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چکیده
ابداع ابشارهای اینتزنت اض یا ،ب رغم بزخ ررااری اس کاربزاه ای ف زااا ار ن نؼت ا ار ار ،
چالصهایی را نیش پیص رای نظاما حقرقی قزار اااه اس ت .یک ی اس مهما زین ای ن چالصه ا،
چهارچربهای حقرقی ار جهت حفاظت اس اطالػا خصرنی اضخاص ار پزااسش اااهه ای
خصرنی ارسط ضزکتهای فزاملی ار حقرق ایزا ا ااحاای اراپا مرجرا براه ا حقرق ای زا ار
بزابز خالءهای مرجرا باید چ سیاستگذاریهای اقنینی ا اجزایی را ار پ یص گی زا؟ مهما زین
چهارچربهای حقرقی مرجرا اػطای مررس فؼالیت ب کنتزلکنندگا ابشاره ای اینتزن ت اض یا ا
پزااسندگا این اطالػا  ،اؼیین حداا ا کیفیت ػملکزا ای ن نهااه ا ار مراجه ب ا اطالػ ا
خصرنی اضخاص ،نظار بز ػملکزا نهااهای مذکرر ا پیااهساسی ساساکار انؼقاا قزاراااهای
پزااسش ار بستزهای نامتمزکش میباضد .البت اراینباره حقرق ایزا نیاسمند اصر یب قرانین کارآمد
ارخص رص مکانیس م پ زااسش اااهه ای خصرن ی ،اخص یص مر رس ب کارگیزی امض اتا
ایریتالی ،اػتبارسنری ا ساساکار اباال ارسهای مراسی ا پیصبینی مزاجغ نالحیتاار نظ ارای
میباضد.
واژگانکلیدی:حفاظت اس اطالػا  ،ابشارهای اینتزنت اض یا ،پ زااسش اااهه ای خصرن ی،
حقرق ااحاای اراپا.

* ظکتؽای زمىق ضًىيی ظايهگاه عالهه ْباْبائی  /يىیكًعه هكئىل (.)mahboobafrasyab@yahoo.com
** ظايهدىی ظکتؽی زمىق ضًىيی ظايهگاه علىم لُایی (.)mn.ujsasac0077@yahoo.com
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مقدمه
فًاوؼی اؼتباِ هیاو ابؿاؼهای الکتؽويیکی که اؾ آو بهه ایًتؽيهت انهیا تربیهؽ ههیگهؽظظ ،یکهی اؾ
فًاوؼیهای يىظهىؼ لؽو بیكت و یکن هیبانع که ابعاع و بهکاؼگیؽی آو يًرت و تداؼت هًدؽ بهه
تسىالت فؽاوايی نعه اقت .ابؿاؼهای ایًتؽيت انهیا ،ابؿاؼههایی هكهتًع کهه بها اتًهال قًكهىؼهای
هطتلف به بعيه و تربیه پؽوتکلهای الؾم به پؽظاؾيعه آيها ،لاظؼ به ايدام وظایف اؾ پیم ترییى نهعه
ههیبانهًع ( )Bello & ETC, 2014, 30ابؿاؼههای ههػکىؼ بهؽای ايدهام وظهایف ضهىظ ،يیاؾهًهع
خمعآوؼی اْالعات اؾ هسیّ پیؽاهىوْ ،بمه بًعی و پؽظاؾل آيها هیبانًع .عملکهؽظ ایهى ابؿاؼهها
تىقّ تىلیعکًًعگاو آيها که ايهٓالزا کًتؽلکًًهعه ياهیهعه ههینهىيع ياهاؼت و کًتؽلکًًهعگاو بها
ظؼیافت اْالعات خمعآوؼی نعه تىقهّ ایهى ابؿاؼهها ،هبهاظؼت بهه اؼقهال آيهها بهه پؽظاؾنهگؽاو
هیيمایًع .پؽظاؾنگؽاو اْالعات يیؿ با پؽظاؾل ظاظههای ضام اؼقال نعه اؾ قىی کًتؽلکًًعه ،ظاظه
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هستىای پف اؾ پؽظاؾل ؼا هدعظا بؽای کًتؽلکًًعه اؼقال ههیيمایًهع .ظؼيهىؼتی کهه پؽظاؾيهعگاو،
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ظاؼای تابریت کهىؼ هتبىع کًتؽلکًًعه بانًع ،عمال ههکلی اؾ زیث ؼعایت هكائل اهًیتی زفاظت
اؾ اْالعات پیم يطىاهع آهع .اها ظؼيىؼتی که نؽکتهای ههػکىؼ نهؽکتهای فؽاهلهی یها هلهی
بانًع که الاهتگاه آيها ظؼ کهىؼ ثالثی غیؽ اؾ کهىؼ هتبىع تىلیعکًًعه یا ظاؼيهعه ابهؿاؼ بانهع ،چهالم
پیم ؼو چگىيگی تُمیى اهًیت ظاظههای لابل پؽظاؾل ضىاهع بىظ .اْالعات خمهعآوؼی نهعه اؾ
قىی ابؿاؼهای ایًتؽيت انیا ،نهاهل ايهىاع ظاظه پیامههای الکتؽويیکهی ههیگهؽظظ .ظقهتهای اؾ ایهى
اْالعات ،ظاظه پیامهای نطًی انطاو اؾ خمله اْالعات بیىهتؽیه آيهها ههیبانًعظقتؽقهی
انطاو فالع يالزیت به ایى اْالعات ههی تىايهع واخهعآثاؼ خبهؽاو ياپهػیؽی اؾ خملهه قهاضت
قههالذهای بیىهتؽیهه و يمههٍ اهًیههت هلههی یهه کهههىؼ بانههع .چًههیى هكههائلی َههؽوؼت
قیاقتگػاؼیهای تمًیًی و اخؽایی يسیر ؼا ظؼ ؾهیًه زفاظهت اؾ ایهى اْالعهات بهیم اؾ پهیم
تمىیت هیيمایع.
تاؼیطچه تباظل ظاظههای الکتؽويیکی به قال  3531هیالظی باؾ هیگهؽظظ .قهىئع اولهیى کههىؼ
اتساظیه اؼوپا هیبانع که با تًىیب لايىو یکًىاضتقاؾی ياظؼات ظاظه به کههىؼهای ثالهث ایهى
اهؽ ؼا به يىؼت لايىيی ظؼ ياام زمىلی ضهىظ پػیؽفتهه اقهت ( )Kuner, 2011, p.14پهف اؾ آو ظؼ
قال  3534هیالظی اتؽیم اؼقال ظاظه پیامهای هؽتبّ با اْالعات نهؽويعاو ضهىظ بهه کههىؼهای
ثالث ظؼيىؼت اؼائه تُاهًی ظؼ خهت زفظ اهًیت ایى ظاظهها ههىؼظ پهػیؽل لهؽاؼ ظاظ .برهعها ظؼ

قال  3551ظقتىؼالرمل زفاظت اؾ اْالعات اؼوپاییاو تىقّ کمیكیىو اتساظیهه اؼوپها بها ههع
هماهًگقاؾی لىايیى هىخىظ ظؼ کهىؼهای عُى اتساظیه به عًهىاو اولهیى لهايىو خهاهع ظؼ خههت
زفاظت اؾ زؽین ضًىيی انطاو تًىیب نهع ( )Wanger, 2019, p.2بهه خههت هههکالت
اخؽایی که ظقتىؼالرمل هػکىؼ ظؼ پػیؽل فًاوؼیهای يىیى اؾ خمله ابؿاؼهای ایًتؽيهت انهیا بها آو
هىاخه بىظ ،ظؼ قال  6132همؽؼاتی با عًىاو ظقتىؼالرمل عمىهی زفاظت اؾ اْالعهات (

General

 )Data Protection Regulationsکه ظؼ هاه هیقال  6134به هؽزله اخؽایی ظؼ آهعه اقهت ،ههىؼظ
تًىیب کمیكیىو اتساظیه اؼوپا لؽاؼ گؽفت.
آيچههه ظؼ پهه وهم زاَههؽ هههىؼظ تسلیههل ياههؽی اؾ قههىی يگاؼيههعگاو لههؽاؼ گؽفتههه اقههت،
چهاؼچىبهای زمىلی زفظ اهًیت پؽظاؾلهای ضًىيی انطاو ظؼ ههىاؼظی کهه پؽظاؾيهعگاو
اْالعات نؽکتهای فؽاهلی ظاؼای تابریت کهىؼی غیؽ اؾ کهىؼ هتبىع کًتؽلکًًهعه و ظاؼيهعه ابهؿاؼ
بىظه هیبانع .ایى پ وهم به ؼول اقًاظی و با هٓالره تسلیلی ؼاهکاؼهای هىخىظ ظؼ ياام زمىلی
اتساظیه اؼوپا و تٓبیك ایى ؼاهکاؼها با همؽؼات زاکن بؽ ياام زمىلی ایؽاو ،ظؼ لالهب یه په وهم
قیاقتگػاؼی تمًیًی ظؼ ؼاقتای بهکاؼگیؽی ایى فًاوؼی ظؼ کهىؼ ایؽاو ظاؼظ.

