی شهروندان ،ساختار حاکمیت،
پرچم و نشان ملی و پایتصت) .برای مطالعۀ بیشتر ،ر.ک .طباطبائی ،حسین ( ،)1400مطالعات حقوقی چین
«اد کجا آزاد کنیم؟ ،چ  ،1تهران :نگاه بینه.
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به همراه «استانداردهای ملی فناوری امنیت اطالعات -مشصصدات امنیدت اطالعدات شصصدی»
( National Standard of Information security technology— Personal information
 )security specificationمصوب سا  2018و نسصۀ جدید آن در سا  ،2020سداختار اصدلی
حمایت اد دادهها را در چین تشکیل دادهاند.
به دلیل شهرت چین در داشتن رویکرد امنیتی و نظارت بر حریم خصوصی و اعما سانسدور و
محدودیت در دسترسی آداد به اطالعات ،ازل فرض میشود که حمایت اد دادهها در چدین جنبدۀ
نمایشی دارد و تلقی ابتدایی اد موض این کشور در حمایت اد دادههای شصصدی همدواره تدوبم بدا
هراس ،بدبینی و تردید بوده است .هرچند زلبۀ این تفکر تردیدآمیز به جهت برود برخی رفتارهدای
محدودکننده اد سوی چین چندان نابهجا نبوده است ،اما واقعیت آن است که چدین بدهسدرعت در
حا شکلدهی و ساختاربندی چارچوب حمایت اد داده و سرمایهگذاری در حودۀ فناوریهای نوین
مانند هوش مصنوعی است و قوانینی در این دمینه تصوی کرده که در نوع خود مترقی است.
در بُعد بین المللی ،چین هنود خود را در قال توافق خاصی به حمایت اد دادههای شصصدی
متعهد نکرده است .با وجدود همکداری هدای نزدیدک بدا سدادمان همکداری اقتصدادی و توسدعه
() ،)Organization for Economic Co-operation and Development (OECDهندددود
«رهنمودهای حمایت اد حریم خصوصی و جریان فرامردی دادههای شصصی» ( Guidelines on
 )the Protection of Privacy and Trans border Flows of Personal Dataایدن سدادمان را
امضا نکرده است ،یا با اینکه نام چین در فهرست اسامی کشورهایی که شورای اروپا کنوانسدیون
حمایت اد افراد در برابر پردادش خودکار دادههدای شصصدی ( Convention for the Protection
of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data of Council of
 )Europeرا برای امضا و تصوی ارسا نموده ،دیده میشود ،امدا ایدن کنوانسدیون را نیدز امضدا

نکرده است (.)De Hert & Papakonstantinou, 2015 :16
بهنظر میرسد که چین در فرایند تدوین اصو و قواعد ناظر بر دادههای شصصی ،ابتدا همسدو
با مد امریکایی گام برداشته (وض مقررات بصشی) و سدپس بدا تصدوی قدانون امنیدت سدایبر و
تدوین قانون حمایت اد اطالعات شصصی ،به پیروی اد مد اروپایی به سمت تصوی قدانون جدام
حمایت اد دادهها حرکت کرده است .اما ادآنجا که در راستای تقویت حمایت اد دادههدای شصصدی
رویکردی سصتگیرانه درپیش گرفته و اولویت را بر نظارت اجتماعی -سیاسی و تمرکز بر منفعدت
عمومی و امنیت ملی داده است ،میتوان نظام حمایت اد دادهها در چین را مد ویدژۀ ایدن کشدور
در حمایت اد دادههای شصصی دانست و در خصوص بخذ رویکردی مشابه در ایران تأمل کرد.
در این مقاله ،تالشهای چین برای پذیرش الگوی مناس در حمایت اد دادههای شصصی و
الگوی نهایی این کشور در حمایت اد دادهها تبیین و تحلیل میشدود .ادآنجدا کده ایدران نیدز در
ابتدای مسیر انتصاب الگوی حمایت اد دادههای شصصی است ،آشنایی با نظام حمایت اد دادههدا

حمایت از دادهها در چین؛ مطالعۀ تطبیقی...

95

در چین ،در مقایسه با الگوی امریکا و اروپا ،میتواند برای سیاستگذاران و قانونگدذاران کشدور
ما نکات قابل استفاده ای داشته باشد .به این منظور ،نصست ،الگوبرداری چین اد مد حمایت اد
دادهها در امریکا ،سپس الگوبرداری چین اد مد حمایت اد دادهها در اتحادیۀ اروپدا و سدرانجام،
مد خاصی که چین در مورد حمایت اد دادهها اختیار کرده است مطالعه مدیشدود و دسدتاورد
آن برای نظام حقوقی ایران بیان میگردد.

 .1الگوبرداری از مدل حمایت از دادهها در امریکا
چین در ابتدای فرایند حمایت اد دادهها ،با الگدوبرداری اد امریکدا ،چدارچوب قدانونی حمایدت اد
دادهها را در بصشهای خاص در قال مقررات پراکنده و همراه با نظام نظارتی متکثر پدیریدزی
کرد که اهم ویژگیهای این دوره در ادامه توضیح داده میشود.

 .1 .1تصویب قوانین و مقررات بخشی
تمایل اولیۀ چین به وض مقررات گوناگون در بصشهای مصتلف مانند حودههای مالی ،سالمت،
خدمات پستی و حمایت اد مصرفکنندگان اد مد امریکایی متأثر است .باتوجه به نوع صنعت و
نوع اطالعات ،در بصشهای مصتلف بانکی ،بیمه ،پزشکی ،اطالعات کارتهای اعتباری و ارتباطات
اد راه دور ،مقرراتی بهطور پراکنده در چین وض گردیده که بر حمایت اد دادهها تأثیرگذار بدوده
است .اهم این مقررات عبارتاند اد :مقررات برای تنظیم بادار خدمات اطالعات اینترنتدی 2012
( ،)Provisions on Regulating the Market Order of Internet Information Servicesمقررات
اداری صددنعت بررسددی اعتبددار Regulation on the Administration of Credit ( 2013
 ،)Investigation Industryمقررات حمایت اد اطالعات شصصی کاربران اینترنت و ارتباطات اد راه
دور Provisions on Protecting the Personal Information of Telecommunications ( 2013
 ،)and Internet Userتدابیر اداری برای اطالعات سالمت Administrative Measures ( 2014
 ،)for Population Health Informationمقررات مربوط به مدیریت سوابق پزشکی در مؤسسات
پزشدکی ،) Regulation on medical records management in medical institutions( 2014
مقررات مربوط به خدمات اطالعاتی برنامههای اینترنتدی موبایدل The administrative ( 2016
 ،)applications information services provisions on mobile Internetمقدررات مربدوط بده
خدمات جستوجوی اطالعات اینترنت The administrative provisions on Internet ( 2016
 ،)information search servicesتصمیم راج به حذف دستهای اد الزامات تأییدی اداری 2017
( )requirements Decision on removing a batch of administrative approvalو درنهایدت
تدابیر اجرایی بانک خلق چین بهمنظور حمایت اد حقوق و مناف مالی مصرفکنندگان در سدا
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Implementing Measures of the People’s Bank of China for the Protection of