هایصالحیتدار


ضزورتاخذمجىسفعالیتاسساسمان
.1
فرالیت يهاظهای فؽاهلی ظؼ ی کهىؼ يیاؾهًع يااؼت هكتمؽ هؽاخهع يهالزیتظاؼ لهايىيی آو
کهىؼ بؽ يسىه عملکؽظ يهاظهای هؿبىؼ اقهت .ایهى اههؽ ؾههايی کهه يهاظههای فرهال ظؼ کههىؼهای
ضاؼخی یا نؽکتهای فؽاهلی با ظقتؽقی به اْالعات اتباع ی کهىؼ اؾ اهکاو يمٍ اهًیهت هلهی
آو کهىؼ بؽضىؼظاؼ هینىيع ،خلىه بیهتؽی هیيمایع .ظؼ هكئله پؽظاؾل اْالعات ضًىيی اتبهاع
کهىؼها يیؿ زکن هػکىؼ ياظق اقت .اؾآيداکه پؽظاؾل اْالعات اؾ قهىی نهؽکتهای پؽظاؾيهعه
هیتىايع ؾهیًه ظقتیابی بیگايگاو به اْالعات ضًىيی اؼوپاییهاو ؼا فهؽاهن يمایهع ،ياهام زمهىلی
اتساظیه اؼوپا ظؼ خهت پیهگیؽی اؾ ولىع ایى ههکل ،هباظؼت به تاین قاؾوکاؼهای اعٓهای هدهىؾ
فرالیت به نؽکتهای پؽظاؾيعه ظؼ هىاظ  51و  52ظقتىؼالرمل هًىب  6132يمىظه اقت.
هٓابك با هفاظ بًع اول اؾ ّ
هاظه  ،51ايتمال اْالعات به کهىؼ ثالث یا ی قهاؾهاو فؽاهلهی تًهها
ظؼيىؼت تأییع يالزیت کهىؼ هػکىؼ ظؼ اهکاو زفاظت اؾ اْالعات ضًىيی اؼوپاییاو تىقهّ
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تدههىیؿی قههری ظؼ اؼائههه ؼاه زلهههای کههاؼبؽظی ظؼ خهههت ؼفههع چالمهههای زمههىلی و بهبههىظ
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کمیكىو اتساظیه اؼوپا اهکهاو پهػیؽ ههیبانهع .عهالوه بهؽ آوّ ،
ههاظه  ،52نهؽکتهای تباظلکًًهعه
اْالعات ؼا هلؿم به قپؽظو تُهاهى ههالی بهه يهاظههای يهالزیتظاؼ ظؼ ؼاقهتای تُهمیى خبهؽاو
ضكاؼات واؼظه به ظاؼيعگاو اْالعات يمىظه اقت (.)EuropeanCommision, 2019, E.2
عالوه بؽ آيچه بیاو نع ،همؽؼات هًىب  6132واخع نؽایٓی بهؽای کههىؼهای غیهؽ اؼوپهایی
هیؿباو اْالعات ضًىيی اؼوپاییاو يیؿ هیبانع .ایى نؽایّ کهه اؾ آو بهه نهؽِ 7کفایهت 6تربیهؽ
ّ
هیگؽظظ ،ظؼ پؽوتکل السالی به هاظه  51ظقتىؼالرمل هىؼظ تًؽیر لؽاؼ گؽفتهه اقهت ( European
 )Commission, 2017, pp.8-9هٓابك با بطم اول اؾ بًع ظوم پؽوتکل هؿبهىؼ ،کههىؼهای هیؿبهاو
اْالعات ضًىيی اؼوپاییاو که ضاؼج اؾ اتساظیه اؼوپا هیبانًع ،ظؼ ظؼیافت ایى اْالعهات بایهع
واخع قٓر اهًیتی الؾم بؽای زفظ اهًیت ظاظههای هػکىؼ و نفافیت کافی بؽای اهکاو ياهاؼت بهؽ
عملکؽظ يهاظهای فرال ظؼ يالزیت قؽؾهیًی ضىظ بانًع .ایى اهؽ ظؼيىؼتی هسمك ضىاهع نع که
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هراهعات یا ظیگؽ همؽؼات هًىب اتساظیه اؼوپها اؾ خملهه هفهاظ ظقهتىؼالرمل زمایهت اؾ زمهىق
خمرهی هًهؽ

کًًعگاو هًهىب Consumer Protection Directive 2018( 6134

 )EUایهى
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اتساظیه ظؼ پیم هكئىلیت تُاهًی ظولت ظؼ هىاؼظ يمٍ لىاعع اهًیتی پؽظاؾل ظاظههای ضًىيهی
تىقّ نؽکتهای تبره ایى کهىؼ ،هىؼظ پػیؽل کهىؼ ثالث لؽاؼ گیؽظ.
اها اخؽای قاؾوکاؼهای بیاو نعه ظؼ ّ
هاظه  51با هسعوظیتهایی يیؿ هىاخه هیبانع .چؽا که اوال
همکى اقت اعمال قلیمه ظؼ تًمیمات کمیكیىو هًدؽ به تُییع زك بؽضی قهاؾهاوهای فؽاهلهی
یا ایداظ ؾهیًه تبايی هیاو اعُای کمیكیىو و بؽضی قاؾهاوها گؽظظ .ظوها ععم وخهىظ نهفافیت ظؼ
کیفیت اعٓای هدىؾ و تًمین گیؽی ظؼ ولىع ایى ههن ،هًدؽ به قؽظؼگمی قاؾهاوها یا کههىؼهای
پػیؽيعه اْالعات ظؼ تهطیى هریاؼهای کمیكیىو ظؼ تٓبیك اقهتايعاؼظهای ضهىظ بها ایهى هریاؼهها
هیبانع .به عباؼت ظیگؽ ظؼيىؼتی که نؽایّ ضايی اؾ قىی کمیكیىو به نهؽکتها و کههىؼهای
پػیؽيعه اْالعات اؼائه گؽظظ تا با تٓبیك اقتايعاؼهای ضىظ يكبت به خػب يهالزیت اؾ کمیكهیىو
ّ
هؽبىْه العام يمایًع ،اهکاو هؽ چه بهتؽ اخؽای همؽؼات هاظه  51يیؿ فؽاهن ضىاهع نهع ( Wanger,
.)2019, p.4
عالوه بؽ آو چهالم ظیگهؽی کهه ظؼ ؾهیًهه اخهؽای همهؽؼات ههػکىؼ هتًهىؼ اقهتَ ،هؽوؼت
قیاقهتگػاؼی تمًیًهی ظؼ پیاظهقهاؾی ایهى قههاؾوکاؼ ظؼ ياهام ظاضلهی کههىؼهای عُهى اتساظیههه
هیبانع .به عباؼت ظیگؽ ظؼيىؼتی کهه کههىؼی اؾ همهؽؼات ههىاظ  52و  51ظقهتىؼالرمل پیهؽوی

يًمایعَ ،مايت اخؽای ایى اهؽ ظؼ ياام زمىلی اتساظیه اؼوپها چهه ههیبانهع؟ آیها اهکهاو هسکهىم
يمىظو ظولت هػکىؼ ظؼ ظاظگاههای اتساظیه اؼوپا با قاؾوکاؼی هریى وخىظ ظاؼظ؟ ظؼ ایى ضًىو به
ياؽ يگاؼيعگاو با اضػ وزعت هالک اؾ ّ
هاظه  32ظقتىؼالرمل هًىب  6134که ظؼ ؼاقتای همؽؼات

ّ
هاظه  41ظقتىؼالرمل هًىب  6132ظؼ زىؾه الاهه ظعاوی خمری بؽای خبهؽاو ضكهاؼات يانهی اؾ
يمٍ لىاعع اهًیتی تًىیب نعه اقهت ،اهکهاو پیمبیًهی هكهئىلیت تُهاهًی ظولتههای عُهى
اتساظیه و قاؾهاوهای فرال ظؼ هسعوظه يالزیت قؽؾهیًی آيها ظؼ خبؽاو ضكاؼات واؼظه يانهی اؾ

يمٍ لىاعع ترییى نعه ظؼ همؽؼات هػکىؼ هىخىظ اقت .چؽا که ععم اخؽای همؽؼات اولیه هىاظ 52
و  51اؾ زیث لىاعع عام زمىلی به هًؿله تمًیؽی تلمهی ههیگهؽظظ کهه ضكهاؼات واؼظه ؼا هًتكهب
ظولت هتبىع قاؾهاو واؼظکًًعه ؾیاو هیگؽظايع .اؾ ْؽ ظیگهؽ هبهايی تًهىیب همهؽؼات ّ
ههاظه 32
زمایت اؾ زمىق ظاؼيعگاو اْالعات اقت و تكؽی ایى همؽؼات بهه ههىاؼظ هههابهی کهه َهؽوؼت
زفاظت اؾ زمىق ظاؼيعگاو اْالعات ظؼ اتساظیه اؼوپا ازكهاـ ههیگهؽظظ ضهالی اؾ هؽگىيهه ایهؽاظ
ضىاهع بىظ.

وخىظ چًیى قاؾوکاؼی اگؽچه ظؼ خهت زفظ اهًیت اْالعات اؼوپاییاو هیتىايع هفیع بانهع ،اهها
بؽای کهىؼهای ضاؼج اؾ اتساظیه اؼوپا واخهع چالمههایی اقهت .اوال زاکمیهت و اقهتمالل ههی
کهىؼی يطىاهع پػی ؽفت که الؿاهات اهًیتی کهىؼ یا اتساظیه ظیگؽی ظؼ ياام لايىو گهػاؼی ظاضلهی
آو کهىؼ واؼظ گؽظظَ .مى ایًکه قؤال پیم ؼو ایى اقت که هریاؼ ترییى قهٓر اهًیتهی الؾم کهه ظؼ
بًع ظوم اؾ پؽوتکل السالی هىؼظ تًؽیر لؽاؼ گؽفته اقت چه هیبانع؟ به خهت آيکهه ظؼ ههؽ زهال
اهکاو تفاقیؽ هترعظ اؾ کیفیت تریهیى اهًیهت الؾم بهؽای زفاظهت اؾ ظاظههها وخهىظ ظاؼظ ،بهه ياهؽ
يمی ؼقع هریاؼ ههطًی يیؿ پیم ؼوی اتساظیه اؼوپا ظؼ همکهاؼی هبهاظالتی بها کههىؼهای ظیگهؽ
خهاو وخىظ ظانته بانع .ثمؽه ایى اهؽ ایداظ ؼویکؽظهای هترعظ ظؼ هىاخه با ایى زکن ضىاهع بهىظ.
اؾ ْؽ ظیگؽ ،بؽضی اؾ کهىؼهای ظؼ زال تىقره هايًع ایهؽاو ،زتهی فالهع لهىايیى اولیهه ظؼ ؾهیًهه
زفاظت اؾ ظاظههای الکتؽويیکی هىؼظ تباظل ظؼ هباظالت فؽاههؽؾی ههیبانهًع کهه پهػیؽل نهؽایّ
اتساظیه اؼوپا ظؼ ياام ظاضلی ایى کهىؼها خؿو ظیگؽ ههکالت اخؽایی پهیم ؼوی اتساظیهه ضىاههع
بىظ.
ظؼ ياام زمىلی ایؽاو ،قاؾوکاؼی هبًی بؽ تباظل اْالعات ضًىيی هیهاو نهؽکتهای تابرهه و
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هُا بؽ آيچه بیاو نع ظؼضًىو هفاظ پؽوتکل السالی ّ
هاظه  51يیؿ ههیتهىاو بیهاو ظانهت،
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ظیگؽ نؽکتهای فؽاهلی یا هىخىظ ظؼ کههىؼی ظیگهؽ وخهىظ يهعاؼظ .پیاظهقهاؾی فًهاوؼی ابؿاؼههای
ایًتؽيت انیا ظؼ ياام زمىلی ایؽاوَ ،ؽوؼت چًیى تباظالتی ؼا ضًىيا ظؼ هىاؼظی کهه پؽظاؾيهعگاو
ایى اْالعات به يىؼت ايسًاؼی تًها ظؼ چًع کهىؼ ضاو وخىظ ظانته بانًع ،ازكهاـ ضىاههع
نع .اؾ ایى زیث همىلههای هىؼظ بسث ظؼ پیاظهقاؾی فًاوؼی ایًتؽيت انیا ظؼ ایى ياام ،چگهىيگی
اعٓای هدىؾ فرالیت به نؽکتهای کًتؽلکًًعه و پؽظاؾيعه اْالعات ،يسهىه ولهىع فؽایًهع اؼقهال و
تباظل اْالعات ایؽايیاو به کهىؼهای ضاؼخی و َمايت اخؽای يمٍ همؽؼات اهًیتی ترییى نهعه اؾ
قىی ظولت ایؽاو هیبانع .ظؼایىباؼه يکته لابل تىخه ععم لابلیت لیاـ لهعؼت زهاکمیتی اتساظیهه
اؼوپا که هتهکل اؾ چًعیى کهىؼ بىظه و اؾ ابؿاؼهای اعمال فهاؼی اؾ خمله تسؽینهای التًاظی ظؼ
واؼظ يمىظو فهاؼ بؽ يالٍ همؽؼات یا ظولت هتبىع آو ،با کهىؼ ایؽاو هیبانع .اؾ ایى ؼو بؽای ايدهام
فرالیت کًتؽلکًًعگاو و پؽظاؾيعگاو اْالعات ظؼ کهىؼ ایؽاو اوال ظؼیافت تُمیىهای ههالی کهافی
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اؾ آو قاؾهاو و ثايیا ايرماظ لؽاؼظاظههای هتمابهل هیهاو کههىؼ هتبهىع قهاؾهاو و کههىؼ ایهؽاو بهؽای
پیمبیًی هكئىلیت بیىالمللی آو کهىؼ الؿاهی هیبانع .اؾ قىی ظیگؽ تا ؾهايی که نربهای اؾ یه
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نؽکت کًتؽلکًًعه ظؼ کهىؼ ایؽاو ظایؽ يبىظه و اهکاو يعوؼ و اخؽای زکهن بهؽ علیهه ایهى قهاؾهاو
وخىظ يعانته بانع ،هؽگىيه فرالیت ایى قاؾهاوها ظؼ ضهاؼج اؾ هؽؾههای ایهؽاو واخهع ایهؽاظ اقهت.
عالوه بؽ آو ظولت يیاؾهًع اضػ تُمیىهای کافی هبًی بهؽ َهمايت يهست پؽوقهه پهؽظاؾل ظاظه
تىقّ نؽکتهای پؽظاؾنگؽی که ظؼ ضاؼج اؾ هؽؾهای ایؽاو هباظؼت به پؽظاؾل ظاظه هیيمایًهع ،اؾ
قىی کًتؽلکًًعه هیبانع.
قاؾوکاؼهای بیاو نعه يیاؾهًع تًىیب همؽؼات لايىيی ضىاهع بىظ .چؽا کهه اوال زمهىق ایهؽاو،
هكئىلیت يانی اؾ فرل غیؽ ؼا تًها ظؼ هىاؼظ اقهتثًایی پػیؽفتهه و ايهل و لاعهعهای ضهال ظؼ ایهى
ضًىو وخىظ يعاؼظ .لػا اخؽایی يمىظو پیهًهاظ بیاو نعه يیاؾهًع تًىیب لايىيی هكهتمل ظؼ ایهى
باب اقت .اؾ ْؽ ظیگؽ ظؼ زمىق ایؽاو ،هكتفاظ اؾ هىاظ 3و 6و  1لايىو هكئىلیت هعيی ،هٓابك با
يسیرتؽیى ياؽ اؾ هیاو ياؽات هىخىظ ،ظولت ظؼيىؼتی هلؿم به خبؽاو ضكاؼات يانهی اؾ اعمهال
اتباع ضىظ هیبانع که ایى عمل لابلیت ايتكاب به وی ؼا يیؿ ظانهته بانهع (ؼهپیه  ،3151 ،و)34
َمى ایًکه زتی بؽ فؽٌ ايتكاب عمل بؽ ظولت ،هبًای اؼائه نهعه ظؼ ّ
ههاظه  162لهايىو هدهاؾات
اقالهی ،تًها هسکىهیت ظولت بؽ اقاـ هیؿاو تمًیؽ وی ؼا الؾم نهمؽظه و ظؼيهىؼتی کهه تریهیى
هیؿاو هكئىلیت وی اؾ قىی ظاظگاه ایؽايی اهکاو پػیؽ يبانع ،يهعوؼ زکهن بهؽ هكهئىلیت هكهاوی

تماهی هكببیى َؽوؼت ضىاهع یافت .اها ههکل هىخىظ ایهى اقهت کهه اگهؽ ظولهت بهه ههؽ ظلیهل
هكئىلیت خبؽاو تماهی ضكاؼات واؼظه به اتباع ایؽايی یا ظولت ایؽاو ؼا عهعهظاؼ يهىظ همکى اقت اؾ
ی ْؽ اهکاو ظقتؽقی به عاهل ظیگؽ ؾیاو فؽاهن يبىظه و اؾ ْؽ ظیگؽ زتی بؽ فهؽٌ ظقتؽقهی
تىايایی خبؽاو ضكاؼت واؼظه ؼا يعانته بانعَ .مى ایًکه َؽوؼت زفظ اهًیت هلی ی کههىؼ ظؼ
گؽو اعمال َمايت اخؽاهای زعاکثؽی هیبانع تا ؾهیًه يمٍ اهًیت هلی کاهم یابع .اگهؽ کههىؼ
ثالثی ظؼ خبؽاو ضكاؼات واؼظه اؾ يازیه اتباع ضىظ هكئىلیت هٓلهك ظانهته بانهع ،زتهی بها اعمهال
يااؼت ظاضلی يیؿ اؾ ولىع هؽگىيه قىءاقتفاظه پیهگیؽی هیيمایع .اؾ ایهى ؼو ظؼ ؾهیًهه زفاظهت اؾ
اْالعات ضًىيی ،کهىؼ ایؽاو يیاؾهًع تًىیب لايىو خعیع ظؼ ؾهیًه اعٓای زعاکثؽی هكهئىلت
به ظولت کهىؼی که قاؾهاو کًتؽلکًًعه تبره آو کهىؼ بىظه هیبانع و اؾ ْؽ ظیگؽ ايرماظ لهؽاؼظاظ
هتمابل بؽای ترییى هكئىلیت بیىالمللی ظولت هػکىؼ ظیگؽ الؿام پیم ؼوی ظولت ایؽاو ضىاهع بىظ.

تعییهکیفیتتبادلوپزداسشدادههایخصىصی

.2
ایى ظقتىؼالرمل هتهکل اؾ يمایًعگاو کهىؼهای عُى اتساظیه ظؼ  61هی 6134تهکیل گؽظیع تا با
بؽؼقی همؽؼات هىخىظ ظؼ ظیگؽ کههىؼها هبهاظؼت بهه اؼائهه پیههًهاظاتی ظؼ ؾهیًهه کیفیهت اخهؽای
همؽؼات ظقتىؼالرمل هػکىؼ به کمیكیىو اتساظیه اؼوپها يمایهع .تریهیى کیفیهت پهؽظاؾل ظاظهههای
ضًىيی اؼوپاییاو يیؿ یکی اؾ الؿاهات ایى اتساظیه هیبانع که کاؼگؽوه هػکىؼ با اؼائه گؿاؼنهی بهه
کمیكیىو اتساظیه که ظؼقپتاهبؽ قال  6134اؾ قىی ایى کمیكیىو هىؼظ تًىیب لؽاؼ گؽفتهه اقهت،
هباظؼت به قیاقتگػاؼی اخؽایی يمىظه اقهت ( )European Commission, 2019, E.3الؿاههات
بیاو نعه ظؼ گؿاؼل کاؼگؽوه ّ
هاظه  65ظؼ نم بًع به نؽذ غیل اقت:
ظاظههای نطًی تًها بایع به اهعا ضايی هىؼظ پؽظاؾل لؽاؼ گیؽيع.
پؽظاؼل ظاظههای نطًی بؽای اهعا ظیگؽی همکى يبىظه هگؽ نؽایّ ضايهی هايًهع نهؽایّ
هىخىظ ظؼ ّ
هاظه  31ظقتىؼالرمل پاؼلماو اؼوپا ظؼ زفاظهت اؾ افهؽاظ ظؼ پهؽظاؾل و تبهاظل ظاظهههای
ضًىيی آيها هًىب  3551هىخىظ بانع.
اْالعات خمعآوؼی نعه بایع ظلیما ظؼ زىؾه عملکؽظ ابؿاؼ يىؼت گؽفته و بهه ْهىؼ هؽتهب بهه
ؼوؾآوؼی نىيع.
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پف اؾ الؾم االخؽا نعو ظقتىؼالرمل هًىب  ،6132کاؼگؽوهی تست عًىاو کاؼگؽوه ّ
ههاظه 65
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ظاظههای خمعآوؼی نعه اهکاو غضیؽه و يگهعاؼی به يىؼت ياهسعوظ ؼا يعانته و تًها ظؼ هعت
ؾهاو هتراؼ لابلیت يگهعاؼی تىقّ پؽظاؾنگؽ ؼا ضىاهًع ظانت.
ظاؼيعه (هال ) اْالعات بایع اؾ زك آگاهی اؾ هیؿاو و کیفیت ظاظههای خمهعآوؼی و پهؽظاؾل
نعه وی بؽضىؼظاؼ بىظه و ظؼ هؽ ؾهاو اؾ اهکاو ايالذ اْالعات ياظؼقت به ظقهت آههعه اؾ وی یها
اؼائه ظقتىؼ زػ اْالعات خمعآوؼی نعه اؾ قاهايه پؽظاؾيعه ؼا بؽضىؼظاؼ بانع.
تباظل اْالعات هیاو پؽظاؾيعه ايلی و فؽعی به هؽ ظلیل عالوه بؽ تأییع کًتؽلکًًعه بایع به تأییهع
ظاؼيعه اْالعات يیؿ ؼقیعه و ؼَایت ههىؼظی وی ظؼ ایهى ضًهىو کكهب گهؽظظ (

Raul, 2017,

.)pp.11, 22
هماوگىيه که اؾ بًعهای پیهًهاظی کاؼگؽوه هػکىؼ هىیعاقهت ،هكهئله خمهعآوؼی و پهؽظاؾل
هىؼظی ظاظهها هٓابك با قاؾوکاؼ عملکؽظ ابؿاؼ ایًتؽيت انهیا خهؿو اؼکهاو اقاقهی عؽَهه ابؿاؼههای
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هػکىؼ ظؼ باؾاؼهای کهىؼهایی اؼوپایی تلمی هیگهؽظظ .بًهع اول اؾ الؿاههات ههػکىؼ خمهعآوؼی و
پؽظاؾل ظاظهها ؼا تًها ظؼ زیٓه ضايی که ابؿاؼ ایًتؽيت انیا هىؼظ اقتفاظه ظاؼيعه لهؽاؼ گؽفتهه بانهع
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پػیؽفته اقت .هًگام فؽول ابؿاؼ تىقّ کًتؽلکًًعه به ظاؼيعه ،لهؽاؼظاظی پیؽاههىو کیفیهت عملکهؽظ
ابؿاؼ و خمعآوؼی و پؽظاؾل ظاظههای هىؼظ يیاؾ ایى ابؿاؼ هیاو هتراهلیى هًرمع و هٓابك با هفهاظ بًهع
اول و پًدن اؾ الؿاهات هػکىؼ ،ایى هىؼظ بایع به آگاهی ظاؼيعه ؼقیعه و ؼَایت هىؼظی وی ظؼ ایهى
فؽایًع اضػ گؽظظ (.)Lachlan&Etc, 2019, pp.6-7