.)Financial Consumers’ Rights and Interests

 .2 .1نظام نظارتی متکثر
در چین ،وفق قانون امنیت سدایبر« ،ادارۀ فضدای سدایبر چدین» ()Cyberspace Administration
وظیفۀ برنامهریزی و هماهنگی فعالیتهای نظارتی و اداری در حودۀ فضای سدایبر را برعهدده دارد.
در حودههای مصتلف نیز مراج نظارتی متعددی پیشبینی شدهاند .برای مثا « ،ودارت صدنعت و
فناوری اطالعات» ( )Ministry of Industry and Information Technologyوظیفۀ نظدارت و ادارۀ
اطالعددات شصصددی در بصددش مصددابرات و اینترنددت را برعهددده دارد و «ودارت امنیددت عمددومی»
( )Ministry of Public Securityمیتواند ضمانت اجرای اداری را مقدرر کندد و تحقیقدات کیفدری
علیه تحصیل ،فروش یا افشای زیرقانونی اطالعات شصصی را انجام دهد .همچندین ،مطدابق قدانون
حمایت اد حقوق و مناف مصرفکننددگان ( Law on Protection of the Rights and Interests of
 )Consumersوظیفۀ نظارت و ادارۀ اطالعات شصصی مصرفکنندگان برعهدۀ «ادارۀ دولتی تنظدیم
بادار» ( )State Administration for Market Regulationقرار گرفته است.1
در وضعی مشابه ،در نظام حقدوقی امریکدا« ،کمیسدیون تجدارت فددرا » ( Federal Trade
 )Commissionمهم ترین مرج نظارتی در سطح فدرا است .در کنار کمیسیون تجارت فدرا ،
در حودههای مصتلف مراج نظارتی متعددی وجدود دارد؛ بدرای مثدا « ،کمیسدیون سدالمت و
خددمات انسدانی» ( )Health and Human Services commissionبدرای قددوانین مربدوط بدده
بهداشدددت و سدددالمت ،و «کمیسدددیون ارتباطدددات فددددرا » ( Federal Communications
 )Commissionبرای قوانین مربوط به ارتباطدات .بندابراین ،در نظدام حقدوقی امریکدا در سدطح
فدرا مرج نظارتی واحدی پیشبینی نشده است و نظارت اد سوی یک مقام مسدتقل حمایدت
اد دادهها صورت نمیگیرد .چین نیز یک مقام ناظر مستقل پدیشبیندی نکدرده و همانندد مدد
امریکایی اد نظام نظارتی متکثر برخوردار است و مقامهدای متعدددی عهددهدار اجدرای مقدررات
حمایت اد دادهها در بصشهای مصتص به خود شدهاند.

 .2الگوبرداری از مدل حمایت از دادهها در اتحادیۀ اروپا
چین همسو با کشورهای دیادی که مد اروپایی حمایت اد دادههدا را برگزیددهاندد ،بدا تصدوی
قانون امنیت سایبر در سا  2016و بهدنبا آن ،اصالح استاندارد ملی فناوری امنیت اطالعدات،
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-andregulations/china>.
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گ نجاندن مقررات حمایت اد اطالعات شصصی در قانون مدنی ،تصوی قانون امنیت داده و قانون
حمایددت اد اطالعددات شصصددی در سددا  ،2021جهددتگیددری خددود را بدده سددمت وضد قواعددد
سصت گیرانه ،دقیق و جام همانند مقررات عمومی اتحادیۀ اروپا راج بده حمایدت اد دادههدای
شصصی تغییر داده است.

 .1 .2به سمت تصویب قانون جامع حمایت از دادههای شخصی
گنجاندن مقرراتی در مورد حمایت اد اطالعات شصصی در قدانون مددنی و سدپس تصدوی قدانون
حمایت اد اطالعات شصصی ،نشانگر تمایل چین به ایجاد یک نظام جدام حمایدت اد دادههاسدت.
قانون مدنی جمهوری خلق چین در فصل ششم اد کتداب چهدارم راجد بده «حقدوق شصصدیت»
( ،)Personality Rightsبا شناسایی «حق حریم خصوصدی و حمایدت اد اطالعدات شصصدی» پایدۀ
حمایت اد دادههای شصصی در نظام حقوقی چین را بنیان نهداده اسدت .بده لحدا تداریصی ،حدق
حریم خصوصی در ذیل حقوق شصصیت تعریف نمیشد .قانون مدنی برای نصسدتین بدار در مدادۀ
 1032حریم خصوصی را تعریف کرد .1مادۀ  1033نیز اصل ممنوعیت پردادش اطالعدات شصصدی
مگر با رضایت صریح یا در موارد مصرح قانونی را بیان کرد .همچنین ،اطالعدات شصصدی اشدصاص
حقیقی ،در مادۀ  1034تعریف و مشمو حمایت این قانون قلمداد شدد ،مدادۀ  1035بده تعریدف
پردادش و اصو آن ،مادۀ  1036به مبانی قانونی پردادش ،مادۀ  1037به حقوق اشدصاص ،و مدادۀ
 1038به وظایف و تعهدات پردادشگر پرداختند .در پایان این مواد نیدز مدادۀ  1039سدادمانهدای
دولتی و کارکنان آنها را به حفظ محرمانگی اطالعات شصصی در دمان انجام وظدایف ملدزم کدرد.2
 .1مادۀ  1032قانون مدنی « :حریم خصوصی ،دندگی شصصی شصص حقیقی است که نباید مورد مزاحمت قرار
گیرد (مصتل شود) یا فضای خصوصی ،فعالیت های خصوصی و اطالعات خصوصی که فردی تمایلی ندارد
دیگران اد آن اطالع پیدا کنند».
 .2جدا اد فصل حمایت اد اطالعات شصصی ،در برخی مواد قانون مدنی بهطور پراکنده مقررات مرتبط با حمایت اد
داده بهچشم میخورد :مادۀ  111ذیل فصل پنجم (حقوق مدنی) اد کتاب او (مقررات عمومی) اطالعات شصصی
اشصاص حقیقی را تحت حمایت این قانون میداند (عبارتی که عیناً در مادۀ  1034تکرار و تأکید شده است) ،در
ادامه مقرر میدارد که «هر سادمان یا فردی که نیاد به دسترسی به اطالعات شصصی دیگران دارد ،باید در تطابق
با قانون عمل کرده ،امنیت این اطالعات را تضمین کند ،نباید بهطور زیرقانونی اطالعات شصصی را جم آوری،
استفاده یا پردادش کند ،انتقا دهد ،فراهم آورد ،به اطالع عموم رساند یا با آن تجارت کند».
قانون مدنی مقرراتی برای حمایت اد اطالعات شصصی در بصشهای خاص مانند آنانسهای گزارش اعتباری
(مادۀ  )1030و مؤسسات پزشکی (مادۀ  )1226نیز وض کرده است :مادۀ  1030در کتاب چهارم (حقوق
شصصیت) ،پیش اد ورود به فصل حمایت اد اطالعات شصصی ،تأکید میکند که «مقررات این کتاب در مورد
حمایت اد اطالعات شصصی و مقررات مرتبط با آن در سایر قوانین ،و مقررات اداری ،در ارتباط میان اشصاص
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بنابراین ،در رویکرد جدید قانون مدنی ،حق فردی حمایت اد اطالعات شصصی بهعندوان یدک حدق
مدنی مستقل و اساسی در چین پذیرفته شده است (.)Yang Gao, 2020: 185
پیش اد قانون مدنی ،قانون امنیت سایبر نیز به عنوان یک قانون خداص ،مالحظدات امنیتدی
مربوط به پردادش دادههای شصصی را مورد توجه قرار داده بود و اد این لحا  ،نقطۀ عطفدی در
چشمانداد حمایت اد دادهها در چین بهحساب می آید .ویژگی مهم این قدانون ،تنظدیم الزامداتی
برای محلیسادی دادههاست .مطابق این قانون ،اطالعات شصصی و «دادههای مهمِ» جمد آوری
یا تولید شده اد سوی اپراتورها در چین باید در این کشور ذخیدره شدود .درصدورتی کده اپراتدور
شبکه بصواهد این داده ها را به خارج اد چین منتقل کند باید ضرورت انتقا داده را اثبات نماید
و اردیابیهای امنیتی را اعما کند .بهمنظور تکمیل الزامات و مفاهیم معرفیشده در این قدانون
نیز «ادارۀ استانداردسادی چین» ( ،)Standardization Administrationاستاندارد ملدی فنداوری
اطالعددات -مشصصددات امنیددت اطالعددات شصصددی را در  29دسددامبر  2017و نسددصۀ نهددایی
بادبینی شده آن را در مارس  2020منتشر کرده است .این استانداردها بدهطدور داوطلبانده اجدرا
می شوند و نشانگر چگدونگی تفسدیر مقامدات اد قدوانین هسدتند و کدارکردی قابدل مقایسده بدا
رهنمودهای «هیئت اروپایی حمایت اد دادههای اتحادیدۀ اروپدا» ( European data protection
 )boardدارند و به تبیین و توضیح جزئیات اسناد میپردادند؛ هرچند قال آنها بدا قالد اسدناد
مشابه اروپا متفاوت است؛ رهنمودهای اتحادیۀ اروپا قال متون توضدیحی بدا سداختاری مشدابه
کتابچۀ راهنما دارند و رهنمودهای چینی در قال مشابه با ساختار قوانین الزامآور و بدا ویژگدی
شبهالزامآور ( .)Pernot-Leplay, 2020:78اد سوی دیگر ،قال و یا سداختار رهنمودهدا بدهویدژه
استاندارد  2020به نوعی قابل مقایسه با مقررات اتحادیۀ اروپا در مورد دادههای شصصدی اسدت.
هر دو سند به  11قسمت تقسیم شده اند و مقرراتی را حدو محورهدای اصدلی یعندی مقدررات
عمومی ،اصو پردادش و حقوق اشصاص موضوع داده مقرر کردهاند.
هم دمان با تصوی قانون مدنی ،کمیتۀ دائمی کنگرۀ ملدی خلدق چدین پدیشندویس قدانون
امنیت داده را در ماه جوالی  2020منتشر و در نوئن  2021تصوی نمدود .قدانون امنیدت داده
نسبت به قانون امنیت سایبر دامنۀ وسی تری را -خواه به لحا صالحیت سدردمینی و خدواه اد
نظر مقرراتگذاری در مورد انواع دادههدا و «فعالیدتهدای دادهای» ( -)Data activitiesپوشدش
داده ،در تعریف داده نیز اد مفهوم دادههدای شصصدی فراتدر رفتده و دادههدا را براسداس میدزان
اهمیت آن در توسعۀ اقتصادی ،امنیت ملی و مناف عمومی طبقهبندی کدرده اسدت .همچندین،

حقوق مدنی و پردادشگران اطالعات اعتباری مانند آنانس گزارش اعتباری اعما میشود» .مادۀ  1226نیز
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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اقدام متقابل در برابر هرگونه مقرراتگذاری تبعیضآمیز علیده چدین در حدودۀ دادههدا را مجداد
شناخته ،مقرر میدارد که اگر دولت خارجی در سرمایهگذاریها و تجارتهای مرتبط با داده یدا
فناوریهای دادهمحور اقدام تبعیضآمیزی علیه این کشور بهکدار بدرد ،چدین مدیتواندد در ایدن
خصوص اقدام متقابل صورت دهد (.)Pernot-Leplay, 2020: 78
در نهایت ،چین با تصوی قانون حمایت اد اطالعات شصصی درصدد برآمده است تا الزامدات
موجود در قوانین و مقررات پراکنده راجد بده حمایدت اد دادههدا را ادزدام و ذیدل یدک قدانون
یکپارچه تدوین کند .در تصوی این قانون ،ضمن توجده بده موضدوعات مطدرحشدده در نتیجدۀ
فناوری های نو و الگوبرداری اد مقررات اتحادیۀ اروپا در مورد دادههدای شصصدی ،سیاسدتهدا و
اردش های چین مورد توجه قرار گرفته است .این قانون که با هدف حمایدت اد حقدوق و منداف
افراد ،تنظیم فعالیتهای پردادش اطالعات شصصی ،حمایت اد جریان قدانونی دادههدا و تسدهیل
استفادۀ معقدو اد اطالعدات شصصدی تددوین شدده اسدت ،مشدتمل بدر  8فصدل و  74مداده و
دربردارندۀ عناوینی چون « اصدو عمدومی ،قواعدد پدردادش اطالعدات شصصدی ،قواعدد انتقدا
فرامردی اطالعات شصصی ،حقدوق شدصص موضدوع داده ،تعهددات نهادهدای پردادشدگر ،مقدام
مسئو حمایت اد داده ،مسئولیت قانونی و مقررات تکمیلی» است .دامنۀ شمو وسی تر ،وضوح
بیشتر در طبقهبندی نقشها ،مبانی قانونی بیشتر برای پردادش در کنار اصدل رضدایت ،الزامدات
بیشتر در مورد دادههای مکانی ،قواعد روشنتدر بدرای انتقدا فرامدردی ،حقدوق قدویتدر بدرای
اشصاص موضوع داده ،پیش بینی مقامی برای تضمین رعایت الزامات قانونی حمایت اد دادههدای
شصصی در شرکتها (مقامی مشابه با مدأمور حمایدت اد دادههدا ( )Data protection officerدر
مقررات حمایت اد داده های شصصی در اتحادیۀ اروپا) و شناسایی حق بر حریم خصوصی پس اد
مرگ ،تعهدات حمایتی و مسئولیت قانونی سنگینتر ،ادجمله ابتکارات این سند نسبت به قوانین
و مقررات پیش اد آن است.
بنابراین ،میتوان گفت که قانون مدنی بهعنوان قانونی عام ،پایۀ اصدلی و کلیدات حمایدت اد
دادههای شصصی را پی ریزی کرده و قانون حمایت اد اطالعات شصصی بهعندوان قدانون خداص،
آنچه را که در قانون مدنی آمده ،بسط و گسترش داده است .این دو قانون با یکدیگر همپوشدانی
داشته ،تعارضی در تعاریف ،اصو و حقوق مرتبط با دادههای شصصی در آنها دیده نمیشود.

 .2 .2نکات برجستۀ قوانین و مقررات چین و مقایسۀ آنها با مقررات اتحادیۀ اروپا
قوانین و مقررات چین در مورد دادههای شصصی را میتوان بر اساس معیارهای دیر تحلیل و بدا
مقررات مشابه اتحادیۀ اروپا مقایسه کرد:
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 .1 .2 .2دامنۀ شمول
چین در قانون امنیت داده ها ،قواعدی با آثار فراسردمینی وض کدرده اسدت کده بدهموجد آن،
سادمانها و افراد خارج اد چین که فعالیتهای دادهمحور آنها به امنیت ملی ،منداف عمدومی یدا
حقوقی شهروندان چین آسی می رساند ،مشمو ایدن قدانون خواهندد بدود .قدانون حمایدت اد
اطالعات شصصی هم مقرر داشته است که بر فعل پردادش دادههای شصصیِ افراد (فارغ اد ملیت
فرد) که در چین صورت گیرد ،اعما می شود .همچنین بر مدواردی کده هددف اد فعالیدتهدای
پردادشی (ولو فعل پردادش در چین صورت نگیرد) ،فدراهم آوردن محصدوالت و خددمات بدرای
افراد در چین باشد یا این فعالیتها با هدف تجزیه و تحلیل و اردیابی رفتار فرد در چین صدورت
گیرد اعما می گردد .پردادشگرانِ مستقر در خارج اد کشدور امدا تحدت حاکمیدت ایدن قدانون،
موظف اند که یک نهاد یا نمایندۀ مسئو حمایت اد اطالعدات شصصدی در چدین تعیدین کدرده،
اطالعات مرتبط را در ادارۀ دولتی مربوط ثبت کنند .این معیار به طرد قابلتوجهی مشابه قلمدرو
سردمینی مادۀ  3مقررات اتحادیۀ اروپا در مورد دادههدای شصصدی اسدت .ایدن احکدام ،نشدانگر
تمایل چین به اعما قانون خود بر کلیۀ اشصاصی است که به ارائۀ خدمت یا کاال در بادار چدین
اشتغا دارند و یا رفتار افراد در چین را تجزیه و تحلیل و اردیابی میکنند.
برابر مادۀ  111قانون مدنی و مادۀ  2قانون حمایت اد اطالعات شصصی ،اطالعدات شصصدی
اشصاص «حقیقی» مورد حمایت است و هی سادمان یا فردی مجاد به نقدض حقدوق اطالعدات
شصصی اشصاص حقیقی نیست .مادۀ  1032قانون مددنی نیدز اشدصاص «حقیقدی» را مشدمو
حمایت حریم خصوصی و اطالعات شصصی دانسته است.