پؽظاؾل ظاظههای نطًی انطاو خؿ ظؼ هىاؼظ ضاو که ههابه آو ظؼ ّ
ههاظه  31ظقهتىؼالرمل
هًىب  3551غکؽ نعه اقت ،اهکاو پػیؽ يیكهت .ههىاؼظ هًهعؼج ظؼ ّ
ههاظه  31ظقهتىؼالرمل فهىق
الػکؽ يیؿ ظؼ نم بًع به هىاؼظ (زفظ اهًیت هلی ،ياهن عمهىهی ،کههف خهؽاین ،قیاقهتگػاؼی
تمًیًی ،هكائل ههن التًاظی و نًاقایی زمىق اقاقی اؼوپاییاو) ضاليه نعه اقهت .اؾ هدمهىع
هىاؼظ بیاو نعه هی تىايع به َؽوؼت زفظ ياهن و اهًیهت ظاضلهی یها ضهاؼخی کههىؼ ظؼ پهؽظاؾل

ظاظههای ضًىيی انطاو ؼقیع که هىاؼظی اؾ ایى لبیل يیؿ اهکهاو وؼوظ بهه الؿاههات ههػکىؼ ظؼ
اعالهیه کاؼگؽوه ّ
هاظه  65ؼا ضىاهًع ظانت .قؤال پیم ؼو ایى اقت که آیها هؽخرهی يهالر خههت
تهطیى هىاؼظ بیاو نعه ظؼ ّ
هاظه  31ظقتىؼالرمل هًىب  3551یا هىاؼظ ههابه با آو وخىظ ظاؼظ یها

يالزیت تهطیى هىاؼظ بیاو نعه بؽ عهعه يهاظ هؿبىؼ اقت؟ ظؼ ایى ضًىو هؽخع يهالسی ظؼ
همؽؼات هًىب اتساظیه اؼوپا پیمبیًی يهعه اقت ،اها به زکن ّ
ههاظه  36پیمهاو عملکهؽظ اتساظیهه

اؼوپهها و ّ
هههاظه  55ظقههتىؼالرمل هًههىب  6132کههه کهههىؼهای عُههى اتساظیههه ؼا هلههؿم بههه
قیاقتگػاؼیهای تمًیًی ظؼ اخؽای هؽ چه بهتهؽ همهؽؼات اتساظیهه يمهىظه اقهت ،ظؼيهىؼتی کهه
کهىؼی ضاو هؽخری ؼا بؽای تهطیى هىاؼظ بیاو نعه پیمبیًی يمىظه بانع ،کًتؽلکًًعه هلؿم بهه
ؼعایت نؽایّ يهاظ ياظؽ ظؼایىباؼه ضىاهع بىظ .اها ظؼيهىؼت عهعم وخهىظ چًهیى هؽخرهی بهه ياهؽ
يگاؼيعگاو وخىظ يالزیت تهطیى هىاؼظ بیاو نعه تىقّ يهاظ کًتؽلکًًعه ضالی اؾ انکال اقت.
چؽا که الؿاهات بیاو نعه اؾ قىی کاؼگؽوه هٓلما ههىاؼظ اقهتثًا اؾ اههعا تریهیى نهعه ؼا هههطى
يمىظه و ايىال هؽخع عاهل قیاقتهای هػکىؼ اؾ يالزیت تهطیى ایهى ههىاؼظ خهؿ ظؼيهىؼت
تًؽیر قیاقتگػاؼ بؽضىؼظاؼ ضىاهع بىظ.
يکته ظیگؽ 7زك ظقتؽقی 6ظاؼيهعه ظؼ آگهاهی اؾ اْالعهات خمهعآوؼی نهعه اؾ وی و 7ايهل
نههفافیت 6ظؼچگههىيگی عملکههؽظ کًتؽلکًًههعه و پؽظاؾيههعه اْالعههات خمههعآوؼی نههعه هههیبانههع
( )Finance Latvia, 2018, p.47هماوْىؼ که بیاو گؽظیع ،به زکن بًع پًدن اؾ الؿاههات ههػکىؼ،
ظاؼيعه اؾ زك آگاهی اؾ کمیت و کیفیت اْالعات بهه ظقهت آههعه و يهست یها عهعم يهست آو
نعه اقت ظؼيىؼت ی که اْالعاتی غیؽ آيچه که هىؼظ تىافهك و ؼَهایت هیهاو ظاؼيهعه و کًتؽلکًًهعه
بانع ،هیاو کًتؽلکًًعه و پؽظاؾيعه هىؼظ تباظل والع گؽظظ ،ایى اهؽ بایهع بها ؼَهایت ظاؼيهعه يهىؼت
پػیؽظ .اؾ ایى ؼو اگؽ قىءاقتفاظهای اؾ قىی پؽظاؾيعه یا کًتؽلکًًعه ايدام نهىظ ههؽ یه هٓهابك بها
لىاعع عام هكئىلیت هعيی هكئىل خبؽاو ضكاؼات واؼظه و ظولت هتبىع ههاؼالیهن يیؿ هكتًع به ّ
هاظه
 32ظقتىؼالرمل هًىب  6134هكئىل ضىاهع بىظ.
کیفیت پؽظاؾل ظاظههای ضًىيی ظؼ ياام زمىلی ایؽاو يیؿ هٓابك با همهؽؼات ههىاظ  14و 15
لايىو تداؼت الکتؽويیکی ترییى هیگؽظظّ .
هاظه  14لايىو هػکىؼ ،ايدام هؽگىيه عملیات پؽظاؾل یها
هؽ عملیاتی که همعهه پؽظال ظاظهههای ضًىيهی انهطاو اؾ خملهه ظاظهههای هبهیى ؼیههههای
لىهی ،ضًىيیات اضاللی ،ؼوايی ،خًكی و ...ؼا هًىِ به 7ؼَایت يؽیر 6ظاؼيهعگاو اْالعهات
يمىظه اقت .ههؽوْیت اضػ ؼَایت يؽیر ظاؼيعگاو ظؼ قاؾوکاؼ پؽظاؾل اْالعات آيها هیتىايهع
آثاؼی ؼا ظؼ بؽظانته بانهع .اولهیى اثهؽ ایهى اههؽ نًاقهایی زهك هالکیهت ظاؼيهعه بهؽ ظاظه پیامههای
خمعآوؼی نعه اؾ قىی وی ضىاهع بىظ .اؾ ایى ؼو ايدام هؽ عمل هغایؽ به هًؿله يمٍ زك هرًهىی
فؽظ بؽ ظاظههای ضىظ و ولىع خؽاین زىؾه هالکیت فکهؽی ههیگهؽظظ .اؾ ْهؽ ظیگهؽ اهرهاو ياهؽ اؾ
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اْالعات بؽضىؼظاؼ اقت .همچًیى به زکن ايل نفافیت که ظؼ بًع نهن اؾ الؿاهات ههػکىؼ غکهؽ
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عباؼت 7ؼَایت يؽیر 6ایى يکته ؼا به غهى هتباظؼ هیيمایع که ظاؼيعه اْالعات ظؼ ههؽ هؽزلهه اؾ
پؽظاؾل ظاظههای ضىظ اهکاو خلىگیؽی اؾ ولهىع پؽوقهه ههػکىؼ و زتهی هًهع کًتؽلکًًهعه اؾ اؼائهه
اْالعات ضىظ به پؽظاؾيعه ههطًی ؼا ظاؼا هیبانع .اها قؤال پیم ؼو ایى اقت که ظؼ هکاوههایی
هايًع اظاؼات یا هًؿل که انطاو هترعظ عالوه بؽ ضؽیعاؼ ابؿاؼ ،زُىؼ ظاؼيعْ ،بیرتا ايدام يهسیر
وظایف ابؿاؼ هًىِ به خمعآوؼی ايىاع اْالعات اؾ خمله اْالعات نطًی ظیگؽاو يیؿ ههیبانهع.
چگىيگی تفكیؽ ایى ّ
هاظه خهت زل و فًل هكئله کكب ؼَایت يؽیر تماهی ظاؼيهعگاو بهه چهه
نکلی ضىاهًع بىظ؟ آیا کًتؽلکًًعه ظؼ ؾهیًه پؽظاؾل ظاظهها هلؿم به اضػ ؼَایت تمهاهی ظاؼيهعگاو
اقت یا ایى اهؽ ؼا هیتىايع به يمایًعگی اؾ قىی ضؽیعاؼ ايدام ظهع؟
به ياؽ يگاؼيعگاو بهؼغن تًؽیر ّ
هاظه  14بؽ َؽوؼت کكب ؼَایت يهؽیر تمهاهی انهطاو

هىخىظ ظؼ هسیّ ،هع اؾ تًاین ایى ّ
هاظه اْهالع و آگهاهی ظاؼيهعه اؾ ولهىع پؽوقهه پهؽظاؾل ظاظه
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هیبانع تا هن هع ولىع نفافیت عملکؽظ پؽظاؾيعه تاهیى گهؽظظ و ههن ظؼيهىؼت يمهٍ لهىايیى،
اهکاو الاهه ظعىا تىقّ ظاؼيعگاو اْالعات اؾ فؽظ ضهاْی فهؽاهن نهىظ .اؾ ایهى ؼو ظؼ ههىاؼظی کهه
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ابؿاؼی بؽای خلب هًافع عمىم تهیه هیگؽظظ ،هايًع هىؼظی که ابؿاؼ بؽای ايدام اعمال ظؼ ظؼوو یه
اظاؼه یا ضايىاظه تهیه نعه بانع ،اؼائهه ؼَهایت اؾ قهىی ؼئهیف اظاؼه یها قؽپؽقهت ضهايىاؼ ظؼ ایهى
ضًىو کفایت هیکًع .هُافا ایًکه اگؽ بًا بؽ َؽوؼت کكب ؼَایت اؾ ت ت افؽاظ زاَهؽ ظؼ
هسل بانع ،ظؼ ایى يىؼت زتی ایى ؼَایت هىؼظی بایع اؾ هیهماياو هًؿل یها هؽاخرهکًًهعگاو بهه
اظاؼه يیؿ کكب گؽظظ که عمال اهکاو پػیؽ يمیبانع.
هاظه  15لايىو تداؼت الکتؽويیکهی ظؼيهىؼت وخهىظ نهؽایّ ّ
هاظه ّ ،14
عالوه بؽ ّ
ههاظه  14ظؼ
کكب ؼَایت يؽیر ظاؼيعه ،ايدام هؽگىيه عملیات پؽظاؾل ظاظههای ضًىيی ؼا هًىِ به نهؽایّ
غیل يمىظه اقت:
اهعا پؽظاؾل ظاظه ههطى و واَر بانًع.
ظاظه پیام تًها به ايعاؾه َؽوؼت و هتًاقب با اهعا ترییى نعه هىؼظ پؽظاؾل والع نىظ.
ظاظه پیام بایع يسیر و ؼوؾآهع بانع.
اهکاو ظقتؽقی ظاؼيعه اْالعات به پؽوقه پؽظاؾل فؽاهن بىظه و اهکاو هسى یا ايالذ ظاظههای
ياظؼقت یا يالى یا هسى کلیه ظاظههای هًتكب به وی بؽای او فؽاهن بانع.
به ياؽ يگاؼيعگاو ،تسمك اهعا تًىیب بًع اول ّ
هاظه  15لايىو هؽلىم به خهت بؽضىؼظاؼی اؾ