 .2 .2 .2تعریف مفاهیم و اصطالحات کلیدی
در این قوانین ،مفاهیم و اصطالحات کلیدی ادجمله اطالعدات شصصدی ،کنترلگدر و پردادشدگر،
پردادش و نیز رضایت به شرح دیر تعریف شدهاند:
قانون مدنی در مادۀ « 1034اطالعدات شصصدی» را بده ایدن صدورت تعریدف کدرده اسدت:
«اطالعات ثبتشده به صورت الکترونیکی یا بهطرق دیگر که میتواند به تنهایی یا همراه با سایر
اطالعات برای شناسایی شصص حقیقی به کدار رود .مانندد ندام ،تداریخ تولدد ،شدمارۀ شناسدایی،
اطالعات بیومتریک ،محل اقامت ،شمارۀ تلفن ،ایمیدل ،اطالعدات سدالمت و مانندد آن» .قدانون
حمایت اد اطالعات شصصی در مادۀ  4تعریفی نزدیک به تعریف بند  1مادۀ  4مقدررات اتحادیدۀ
اروپا در مورد دادههای شصصی ارائه کرده است« :انواع گوناگون اطالعات ثبدتشدده بده صدورت
الکترونیکی یا به طرق دیگر و مرتبط با شصص حقیقی شناسایی شده یا قابل شناسدایی اسدت».
در واق  ،میان تعریف اطالعات شصصی در چین با تعریف داده های شصصی در مقررات اتحادیده
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همپوشانی دیادی وجود دارد و «قابلیت شناسایی» شصص موضوع داده ،محوریت مرکدزی را در
هر دو تعریف به خود اختصاص داده است .توضیح دیگر آنکه مادۀ  301و ضدمیمۀ  Aاسدتاندارد
 ،2020در جزئیات اد مقررات اتحادیه فراتر رفته و مثا های بسیاری را برشمرده است.
قانون مدنی نامی اد اطالعات شصصی حساس نبدرده اسدت ،امدا ایدن اصدطالح در مدادۀ 29
قانون حمایت اد اطالعات شصصی به «اطالعات شصصی که افشداه یدا اسدتفاده زیرقدانونی اد آن
میتواند منجر به برخورد تبعیض آمیز یا آسی جدی به امنیت شصصی یا مدالی شدود ،ادجملده
نژاد ،قومیت ،عقاید مذهبی ،بیومتریک شصصی ،اطالعات سالمت پزشکی ،حسدابهدای مدالی و
محل دندگی شصصی» تعریف شده است .این تعریف به لحا مفهومی همسو با تعریف مقدررات
اتحادیۀ اروپا اد دادههای شصصی حساس قرار نمیگیرد ،چراکه تمرکز مقررات اتحادیۀ اروپدا بدر
طبقهبندی دادههاست 1و نه میزان آسیبی که وارد میشود .در واق  ،چین «رویکدرد مبتندی بدر
ریسک» را برگزیده و فارغ اد طبقه بندی انواع داده ،هرگونه اطالعاتی را که آسی به آن ،آسی
به شصص یا ما تلقی شود در دمرۀ اطالعات شصصی حساس میداند.2
قانون مدنی در پردادش اطالعات شصصی اد اصطالح «پردادشگر» استفاده کرده ،اما تعریفدی اد
پردادشگر ارائه نداده ،اصطالح کنترلگر را بهکار نبرده و خالف مقررات اتحادیۀ اروپا تمدایزی میدان
کنترلگر و پردادشگر داده قائل نشده است .قانون حمایت اد اطالعات شصصی نیز اصطالح کنترلگدر
داده را بهکار نبرده و اد اصطالح پردادشگر استفاده کرده است .بهعبدارتی ،مسدئولیتهدا و الزامدات
متابعتی ( )complianceرا به پردادشگرِ داده -که معاد کنترلگر در مقررات اتحادیه اسدت -محدو
کرده است .تعهدات حمایت اد اطالعات شصصی در این سند بهعهدۀ فرد یا سادمانی گذاشته شدده
است که بهطور مستقل ،اهداف و ابزار پردادش اطالعات شصصی را تعیین میکند.
شایان توجه است که استاندارد  ،2020برخالف این دو سند ،وانۀ پردادشگر را بهکدار نبدرده
است و برای شصصی که اهداف و ابزار پردادش اطالعات شصصی را مشصص مدیکندد ،همچدون
مقررات اتحادیه ،اد اصطالح کنترلگر استفاده کرده است.
مادۀ  1035قانون مدنی مفهوم گستردهای اد «پردادش» ارائه کدرده و آن را بدا بدهکدارگیری وانگدان
«جم آوری ،ذخیره ،استفاده ،پاالیش ،انتقا و تهیه» تعریدف کدرده اسدت .درج عبدارت «مانندد آن» در
انتهای تعریف ،به معنای تمثیلی بودن موارد یادشده است .تعریف قانون حمایت اد اطالعدات شصصدی اد
«پردادش» همانند تعریف مقررات اتحادیه ،اعمالی مانند جم آوری ،ذخیدره ،اسدتفاده ،پداالیش ،انتقدا ،
تهیه یا افشای اطالعات شصصی را دربر گرفته است .استاندارد  2020نیز تمامی مراحل چرخدۀ پدردادش
را به روشی دقیق و با ذکر جزئیات بیان کرده و به این ترتی اد مقررات اتحادیه پیشی گرفته است.
 .1اتحادیۀ اروپا اد دادههای حساس تحت عنوان «طبقهبندی خاص داده» حمایت ویژهای میکند.
 .2شایان ذکر است که قانون امنیت سایبر اد دادههای حساس تعریف و طبقهبندی ارائه نکرده است.
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مفهوم رضایت در مادۀ  14قانون حمایت اد اطالعات شصصی ،تقریباً مشابه مفهدوم رضدایت
در بند  11مادۀ  4مقررات اتحادیۀ اروپا در مورد دادههای شصصی است .البته رضایت مندرج در
این بند باید توبم با فعل مثبت باشد ،اما در استاندارد  ،2020رضایت بده صدورت فعدل مثبدت و
منفی نیز معتبر است .درحالی که تا پیش اد قانون مدنی و قانون حمایت اد اطالعدات شصصدی،
رضایت ضمنی معتبر قلمداد میشد ،قانون مدنی بهصراحت در مدادۀ  1033پدردادش اطالعدات
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
دانسته و ضمیمۀ  Cاستاندارد  2020هم به طور روشن و با ذکدر جزئیدات کامدل ،نحدوۀ کسد
رضایت صریح را پیشبینی کرده است.
در خصوص پروفایلیندگ ( )Profilingو مستعارسدادی ( ،)Pseudonymisationمدادۀ  3.8و
 3.15استاندارد  2020اد عبارتی مشابه مقررات اتحادیۀ اروپا استفاده کدرده اسدت .مدادۀ 3.14
این اسدتاندارد نیدز بدیندامسدادی ( )Anonymisationرا مانندد یدادآوری ( )Recitalشدمارۀ 26
مقررات اتحادیۀ اروپا تعریف کرده است.