الؿاهات اهًیتی که يمٍ آيها هیتىايع اهًیت هلی ی کهىؼ ؼا تسهت الههراع لهؽاؼ ظههع ،يیاؾهًهع
ظؼیافت هدىؾ اؾ هؽاخع يالزیتظاؼ زکىهتی ،يااؼت بهؽ عملکهؽظ يهاظههای پؽظاؾنهگؽ و اؼائهه
گؿاؼل عملکؽظ يهاظهای هػکىؼ به ایى هؽاخع يالزیتظاؼ هیبانع .اها ظؼ ّ
هاظه هػکىؼ يه نؽایٓی
بؽ يسىه ظؼیافت هدىؾ اؾ يهاظهای يالزیتظاؼ پیمبیًهی نهعه اقهت و يهه ظؼ ؾهیًهه ياهاؼت بهؽ
عملکؽظ پؽظاؾنگؽاو و چگىيگی تهطیى اهعا پؽظاؾل ظاظههای ضًىيهی انهطاو اؾ قهىی
آيها زکمی غکؽ نعه اقت .اگؽ بًا بؽ اؼائه گؿاؼل عملکؽظ و بیاو اهعا پهؽظاؾل تًهها بهؽ ظاؼيهعه
اْالعات بانع ،عمال اهعا تًىیب لايىو هػکىؼ به ولىع يطىاهع پیىقت .چهؽا کهه اوال هؽخهع
تهطیى يست و قمن هىاؼظ بیاو نعه اؾ قىی پؽظاؾيهعه هههطى يمهیبانهع و ثايیها بهه خههت
تطًًی بىظو بكیاؼی اؾ هؽازل پؽظاؾل ظاظه و عهعم آگهاهی عمهىم خاهرهه اؾ يسهىه ولهىع ایهى
پؽوقه ،ظؼيىؼت ی که يهاظی واخع تطًى کافی بؽ عملکؽظ پؽظاؾنهگؽاو ياهاؼت يعانهته بانهع،
لٓرا ؾهیًه قىء اقتفاظه اؾ ياآگاهی خاهره بؽای آيها فؽاهن ضىاهع بىظ .عالوه بهؽ آو همعههه الؾم ظؼ
تسمك اهعا زايل اؾ پیمبیًی زك ظقتؽقی بیاو نعه ظؼ بًعهای چهاؼم و پًدن اؾ ایى ّ
هاظه (که
هیبانع .اگؽ پؽظاؾيعه اْالعات زك هػکىؼ ظؼ بًعهای چهاؼم و پًدن ؼا هستهؽم نهمؽظه و ظؼ ایهى
ضًىو اهکايهات الؾم بهؽای ظاؼيهعه ؼا فهؽاهن آوؼظ ،ظؼضًهىو ههىاؼظی کهه تطًهى الؾم ظؼ
نًاقایی ظاظههای ضام يالى ظؼیافت نعه اؾ قىی ظاؼيعه الؾم بىظه و یها زتهی ظؼ ؼاقهتای تسمهك
اهکاو هسى و خلىگیؽی اؾ پؽظاؾل ظاظههای يسیر ظؼیافت نهعه اؾ وی ،آگهاهی ظاؼيهعه اؾ ولهىع
پؽوقه هػکىؼ اهؽی َؽوؼی هیبانع .اؾآيداکه اهکاو هسىل يمىظو قهاؾوکاؼ آگهاهی بطههی بهه
هؽظم به پؽظاؾنگؽاو به خهت غی يفع بىظو آيها ظؼ تعاوم ياآگاهی خاهره ،اهؽی عبث هیبانع ،ایهى
وظیفه بؽ عهعه يهاظهای زکىهتی کهىؼ ضىاهع بىظ.

.3بهههکههارگیزیبرههیزهایوههامیرزکشدرسههاسوکاراوعقههادقزاردادهههای
پزداسش
ايتمال هالکیهت اؾ کًتؽلکًًهعه ابهؿاؼ بهه ظاؼيهعه و تبهاظل ظاظهههای ضهام ههىؼظ پهؽظاؾل هیهاو
کًتؽلکًًعه و پؽظاؾيعه هًىِ به ايرماظ لؽاؼظاظهای فؽول و پؽظاؾل هیاو آيها هیبانع .هكئله هىخىظ
َؽوؼت زفظ نفافیت ظؼ ايرماظ هراهله ،زفظ اهًیت هبهاظالتی ظؼ پیههگیؽی اؾ کالهبهؽظاؼی یها
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ظؼ ایى پ وهم ظؼ بًع چهاؼم تدمیع نعه ايع) آگاهی بطهی اؾ قىی زاکمیهت بهه عمهىم خاهرهه
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ظیگؽ خؽاین هالی و تُمیى يست اخهؽای لهؽاؼظاظ تىقهّ ْهؽفیى ههیبانهع .اههؽوؾه بههکاؼگیؽی
بكتؽهای ياهتمؽکؿ ظؼ ايرماظ لؽاؼظاظهای پؽظاؾل ؼاه زلی فًاوؼايه ظؼ زهل و فًهل هههکالت بیهاو
نعه پیم ؼوی ياام زمىلی اتساظیه اؼوپا لؽاؼ ظاظه اقت.
هسههیّ ایًتؽيههت اؾ ظو بكههتؽ هتمؽکههؿ و يههاهتمؽکؿ 1تهههکیل نههعه اقههت .ظؼ بكههتؽهای هتمؽکههؿ
( )Centralised Ledgersکه ناضىتؽیى يىع آيها يفسه گكتؽظه خههايی ()World Wide Web
هیبانع ،غضیؽه و تباظل ظاظهها تست يااؼت کًتؽلکًًعهای هؽکؿی ؼش هیظهع که هؽگىيه ضلهل ظؼ
عملکؽظ آو هًدؽ به اضالل ظؼ کل قیكتن هیگؽظظ .ظؼ همابهل ،بكهتؽهای يهاهتمؽکؿ (

Distributed

 )Ledgersکه ناضىتؽیى يىع آيها بالک چیى هیبانع فالع هؽگىيه کًتؽلکًًهعه هؽکهؿی هكهتًع.
بالک چیى ( )Blockchainؾيدیؽهای هتهکل اؾ ترعاظ ؾیاظی بالک هیبانع .بالکهها هکاوههایی
خهت غضیؽه ظاظه پیامهایی هكتًع که تست تىابع هم ( 2)Hashبهه يهفؽ و یه تبهعیل و لابلیهت
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غضیؽهقاؾی ظؼ بالکها ؼا پیعا هیيمایًع .اخؿای تهکیل ظهًعه هؽ بالک ،هم بالک و پهیم ههم
بالک هكتًع .هم بالک به هًؿله نًاقًاهه هؽ بالک بىظه و يهاو ظهًعه کمیت و کیفیهت ظاظهههای
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غضیؽه نعه ظؼ آو اقت .اؾ ایى ؼو باؾضىايی ظاظههای غضیؽه نعه ظؼ بالک به وقیله ههاهعه يىع آيها
اؾ هم بالک ؼش هیظهع .پیم هم بالک يیؿ ابؿاؼی خهت اؼتباِ و اتًهال ههؽ بهالک بهه بهالک

.3
 .6تابع هم تایری ؼیاَی هیبانع که همعاؼ وؼوظی ؼا به همعاؼی ظیگؽ تبعیل هیکًهع .کهاؼکؽظ ایهى تهابع ظؼ فؽایًهع
ؼهؿيگاؼی ظاظهای هیتىايع هًدؽ به تىلیع ظاظه پیامهای ؼهؿيگاؼی نعه گؽظظ .اقتفاظه اؾ ایهى تىابهع ظؼ ؼهؿيگهاؼی
ظاظه پیامهای زايل اؾ ايرماظ لؽاؼظاظهای هىنمًع و غضیؽه آيها ظؼ بكتؽ بالک چیى هًدؽ به ایدهاظ اهًیهت ظاظهای
ظؼ ایى بكتؽ هیگؽظظ .هکايیكن عملکؽظ ایى تابع به نکلی اقت که ظاظه پیام اولیه با وؼوظ به آو به نکل ظاظه پیاهی
ثايىیه ؼهؿيگاؼی هیگؽظظ .باؾضىايی ظاظه پیام ثايىیه و تبعیل آو به ظاظه پیام اولیه يیهؿ بها ْهی هؽازهل پیههؽفته بهه
يىؼت عکف ايدام هیگیؽظ .ظؼيىؼتی که ظاظه پیام ثايىیه هىؼظ تطؽیب یا ظقت کاؼی لؽاؼ گیؽظ ،ظؼ تبعیل آو بهه
ظاظه پیام اولیه يیؿ ظاظه پیام زايل ،با ظاظه پیام يطكتیى تفاوت ضىاهع ظانت .ایى فؽایًع هىخب ههیگهؽظظ تها ظاظه
پیامهایی که ظؼ زمالت قایبؽی ظچاؼ تغییؽ نعه بانًع به آقايی نًاقایی نىيع (بؽای هٓالره ببهتؽ ،ؼ .ک:
Hingley Tom, Asmartnewworld: blockchainandsmartcontracts, https: //www. freshfields.
com /en-gb/our-thinking/campaigns/digital/fintech/blockchain-and-smart-contracts/2017.

لبلی هیبانع که هؽگىيه اضالل ظؼ ی

بالک هًدؽ به تغییؽ هم بالک آو هینهىظ (2019

)Sean,

وخىظ ایى ضًیًه ظؼ هم بالک ظؼ نًاقایی بالکههای هریهىب تىقهّ کهاؼبؽاو قیكهتن ههىثؽ
ضىاهع بىظ .بالک چیى به ظو يىع بالک چیى عمىهی و بالک چهیى ضًىيهی تمكهین ههیگهؽظظ.
بالک چیى عمىهی بكتؽی اقت که تماهی اْالعات غضیؽه نعه ظؼ آو لابلیت ههاهعه تىقّ عمىم
خاهره ؼا ظانته و انطاو به وقیله اهُائات ظیدیتالی ضىظ لاظؼ بهه هههاهعه و تهیهه ؼويىنهت اؾ
اْالعات غضیؽه نعه ظؼ بالک چیى عمىهی هكتًع .اها بالک چهیى ضًىيهی بكهتؽی اقهت کهه
عمىها ظؼ قیكتن يهاظها و هىقكات یا نؽکتها تربیه ههیگهؽظظ و وؼوظ و ظقتؽقهی بهه اْالعهات
غضیؽه نعه ظؼ آو يیاؾهًع بؽضىؼظاؼی کاؼبؽ اؾ پیى کعهای هًسًؽ به فؽظ ضىاههع بهىظ (

& Lopez

.)Etc, 2018, p.6
قاؾوکاؼ ايرماظ لؽاؼظاظهای هبتًی بؽ بهالک چهیى کهه ايهٓالزا لؽاؼظاظههای هىنهمًع ياهیهعه
هینىيع ،به نکلی اقت که هیتىايع اهعا بیاو نهعه ظؼ ابتهعای ایهى گفتهاؼ ؼا بهه ضهىبی تهاهیى
يمایع .لؽاؼظاظهای هىنمًع لؽاؼظاظهایی هكتًع که پف اؾ ايرماظ ظؼ بالک چیى ،هفاظ آيها به يىؼت
 )Levy, 2017, p.2قاؾوکاؼ ايرماظ و اهُای ایى لؽاؼظاظها ظؼ بهالک چهیى هًهىِ بهه بؽضهىؼظاؼی
اْؽا هراهله اؾ اهُائات ظیدیتالی هیبانع .همچًیى آيچه به عًىاو وخه ظؼ ایهى يهىع لؽاؼظاظهها
هىؼظ تباظل لؽاؼ هیگیهؽظ اؼؾههای ؼهؿيگهاؼی نهعه ظیدیتهالی ههیبانهًع (