 .3 .2 .2مبانی قانونی و اصول پردازش
قانون مدنی در مادۀ  1035به اصو پردادش پرداخته و مقرر کرده است که پدردادش اطالعدات
شصصی باید با اصو قانونی بودن و موجه بودن مطدابق باشدد و در صدورت ضدرورت و بدا بخدذ
رضایت اد شصص حقیقی یا سرپرست او صورت گیرد.
در مورد مبانی قانونی پردادش ،برخالف قانون امنیت سایبری ،قانون مدنی و قدانون حمایدت
اد اطالعات شصصی ،مبانی قانونی پردادش را محدود به رضایت ندانستهاند .قانون مدنی در مدادۀ
 1036سه مبنای قانونی را برشمرده است که بهموج آن مسئولیتی متوجۀ پردادشگر نصواهدد
بود ) 1 :پردادش معقو بوده ،تا میزانی صورت گیرد که شصص حقیقی یا سرپرسدت او رضدایت
داده است؛  )2پردادش معقو راج به اطالعاتی باشد که شصص حقیقی ،خود منتشر کدرده یدا
راج به اطالعاتی که قبالً بهطور قانونی افشا شده ،مگر آنکه شصص یادشده بهصراحت مصالفدت
کند یا پردادش موج ورود لطمه به نف مهمی اد او گردد؛  )3در پردادش معقدو  ،تددابیر الدم
برای حمایت اد نف عمومی یا حقوق و مناف قانونی شدصص اتصداذ شدود .اگرچده ،دو مبندا یدا
استثنای ذکرشده در مادۀ ( 1036به جز رضایت) پیش اد این در سند استاندارد  2020هم مورد
اشاره قرار گرفته بود ،درج آن در قانون مدنی اهمیت دیادی دارد؛ دیرا سند اسدتاندارد بدرخالف
قانون مدنی اد الزام قانونی برخوردار نیست .اد این رو ،شناسایی مبانی جدید در قانون مددنی بده
معنای دقت و اطمینان قانونی بیشتر برای اردیابی فعالیتهای پردادش است.
قانون حمایت اد اطالعات شصصی مبانی را گسترش داده ،رویکردی مشابهِ مقررات اتحادیدۀ
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اروپا را دنبا کرده ،مقرر میدارد که در مواردی همچون ضروری بودن بدرای انعقداد یدا اجدرای
یک قرارداد ،لزوم اجرای وظایف و الزامات قانونی ،پاسخ به یدک رویدداد اضدطراری در بهداشدت
عمومی یا ضرورت حمایت اد سالمتی و جان یا ما فدرد و لدزوم انتشدار اخبدار و نظدارت افکدار
عمومی برای اهداف منفعت عمومی ،پردادشگر میتواند اطالعات شصصی را پردادش کند.
قددانون حمایددت اد اطالعددات شصصددی الزامددات خاصددی را بددرای پددردادش اطالعددات شصصددی
جم آوریشده در اماکن عمومی (مانند فرودگاه و ایسدتگاه قطدار) مقدرر کدرده اسدت .تصداویر یدا
اطالعات شصصی قابل شناسایی جم آوریشده بهواسطۀ تجهیزات گیرندۀ تصدویر و دسدتگاههدای
شناسایی هویت که در مکانهای عمومی مستقر شدهاند تنها برای اهدداف حفدظ امنیدت عمدومی
میتوانند مورد استفاده قرار گیرند و افشای دادههای حاصل اد آنها بدرای دیگدران جدز بدا رضدایت
افراد و یا الزام قانونی امکانپذیر نیست .بر همین اساس ،چین متهم به نقض حریم خصوصی افدراد
با استفاده اد فناوری تشصیص چهره شده است .1اگرچه دولت چین مدعی است جم آوری تصاویر
شصصی افراد در راستای حمایت اد آنها و جلدوگیری اد کالهبدرداری اسدت یدا بدهواسدطۀ نظدارت
گسترده و به کمک تجهیزات تصویربرداری و پردادش توانسته است پاندمی کرونا را کنتر کند.2

 .4 .2 .2حمایت از کودکان
در مورد حمایت اد کودکان ،قانون مددنی در مدادۀ  17خدود اشدصاص دیدر  18سدا را کدودک
شمرده و در مواد  1035و  1036رضایت سرپرست را برای پردادش داده الزامدی دانسدته اسدت.
مادۀ  12پیشنویس تدابیر اداری و مادۀ ( 5.4 )4سند استاندارد  2020محددودیت سدنی را بده
 14سا کاهش داده و مقرر داشته است که در پردادش اطالعات شصصی اشصاص دیر  14سا
باید رضایت سرپرست آنها اد پیش بخذ گردد.

 .5 .2 .2حقوقِ شخص موضوع داده
در قوانین و مقررات چین همۀ حقوق شناخته شده برای اشصاص موضدوع داده شناسدایی شدده
است؛ ادجمله :حق آگاهی ،تصمیمگیری ،اعما محددودیت یدا اعتدراض بده پدردادش دادههدای
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-recognitionand-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-techfights-coronavirus-in-chinese-city>.
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شصصی ،حق دسترسی ،دریافت رونوشت ،اصالح و تکمیل اطالعات شصصی و در شرایط خداص
حق درخواست حذف ،انصر اف اد رضایت و درخواست توضدیح اد پردادشدگر در خصدوص قواعدد
پردادش و حق انتقا دادهها.
به طور خاص ،قانون مدنی در مادۀ  1037مقرر میدارد که شصص حقیقی میتواند اطالعات
شصصی خود را در تطابق با قانون پس بگیرد یا رونوشتی اد آن دریافت کند .در صورت اطالع اد
نادرست بو دن اطالعات ،اد حق اعتراض و درخواسدت اصدالح یدا سدایر تددابیر الدم بدرای اقددام
به موق (بدون تأخیر یا فوت وقت) برخوردار است .درصورتی که شصص حقیقی متوجه شود که
پردادشگر ،مقررات قانون یا مقررات اداری یا قرارداد فیمابین را نقض کدرده اسدت ،مدیتواندد اد
پردادشگر بصواهد که اطالعات شصصی را بدون تأخیر حذف کند.
مادۀ  49قانون حمایت اد اطالعات شصصی نیز به مدیریت اطالعات شصصی متوفی و اعما
حقوق وی اد سوی وراث پرداخته است .میان قوانین حمایت اد دادههای شصصی کشورها ،تنهدا
کشور فرانسه در «قانون جمهدوری دیجیتدا » ( )Loi pour une République numériqueحدق
حریم خصوصی پس اد مرگ را بهرسمیت شناخته است که بدهموجد آن ،هدر فدردی پدیش اد
مرگ می تواند دستورالعملی در مورد ذخیره ،حذف یا افشای دادههای شصصی تهیه کرده ،آن را
نزد شصص ثالث یا کمیسیون حمایت اد دادهها (بهعنوان نهاد رگوالتور یا مرج نظارتی) تودید
نماید .قانون حمایت اد اطالعات شصصی با کمی تفاوت حقی مشابه را بهرسمیت شناخته و ایدن
حق را برای وراث قائل شده است که در مورد اطالعات شصصی متوفی (برای مثا  ،اعما حدق
حذف یا فراموشی) تصمیمگیری کنند.
همچنین ،مادۀ  24این قانون ،در راسدتای حمایدت اد حقدوق اشدصاص موضدوع داده مقدرر
داشته است که استفاده اد الگوریتمهای رایانهای برای تصمیمگیری خودکار مبتنی بر دادههدای
افراد باید شفاف و منصفانه باشد.

 .6 .2 .2وظایف و تعهدات پردازشگر
قانون مدنی در مادۀ  1038وظایف پردادشگر را به این صورت برشمرده است« :پردادشگر نبایدد
اطالعات شصصی جم آوری و ذخیره شده را افشاه یا دستکاری کند یا اطالعات شصصی را بدون
رضایت شصص در دسترس دیگری قرار دهد مگر اینکه اطالعات پس اد پدردادش نتواندد بدرای
شناسایی فرد خاص مورد استفاده قرار گیرد یا قابل بادگشت به وضعیت اصلی نباشد .پردادشدگر
باید تدابیر فنی و اقدامات ضروری برای امنیت اطالعات شصصی جم آوری و ذخیرهشده را بکار
برده و اد درد ،دستکاری یا ادبین رفتن آن جلوگیری به عمل آورد و در صورت وقوع ایدن مدوارد
یا احتما وقوع آنها باید بدون تأخیر تدابیر جبرانی را انجام دهد ،شصص مرتبط را مطل سدادد
و به مقامات ذیصالح گزارش دهد» .این وظایف که در تشدابه بدا مقدررات اتحادیدۀ اروپدا وضد
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گردیده در قانون حمایت اد اطالعات شصصی نیز پیشبینی شده است .وفدق مدواد  8و  9قدانون
اخیر ،پردادشگر باید امنیت اطالعدات شصصدی را تضدمین کندد .همچندین در مدواد  51تدا 59
تعهداتی برعهدۀ پردادشگر گذاشته شده است که ادجمله میتوان به ایجاد رویهها و فراینددهایی
برای حمایت اد اطالعات شصصی ،اجرایی کردن راهحلهای فندی بدرای تضدمین امنیدت داده و
انجام اردیابی خطرها در برخی فعالیتهای پردادشی اشاره کرد.
قانون حمایت اد اطالعات شصصی ،برخی اد شرکتها (در مقام پردادشگر) را به تعیین مقدام
نظارتی مستقل برای تضمین تطابق پردادش اطالعات شصصی کاربران با این قانون ملدزم کدرده
است .این الزام برای پلتفرمهای اینترنتی دارای کاربران دیاد و حجم وسی اطالعدات شصصدی و
یا با مد های فعالیت پردادشی پیچیده ،پیشبینی شده است .همچنین این شرکتهدا ملدزم بده
انتشار گزارشها در مورد فعالیت های خود در حمایت اد حدریم خصوصدی کداربران هسدتند .در
واق  ،نهادی مشابهِ مأمور حمایت اد داده ها در مقدررات اتحادیدۀ اروپدا کده تعیدین آن اد سدوی
کنترلگر یا پردادشگر در شرایط خاصی مانند پردادش اد سوی سادمانهای عمومی ،سادمانهایی
با فعالیت پردادش اساسیِ مستلزم نظارت مستمر و قانونمند بر طیف وسیعی اد اشصاص موضوع
داده و سادمان هایی با فعالیت پدردادش اساسدی مسدتلزم پدردادش طیدف وسدیعی اد دادههدای
شصصی حساس یا دادههای مرتبط با محکومیتهای کیفری الزامی است ،پیشبینی شده است.

 .7 .2 .2ضمانت اجراهای قانونی
همانطور که پیشتر اشاره شد ،قانون حمایت اد اطالعات شصصی در فصل ششم خود با عندوان
«واحد هایی که وظیفۀ حمایت اد اطالعات شصصی را برعهده دارند» به مقام مسئو یا یدا نهداد
رگوالتور یا مرج حمایت اد دادهها اختصاص یافته است .وظیفدۀ نظدارت و مددیریت در حدودۀ
حمایت اد دادهها برعهدۀ ادارۀ فضای سایبر گذاشته شده اسدت .واحددهدای مربدوط در شدورای
دولتی نیز در حیطۀ وظایف خود مسئولیت حمایت اد اطالعات شصصی ،نظارت و مددیریت ایدن
حوده را برعهده دارند .هر سادمان یا فردی میتواند هرگونه فعالیت پردادشی زیرقانونی را به این
مراج گزارش دهد .این مراج  ،ملزم به رسیدگی به شکایات و گزارشهای مرتبط بدوده و بایدد
شاکی را در مدت دمان معقو اد نتیجۀ شکایت مطل سادند.
قانون حمایت اد اطالعات شصصی ،ضمانتاجراهای قدانونی را نسدبت بده ضدمانت اجراهدای
مندرج در قانون امنیت سایبر وسعت بصشیده و عالوه بر لدزوم اصدالح در مدوارد نقدض ،حسد
مورد ضمانت اجرای مصادره مناف کس شدۀ زیرقانونی ،تعلیق کسد و کدار و لغدو مجودهدای
مرتبط را پیش بینی کرده است .طبق این قانون ،عدم متابعت با الزامات حمایتی مشمو جریمه
خواهد شد .برابر مادۀ  66همین قانون ،سدادمانی کده اطالعدات شصصدی را بدهطدور زیرقدانونی
پردادش کند یا تدابیر امنیتی ضروری برای حمایت اد اطالعات شصصی را بهکار نگیدرد ،ممکدن
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است اد سوی مراج یادشده ،به جریمۀ نقدی تا یک میلیون یوآن محکوم شود .درصدورتی کده
نقض جدی باشد ،جریمه ممکن است تا پنجاه میلیون یوآن یا  5درصد اد درآمدد سداالنۀ سدا
مالی قبلی افزایش یابد.
طبق این قانون ،در موارد نقض اصو و حقوق داده ،پردادشگر باید تدابیر جبراندی سدری را
اتصاذ کرده ،مقام ذی صالح و فرد متأثر اد نقض را مطل سادد .در این مدورد ،بدرخالف مقدررات
اتحادیۀ اروپا مهلت دمانی 72ساعته درنظر گرفته نشده است.

 .8 .2 .2انتقال فرامرزی دادهها
رویکرد چین در انتقا فرامردی دادهها کامالً متفداوت بدا اتحادیدۀ اروپاسدت .قدانون حمایدت اد
اطالعات شصصی مقرر می دارد که پردادشگر در صورت بخذ رضایت صدریح اد شدصص موضدوع
داده و انجام اردیابی خطرها ،مجاد به انتقا داده های شصصی خواهد بود .همچنین ،انتقا بایدد
برای تحقق یکی اد این الزامات باشد -1 :اجرای تعهدات قراردادی با پردادشدگر خدارج اد مردهدا
بهگونه ای که الزامات مندرج در قانون را محقق کند؛  -2اردیابی تأثیرات امنیتدی کده بده تأییدد
ادارۀ فضای سایبر چین رسیده باشد؛  -3بخذ گواهینامه حمایدت اد اطالعدات شصصدی اد نهداد
صادرکننده مورد تأیید ادارۀ فضای سایبر.

 .3مدل خاص چین در حمایت از داده
اگرچه تصوی قانون امنیت سایبری و قانون مدنی و قانون حمایت اد اطالعات شصصدی نشدانگر
همگرایی بیشتر نظام حمایت اد دادهها در چین با قواعد اتحادیۀ اروپاست ،مد چین نسبت بده
مد اروپایی سصتگیری کمتری دارد .حقوق دادهها در چین واجدد خصوصدیاتی اسدت کده در
اتحادیۀ اروپا و امریکا بهچشم نمی خورد .تفاوت در حمایت اد دادههای شصصی افدراد در بصدش
خصوصی و عمومی ،الزامات محلیسادی داده و محددودیت در انتقدا دادههدا ادجملده مدواردی
است که مد خاص این کشور در حمایت اد دادهها را برجسته میکند و بیشک بدر تحدوالت و
سیاستهای این حوده در اتحادیۀ اروپا و امریکا تأثیر قابلتوجهی خواهد گذاشت.
در این میان ،توجه به ویژگی های خاص سیاست دولت چدین در امدر حاکمیدت بدر فضدای
سایبر حائز اهمیت است .این سیاسدت بدر ترکیبدی اد محددودیت اینترندت ،سانسدور و نظدارت
حکومت که تا حد دیادی بر جلوگیری اد گسترش مصالفت با حکومت تکحزبی چین و ممانعت
اد دسترسی شهروندان این کشور به گزارش های مستقل دربارۀ کشورشان یا سایر نقداط جهدان
متمرکز شده است .محدودیت در اینترنت در این کشور اد همان سا های اولیۀ ظهدور اینترندت
آزاد شده است .تا پیش اد آن حکومت چین سیاستِ باد و بهرهمندی اد دانش زربی برای اصالح

107

حمایت از دادهها در چین؛ مطالعۀ تطبیقی...