Silverberg, French,

 )Ferenzy, Van Den Berg, 2016, p.5ظؼ ياام زمىلی اتساظیهه اؼوپها ،تطًهیى هدهىؾ بههؽه
هًعی اؾ اهُائات ظیدیتالی هًىِ به نًاقایی هىیهت و هایمله انهطاو ،وَهریت زمهىلی و
قىابك وؼنکكتگی یا کیفؽی فؽظ و به ْىؼ کلی تأییع يالزیت هتماَی ظؼیافت هدىؾ اؾ يهاظهای
يالزیتظاؼ کهىؼ هتبىع ضىظ هیبانع .به خهت قاؾوکاؼ ْهىاليی کهه ظؼ اعٓهای ایهى هدهىؾ ظؼ
اتساظیه اؼوپا وخىظ ظاؼظ ،کهىؼهای اعٓاکًًعه هدىؾ به اتباع ضىظَ ،اهى يست اخؽای ترههعات
هىخىظ ظؼ لؽاؼظاظهای هًرمعه به وقیله اهُائات ظیدیتالی هیبانًع ( Stephen E. Blythe, 2007,

 )pp.47 & 49عالوه بؽ آو قاؾوکاؼ تطًیى هدىؾ تمل اؼؾهای هداؾی ظؼ اتساظیه اؼوپا هٓابك
با هفاظ هىاظ 6و  1کًىايكیىو یکًىاضتقاؾی هراهالت هبتًی بؽ اؼؾههای هدهاؾی هًهىب 6133

1

1. Uniform Regulation Virtual Currency Business Act, July 2017 (URVCBA).
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نفا ظؼ بالکهای ایى ؾيدیؽه غضیؽه و تىقّ عمىم خاهره لابل ههاهعه هیبانًع (

Karen E.C.
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قاؾوکاؼی ههابه با قهاؾوکاؼ تطًهیى هدهىؾ بههؽه هًهعی اؾ اهُهائات ظیدیتهالی ظؼضًهىو
نًاقایی هىیت و هایمل انطاو پیمبیًی يمىظه اقت.
آيچه ظؼ ؾهیًه بهکاؼگیؽی ایى قاؾوکاؼ ظؼ زمىق ایؽاو هیتىايع هسل تاههل لهؽاؼ گیهؽظ ،کیفیهت
بهکاؼگیؽی اهُائات ظیدیتالی و اعتباؼ قًدی اؼؾهای هداؾی هیبانع .اؾآيداکه هٓابك با هىاظ 6و
 31لايىو تداؼت الکتؽويیکی ،اهُائات الکتؽويیکی هٓمئى ظؼ ایى ياام هىؼظ تًؽیر لهؽاؼ گؽفتهه
اقت ،قؤال هىخىظ ایى اقت که آیا اهُائات الکتؽويیکی هٓمئى لاظؼ بهه بههؽه هًهعی اؾ پتايكهیل
بهکاؼگیؽی ظؼ لؽاؼظاظهای هىنمًع ضىاهًهع بهىظ؟ اهُهائات الکتؽويیکهی هٓمهئى يهىعی اهُهای
ظیدیتالی هیبانًع .اهُائات ظیدیتالی اؾ ظو کلیهع ضًىيهی و عمهىهی تههکیل نهعهايع .کلیهع
ضًىيی خهت اهُا لؽاؼظ اظهای هىنمًع و کلیهع عمهىهی خههت بهاؾضىايی هفهاظ لؽاؼظاظههای
هىنمًع به کاؼگؽفته هینىيع .تفاوت هىخىظ هیاو اهُائات ظیدیتالی به هرًای اضى و اهُهائات
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الکتؽويیکی هٓمئى ظؼ گىاهی اهُای الکتؽويیکی هٓمئى به وقیله ظفاتؽ گهىاهی اهُها ظؼ کههىؼ
ایؽاو هیبانع (بؽای هٓالره بیهتؽ ظؼههىؼظ اهُهای الکتؽويیکهی هٓمهئى ،ؼ.ک :لیًهاو ظبلفهىو،3151 ،
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و .)611بهکاؼگیؽی يىع اضیؽ اؾ اهُا ظؼ لؽاؼظاظهای هىنهمًع ههیتىايهع ظؼ بؽظاؼيهعه هههکالت
زايل اؾ گىاهی اهُای تبره ایؽاو اؾ قىی ظفاتؽ هػکىؼ بانع .به عباؼت ظیگؽ تفهاوت اقاقهی ظؼ
يسىه بهکاؼگیؽی اهُائات ظیدیتال ی به هرًاو ضاو ظؼ اتساظیهه اؼوپها و اهُهائات الکتؽويیکهی
هٓمئى ظؼ ایؽاو ظؼ ایى اقت که ظؼ اتساظیهه اؼوپها پهف اؾ ظؼج اهُها ظؼ لهؽاؼظاظ ،يیهاؾ بهه وخهىظ
هؽخری ظیگؽ خهت تأییع هىیت اهُاکًًعه هىخىظ يمیبانع .ظؼ زهالی کهه پهف اؾ ظؼج اهُهای
الکتؽويیکی هٓمئى ظؼ ایؽاو ،تسمك هراهله هًىِ به نًاقایی هىیت اهُاکًًعه تىقّ ظفاتؽ گىاهی
اهُا و تأییع ایى اهؽ اقت.
هکايیكن هىخىظ ظؼ کهىؼ ایؽاو اگؽچه اؾ خهت اهًیتی هیتىايع هؿایایی ظؼبؽظانهته بانهع ،اهها
ههکل اقاقی آو ایى اقت که ظؼ لؽاؼظاظههای الکتؽويیکهی کهه ْهؽ ظیگهؽ لهؽاؼظاظ ظؼ کههىؼی
ضاؼخی لؽاؼ ظاؼظ ،تأییع هىیت ْؽ ظیگؽ به چه نکلی اهکاو پػیؽ ضىاهع بىظ؟ اگؽ ايرماظ لهؽاؼظاظ
هًىِ به تأییع هىیت ْؽ ایؽايی به وقیله ظفاتؽ گىاهی اهُای الکتؽويیکی بانع ،آیا ياام زمهىلی
کهىؼ ظیگؽ هباظؼت به پػیؽل ایى قاؾوکاؼ ضىاهع بىظ؟ اؾ ْؽ ظیگؽ اگؽ پف اؾ اهُای لهؽاؼظاظ،
هعت ؾهاو هعیعی هیاو اهُا و تأییع آو تىقّ ظفاتؽ بیاو نعه قپؽی گؽظظ ،قهاؾوکاؼ غضیهؽه هفهاظ
لؽاؼظاظهای هًرمع نعه هیاو ْؽ ایؽايی و ضاؼخی ظؼ بالک چیى به چه نکلی ضىاهع بىظ؟ عالوه

بؽ چالمهای هػکىؼ ههکل ظیگؽی کهه ظؼ ؾهیًهه ايرمهاظ لهؽاؼظاظ بىقهیله اهُهائات الکتؽويیکهی
هٓمئى وخىظ ظاؼظ ،ابهام ظؼ چگىيگی تطًیى ایى هدىؾ به هتماَیاو اقت .به عبهاؼتی تهعبؽ ظؼ
همؽؼات هىخىظ ظؼ لايىو تداؼت الکتؽويیکی ایؽاو يهاو هیظهع که لايىو گػاؼ ایؽاو بعوو هؽگىيهه

پیمبیًی ظؼ کیفیت اعٓای ایى هدىؾ به هتماَی ،تًها با بیاو ضًىيیات ایى يىع اهُها (ظؼ ّ
ههاظه