«دیوار آتش بزرگ» (Great

نظام اقتصادی را سرلوحه کار قرار داده بود .اد سا  2000با معرفی
 )Firewallمعروف به «پرونۀ سپر طالیی» ( ،)Golden Shield Projectنظدام سانسدور و نظدارت
بر اینترنت اد سوی دولت چین شکل گرفت .اد آن دمان ،چین توانسته اسدت اد طریدق یکدی اد
بزرگترین سیستمهای فیلترینگ اینترنت در جهان ،بر اقیانوس دادهها و اطالعات نظارت کندد.
چین بهواسطۀ فیلترینگ و فناوریهای نظارتی ،مد کنتر اطالعاتی خود را اد سدایر مدد هدا
متمایز کرده است ( .)Wright, 2019: 76اد نظر منتقدان ،چنین رویکردی میتواندد چشدماندداد
جریان آداد اطالعات در جهان را به خطر انددادد ،ولدی چدین همدواره اظهدار داشدته کده اعمدا
محدودیتها تنها برای حفظ نظم اجتماعی و حمایت اد امنیت ملی این کشور است.

 .1 .3رویکرد متفاوت در قبال بخش خصوصی و عمومی
ویژگی برجستۀ نظام حقوق دادهها در چین ،تقویت حمایت اد دادههدا در برابدر اقددامات بصدش
خصوصی است .در مقابل ،دسترسی دولت به داده های شصصی تشدید شده و حمایت مقبولی اد
دادهها در مقابل تعرض های حاکمیت وجود ندارد .اساسداً ایدن بداور وجدود دارد کده حمایدت اد
دادهها در چین در درجۀ نصست برای محافظت اد قدرت حاکمیت صورت میگیرد ( Palmieri,
 .)2019: 316حمایت اد دادهها نه بهعنوان ابزاری برای تضمین حریم خصوصی افراد بلکه ابزاری
برای حفاظت اد امنیت ملی محسوب میشود ( .)Determann, 2020: 245اد این رو ،حمایدت اد
داده ها در مورد بصش خصوصی تا حد بسیاری تکامل یافتده ،ولدی انتقدادات دیدادی نسدبت بده
محدودیت های مقرر به بهانۀ امنیت ملی و مناف عمومی و نظارت گسترده بر افراد با اسدتفاده اد
فناوریهایی چون شناسایی چهره مطرح است.1
بنابراین ،رویکرد چین هم با رویکرد اتحادیۀ اروپا که حمایدت اد دادههدا را بدهعندوان حقدی
بنیادی به رسمیت شناخته و در قبا بصش خصوصی و عمومی حمایتهدای مشدابهی را اتصداذ
نموده ،متفاوت است ،و هم با رویکرد امریکا که پیش اد حمایدت اد دادههدای شصصدی در برابدر
بصش خصوصی ،حمایت اد دادههای شصصی را در مقابل دولت رقم دده است.
نکتۀ شایان توجه دیگر این است که چین در حودۀ حمایت اد دادههای شصصی تمرکز خود
را بر حمایت اد «مصرفکننده» قرار داده است ،نه «شصص موضوع داده»؛ به این معنا که ضمن
حمایت اد دادههای شصصی افراد بهعنوان مصرفکننده ،مناف ملی و عمومی را مرجح بر منداف
فردی میداند (.)De Hert & Papakonstantinou, 2015: 21

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>.
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 .2 .3الزامات محلیسازی داده و محدودیت در انتقال فرامرزی داده
باتوجه به اینکه انتقا دادههای شصصی در حجم باال بده خدارج اد کشدور مدیتواندد بدرای امنیدت
اجتماعی یا ملی مصاطرهآمیز باشد ،در کشورهای اروپایی ،چین و روسیه و اخیراً در امریکدا ،خدارج
شدن انواعی اد دادهها اد کشور ممنوع شده است؛ به این معنا کده ایدن دادههدا بایدد در سدرورهای
محلی یا ملی ذخیره شوند (انصاری و دیگران .)238 :1400 ،مقررات مربوط به محلیسادی دادهها
که ایجاب میکند حداقل کپی دادههای شصصی داخل کشور باقی بماندد و سدایر محددودیتهدای
اعما شده بر انتقا فرامردی دادههای شصصی ،ابهامات دیادی دارد .چین بده دلیدل نبدود معاهددۀ
بینالمللی خاص ،تباد دادهها را همسو با ایدئولونی خدود تنظدیم کدرده اسدت .در برابدر ،امریکدا
محدودیتی برای انتقا دادهها به کشور ثالث درنظر نگرفته و مصالف محلیسادی دادههاسدت و آن
را مانعی برای تجارت میشناسد .در اتحادیۀ اروپا نیز انتقا فرامردی دادهها هرچند باید بدا رعایدت
شرایطی ادجمله سطح حمایت مناس اد دادهها در کشور ثالث یدا اسدتفاده اد شدروط قدراردادی و
قواعد الزامآور صورت گیرد ،این محدودیت تأثیر جدی بر جریان آداد دادهها ندارد.
در چین بهموج مادۀ  1قانون امنیت سایبر و بر اساس اصدل حاکمیدت سدایبری (cyber-
 )sovereigntyفضای سایبر تاب مناف و اردشهای کشور در درون مردهاست؛ این امر به معنای
اعما ح اکمیت دولت است بر فضای سایبری (معماری اینترنت ،محتدوا و جریدان دادههدا) کده
ازل با اهدداف امنیتدی صدورت مدیگیدرد .برابدر مدادۀ  37قدانون امنیدت سدایبر ،اپراتورهدای
دیرساختهای اطالعاتی مهم که دادههای شصصدی یدا دادههدای مهدم را جمد آوری یدا تولیدد
میکنند ،باید دادهها را در چین ذخیره نمایند .انتقا دادهها نیز تنهدا در صدورت ضدرورت و بدا
انجام اردیابیهای امنیتی قابل انجام است (.)Pernot-Leplay, 2020: 103
توجیه دولت چین اد الزام به محلیسدادی دادههدا ،حمایدت اد حدریم خصوصدی افدراد و همچندین
توسعۀ اقتصادی چین و جلوگیری اد دردسترس قرارگدرفتن اطالعدات بدرای سدرویسهدای امنیتدی در
جهان است ( .)Pernot-Leplay, 2020:106در این مورد ،چین تا حدودی موفق عمل کرده اسدت؛ بدرای
مثا توانسته است شرکت امریکایی «اپل» ( )Appleرا به ایجاد مرکز دادۀ محلدی در تطدابق بدا الزامدات
دولت چین مجبور کند .به بیان دیگر ،با تصوی قانون امنیت سایبر در سا  ،2016چین شرکت اپدل را
به ذخیرۀ دادههای مشتریان در سرورهای محلی داده ملدزم کدرده اسدت .در سدا  ،2017اپدل قدرارداد
تأسیس نصستین مرکز داده با این کشور را امضا و ساخت این مرکز را در سا  2019آزاد نمود.

 .4دستاورد مطالعۀ رویکرد حمایت از دادهها در چین برای نظام حقوقی ایران
در حقوق ایران تاکنون قانون جامعی در مورد حمایت اد دادههای شصصدی بدهتصدوی نرسدیده
است .قانون تجارت الکترونیکی مصوب  1382مهم ترین قانونی اسدت کده بدر مبادلدۀ دادههدای
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الکترونیکی حاکم است .این قانون اد یک سو ،دادهپیام شصصی را تعریف کرده و اد سوی دیگدر،
اصو پردادش داده های شصصی و حقوق اشصاص موضوع داده را تعریف و اردش اثباتی دادههدا
را پیش بینی کرده است .با وجود این ،قانون یادشده صرفاً بر معدامالت افدراد در فضدای مجدادی
حاکم است و روابط گستردهای را که خارج اد معامالت ادجملده در خصدوص سدکوهای مجدادی
وجود دارد ،دربر نمیگیرد.
قانون انتشار و دسترسی آداد به اطالعات مصوب  1387دومین قانون مهم اسدت کده احکدامی
دربارۀ جم آوری و پردادش دادههای شصصی دارد .این قانون حق دسترسی شهروندان ایراندی بده
اطالعات موجود در مؤسسات عمومی و آن دسته اد مؤسسات خصوصی را که خدمات عمومی ارائه
میدهند شناسایی کرده است و در مواد  14و  15خود ،اطالعدات راجد بده حدریم خصوصدی یدا
اطالعات شصصی را اد شمو حق دسترسی عمومی خارج دانسته ،تنها اشصاص موضوع داده اجادۀ
دسترسی به این اطالعات را یافتهاند .دسترسی سایر اشصاص بده اطالعدات خصوصدی بده رضدایت
صریح و مکتوب اد سوی شصصِ موضوع داده ،منوط شده است .کمیسیون انتشار و دسترسدی آداد
به اطالعات در سا  1397با تصوی «شیوهنامۀ تشصیص و تفکیدک اطالعدات مربدوط بده حدریم
خصوصی و اطالعات شصصی اد اطالعات عمومی» تالش کرده است تا مفهوم و مصادیق دادههدای
شصصی را بهتفصیل روشن کند .این سند ،مهمترین مصادیق دادههای شصصی مکدانی ،اقتصدادی،
آمودشی ،سالمت ،ارتباطی و سایر دادهها را برشمرده است .با وجود این ،قانون یادشدده نسدبت بده
جم آوری و پردادش دادههای شصصی -چه در بصش عمومی و چه در بصدش خصوصدی -سداکت
است و صرفاً احکام دسترسی به دادهها یا انتشار دادهها را روشن کرده است.
قانون جرایم رایانهای مصوب  ،1388ضمن شناسایی دسترسی زیرمجاد به دادههای متعلدق
به دیگران ،سرقت یا تصری آن دادهها ،اد ارائهدهندگان خددمات ارتبداطی و میزبدانی اینترندت
خواسته است تا دادههای کاربران و دادههای ترافیک آنها را تا مدت معیندی ذخیدره و نگهدداری
کنند تا در صورت نیاد ،امکان مراجعه به آنها وجود داشته باشد؛ با این همه ،حمایت اد دادههای
شصصی ،موضوع مستقیم این قانون نبوده است.
زیر اد قوانین یادشده ،شورای عالی فضای مجادی نیز در برخی اد مصوبات خود بده موضدوع
پردادش دادهها بهطور کلی و پردادش دادههای شصصی بهطور خاص ورود کدرده اسدت .مصدوبۀ
«سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» مصدوب  ،1396لدزوم ذخیدرهسدادی
داده های کاربران ایرانی در سرورهای داخل کشور و نیز ضرورت رعایت قوانین و مقررات ایران اد
سوی سکوهای مجادی خارجی را پیشبینی کرده که به معنای الزامات محلیسادی دادهها است
(همانند دولت چدین) .بدهموجد تبصدرۀ  2نصسدتین جدزه بندد  1ایدن مصدوبه ،بدرای اینکده
پیامرسانهای اجتماعی خارجی بتوانند مجود فعالیت دریافت کنند باید عالوه بدر داشدتن سدایر
شرایط الدم ،اوالً ذخیرهسادی و پردادش دادهها را در داخل کشور انجام دهند و ثانیداً در فرایندد
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بخذ مجود فعالیت ،همراه با ثبت اطالعات ،نمایندۀ حقدوقی تداماالختیدار خدود را نیدز کده بایدد
شصصی در داخل کشور باشد به ودارت ارتباطات و فناوری اطالعات معرفی نمایند.
مصوبۀ «الزامات حاکم بر اینترنت اشیاه در شبکۀ ملی اطالعات» مصوب  1397که با هددف
حفظ و تقویت حاکمیتپذیری فضای مجادی تصوی شده است نیز بهطور ضمنی در مقام بیان
«الزامات عمومی اینترنت اشدیاه» و «الزامدات اختصاصدی اینترندت اشدیاه» اد لدزوم حمایدت اد
دادههای شصصی سصن گفته است.
سرانجام آنکه میتوان اد «سند راهبردی جمهوری اسالمی ایران در فضای مجادی» نام بدرد
که به مدیریت کالن و تعیین سیاستهای کلی در فضدای مجدادی اختصداص دارد .ایدن سدند،
«صیانت اد حریم خصوصی» را اد اردشهای حاکم بر مدیریت فضای مجادی کشور دانسته است.
این مصوبات به دلیل آنکه بهعنوان سیاست کلی یا راهبردهای جمهوری اسدالمی ایدران در
دمینۀ فضای مجادی تصوی شدهاند ،به طور مستقیم قابلیدت اعمدا و اجدرا ندارندد و هندود در
قوانین و مقررات اجرایی راهی پیدا نکردهاند؛ بنابراین ،بصش قابلتوجهی اد آنها هندود رعایدت و
محقق نشده است.
استفاده اد تجربیات و نقاط قوت دستاوردهای کشورهای اروپایی و دولت چین مدیتواندد در
حمایت بهینه اد دادههای شصصی در کشور ما بهکار آید و ما را در تدوین و تصوی قانون خاص
و جامعی دربارۀ دادههای شصصی راهنمایی کند.

نتیجه
تا پیش اد تصوی قانون حمایت اد اطالعات شصصی ،قانون جامعی بدرای حمایدت اد دادههدا در
جمهوری خلق چین وجود نداشت .این کشور نصست با الهام اد الگوی مقرراتگذاری امریکدا بده
وض قوانین و مقررات بصشدی پرداخدت و مراجد نظدارتی متعدددی بدا مسدئولیتهدای نسدبتاً
هم پوشان دایر کرد .تصوی قانون مدنی ،قانون حمایت اد اطالعدات شصصدی و دیگدر قدوانین و
مق ررات مربوط به امنیت داده و استانداردها ،به تغییر الگدوی حمایدت اد دادههدای شصصدی بده
سمت الگوی اروپایی انجامید.
با وجود مشابهتهایی که میان مد حمایت اد داده ها در چین و الگوی اروپایی وجدود دارد
نظام حمایت اد دادهها در چین را میتوان ویژه و خاص این کشور دانست که پس اد طی مراحل
بلوغ می تواند مورد استقبا کشورهای دیگر که دارای دزدزدههدا و اردشهدای مشدابه هسدتند،
مانند کشورهای درحا توسعه و شرکای تجاری چین ،قرار گیرد .تمرکز بر امنیت و ثبات ملدی،
حاکمیت سایبری و تفاوت برخورد با حمایدت اد دادههدا در بصدش خصوصدی و بصدش عمدومی
مهمترین عناصر شکلدهندۀ مد چینی هستند .مد چینی با ویژگیهدای گداه متنداقض و یدا
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حتی موادی ،ادجمله تدوین اصو حاکمیت سایبر ،هم نظارت حکومدت بدر پدردادش دادههدای
شصصی را افزایش داده اسدت هدم اد دادههدای مصدرفکننددگان در برابدر تعدرضهدای بصدش
خصوصی به نحو مناس حمایت میکند .با توجه بده سیاسدتهدای اقتصدادی و سیاسدی و نیدز
استراتژی سایبری این کشور ،در آینده نهچندان دور تأثیرگدذاری آن بدر جهدان اجتندابناپدذیر
است .چنانکه به رزم عملکرد با تأخیر این کشور در حمایت اد دادههدای شصصدی ،در خصدوص
مقررهگذاری هوش مصنوعی بهسرعت وارد عمل شده و دیدگاههای خدود را در خصدوص قواعدد
هوش مصنوعی در جهان مطرح ،و همپای امریکا و اروپا در رقابدت جهدانی تنظدیمگدری هدوش
مصنوعی شرکت کرده است .مطمئناً رویکرد جدید این کشور بر سیاسدتگدذاریهدا و مقدررات
درحا تدوین برای فناوری های نوین اطالعاتی مانند هوش مصنوعی در اتحادیۀ اروپدا و امریکدا
تأثیرات دیادی به دنبا خواهد داشت .سیاستگذاران و قانونگذاران کشور ما نیز مدیتوانندد اد
تجربیات و آورده های مفید چین در این حوده استفاده کرده ،نظدامی مناسد بدرای حمایدت اد
دادههای شصصی در کشور فراهم آورند.
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