 31لايىو هؽلىم) قری ظؼ هرؽفی آو ظؼ زمىق ایؽاو ظانته اقت .ظؼ زالی که هكهئله اقاقهی يسهىه
بهکاؼگیؽی ایى اهُا تىقّ هتماَیاو اقت که اعٓای آو ظؼ ایؽاو ؼا با ابههام هىاخهه يمهىظه اقهت.
عالوه بؽ آو ععم َمايت يست لؽاؼظاظهای هًرمعه به وقیله ایهى اهُهائات تىقهّ ظولهت ایهؽاو
ظیگؽ تفاوت هیاو ياام زمىلی ایؽاو و اتساظیه اؼوپا اقت .اگؽ لهؽاؼظاظی هیهاو یه ایؽايهی و یه
اؼوپایی هًرمع و ظولت هتبىع ْؽ اؼوپهایی بها ظؼج اهُهای ظیدیتهالی يهست ايدهام ترههعات
لؽاؼظاظی به وقیله تبره ضىظ ؼا تُمیى يمایع ،ايتااؼ ايدام عمل هتمابل اؾ قىی ظولت ایهؽاو ؼا يیهؿ
ظاؼظ .ا یى ظؼ زالی اقت که ظؼ کهىؼ ایؽاو لايىيی هبًی بؽ تُمیى يست ايدام ترهعات لهؽاؼظاظی
يىؼت گؽفته به وقیله اهُائات الکتؽويیکی هٓمئى هىخىظ يمیبانع .اؾ ایهى زیهث لهايىو گهػاؼ
ایؽاو هیبانع و یا بایع به يسىی نایكته با ظؼ ياؽ گهؽفتى چالمههای بیهاو نهعه ظؼ ایهى په وهم
هباظؼت به ايالذ لىايیى هًىب اؾ خمله لايىو تداؼت الکتؽويیکی يمایع.
قىال ظیگؽی که ظؼایىباؼه هیتىايع هسل تىخه لؽاؼ گیؽظ ،هكئله اعتباؼ قًدی اؼؾههای هدهاؾی
اقت .ظؼ ياام زمىلی ایؽاو ،اؾ برع زمىلی تًها قًع لايىيی که هباظؼت به ترؽیف اؼؾ يمىظه اقت،
هاظه  3لايىو هباؼؾه با لاچاق کاال و اؼؾ هیبانع .ایى ّ
ّ
هاظه اؼؾ ؼا 7پىل ؼایح کهىؼهای ضهاؼخی ،اعهن
اؾ اقکًاـ ،هكکىکات ،زىالدات اؼؾی و قایؽ اقهًاظ هکتهىب یها الکتؽويیکهی کهه ظؼ هبهاظالت
کاؼبؽظ ظانته بانع 6ترؽیف يمىظه اقت .اؾ برع التًاظ پىلی يیؿ اؼؾ به 7پىل ؼایح کهىؼ کهه تىقهّ
زاکمیت آو کهىؼ تىلیع و ظؼ لالب اقکًاـ یا قکه ظؼ باؾاؼهای پىلی عؽَهه ههیگهؽظظ ،6اْهالق
هینىظ .وخه نباهت تراؼیف بیاو نعه تىلیع و عؽَه اؼؾ تىقّ زاکمیت ی کهىؼ هیبانع .لػا
اؼؾهای هداؾی که تىقّ هایًؽها اؾ بكتؽهای ياهتمؽکؿ اقتطؽاج هینىيع ،به خههت عهعم تىلیهع و
عؽَه تىقّ زاکمیهت کههىؼ لابلیهت اْهالق عًهىاو اؼؾ ظؼ ياهام زمهىلی ایهؽاو ؼا يعاؼيهع .اهها
ظؼضًىو اؼؾهای تىلیع نعه تىقّ زاکمیت کهىؼها هیتىاو اؾ ظو زیث لائل به تفًیل نع.
اول ایًکه هٓابك با هفاظ ّ
هاظه  3لايىو هباؼؾه با لاچاق کاال و اؼؾ با اهرهاو ياهؽ اؾ عبهاؼت 7اعهن
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ایؽاو یا يیاؾهًع تًىیب لايىو ظؼ خهت پیمبیًی قاؾوکاؼ تطًیى اهُائات ظیدیتالی ظؼ کههىؼ
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اؾ 6هىخىظ ظؼ يعؼ ّ
هاظه تىخها به اعتباؼ قًدی اقًاظ الکتؽويیکی هىؼظ تباظل تىقّ لايىو گػاؼ ظؼ
ّ
هاظه هؽلىم ،اؾآيداکه ایى اؼؾها يیؿ تىقّ زاکمیت کهىؼ به وخىظ آههعه و تىقهّ افهؽاظ يیهؿ ههىؼظ
هباظله لؽاؼ هیگیؽيع ،بتىاو عًىاو اؼؾ ؼا بؽ ایى ابؿاؼها پیاظه يمىظ.
ظوم اْالق عًىاو اؼؾ بؽ ایى يىع ابؿاؼها واخع ایؽاظ هیبانع .چؽا که اوال آيچه کهه لايىيگهػاؼ ظؼ
ایى لايىو اؾ عباؼت اؼؾ ترؽیف يمىظه اقت ،هًسًؽا اضتًهاو بهه همهؽؼات ایهى لهايىو ظانهته و
يمیتىاو اؾ ایى عباؼت ترؽیف کلی اؾ عًىاو اؼؾ بؽظانت يمىظ .چؽا که ّ
هاظه  6لايىو پىلی و بهايکی
کهىؼ يیؿ که به عًىاو لايىو هبًا ظؼ زىؾه عملکؽظ يهاظهای فرال ظؼ باؾاؼهای پىلی نًاضته هینىظ،
پىل ؼایح کهىؼ ؼا تًها ظؼ لالب اقکًاـ و قکه تربیؽ و ترهع به پؽظاضت ظیى ؼا تًها بهه ایهى ْهؽق
نًاقایی يمىظ ه اقت و اگؽ يیاؾ به باؾنًاقی عًىاو اؼؾ ظؼ ترهاؼیف لهايىيی بانهع ،قیاقهتگػاؼاو
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بایع يكبت به ايالذ لىايیى پىلی و بايکی العام يمایًع.
ّ
اها تعبؽ ظؼ نؽایّ زاکن بؽ خاهره و همتُیات ؼوؾ ،تكؽی ترؽیف همؽؼ ظؼ هاظه  3لايىو هباؼؾه
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با لاچاق کاال و اؼؾ ؼا ظؼ نًاقایی اؼؾ ظؼ باؾاؼهای پىلی ایؽاو ایداب هیيمایع .اؾ ْؽ ظیگهؽ ایهى
ياؽ با تعبؽ ظؼ هىاظ  1و  3لايىو پىلی و بايکی کهىؼ ایؽاو يیؿ لابل بؽظانت هیبانع .چؽا کهه ّ
ههاظه

 ،1یکی اؾ ظاؼاییهای 7اؼؾی 6باي هؽکؿی ظؼ بؽابؽ اقکًاـهای هًتهؽه ظؼ باؾاؼ ؼا اؼؾ ْبهك ّ
ههاظه
 3بؽنمؽظه اقت .بًع ذ ّ
هاظه  3يیؿ یکی اؾ ظاؼاییهای اؼؾی باي هؽکؿی ؼا اقهًاظ بههاظاؼ ضهاؼخی
لابل تبعیل به اؼؾ هىؼظ لبىل آو باي لؽاؼ ظاظه اقت .اؾ ایهى ؼو تىخهها بهه تىلیهع ابؿاؼههای ههػکىؼ
تىقّ زاکمیت کهىؼهای ضاؼخی و بهاظاؼ بىظو آيهها ظؼ باؾاؼههای خههايی کهه اهکهاو تبهعیل بهه
اؼؾهای هىؼظ لبىل باي هؽکؿی اؾ خمله یىؼو ؼا به آيها اعٓا هیًمایع ،هیتىاو اؼؾ بىظو ایى ابؿاؼهها ؼا
اقتًباِ يمىظ.
ظؼ ياام زمىلی اتساظیه اؼوپا اؼؾ به هؽ آيچه که تىقّ عؽ خاهره ظؼ بهاؾاؼ بهه عًهىاو وقهیله
هباظله کاال یا ظؼیافت ضعهات تلمی گهؽظظ ( )Rouse, 2020و ظؼ باؾاؼههای پهىلی ظؼ زهال گهؽظل
بانع (2020

 )Debitoor,بیاو هینىظ .آيچه اؾ هاهیت اؼؾهای هداؾی و قاؾو کاؼ تباظل ایى اؼؾها

بیاو گؽظیع ،يهاو اؾ اْالق عًىاو اؼؾ بؽ هؽ ظو گىيه اؼؾهای هداؾی ظؼ اتساظیه اؼوپا هیبانع .چؽا
که هؽ ظو گىيه اؼؾ تىقّ عؽ تداؼ ظؼ باؾاؼ هىؼظ تباظل لؽاؼ گؽفته و هٓابك با هفاظ ترؽیهف ههػکىؼ
ظؼ زال گؽظل ظؼ باؾاؼهای پىلی ایى اتساظیه هیبانهع .همچًهیى بها تىخهه گهؿاؼل ههىؼش 6134
پاؼلماو اؼوپا تىخها به ترؽیفی که ظؼ قال  6131بايه هؽکهؿی اتساظیهه اؼوپها (

The European

Bank

 )Centralاؾ اؼؾ يمىظه اقت ،اؼؾ ،هؽ بؽگه بهاظاؼی هیبانع که لابلیهت تبهاظل ظؼ باؾاؼههای

پىلی ؼا ظانته بانع ( )Houben & Etc, 2018, p.22به ياؽ يگاؼيعگاو عباؼت بؽگه بهاظاؼ يانهی اؾ
هكاهسه همام اؼائه ظهًعه گؿاؼل بىظه و بؽ تأکیع آو قاؾهاو بؽ اؼؾههای کاغهػی انهاؼه ظاؼظ کهه ظؼ
اْالق ترؽیف هؿبىؼ بؽ ظیگؽ ايىاع ابؿاؼهای ظیدیتالی یا غیؽ ظیدیتالی هیتىاو اؾ ایى عباؼت الغای
ضًىيیت يمىظ ،اها ضاْؽ يهاو هیگؽظظ که اؼؾهای هداؾی لابلیت غضیؽه ظؼ ابؿاؼهای هطتلفی ؼا
ظاؼيع .یکی اؾ ایهى ابؿاؼهها بؽگهههایی هىقهىم بهه Paper Walletهها ههیبانهًع .ایهى بؽگههها بها
بؽضىؼظاؼی اؾ کعهای  QRهیتىايًع ظؼ بؽظاؼيعه ايهىاع ههطًهی ظاظه پیهام اؾ خملهه اؼؾ هدهاؾی
بانًع که هیؿاو اؼؾل هىؼظ تباظل ایى بؽگهها ظؼ باؾاؼهای پىلی بؽ اقاـ اؼؾل ظاظه پیامهای غضیهؽه
نعه ظؼ آيها ترییى هیگؽظظ (2019, p.79

 )Alkadri,لػا به خهت بهاظاؼ بىظو ایى بؽگهها ظؼ باؾاؼ و

لابلیت تباظل کاال یا ضعهات بؽ آيها اْالق عًىاو اؼؾ بؽ ایى گىيه بؽگهها هٓابك با ترؽیف بیاو نهعه
ضالی اؾ انکال اقت.

ظؼ عًؽ زاَؽ تُمیى اهًیت زفاظت اؾ اْالعهات بهه عًهىاو یکهی اؾ چالمههای يااههات
زمىلی هىؼظ ْؽذ لؽاؼ گؽفته اقت .ابؿاؼهای ایًتؽيت انیا يیؿ ابؿاؼهایی الکتؽويیکی ههیبانهًع کهه
خهت ايدام وظایف ضىظ ،هباظؼت بهه خمهعآوؼی اْالعهات اؾ هسهیّ پیؽاههىو ،اؼقهال آيهها بهه
کًتؽلکًًعه و ظؼیافت ظاظههای پؽظاؾل نعه تىقّ پؽظاؾيعه اؾ قهىی کًتؽلکًًهعه ههیيمایًهع .اهها
چالم هىخىظ قاؾوکاؼ زفظ اهًیت اْالعات ضًىيی خمهعآوؼی نهعه اؾ انهطاو ظؼ فؽآیًهع
پؽظاؾل تىقّ پؽظاؾيعگايی هیبانع که یا ظاؼای تابریت کهىؼی غیؽ اؾ کهىؼ هتبىع کًتؽلکًًهعه یها
ظاؼيعه ابؿاؼ هكتًع ،یا نؽکتهای فؽاهلی هیبانًع که زمىق و ترههعات آيهها بهؽ اقهاـ همهؽؼات
بیىالمللی هىؼظ تىخه لؽاؼ هیگیؽظ.
اهؽوؾه ظؼ ياام زمىلی اتساظیه اؼوپا ،با تًىیب ظقهتىؼالرمل عمهىهی زفاظهت اؾ اْالعهات
ضًىيی اؼوپاییاو هًىب  6132ظؼ ؾهیًه اعٓهای هدهىؾ پهؽظاؾل ظاظه و کیفیهت ولهىع پؽوقهه
هػکىؼ همؽؼات خاهری ظؼ ایى اتساظیه ظؼ ظقتىؼ کاؼ کهىؼهای عُى لهؽاؼ گؽفتهه اقهت .اؾ ْهؽ
ظیگؽ بهکاؼگیؽی قاؾوکاؼ ايرماظ لؽاؼظاظهای پؽظاؾل ظؼ بكهتؽهای يهاهتمؽکؿ بهه عًهىاو ؼاه زلهی ظؼ
خهت تُمیى نفافیت و تُمیى اخؽای ترهعات لؽاؼظاظی ظؼ ایى ياهام پیههًهاظ نهعه اقهت .اهها
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کهىؼ ایؽاو به عًىاو یکی اؾ کهىؼهای ظؼ زهال تىقهره کهه ظؼ آیًهعه يؿظیه يیاؾهًهع پیاظهقهاؾی
فًاوؼی ابؿاؼهای ایًتؽيت انیا ظؼ ياام ظاضلی ضىظ هیبانع ،بایع با هٓالرهه چالمههایی کهه ياهام
زمىلی اتساظیه اؼوپا ظؼ ؾهیًه قاؾوکاؼ عملکؽظ ایى ابؿاؼها با آو هىاخه بىظه و ؼاه زلهای اؼائه نعه
ظؼ ایى ياام ،اهکاو هؽ چه بهتؽ بهکاؼگیؽی ایى فًاوؼی ظؼ بطمهای هطتلف يهًرت و تدهاؼت ؼا
فؽاهن يمایع .اؾ ایى ؼو پیهًهاظات غیل بؽای تسمك ایى ههن َؽوؼت ظاؼظ:
تًىیب لايىو خاهع ظؼ ؾهیًه کیفیت پؽظاؾل ظاظههای ضًىيی :هماوْىؼ کهه بیهاو نهع ظؼ
زال زاَؽ چهاؼچىب لايىيی هىخىظ ظؼ ياام زمىلی ایؽاو ظؼ ؾهیًه پؽظاؾل ظاظهههای ضًىيهی
تًها به ظو ّ
هاظه  14و  15لايىو تداؼت الکتؽويیکی هسعوظ هیبانع .ایى ظؼ زالی اقهت کهه ههی
همؽؼه ظیگ ؽی ظؼ ؾهیًه کیفیت اعٓای هدىؾ بهه يهاظههای فرهال ظؼ ؾهیًهه پهؽظاؾل ظاظه ،قهاؾوکاؼ
پؽظاؾل ظاظه و َمايت اخؽاهای زمهىلی و کیفهؽی يمهٍ لىاعهع اهًیتهی زهاکن بهؽ ایهى هكهئله،
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هکايیكن هىخىظ ظؼ ؾهیًه تباظل ظاظههای ضًىيی هیاو نؽکتهای ظاضلی با بیىالمللی یا اؼقهال
ظاظه به کهىؼهای ضاؼخی ،قاؾوکاؼهای اهًیتی الؾم ظؼ ؾهیًه فؽایًع ايرمهاظ لؽاؼظاظههای پهؽظاؾل و
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يمم ظولت ظؼایىباؼه ههطى يمیبانع .اؾ ایى ؼو هدلف لايىو گهػاؼی ایهؽاو بها بههؽه هًهعی اؾ
تدؽبیات ياام بیىالملل اؾ خمله ظقتىؼالرمل هًىب  6132اتساظیه اؼوپا يیاؾهًع تًىیب لايىيی
خاهع ظؼ خهت پیمبیًی تفًیلی ابراظ زمىلی زاکن بؽ زفاظت اؾ ظاظههای ضًىيی هیبانع.
پیمبیًی کیفیت بهکاؼگیؽی بالک چیى ظؼ ياام زمىلی ایهؽاو و قهاؾوکاؼ اعٓهای هدهىؾ بههؽه
هًعی اؾ اهُائات ظیدیتالی :هماوْىؼ که بیاو نع ،پیاظهقاؾی بكتؽهای ياهتمؽکؿ به عًىاو یکی اؾ
ؼاههای ایداظ نفافیت و تىقره اهًیت هباظالتی هیبانع .کههىؼ ایهؽاو يیهؿ ظؼ آیًهعه يؿظیه بهؽای
زُىؼ فرال ظؼ عؽيه تداؼت بیىالملل يیاؾهًع پیاظهقاؾی ابؿاؼهای يىیى ظؼ ياهام زمهىلی ضهىظ
هیبانع .ظؼ ایى هیاو هكئله بهکاؼگیؽی اهُائات ظیدیتالی و قاؾوکاؼ اعٓای آيها به افهؽاظ یکهی اؾ
چالمهای ياام زمىلی ایؽاو هیبانع .هماوْىؼ که بیاو نع ظؼ ایى ياام يهه قهاؾوکاؼ هًاقهبی ظؼ
خهت پیمبیًی چگىيگی اعٓای ایى اهُها بهه انهطاو هىخهىظ اقهت و يهه هکايیكهن عملکهؽظ
اهُائات الکتؽويیکی هٓمئى هی تىايع به يىعی پاقهطگىی ایهى ياهام ظؼ هىاخههه بها لؽاؼظاظههای
هًرمعه ظؼ عؽيه بیىالملل بانع .ؼفع ایى هكئله يیؿ خهؿ بها تًهىیب لهايىيی خهاهع اهکهاو پهػیؽ
يطىاهع بىظ.
تًىیب لايىو خاهع ظؼ خهت اعتباؼقًدی و خهت بطهی به ؼويع تباظل اؼؾههای هدهاؾی ظؼ

باؾاؼهای پىلی ایؽاو :یکهی ظیگهؽ اؾ چالمههای اقاقهی ياهام زمهىلی ایهؽاو ظؼ عؽيهه تدهاؼت
الکتؽويیکی هكئله اعتباؼقًدی اؼؾهای هداؾی هیبانع .ؼويع ؼو به ؼنع بهکاؼگیؽی ایى اؼؾهها ظؼ
هباظالت بیىالملل ی اؾ ی ْؽ و ععم لابلیت اْالق عًىاو اؼؾ بؽ اؼؾهای هكهتطؽج اؾ بكهتؽهای
ياهتمؽکؿ و اهکاو اؼائهه اقهتعالالت هطتلهف ظؼضًهىو اؼؾههای تىلیهع نهعه تىقهّ زاکمیهت
کهىؼهاَ ،ؽوؼت تًىیب لايىيی خاهع ظؼ خهت اعتباؼقًدی ایى اؼؾها ؼا ظوچًعاو هیيمایهع .اؾ
ْؽ ظیگؽ اؾآيداکه اقتطؽاج اؼؾهای ؼهؿيگاؼی نعه اؾ بالک چیى و عؽَه آيها ظؼ باؾاؼهای پىلی
ظؼيىؼتی که بعوو پهتىايه يىؼت پػیؽظ ،واخع اثؽات هًفی بؽ ناضى التًاظی کهىؼ ههینهىظ،
َؽوؼت وؼوظ زاکمیت بؽ پیمبیًی هدىؾ تمل و تباظل اؼؾهای هداؾی تىقّ انطاو َؽوؼی
هیبانع .اهؽوؾه با تًهىیب کًىايكهیىو یکًىاضتقهاؾی هرهاهالت هبتًهی بهؽ اؼؾههای هدهاؾی،
قههاؾوکاؼهای يكههبتا هفیههعی ظؼ خهههت قههاهاو بطهههی بههؽ چگههىيگی ياههاؼت بههؽ عملکههؽظ
اقتطؽاجکًًعگاو اؼؾهای هداؾی و تباظلکًًعگاو آيها پیمبیًی نعه اقت که تىخه به آيها هیتىايهع
کم نایايی به قیاقتگػاؼی تمًیًی ایى اهؽ ظؼ ياام زمىلی ایؽاو يمایع.
عملکؽظ ابؿاؼهای ایًتؽيت انیا :هماوْىؼ که بیاو نع ياام زمىلی ایؽاو ظؼ پیاظهقاؾی ایى فًهاوؼی
يیاؾهًع تًىیب لايىو خاهع ظؼ خهت تریهیى کیفیهت پهؽظاؾل ظاظهههای ضًىيهی و چگهىيگی
اعٓای هدىؾ به يهاظهای فرال ظؼ ایى پؽوقه هیبانع .اها هسمك يمىظو اهعا هىخىظ ظؼ زفاظت
اؾ اْالعات ،عالوه بؽ تًىیب لهىايیى کاؼآههع ،يیاؾهًهع پیمبیًهی يهاظههای يهالزیتظاؼ يهاظؽ
هیبانع .ظؼ زال زاَؽ بهؼغن وخىظ همؽؼات هىاظ  14و  15لايىو تداؼت الکتؽويیکهی ظؼ ؾهیًهه
کیفیت پؽظاؾل ظاظه ها ،هی همؽؼه لايىيی ظؼ خهت بیهاو چگهىيگی ياهاؼت بهؽ تبهاظل و پهؽظاؾل
ظاظهها و يسىه عملکؽظ پؽظاؾيعگاو ظؼ ایؽاو یا اؼقال و ظؼیافت ظاظهها به ضاؼج اؾ ایؽاو وخىظ يعاؼظ.
البته هٓابك با هفاظ هىاظ 22و  36لايىو آییى ظاظؼقی کیفؽی قهاؾهاوهای ههؽظم يههاظ و هماههات و
انطاو ؼقمی که اؾ ولىع هؽ ی اؾ خؽاین غیؽ لابل گػنت هٓلع نىيع اؾ اهکاو اؼائه گؿاؼل بهه
يهاظهای يالزیتظاؼ بؽضىؼظاؼيهع .اهها يهاظههای ههػکىؼ يهالزیت ياهاؼت بهؽ عملکهؽظ ظیگهؽ
قاؾهاوها ؼا يعاؼيع .ایى ظؼ زالی اقت که ّ
هاظه  31کًىايكیىو زمایت اؾ افؽاظ ظؼضًىو پؽظاؾل
ضىظکاؼ ظاظههای نطًی که اؾ آو به هراهعه نماؼه  314اتساظیه اؼوپا یاظ هیگهؽظظ ،بها پیمبیًهی
قاؾهاوهای يالزیتظاؼ يااؼتی که اهکاو اؼائه گؿاؼنات ؼقمی به هماهات لُایی ظؼ هىاؼظ ولىع
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هؽگىيه قىءاقتفاظه که ؾهیًه تسمك خؽاین هؽتبّ با ظاظهها ؼا فؽاهن آوؼظ ،به يهىعی يكهبت بهه زفهظ
اهًیت ظاظه ظؼ فُای عمىهی هباظؼت يمىظه اقت .ایى قهاؾهاوها کهه الؿاهها بایهع خهؿو يهاظههای
زکىهتی بانًع ،اؾ زك ظقتؽقی به تماهی اْالعات ظؼیافتی و هىؼظ پؽظاؾل اؾ قىی پؽظاؾنهگؽاو
و يااؼت همه خايبه بؽ فرالیت آيها بؽضىؼظاؼ بىظه و ظؼ هؽ ؾهاو ظؼيىؼت ههاهعه هؽگىيهه تطلهف
اؾ قىی آياو الؿاها بایع يكبت به ظؼخؽیاو گػانتى هماهات لُایی و ايتاهاهی خههت پیگهؽظ يههاظ
هتطلف العام يمایًع .وخىظ ایى قاؾوکاؼ هًدؽ هیگؽظظ تا ظؼيىؼتی که يهاظ هػکىؼ يكبت به اؼائهه
گؿاؼل به هؽ يسى به قاؾهاوهای يالزیتظاؼ العام يکًع ،هكئىلیت خبؽاو ضكهاؼات واؼظه يانهی
اؾ عمل ضىظ ؼا پػیؽا بانع .ظؼایىباؼه تىخه هدلف لايىو گػاؼی ایؽاو به همؽؼات هًىب بیىالمللی
اؾ خمله هراهعه هػکىؼ هیتىايع کم نایايی ظؼ پیمبیًی هؽاخع يالزیتظاؼ ياهاؼتی و زهعوظ
يالزیت ،اضتیاؼات و تکالیف آيها ظؼ کهىؼ ایؽاو يمایع.
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